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Dane kontaktowe 
 
Adres Profex Elektronik Sp. z o.o. Sp. K 

Głogowska 39/41 

45-315 Opole 

 
Telefon (+48) 71 73 566 13 

 

 

E-mail order@uv.opole.pl 

service@uv.opole.pl  

 

Strona www www.uv.opole.pl 

 

Powielanie (kopiowanie, drukowanie, nagrywanie mikrofilmów lub stosowanie innych form powielania) oraz elektroniczne 

rozpowszechnianie tego dokumentu bez wyraźnej zgody firmy Profex Elektronik Sp. z o.o. Sp. K. jest zabronione. Firma 

Profex Elektronik Sp. z o.o. Sp. K. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w danych technicznych bez uprzedniego 

powiadomienia. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Znaki towarowe Profex Elektronik Sp. z .o.o. Sp. K.  oraz wszelkich innych podmiotów, jak również wszelkie nazwy produktów 

umieszczonych w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi zastrzeżonymi i ich wykorzystywanie bez uprzedniego 

uzyskania odpowiedniej zgody stanowi naruszenie prawa i będzie podlegać konsekwencjom prawnym. 
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Opis produktu 

        

 

1 – Przycisk OPEN 3 –Przycisk CLOSE 5 – Gniazdo zasilania 7 – Wtyczka  

2 – Przycisk wyboru rodzaju kasety 4 - Wyświetlacz 6 – Przewód sygnałowy 8 – Złącze do podłączenia sprężonego 

powietrza 
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Bezpieczeństwo 

Shutter Tester/Tester przesłon jest urządzeniem wysokiej jakości opartym na 

wysokiej klasy komponentach. Przeznaczony jest do użytkowania w warunkach 

przemysłowych, w szczególności w przemyśle poligraficznym do użytku z systemami 

utwardzania druku firmy GEW (EC) Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii, na stole roboczym 

w odległości od maszyny poligraficznej. Służy do samodzielnej regulacji szybkości działania 

przesłony w kasetach UV oraz jest pomocny w wykrywaniu uszkodzeń w module zasilającym 

tejże kasety. Należy uważnie zapoznać się z niniejsza instrukcją obsługi oraz stosować się do 

jej zaleceń. Zignorowanie przedstawionych wskazówek może być niebezpieczne i grozić 

uszkodzeniem ciała. 

 

Zasady bezpiecznego użytkowania produktu 

• Urządzenie spełnia obowiązujące normy dotyczące urządzeń elektrycznych (zgodność 

elektromagnetyczna EMC, normy niskonapięciowe LDV); 

• Urządzenie to jest przeznaczone do użytkowania przez osoby, które zapoznały się z 

niniejszą instrukcją oraz zapoznały się z konstrukcją kaset UV firmy GEW (EC) Limited; 

• Produkt ten przeznaczony jest tylko do użytku z kasetami UV firmy GEW (EC) Limited; 

• Napięcie instalacji elektrycznej powinno być zgodne z wartościami podanymi na 

tabliczce znamionowej urządzenia i dołączonego zasilacza; 

• Przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem należy upewnić się, że podłączone 

sprężone powietrze wynosi 5,5 bar; inna wartość ciśnienia powietrza może zakłócić 

prawidłową pracę urządzenia lub doprowadzić do uszkodzenia sprawdzanej kasety 

jak i urządzenia – co może unieważnić gwarancję; 

• Dla zachowania bezpieczeństwa uszkodzony zasilacz (wtyczka, bolce, przewód), 

zasilający urządzenie powinien niezwłocznie zostać wymieniony;  

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie! Dotyczy również dołączonego zasilacza; 

• Należy chronić produkt przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 

(słońce, deszcz, śnieg, itp.); 

• Użycie innego zasilacza niż dołączony, może spowodować uszkodzenie urządzenia i 

utratę gwarancji; 

• Urządzenie zostało zaprojektowane tylko do pracy z kasetami UV firmy GEW (EC) 

Limited; podłączenie innych kaset UV może spowodować uszkodzenie produktu i/lub 

podłączonej kasety; 

• Należy chronić urządzenie przed upadkiem z wysokości; 

• Należy używać urządzenia na stabilnej powierzchni; 

• Produkt przeznaczony jest do użytkowania w warunkach przemysłowych; 
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• Urządzenie z przeznaczeniem do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w 

środowisku o wilgotności powietrza na poziomie 20-90% bez kondensacji, w 

temperaturze pracy w zakresie od 0 do 50 °C; 

• Praca z urządzeniem w środowisku o dużej wilgotności (>90%RH) i/lub o dużym 

stopniu zapylenia może uszkodzić i/lub zaburzyć jego prawidłową pracę oraz utratę 

gwarancji; 

• Podczas pracy z urządzeniem należy zwrócić uwagę na poruszająca się przesłonę 

kasety UV. Trzymanie na obudowę kasety podczas jej testów może spowodować 

drobne uszkodzenia takie jak otarcia czy zadrapania; 

• Urządzenie to jest zasilane prądem elektrycznym. Należy zachować szczególną 

ostrożność podczas podłączania urządzenia i dołączonego zasilacza; 

• Shutter tester/Tester przesłon posiada trzecią klasę ochronności – oznacza to, że w 

przypadku wyładowań elektrostatycznych, urządzenie może się zrestartować lub 

zawiesić. Po zrestartowaniu urządzenia można powrócić do pracy. 

 

Profesjonalny serwis 

Wszelkich napraw, modyfikacji oraz ingerencji w produkt może 

przeprowadzać tylko wykwalifikowany serwis firmy Profex Elektronik Sp. z 

o.o. Sp. K. 

 

Zasilanie i akcesoria 

Można używać tylko akcesoria zatwierdzone przez producenta urządzenia. 

Niewolno podłączać niekompatybilnych produktów, gdyż może to 

skutkować trwałym uszkodzeniem produktu. 

 

Wodoodporność 

Ten produkt nie jest wodoodporny. Należy go chronić przed dostępem 

wilgoci. 

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o urządzeniu i sposobach jego wykorzystania lub nie masz 

pewności co do jego prawidłowego działania przejdź do witryny internetowej 

www.uv.opole.pl lub skontaktuj się telefonicznie w celu uzyskania dalszych informacji. 
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UWAGA! 

Jak w przypadku każdego urządzenia zasilanego prądem elektrycznym istnieje 

ryzyko porażenia prądem. W przypadku naszego urządzenia ryzyko to zostało 

ograniczone do minimum, mimo to należy zachować szczególną uwagę podczas 

procesu podłączania urządzenia jak i dostarczonego zasilacza. 

OSTRZEŻENIE! 

W momencie podłączenie urządzenia do kasety UV firmy GEW (EC) Limited i/lub 

podłączenia przewodu ze sprężonym powietrzem należy zwrócić szczególną 

uwagę na położenie przesłony w kasecie UV. Ze względu na zastosowane 

rozwiązania konstrukcyjne samej kasety UV w momencie podłączenia ciśnienia 

powietrza może nastąpić gwałtowne zamknięcie lub otwarcie przesłony. Należy 

trzymać ręce z dala od ruchomych elementów kasety lub jeśli nie jest to możliwe 

zapewnić sobie ochronę w postaci rękawicy ochronnej.  

Niezastosowanie się do w/w zaleceń może spowodować drobne urazy dłoni w 

postaci skaleczeń lub zadrapań. 

 

Pomoc techniczna 

W przypadku wystąpienia problemów podczas pracy z urządzeniem, należy stosować się do 

poniższych wskazówek: 

• sprawdź połączenie końcówki pilota  z kasetą pod kątem złego osadzenia; 

• sprawdź czy ciśnienie powietrza jest prawidłowo doprowadzone do 

urządzenia i znajduje się we właściwym zakresie; 

• odłącz zasilanie i poczekaj około minuty zanim włączysz ponownie urządzenie. 

Jeżeli problem będzie nadal występował skonsultuj się z firmą PROFEX Elektronik Sp. z o. o. 

Sp. k., w celu uzyskania informacji o możliwościach naprawy. 
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Instrukcja obsługi 

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie zapoznać się z niniejszą 

instrukcją i stosować się do jej zaleceń. Po przeczytaniu należy zachować ją do dalszego 

wykorzystania. 

 

Ostrzeżenie! 

Należy się upewnić czy ciśnienie podłączonego sprężonego powietrza do 

urządzenia wynosi 5,5 bar. Zbyt małe lub zbyt duże ciśnienie może wpłynąć 

negatywnie na pracę  modułu,  wyświetlone wartości niemiarodajne, a w 

skrajnych przypadkach uszkodzenie kasety UV/urządzenia testującego. 

 

 

 Zawartość 

 

• Shutter Tester/Tester przesłon 

• Zasilacz 

• Opakowanie ochronne 
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Urządzenie kontrolne 

 

1. Wyświetlacz alfanumeryczny – pokazuje czas otwarcia/zamknięcia przesłony oraz 

informacje o błędach 

2. Przycisk Open/Close – służy odpowiednio do otwarcia i zamknięcia przesłony. 

Równoczesne wciśnięcie obu przycisków przełącza urządzenie w tryb ∞ cyklu testu 

otwierania/zamykania. Ponowne wybranie jednego z przycisków kończy test. 

3. Przycisk wyboru rodzaju kasety między E2C a VCP (pozycja „wciśnięta” oznacza tryb 

pracy dla kaset E2C, analogicznie pozycja „niewciśnięta” oznacza tryb pracy dla kaset 

VCP) 

 

Ostrzeżenie! 

Wybór pracy dla konkretnego rodzaju kasety musi zostać dokonany przed 

włączeniem zasilania. 

 

 Podłączenie i test 

W pierwszej kolejności należy podłączyć wtyczkę urządzenia do kasety, w taki sam sposób 

jak ma to miejsce przy podłączaniu kasety w maszynie (patrz zdjęcie). 
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Następnie podłącz sprężone powietrze 

Pamiętaj o zachowaniu ciśnienia na poziomie 5,5 bar.

Przed włączeniem urządzenia należy bezwzględnie upewnić się, 

ruchu przesłony kasety nie znajduje się żadna przeszkoda. Nagły dopł

powietrza może spowodować zamknięcie/otwarcie się przesłony i doprowadzić 

do lekkich urazów lub uszkodzeń kasety UV.

 

Włącz urządzenie. Obwódki przycisków zaświecą się, a na wyświetlaczu pojawi się logo firmy 

a następnie, rodzaj wybranej kasety.

Wybierz rodzaj kasety, z którą będziesz pracował (E2C 

środkowy przycisk w normalnej pozycji).

Urządzenie jest gotowe do pracy.

Sposób podłączenia wtyczki testera do kasety

Przesłona powinna być zamknięta przed rozpoczęciem testu. 

Po wciśnięciu przycisku OPEN, przesłona się otworzy a na wyświetlaczu pojawi się czas 

otwarcia podany w milisekundach, analogicznie 

przesłony i wyświetlenie czasu zamknięcia.  

Tester przesłon. Instrukcja obsługi  

Następnie podłącz sprężone powietrze do szybkozłącza, znajdującego się na końcu wtyczki. 

Pamiętaj o zachowaniu ciśnienia na poziomie 5,5 bar.  

 

Uwaga! 

Przed włączeniem urządzenia należy bezwzględnie upewnić się, 

ruchu przesłony kasety nie znajduje się żadna przeszkoda. Nagły dopł

powietrza może spowodować zamknięcie/otwarcie się przesłony i doprowadzić 

do lekkich urazów lub uszkodzeń kasety UV. 

Włącz urządzenie. Obwódki przycisków zaświecą się, a na wyświetlaczu pojawi się logo firmy 

a następnie, rodzaj wybranej kasety. 

rodzaj kasety, z którą będziesz pracował (E2C – środkowy przycisk wciśnięty, VCP 

środkowy przycisk w normalnej pozycji). 

Urządzenie jest gotowe do pracy.  

Sposób podłączenia wtyczki testera do kasety 

Przesłona powinna być zamknięta przed rozpoczęciem testu.  

Po wciśnięciu przycisku OPEN, przesłona się otworzy a na wyświetlaczu pojawi się czas 

otwarcia podany w milisekundach, analogicznie przycisk CLOSE spowoduje zamknię

czasu zamknięcia.   

           

do szybkozłącza, znajdującego się na końcu wtyczki. 

Przed włączeniem urządzenia należy bezwzględnie upewnić się, że na drodze 

ruchu przesłony kasety nie znajduje się żadna przeszkoda. Nagły dopływ 

powietrza może spowodować zamknięcie/otwarcie się przesłony i doprowadzić 

Włącz urządzenie. Obwódki przycisków zaświecą się, a na wyświetlaczu pojawi się logo firmy 

środkowy przycisk wciśnięty, VCP – 

Po wciśnięciu przycisku OPEN, przesłona się otworzy a na wyświetlaczu pojawi się czas 

przycisk CLOSE spowoduje zamknięcie się 
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Wybranie trybu TEST spowoduje ∞ długi cykl otwierania/zamykania przesłony kasety i 

wyświetlanie poszczególnych czasów na wyświetlaczu alfanumerycznym. Naciśnięcie 

jakiegokolwiek przycisku spowoduje przerwanie nieskończonego cyklu testowego. 

Można przystąpić do regulacji przesłony w kasecie UV firmy GEW (EC) Limited. 

Pozostałe komunikaty objaśnione są w rozdziale Błędy. 

Po skończonej pracy urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania, schować do dołączonego 

etui oraz odłożyć w bezpieczne i suche miejsce. 

 

Błędy 

• „błąd przesłony”  

Należy sprawdzić, czy wtyczka jest dobrze osadzona oraz wyłączyć i włączyć 

urządzenie. Jeśli po wykonaniu tych czynności błąd ciągle się pojawia, niezależnie od 

pozycji przesłony, uszkodzeniu uległ jeden z microswitch’y znajdujących się w kasecie. 

• „przesłona w połowie” 

Komunikat pojawiający się w momencie, w którym przesłona znajduje się w stanie 

nieokreślonym, czyli nie jest ani zamknięta, ani otwarta. Całkowite 

zamknięcie/otwarcie przesłony i ponowne włączenia urządzenia powinno usunąć 

błąd. 

• „sprawdź pneumatykę” 

W przypadku, gdy przesłona nie reaguje na komendy otwarcia/zamknięcia lub gdy 

czas działania jest bardzo długi pojawi się ten komunikat. Należy sprawdzić, czy 

sprężone powietrze zostało podłączone, a ciśnienie znajduje się w zalecanych 

wartościach. Jeśli wszystko zostało dobrze podłączone, komunikat nie znika, wskazuje 

to na nieszczelności układu pneumatycznego w kasecie. Należy się wtedy 

skontaktować z serwisem w celu omówienie dalszego trybu postępowania. 

 

UWAGA! 

W przypadku gdyby pojawił się inny błąd niż wyszczególniony należy 

skontaktować się z serwisem Profex Elektronik Sp. z o.o. Sp. K. w celu 

sprawdzenia urządzenia. 
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Czyszczenie i konserwacja 

Urządzenie w przypadku zabrudzenia można czyścić wilgotną szmatką z dodatkiem 

nieinwazyjnych środków czyszczących. Należy przy tym pamiętać, żeby nie dopuścić wody do 

środka urządzenia. 

Nie zanurzać urządzenia w wodzie! 

Wszelka ingerencja w urządzenie lub otwieranie jest zabronione i skutkuje 

utratą gwarancji! 

 

Dane techniczne 

 

AC/DC Switching Adaptor, GS12E24 

WE: 100-240V~, 50/60Hz, 0,31A 

WY: 24V- 500mA 

Temp pracy: 0~50°C przy wilgotności bez kondensacji 

20~90% 

 

Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw: 

Urządzeń elektrycznych niskonapięciowych (LVD) 

Kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). 

Wyrób oznaczony CE na tabliczce znamionowej. 

  

Bierzmy czynny udział w ochronie środowiska! 

 

Firma Profex Elektronik Sp. z o.o. Sp. K dba o środowisko naturalne i 

przypomina, że: 

Twoje urządzenie zbudowane jest z materiałów, które mogą zostać 

poddane ponownemu przetworzeniu lub recyklingowi. 

W tym celu należy dostarczy je do wyznaczonego punktu zbiórki. Na 

stronie internetowej www.uv.opole.pl znajdują się punkty odbioru i 

przetwarzania elektro-śmieci w najbliższej okolicy. 

 

Urządzenia nie wyrzucać do pojemnika na odpady komunalne! 
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Gwarancja 

Producent firma Profex Elektronik Sp. z o. o. Sp. K. udziela 12 miesięcznej gwarancji na 

produkt, który liczy się od daty zakupu sprzętu. Wady lub uszkodzenia ujawnione w czasie 

trwania gwarancji będą usuwane bezpłatnie przez serwis Profex Elektronik. Gwarancja nie 

obejmuje czynności związanych z czyszczeniem urządzenia, konserwacją oraz 

naturalnego/technologicznego zużycia się zastosowanych części (przewody, piny sygnałowe, 

przyciski itp.) UWAGA! Produkt przeznaczony do pracy w środowisku przemysłowym w 

zamkniętych pomieszczeniach, z ograniczonym dostępem osób niepowołanych do jego 

użytkowania. Sprzętu nie należy wystawiać na działanie wysokich i niskich temperatur, 

chronić przed zalaniem oraz upadkiem z wysokości. Produkt należy przechowywać w 

miejscach o niskim stopniu zapylenia/zakurzenia. Naprawami gwarancyjnymi nie są objęte 

wady i uszkodzenia powstałe wskutek: 

• niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i 

konserwacji; 

• ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian 

konstrukcyjnych; 

• użycia z kasetami UV innymi niż wyprodukowanymi przez firmę GEW (EC) Limited; 

• użycia zasilacza innego niż dołączonego z urządzeniem; 

• uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, zalania i powstałych na skutek 

przepięcia w sieci. 

W przypadku stwierdzenia usterki należy ją zgłosić telefonicznie pod nr (+48) 71 73 566 13 

lub na adres e-mail: service@uv.opole.pl. 

W zgłoszeniu należy podać adres, nr telefonu i opis usterki. Do reklamacji konieczne jest 

dołączenie kopii dokumentu zakupu. 

Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego 

wynikających z rękojmi za wady fizyczne produkty.  

 

 

Profex Elektronik Sp. z o.o. Sp. K. 

Głogowska 39/41 

45-315 Opole 


