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1 Eessõna

Õnnitleme,

FILL-Systemsi tootega Fill up 2 olete valinud meie kvaliteetsest täitetehnoloogia 
tootesarjast tõestatud ja vastupidava masina. Otsus lisada oma seadmeparki FILL-
Systemsi masin hõlbustab oluliselt teie toodete täitmist ja suurendab mõõdetavalt 
tootlikkust.

Juba aastaid on kõik NASSENHEIDER® tootemargi nime kandvad masinad ja seadmed 
välja töötatud, projekteeritud ja ehitatud ainult meie poolt Dresdenis koos 
rahvusvahelise meeskonnaga. Kirg ja inseneriteadmised järgime oma ainulaadsete 
toodete kõrge kvaliteedieesmärke ja integreerime järjekindlalt kõik kehtivad ohutus- ja 
keskkonnanõuetega kehtestatud nõuded oma tootmisprotsessidesse. Kvaliteedi, 
usaldusväärsuse ja klientide läheduse alusel oleme kujunenud juhtivaks ülemaailmseks 
tehnoloogiaettevõtteks, millel on suur uuenduslik jõud ja kõrge usaldus.

Jätkusuutlikkus ja maksimaalne efektiivsus on kaks meie kõige olulisemat põhimõtet.
Kõik meie masinad on äärmiselt energiasäästlikud ja töötavad ilma suruõhutoega 
süsteemideta, mis suurendavad tarbetult energiatarbimist. Tänu meie intelligentsele 
moodulsüsteemile saab masinate iga hooldust ja laiendust väga lihtsalt teostada. Kui 
tootmismaht suureneb, kasvab teie masinapark tänu FILL-Systemsi sisukatele 
süsteemilaiendustele ja laiendusvõimalustele probleemideta.
Kui peaks ilmnema defekt, saab masina iga osa kiiresti ja täpselt parandada või välja 
vahetada. Samuti on meie masinate konstruktsioonide vastupidavus pikaajalise 
varuosade tarnegarantii alusel end tõhusana näidanud tuhandeid kordi ja kõikjal 
maailmas. Lisaks on meil vajalikud komponendid/osad, mis on toodetud piirkonna 
partnerite poolt vastavalt meie kvaliteedistandarditele. See tähendab, et transporditeed 
on lühikesed, samal ajal tugevdame piirkondlikke majandustsükleid.

Oma arenduste maksimaalse funktsionaalsuse huvides ei kasuta me mittevajalikke ega 
üleliigseid funktsioone, et säilitada oma toodete töökindlus ja töökindlus võimalikult 
kõrgel tasemel.

Meie veebisait pakub teile kogu tootega seotud teavet ja mitmesuguseid täiustuste ja 
uuendustega seotud võimalusi. Oleme saadaval ka personaalseks konsultatsiooniks.

Täname teid usalduse eest meie vastu ja ootame teiega pikka ja õnnelikku koostööd 
ning soovime teile edu uue FILL-Systemsi tootega.
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+49 351 89 66 91 00
+49 351 89 66 91 05
+49 351 89 66 91 99

Tootja

FILL-Systems GmbH 

Leipziger Str. 33 
01097 Dresden 
Germany

Kontor: 
Tehniline tugi: Fax: 

Email: 

info@fill-systems.com• Kontor:
• Tehniline tugi: support@fill-systems.com

Koduleht: www.fill-systems.com

NASSENHEIDER® on Dresdeni Stefan Weilandi registreeritud kaubamärk ja omand. 
Ettevõttel FILL-Systems GmbH on litsents selle kaubamärgi kasutamiseks.

Dresdeni ringkonnakohus: HRB 38264

KMKR nr: DE 320 995 937
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3 Selle juhendi kohta

See juhend sisaldab olulist teavet ja on seetõttu teie uue FILL-Systemsi toote oluline 
osa. Toote optimaalse ja ohutu kasutamise tagamiseks lugege käesolev juhend enne 
selle kasutuselevõttu ja toote kasutamist hoolikalt läbi.

Kui teil on tehnilisi küsimusi või kahtlusi selgitustes antud üksikasjade kohta, aitab meie 
tugimeeskond teid hea meelega e-posti või telefoni teel. Vastavad kontaktandmed 
leiate peatükist Tootja. Ootame ja hindame alati ka kommentaare ja 
parendusettepanekuid.

Kiireks abiks oleme pakkunud oma kodulehel menüüpunkti Teenus: Vastused 
korduma kippuvatele küsimustele KKK alt laia valiku kasulikke vastuseid.

Pange tähele, et selles juhendis olevad joonised on skemaatilised diagrammid. Meie 
seadmete pideva täiustamise tõttu võivad fotod ja üksikasjad teie seadme disainist 
erineda.

Definitsioonid:
Mõiste viskoossus viitab toote takistusele voolata. Mida paksem (väiksema 
voolavusega) toode, seda suurem on viskoossus (kõrge viskoossus). Mida vedelam
(suurem voolavus) toode, seda madalam on viskoossus (veidi viskoosne). Näiteks: 
mesi on väga viskoosne, vesi aga kergelt viskoosne.Täidetavaid tooteid (mesi, siirup 
jne) nimetatakse selles juhendis tooteks või toodeteks.

Täidetavaid anumaid (pudelid, klaasid jne) nimetatakse selles juhendis purkideks.

Klahvid, mida vajutada, on näidatud nurksulgudes, nt. [+] 
ja [-] või väikeste sümbolitena, nt..

Selles juhendis märgitud artiklinumbrid (näiteks artikkel 012345) viitavad meie 
ettevõtte sisestele artiklinumbritele.

Sümbolid:
Selles juhendis kasutatakse järgmisi sümboleid:

 Oluline teave ja kasulikud näpunäited õigeks kasutamiseks.
Hoiatus olukordade eest, mis kujutavad endast ohtu isiklikule 
turvalisusele ja/või tootele.
Hoiatus elektrilöögi eest.
Hoiatus vigastuste eest.
Märkus välisseadmete põhjustatud kahjustuste kohta.
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4 Üldised ohutusjuhised

Ohutusjuhised kehtivad üldiselt kõikidele FILL-Systemsi toodetele.

Käte vigastuste oht
Veenduge, et masina töötamise ajal ei jääks teie käed (nagu ka 
juuksed, riided jne) pöörlevate osade (hammasrattad, veovõllid) ega 
muude liikuvate osade vahele.
Demonteerimisel (nt pumbapea eemaldamisel) või puhastamisel 
lülitage toide välja ja eemaldage pistik vooluvõrgust.

Elektrivoolust tulenev vigastusoht
Kaitske toiteadapteri elektroonilisi ühendusi niiskuse eest. Veenduge, 
et kõik elektrikaablid/juhtmed on paigaldatud nii, et need ei saaks 
kahjustada, muljuda ega kahjustada isolatsiooni.
Ärge kunagi avage juhtimismoodulit, toiteadapterit ega pistikut.
Demonteerimisel (nt pumbapea eemaldamisel) või puhastamisel tuleb 
seade vooluvõrgust lahti ühendada!

Toote saastumise oht kahjustatud kulunud osadega 
Pärast iga lõpetatud täitmisprotsessi (või vähemalt kord päevas) tuleb 
järgmisi komponente puhastada ja visuaalselt kontrollida:
1. hammasrattad / tiiviku rootor / pumbapea voolikud
2. täiteotsikud
3. laagrid
4. tihendid
5. voolikud

Kahjustatud osad tuleb viivitamatult välja vahetada.

Erilised kommentaarid
Seda tüüpi masinaid juhib elektrooniliselt mikroarvuti. Tõrkeid/rikkeid 
edasisel töötamisel tugevate elektri- või elektromagnetväljade mõjul 
ei saa täielikult välistada, kuigi sellised sündmused on väga 
ebatõenäolised.
Kui see peaks juhtuma, toimige järgmiselt.
- lülitage masin välja,
- oodake vähemalt 10 sekundit,
- taaskäivitage masin,
- vajadusel tehke tehaseseadetele lähtestamine.
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5 Kohaletoimetamine

5.1 Tarne ulatus

Fig. 1: Tarne ulatus Art. 
301001

Üksus Kogus Kirjeldus Art. Kuluv osa
1 1 tk. Veomoodul Fill up 2/100 

(sh. det. 4)
301002

2 1 tk. Hammasratta pumba pea L, koos hammasrataste 
paariga; üksikuid osi, vt peatükki Kasutuselevõtt: 
Pumbapea

302001 x

3 4 m voolik Ø 40 x 3 mm 304002 x

4 1 tk. Toiteadapter 230 V, AC primaar: 230 V, 
50/60 Hz, sekundaarne: 24 V DC/10 A, 
reguleerimata

valikuline: 115 V/24 V (Art. 307044)

307127

or:

307044

5 2 tk. Kiilotsik, kõva 306015 x

6 1 tk. Kooniline täiteotsik, kõva 306002 x

7 1 tk. Tugi koonilisele täiteotsikule 306005 x
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8 1 tk. Täiteotsik, lame 306001 x

9 1 tk. Piirangurist lameda täiteotsiku jaoks 306006 x

10 1 tk. kombivõti, SW 10mm 307007

11 2 tk. Mikrokaitse, 8A, keskmine viivitus, kiri: 
M8/250

307009 x

12 2 tk. Tihend ääriku kinnitamiseks 307004 x

13 1 tk. Kinnitusäärik Ø 37 täiteotsikute jaoks, 
eelmonteeritud

306007

14 3 tk. Voolikuklamber, voolikule Ø 40 mm, suurus 48 304066

15 1 tk. Vooliku Ø 40 mm tagasilöögiklapp (k.a.art.14) 306038

16 1 tk. Toru painutus 90°, kõrvale painutatud, 
pumpamiseks, vooliku jaoks Ø 40 mm (12, 14)

304001

17 1 tk. Võrgukaabel/toitejuhe, EU pistik 307022

18 1 tk. Mikrolüliti, 5-kontaktiline pistik 307039

19 1 tk. Y-klamber 307034

20 1 tk. Toru painutus 90°, voolikule Ø 40 mm 
(kaasa 12, 14)

304034

21 1 tk. Tihendite komplekt (pumbapea vahetus) 307043 x

22 1 tk. Statiiv 50 cm (kaasa artikkel 19) 303012

Eranditult kulunud osadele garantii ei kehti. 
Kõiki kulunud osi tuleb regulaarselt kahjustuste ja kulumise suhtes 
kontrollida ning vajadusel välja vahetada. Poorsed, lekkivad või 
kulunud osad tuleb kohe välja vahetada. Defektsete osadega töötamine 
võib kahjustada masina eluiga, elektroonikat, mehaanikat ja 
funktsionaalsust ning ka teie täidetava toote kvaliteeti.
Kulunud osade kasutusiga sõltub muuhulgas vastavatest täidetavatest 
toodetest, kasutamise kestusest ja iseloomust ning 
keskkonnatingimustest (temperatuur, söövitavad aurud jne). Masina 
passiivsus võib üksikute komponentide erineva vananemisprotsessi 
tõttu kahjustada ka kulunud osade kasutusiga.

5.2 Sisu juhtimine

Meie väljuvate kontrollide ajal kontrollitakse kõiki meie tarneid hoolikalt terviklikkuse ja 
puutumatuse suhtes. Sellegipoolest soovitame teil pärast masina lahtipakkimist 
kontrollida tarne täielikkust vastavalt saatelehele ja kasutades joonist 1.
Puuduvate või kahjustatud osade korral palume teavitada koheselt kirjalikult ettevõtet 
FILL-Systems GmbH, hiljemalt kahe tööpäeva jooksul pärast kauba kättesaamist. 
Palume arvestada, et pärast selle tähtaja möödumist ei saa me enam garanteerida 
osade asendamist/hilisemat tarnimist ettevõtte kulul.
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6 Masina tehnilised andmed

6.1 Mõeldud kasutamiseks

Fill up 2 on mõeldud mee täitmiseks.
Lisatarvikutega on võimalik täita ka taruvaiku ja mesilaspiima.
Täpse täitmise määrav on toote viskoossus.

Mittevoolavate toodete täitmisel võivad pumbapea ja 
ajamimoodul kahjustuda. Tootja ei vastuta selle eest.
Fill up 2 on mõeldud kasutamiseks ühes vahetuses.

6.2 Tehnilised andmed

24 V DC
2,0 A
u. 200 VA
14-100/min (reguleeritakse masina paremal
küljel asuva pöördnupuga)
90 Nm
9,5 Nm
< 70 dB
laius = 33 cm x sügavus = 32 cm
50-100 cm (vastavalt disainile)
5-30 cm, alus 50 cm (Art. 303012)
5-50 cm, alus 70 cm (Art. 303006)
5-80 cm, alus 100 cm (art. 303023) u. 16
kg (põhikonfiguratsioon)
5 ml - 65 l või 5 g - 32,5 kg
u. 1-2 g (olenevalt doseerimiskogusest,
viskoossusest ja täitmiskiirusest, kuni 500 g
purgi suuruseni)

Nimipinge
Nimivool
Energiatarve mootor
Mootori/pumba kiirus 
Pingutusmoment
Nominaalne pöördemoment 
Müra emissioon
Seadista ala
Üldkõrgus
Kõrgus allpool täiteotsikut Kaal
Doseerimiskogused Kordustäpsus/ 
täitmistäpsus 

Mee pumpamise andmed
Max kruntimiskõrgus
Max konveieri kõrgus survepool Max. 
pumba võimsus tunnis

kuni 4,9 jalga / 1,5 m 
kuni 13 jalga / 4,0 m 
kuni 420 kg/h, 300 l/h
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Kaitsmed

Tarkvara
Mehaanika ja mootori kaitsmiseks on masin varustatud ülekoormuskaitsega. Kui 
mehaanilises osas on ummistus, lülitub masin välja ja ekraanile ilmub teade 
Ülepump.

Sel juhul on hädavajalik leida ummistuse algpõhjus ja see 
kõrvaldada.

Kui algpõhjus on kõrvaldatud, saab masina klahviga    kinnitades tööle panna.

Elektriseadmed
Elektroonilised osad ja toiteallikas on kaitstud sulavakaitsme tüüpi mikrokaitsmega (vt 
peatükki Tarne: Tarnekomplekt). Kaitsme toimib toiteallika lühisele/ülepingele ja 
muutub defektseks pärast seda, kui see on oma funktsiooni täitnud ja seda ei saa enam 
kasutada. Pärast rikke allika tuvastamist ja kõrvaldamist tuleb mikrokaitsme välja 
vahetada.
Selleks keeratakse kaitsmehoidja lahti, eemaldatakse defektne mikrokaitsme ja 
paigaldatakse kaitsmehoidja uuesti koos uue mikrokaitsmega (vt peatükki Masina 
tehnilised andmed: Juhtmooduli ühendused ja juhtnupud). Tavaliselt saab masina nüüd 
taaskäivitada

Ärge kunagi proovige parandada kaitsmeid või möödavoolu 
– eluohtlik. Tarnekomplekti kuuluvate komponentide hulgas
on kaks asenduskaitset.
Kui äsja paigaldatud mikrokaitse läheb kohe katki, võtke
ühendust meie tehnilise toega.

Elektroonika
Kui masin puutub ebasoodsate tingimuste (kõrge ruumi- või välistemperatuuri) tõttu 
kokku äärmusliku pideva koormuse all, aktiveerub soojuskaitse, kui mootori temperatuur 
tõuseb u. saavutatakse 70 °C. Sel juhul lülitub masin ülekuumenemise eest kaitsmiseks 
välja ja ekraanile ilmub teade T-Error. Pärast u. 15 minuti pärast saab klahvi    
vajutades masina uuesti töörežiimile lülitada. Kiiremaks mahajahutamiseks jätke masin 
sisse lülitatuks, nii et ventilaator kiirendab jahutusfaasi.
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6.4 Juhtmooduli ühendused ja juhtnupud

Fig. 2: Juhtmooduli parem pool

Joonis 2:
1 - Pöördnupp astmeteta kiiruse reguleerimiseks
2 - SISSE/VÄLJAS lüliti/pealüliti (ilma LED-ita) 
3 - 3-kontaktiline pistikupesa 24 V toiteallika jaoks 
4 - Kaitsmehoidja (sisaldab mikrokaitsmest)

Fig. 3: Juhtmooduli vasak pool

Joonis 3:
5 - tühi kaas lisaseadmete pordi valikuliseks paigaldamiseks
6 - 3-kontaktiline port plaadimängija ühendamiseks
7 - 5-kontaktiline port väliste lülitite/andurite jaoks
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7 Kasutusele võtmine

7.1 Lahtipakkimine ja paigaldamine

Joonis 4: Kaitsekatte 
eemaldamine

Pärast lahtipakkimist eemaldage roostevabast 
terasest lehtedelt kaitsekate (vt joonis 4).
Teie masina optimaalse töö tagamiseks 
soovitame:

- masina asetamine lauale või stabiilsele tööpinnale
- toatemperatuur vahemikus 15 °C kuni 35 °C
- lastakse masinal enne kasutuselevõttu umbes 1 tund
aklimatiseeruda, et vältida elektroonika kahjustusi, mis
on põhjustatud kondenseerumisest (nt kõrge
temperatuuri või kliimaerinevuste tõttu transpordi ajal)
- kasutage masinat ainult kontrollitud ja õigete
toiteühendustega.

Masinat ei tohi kasutada ega hoida kohtades, kus on 
ebasoodsad keskkonnatingimused, nagu kõrge õhuniiskus, 
veeaur, agressiivsed või happelised aurud, äärmuslik kuumus, 
väga tolmune õhk jne.
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7.2 Puhastamine

Hügieenilistel põhjustel soovitame enne esmakordset 
kasutamist ja pärast iga kasutuskorda puhastada kõik tootega 
vahetult kokkupuutuvad osad. Osasid saab pesta käsitsi või 
nõudepesumasinas. Käsitsi puhastamiseks võite kasutada 
kaubanduslikku nõudepesuvahendit.

Nende osade puhastamine pärast iga kasutuskorda on oluline 
ja vajalik masina nõuetekohase toimimise tagamiseks.
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7.3 Reguleerimine vastavalt purgi kõrgusele ja suurusele

Täiteotsaku all olevat kõrgust saab reguleerida vahemikus 5 kuni 30 cm aluse puhul 50 
cm. Kõrgemate purkide täitmiseks saab vajadusel osta kõrge aluse (vt peatükki Masina
tehnilised andmed: Tehnilised andmed). Kõrguse reguleerimine toimub juhtimismooduli
lukustushoova abil (vt joonis 5).

Kangi vabastamisel tuleb ajamimoodulit 
altpoolt tihedalt paigal hoida, et see 
statiivivardale järsult allapoole ei libiseks (vt 
joonis 5).

Joonis 5: Kõrguse 
reguleerimine

Joonis 6: Y-klamber ja mikrolüliti

Üldjuhul tuleks täiteotsik asetada võimalikult tihedalt üle purgi ava.

Y-klambri ja mikrolüliti paigaldamine ja
reguleerimine, vt joonis 6:
1. Tähtkäepideme ja juhtplaadi abil kinnitatakse
Y-klamber aluse külge ja asetatakse nii, et
täitmisotsiku all paikneb külgnev purk.
2. Rihvelmutri abil asetatakse mikrolüliti nii, et
peale surutud purk käivitab mikrolüliti.
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7.4 Söötme imemine

Toote pumbapeasse lisamiseks ja selle purki täitmiseks toimige järgmiselt.
1. Täitke pumbapea olenevalt viskoossusest 2-4 supilusikatäie toodet (vt joonis 7). Sel
viisil õhutatakse pumbapea suurel määral, suletakse ja määritakse ning toodet saab
kruntida.
2. Ühendage torupaar, sealhulgas täitevoolik, tagasi toru ülemisse avasse
pumba pea.
3. Asetage täiteotsiku alla kogumisnõu.
4. Kruntige toodet, kuni see väljub täiteotsikust ilma mullideta.
- Kasutatud töörežiim: Käsirežiim – intervall edasi
- kasutage juhtimismooduli paremal küljel olevat musta pöördnuppu
seadke mootori kiirus (täitmiskiirus) maksimaalseks (100/min)
- täitke, kuni voolik ja pumbapea on mullideta tootega täidetud.

Joonis 7: Pumbapea 
täitmine

Toode peaks jõudma pumba peani 15 sekundi pärast. Kui seda 
ei juhtu, tuleb pumbapea uuesti tootega täita ja 
voolikuühendusi lekete suhtes kontrollida. Pikaajaline täitmine 
ilma hammasrataste määrimiseks täiendavat toodet lisamata 
võib pumbapea hävitada.
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7.5 Pumba pea

7.5.1 Hammasratta pumba pea L

Joonis 8: Hammasrattapumba pea L 
(Art. 302001)

Täidetavad tooted
Hammasrattapumba pea L on mõeldud mee täitmiseks.
Temperatuurierinevuste ja eraldumise vältimiseks soovitame toodet põhjalikult segada. 
Mett ei tohi kuumutada üle 40 °C.
Hammasrattapumba pea L mahuvool on u. 5 liitrit minutis maksimaalse tarnekiirusega.

Puhastamine
Pumbapea puhastamiseks saab selle (soovitame kaasata toru käänaku ja täitmisvooliku) 
ajamimoodulist eemaldada ja lahti võtta.
Selleks toimige järgmiselt (vt joonis 9):

- - tühjendage pumbapea nii palju kui võimalik
- eemaldage pumbapea ajamimoodulist, keerates need kaks lahti
tiibkruvid M6 x 90 mm (2)
- eemaldage toru painutus ja kinnitusäärik koos täiteotsiku ja ääriku tihendiga, 
keerates lahti mutrid (8) üla- ja alaosas.
pumba pea
- eemaldage kate (3), keerates lahti tiibkruvid M6 x 20 mm (1)
- eemaldage kaane tihend (7) soonest ja hammasrattapaar (4) korpusest (9) 

Tähelepanu: hammasrataste paar istub oma tõttu tihedalt võllidel
väga täpne paigaldus. Eemaldamise hõlbustamiseks saab need tõsta lameda 
kruvikeerajaga läbi düüside avade.
- Vältige rangelt jõudu ja kraapimist jne.

Tähelepanu! Ärge kaotage väikseid osi.
Pumbapea korpust (sh võllid), hammasrataste paari ja katet saab nüüd puhastada nt. 
käsitsi kraanikausis (väikesed osad) või nõudepesumasinas. Süvendeid saab harjata 
välja või pühkida vastavalt väikese harja või käsnaga. Sel eesmärgil tuleks kasutada 
ainult müügilolevaid nõudepesu-/puhastusvahendeid.
Seejärel toimub kokkupanek vastupidises järjekorras.
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Veovõlli kuullaager surutakse korpusesse. Põhjalik 
puhastamine on võimalik ka ilma seda lahti võtmata.

Pumbapea kokkupanemisel on oluline kinnitada tiibkruvid (1, 
2) ja mutrid (8) ainult käsitsi.

Joon. 9: Pumbapea L, lõhkevaade

Det. Nr. Kirjeldus Art.

1 4 tk. Tiibkruvid M6 x 20 mm
3070632 2 tk. Tiibkruvid M6 x 90 mm

3 1 tk. Kate 307092

4 1 tk. Hammasrataste paar, spiraalne lõige 302017

5 1 tk. Võlli tihend, punane/sinine 307026

6 1 tk. Võlli tihend, roheline/sinine 307027

7 1 tk. Kaane tihend 307003

8 4 tk. Mutter M6 307002

9 1 tk. Passiivse võlliga pumbapea korpus
10 1 tk. Kuullaagriga veovõll 307079

11 1 tk. Plastikust rõngas

Võlli tihendid (5 ja 6, kas punased ja rohelised või mõlemad sinised) tuleb üldjuhul 
vahetada pärast 20 000 kg, vähemalt kord aastas. Kõigi pumbapea tihendite 
vahetamiseks pakume erinevatest materjalidest tihendikomplekte: Art. 307043 
(toiduaine), art. 307061 (kemikaalidele vastupidav).

Pumbapead ei tohi kunagi kasutada kuivas olekus, st ilma 
tooteta. Ilma toote määrdemõjuta hõõrduksid sünteetilised 
hammasrattad üksteise vastu ja saaksid seeläbi kahjustuda 
või hävida.
Teisalt ei ole täiteseadme kõikide muude osade puhul vaja 
määrida.
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7.5.2 Võlli tihendite vahetus

Olge võllitihendite vahetamisel ettevaatlik, et mitte kahjustada pumbapea ühtki osa.
Vahetuse võllitihendid võivad mõlemad olla sinised. Sellisel juhul pöörake tähelepanu 
ainult paigaldussuunale.

Joonis 10: Hammasrattapumba 
pea L, lahti võetud

Võtke hammasrattapumba pea lahti, 
nagu on kirjeldatud peatükis 
Kasutuselevõtt: Pumbapea (vt joonis 
10).

Joonis 11: lööge veovõll välja

Koputage kuusnurksele veovõllile
(koos kuullaagriga) ja valge 
plastrõngas sobiva kummihaamriga 
korpusest välja (vt joonis 11).

Joonis 12: Eemaldage 
punane/sinine võllitihend

Eemaldage korpusest sobiva tööriistaga 
üksteise järel punane/sinine ja roheline/
sinine tihendivõll
(vt. joon. 12 ja joon. 13).

Joonis 13: Eemaldage roheline/
sinine võllitihend
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Joonis 14: Sisestage roheline/
sinine, määritud võllitihend

Määrige uued võllitihendid toidumäärdega 
(nt vaseliiniga) ja sisestage
  need korpusesse
(vt joonis 14 ja joon 15):

Suruge kaks võllitihendit ettevaatlikult, otse 
ja täielikult kaasasolevasse puurimisauku.

Joonis 15: Sisestage 
punane/sinine, määritud võllitihend

Joonis 16: Sisestage veovõll

Kõigepealt roheline/sinine võllitihend 
soonega allapoole, seejärel punane/sinine 
soonega ülespoole. Võllitihendite kaks 
lamedat külge peavad olema vastamisi.

Määrige veovõll, sisestage see 
kummihaamriga tagantpoolt korpusesse (vt 
joonis 16).

Olge ettevaatlik, et mitte kahjustada võlli 
tihendeid.

Suruge valge plastrõngas kuullaagri peale 
nii, et see oleks korpusega samal tasemel 
(vajadusel koputage). Seejärel sisestage 
hammasrataste paar, asetage katte tihend 
vastavasse soonde, asetage kate ja 
pingutage (käsitsi) kõik kruvid.
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7.6 Täiteotsikud

Kiilotsik välis-Ø 26 mm, kõva (Art. 306015)
(vt joonis 17)
Asetage kinnitusääriku abil otse pumbapeasse. Kasutamine: 
väga viskoosse mee jaoks

Joonis 17: Pumbapea 
kiilotsik

Toega kooniline täiteotsik (Art. 306002 ja 306005)(vt 
joonis 18)
Kasutamine: eriti kergelt viskoosse mee ja
täitmine väikestesse purkidesse
Kokkupanek:
- sisestage kooniline täiteotsik pumbapeasse
- asetage tugi täiteotsakule
- kinnitage otsik kinnitusäärikuga
- kinnitage kinnitusäärik mutritega.

Joonis 18: Kooniline 
täiteotsik pumbapeal

Täitedüüs, lame, kõva piiranguristiga 
(art. 306001 ja 306006)
(vt joonis 19)
Rakendus:
- - Asend 1: Täitmisel lehtri või otseühendusega mahutiga saab

pumbapea ülemist tihendit vahetada rõhu vähendamiseks
lameda täiteotsiku vastu.
Väga kergelt viskoossete toodete puhul hoiab see ära
pumbapea läbivoolu ja täiteotsikust tilkumise ülalt tuleva rõhu
toimel.
Väga viskoossete ja mittetilkuvate toodete puhul pole lame
täiteotsik rõhualandajana vajalik.
- Asend 2: Lamedat täiteotsikut saab kasutada ka suurte
purkide täitmiseks. Selleks sisestatakse piirangurist ja lame
täiteotsik allosas pumbapea sisse ja kinnitatakse kinnitusääriku 
abil.

Joonis 19: Lame 
täiteotsik pumbapeal
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7.7 Välised lülitid 

7.7.1 Mikrolüliti

Joonis 20: mikrolüliti (art. 
307039)

Mikrolülitit tuleb Y-klambris reguleerida nii, et see käivitaks täitmisprotsessi, kui purki 
vajutada. See on aktiivne ainult automaatrežiimis. Võtit     saab kasutada ka mikrolüliti 
asemel. Võti on tingitud suurenenud kulumisest, mis ei sobi pidevaks tööks. 
Soovitame mikrolülitit ainult purkide täitmiseks, mille ava Ø on alates 30 mm. 
Täitmisprotsessi juhusliku käivitamise vältimiseks tuleks mikrolüliti ühendada alles siis, 
kui kõik täitmise ettevalmistused (täitmine ja kalibreerimine) on lõpetatud.

7.7.2 Jalglüliti
Valikuliselt saadaval lisavarustusena.

Joonis 21: Jalglüliti 
(artikkel 303029)

Jalglüliti on ühendatud võtmega paralleelselt klahvistiku     kõigis töörežiimides ja 
seetõttu on sellel täpselt samad funktsioonid. Võti on tingitud suurenenud kulumisest, 
mis ei sobi pidevaks tööks.
Sobib igat tüüpi purkide täitmiseks.
Täitmisprotsessi juhusliku käivitamise vältimiseks tuleks jalglüliti 
ühendada alles siis, kui kõik täitmise ettevalmistused (täitmine ja 
kalibreerimine) on lõpetatud.
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7.7.3 Ujuklüliti.
Valikuliselt saadaval lisavarustusena.

Joonis 22: ujuklüliti 
(artikkel 303004)

Ujuklülitit kasutatakse ühest konteinerist teise pumpamiseks. Selleks kinnitatakse lüliti 
vertikaalselt reguleeritava kronsteini abil konteineri külge.
Sõltuvalt olukorrast kinnitatakse lüliti kronsteinile otse üles või tagurpidi (vt joonis 23 ja 
joon 24). Ujuklülitiga on kaasas eraldi juhised.
Käsirežiimi kasutatakse ujuklüliti töötamiseks. Ujuklüliti töötab nagu pumba valikute 
korral edasi ja tagasi.
Kasutage tagurpidi (vt joonis 23)

- kasutada konteineris, mis tuleb tühjendada pumpamise teel
- kui paagis langev tootetase jõuab lülitini, vajutatakse ujuk alla
ja mootor lülitatakse välja.
- mootor töötab kuni paagi tühjenemiseni.
- tuleb tagada, et täidetav konteiner mahutaks pumbatava
koguse.

Joonis. 23

Kasutage tagurpidi (vt joonis 24)
- kasutada täidetavas mahutis
- kui tootetaseme tõus konteineris jõuab lülitini, lükatakse ujuk
üles ja mootor lülitatakse välja. mootor töötab, kuni konteiner
on täis.
- välditakse täidetava anuma ületäitumist.

Joonis 24
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8 Mee töötlemine

8.1 Masina ettevalmistamine täitmiseks

Joonis 25: Vooliku 
ja toru käänaku 
soojendamine

Vooliku monteerimine painutatud toru abil
- asetage voolikuklamber täitmisvooliku külge
- kastke vooliku ots ja painutatud toru kuuma vette (umbes
80-95 °C / 176-203 °F) (vt joonis 25)
- Pärast kokkupanekut tõmmake voolikuklamber kohe kinni,
veendudes, et voolik ei saaks vigastada

Kuuma vee kasutamisel tekib 
põletusoht.

Paigaldage tagasilöögiklapp vooliku 
külge (vt joonis 26 ja joon 27)
- - tagab, et mesi ei voola voolikust tagasi

- tagab, et ava ei haakuks anuma põhja, asendiga
- kinnitage tagasilöögiklapp voolikuklambriga (vt 3).

Ülalkirjeldatud viisil seadistades saab masin täita mee purkidesse 1,5 m 
kõrgusele ja ilma õhumullideta.

Joonis 26: 
Tagasilöögiklapp 
(Art. 306038)

Pärast puhastamiseks lahtivõtmist pannakse 
tagasilöögiklapp uuesti kokku järgmiselt (vt joonis 26).
- membraani kare pool peab olema
suunatud vooliku poole
- Pingutage tiibkruvid samamoodi
käsitsi, vastasel juhul pigistatakse
membraani ega sulgu korralikult
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Kokkupaneku ettepanekud täitmiseks

Joonis 27: Laua täitmine

Joonis 28: Sügavalt seisva konteineri 
täitmine

Joonis 29: Otseühendus meenõuga, 
võimalik sort

Joonis 30: Lame 
täiteotsik rõhu 
vähendamiseks

Otseühendus meemahutiga (vt joon. 29 ja joon. 30):
- - soovitatav: ketasventiili paigaldamine (3)

- kui mesi täitmisotsikust tilkub, sisestatakse rõhu vähendamiseks lame täiteotsik
(1) (vt peatükki Kasutuselevõtt: Täitmisdüüsid)
- täitmine pole vajalik, kui anuma väljalaskeava on torust kõrgemale bend.

Valikud:
- Otseühendus ühendustoru (2) (art. 304013 - 304015) ja ketasventiili (3) (art
304010 või 304012) abil. Seejärel tuleks konteinerit vastavalt tõsta.
- Ühendus vooliku abil voolikuühenduse, pöördmutri (Art. 304011) ja
ketasventiiliga (Art. 304010 või 304012).
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kruntimisprobleemid lahendatakse järgmiselt:

Lekked
Kruntimisprobleemide korral võib mett sulgeda ka järgmistest 
osadest (vt joonis 27):
- - tihend kinnitusääriku jaoks (1)

- ühendus toru käänaku ja vooliku vahel (2)
- ühendus tagasilöögiklapi ja vooliku (3) vahel
- täiteotsik.

Väga kergelt viskoosne mesi jookseb tagasi ja samal ajal 
siseneb õhk täiteotsikusse
- Väga kergelt viskoosne mesi jookseb tagasi ja samal ajal siseneb

õhk tagasilöögiklappi täiteavasse
- täitke kergelt viskoosne mesi võimalikult jahedalt (ca 15-20 °C)
- suurendage mahutit. Kui mesi tilgub täiteotsikust välja, tuleb
mahuti rõhu vähendamiseks alla lastan.

kruntimisprobleemid väga viskoosse meega
Muutke tagasilöögiklapp sisselaskeklapiks, eemaldades ääriku ja 
membraani. Tiibkruvid pannakse kruntimiskaitseks uuesti kokku (vt 3, 
joon. 27). Hoidke voolik nii lühike kui võimalikble.

Tähelepanu: Väga kergelt viskoosse mee puhul hakkab täiteotsik 
tilkuma, kui mahuti täitetase on täiteotsikust kõrgemal. Seejärel tuleb 
akumulatsioonipaak vastavalt alla lasta.
Alternatiivselt võib ääriku kinnitusääriku tihendi asemel pumbapeasse 
sisestada ka lameda täiteotsiku (vt joonis 30)..

8.2 Mee ette valmistamine täitmiseks

- Filtreerige puhastusnõus mee vaha
- mesi peab olema vedelal kujul
- mesi peab olema värskelt segatud, et vältida võimalikke
temperatuurierinevusi (tiheduse kõikumisi) anumas.

Mee töötlemistemperatuurid
- - kergelt viskoosne mesi värskelt ekstraheeritud: 20-25 °C/ 68-77 °F

- madala veesisaldusega koorega mesi (umbes < 16%): 26-35 °C/ 79-95 °F
- maksimaalne temperatuur: 40 °C/ 104 °F
Masina kasutamine kõrgematel temperatuuridel võib pumbapea paisumise tõttu
hammasrattaid ummistada.

Tiheduse kõikumised põhjustavad täitmise ebatäpsusi.

Kui mesi villimise/pumpamise käigus külmemaks läheb, 
võib masin kahjustada saada – selle eest me ei vastuta!
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8.3 Pumpamine kreemja mee valmistamiseks

Ettevalmistus
- - kinnitusääriku ja täiteotsiku asemel paigaldatakse pumbapea põhja

täitmisvoolikuga pumpamiseks mõeldud torukäänk (kõrvale painutatud):
- asetage voolikuklamber täitmisvooliku külge
- soojendage täitmisvooliku ots ja toru kõverus, pärast kokkupanekut tõmmake
voolikuklamber kohe kinni, veendudes, et voolik ei saaks kahjustada
- sisestage kinnitusääriku tihend pumbapeasse ja paigaldage torupaar
- töörežiimid: manuaalrežiim või ajalüliti.

Kuuma vee kasutamisel tekib põletusoht.

Ühest konteinerist teise pumpamine
- - mee temperatuur: u. 20–35 °C (68–95 °F)

- soovitatav on kasutada ujuklülitit. Olenevalt paigaldusviisist lülitub masin välja, kui
allikamahuti on tühi või kui teine mahuti on täis (vt peatükki Välised lülitid:
ujuklüliti).

Pumpamine kreemja mee valmistamiseks (sobib max 300 kg)
- - mee temperatuur: u. 18–20 °C (64–68 °F)

- lisage segatavale meele umbes 5-10% peenkristallilist mett (käega lühiajaliselt
segatud) või oodake, kuni mesi hakkab automaatselt kristalliseeruma.
- sisestage täitmisvoolik teise anumasse ja pumbake ettevalmistatud mesi
(pumpamise käigus redutseeritakse kristallid väikesteks fragmentideks, mis
jagunevad peenelt kogu ulatuses)
- jätke mett üheks päevaks seisma, seejärel pumbake see uuesti tagasi, muutes
pumba suunda (vt peatükki Kasutamine: seadistusmenüü)
- mett saab pumbata ka suurde anumasse, mis on ringluses
(mesi ammutatakse alt ja tagastatakse ülevalt)
Tähelepanu: on oht, et osa mett läheb ringlusringist välja
- pumpamine peaks toimuma ca. 3-8 korda päevas mõnetunnise kuni ühepäevase
pausiga protseduuride vahel.

Ühest pumpamisest või täitmisest mee mehaanilise 
struktuuri muutmiseks ei piisa.
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9 Kasutamine

9.1 Klaviatuuri kasutamine

Kuvarit ja klahvistikku ei tohi kasutada küünte või kõvade 
esemetega, kuna see võib põhjustada kriimustusi ja 
pinnakahjustusi. Lisaks ei tohi kunagi kasutada agressiivseid 
puhastus- ega abrasiivseid aineid.

Joonis 31: Klaviatuur ja ekraan

- - praeguse menüütaseme kuvamine
- valik üles / alla
- mootori käivitamine / seiskamine või
täitmisprotsess
- lülituda eelmisele / järgmisele kõrgemale
menüütasemele
- tõstke valik esile / kinnitage

Joonis 31:
1 – ekraan
2 – nooleklahvid
3 – Start/Stopp klahv 
4 – Tagasiklahv
5 - OK klahv

Üldine toimimine

Valige rida nuppudega 
Tehke rida aktiivseks Väärtust saate muuta. (Valge mustal)
Väärtuse muutmiseks kasutage nuppu 
Väärtuse salvestamiseks kasutage nuppu 
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9.2 Töörežiimid

Peamenüüs on saadaval kaks töörežiimi ja seadistusmenüü:

AUTO

SETUP

Käsirežiim 
Automaatrežiim 
Ajalüliti 
seadistusmenüü

- - toote kruntimine/pumpamine
- automaatne peendoseerimine
- ajakontrolliga pumpamine/kreemja mee
valmistamine
- seaded.
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9.2.1 Käsitsi režiim
Seda töörežiimi kasutatakse täitmiseks ettevalmistamiseks (toote täitmiseks, et täita 
täitmisvoolik ja pumbapea) ja pidevaks pumpamiseks (nt ühest mahutist teise 
pumpamiseks).

Pidevalt edasi
Klahvi      lühiajaline vajutamine käivitab täitmisprotsessi. Teist 
korda vajutamine peatab selle. Toode pumbatakse ülalt läbi 
pumbapea.

Edasine intervall
Toodet pumbatakse seni, kuni klahv      all on. Enam vajutamata 
mootor seiskub. Toode pumbatakse ülalt läbi pumbapea.

Pidevalt tagurpidi
Klahvi     lühiajaline vajutamine käivitab täitmisprotsessi. Teist 
korda vajutamine peatab selle. Toode pumbatakse altpoolt läbi 
pumbapea.

Vastupidine intervall
Toodet pumbatakse seni, kuni klahvi    all on. Enam vajutamata 
mootor seiskub. Toode pumbatakse altpoolt läbi pumbapea.

Mõlema pöördpumba variandi puhul tuleb täiteotsikud 
eemaldada. Need pakuksid pumpamisprotsessis liiga suurt 
takistust ja saaksid seeläbi kahjustatud. Samuti on oht mootori 
ülekoormamiseks.
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9.2.2 Automaatrežiim/annustamine
Automaatrežiimi (doseerimine) kasutatakse fikseeritud koguse korduvalt 

täitmiseks (partii täitmine). Üldine protseduur:

Fig. 32

1. valige nominaalne täidise kogus (purgi suurus) - valige seadetest
(vt joonis 32) – seda saab spetsiaalselt programmeerida seadistusmenüüs
2. proovi täitmist purki
3. kaaluge tegelikult täidetud kogus kalibreeritud kaalu abil
4. korrigeerige masina täitekogust (kalibreerige)
5. korrake punkte 2-4 (seda on tavaliselt vaja kaks või kolm korda)
6. teostada partii täitmine.

Automaatrežiimi funktsioonide ülevaade

Joonis 33: 
Funktsioonid 
režiimis Auto

1: netokoguse / netokoguse valimine / kuvamine 2: 
edenemisriba / täitmise tase
3: Kalibreerimine / peenreguleerimine

Kui täidetud kogus erineb nominaalsest täitekogusest, sisestatakse 
kaalutud kogus siia ja kinnitatakse     klahviga. Seejärel teostab 
masin automaatselt korrektsiooni järgmisel täitmisel.

4: Loosi tagasi seadmine. Seda tuleb kohandada sõltuvalt
viskoossus (vt allpool).
Kui tarvik on aktiveeritud, kuvatakse siin konkreetsed sätted.

5: Mootori kiiruse näit (täitmiskiirus). Saab muuta
kasutades juhtimismooduli paremal asuvat pöördnuppu.
6: Kuva mootor ON / OFF

Fig. 34

Fig. 35

Nominaalse täidise koguse / purgi suuruse valik
Levinumad nimitäidise kogused (purgi suurused) on eelprogrammeeritud. 
Need ilmuvad automaatrežiimi esimesel real (vt joonis 34) ja neid saab valida 
peatükis Kasutamine: membraanklaviatuuri kasutamine kirjeldatud viisil.

Uute nimitäitekoguste programmeerimine
Kui soovitud suurust purki ei salvestata, saab selle käsitsi programmeerida. 
Valige peamenüüst: SELECT: SEADISTAMINE: TÄITMINE (vt joonis 35).

Uute nimitäitekoguste programmeerimine

Kui soovitud suurust purki ei salvestata, saab selle käsitsi programmeerida. 
Valige peamenüüst: SELECT: SEADISTAMINE: TÄITMINE (vt joonis 35).

Täitmine
Ühekordne täitmisprotsess käivitatakse klahvi      (või välise lüliti/anduri) 
vajutamisega. Pärast uue purgi pakkumist saab teha järgmise 
täitmisoperatsiooni.

Täitekoguse korrigeerimine / kalibreerimine
Erinevate partiide ja toodete erineva tiheduse tõttu on enne uue partii või uue toote 
täitmist või uue suurusega purgi kasutamist vaja täitekogus kalibreerida kaaluga. 
Toimige järgmiselt.

-Asetage tühi purk kaalule.
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- - Vajutage TARE/0 (või mehaaniliste kaalude puhul märkige tühja purgi kaal
või mass).
- Valige masinal nominaalne täitekogus (nt 20 g) ja täitke purk.
- Kaaluge äsja täidetud purke.
- Kui kaalutud kogus erineb reguleeritud nominaalsest täitekogusest. (jälgige
kordamise / täitmise täpsust - vt peatükki Masina tehnilised andmed:
Tehnilised andmed), viiakse kalibreerimine läbi järgmiselt:

- Valige rida  (nimitäitekogus) koos  klahvidega

 klahvidega.
- Tõstke rida esile klahviga.
- Sisestage täpne kaalutud kogus (nt 26 g) nupuga
- Kinnitage väärtus, vajutades klahvi.
- Tnimitäitekoguse (20 g) väärtus muutub uuesti;

kontroll arvutab automaatselt välja toote täpse tiheduse ja täidab 
järgmisel täitmisprotsessil 6 g vähem.

Sellele järgneb purgi täitmine ja täidetud koguse kontroll. 

Nõuanded kalibreerimiseks
- - Soovitame kasutada liiga suurt purki, nt. 500 g purk 250 g kalibreerimiseks. See

väldib võimalikku purgi ülevoolu (eriti kui masin on uuesti paigaldatud)
- Kalibreerimisel pidage alati silmas tehnilist täpsust +/- 1-2 g. See tähendab, et
täpseid väärtusi on võimalik saavutada alles pärast u. 10 purki ja keskmise väärtuse
arvutamine.
- Kui igas purgis peab olema nimitäidis vähemalt 500 g mett, peab keskmine väärtus
olema u. 502 g. Seejärel kõigub täitekogus 500 g ja 504 g vahel. Seetõttu ei tohiks
masinat kalibreerida
täpselt 500 g, aga 502 g.
- Kalibreerimine sõltub muuhulgas (vt allpool) täitmiskiirusest. See tähendab: pärast
kalibreerimist tuleks vältida mootori pöörlemiskiiruse muutmist.
- Kalibreerimine jääb alati salvestatuks kuni selle ülekirjutamiseni – olenemata
sellest, millise suurusega purk on täidetud. Sama kalibreerimisega saab täita erineva
suurusega purke.
- Sellegipoolest on kontrollkaalud ja võimalikud reguleerimised vajalikud.

Suuremate kõrvalekallete korral võib osutuda vajalikuks 
kalibreerimist korrata rohkem kui üks kord.

Üldjuhul on vaja teha kalibreerimine igal vahetusel, nt. kui järgmised suurused 
muutuvad oluliselt:
- - temperatuur

- konteineri paigalduskõrgus
- mahuti täituvus
- täitmismäär
- vooliku pikkused
- konteineri vahetus

Optimaalsete kvaliteedistandardite tagamiseks on soovitatav regulaarne 
kalibreerimine isegi siis, kui tingimused jäävad samaks.

Tühja purgi mass ei ole alati identne.
Seetõttu võib ka täidetud purkide mass sama täitekoguse 
juures erineda.
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Masina esimesel kasutuskorral võib tegelik täitekogus oluliselt erineda nominaalsest 
täitekogusest. Seetõttu on esialgseks kalibreerimiseks soovitatav valida väike 
nominaaltäitekogus (nt 125 g) palju suuremasse purki (nt 500 g), et vältida ülevoolu.
Korrelatsioon toote ja täiteotsiku kõvaduse vahel
Täitmisotsiku täpne sulgemine pärast täitmist sõltub seatud tagasitõmbest ja täiteotsiku 
kõvadusest (vt peatükki Kasutuselevõtt: täitmisdüüsid).

Joonis 36

Tõmba tagasi
Tagasivõtmise funktsioon tagab tilkadeta täitmise.
Viimane tootetilk tõmmatakse pärast täitmist ajamimooduli pöörlemissuuna 
ümberpööramise kaudu uuesti täiteotsikusse tagasi ja samal ajal suletakse 
täiteotsik.
Tagasitõmbe liikumise pikkust saab määrata vahemikus 0 kuni 50. Kui see on 
liiga lühike, hakkab täiteotsik seejärel tilkuma. Kui see on liiga pikk, tõmbub 
õhk sisse, võib tekkida õhumulle ja järgmisel täitmisprotsessil täidises 
ebatäpsusi.
Väärtus määratakse klahvide        abil ja salvestatakse klahvi    abil
(vt joonis 36).

Tagasitõmbe liikumise pikkuse optimaalne väärtus sõltub toote viskoossusest ja see 
tuleb katse-eksituse meetodil individuaalselt määrata.
Täiteotsikute pinnad peaksid täpselt sulguma, katkestama toote voolu ilma tilkumiseta 
ega võtma õhku.

Võrdlusnäitajad viiki tagasi
4-6: kergelt viskoosse värske segatud mee jaoks
8-10: kreemja mee jaoks



Kasutamine 35

9.2.3 Ajalüliti
Ajalüliti sobib väga hästi mee segamiseks kreemise mee valmistamiseks (vt 
peatükki Mee töötlemine: Segamine kreemja mee valmistamiseks).
Ajalüliti kasutamine

Joonis. 37

Pumpa ettepoole pumbapea sees (ülevalt, alla) 
Pumba tagasi pumbapea sees (alt, üles) 
Pumpa mõlemas suunas (tsükkel vaheldub ülalt allapoole, 
järgmine tsükkel alt üles)

START Pumpamistsüklite vahelise aja seadistamine (tähtaeg + paus)
(hh:mm:ss)
ON Pumpamistsüklite vahelise aja seadistamine (mm:ss)
Kui klahvi     vajutada, hakkab pump kohe tööle, kuni sisselülitamise aeg 
on lõppenud. Ekraan näitab järelejäänud aega.
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9.3 Seadistusmenüü

Joonis. 38

Siin saate teha masina põhiseadeid
valmistada täidise jaoks (vt joonis 38). Nende hulka 
kuuluvad keel, purkide suurused (nominaalsed 
täitekogused), tarvikud (nt pöördalus) või kasutatud 
pumbapea. Võimaluse korral on masina 
individuaalsed seadistused juba meie tehases tehtud.

Keelevalik – siin on saadaval mitu keelt.

Eelprogrammeeritud nimitäitekoguste loend – siin saab muuta 
nimitäitekoguste väärtusi või luua uusi nimitäitemasse. Meetod:

Valige nupuga salvestusruum  klahvid, tõstke esile klahviga    ja
muutke väärtust nupuga  Väärtuse salvestamiseks vajutage klahvi.
Suurte arvude kiireks reguleerimiseks on üks  klahve hoitakse all.

 (üldinePumpamissuuna valimine automaatrežiimi 
pumpamissuuna jaoks) või .

Mõõdiku valik: gramm (gr), milliliiter (ml), unts (oz).
Täitmine on soovitatav grammides, sest sama mõõtühiku (g) kasutamisel 
on kaaluga kalibreerimine lihtsam. Vedelike täitmiseks kaalutakse soovitud 
maht (nt 500 ml = 480 g). Seejärel saab seda säilitada nominaalsetes 
täitekogustes (FILLING).

Ühendatud pumbapea valik: GEAR-L = 
hammasrattapumba pea L
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Ühendatavate tarvikute valik. Tarvik 
töötab ainult automaatrežiimis.
ILMA
Valige see, kui te lisatarvikut ei kasuta.

PÖÖRE 1
1: Anduri tüüp (PNP on andurite standard
     meie poolt tarnitud)
2: tilkumise viivitus (paus pärast täitmist, enne
     pöördaluse taaskäivitamine)
3: seiskamisviivitus (peatus pärast nupu 
peatamist  pöördlaud, enne täitmist)

Aktiveerimine Ø 65 cm pöördlaua (Art. 303017) ühendamiseks. 
Töötamine vastavalt ülaltoodud plaadimängija aktiveerimisele
(plaadimängija lülitatakse sisse ainult automaatrežiimis):
- vajutage     pöördaluse käivitamiseks menüüs AUTO nuppu
- pöördalus pöörleb, kuni andur tuvastab purgi
- pöördalus peatub, peatumise viivituse aeg saab otsa
- masin täidab purki määratud kogusega
- tilguti viivituse aeg saab otsa
- pöördalus käivitub uuesti, kuni tuvastatakse järgmine purk
- pöördalusseiskub automaatselt pärast üheminutilist tühikäigul 
töötamist.

Mõnel juhul valitakse Ø 65 cm pöördlauale PÖÖRD 2 (vt pöördaluse 
juhiseid).

PÖÖRE 2
Aktiveerimine Ø 100 pöördalus (Art. 303038 või 303039) 
ühendamiseks.
Seadistamine toimub samamoodi nagu TURN 1 puhul. Lisaks saab 
siin ülemisel real määrata pöördaluse kiirust %.

Siin saab teha tehaseseadetele lähtestamise, et tõrgete korral 
lähtestada tarkvara tehaseseadetele. Seejuures kustutatakse 
individuaalsed seadistused (nt sisestatud nominaalsed täitekogused).

LOEND
See loendur mõõdab seadme poolt täidetud/pumbatud kogukogust liitrites. 
Salvestatud väärtust ei saa lähtestada ja seda saab võrrelda töötundide 
loenduri kirjetega. Näidatud väärtus on vaid ligikaudne väärtus, kuna 
arvutus ei hõlma erinevaid kalibreerimisi.

päevas COUNTER
Partii loendur (kogus liitrites), lähtestatav. Vajutage lähtestamiseks.

pakend
Purgiloendur (tükkide arv), lähtestatav. Vajutage lähtestamiseks.
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10 Hooldus ja tugi

10.1 Hooldus

Pumbapeas täidab toode määrimis- ja tihendusfunktsioone. Sisseehitatud kuul- ja 
liuglaagrid on aga põhimõtteliselt hooldusvabad, kuna neid määritakse eraldi ja 
tihendatakse vedelikku käitlevate komponentide vastu.
Regulaarne puhastamine pärast iga täitmispartii või üks kord päevas kõiki toodet 
puudutavaid osi on vajalik, et hoida abrasiivsed osakesed pumbapeast eemal, et säilitada 
selle tõhusus ning säilitada garantii- ja garantiinõuded. Iga puhastamise ajal tuleb 
kasutajale ligipääsetavaid tihendeid ja hammasrattaid ning pumbapea korpust 
kontrollida kahjustuste suhtes ning vajadusel need välja vahetada. Pärast masina 
pikaajalist seiskumist tuleks enne edasist kasutamist põhjalikult puhastada ja töötavaid 
osi visuaalselt kontrollida.
Vajadusel on üksikute komponentide väljavahetamine võimalik igal ajal ja 
probleemideta.
Kõigi pumbapea tihendite vahetamiseks pakume erinevatest materjalidest tihendite 
komplekte (vt peatükki Kasutuselevõtt: Pumbapea).
Sõidumoodul on põhimõtteliselt hooldusvaba.

Garantiiaja jooksul tohib sõidumoodulit avada ainult tootja 
või tema poolt volitatud või määratud kvalifitseeritud 
personal. Juhtmooduli volitamata avamine (garantiiplommi 
rikkumine) toob kaasa kõigist garantii- ja garantiinõuetest 
ilmajäämise koheselt.
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10.2 Võimalikud ebakorrapärasused

Error Võimalik põhjus Lahendus
Tarkvara 
talitlushäire

Tugevate elektromagnetväljade mõju 
(mobiiltelefon, juhtmeta telefonid või 
mõni muu mootor ei olnud segisti eest 
varjatud)

lähtestada 
tehaseseadetele Menüü 
SEADISTAMINE: RESET

Toode on 
täidetud 
õhumullideg
a

Mõnda suurt õhumulle mesis ei saa 
täielikult eemaldada, sest meevool 
siseneb purki kontsentriliste ringidena 
ja sisaldab suuri õhumulle.

Asetage ajamimoodul nii alla 
kui võimalik, nii et täiteotsik 
oleks purgi servale väga 
lähedal. Täida mesi võimalikult 
vedelaks
(soe).

Sissetõmbamine on liiga pikk, nii et mõned 
õhumullid imetakse tagasitõmbamise ajal 
alati täiteotsikusse tagasi
(kehtib peamiselt kergelt viskoosse mee 
kohta)

Vähendage tagasitõmbamist.
Pöidlareegel:
2-3: kergelt viskoosne,
värskelt ekstraheeritud mesi
4-5: kreemjas mesi

Lekked kruntimisühendustes Enne meekatte pealekandmist 
kontrollige probleemse 
piirkonna poltide ühendusi, 
tihendeid ja tundlikke kohtiPumba 

mootor on 
sisse 
lülitatud, 
kuid see ei 
pöörle 
kergelt või 
ei pöörle 
üldse. 
Veahoiatus: 
OVERPUMP

Käikude blokeerimine kivistunud mee 
või mõne muu võõrkehaga: 
mootorikaitse on aktiveeritud.
Võib juhtuda pärast pikki 
täitmispause (nt üleöö):
- mesi on liiga külm
- mesi on kristalliseerunud

Eemaldage põhjus (puhastage 
masin, asetage sooja ruumi 
jne). Kinnitage võtmega

Kui pumbapeas on võõrkeha, on 
hammasrattad blokeeritud (nt 
mutrid)

Ebatäpsused 
täitmisel

Õhutaskud Vt eespool
Toode ei saa voolata läbi täitevooliku 
ja toru painde piisavalt kiiresti
(eriti probleem rapsimeega).
Seda näete, kui pumbapea ülaossa 
kogunevad pisikesed vaakumtaskud 
(hästi nähtavad läbi läbipaistva 
pumbapea kaane)

Kasutage suuremat kruntimisvoolikut-Ø 
ja toru painutust
Vähendage toote viskoossust 
(nt tõstes mee temperatuuri 
25–30 °C / 77–86 °F)

Hoidke täitmisvoolik võimalikult 
lühike
Aeglustage mootori kiirust u. 
40/min. Nii reguleeritakse 
masin vastavalt voolikus oleva 
toote voolukiirusele
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10.3 Tugi

Rikete korral, mida ei saa selle juhendi ega meie KKK-de abil lahendada, võtke 
ühendust meie tehnilise toega telefoni, faksi või e-posti teel. Meil oleks hea meel teid 
toetada.
Kui probleemi ei saa sel viisil lahendada, aitab meie saatmisteenus teid pärast 
konsulteerimist meie tehnilise toega. Remonttööd teostatakse esimesel võimalusel 
peale defektse masina kättesaamist.
Et mitte ohustada oma tootmisprotsesse, saate remondi ajal hankida asendusmasina. 
Kui defekt ei kuulu ühegi nõude või garantii alla, tasub kõik kohaldatavad saatmis- ja 
remondikulud ostja. Sel juhul jätame endale õiguse nõuda renditava masina eest 
renditasu. Selleks sõlmitakse rendileping rendileping. Selle rendilepingu kohta lisateabe 
saamiseks võtke ühendust meie tehnilise toega.

Meie tugi: 
Kontor: . +49 351 89 66 91 00

+49 351 89 66 91 05Tehniline tugi: 
Faks: +49 351 89 66 91 99

Email: support@fill-systems.com
Website: www.fill-systems.com

Joonis 39: QR-kood 
meie KKK-sse

Ärge mingil juhul tagastage oma masinat meile enne, kui olete 
meie tehnilise toe meeskonnaga konsulteerinud ja olukorra 
selgitanud. Kui teie masin on hädavajalik meile tagastada, 
näiteks remondiks, võib seda teha ainult peatükis Hooldus ja 
tugi: Transport ja ladustamine kirjeldatud viisil - puhastatud, 
lahti võetud ja turvaliselt pakitud olekus. Masinate puhul, mida 
meile puhtana ei tagastata, võtame lisakoristustasu. See 
arvutatakse vajaliku koristusaja ja meie kehtiva tunnitasu 
alusel.
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10.4 Transport ja ladustamine

IMasina ja selle komponentide transportimiseks ettevalmistamiseks tuleb see lahti 
võtta vastavalt väljamineva tarneseisundile – vastavalt skeemile peatükis Tarne: Tarne 
ulatus.
Et kaitsta transportimise ajal kahjustuste eest, tuleb kõik osad täitejääkidest 
põhjalikult puhastada ning kahjustuste ja libisemise vastu piisavalt kindlustada.
Kui masinat pole pikemat aega kasutatud, on soovitatav see puhastada, pakendada ja 
hoiustada – et kaitsta seda kahjustuste ja mustuse eest.

Soovitame säilitada originaalpakend ladustamiseks ja 
võimalikuks tagastamiseks.
Tootja ei võta garantiid kahjustuste eest, mis on põhjustatud 
seadme ebaõigest transportimisest või ladustamisest.

10.5 Vana masina utiliseerimine

FILL-Systemsi toode Fill up 2 on loodud pikaajaliseks ja jätkusuutlikuks kasutamiseks. 
Kõiki üksikuid komponente saab asendada isegi paljude aastate pärast.

Loomulikult võtame teie vana kasutuseta masina tasuta tagasi ning garanteerime 
professionaalse ja keskkonnasõbraliku utiliseerimise vastavalt seaduse nõuetele.
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11 Garantii

FILL-Systemsi toote funktsionaalsuse garantiiaeg
Täitke 2 on 24 kuud alates tarnekuupäevast, kui seda kasutatakse õigesti vastavalt 
käesolevale juhendile.
Garantii kehtib ainult kahjustuste ja häirete korral, mis on põhjustatud meiepoolsest 
defektsest tööst.
FILL-Systems GmbH ei vastuta kahjustuste eest, mis tulenevad ebaõigest käsitsemisest, 
ebapiisavast/ebakorrapärasest puhastamisest, ebaõigest kasutamisest, ebaõigest 
paigaldamisest/hooldusest kvalifitseerimata personali poolt, elektriliste, elektrooniliste 
või mehaaniliste osade võltsimisest ning ebaõigest transpordist või ladustamisest. 
Garantiiplommi hävimisel muutuvad garantii- ja garantiinõue automaatselt kehtetuks.
Vastutus piirdub seadme kahjustamisega. Me ei vastuta hilisemate kahjude eest. 
Kahjunõuded on välistatud.
Kuluvad osad on välistatud.
Garantii annab tootja ning see hõlmab varuosi ja tööjõudu. Lepingust taganemine on 
võimalik alles pärast tootjapoolset hinnangut.
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12 EC declaration of conformity according to the
machinery directive 2006/42/EC, annex II a

EC declaration

The manufacturer/distributor

FILL-Systems GmbH
Leipziger Str. 33
01097 Dresden

hereby declares that the following product

Product designation: Fill up 2
Model name: Fill up 2/100
Year of manufacture: 2019
Description: Machine for filling honey

The following additional EU directives have been applied:

Directive 2006/42/EC
Directive 2014/30/EU
Directive 2011/65/EU

The protection objectives of the following further EU directives are observed:

Directive 2014/35/EU

The following provisions were applied in addition:

Comission Regulation (EU) No 10/2011
Regulation (EC) No 1935/2004

Name and address of the company authorized to compile the technical file:

FILL-Systems GmbH
Leipziger Str. 33
01097 Dresden

Place: Dresden
Date: May 01, 2019

_______________________________
Barbara Wandke




	Foreword
	Manufacturer
	About this manual
	General safety instructions
	Delivery
	Scope of delivery
	Content control

	Technical details of the machine
	Intended use
	Technical data
	Fuses
	Connections and controls on the driving module

	Putting into operation
	Unpacking and installation
	Cleaning
	Adjustment to the jar height and size
	Suctioning of the medium
	Pump head
	Gear wheel pump head L
	Changing shaft seals

	Filling nozzles
	External switches
	Microswitch
	Foot switch
	Float switch


	Processing of honey
	Preparing the machine for filling
	Preparation of the honey for the filling
	Pumping to make creamy honey

	Operation
	Operating the keypad
	Operating modes
	Manual mode
	Auto mode/dosage
	Time switch

	Setup Menu

	Maintenance and Support
	Maintenance
	Possible irregularities
	Support 
	Transport and storage
	Disposal of the old machine

	Warranty
	EC declaration of conformity according to the machinery directive 2006/42/EC, annex II a



