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A – Úvod 
 
Nákupem dávkovače barev od společnosti Fast & Fluid Management jste se rozhodli pro výrobek, 
který je výsledkem intenzivního výzkumu. Komponenty a zpracování špičkové kvality spolu 
s moderním ergonomickým designem představují záruku dlouhé životnosti a vysokého stupně 
uživatelského komfortu.  
Zařízení splňuje požadavky Směrnice Rady 89/392/EHS o strojních zařízeních, 89/336/EHS o 
elektromagnetické kompatibilitě a 73/32/EHS o elektrických přístrojích určených k použití v rozsahu 
stanovených limitů napětí dle rozhodnutí Rady ministrů Evropského společenství. Zařízení je 
dodáváno se značkou CE.  
 
 
B – Záruční podmínky 
 
V těchto záručních podmínkách je zkratka „F&FM“ chápána jako Fast & Fluid Management. Níže jsou 
shrnuty záruční podmínky, které tvoří součást všeobecných obchodních podmínek F&FM (kopii 
obecných podmínek Vám na požádání zdarma poskytne F&FM): 
 
7. Společnost F&FM poskytuje jednoletou záruku na správný provoz veškerého zboží, které dodá. 

Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené běžným opotřebením. Náklady na inspekce 
provedené ze strany F&FM s cílem stanovit, zda-li se na danou závadu záruka vztahuje či 
nikoliv, budou uhrazeny druhou stranou, pokud se prokáže, že na danou závadu se záruka 
nevztahuje. Jestliže bude stanoveno, že záruka se na danou závadu vztahuje, společnost 
F&FM za podmínek uvedených v bodu 6 všeobecných obchodních podmínek dodá identické či 
ekvivalentní zboží. Nárok na záruku popsaný v tomto článku platí pouze za předpokladu, že 
zboží dodané společností F&FM bylo používáno v souladu s tímto manuálem. Časové náklady 
týkající se záručních činností, včetně doby cesty, a náklady vynaložené na cestu a ubytování 
budou účtovány dle aktuálních sazeb. 

8. Na rozdíl od výše uvedeného se na společnost F&FM nebude vztahovat povinnost provést 
záruční opravu, pokud: 
f) byly druhou nebo třetí stranou provedeny opravy nebo se o ně druhá nebo třetí strana 

pokusila, přičemž společnost F&FM předtím odmítla provést opravu zboží za přiměřenou 
cenu; 

g) společnost F&FM prokáže, že k závadě nedošlo během testování; 
h) druhá strana neinformuje společnost F&FM o závadě bezodkladně formou dopisu a/nebo 

faxem a nepodá vyčerpávající a přesné informace a/nebo pokud druhá strana v plném 
rozsahu nedodrží instrukce společnosti F&FM; 

i) druhá strana zboží nepoužívala nebo s ním nezacházela řádným způsobem nebo v souladu 
s instrukcemi společnosti F&FM; 

j) škoda byla způsobena v důsledku nehod, které společnost F&FM nemohla ovlivnit, a ke 
kterým došlo během přepravy či instalace.     

9. V následujícím textu výraz „software“ znamená standardní počítačový software dodaný 
společností F&FM druhé straně, uložený na počítačem čitelném paměťovém médiu, plus 
doprovodnou dokumentaci (manuál k softwaru) včetně veškerých vylepšených a/nebo nových 
verzí, které byly dodány. Výraz „základní jednotka“ znamená zařízení, pro které a se kterým je 
software dodán a které představuje jediné zařízení, na kterém může být software použit.  

10. Za účelem interní bezpečnosti je druhá strana oprávněna kompletní software či jeho části 
kopírovat (povoleny jsou maximálně 2 kopie). Tyto kopie budou opatřeny stejným označením 
týkajícím se autorského práva a stejnými registračními čísly jako originální verze softwaru.  

11. Bez výslovného písemného souhlasu společnosti F&FM nebude druhá strana software měnit, 
překládat, rozebírat, přizpůsobovat či převádět na zdrojový kód. Pokud o to druhá strana 
požádá, společnost F&FM jí poskytne informace nezbytné k zajištění funkcionality softwaru 
s dalšími programy.  

12. Za předpokladu, že dojde k poruše na základní jednotce, je druhá strana oprávněna software 
používat na jiné základní jednotce, a to až do doby odstranění závady na jednotce původní. 
Druhá strana bude společnost F&FM o této skutečnosti informovat během 5 dnů.  

13. Jestliže je nezbytné, aby byl software permanentně přemístěn z původní základní jednotky na 
jinou základní jednotku, je druhá strana povinna vyžádat si k tomuto od společnosti F&FM 
povolení, přičemž toto povolení nebude bezdůvodně zamítnuto.  



 

  
  
  



 

C – Popis obrázků 
 
 Dávkovač 
 
1.  Napájecí panel elektroniky 
2.  Horní víčka 
3.  Unášecí hřídel a krokový motor hřídele 
4.  Čerpadlo a kanistr (podrobnosti níže) 
5.  Ventilový unášecí člen 
6.  Nouzový vypínač 
7.  Postranní panel, místo pro počítač 
 
 Sestava čerpadla 
 
 
8.  Držák disku 
9.  Kryt čerpadla 
10.  Hadice čerpadla 
11.  Čistič trysky 
12.  Tryska 
 



 

 
A – Obecné bezpečnostní instrukce 
 

 

Pozor! Před instalací a uvedením zařízení do provozu se prosím důkladně 
obeznamte s instrukcemi k jeho použití. Jedná se o vaši bezpečnost a 
eliminaci zbytečných škod na zařízení. 

 
Výrobce nenese žádnou odpovědnost, pokud nebudou dodržovány níže uvedené pokyny: 
 
1. Pokud bylo zařízení poškozeno (například během přepravy), nepokoušejte se ho uvést do 

provozu. Máte-li jakékoliv pochyby, kontaktujte nejprve svého dodavatele nebo servisní 
oddělení společnosti F&FM. 

2. Při umístění a zapojení zařízení je nezbytné přesně dodržovat instalační instrukce. 
3. Dále je nezbytné respektovat všechny místně platná bezpečnostní nařízení a předpisy. 
4. Zařízení lze zapojit pouze do uzemněné nástěnné zásuvky na 230V/16A/50Hz nebo 

110V/25A/60Hz, která byla instalována v souladu s p�edpisy.  
5. Uživatelé musí kontrolovat, zda-li je zařízení udržováno v dobrém stavu. Vadné komponenty je 

nutné vyměnit. 
6. Z důvodu prevence zranění musí být během standardního provozu uzavřena dvířka a 

připevněny ochranné kryty. 
7. Veškeré servisní zákroky (s výjimkou rutinní údržby a nastavování) smí provádět pouze 

kvalifikovaní technici. Při provádění oprav se vždy ujistěte, aby byl od přívodu energie odpojen 
napájecí kabel. 

8. Z důvodu konstrukce ventilu nesmí být nikdy použit vrták do trysky. Čištění se provádí 
spuštěním programu pro čištění zařízení.     

 
 
B – Specifická upozornění v tomto manuálu 
 

 

Pozor! Vypnutím dávkovače pomocí nouzového vypínače dojde také 
k zastavení míchadla barviva. 

 

 

Pozor! POHYBUJÍCÍ SE ČÁSTI MOHOU ZPŮSOBIT ZRANĚNÍ. Před 
přiblížením se k pohybujícím se částem vždy nejprve vypněte přívod napětí 
(např. stisknutím nouzového vypínače). 
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A – Instalace dávkovače 
 
Krok 1 Demontování dávkovače z přepravní palety 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

  

     
Odšroubujte přepravní konzoly 
umístěné v rozích TM300. 

 Sejměte dřevěné podložky.  

 

Zařízení opatrně sundejte 
z palety a pomocí zadních 
koleček ho přesuňte na jeho 
konečné provozní místo.  

 
Krok 2 Instalace externích konzol (doplněk) 

  

     

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
     
Konzoly lze instalovat 
k oběma stranám dávkovače. 

 Pomocí dodaného šroubu M6 
konzolu upevněte 
v požadované pozici. 

 Protáhněte kabely skrz otvor 
na kterékoliv straně panelu a 
zapojte je do počítače. 
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B – Instalace počítače a softwaru 
 
Krok 1 Vložení počítače a jeho připojení k dávkovači 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

  

     
Demontujte jeden z panelů a 
vložte počítač do otvoru. 

 Zapojte dávkovač do COM1 
(přednastaveno) a myš, 
klávesnici a další zařízení do 
příslušných portů na počítači. 

 
 

 

 
Krok 2 Instalace softwaru dávkovače do počítače 

  

     

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

     
Instalujte veškerý software 
poskytnutý dodavatelem 
softwaru. Podrobnosti najdete 
v manuálu k softwaru. 

 Před naplněním zkontrolujte 
pomocí softwaru základní 
funkce dávkovače. Informace 
o postupu testování 
naleznete v manuálu 
k softwaru. 
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A – Uvedení do provozu 
 
Krok 1 Zapnutí dávkovače a počítače 
 

 

 
 
 
 
 

 

Otočením ve směru hodinových ručiček odemknete tlačítko 
nouzového vypnutí umístěné na přední straně zařízení. Zařízení 
se automaticky zapne, jakmile je přívod napětí umístěný na zadní 
straně dávkovače zapojen do nástěnné zásuvky na 220 V nebo 
110 V. 
Upozornění: dávkovače TintMaster jsou standardně vybaveny 
časovači pro uvedení do režimu spánku. Díky nim dávkovač 
zhruba po 30ti minutách přejde do režimu úspory energie, ve 
kterém jsou všechny sekundární jednotky (např. senzory) 
automaticky vypnuty. Na míchání nemá tento režim vliv. Pro 
ukončení režimu spánku stačí pomocí softwaru zadat jakýkoliv 
příkaz nebo stisknout jedno z tlačítek ovládajících plošinu, na 
které je umístěna barva.  

     
 
Krok 2 Vypnutí dávkovače a počítače 

  

     

 

 
 
 
 
 

 

Upozornění: během normálního provozu by neměl existovat 
důvod pro vypnutí dávkovače. Jestliže je nezbytné dávkovač 
vypnout, lze toto provést několika způsoby: 
4) Vypněte počítač a odpojte napájecí kabel umístěný na 

zadní straně zařízení. 
5) Vypněte počítač a interní napájecí zásuvku umístěnou za 

spodním provozním panelem na čelní straně zařízení. 
6) Vypněte počítač a stiskněte tlačítko nouzového vypnutí. 
 

     

 

Pozor! Vypnutím dávkovače pomocí nouzového vypínače dojde také 
k zastavení míchadla barviva. 

     
Krok 3 Časovač míchání   
     

 

 
 
 
 
 

 

Je možné upravit výrobcem přednastavené doby míchání a 
intervalů*. Tuto operaci lze provést pomocí softwaru dávkovače – 
příslušné instrukce najdete v manuálu k softwaru. 
O optimálním nastavení míchání konkrétních barviv se prosím 
informujte u svého dodavatele barviv. 
 
 
 
 
 
* Výrobcem přednastavená doba je 180 vteřin míchání jednou za 
3 hodiny.  
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Krok 4 Naplnění nádobky s kartáčem (systém pro čištění trysek) 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
     
Vyjměte nádobku s kartáčem 
umístěnou na levé straně 
dávkovače. 

 Nádobku naplňte vodou nebo 
jinou tekutinou, která byla 
doporučena dodavatelem 
barviv.  

 
 

Nádobku s kartáčem zasuňte 
do původní polohy. Čistící 
tekutinu je nutno měnit každý 
den! 

   

 

Používejte výhradně čistící tekutiny, které byly doporučeny dodavatelem 
barviv. Použitím špatných materiálů můžete způsobit zanesení trysky a 
snížení přesnosti. 

 
Krok 5 Naplnění kanistrů barvivem 

  

     

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
     
Přístup ke kanistrům je možný 
z obou stran horního krytu. 
Sejměte víčka kanistrů. 

 Informace o postupu plnění 
najdete v manuálu 
k softwaru. 

 Pro odstranění vzduchu ze 
systému dvakrát spusťte 
program pro vyčištění. 
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B – Dávkování 
 
Krok 1 Vložení kbelíku do správné polohy 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
     
Vložte kbelík do středu 
plošiny. 

 Plošinu s kbelíkem vytáhněte 
směrem nahoru (pro 
odblokování šlápněte na  
pedál) – platí pouze pro 
dávkovače s doplňkovým 
zvedacím mechanismem. 

 
 

Plošinu umístěte co nejvýše 
– optimální poloha pro 
dávkování. 

   
 
Krok 2 Dávkování barviva do základního materiálu 

  

     

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
     
Otvor kbelíku se musí 
nacházet pod tryskou 
dávkovače a kbelík musí být 
umístěn v optimální výšce. 

 Dle informací v manuálu 
k softwaru vyberte 
požadovaný vzorec. Otočný 
stůl se následně otočí do 
správné polohy.  

 Jakmile je dávkování 
dokončeno, kbelík vyjměte.  

     

 

Při dávkování hraje hlavní roli software. Všechny dostupné možnosti dávkování si prosím 
podrobně prostudujte v manuálu k softwaru. 
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A – Denní údržba 
 
Vyčistěte nádobku s kartáčem, naplňte kanistry a spusťte ranní čistící program. 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
     
Vyjměte nádobku s kartáčem 
a vyprázdněte ji. Kartáč 
očistěte vodou a nádobku 
naplňte správnou tekutinou 
(např. vodou). 

 Pokud jsou kanistry málo 
naplněny, doplňte barvivo. 
Stav naplnění aktualizujte 
v softwaru. Před plněním 
barvivo promíchejte.  

 
 

Spusťte ranní program 
určený k vyčištění ventilů a 
trysek. Podrobné informace 
najdete v manuálu 
k softwaru. 

   

 

Používejte výhradně čistící tekutiny, které byly doporučeny dodavatelem 
barviv. Použitím špatných materiálů můžete způsobit zanesení trysky a 
snížení přesnosti. 

 
 
B – Týdenní údržba 
 
Odstraňte rozlitou barvu a barvivo a naplňte kanistry. 

  

     

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

     
Pomocí zředěného čistícího 
prostředku očistěte plošinu na 
kbelík a vnější součásti 
zařízení. 

 Zkontrolujte obsah kanistrů a 
v případě potřeby je naplňte. 

  

     

 
Po naplnění kanistry a víka zařízení vždy uzavřete. 
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C – Měsíční údržba 
 
Zkontrolujte a očistěte důležité součásti zařízení. 
 

 

    

     
Demontujte zadní panel a 
zkontrolujte, zda-li ventil 
čerpadla správně funguje 
(např. únik kapalin, zanesení) 

    

   

 

Pozor! POHYBUJÍCÍ SE ČÁSTI MOHOU ZPŮSOBIT ZRANĚNÍ. Před 
přiblížením se k pohybujícím se částem vždy nejprve vypněte přívod napětí 
(např. stisknutím nouzového vypínače). 
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A – Úvod 
 
Než budete kontaktovat dodavatele zařízení či servisní oddělení, zkontrolujte prosím, zda-li jste 
schopni problém vyřešit sami. Pokud ne, telefonicky kontaktujte servisní oddělení. Mějte připraveno 
číslo modelu a výrobní číslo (obě se nacházejí na stříbrné nálepce CE umístěné za provozním 
panelem na čelní straně zařízení). 
Pomocí níže uvedené tabulky s příklady řešení problémů určete, zda-li jste schopni problém vyřešit 
sami. Symbol nástroje ( ) znamená, že problém nemůžete odstranit vlastními silami a je nezbytné 
kontaktovat servisní oddělení. Za žádných okolností sami nedemontujte postranní panely – tuto 
operaci smějí provádět pouze školení servisní pracovníci. V níže uvedené tabulce není obsažena 
žádná chybová funkce, na kterou upozorňuje software prostřednictvím chybové zprávy. V případě 
chybové funkce budou na monitoru zobrazeny tyto zprávy spolu s možnými řešeními.     
 

 

Pozor! POHYBUJÍCÍ SE ČÁSTI MOHOU ZPŮSOBIT ZRANĚNÍ. Před 
přiblížením se k pohybujícím se částem vždy nejprve vypněte přívod napětí 
(např. stisknutím nouzového vypínače). 

 
 
B – Řešení problémů 
 
Symptom  Opatření Příčina Opatření 
Netěsnost ventilu – úniky přes 
výstupní otvor 

> vzduchová bublina v čerpadle 
> vadný ventil 

> před spuštěním nalijte do čerpadla vodu 
> čerpadlo vyměňte ( ) 

Netěsné zapojení kanistru – 
úniky okolo sacího bodu 

> opotřebovaný O kroužek (kroužky) > O kroužek (kroužky) vyměňte ( ) 

Spolu s pojivem je přiváděn i 
vzduch 

> vzduchová bublina v čerpadle 
> kanistr je prázdný 
> vadný píst 

> před spuštěním nalijte do čerpadla vodu 
> naplňte kanistr 
> čerpadlo vyměňte ( ) 

(Nový) software nefunguje > program není správně bootován 
> software není správně instalován 

> počítač a software znovu bootujte 
> software znovu nainstalujte 

Chybí přívod elektrické 
energie 

> zařízení není zapojeno k rozvodné 
síti 
> spálená pojistka  

> zkontrolujte napájecí kabely 
 
> vyjměte zástrčku ze zásuvky a pojistku 
vyměňte 

Reprodukce barev je 
problematická 

> mechanismy jsou znečištěny 
> výkyvy v kvalitě dodaného pojiva 
> došlo k zhoustnutí jednoho nebo 
více pojiv 
> otočný stůl je ve špatné poloze 
> netěsnosti okolo pístu (pístů)  

> proveďte vyčištění a namazání 
> kontaktujte dodavatele pojiva 
> vyměňte pojivo (pojiva) 
> resetujte (stiskněte a odblokujte nouzový 
vypínač) 
> píst (písty) vyměňte ( )  

Špatná kvalita obrazu na 
monitoru nebo žádný obraz na 
monitoru 

> monitor je vypnut 
> uvolněný kabel (kabely) 
> je nastaven příliš tmavý obraz 
> závada na monitoru 

> zapněte monitor 
> zkontrolujte kabely 
> proveďte správné nastavení obrazu 
> ( )  

Klávesnice nefunguje > uvolněný kabel (kabely) 
> nesprávné místní nastavení 
Windows 
> závada na kabelu (kabely) 
> závada na klávesnici 

> zkontrolujte kabely 
> zkontrolujte manuál k softwaru Windows 
 
> ( ) 
> ( )   

Míchadlo se neotáčí > nesprávné nastavení časovače 
>  uvolněný kabel 
>  závada na kabelu 
>  závada na motoru 

> časovač správně nastavte (software) 
> zkontrolujte kabel 
> ( )  
> ( )  

Otočný stůl se neotáčí >  pístní tyč je umístěna příliš 
vysoko 
>  uvolněný kabel (kabely) 
>  závada na kabelu nebo motoru 

> nastavte píst do spodní polohy 
 
> zkontrolujte kabely 
> ( )  
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C – Servisní oddělení 
 
V případě nutnosti se spojte se svým dodavatelem či místním servisním oddělením nebo kontaktujte 
přímo výrobce. Rozhodnete-li se kontaktovat výrobce, mějte připraveno číslo modelu a výrobní číslo 
zařízení. Obě najdete na štítku na zařízení.  
 
Fast & Fluid Management 
P.O. Box 220 
2170 AE Sassenheim, Nizozemí 
Hub van Doorneweg 31 
2171 KZ Sassenheim, Nizozemí 
Tel:  +31 (0)252 240 800 
Fax:  +31 (0)252 240 882 (servis) 
 +31 (0)252 240 880 (obecné informace) 
 
 
 
D – Pojistka 
 
Výměna pojistky umístěné na zadním panelu. 
   

  
   
  Spare fuse Náhradní pojistka 

Damaged fuse Poškozená pojistka  
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A – Specifikace 
 
Počet kanistrů 12/14/16/18/20/24 
Objem kanistr� 1,75 / 3,5 litr� 
Kanistr EasyClick / míchadlo (materiál) lisovaný polymerový 
Ventily lisované polymerové 
Typ �erpadla pístové �erpadlo 
Objem �erpadla 1,64 unce (1 unce - 28,35g) 
Minimální dávkování 1/384 kapalinové unce (1 kap. unce – angl.  0,02841 litru a    
 am. – 0, 02957 litru.  
P�esnost 0,005 ml/krok 
Rychlost toku 0,4 litr� za minutu 
Uzáv�ry trysky integrované 
�istící systém standardn� 
Maximální výška kbelíku 45 cm v p�ípad� modelu umíst�ného na zemi 
 25 cm v p�ípad� modelu umíst�ného na stole 
Hloubka plošiny kbelíku 25 cm 
Detektor kbelíku standardn� v p�ípad� modelu umíst�ného na zemi 
�asova� míchadla standardn� 
Pohyblivá plošina kbelíku volitelný dopln�k (pouze pro model na zemi) 
Topná sestava volitelný dopln�k (pouze pro model na zemi 120s plošinou 
 kbelíku) 
Manuální d�rova� 46 mm volitelný dopln�k (pouze pro model na zemi) 
Rozm�ry (V x Š x H) 156 x 80 x 99 cm 
Ší�ka s klávesnicí 120 cm 
Napájení 110V +/- 10%, 50Hz/60Hz 
 230V +/- 10%, 50Hz/60Hz 
 
 
Schváleno CE, patentovaný výrobek 
Specifikace podléhají zm�nám bez p�edchozího upozorn�ní.  
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B – Schéma elektrického zapojení 
 

 
  
POWERSUPPLY - PŘÍVOD ENERGIE 
BLUE - MODRÁ 
BROWN - HNĚDÁ 
ORANGE - ORANŽOVÁ 
BLACK - ČERNÁ 
YELLOW - ŽLUTÁ 
RED - ČERVENÁ 
WHITE - BÍLÁ 
POWERBOARD - NAPÁJECÍ PANEL 
COMMUNICATION - KOMUNIKACE  
POWER - NAPÁJENÍ 
AGITATIONMOTOR - MOTOR PROMÍCHÁVÁNÍ 
BRUSHMOTOR - MOTOR KARTÁČE 
VALVE MOTOR - MOTOR VENTILU 
TOURNTABLEMOTOR - MOTOR OTOČNÉHO STOLU 
CABLE - KABEL 
TABLE POSITION - POZICE STOLU 
TABLE-HOME - STŮL V ZÁKLADNÍ POLOZE 
VALVE-CLOSED - UZAVŘENÝ VENTILU 

STEPPER-HOME - KROKOVÝ MECHANIZMUS 
V ZÁKLADNÍ POLOZE 
CAN-PRESENT - KBELÍK UMÍSTĚN 
SENSOR - SENZOR 
LAMP - ŽÁROVKA 
MOTOR - MOTOR 
OPTION HEATING - VOLITELNÉ ZAHŘÍVÁNÍ 
HEATER - OHŘÍVAČ 
TERMOSTAT - TERMOSTAT 
TITLE - NÁZEV 
FUSE - POJISTKA 
FLOORMODEL - MODEL PRO UMÍSTĚNÍ NA ZEMI 
GROUND MACHINEFRAME - ZEMNÍ RÁM STROJE 
VAC - VOLTŮ STŘÍDAVÉHO NAPĚTÍ 
NETENTRY FLOORMODEL - ZAPOJENÍ DO SÍTĚ U 
MODELU UMÍSTĚNÉHO NA ZEMI 
DESKTOPMODEL- MODEL UMÍSTĚNÝ NA STOLE 
VDC - VOLTŮ STEJNOSMĚRNÉHO NAPĚTÍ 
POWERSUPPLY ASSY - SESTAVA PŘÍVODU ENERGIE 
STEPPERMOTOR - KROKOVÝ MOTOR  

 
 
 


