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STAP 1

HANDLEIDING AANSLUITEN VAN SENSOR

Het aansluiten van de sensor zelf
•   Plaats het ‘oogje’ van de sensor op de gewenste plek.
•   Sluit de ethernetkabel boven de stroomkabel aan.

STAP 2
•   Ga naar het instellingenscherm van de machine
Dit is het beginscherm en hoofdscherm van de machine:

•   Druk drie keer op de knop ‘3 set’ en daarna
één keer op de knop ‘6 filler/wrapper’.
Je komt dan in het instellingenscherm:

STAP 3
Zet de 0-sr: op 2
•   Klik met de ‘3 set’-knop door het menu en zet bij 0-sr: de 
code op 02.
•   Als je op deze eerste instelling staat, kun je met de rechter ‘8 
+’-knop deze code op 02 zetten.

STAP 4
Zet de start/stoptijd op één seconde
•   Klik door met de ‘3 set’-knop naar de laatste instelling: 
0-Sr. t:. (Dit is de tijd die de machine wacht om te stoppen of te 
beginnen met blazen, nadat de sensor wat heeft gedetecteerd). 
•   Zet deze tijd op 01 door te klikken op de rechter ‘7 -‘-knop.
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STAP 5
Ga terug naar het hoofdscherm
•   Klik op ‘4 start/stop’ om terug te gaan naar het hoofdscherm.

STAP 6
De sensor goed zetten
•   Het knopje moet staan op D.

STAP 7
Testen!
•   Als het sensoroogje goed staat, klik dan één keer op ‘4 start/stop’. 
De machine start nu en als alles goed gaat, stopt de machine in één tot vijf seconden als er iets voor
de sensor komt. (De sensor ‘kijkt’ zo’n 50 cm voor zich).
De machine start weer in één tot vijf seconden als de sensor weer ‘vrij’ is.
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+31 (0) 348 712 514 

INFO@PROFIPACK.NL 

WWW.PROFIPACK.NL 

Heeft u een probleem en komt u er niet uit met 
deze handleiding? Neem contact met ons op en 

we helpen u graag verder! 


