HE-02

ΜΔΛΙΣΟΔΞΑΓΩΓΔΙ
8-20 ΠΛΑΙΊΩΝ
ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΔΩΝ
Γηαβάζηε ην εγρεηξίδην ρξήζεο πξηλ από ηε ρξήζε θαη αθνινπζήζηε ηηο παξαθάηω
νδεγίεο. Ο θαηαζθεπαζηήο δελ κπνξεί λα ζεωξεζεί ππεύζπλνο γηα ηπρόλ δεκηέο πνπ
πξνθαινύληαη από αθαηάιιειε ρξήζε.

•

Καλόλεο ρξήζεο

1. Οη κειηηνεμαγσγεηο είλαη ζρεδηαζκέλνη λα εμάγνπλ κέιη από πιαίζηα.
2. Πξηλ από ηε ρξήζε, ν ΜΔΛΙΣΟΔΞΑΓΩΓΔΑ ζα πξέπεη λα πιέλεηαη πξνζεθηηθά κε δεζηό
λεξό θαη κηθξή πνζόηεηα απνξξππαληηθώλ (πνπ επηηξέπεηαη γηα ρξήζε ζηε βηνκεραλία
ηξνθίκσλ). Θπκεζείηε λα πξνζηαηεύζεηε ηα ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα από ην λεξό !!!

•

ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ

1. Η ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε πξέπεη λα εμνπιηζηεί κε κηα ζπζθεπή παξακέλνληνο ξεύκαηνο
θαη έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ιεηηνπξγεί ζε έλα ξεύκα δηαξξνήο 30 mA. Πξέπεη λα ειέγρεηαη

πεξηνδηθά γηα ππεξθόξησζε.
2. Δάλ ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο είλαη θαηεζηξακκέλν θαη πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί πξέπεη λα
γίλεη κέζσ ηνπ ζεκείνπ δηαλνκήο καο ή από εμνπζηνδνηεκέλν ζεκείν επηζθεπήο, ώζηε λα
απνθεπρζεί ν θίλδπλνο. Η ζπζθεπή δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί εάλ ην θαιώδην
ηξνθνδνζίαο έρεη ππνζηεί δεκηά.
3. Πξηλ ελεξγνπνηήζεηε ηε ζπζθεπή, βεβαησζείηε όηη ν δηαθόπηεο είλαη απελεξγνπνηεκέλνο.Ο
δηαθόπηεο ζα πξέπεη λα νξηζηεί ζην επίπεδν 0.
4. Βεβαησζείηε όηη ε παξνρή ξεύκαηνο είλαη ζύκθσλε κε ηελ ηξνθνδνζία πνπ πξνβιέπεηαη
γηα ηνλ κειηηνεμαγσγέα.
5. Να πξνζέρεηε ηδηαίηεξα, ελώ ζπλδέζεηε έλα θαιώδην ηξνθνδνζίαο θαζώο ηα ρέξηα πξέπεη
λα είλαη ζηεγλή. Σνπνζεηήζηε ζε κηα ζηεγλή επηθάλεηα
6. Σν θνπκπί έθηαθηεο αλάγθεο πξέπεη λα είλαη θιεηζηό όηαλ μεθηλάεη ε δηαδηθαζία.(ην θνπκπί
πξέπεη λα “πεηάγεηαη” έμσ όηαλ είλαη θιεηζηό). Παηώληαο ην θνπκπί έθηαθηεο αλάγθεο έρεη σο
απνηέιεζκα ηελ άκεζε δηαθνπή ηεο δηαδηθαζίαο θπγνθέληξεζεο.
7. Κξαηήζηε ην θαπάθη ηνπ κειηηνεμαγσγέα θιεηζηό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπγνθέληξεζεο. Σν
άλνηγκα ηνπ θαπαθηνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπγνθέληξεζεο απαγνξεύεηαη απζηεξά.
8. Απαγνξεύεηαη ε κεηαθίλεζε ηνπ κειηηνεμαγσγέα θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο δηεξγαζίαο.
9. Πξνζηαηέςηε ηνλ θηλεηήξα ηεο ζπζθεπήο απν ηελ πγξαζία θαη ηε ζθόλε.
10. Με βγάδεηε ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο , θξαηήζηε ην καθξηά από ζπζθεπέο πνπ παξάγνπλ
ζεξκόηεηα, καθξηά από αηρκεξα αληηθέηκελα θαη δηαηεξήζηε ην ζε θαιή θαηάζηαζε.

•

ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ

1. Η ζπζθεπή δελ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ρξεζηκνπνηείηαη από άηνκα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ παηδηώλ) κε πεξηνξηζκέλεο ζσκαηηθέο, αηζζεηήξηεο ή ςπρνινγηθέο ηθαλόηεηεο ή άηνκα
πνπ δελ έρνπλ εκπεηξία ή γλώζε ηεο ζπζθεπήο, εθηόο αλ απηό γίλεηαη ππό ηελ επίβιεςε θαη
ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ρξήζεο πνπ ςεθίζηεθε από πξόζσπα πνπ είλαη ππεύζπλα γηα ηελ
αζθάιεηά ηνπο. Να θπιάζζεηαη καθξηά από ηα παηδηά!
2. ε πεξίπησζε βιάβεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο, νη επηζθεπέο κπνξνύλ λα
αλαιεθζνύλ κόλν από ηνλ αξκόδην.
3. Όπνηα εξγαζία ζπληήξεζεο όηαλ ν ΜΔΛΙΣΟΔΞΑΓΩΓΔΑ είλαη ζε ρξήζε απαγνξεύεηαη
απζηεξά.
4. Όια ηα πεξηβιήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη ζηαζεξά ζπλδεδεκέλα ζηε ζπζθεπή θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο.
5. ε πεξίπησζε νπνηνπδήπνηε θηλδύλνπ παηήζηε ην θνπκπί STOP ακέζσο. Η εξγαζία
κπνξεί λα μεθηλήζεη πάιη όηαλ ν θίλδπλνο έρεη εμαιεηθζεί.
6. Μόλν γηα ρξήζε ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο. Ο κειηηνεμαγσγέαο δελ έρεη ζρεδηαζηεί γηα
ρξήζε ζε εμσηεξηθό ρώξν.
7. ΗΗ ζπζθεπή δελ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί θαη λα απνζεθεύεηαη ζε ζεξκνθξαζίεο θάησ ησλ 0º
C. Η ζπζθεπή δελ πξέπεη λα ελεξγνπνηείηαη εάλ ε ζεξκνθξαζία είλαη θάησ από 5º C. ε
πεξίπησζε πνπ ν κειηηνεμαγσγέαο έρεη κεηαθεξζεί από κέξνο κε ρακειόηεξε ζεξκνθξαζία
ζε κέξνο κε πςειόηεξε ζεξκνθξαζία , πξέπεη λα πεξηκέλνπκε κέρξη λα ηζνξξνπήζεη ε

ζεξκνθξαζία ηεο ζπζθεπήο κε ηνπ δσκαηίνπ.

Οπνηαδήπνηε εξγαζία επηζθεπήο ηεο ζπζθεπήο ελώ βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία απαγνξεύεηαη
απζηεξά.

ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ απζηεξά ε απνκάθξπλζε ησλ θαιπκκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο
ηεο ζπζθεπήο!
Υώξνο Δξγαζίαο
Ο ρώξνο εξγαζίαο ζα πξέπη λα είλαη θαζαξόο θαη πξνζεγκέλνο. Θα πξέπεη επίζεο λα
ππάξρεη ν απαξαίηεηνο θσηηζκόο.

•

Απνζήθεπζε

Με ην πνπ ηειεηώζεη ε εξγαζία ζα πξέπεη λα πιύλεηε θαιά ηνλ κειηηνεμαγσγέα θαη λα ηνλ
ζηεγλώζεηε πξνζεθηηθα.
Πξηλ από θάζε επνρή πξέπεη λα εθηειεζηεί ην εηήζην check-up. Αλ βξεζεί θάπνηα βιάβε,
επηθνηλσλήζηε κε ηνλ πάξνρν.

•

ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΔΛΗΣΟΔΞΑΓΩΓΔΑ

ΖΜΑΝΣΗΚΟ!
ΠΡΟΣΟΤ ΚΑΝΔΣΔ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΔΡΓΑΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΦΡΟΝΣΗΣΔ ΝΑ ΔΥΔΣΔ ΒΓΑΛΔΗ ΣΟΝ
ΜΔΛΗΣΟΔΞΑΓΩΓΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΡΗΕΑ.

Αθνύ ηειεηώζεη ε εμαγσγή κειηνύ , ν κειηηνεμαγσγέαο ζα πξέπεη λα πιπζεί πξνζεθηηθά κε
δεζηό λεξό θαη κηθξή πνζόηεηα απνξξππαληηθώλ ( πνπ επηηξέπνληαη γηα ρξήζε ζηε
βηνκεραλία ηξνθίκσλ ) ή κε ηε ρξήζε πηεζηηθνύ κεραλήκαηνο.Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ
πιπζίκαηνο ζα πξέπεη λα δσζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ πξνζηαζία ηνπ κνηέξ, ηνπ
ρεηξηζηεξίνπ θαη ησλ ξνπιεκάλ. Καιό ζα είλαη λα ηα πξνζηαηεύζεηε κε αδηάβξνρν ύθαζκα.
Μόιηο νινθιήξώζεηε ηε δηαδηθαζία , μεπιύλεηε κε θαζαξό λεξό θαη ζηεγλώζηε θαιά ηνλ
κειηηνεμαγσγέα.

ΥΡΖΖ :
Η ζπζθεπή ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζθνπό πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί θαη κόλν.
Μπνξεί λα επηζηξαθεί άκεζα ζην ζεκείν αγνξάο , αξθεί λα ιεηηνπξγεί πιήεξσο θαη λα κελ
έρεη ππνζηεί θζνξέο.

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ ΜΔΛΗΣΟΔΞΑΓΩΓΔΑ

•

Γεληθέο θαηεπζύλζεηο

1. Σνπνζεηήζηε ηε ζπζθεπή ζην ρώξν πνπ έρεηε ζρεδηάζεη.
•
ηεξεώζηε ηνλ κειηηνεμαγσγέα ζηελ επηθάλεηα πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνύλ νη
πεξηηηέο θηλήζεηο.
•
Δίαλη πνιύ ζεκαληηθό λα είλαη πιήξσο επζπγξακκηζκέλε ε ζπζθεπή κε ηελ επηθάλεηα.

•

Όξνη ρξήζεο:

1. Ο κειηηνεμαγσγέαο έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα εμάγεηε κέιη απζηεξά από ηα πιαίζηα.
2. Πξηλ ηε ρξήζε ν κειηηνεμαγσγέαο ζα πξέπεη λα έρεη πιπζεί θαιά κε λεξό θαη ιίγα
απνξξππαληηθά ( πνπ επηηξέπνληαη γηα ρξήζε ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ ) ή κε πηεζηηθό
λεξνύ.
3. Γηάηαμε πιαηζίσλ:
Σνπνζεηήζηε ηα πιαίζηα πνπ ζα έρεηε πξνεηνηκάζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζην θαιάζη ηνπ
κειηηνεμαγσγέα δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ ζσζηή ξύζκηζε ηνπο. Ο κειηηνεμαγσγέαο
ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ πιαηζίνπ:

Σνπνζεηήζηε ηα πιαίζηα ζωζηά όπωο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 2.

Δηθ. 1 ωζηή ζέζω πιαηζίωλ ζε αθηηλωηό κειηηνεμαγωγέα.
basket
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Fig. 2
κειηηνεμαγωγέα κε ζήθεο - “θαζέηεο”

ωζηή ζέζε πιαηζίωλ ζε

Αθαηάιιειε ηνπνζέηεζε ηνπ πιαηζίνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεκηέο πνπ δελ
θαιύπηνληαη από ηελ εγγύεζε!

4. Πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ :
•
βεβαησζείηε όηη ηα πιαίζηα είλαη ζσζηά ηνπνζεηεκέλα ζην θαιάζη ηνπ κειηηνεμαγσγέα
γηα λα απνθεπρζνύλ δεκηέο
•
Βεβαησζείηε όηη ην θνπκπί έθηαθηεο αλάγθεο δελ είλαη παηεκέλν.
•
Σνπνζεηείζηε ηε ζπζθεπή ζηελ πξίδα θαη γπξίζηε ην δηαθόπηε από ηε ζέζε 0 ζηε ζέζε
1.
5. Η πξώηε θάζε ηεο θπγνθέληξεζεο ζα πξέπη λα εθδεισζεί ζε ρακειή ηαρύηεηα γηα ηελ
απνθπγή ζξαύζεο ησλ πιαηζίσλ. Ξεθηλήζηε λα απμάλεηε ηαρύηεηα ζηαδηαθά θαη νκαιά.
6. Σν πεξηζηξεθόκελν θαιάζη δελ πξέπεη λα εκπνδίδεηαη από ην κέιη πνπ πεξηζπιιέγεηαη ζηε
δεμακελή. Αλ ζπκβεί απηό , ζηακαηήζηε ηε δηαδηθαζία έηζη ώζηε λα απνθύγεηε νπνηαδήπνηε
δεκηά. Με ην πνπ αληιήζεηε ην κέιη κπνξείηε λα ζπλερίζεηε ηε δηαδηθαζία.
7. Σνπνζεηείζηε ηα δνρεία κειηνύ θάησ από ηηο βαιβίδεο απνζηξάγγηζεο.
8. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θπγνθέληξεζεο θαιό ζα είλαη νη βαιβίδεο άληιεζεο λα παξακέλνπλ
αλνηρηέο ώζηε λα έρνπκε νκαιή θίλεζε θαη άληιεζε ηνπ κειηνύ.

Πξνζνρή!!! Σα πιαίζηα κπνξείηε λα ηα γπξίζεηε αθνύ ην θαιάζη έρεη ζηακαηήζεη ηειείσο ηελ
πεξηζηξνθή ηνπ.

ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΥΔΗΡΗΣΖΡΗΟ
•

Πεξηγξαθή ρεηξηζηεξίνπ

Σο αυτόματο χειριςτήριο προςφζρει επιλογή από 1 ζωσ 8 προγράμματα.
Τα πρώτα 2 προγράμματα μπορείτε να τα λειτουργήςετε χειροκίνητα (L – αριςτερά, R – δεξιά)
Το πρόγραμμα 3– Αυτόματο με εργοςταςιακζσ ρυθμίςεισ.
Τα προγράμματα από 4 – 8 ςασ επιτρζπουν να ρυθμίςετε τουσ δικοφσ επιθυμητοφσ κφκλουσ
φυγοκζντρηςησ ακολουθώντασ 6 απλά βήματα.
Οη θύθινη πεξηζηξνθήο απνζεθεύνληαη ζηε κλήκε αθόκα θαη εάλ ππάξμεη δηαθνπή ξεύκαηνο.
Πξνγξακκαηηζκόο ησλ ηδίσλ θύθισλ κπνξεί λα γίλεη ζην επίπεδν ηνπ κελνύ δηακόξθσζεο θαη
πξνγξακκαηηζκνύ. Γηα λα νξίζεηε ην δηθό ζαο θύθιν επεμεξγαζίαο, εηζαγάγεηε ηνλ
πξναλαθεξζέληα ηξόπν δηακόξθσζεο θαη πξνγξακκαηηζκνύ.
Η είζνδνο ζην κελνύ πξνγξακκαηηζκνύ είλαη δπλαηή κόλν θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπ κει/γεα
κέρξη - όηαλ εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε ε κπάξα πξνεηνηκαζίαο θαη ε έλδεημε LYSON.

•

ΔΚΚΗΝΖΖ

Γηα λα μεθηλήζεηε ηνλ ειεγθηή (πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν εθ ησλ πξνηέξσλ), ζα πξέπεη:
- όηη δελ είλαη παηεκέλν ην θνπκπί έθηαθηεο αλάγθεο

- λα ηνπνζεηήζεηε ην δηαθόπηε εθθίλεζεο ζηε ζέζε 1.
Μεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ειεγθηή, εκθαλίδεηαη ην κελνύ - Υξεζηκνπνηήζηε ην πάλσ θαη
θάησ βέινο γηα λα πινεγεζείηε κέζα από απηό.

•

ΔΗΟΓΟ ΣΟ ΜΔΝΟΤ

Ο ηξόπνο γηα λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία πξνγξακκαηηζκνύ θαίλεηαη
ΣΖΝ Δηθ. 3

Εικ. 3. Πώς μπαίνοσμε στο μενού προγραμματισμού
Όηαλ ζηελ εθθίλεζε ε κπάξα πξνόδνπ εκθαλίδεηαη (εηθ.1), παηήζηε θαη θξαηήζηε παηεκέλν
ηαπηόρξνλα ην δεμί θαη ην αξηζηεξό βέινο.

ηε ζπλέρεηα ειεγθηήο ζα εκθαλίζεη ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ζα πξέπεη
λα επηβεβαηωζνύλ παηώληαο ην πιήθηξν START
( Δηθ. 4).

Εικ. 4. Επιλογή και επιβεβαίωση προγράμματος πατώντας START

•

Πξνγξάκκαηα

Μεηά ηελ επηβεβαίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο πξνγξακκαηηζκνύ κε ην πιήθηξν START, ζα ππάξρεη
έλα κελνύ πνπ εκθαλίδνληαη επηιεγόκελα πξνγξάκκαηα.
Υξεζηκνπνηώληαο ηα θνπκπηά πινήγεζεο '' πάλσ '' θαη '' θάησ '' βέινπο επηιέμηε ην επηζπκεηό
πξόγξακκα από 4 έσο 8. Δπηβεβαηώζηε ηελ επηινγή ζαο παηώληαο ην θνπκπί "STOP"
(Δηθ. 5)

Φώτα LED, που ανάβουν πάνω από τα κουμπιά αναφζρουν ποια από τα κουμπιά
είναι ενεργά τα οποία επιβεβαιώνουν την επιλεγμζνη ρφθμιςη.

Εικ. 5. Επιλογή και επιβεβαίωση τοσ επιλεγμένοσ προγράμματος
Αθνύ επηιέμνπκε ην πξόγξακκα π.ρ..: No 5, ζα πξνρσξήζνπκε ζε πξαγκαηηθό
πξνγξακκαηηζκό. Ο πξνγξακκαηηζκόο έρεη νξηζηεί λα θαζνξίζεη 6 βήκαηα.
(Σν βήκα 7 δελ έρεη νξηζηεί - είλαη ε ώξα ηεο δηαθνπήο ηνπ θύθινπ).
Κάζε βήκα νξίδεηαη από 3 παξακέηξνπο:

S = Σαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ κει/γέα (10% - 100%)
D = Καηεύζπλζε πεξηζηξνθήο(0 – right or 1 – left)
T = Υξόλνο θύθινπ (10s – 1800s)

Πιήθηξα πεξηήγεζεο –''Αξηζηεξό'' βέινο θαη ''Γεμί'' βέινο

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα ηξνπνπνηήζνπλ ηελ ήδε επηιεγκέλε παξάκεηξν-ξύζκηζε π.ρ.
Αιιαγή ρξόλνπ , ηαρύηεηαο θαη θαηεύζπλζεο πεξηζηξνθήο.

Τα πλήκτρα περιήγησης – ''κάτω” βέλος και ''πάνω' βέλος

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε κεηαθίλεζε κεηαμύ ησλ παξακέηξσλ από ην έλα βήκα ζην επόκελν.
Αθνύ ηξνπνπνηήζεηε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ηειεπηαίνπ βήκαηνο, κπνξείηε λα βγείηε από ηε
δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνύ παηώληαο ην πιήθηξν START. Μεηά ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνύ ν
ειεγθηήο πξαγκαηνπνηεί ηνλ έιεγρν ηεο αθεξαηόηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, απνζεθεύεη ηηο
ξπζκίζεηο πνπ εηζήιζαλ, θαη γίλεηαη επαλεθθίλεζε. Από εθείλε ηε ζηηγκή ε
πξνγξακκαηηζκέλε ζεηξά-θύθινο κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζηνλ εθρσξεκέλν αξηζκό
πξνγξάκκαηνο.

ΕΠΙΗΜΟ ΑΝΣΙΠΡΌΩΠΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:

