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Opis Zastosowanie

313386 Interfejsy sieciowe ProMix 2KS/3KS Wszystkie informacje na temat montażu, ustawień i obsługi
dla zaawansowanego interfejsu sieciowego ProMix 2KS oraz
ProMix 3KS lub dla podstawowego interfejsu sieciowego.
Instrukcja obsługi 332459 nie jest niezbędna dla rodziny
produktów ProMix.

3A2040 Instrukcje dotyczące zestawu
Informer/części

W pierwszej kolejności postępować według wszystkich
wskazówek zawartych w instrukcji 332459, a następnie
zapoznać się z treścią załącznika B w celu uzyskania
konkretnych informacji dotyczących ustawień i obsługi
zestawu Informer.

3A2164 Instrukcje dotyczące zestawu
ProControl 1KE/części

W pierwszej kolejności postępować według wszystkich
wskazówek zawartych w instrukcji 332459, a następnie
zapoznać się z treścią załącznika B w celu uzyskania
konkretnych informacji dotyczących ustawień i obsługi
zestawu ProControl 1KE.

3A3170 Zaawansowane interfejsy sieciowe
ProMix PD2K

W pierwszej kolejności postępować według wszystkich
wskazówek zawartych w instrukcji 332459, a następnie
zapoznaj się z tą instrukcją.
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Ostrzeżenia

OstrzeżeniaOstrzeżeniaOstrzeżenia

Poniższe ostrzeżenia dotyczą konfiguracji, użytkowania, uziemiania, konserwacji oraz napraw opisywanego sprzętu.
Znak wykrzyknika oznacza ostrzeżenie ogólne, natomiast symbol niebezpieczeństwa oznacza występowanie ryzyka
specyficznego przy wykonywaniu określonej czynności. Gdy te symbole pojawiają się w treści podręcznika lub
etykietach ostrzeżenia, należy powrócić do niniejszych ostrzeżeń. W stosownych miejscach, w treści niniejszego
podręcznika mogą pojawiać się symbole niebezpieczeństwa oraz ostrzeżenia związane z określonym produktem, nie
zamieszczone w niniejszej części.

OSTRZEŻENIEOSTRZEŻENIEOSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWONIEBEZPIECZEŃSTWONIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARUPOŻARUPOŻARU III WYBUCHUWYBUCHUWYBUCHU

Łatwopalne opary pochodzące z rozpuszczalników oraz farb, znajdujące się w obszarzeobszarzeobszarze roboczymroboczymroboczym,
mogą ulec zapłonowi lub eksplodować. Aby zapobiec wybuchowi pożaru lub eksplozji należy:

• Używać urządzenie wyłącznie w miejscach dobrze wentylowanych.
• Usunąć wszystkie potencjalne źródła zapłonu, takie jak lampki kontrolne, papierosy, przenośne
lampy elektryczne oraz plastikowe płachty malarskie (potencjalne zagrożenie wyładowaniami
elektrostatycznymi).

• W miejscu pracy nie powinny znajdować się niepotrzebne przedmioty, wliczając w to
rozpuszczalniki, szmaty i benzynę.

• Nie przyłączać lub odłączać przewodów zasilania ani włączać lub wyłączać oświetlenia w
obecności łatwopalnych oparów.

• Należy uziemić cały sprzęt w obszarze roboczym. Patrz instrukcje dotyczące UziemieniaUziemieniaUziemienia.
• Używać wyłącznie uziemionych węży.
• Podczas prób na mokro z pistoletem, mocno przyciskać pistolet do uziemionego kubła. Nie
stosować okładzin kubła, jeżeli nie mają one właściwości antystatycznych lub przewodzących.

• W przypadku iskrzenia statycznego lub porażenia prądem należy natychmiastnatychmiastnatychmiast przerwaćprzerwaćprzerwać pracępracępracę. Nie
stosować ponownie urządzeń do czasu zidentyfikowania i wyjaśnienia problemu.

• W obszarze roboczym powinna znajdować się działająca gaśnica.

NIEBEZPIECZEŃSTWONIEBEZPIECZEŃSTWONIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIAPORAŻENIAPORAŻENIA PRĄDEMPRĄDEMPRĄDEM

Sprzęt wymaga uziemienia. Niewłaściwe uziemienie, ustawienie lub użytkowanie systemu może
spowodować porażenie prądem.

• Wyłączyć i rozłączyć zasilanie na głównym wyłączniku przed odłączaniem kabli i przed
serwisowaniem lub montażem sprzętu.

• Podłączać wyłącznie do uziemionych źródeł zasilania.
• Całość instalacji elektrycznej musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka i być zgodna
z miejscowymi przepisami i zarządzeniami.
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Ostrzeżenia

OSTRZEŻENIEOSTRZEŻENIEOSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWONIEBEZPIECZEŃSTWONIEBEZPIECZEŃSTWOWYNIKAJĄCEWYNIKAJĄCEWYNIKAJĄCE ZZZ NIEPRAWIDŁOWEGONIEPRAWIDŁOWEGONIEPRAWIDŁOWEGO UŻYCIAUŻYCIAUŻYCIA URZĄDZENIAURZĄDZENIAURZĄDZENIA
Niewłaściwe używanie sprzętu może prowadzić do śmierci lub kalectwa.

• Nie obsługiwać sprzętu w stanie zmęczenia lub pod wypływem substancji odurzających lub
alkoholu.

• Nie przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego lub wartości znamionowej temperatury
odnoszących się do części systemu o najniższych wartościach znamionowych. Patrz rozdział
SpecyfikacjaSpecyfikacjaSpecyfikacja technicznatechnicznatechniczna znajdujący się we wszystkich instrukcjach obsługi sprzętu.

• Używać cieczy i rozpuszczalników zgodnych ze zwilżonymi częściami urządzenia. Patrz rozdział
SpecyfikacjaSpecyfikacjaSpecyfikacja technicznatechnicznatechniczna znajdujący się we wszystkich instrukcjach obsługi sprzętu. Zapoznać się
z ostrzeżeniami producenta cieczy i rozpuszczalników. W celu uzyskania pełnych informacji na
temat stosowanego materiału, należy uzyskać kartę charakterystyki bezpieczeństwa produktu
(MSDS) od dystrybutora lub sprzedawcy.

• Nie opuszczać obszaru roboczego, jeśli sprzęt jest podłączony do zasilania lub pod ciśnieniem.
• Wyłączyć wszystkie urządzenia i postępować zgodnie z ProcedurąProcedurąProcedurą usuwaniausuwaniausuwania nadmiarunadmiarunadmiaru ciśnieniaciśnieniaciśnienia,
kiedy sprzęt nie jest używany.

• Sprawdzać sprzęt codziennie. Naprawić lub natychmiast wymienić uszkodzone części wyłącznie
na oryginalne części zamienne Producenta.

• Nie zmieniać ani nie modyfikować sprzętu. Zmiany lub modyfikacje mogą spowodować
unieważnienie atestów przedstawicielstwa oraz zagrożenie bezpieczeństwa.

• Upewnić się, czy sprzęt ma odpowiednie parametry znamionowe i czy jest on dopuszczony do
użytku w środowisku, w którym jest stosowany.

• Sprzętu należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. W celu uzyskania informacji
prosimy skontaktować się z Państwa dystrybutorem sprzętu.

• Węże i kable należy prowadzić z dala od ruchu, ostrych krawędzi, ruchomych części oraz gorących
powierzchni.

• Nie zaginać lub nadmiernie wyginać węży lub używać ich do ciągnięcia sprzętu.
• Dzieci i zwierzęta trzymać z dala od obszaru roboczego.
• Należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
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Montaż

MontażMontażMontaż

PrzeglądPrzeglądPrzegląd
UWAGA:UWAGA:UWAGA: W pierwszej kolejności należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi, a następnie sięgnąć do instrukcji
obsługi dla posiadanego systemu, aby uzyskać informacje odpowiednie do używanego systemu (na przykład
Informer lub ProControl 1KE).

• UżytkownicyUżytkownicyUżytkownicy ProMixProMixProMix 2KS2KS2KS iii ProMixProMixProMix 3KS:3KS:3KS: Należy zapoznać się z instrukcją obsługi 313386.
• UżytkownicyUżytkownicyUżytkownicy ProMixProMixProMix PD2K:PD2K:PD2K: Należy zapoznać się z instrukcją obsługi 3A3170.

Zaawansowany interfejs sieciowy (AWI) to element wyposażenia sprawdzający się w pracy z wieloma urządzeniami
i bramami firmy Graco. Zaawansowany interfejs sieciowy umożliwia komunikację z komputerem osobistym (PC)
przez łącze Ethernet. Dzięki zaawansowanemu interfejsowi sieciowemu użytkownicy mogą podglądać i zmieniać
parametry ustawień systemu i tworzyć raporty ze zdalnego komputera osobistego. Niniejsza instrukcja obsługi
zawiera informacje odnośnie montażu i ustawień typowych we wszystkich urządzeniach. Zawiera ona sekcje z
informacjami, jak należy skonfigurować swój komputer, inicjalizować system, skonfigurować główne ustawiania
systemu oraz ustawić sieć.

UWAGA:UWAGA:UWAGA: Widoki okien w niniejszej instrukcji obsługi to widoki z systemu Microsoft Windows 7.

LokalizacjaLokalizacjaLokalizacja

Moduł zaawansowanego interfejsu sieciowego
można zainstalować w lokalnej sieci urządzeń firmy
Graco, takiej jak sieć ProControl 1KE. Można go
również zainstalować w lokalnej sieci komputerowej
(LAN).

Sprzętu posiadającego aprobatę dopuszczającą
wyłącznie do pracy w miejscach bezpiecznych nie
można montować w obszarach niebezpiecznych.

Zainstalować zaawansowany interfejs sieciowy w
pobliżu modułu sterowania systemem, w miejscu
bezpiecznym.

MocowanieMocowanieMocowanie

1. Patrz Wymiary, page 25.
2. Upewnić się, że ściana i elementy mocujące

są na tyle silne, aby wytrzymać ciężar sprzętu,
cieczy, węży i naprężeń wywoływanych pracą
systemu.

3. Posługując się sprzętem jako szablonem
oznaczyć otwory montażowe na ścianie na
wygodnej dla operatora wysokości w takim
miejscu, aby sprzęt był łatwo dostępny do
konserwacji.

4. Wywiercić otwory montażowe w ścianie. W razie
potrzeby zamontować kotwy.

5. Zamocować pewnie sprzęt do ściany.

WymaganiaWymaganiaWymagania elektryczneelektryczneelektryczne

Wszystkie przewody prowadzone w kabinie
lakierniczej i miejscach o dużym nasileniu ruchu
należy umieścić w osłonach kablowych, aby
zapobiec uszkodzeniom wskutek zachlapania farbą,
rozpuszczalnikiem lub intensywnego ruchu.

Urządzenie jest zasilane napięciem 90–250 V AC,
50/609 Hz, o maksymalnym poborze prądu 7 A.
Obwód zasilania trzeba zabezpieczyć wyłącznikiem
automatycznym 15 A.

• Kabel zasilający dostosowany do lokalnej sieci
zasilającej nie jest dołączony. Średnica przewodu
musi wynosić od 8 do 14 AWG.

• Port wejścia zasilania ma średnicę 22,4 mm
(0,88 cala). Udostępniane jest zabezpieczenie
wtyku, które akceptuje przewody o średnicy 4–9
mm (0,1578-0,3564 cala). W przypadku użycia
przewodu w innym rozmiarze niezbędne będzie
założenie dostarczanego przez użytkownika
zabezpieczenia wtyku w odpowiednim rozmiarze.
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PołączeniaPołączeniaPołączenia

Wykonać podłączenie elektryczne lub komunikacji do
zaawansowanego interfejsu sieciowego.

• Aby uniknąć porażenie prądem należy wyłączyć
zasilanie przed serwisowaniem.

• Wyłączyć zasilanie przy głównym wyłączniku
automatycznym.

• Całość instalacji elektrycznej musi być wykonana
przez wykwalifikowanego elektryka i być zgodna
z miejscowymi przepisami i zarządzeniami.

1. Podłączyć zaawansowany interfejs sieciowy do
zasilania.

a. Podłączyć główny przewód zasilacza (A,
niedostarczony) przez zabezpieczenie wtyku
do zacisków L1 (+) i N (-) na zasilaczu (4).

b. Podłączyć przewód uziemiający przewodu
zasilającego C) do bloku zacisków (13).

2. Podłączyć zaawansowany interfejs sieciowy do
innego urządzenia lub bramy firmy Graco oraz
do komputera osobistego.

a. Wyłączyć zasilanie od urządzenia firmy
Graco (D). Wyłączyć także zasilanie przy
głównym wyłączniku automatycznym.

b. Przeprowadzić kabel CAT5 przez pierścień
uszczelniający z portu Ethernet znajdującego
się na urządzeniu lub bramie firmy Graco
(D) i podłączyć go do któregokolwiek portu
na przełączniku ethernetowym (10) w
zaawansowanym interfejsie sieciowym.

c. Przeprowadzić kolejny kabel CAT5 z
któregokolwiek portu na przełączniku
ethernetowym (10) do portu Ethernet w
komputerze osobistym (E).

LegendaLegendaLegenda ——— PodłączeniaPodłączeniaPodłączenia iii przykładprzykładprzykład montażumontażumontażu

ElementyElementyElementy dostarczonedostarczonedostarczone www modulemodulemodule zaawansowanegozaawansowanegozaawansowanego
interfejsuinterfejsuinterfejsu sieciowegosieciowegosieciowego

4 ZASILACZ, 24 V DC

5 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY, przy wejściu
kabla

6 ZŁĄCZE, z zabezpieczeniem wtyku

10 PRZEŁĄCZNIK, ethernetowy

13 BLOK, zacisków, uziemienia

G Moduł zaawansowanego interfejsu sieciowego

AkcesoriaAkcesoriaAkcesoria lublublub
komponentykomponentykomponenty dostarczanedostarczanedostarczane przezprzezprzez użytkownikaużytkownikaużytkownika

A Przewód zasilający, dostarczony przez
użytkownika

B KABEL, CAT 5, dostarczony przez
użytkownika

C Przewód uziemiający wychodzący z przewodu
zasilającego

D Urządzenie lub brama firmy Graco

E Komputer osobisty

F Kabel światłowodowy

H Hub zaawansowanego interfejsu sieciowego

J Moduł Informer

K Moduł ProControl 1KE
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Montaż

PrzykładPrzykładPrzykład montażumontażumontażu
Niniejszy przykład montażu stanowi jedynie wskazówkę co do ustawienia komunikacji systemowej. Pomoc w
zakresie planowania systemu odpowiadającego konkretnym potrzebom można uzyskać od dystrybutora Graco.
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Konfiguracja komputera

KonfiguracjaKonfiguracjaKonfiguracja komputerakomputerakomputera

UstawienieUstawienieUstawienie automatycznegoautomatycznegoautomatycznego adresuadresuadresu
IPIPIP

Zaawansowany interfejs sieciowy wymaga
zastosowania adresu IP uzyskanego przez komputer.
Należy tak skonfigurować komputer, aby uzyskać
taki adres automatycznie.

1. Wyszukać sekcję dla używanej przeglądarki,
a następnie postępować zgodnie z krokami
umożliwiającymi skonfigurowanie komputera,
aby ten automatycznie uzyskiwał adres IP.

• WindowsWindowsWindows XPXPXP

a. Kliknąć StartStartStart, następnie kliknąć PanelPanelPanel
sterowaniasterowaniasterowania.

b. W oknie PanelPanelPanel sterowaniasterowaniasterowania kliknąć dwa razy
na PołączeniaPołączeniaPołączenia sieciowe.sieciowe.sieciowe.

UWAGA:UWAGA:UWAGA: Sprawdzić lewy górny róg ekranu
Panelu sterowania. Kliknąć PrzełączPrzełączPrzełącz
nanana widokwidokwidok klasycznyklasycznyklasyczny w celu łatwego
zlokalizowania ikony PołączeniaPołączeniaPołączenia sieciowesieciowesieciowe.

c. Kliknąć prawym przyciskiem na PołączeniePołączeniePołączenie
lokalnelokalnelokalne, a następnie kliknąć WłaściwościWłaściwościWłaściwości.

d. W oknie Właściwości:Właściwości:Właściwości: połączeniepołączeniepołączenie lokalnelokalnelokalne
kliknąć ProtokółProtokółProtokół internetowyinternetowyinternetowy (TCP/IP)(TCP/IP)(TCP/IP).
Następnie kliknąć WłaściwościWłaściwościWłaściwości.

e. Wybrać UzyskajUzyskajUzyskaj automatycznieautomatycznieautomatycznie adresadresadres IPIPIP oraz
UzyskajUzyskajUzyskaj automatycznieautomatycznieautomatycznie adresadresadres serweraserweraserwera DNSDNSDNS.

f. Kliknąć OKOKOK, aby zapisać zmiany.

• WindowsWindowsWindows 7/Vista7/Vista7/Vista

a. Kliknąć ikonę WindowsWindowsWindows, a następnie kliknąć
PanelPanelPanel sterowaniasterowaniasterowania.

b. W sekcji SiećSiećSieć iii InternetInternetInternet kliknąć WyświetlWyświetlWyświetl stanstanstan
siecisiecisieci iii zadaniazadaniazadania.

UWAGA:UWAGA:UWAGA:W prawym górnym rogu okna
Panelu sterowania można zmienić typ
widoku okna. Mając wybrane DużeDużeDuże ikonyikonyikony
lub MałeMałeMałe ikonyikonyikony należy kliknąć CentrumCentrumCentrum siecisiecisieci
iii udostępnianiaudostępnianiaudostępniania.

c. Kliknąć ZmieńZmieńZmień ustawieniaustawieniaustawienia kartykartykarty sieciowejsieciowejsieciowej.

d. W przypadku systemu Windows Vista kliknąć
ZarządzajZarządzajZarządzaj połączeniamipołączeniamipołączeniami sieciowymisieciowymisieciowymi.

e. Kliknąć prawym przyciskiem na PołączeniePołączeniePołączenie
lokalnelokalnelokalne, a następnie kliknąć WłaściwościWłaściwościWłaściwości.

f. W oknie Właściwości:Właściwości:Właściwości: połączeniepołączeniepołączenie lokalnelokalnelokalne
kliknąć ProtokółProtokółProtokół internetowyinternetowyinternetowy www wersjiwersjiwersji 444
(TCP/IPv4)(TCP/IPv4)(TCP/IPv4). Następnie kliknąć WłaściwościWłaściwościWłaściwości.

g. Wybrać UzyskajUzyskajUzyskaj automatycznieautomatycznieautomatycznie adresadresadres IPIPIP oraz
UzyskajUzyskajUzyskaj automatycznieautomatycznieautomatycznie adresadresadres serweraserweraserwera DNSDNSDNS.

h. Kliknąć OKOKOK, aby zapisać zmiany.

• WindowsWindowsWindows 888

a. Wcisnąć klawisz WindowsWindowsWindows na klawiaturze,
aby wyświetlić EkranEkranEkran startowystartowystartowy, a następnie
kliknąć PulpitPulpitPulpit.

b. Kliknąć prawym przyciskiem na ikonę SiećSiećSieć
znajdującą się w prawym dolnym rogu
ekranu pulpitu. Następnie kliknąć OtwórzOtwórzOtwórz
CentrumCentrumCentrum siecisiecisieci iii udostępnianiaudostępnianiaudostępniania.

c. Kliknąć ZmieńZmieńZmień ustawieniaustawieniaustawienia kartykartykarty sieciowejsieciowejsieciowej.
d. W oknie Właściwości:Właściwości:Właściwości: EthernetEthernetEthernet wybrać

ProtokółProtokółProtokół internetowyinternetowyinternetowy www wersjiwersjiwersji 444 (TCP/IPv4)(TCP/IPv4)(TCP/IPv4).
Następnie kliknąć WłaściwościWłaściwościWłaściwości.

e. Wybrać UzyskajUzyskajUzyskaj automatycznieautomatycznieautomatycznie adresadresadres IPIPIP oraz
UzyskajUzyskajUzyskaj automatycznieautomatycznieautomatycznie adresadresadres serweraserweraserwera DNSDNSDNS.

f. Kliknąć OKOKOK, aby zapisać zmiany.

• SystemSystemSystem operacyjnyoperacyjnyoperacyjny MacintoshMacintoshMacintosh

a. Kliknąć ikonę AppleAppleApple, a następnie kliknąć
PreferencjePreferencjePreferencje systemusystemusystemu.

b. W oknie PreferencjePreferencjePreferencje systemusystemusystemu kliknąć SiećSiećSieć.
c. W oknie SiećSiećSieć wyszukać pole PokażPokażPokaż i wybrać

opcję WbudowanyWbudowanyWbudowany EthernetEthernetEthernet.
d. Będąc nadal w oknie SiećSiećSieć wyszukać kartę

TCP/IPTCP/IPTCP/IP. W polu KonfigurujKonfigurujKonfiguruj IPv4IPv4IPv4 wybrać
UżywającUżywającUżywając DHCPDHCPDHCP.

e. Kliknąć ZastosujZastosujZastosuj terazterazteraz.
2. Zamknąć Panel sterowania i kontynuować

inicjalizację systemu.
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RęczneRęczneRęczne ustawienieustawienieustawienie adresuadresuadresu IPIPIP

Jeżeli automatyczna konfiguracja się nie powiedzie
lub nie będzie można jej zastosować w posiadanym
systemie, adres IP wymagany przez zaawansowany
interfejs sieciowy można ustawić ręcznie.

1. W poprzedniej sekcji należy wyszukać i
postępować według wskazówek odpowiednich
do używanej przeglądarki.

2. W ostatnim kroku wybrać UżyjUżyjUżyj następującegonastępującegonastępującego
adresuadresuadresu IPIPIP.

Wypełnić informacje wykorzystując następujące
parametry.

Adres IP 192.168.178.xxx
(210–224)

Brama 192.168.178.200

Maska sieci 255.255.255.0

3. Następnie wybrać UżyjUżyjUżyj następującychnastępującychnastępujących adresówadresówadresów
serweraserweraserwera DNSDNSDNS. Wypełnić ten adres.

DNS 192.168.178.200
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InicjalizacjaInicjalizacjaInicjalizacja systemusystemusystemu

UWAGA:UWAGA:UWAGA: Inicjalizacja systemu musi zostać
przeprowadzona przez administratora. Proces ten
jest wymagany tylko przy pierwszym uruchomieniu
systemu.

UWAGA:UWAGA:UWAGA: Nie podłączać systemu do sieci LAN, jeżeli
nie został on wcześniej odpowiednio skonfigurowany.
Domyślnie system ma włączone serwery DHCP i
DNS.

1. Sprawdzić, czy połączenie bezprzewodowe jest
wyłączone.

2. Otworzyć przeglądarkę. Zaleca się stosowanie
przeglądarki Chrome 15 lub nowszej, Firefox 16
lub nowszej albo Internet Explorer 9 lub nowszej.

3. Wyłączyć wszelkie konfiguracje serwera proxy.
4. W pasku adresu przeglądarki należy wpisać

http://gracoawihttp://gracoawihttp://gracoawi lub http://192.168.178.200http://192.168.178.200http://192.168.178.200 i
wcisnąć klawisz Enter.

5. Pojawi się ekran powitalny. Kliknąć DalejDalejDalej.

6. Pojawi się ekran bezpieczeństwa. Administrator
musi wypełnić wszystkie pola. Kliknąć DalejDalejDalej.

7. Inicjalizacja została zakończona. Kliknąć
ZakończZakończZakończ.

8. Pojawi się ekran logowania. Wpisać nazwę
użytkownika i hasło wprowadzone w kroku 5.
Kliknąć ZalogujZalogujZaloguj. Pojawi się ekran Sieć.
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OdzyskiwanieOdzyskiwanieOdzyskiwanie hasłahasłahasła

1. W przypadku wpisania błędnego hasła przycisk
logowania będzie zablokowany. Aby rozpocząć
sekwencję odzyskiwania hasła należy kliknąć
ikonę blokowania .

2. Wpisać swoją nazwę użytkownika, a następnie
kliknąć DalejDalejDalej.

3. Wpisać odpowiedź na tajne pytanie, a następnie
kliknąć DalejDalejDalej.

4. System poprosi o podanie nowego hasła.
Wprowadzić nowe hasło dwa razy, a następnie
kliknąć Dalej.Dalej.Dalej. System powróci do ekranu
logowania.
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KonfiguracjaKonfiguracjaKonfiguracja systemsystemsystem

KartaKartaKarta UstawieniaUstawieniaUstawienia

W karcie Ustawienia skonfigurować główne
ustawiania systemu (Czas, Język, Aktualizacja

zaawansowanego interfejsu sieciowego, Konta oraz
Sieć).
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CzasCzasCzas systemowysystemowysystemowy

Należy ustawić prawidłowy czas i zsynchronizować
ustawienia czasu.

1. W miarę potrzeb dokonać edycji informacji w
każdym polu. Kliknąć ZapiszZapiszZapisz.

2. Kliknąć SyncSyncSync w celu zsynchronizowania
ustawień czasu w zaawansowanym interfejsie
sieciowym z ustawieniami czasu we wszystkich
urządzeniach firmy Graco. Na ekranie SyncSyncSync
sprawdzić aktualny czas. Jeżeli będzie poprawny
należy kliknąć SyncSyncSync. Jeżeli będzie błędny należy
kliknąć AnulujAnulujAnuluj, aby powrócić do karty Ustawienia
i nanieść poprawki.

JęzykJęzykJęzyk

Ustawić żądany język tekstu na ekranie.

1. Kliknąć na strzałkę, aby wybrać żądany
język z menu rozwijanego. Do wyboru są
następujące opcje: Angielski (domyślny),
Chiński (uproszczony), Holenderski, Francuski,
Niemiecki, Włoski, Japoński (Kanji), Koreański
oraz Hiszpański.

2. Kliknąć Zapisz.Zapisz.Zapisz.

AktualizacjaAktualizacjaAktualizacja zaawansowanegozaawansowanegozaawansowanego interfejsuinterfejsuinterfejsu
sieciowegosieciowegosieciowego

Należy zaktualizować oprogramowanie
zaawansowanego interfejsu sieciowego do
najnowszej wersji.

Przed rozpoczęciem korzystania z tego ekranu
należy pobrać na komputer najnowszą wersję
oprogramowania zaawansowanego interfejsu
sieciowego. W celu uzyskania informacji prosimy
skontaktować się z dystrybutorem firmy Graco.

1. Kliknąć WprowadźWprowadźWprowadź nowąnowąnową wersję.wersję.wersję.
2. W wyskakującym oknie WprowadźWprowadźWprowadź nowąnowąnową wersjęwersjęwersję

kliknąć WybierzWybierzWybierz plikplikplik.

3. Zlokalizować plik pobrany wcześniej na
komputer. Podświetlić nazwę pliku. Kliknąć
WprowadźWprowadźWprowadź nowąnowąnową wersjęwersjęwersję.

UWAGA:UWAGA:UWAGA: Proces ten może potrwać do 5 minut.
System zasygnalizuje, kiedy proces aktualizacji
zostanie zakończony. Jeżeli system przejdzie w
tryb oczekiwania po 5 minutach, należy wyłączyć
urządzenie, a następnie z powrotem je włączyć i
jeszcze raz się zalogować.
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KontaKontaKonta

Pierwsza osoba, która się zaloguje zostanie
automatycznie wyznaczona na administratora.
Administrator korzysta z tego ekranu, aby dodawać
informacje na temat użytkowników.

1. Aby dodać nowe konto należy kliknąć DodajDodajDodaj
użytkownikaużytkownikaużytkownika.

a. W wyskakującym oknie DodajDodajDodaj użytkownikaużytkownikaużytkownika
wprowadzić informacje do wszystkich pól
danych. Kliknąć DodajDodajDodaj.

b. Po zapisaniu danych w prawym górnym rogu
pojawi się znak wyboru .

2. Aby edytować istniejące konto należy kliknąć
ikonę Edytuj użytkownika .

a. W wyskakującym oknie EdytujEdytujEdytuj użytkownikaużytkownikaużytkownika
wprowadzić informacje do wszystkich pól
danych. Kliknąć ZapiszZapiszZapisz.

UWAGA:UWAGA:UWAGA: Nie zmieniać wszystkich
użytkowników do statusu użytkownika.
Przynajmniej jedna osoba musi mieć status
administratora, który pozwala na dodawanie
użytkowników i edytowanie informacji.

b. Po zapisaniu danych w prawym górnym rogu
pojawi się znak wyboru.

3. Aby usunąć istniejące konto należy kliknąć ikonę
Usuń użytkownika .

Uwaga:Uwaga:Uwaga: Osoby mające status użytkownika widzą
następującą sekcję KontaKontaKonta z jedynymi możliwościami
zmian, jakie mogą wprowadzić.
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SiećSiećSieć

KonfiguracjaKonfiguracjaKonfiguracja siecisiecisieci lokalnejlokalnejlokalnej

W trybie sieci lokalnej moduł zaawansowanego
interfejsu sieciowego jest skonfigurowany dla
zamkniętej sieci składającej się z komputera
osobistego i urządzeń firmy Graco. W trybie tym
zaawansowany interfejs sieciowy ustawiony jest
na statyczny adres IP (192.168.178.200). System
włącza serwer DHCP i DNS.

UWAGA:UWAGA:UWAGA: Należy upewnić się, że nie ma żadnego
fizycznego połączenia z inną siecią LAN w trybie
sieci lokalnej. Może to doprowadzić do zakłóceń w
działaniu sieci.

1. W karcie Ustawienia, w sekcji Sieć wybrać SiećSiećSieć
lokalna.lokalna.lokalna.

2. Kliknąć Zapisz,Zapisz,Zapisz, a kiedy pojawi się ekran
potwierdzający kliknąć Potwierdź.Potwierdź.Potwierdź.

RęcznaRęcznaRęczna konfiguracjakonfiguracjakonfiguracja

W trybie konfiguracji ręcznej moduł zaawansowanego
interfejsu sieciowego można tak skonfigurować, aby
działał on w istniejącej lokalnej sieci komputerowej
(LAN). W trybie tym zaawansowany interfejs sieciowy
przypisany jest do statycznego adresu IP, bramy oraz
maski sieci, które zostały wybrane przez użytkownika.
System wyłączy serwer DCHP i DNS. Ponadto,
włączony zostanie wirtualny interfejs sieciowy
(aliasowanie IP, 192.168.178.200/255.255.255.0).

UWAGA:UWAGA:UWAGA: DokonującDokonującDokonując zmianyzmianyzmiany adresówadresówadresów www tejtejtej sekcjisekcjisekcji
należynależynależy miećmiećmieć pewność,pewność,pewność, żeżeże nowenowenowe adresyadresyadresy będąbędąbędą działałydziałałydziałały

iii należynależynależy jejeje sobiesobiesobie zapisać.zapisać.zapisać. AdresyAdresyAdresy tetete zapewniajązapewniajązapewniają
dostępdostępdostęp dododo programuprogramuprogramu zaawansowanegozaawansowanegozaawansowanego interfejsuinterfejsuinterfejsu
sieciowego.sieciowego.sieciowego. WWW przypadku,przypadku,przypadku, gdygdygdy nowenowenowe adresyadresyadresy nienienie
zostanązostanązostaną zapamiętanezapamiętanezapamiętane nienienie będziebędziebędzie możnamożnamożna uzyskaćuzyskaćuzyskać
dostępudostępudostępu dododo żadnegożadnegożadnego zzz ekranówekranówekranów zaawansowanegozaawansowanegozaawansowanego
interfejsuinterfejsuinterfejsu sieciowego.sieciowego.sieciowego.

1. Aby przejść na ręczną konfigurację
sieci należy podłączyć i skonfigurować
zaawansowany interfejs sieciowy w trybie
sieci lokalnej. Patrz Połączenia, page 6 i
Konfiguracja komputera, page 8 .

2. W karcie Ustawienia, w sekcji Sieć wybrać
RęcznaRęcznaRęczna konfiguracja.konfiguracja.konfiguracja.

3. Wprowadzić adres IP, bramy i maski sieci. W
celu uzyskania pomocy prosimy skontaktować
się z administratorem systemu IS.

UWAGA:UWAGA:UWAGA: Upewnić się, że nie ma innych
urządzeń w sieci o sprzecznej konfiguracji IP.

4. Kliknąć Zapisz.Zapisz.Zapisz.Kiedy pojawi się strona
potwierdzająca kliknąć Potwierdź.Potwierdź.Potwierdź.

Po potwierdzeniu nowych ustawień zaawansowany
interfejs sieciowy odłączy komputer użytkownika.
Połączyć ponownie zaawansowany interfejs sieciowy
z komputerem. Ponownie skonfigurować komputer
użytkownika, aby był dopasowany do nowej
konfiguracji sieci LAN. Można wtedy zalogować
się do zaawansowanego interfejsu sieciowego
wykorzystując nowy adres IP.
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PrzywracaniePrzywracaniePrzywracanie ustawieńustawieńustawień adresuadresuadresu IPIPIP

W przypadku utraty swoich ustawień IP
uniemożliwiającej uzyskanie dostępu do ekranów
można wymusić reset sieci, aby skonfigurować
zaawansowany interfejs sieciowy do konfiguracji
domyślnej sieci lokalnej.

WAŻNAWAŻNAWAŻNA INFORMACJAINFORMACJAINFORMACJA
Aby uniknąć uszkodzeń płytki drukowanej, należy
nosić pasek uziemiający (nr części 112190) oraz
odpowiednio uziemić.

1. Wyłączyć zasilanie od jednostki z
zaawansowanym interfejsem sieciowym.

2. Na płycie komputera zaawansowanego interfejsu
sieciowego (TS-7800) zdjąć zworkę z JP1.
Nałożyć ją na parę wtyków DIO 1 (zaznaczone
kropką).

ti21708a

JP-1

DIO-1

WAŻNAWAŻNAWAŻNA INFORMACJAINFORMACJAINFORMACJA
Dopilnować, aby przenieść zworkę wyłącznie
na parę wtyków DIO 1. Inne przemieszczenie
zworki spowoduje uszkodzenie płyty.

3. Włączyć zasilanie zaawansowanego interfejsu
sieciowego i odczekać minutę, a następnie
ponownie odłączyć zasilanie.

4. Zdjąć zworkę z DIO 1. Nałożyć ja z powrotem
na JP1.

5. Włączyć zasilanie urządzenia. System będzie
pracował w konfiguracji domyślnej sieci
lokalnej. Aby się zalogować, w pasku adresu
przeglądarki należy wpisać http://gracoawihttp://gracoawihttp://gracoawi lub
http://192.168.178.200http://192.168.178.200http://192.168.178.200. Wcisnąć klawisz EnterEnterEnter

6. Pojawi się ekran logowania. Należy się
zalogować używając nazwy użytkownika i
hasła ustawionych wcześniej. Ustawienia będą
nienaruszone.
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KartaKartaKarta SiećSiećSieć

Przy pierwszym kliknięciu na kartękartękartę SiećSiećSieć pokaże ona
brak urządzeń podłączonych do sieci.

1. Kliknąć UrządzeniaUrządzeniaUrządzenia >>>>>> SzukajSzukajSzukaj w kolumnie
po lewej stronie ekranu. System wyszuka
urządzeń firmy Graco, które już są podłączone
do zaawansowanego interfejsu sieciowego.

UWAGA:UWAGA:UWAGA: Wyszukiwanie może potrwać kilka
minut.

• WyszukiwanieWyszukiwanieWyszukiwanie nienienie powiodłopowiodłopowiodło się:się:się: W prawym
górnym rogu ekranu pojawia się wykrzyknik
oznaczający, że system nie zlokalizował
żadnych urządzeń. Kliknąć AnulujAnulujAnuluj. Dodać
urządzenia ręcznie.

• WyszukiwanieWyszukiwanieWyszukiwanie powiodłopowiodłopowiodło się:się:się: Widoczne jest
okno z listą wszystkich urządzeń podłączonych
do sieci. Przy każdym urządzeniu w kratce
umieszczony jest znak wyboru wskazując, że
dane urządzenie zostanie dodane.
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2. Kliknąć Dodaj.Dodaj.Dodaj. Pojawi się kartakartakarta SiećSiećSieć, gdzie
wypisane będą liczne urządzenia.

UWAGA:UWAGA:UWAGA: Zlokalizowane urządzenia nie
mają nazw. Instrukcja obsługi dołączona do
używanego systemu zawiera wskazówki co do
tego, jak przypisać nazwy oraz inne informacje
odnośnie ustawień konkretnych dla urządzenia
firmy Graco.

3. Sprawdzić, czy wszystkie ikony urządzeń mają
kolor niebieski, a nad nimi zamieszczona jest
nazwa systemu. Jeżeli urządzenie ma kolor
szary i pracuje w trybie OfflineOfflineOffline, należy sprawdzić
podłączenie do tego urządzenia, a następnie
kliknąć OdświeżOdświeżOdśwież.
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DodawanieDodawanieDodawanie lublublub usuwanieusuwanieusuwanie brambrambram

Moduł zaawansowanego interfejsu sieciowego
komunikuje się z urządzeniami firmy Graco
poprzez bramy zainstalowane w systemie. Moduł
zaawansowanego interfejsu sieciowego posiada
zestaw domyślnych bram. W sekcji BramyBramyBramy można
dodawać kolejne bramy, za pomocą których
zaawansowany interfejs sieciowy będzie się
komunikował z urządzeniami firmy Graco. Bramy
należy dodawać przed dodaniem kolejnych urządzeń.

1. Kliknąć BramyBramyBramy >>>>>> UsuńUsuńUsuń. Wyskakujące okno
pokazuje bramy już zainstalowane. LokalnaLokalnaLokalna
TCPTCPTCP jest domyślną bramą zainstalowaną
dla użytkowników ProMix. LokalnaLokalnaLokalna ModbusModbusModbus
TCPTCPTCP jest domyślną bramą zainstalowaną dla
użytkowników Informer/ProControl IKE.

UWAGA:UWAGA:UWAGA: Aby móc użyć modułu
zaawansowanego interfejsu sieciowego,
użytkownicy Informer/ProControl 1KE muszą
wcześniej zakupić i zamontować zestawy do
komunikacji 24N977 oraz 24N978. W celu
uzyskania dalszych informacji należy zapoznać
się z instrukcją obsługi 332356 firmy Graco.

UWAGA:UWAGA:UWAGA: Nie usuwać tych domyślnych bram.
Jeżeli zostaną one usunięte przez przypadek, w
kroku 2d znajdują się informacje odnośnie tego,
jak je przywrócić.

2. Aby dodać bramę należy kliknąć BramaBramaBrama >>>>>>
DodajDodajDodaj. Dodać bramę w sytuacji przypadkowego
usunięcia domyślnej bramy lub w celu
poszerzenia sieci poprzez dodanie dodatkowych
zestawów bram Modbus.

a. TypTypTyp bramy,bramy,bramy, ProMix:ProMix:ProMix: W menu rozwijanym
wybrać tcp_localtcp_localtcp_local.

b. TypTypTyp bramy,bramy,bramy, Informer/ProControlInformer/ProControlInformer/ProControl 1KE:1KE:1KE: W
menu rozwijanym wybrać modbus_tcp_rtumodbus_tcp_rtumodbus_tcp_rtu.

c. W polu NazwaNazwaNazwa wpisać wybraną przez siebie
nazwę identyfikującą, na przykład Fabryka1Fabryka1Fabryka1
albo Linia3.Linia3.Linia3.

d. W polu AdresAdresAdres wpisać adres IP bramy, który
został ustalony podczas instalacji danej
bramy.

UWAGA:UWAGA:UWAGA: W przypadku przywracania
domyślnej bramy, adres IP to
192.168.178.205. Należy usunąć
http://.http://.http://. Należy użyć wyłącznie adresu IP.
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Konfiguracja system

DodawanieDodawanieDodawanie lublublub usuwanieusuwanieusuwanie urządzeńurządzeńurządzeń

Po ustawieniu bram w sekcji UrządzeniaUrządzeniaUrządzenia można
dodać lub usunąć urządzenia firmy Graco.

1. Kliknąć UrządzeniaUrządzeniaUrządzenia >>>>>> Dodaj.Dodaj.Dodaj.

a. MenuMenuMenu rozwijanerozwijanerozwijane zzz bramami:bramami:bramami: Wybrać
bramę, za pomocą której zaawansowany
interfejs sieciowy będzie się komunikował
z urządzeniami firmy Graco. Na przykład,
w przypadku dodawania urządzenia ProMix
należy wybrać LokalnaLokalnaLokalna TCPTCPTCP. W przypadku
dodawania zestawu Informer lub ProControl
1KE należy wybrać LokalnaLokalnaLokalna ModbusModbusModbus TCPTCPTCP.

b. NazwaNazwaNazwa urządzenia:urządzenia:urządzenia: Wpisać wybraną przez
siebie nazwę urządzenia w pole, na przykład
Informer2Informer2Informer2.

c. AdresAdresAdres urządzenia,urządzenia,urządzenia, ProMix:ProMix:ProMix: Wpisać adres IP
ustawiony na EasyKey.

d. AdresAdresAdres urządzenia,urządzenia,urządzenia, InformerInformerInformer lublublub ProControlProControlProControl
1KE:1KE:1KE: Wpisać ustawione przez siebie adresy
Modbus (1–247).

2. Kliknąć Dodaj.Dodaj.Dodaj.

a. DodawanieDodawanieDodawanie zakończonezakończonezakończone powodzeniem:powodzeniem:powodzeniem: W
prawym górnym rogu ekranu pojawia się
(na krótko) znak wyboru. Potem pojawia się
KartaKartaKarta SiećSiećSieć z nowym urządzeniem dodany do
listy.

b. DodawanieDodawanieDodawanie zakończonezakończonezakończone niepowodzeniem:niepowodzeniem:niepowodzeniem:
W prawym górnym rogu ekranu pojawia
się wykrzyknik. Kliknąć Anuluj.Anuluj.Anuluj. W karciekarciekarcie
SiećSiećSieć wybrać BramyBramyBramy >>>>>> Usuń.Usuń.Usuń. Sprawdzić
podwójnie, czy adres bramy jest prawidłowy.
Jeżeli nie będzie, należy kliknąć Usuń.Usuń.Usuń.
Ponownie dodać bramę, z prawidłowym
adresem. Następnie spróbować ponownie
dodać urządzenie.
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Konfiguracja system

KartaKartaKarta MateriałyMateriałyMateriały

Wykorzystując kartę Materiały można wprowadzić
informacje o lotnych związkach organicznych (VOC,
ang. Volatile Organic Compounds) i niebezpiecznych
zanieczyszczeniach powietrza (HAP, ang.
Hazardous Air Pollutants) dla każdego materiału
wykorzystywanego w danym systemie, co umożliwi
raportowanie odnośnie materiałów, jeżeli posiadane
urządzenie firmy Graco to umożliwia. Niniejsze
informacje oraz numer części producenta dostępne
są na karcie charakterystyki bezpieczeństwa
produktu (MSDS) dostarczonej przez producenta
materiału.

1. Z menu rozwijanego wybrać funt/galonfunt/galonfunt/galon lub
gram/litrgram/litrgram/litr dla lotnego związku organicznego.

2. Aby dodać nowy materiał należy kliknąć przycisk
DodajDodajDodaj . Wprowadzić wartości w pola danych.

3. Aby usunąć materiał należy kliknąć przycisk
MinusMinusMinus .

4. Aby zapisać zmiany należy kliknąć ZapiszZapiszZapisz. Po
zapisaniu danych pojawia się znak wyboru .

UWAGA:UWAGA:UWAGA: Instalacja i ogólna konfiguracja systemu zostały zakończone.

Należy zapoznać się z instrukcją obsługi dla posiadanego systemu, aby uzyskać informacje na temat ustawień
odpowiednich do używanego systemu (na przykład Informer lub ProControl 1KE). Użytkownicy ProMix 2KS i
ProMix 3KS: Należy zapoznać się z instrukcją obsługi 313386.
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Wymiana płyty zaawansowanego interfejsu sieciowego

WymianaWymianaWymiana płytypłytypłyty zaawansowanegozaawansowanegozaawansowanego interfejsuinterfejsuinterfejsu sieciowegosieciowegosieciowego

• Aby uniknąć porażenie prądem należy wyłączyć
zasilanie przed serwisowaniem.

• Wyłączyć zasilanie przy głównym wyłączniku
automatycznym.

• Całość instalacji elektrycznej musi być wykonana
przez wykwalifikowanego elektryka i być zgodna
z miejscowymi przepisami i zarządzeniami.

WAŻNAWAŻNAWAŻNA INFORMACJAINFORMACJAINFORMACJA
Aby uniknąć uszkodzeń płytki drukowanej, należy
nosić pasek uziemiający (nr części 112190) oraz
odpowiednio uziemić.

1. Wyłączyć zasilanie.
2. Wyłączyć zasilanie przy głównym wyłączniku

automatycznym.

3. Otworzyć moduł zaawansowanego interfejsu
sieciowego.

4. Odłączyć kable (15) i przewody (17, 18) od płyty
(22).

5. Wyjąć śruby i płytę (22).
6. Zamontować nową płytę i ponownie podłączyć

kable (15) i przewody (17, 18).
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Części

CzęściCzęściCzęści

ZestawZestawZestaw 15V33715V33715V337 ModułModułModuł zaawansowanegozaawansowanegozaawansowanego interfejsuinterfejsuinterfejsu sieciowegosieciowegosieciowego

SchematySchematySchematy okablowaniaokablowaniaokablowania

Podłączyć do 4.

Podłączyć do 10.

Podłączyć do 22.

NrNrNr ref.ref.ref. CzęśćCzęśćCzęść OpisOpisOpis IlośćIlośćIlość
1 15V339 PANEL 1
2 15T752 POKRYWA 1
3 — —— SZYNA DIN 1
4 120369 ZASILACZ, sieciowy, 24 V

DC
1

5 15V345 PIERŚCIEŃ
USZCZELNIAJĄCY, przy
wejściu kabla

2

6 111987 ZŁĄCZE, przewodu z
zabezpieczeniem wtyku

1

7 — — — KANAŁ Z PRZEWODAMI 1
8 186620 ETYKIETA, z symbolem

uziemienia
1

9 — — — POKRYWA, kanału z
przewodami

1

10 15V342 PRZEŁĄCZNIK,
ethernetowy

1

11 120838 BLOK, końcówek zacisków 2
12 103833 ŚRUBA, nr 10 —32

UNF-2A
4

NrNrNr ref.ref.ref. CzęśćCzęśćCzęść OpisOpisOpis IlośćIlośćIlość
13 112443 BLOK, zacisków

uziemienia
1

15 121994 KABEL, CAT5 1
17 — — — PRZEWÓD, miedziany, 16

Ga; 230 mm (9 cali)
1

18 — — — PRZEWÓD, miedziany, 16
Ga; 230 mm (9 cali)

1

21 15V340 PODKŁADKA
DYSTANSOWA, płyty

4

22 258355 PŁYTA, serwera 1
25  15W776 ETYKIETA, ostrzegawcza 1
28 — — — ŚRUBA, maszynowa,

ząbkowana z łbem
sześciokątnym

4

 Naklejki informujące o niebezpieczeństwie i
ostrzegawcze, przywieszki i karty dostępne są
bezpłatnie.
Elementy oznaczone — — — nie są sprzedawane
oddzielnie.
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Części

ZestawZestawZestaw 15V33615V33615V336 HubHubHub serweraserweraserwera zaawansowanegozaawansowanegozaawansowanego interfejsuinterfejsuinterfejsu sieciowegosieciowegosieciowego

SchematySchematySchematy okablowaniaokablowaniaokablowania

Podłączyć do 4.

Podłączyć do 10.

NrNrNr
ref.ref.ref.

CzęśćCzęśćCzęść OpisOpisOpis IlośćIlośćIlość

1 15V339 PANEL 1
2 15T752 POKRYWA 1
3 — —— SZYNA DIN 1
4 120369 ZASILACZ, sieciowy, 24 V

DC
1

5 15V345 PIERŚCIEŃ
USZCZELNIAJĄCY, przy
wejściu kabla

2

6 111987 ZŁĄCZE, przewodu z
zabezpieczeniem wtyku

1

7 — — — KANAŁ Z PRZEWODAMI 1
8 186620 ETYKIETA, z symbolem

uziemienia
1

9 — — — POKRYWA, kanału z
przewodami

1

10 15V342 PRZEŁĄCZNIK,
ethernetowy

1

11 120838 BLOK, końcówek zacisków 2

NrNrNr
ref.ref.ref.

CzęśćCzęśćCzęść OpisOpisOpis IlośćIlośćIlość

12 103833 ŚRUBA, nr 10 —32
UNF-2A

4

13 112443 BLOK, zacisków
uziemienia

1

17 — — — PRZEWÓD, miedziany, 46
cm (18 cali); nie pokazany

2

18 — — — PRZEWÓD, miedziany, 46
cm (18 cali); nie pokazany

2

25  15W776 ETYKIETA, ostrzegawcza 1
28 — — — ŚRUBA, maszynowa,

ząbkowana z łbem
sześciokątnym

4

 Naklejki informujące o niebezpieczeństwie i
ostrzegawcze, przywieszki i karty dostępne są
bezpłatnie.
Elementy oznaczone — — — nie są sprzedawane
oddzielnie.
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Akcesoria

AkcesoriaAkcesoriaAkcesoria

KableKableKable

• 121998, kabel CAT 5, RJ45, 7,6 m (25 stóp)
• 121999, kabel CAT 5, RJ45, 15 m (50 stóp)
• 15V842, kabel CAT 5, RJ45, 30 m (100 stóp)
• 15V843, kabel CAT 5, RJ45, 61 m (200 stóp)
• 16M172, kabel światłowodowy, 15 m (50 stóp)
• 16M173, kabel światłowodowy, 30 m (100 stóp)

WymiaryWymiaryWymiary

LEGENDALEGENDALEGENDA
calecalecale mmmmmm

A 16.57 420.9

B 15.07 382.8

C 5.31 134.9

D 8.71 221.2

E 6.45 163.8
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StandardowaStandardowaStandardowa gwarancjagwarancjagwarancja firmyfirmyfirmy GracoGracoGraco

Standardowa gwarancja firmy Graco gwarantuje, że wszystkie urządzenia wymienione w tym
podręczniku, a wyprodukowane przez firmę Graco i opatrzone jej nazwą, były w dniu ich sprzedaży
nabywcy wolne od wad materiałowych i wykonawczych. O ile firma Graco nie wystawiła specjalnej,
przedłużonej lub skróconej gwarancji, produkt jest objęty dwunastomiesięczną gwarancją, na
naprawę lub wymianę wszystkich uszkodzonych części urządzenia, które firma Graco uzna za
wadliwe. Gwarancja zachowuje ważność wyłącznie dla urządzeń montowanych, obsługiwanych i
konserwowanych zgodnie z zaleceniami pisemnymi firmy Graco.
Gwarancja nie obejmuje przypadków ogólnego zużycia urządzenia oraz wszelkich uszkodzeń,
zniszczeń lub zużycia urządzenia, powstałych w wyniku niewłaściwego montażu czy wykorzystania
niezgodnie z przeznaczeniem, korozji, wytarcia elementów, niewłaściwej lub niefachowej konserwacji,
zaniedbań, wypadku przy pracy, niedozwolonych manipulacji lub wymiany części na inne, nie
oryginalne. Za takie przypadki firma Graco nie ponosi odpowiedzialności, podobnie jak za
niewłaściwe działanie urządzenia, jego zniszczenie lub zużycie spowodowane niekompatybilnością z
konstrukcjami, akcesoriami, sprzętem lub materiałami innych producentów, tudzież niewłaściwą
konstrukcją, montażem, działaniem lub konserwacją tychże.
Warunkiem gwarancji jest zwrot na własny koszt reklamowanego wyposażenia do autoryzowanego
dystrybutora firmy Graco w celu weryfikacji reklamowanej wady. Jeśli reklamowana wada zostanie
zweryfikowana, firma Graco naprawi lub wymieni bezpłatnie wszystkie uszkodzone części.
Wyposażenie zostanie zwrócone do pierwotnego nabywcy z opłaconym transportem. Jeśli kontrola
wyposażenia nie wykryje wady materiałowej lub wykonawstwa, naprawa będzie wykonana według
uzasadnionych kosztów, które mogą obejmować koszty części, robocizny i transportu.
NINIEJSZANINIEJSZANINIEJSZA GWARANCJAGWARANCJAGWARANCJA JESTJESTJEST GWARANCJĄGWARANCJĄGWARANCJĄ WYŁĄCZNĄ,WYŁĄCZNĄ,WYŁĄCZNĄ, AAA JEJJEJJEJ WARUNKIWARUNKIWARUNKI ZNOSZĄZNOSZĄZNOSZĄ
POSTANOWIENIAPOSTANOWIENIAPOSTANOWIENIA WSZELKICHWSZELKICHWSZELKICH INNYCHINNYCHINNYCH GWARANCJI,GWARANCJI,GWARANCJI, ZWYKŁYCHZWYKŁYCHZWYKŁYCH LUBLUBLUB DOROZUMIANYCH,DOROZUMIANYCH,DOROZUMIANYCH, ZZZ
UWZGLĘDNIENIEM,UWZGLĘDNIENIEM,UWZGLĘDNIENIEM, MIĘDZYMIĘDZYMIĘDZY INNYMI,INNYMI,INNYMI, GWARANCJIGWARANCJIGWARANCJI USTAWOWEJUSTAWOWEJUSTAWOWEJ ORAZORAZORAZ GWARANCJIGWARANCJIGWARANCJI DZIAŁANIADZIAŁANIADZIAŁANIA
URZĄDZENIAURZĄDZENIAURZĄDZENIA WWW DANYMDANYMDANYM ZASTOSOWANIU.ZASTOSOWANIU.ZASTOSOWANIU.
Wszystkie zobowiązania firmy Graco i prawa gwarancyjne nabywcy podano powyżej. Nabywca
potwierdza, że nie ma prawa do żadnych innych form zadośćuczynienia (między innymi
odszkodowania za utracone przypadkowo lub umyślnie zyski, zarobki, uszkodzenia osób lub mienia,
lub inne zawinione lub niezawinione straty). Wszelkie czynności związane z dochodzeniem praw w
związku z tymi zastrzeżeniami należy zgłaszać w ciągu dwóch (2) lat od daty sprzedaży.

FIRMAFIRMAFIRMA GRACOGRACOGRACO NIENIENIE DAJEDAJEDAJE ŻADNEJŻADNEJŻADNEJ GWARANCJIGWARANCJIGWARANCJI RZECZYWISTEJRZECZYWISTEJRZECZYWISTEJ LUBLUBLUB DOMNIEMANEJDOMNIEMANEJDOMNIEMANEJ ORAZORAZORAZ
NIENIENIE GWARANTUJE,GWARANTUJE,GWARANTUJE, ŻEŻEŻE URZĄDZENIEURZĄDZENIEURZĄDZENIE BĘDZIEBĘDZIEBĘDZIE DZIAŁAĆDZIAŁAĆDZIAŁAĆ ZGODNIEZGODNIEZGODNIE ZZZ PRZEZNACZENIEM,PRZEZNACZENIEM,PRZEZNACZENIEM,
STOSOWANESTOSOWANESTOSOWANE ZZZ AKCESORIAMI,AKCESORIAMI,AKCESORIAMI, SPRZĘTEM,SPRZĘTEM,SPRZĘTEM, MATERIAŁAMIMATERIAŁAMIMATERIAŁAMI III ELEMENTAMIELEMENTAMIELEMENTAMI INNYCHINNYCHINNYCH
PRODUCENTÓWPRODUCENTÓWPRODUCENTÓW SPRZEDAWANYMISPRZEDAWANYMISPRZEDAWANYMI PRZEZPRZEZPRZEZ FIRMĘFIRMĘFIRMĘ GRACO.GRACO.GRACO. Części innych producentów,
sprzedawane przez firmę Graco (takie jak silniki elektryczne, spalinowe, przełączniki, wąż, itd.),
objęte są gwarancją ich producentów, jeśli jest udzielana. Firma Graco zapewni nabywcy pomoc w
dochodzeniu roszczeń w ramach tych gwarancji.
Firma Graco w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, przypadkowe,
specjalne lub wynikowe wynikające z dostawy wyposażenia firmy Graco bądź dostarczenia, wykonania
lub użycia jakichkolwiek produktów lub innych sprzedanych towarów na skutek naruszenia umowy,
gwarancji, zaniedbania ze strony firmy Graco lub innego powodu.

InformacjaInformacjaInformacja ooo firmiefirmiefirmie GracoGracoGraco

Najnowsze informacje na temat produktów firmy Graco znajdują się na stronie www.graco.com.
Informacje na temat patentów można sprawdzić na stronie www.graco.com/patents.
WWW celucelucelu złożeniazłożeniazłożenia zamówieniazamówieniazamówienia należynależynależy skontaktować się z dystrybutorem firmy Graco lub zadzwonić, aby
ustalić dane najbliższego dystrybutora.
Telefon:Telefon:Telefon: 612-623-6921 lublublub bezpłatnie:bezpłatnie:bezpłatnie: 1-800-328-0211 Faks:Faks:Faks: 612-378-3505

Wszystkie informacje przedstawione w formie pisemnej i rysunkowej, jakie zawiera niniejszy dokument, odpowiadają ostatnim
danym produkcyjnym dostępnym w czasie publikowania.

Graco rezerwuje sobie prawo dokonywania zmian w dowolnej chwili bez powiadamiania.
Oryginalne instrukcje. This manual contains Polish. MM 332459

SiedzibaSiedzibaSiedziba głównagłównagłówna firmyfirmyfirmy Graco:Graco:Graco: Minneapolis
BiuraBiuraBiura międzynarodowe:międzynarodowe:międzynarodowe: Belgia, Chiny, Japonia, Korea

GRACOGRACOGRACO INC.INC.INC. ANDANDAND SUBSIDIARIESSUBSIDIARIESSUBSIDIARIES ••• P.O.P.O.P.O. BOXBOXBOX 144114411441 ••• MINNEAPOLISMINNEAPOLISMINNEAPOLIS MNMNMN 55440-144155440-144155440-1441 ••• USAUSAUSA
CopyrightCopyrightCopyright 2013,2013,2013, GracoGracoGraco Inc.Inc.Inc. WszystkieWszystkieWszystkie zakładyzakładyzakłady produkcyjneprodukcyjneprodukcyjne firmyfirmyfirmy GracoGracoGraco posiadająposiadająposiadają certyfikatcertyfikatcertyfikat ISOISOISO 9001.9001.9001.

www.graco.com
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