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Instruktioner för användning 

AIRPAD MASKIN 

AP100 
50.2101 

 

   
 

VIKTIGT! 

Läs dessa instruktioner noggrant före installation och innan du använder denna maskin för 
första gången. 

På detta sätt undviker du risken för att skada dig själv eller din maskin. 
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1  ALLMÄNT 

• Maskinen har utformats och konstruerats med syfte att producera luftkuddar för förpackning, med tillämpning av 

förtryckt och färdigskuren tubolär, med tjocklek på 20-35 mikrometer, i PE/PE och PE/PA levererad av FROMM. 

Användning av maskinen är reserverad för yrkesverksamma operatörer lämpligt utbildade och tränade. 

• Användning av den här manualen är endast avsedd för AP100 för produktion av luftkuddar (Airpad).  

• Av säkerhetsskäl ska hela manualen läsas före installation och idrifttagning av maskinen, åtgärdande av larm och 

utförande av rutinunderhåll.  

• Ägna särskild uppmärksamhet till avsnittet om SÄKERHETSFÖRESKRIFTER som understryker den avsedda 

användningen och farliga situationer som inte har kunnat undvikas vid projekteringen och tillverkningen av maskinen.  

• Det är förbjudet att manipulera med maskinen, eller använda produkter som inte är förutsedda (brandfarliga eller 

frätande).  

• Garantins giltighet bibehålls om maskinen uteslutande används för de ändamål för vilka den har projekterats, 

tillverkats och skyddas. Iaktta dessutom de rekommendationer och informationer, inklusive frågor gällande 

allmänbildning, beträffande kraven på säkerhet hälsoskydd samt de tekniska informationerna som tillhandahålls av 

Tillverkaren till Användaren beträffande användning och funktion.  

• Garantin gäller inte om du använder icke-original reservdelar.  

• Missbruk som härrör från användning utöver de operativa begränsningarna och ändring av maskinen eller delar av 

denna, fritar tillverkaren från allt ansvar för skador på personer eller egendom.  

I händelse av tveksamhet angående ovanstående, rekommenderar vi våra kunder att alltid kontakta kundtjänsten. 

 

 

2  FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 

 

 
Försäkran om överensstämmelse  

Enligt EG-direktiven 

Vi förklarar att maskinen AP100 uppfyller de krav som föreskrivs i direktiv 2006/42/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG. 

 

Följande harmoniserade standarder, nationella normer och normativa dokument tillämpas: 

 

UNI EN 12100-1/2:2005 + A 1:2009 

ISO 13849-1:2008 + AC:2009 

CEI EN 60204-1:2006 

EN ISO 14121:2007 

 

Teknisk fil hos: 

 

Fromm Italiana s.r.l. 

Viale del Lavoro, 21 

37013 Caprino Veronese (VR) 

ITALIA 

 

20.04.2015  

R. Fromm 

Administratör 

FROMM Holding AG 

Hinterbergstrasse 26 

CH - 6330 Cham 
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3  INLEDNING 

AP100 maskinen har utformats och tillverkats enligt Europeiska gemenskapens direktiv 2006/42/EEG. 

Detta dokument innehåller de instruktioner för användning och underhåll som måste följas noga för att få bästa 

resultat av produktion och bibehålla maskinens tillförlitlighet,. i synnerhet rekommenderar vi att inte utföra justeringar 

som inte förutses i manualen eftersom detta kan äventyra maskinens säkerhet och tillförlitlighet. 

Reservdelarna ska beställas direkt från den auktoriserade leverantören. 

Företaget FROMM står helt till förfogande för eventuella behov av assistans och påpekar att bristande efterlevnad av 

anvisningarna i det här dokumentet medför omedelbar förlust av garantin. 

För en korrekt användning av maskinen anser vi de vara viktigt att understryka de grundläggande definitioner som 

används för riskbedömning och sedan för projektering med tanke på säkerheten: 

 

Fara En potentiell källa till skada eller hälsovåda. 

Farligt område Alla områden inom och/eller i närheten av en maskin där närvaron av en utsatt person 

utgör en risk för dennes säkerhet och hälsa. 

Utsatt person Varje person som helt eller delvis befinner sig inom ett farligt område. 

Operatör Den eller de personer som är ansvariga för att installera, använda, justera, underhålla, 

rengöra, reparera eller flytta maskinen eller utföra underhåll. 

Risk Kombination av sannolikhet och svårighetsgraden av en skada eller hälsoskada som 

kan uppstå vid en farlig situation. 

Skydd Del av maskinen som används särskilt för att ge skydd genom ett fysiskt hinder. 

Skyddsanordning En anordning (annorlunda än skyddet) som minskar risken, antingen enskilt eller 

kopplat till ett skydd. 

Förutsedd användning Användning av maskinen i enlighet med informationen i bruksanvisningen. 

Rimligen förutsägbart 

missbruk 

Användningen av maskinen på annat sätt än det som anges i bruksanvisningen till följd 

av enkelt förutsebart mänskligt beteende. 

Utbildning Överföring av innehåll och metoder för att tillåta utsatta personer att få kunskap om 

korrekt och säkert utförande av uppgifterna som tilldelats dem. 

 

 

4 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 

 

Sätt inte igång maskinen innan du noggrant har läst bruksanvisningen och instruerats tillräckligt av 

kvalificerad personal. 

 

 

 

Användaren måste alltid följa de lokala föreskrifterna för förebyggande av olycksfall som gäller i det land där 

maskinen är installerad. 

 

Varnings-och uppmaningsskyltar på maskinen 

Här följer symbolerna för varningar och uppmaningar som återfinns på maskinen och/eller på tillbehören.  

 

 

Varning, delar i rörelse, förbud att avlägsna skyddsanordningar. 
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Varning, fara för närvaro av organ som kan orsaka krossning eller skärning. 

 

 

 

 

Varning, fara för närvaro av ytor med hög temperatur. 

 
 

 

 

Utför inte något arbete innan du kopplar bort strömmen från maskinen. 

 

SÄKERHETSANVISNINGAR 

 
 

OBSERVERA!    

Följande villkor måste alltid uppfyllas, om inte annat anges i de övriga anvisningarna i den här handboken. 

 

• Denna maskin har levererats av avdelningen FROMM AIRPAD AG och kan användas för framställning av luftkuddar 

för förpackning, såsom anges i beskrivningen av maskinen och i kapitlet tekniska data. 

All annan användning av maskinen än för de beskrivna ändamålen kan orsaka fara och skada på maskinen och / eller 

äventyra säkerheten för operatören eller andra personer i närheten. 

 

• Läs denna bruksanvisning noga innan du använder maskinen. 

 

• Maskinen är inte tillverkad med komponenter som medför problem för särskild avfallshantering. 

 

• I vilket fall som helst måste alla komponenter bortskaffas med strikt iakttagelse av den lagstiftning som gäller i det 

land där maskinen används och endast av kvalificerad personal som är i stånd att bedöma eventuella risker. 

 

• Endast utbildad personal får använda maskinen. 

 

• Använd nödstoppet för att stoppa maskinen omedelbart. 

 

• Endast behörig elektriker får utföra elarbeten på maskinen. 

 

• När du installerar maskinen, kontroller som en försiktighetsåtgärd, alltid att styrningen av säkerhetssystemen är 

korrekt installerad och fungerar effektivt. Om du märker något fel, stoppa omedelbart produktionscykeln och begär 

hjälp av den auktoriserade tekniska assistansen. 

 

• Utför, enligt kapitlet UNDERHÅLL, ingreppen för justering och underhåll regelbundet och i enlighet med ställda krav. 

 

• Säkerhetsanordningarna får aldrig manipuleras och/eller tas ur drift. 

 

• Tillverkaren kommer att leverera maskinen klar för användning, i överensstämmelse med de elektriska normer som 

gäller i destinationslandet.  

  

• Leverantören kommer att ansvara för utbildning av driftspersonal, om så inte är fallet, ska utbildningen 

tillhandahållas av företaget som ansvarar för anläggningen. 

 

• Maskinerna är projekterade och tillverkade i enlighet med gällande säkerhetsnormer. 

 

• I händelse av brand, använd endast pulversläckare kemiska eller CO2 , på ett sådant sätt att inte skada utrustning på 

maskinen eller dess ledningar. 
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• I händelse av översvämningar, är det obligatoriskt att koppla bort alla matningskällor före tillträde till rummet där 

maskinen är installerad. 

5  OLYCKSFALLSFÖREBYGGANDE SKYDD 

Säkerhetsanordningar och beteendenormer 

Maskinen har projekterats och tillverkats för att möjliggöra produktion av luftkuddar för förpackning med säkerställning 

av säkerhetsvillkor och minimal ansträngning för operatören.  

I detta kapitel förtecknas både de säkerhetsanordningar och de krav som måste uppfyllas för att minimera 

kvarstående risker. 

Fasta skydd  
Maskinen AP100 är utrustad med fasta skydd för att förhindra tillträde till riskområden (rörliga delar eller delar med 

höga yttemperaturer, till exempel på svetsenheten). 

 

Operatörerna som använder maskinen ska bära lämpliga kläder. Användningen av maskinen är reserverad för 

professionell, lämpligt utbildad personal. 

 

VIKTIGT 

START ELLER ANVÄNDNING AV MASKINEN MED AVLÄGSNADE 

SÄKERHETSANORDNINGAR ELLER SKYDD ÄR FÖRBJUDEN. 

6  MASKINENS HUVUDKOMPONENTER: 

 

  

 

Se upp!   Av säkerhetsskäl, ta inte bort skyddshuvarna som maskinen är utrustad med. 

SPOLHÅLLARE 

SKYDDSHUV 

VRED FÖR LYFT AV ENHETEN 

 MANÖVERPANEL STRÖMBRYTARE PÅ/NÖD 

 

STRÖMBRYTARE PÅ/NÖD 
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7   FÖRBJUDEN ANVÄNDNING 

Maskinen ska användas för de ändamål som förutses av tillverkaren. 

I synnerhet är det förbjudet att använda maskinen även delvis: 

-  utan skydd och/eller med inaktiverade eller i avsaknad av säkerhetsanordningar; 

-  om den inte är korrekt installerad; 

-  för bearbetning av andra material än de som tillhandahålls av FROMM; 

-  utomhus där den kan utsättas för regn eller hög fuktighet; 

-  i farliga förhållanden eller i händelse av själva maskinens felfunktion; 

-  felaktig användning eller av outbildad personal; 

-  i strid med de särskilda föreskrifterna; 

-  i händelse av försörjningsfel; 

-  i fall av allvarliga brister i underhåll; 

-  efter modifiering eller ej auktoriserade ingrepp; 

-  med fullständig eller partiell underlåtenhet att iaktta instruktionerna; 

-  med andra redskap än de som förutses av tillverkaren; 

Användning av maskinen förutses inte: 

-  i miljöer med temperaturer under +5 eller över +30°C.. 

-  i miljöer med luftfuktighet som överskrider 80%. 

För undantag av vad som anges ovan, krävs ett särskilt skriftligt tillstånd från tillverkaren. 

Alla modifieringar som inte auktoriserats av tillverkaren, som förändrar de förutsedda funktionerna och modifierar 

riskerna och/eller genererar ytterligare sådana, kommer helt och hållet att ligga på ansvaret för den som utför sådana 

förändringar. 

Dessa modifieringar, om utförda utan tillstånd från tillverkaren, kommer dessutom att medföra förfall av all garanti som 

utfärdats och ogiltigförklara försäkran om överensstämmelse som föreskrivs i direktiv 2006/42 / EG. 

All användning, annorlunda än vad som beskrivs i denna manualen, utfärdad av tillverkaren, ska absolut uteslutas. 

Tillverkaren svarar således inte för skador på personer, djur eller egendom som orsakats av felaktig eller otillåten 

användning av maskinen. 

8  KVARSTÅENDE RISKER 

a) Buller:  

-  även om maskinen inte är bullrig i sig, kan skydd mot buller krävas på grund av ljudtrycksnivån i miljön där 

maskinen är installerad.  

 

b) När det av driftsskäl eller underhåll, är nödvändigt att arbeta manuellt ska du alltid förse dig med den nödvändiga 

personliga skyddsutrustningen, till exempel: 

-  Handskar 

 

c) Av termisk type (brännskador): även om maskinen är försedd med särskilda säkerhetsskydd och varningsskyltar 

som varnar operatören, kvarstår risken för brännskador i kontakt med svetsade delar vid underhåll; 

 

d) A elektrisk typ (elchock, brännskador): 

-  Risk orsakad av kvarvarande farliga spänningar och strömmar inuti maskinen även efter frånkoppling från 

elnätet. 

 

9   REKOMMENDATIONER BETRÄFFANDE FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 
SOM SKALL VIDTAS AV ANVÄNDAREN 

 

 

förfarandena för start och drift ska utföras på ett korrekt sätt 

 

 

 

innan du utför något underhåll eller tar bort något skydd, se till att du har gett kommando för stopp av 

maskinen och att, genom lämpliga isolatorer, har isolerat den elektriska energin  
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avlägsna inte skydden annat än för underhåll 

 

10  BESKRIVNING OCH FUNKTION 

Maskinen AP100 är en maskin avsedd att producera luftkuddar för användning som skydd eller fyllning. Maskinen 

använder film som tillhandahålls av företaget FROMM eller enligt dennes specificeringar. Svetsfogarna erhålles 

genom förfarandet med värmeförsegling med termiska pulser. För varje typ av kudde används temperatur och 

inflationstryck som är lämpliga för den specifika produkten. Användning av maskinen är reserverad för professionella 

operatörer lämpligt utbildade och tränade. 

 

11  FÖRKLARING AV MASKINENS TYPSKYLT 

En identifieringsetikett med följande information är installerad på baksidan av maskinen. Om etiketten är skadad, 

kontakta tillverkaren omedelbart. 

 

 

Tillverkarens namn: FROMM SLOVAKIA a.s. 

Typ av maskin:  AP100 

Serienummer: Tillverkarens serienummer. 

Martning: 90-240V 50/60 Hz. 

Förbrukad effekt: 0,1 kW 

Skyddssäkring: 3,15 Amp 

Tillverkningsår:  Året då maskinen tillverkats av tillverkaren. 

 

 

 

 

 

 

 

Tillverkaren 

Förbrukad effekt 

Skyddssäkring 

Maskinkod 

Serienummer 

 Volt/Herz 

 
Tillverkningsår 
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12  MASKINENS TEKNISKA DATA 

Maskin 

Dimensioner Bredd 470 mm 

Längd 440 mm 

Höjd (utan spole)  379 mm 

Vikt Totalvikt (utan spole) ungefär 11,4 kg 

Villkor Driftstemperaturer + 5 to +30
o
C 

Driftsmiljö ren och torr  

Elektricitet  Matning 90-240 V 50/60Hz 

Nominell effekt 0.2 kVA 

Förbrukad effekt ungefär 0.1 kW 

 

Film Filmens bredd  max. 200mm 

Typ av film  PE/PE - PE/PA 

Filmtjocklek 20 - 35 µm 

Spolens dimensioner  Øint. 76mm 

 Øext. 280mm max. 

 

VARNING: Använd inte film som inte levereras av Fromm, eller annorlunda tjocklekar än enligt 

specifikationerna utan att kontakta tillverkaren. 

 

13 EMBALLAGE 

Maskinen sänds normalt i en kartong.  

Innehållet i förpackningen täcks: 

-  med en skyddspåse i polypropen (LDPE) värmesvetsad på lämpligt sätt, i händelse av transport till sjöss; 

-  av sträckfilm för alla andra typer av transporter. 

-  I båda fallen tilläggs sedan fyllningsmaterial. 

Förpackningen omfattar vanligtvis, enligt UNI 9151/3 ä dehydratiseringssalter som är tillräckliga för att bibehålla 

fukthalten under 35% under hela den förutsedda tiden (om inte annat avtalats). 

OBS!  Förpackningarna är stapelbara med maximalt 4 lådor! 

14  UPPACKNING 

UPPACKNING OCH KONTROLL VID MOTTAGANDET 

Vid mottagandet kontrollera förpackningen och kontrollera att den inte har skadats eller manipulerats. 

ALLA EVENTEULLA FEL SOM UPPDAGAS PÅ MASKINEN VID MOTTAGANDET  

SKA ANMÄLAS TILL TRANSPORTÖREN OCH TILL LEVERANTÖREN. 

Öppning av förpackningen 

-  Öppna förpackningslådan från ovansidan. 

-  Ta bort fyllnadsmaterialet. 

-  Avlägsna fuktskyddet om närvarande. 

-  Försäkra dig att det inte finns små maskindelar kvar i kartongerna. 

-  Gör en noggrann kontroll av det allmänna skicket. 
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15  HANTERING AV DEN UPPACKADE MASKINEN 

Uppehåll dig inte under hängande laster. 

Var särskilt uppmärksam på upphängda komponenter och de medföljande riskerna. 

Det är tillåtet för att lyfta och hantera maskinen på följande sätt: 

-  Genom mänsklig kraft av 1 person; 

 

Hantera maskinen genom att hålla den i vertikalt läge, och arbeta med 

försiktighet för att undvika skador på personer eller egendom. 

Dessa bestämmelser måste absolut iakttas. 

Uppehåll dig inte av någon anledning i manöverområdet. 
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16  INSTALLATION AV MASKINEN 

 
 

Innan du placerar maskinen på användningsplatsen, utför monteringen: 

-för in spolhållararmen (pos. A i figuren) och fäst den med skruvarna (pos. B i figuren); 

-lossa och ta bort skruvarna (pos. F i figuren), dra ut armen med fot (pos. D i figuren) och för in skruvarna i den nya 

positionen och fäst armen  igen i helt utlagt läge; 

-för in rullarna (pos. C i figuren), och fäst dem med insexskruvar (pos. E i figuren); 

 

Maskinen är utrustad med justerbara fötter, den kan dras på hjul genom att använda den därför avsedda plattan som 

ska monteras på korgen som tillhandahålls av företaget FROMM. Annars ska den placeras på en fast och 

nivellerad yta med tillräcklig motståndskraft och försäkra dig att ha fäst stödarmen med fot i utvändigt läge 

(pos. D i figuren) . Maskinen ska betjänas av en lämplig anordning för uppsamling av de producerade kuddarna eller 

av ovannämnda korg. 

 

17  KONTROLLER SOM SKA UTFÖRAS FÖRE IDRIFTTAGNING AV 
MASKINEN 

Innan du tar maskinen i drift, se till att du inte har lämnat främmande föremål på maskinens delar. 

17.1 Miljöförhållanden 

Maskinen kan användas vid temperaturer mellan +5° C e +30 °C.. 

 

Maskinen får inte sättas igång om den är utsatt för väder och vind; Dessutom om den placeras 

utomhus, även om bara tillfälligt, ska den skyddas tillräckligt från väderpåverkan. 

 

17.2 Belysningsförhållanden 

Arbetsområdet måste vara tillräckligt belyst med ett minimivärde på 500 lx. 
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18  ELEKTRISK ANSLUTNING 

 

 VARNING - RISK FÖR ELCHOCK 
 

 

Maskinen är avsedd för elektrisk anslutning via matningsuttaget han/honkontakt, den medföljande kabeln möjliggör 

anslutning till elnätet via kontakten (CE 7/7) 

Det eluttag till vilket maskinen är ansluten, måste uppströms densamma, förutse installation av en strömbrytare med 

differentialflödesmätarens (max 10A) och differential (max 30mA) samordnad med användarens jordsystem. 

 

Dessutom måste en isoleringsanordningen av matningen förutses uppströms uttaget. 

Den medföljande kabeln är av typ flexibel multipolär 05VV-F PVC-isolerad och måste skyddas från alla nötningar eller 

snitt, och ska dessutom placeras så att den inte stör passagen av personer eller saker. 

Uppmärksamhet 

Innan du utför någon åtgärd, kontrollera att värdena för nätets spänning och frekvens matchar de som anges 

på maskinskylten. Vi tar inget ansvar för anslutningar till elnät med specifikationer som inte matchar 

maskinskyltens uppgifter Alla elektriska anslutningar ska utföras av specialiserad personal och i full 

överensstämmelse med gällande regler. 

19  INFORMATIONER OM ELANLÄGGNINGEN 

Den elektriska utrustningen uppfyller standarderna: 

•  Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG 

•  Direktivet om elektromagnetisk överensstämmelse 2004/108/EG 

•  CEI EN 60204-1 "Maskinsäkerhet 

Maskiners elutrustning" 

•  CEI EN 60439-1 "Kopplingsutrustningar för högst 1000 V växelspänning eller 1500 V likspänning (LV ställverk)” 

 

Alla komponenter uppfyller de på marknaden befintliga standarderna för godkännande. 

 

•  Låt inte okvalificerade personer utföra reparationer. 

•  Obehöriga personer får varken använda eller göra justeringar på maskinen. 

•  Underhållsarbeten på elsystemet får endast utföras av kvalificerad och auktoriserad personal. 

 

20  MANÖVERPANEL 
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START - tryck på knappen, den relativa röda lysdioden tänds. Detta aktiverar den 

automatiska cykeln och maskinen kommer att utföra det aktiva programmet. 

 

 

STOPP - Tryck på STOP för att stoppa den automatiska cykeln  (STOPPKNAPP)  

 

PROGRAMVAL - tryck på knappen, bokstaven P blinkar på displayen. Välj önskat program 

med knapparna  och  . 

Efter ca 4 sekunder sparas det valda värdet och blinkningen upphör. 

OBSERVERA:  De tillgängliga programmen är inställda beroende på använd film. Eventuella 

ändringar kan endast utföras av behörig personal. 

 

FLÄKTHASTIGHET - tryck på knappen, den relativa röda lysdioden tänds. Välj önskat 

VÄRDE med knapparna  och  . 

Efter ca 4 sekunder sparas det valda värdet och displayen återgår automatiskt till startsidan. 

VARNING:det tillåtna variationsintervallet är begränsat för att inte äventyra korrekt drift av 

maskinen. 

 

VAL AV HASTIGHET - tryck på knappen, den relativa röda lysdioden tänds. Välj önskat 

VÄRDE med knapparna  och  . 

Efter ca 4 sekunder sparas det valda värdet och displayen återgår automatiskt till startsidan. 

VARNING:det tillåtna variationsintervallet är begränsat för att inte äventyra korrekt drift av 

maskinen. 

 

VAL AV EFFEKT - tryck på knappen, den relativa röda lysdioden tänds. Välj önskat VÄRDE 

med knapparna  och  . 

Efter ca 4 sekunder sparas det valda värdet och displayen återgår automatiskt till startsidan. 

VARNING:det tillåtna variationsintervallet är begränsat för att inte äventyra korrekt drift av 

maskinen. 

 

VAL METER - Tryck på knappen, displayen visar ett värde. Välj önskat VÄRDE med 

knapparna  och  . 

Efter ca 4 sekunder sparas det valda värdet och displayen återgår automatiskt till startsidan. 

Vid varje Start kommer maskinen att producera en kedja av kuddar med längd som 

motsvarar inställda meter. Med ett värde på 0, inaktiveras funktionen. 

 

 

FUNKTIONSKNAPP - Tryck på knappen, displayen visar F och ett värde. Välj önskat VÄRDE 

med knapparna  och  . 

Varje värde motsvarar en ytterligare funktion (om den är aktiverad). 

Med värdet F 0 är alla extrafunktioner inaktiverade. 
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21 IDRIFTTAGNNG AV MASKINEN 

21.1  Påslagning 

Påslagningen sker genom strömbrytaren på baksidan av maskinen. Elektroniken startas och displayen slås på. Efter 

några sekunder av dataladdning kommer maskinena tt vara redo att använda.  

 

Slå på maskinen 

 

 

 

 

När maskinen slås på kommer den att visa det senast 

inställda programmet. 

Tryck in knappen 

 

 

 

Maskinen kommer att starta med det inställda 

programmet och parametrarna.  

 

Maskinen startar automatiskt beroende på valt driftläge. Maskinen kan endast startas i automatläge.  

21.2  FÖRFARANDEN FÖR STOPP 

Maskinen är utrustad med en strömbrytare för start och stopp. 

Maskinen kan också stoppas om något av följande villkor uppkommer: 

 

-  a. Genom stoppknappen  . 

-  b. Efter utlösning av ett larm. 

-  c. Om korgen för uppsamling av kuddarna når gränslägesbrytaren för överfyllning (om den är 

installerad). 

-  d. Antalet meter inställda i programmet uppnås. 

-  e. Genom den optiska sensorn på framsidan av maskinen. 

 

I de fall som anges ovan kan en åtgärd vara nödvändig för att starta maskinen eller uppkomsten av ett villkor: 

-  a. Tryck på startknappen  . 

-  b. Avhjälp felet och tryck på start. 

-  c. Maskinen startar automatiskt när givaren på maskinen ger samtycke. 

-  d. Maskinen startar genom att trycka på startknappen. 
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21.3  Avstängning 

Tryck in STOP knappen 

 

För att stoppa den aktiva cykeln. 

 

Stäng av maskinen  

Använd strömbrytaren på baksidan av maskinen för att helt stänga av maskinen, 

samma strömbrytare används också i nödfall. Efter att ha ställt strömbrytaren i läge 0 

stannar maskinen omedelbart, och maskinens viktigaste delar kommer att kopplas 

bort från matningen. 

21.4  Lastning av spole 

 

 

21.4.1 
 
Lyft den övre dragenheten genom att dra knoppen i 

riktningen som anges av pilen. 

 

 

     

 

 
21.4.2 
 
För in spolen och se till att sidan för filmens öppna kanal är 

inåt. 

 

Kanalsida  
öppen 
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21.4.3 
 

Kontrollera att spolen är ordentligt införd mellan flänsarna. 

       

 
21.4.4 
 
Om det inte finns någon öppning skär av hörnet på filmen 

på sidan för den öppna kanalen. 

21.5  Laddning av filmen genom rullarna 

 

 

21.5.1 
 

I händelse av spole med avrullning åt höger, låt filmen 

passera runt rullarna, på insidan av den övre rullen och på 

utsidan av den nedre rullen. 

 

 

 

21.5.2 

I händelse av spole med avrullning år vänster, låt filmen 

passera runt den nedre rullens utsida. 

 

Kanalsida  
öppen 
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21.6  Införning i gejden 

 

 

 

21.6.1 
 

För in filmens skurna hörn på pipen. 

 

 

21.6.2 
VIKTIGT: 

Dra filmen till utloppet ur huven.  

 

 

 

 

21.6.3 
Sänk den övre dragenheten genom att dra knoppen i 

riktningen som anges av pilen. 
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21.7  Val av program 

Maskinen levereras med programmen som används av kunden.  

Programmen skiljer sig för storlek på kudden och materialet av den använda filmen. 

Du kan ändra programmet endast när maskinen är stillastående (efter att ha tryckt in stoppknappen). 

Gör som beskrivs för att välja programmet: 

 

Tryck in knappen 

 

 

 

Det aktiva programmet börjar blinka. Nu 

kan du ändra programmet. 

Använd + och - knapparna 

 

 

 

Välj med hjälp av +/- knapparna numret för 

önskat program 

 

 
 

Efter 4 sekunder sparas det nya valda 

programmet. 

Maskinen är redo att starta det nya 

programmet. 
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21.8 Justering av kuddmeter. 

Observera, genom att välja 0 som värde, utesluts funktionen. 

Detta värde kan ändras även när maskinen är i drift. 

Tryck in knappen 

 

 

 

 

Aktuellt värde visas. 

 Använd + och - knapparna 

 

 

Välj med +/- knapparna önskat antal 

meter (numret kan vara från 0 till 999) 

Maskinen stannar efter inställt antal 

meter. 

 

 

 

 

Efter ca 4 sekunder sparas det valda 

värdet och displayen återgår 

automatiskt till startsidan. 
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22 MÖJLIGA JUSTERINGAR AV MASKINEN 

22.1  Inställning av hastigheten 

Om du vill öka eller minska frammatningshastigheten. 

Detta värde kan ändras även när maskinen är i drift. 
 

Tryck in knappen 

 

 

 

 

Lysdioden på knappen tänds och 

displayen visar aktuellt värde. 

Använd + och – knapparna 

 

 

 

Välj med +/- knapparna önskat värde 

(detta värde kan ändras med + eller- 5 

jämfört med det värde som är inställt 

som standard och hursomhelst inom 

den gräns som tillåts av tillverkaren). 

 

 

 

 

Efter ca 4 sekunder sparas det valda 

värdet och displayen återgår 

automatiskt till startsidan. 
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22.2  Inflationsjustering 

Om under cykeln kuddarna visar sig vara för mycket eller för lite uppblåsta, kan du justera fläkthastigheten. 

Detta värde kan ändras även när maskinen är i drift. 
 

Tryck in knappen 

 

 

 

 

Lysdioden på knappen tänds och 

displayen visar aktuellt värde. 

Använd + och – knapparna 

  

 

 

Välj med +/- knapparna önskat värde 

(detta värde kan ändras med + 2 och - 10 

jämfört med det värde som är inställt som 

standard och hursomhelst inom den gräns 

som tillåts av tillverkaren). 

 
 

Efter ca 4 sekunder sparas det valda 

värdet och displayen återgår automatiskt 

till startsidan. 

22.3  Justering av svetsningseffekten 

Om du under cykeln, svetsningarna visar sig vara för svaga eller för lite markerade, är det möjligt att justera 

svetsningseffekten.  

Detta värde kan ändras även när maskinen är i drift. 

Tryck in knappen 

 

 

 

 

Lysdioden på knappen tänds och 

displayen visar aktuellt värde. 

Använd + och – knapparna 

 

 

 

Välj med +/- knapparna önskat värde 

(detta värde kan ändras med + 3 och - 5 

jämfört med det värde som är inställt som 

standard och hursomhelst inom den 

gräns som tillåts av tillverkaren). 

 
 

Efter ca 4 sekunder sparas det valda 

värdet och displayen återgår automatiskt 

till startsidan. 
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22.4 FÖRINSTÄLLDA PROGRAM 

Maskinen levereras med följande förinställda program. 

 

Program Film Kod Längd kudde 

[mm] 

Filmtjockl

ek [µm] 

Fläkthastig

het [%] 

Dragkraft 

hastighet 

[%] 

Svetsningseff

ekt [%] 

1  135 25 15 14 13 

2  200 25 17 15 13 

3  135 20 15 14 13 

4  200 20 17 15 13 

 

 

 

23  TILLBEHÖR SOM KAN INSTALLERAS 

Det är möjligt att utrusta maskinen med valfria tillbehör. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blinkljus Fjärr-

sensor 

Pedal-

kommando 
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24 LARMMEDDELANDEN PÅ DISPLAYEN  

 

Maskinen är utrustad med ett system för omborddiagnos, Sensorerna skickar signaler till systemet om eventuella 

avvikelser uppkommer.  

System använder koder för identifiering av anomali, tabellen nedan visar koder, vilken typ av problem som orsakat 

larmet och åtgärderna som ska utföras. 

 

Kod Orsak Åtgärd 

E1 
Filmslut. Filmrullen är slut. 
 
 
Filmen har lossnat från pipen.  
 

 

Teflon eller silikonremmen är brusten.  

Ersätt filmrullen och ladda den på maskinen. 
 
Upprepa proceduren för laddning av filmen 
(kapitel 21.5). 
 
Ersätt teflon-eller silikonremmen. 

E2 Den främre sensorn har upptäckt en 
ansamling av kuddar nära rullarna som 
kommer uf. 

Avlägsna ansamling av kuddar, för att frigöra 
sensorn, maskinen kommer att starta i 
automatiskt läge. 

E3 Inhibering av maskinens drift från 
fjärrkontroll 

 

E4 
Övertemperatur. Maskinen har nått en 
överdriven temperatur, och har stannat 
automatiskt.  

När den nödvändiga tiden för avkylning har 
förflutit tryck på START. Om felet kvarstår, ring 
service och uppge felkoden. 

E5 Fjärrsensorn (korg) har avläst en 
ackumulering av kuddar inuti korgen. 

Avlägsna ansamling av kuddar, för att frigöra 
sensorn, maskinen kommer att starta i 
automatiskt läge. 

A1 
Maskinen har nått det maximala antalet 
meter som ställts in i räknaren för 
planerat underhåll. 

Ring service för att utföra den allmänna 
kontrollen över maskinen. 

 

25 INFORMATION OM BULLER 

 

För likadana maskiner som den föreliggande har mätning av buller genomförts genom att använda, för framställning 

av kuddar, film på 25 mikron, maskiner placerade på en höjd på 1,6 m: Mätningen genomfördes vid ett avstånd från 

maskin på 1,5 m och de maximala värdena som uppmättes var följande: 

 

A-vägd kontinuerlig ekvivalent 

ljudnivå  

 

Leq db (A) < 70 

 

De återgivna värdena kan komma att ändras med maximalt 5% beroende på produktions-och miljöfaktorer. 

 

26 UNDERHÅLL 

Underhållsingrepp som utförs med avlägsnade skydd, ska utföras med stillastående maskin och inte ansluten till 

elnätet. 

Underhållspersonalens kvalificering 

Operatören som tilldelas faserna av mekaniskt underhåll och elektriskt underhåll ska genomgå en förberedande 

teoretisk kurs och praktisk utbildning enligt följande plan: 

-  teoretisk och praktisk utbildning beträffande maskinen; 
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-  coaching av tekniker från tillverkaren under startfasen; 

Tiden för utbildningen och graden av förberedelse ska överenskommas och verifieras mellan Tillverkaren och Kunden 

beroende på de olika situtationerna. 

 

26.1 Typ och frekvens för kontroller 

Vi rekommenderar att, för extraordinära underhållsingrepp, alltid kontakta FROMM AIRPAD AG. 

Under förhållanden av korrekt användning och underhåll, kräver maskinen, som regel, inte några betydande 

revisionsåtgärder. I händelse av fel kontakta kundtjänst hos FROMM AIRPAD AG. 

26.1.1 Dagligt underhåll 

-  Rengöring i slutet av arbetsskift om maskinen arbetar i dammiga miljöer 
-   Använd inte, för rengöring av maskinen, lättantändliga vätskor. 

26.1.2 Halvårs underhåll 

Kontrollera skicket på den elektriska utrustningen och bedöm dess driftsäkerhet för den tid som kommer att förflyta 

tills nästa kontroll. 

26.1.3  Årligt eller extraordinärt underhåll 

Efter ett års drift är det möjligt att mycket påfrestade organ i produktionscykeln måste bytas ut eller regenereras. 

Kunden kan, beroende på ingreppen av extraordinär typ, besluta att: 

-  Byta ut komponenter genom att beställa originalreservdelar ( eventuell felaktig installation ligger på kundens 

ansvar) 

-  Kräva ingrepp av en av tillverkarens tekniker på plats, i händelse av betydande och komplicerade ingrepp. 

-  Skicka maskinen till tillverkaren att utföra en noggran och fullständig förnyelse. 

 

OBS: om kunden bestämmer sig för att självständigt utföra utbyten måste denne förfoga över kvalificerade tekniker 

som kan utföra de operationer som kommer att bli nödvändiga. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för fel och/eller 

skador och/eller produktion som inte överensstämmer med standard användningen, i händelse av extraordinära 

ingrepp som utförs av ej auktoriserad personal. 

 

27 UNDERHÅLLSARBETE SOM FÅR UTFÖRAS ENDAST AV KVALIFICERADE 
PERSONER 

Eventuella ingrepp till följd av fel, ska utföras av teknisk assistans hos FROMM AIRPAD AG. 

 

Alla förebyggande underhållsingrepp eller reparation av eventuella fel som inte beskrivs i den här handboken måste 

nödvändigtvis utföras av personal från Företaget FROMM AIRPAD AG eller av personal som först auktoriserats av 

denne. 

 

OBSERVERA:  

Bristande efterlevnad av detta krav upphäver omedelbart alla rättigheter i samband med den kontraktsenliga 

garantin. 

 

28 URDRIFTTAGNING 

MASKINSTOPP 

Vid definitivt stopp av maskinen innan den monteras ner, ska du: 

-  Koppla bort maskinen från alla elektriska energikällor; 

-  Koppla bort maskinen från materialladdningen. 
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NEDMONTERING OCH SKROTNING 

Efter att nödvändiga åtgärder för ta maskinen ur drift, kan du utföra demontering av de olika delarna.  

BORTSKAFFANDE 

När de enskilda komponenterna monterats ner, ska de separeras, beroende på materialsammansättningen. 

Järnmaterial: ram, kopplingar, etc. 

Aluminium; 

Plastmaterial, packningar, kablar, etc. 

Elektrisk utrustning. 

Vid nedmontering, samla upp de komponenter som kan återvinnas och återanvändas. 

 

ALLA MASKINENS DELAR SKA, EFTER ATT HA SEPARERATS BEROENDE 

MATERIAL, BORTSKAFFAS AVSPECIALISERADE FÖRETAG SOM ARBETAR 

ENLIGT GÄLLANDE LAGAR I ANVÄNDNINGSLANDET. 

 

29 ANVISNINGAR FÖR NÖDSITUATIONER 

TYP AV BRANDBEKÄMPNINGSMEDEL SOM SKA ANVÄNDAS 

Maskinen är gjord nästan helt av metallmaterial, där brandfaran är mycket låg, men i närvaro av en sådan händelse 

ska du bete dig på följande sätt: 

 

-  koppla bort strömmen genom att agera på den externa elektriska frånskiljaren på baksidan av själva maskinen. 

 

-  utföra släckningen med normala brandsläckare med pulver eller CO 2  . 


