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Woord vooraf 
 
Deze gebruikershandleiding is samengesteld voor iedereen die met werkzaamheden aan of met de machine belast 
is. Voordat u met of aan de machine gaat werken, dient eerst deze handleiding te worden gelezen. 
 
De gebruikershandleiding bevat belangrijke instructies / informatie hoe de machine op veilige, vakkundige en 
economische wijze kan worden gebruikt en dient steeds beschikbaar te zijn op de plaats waar de machine wordt 
gebruikt. 
 
De gebruikershandleiding dient met aanwijzingen op grond van bestaande nationale voorschriften met betrekking 
tot de ongeval preventie en de milieubescherming te worden aangevuld. 
 
Deze gebruikershandleiding bevat informatie over de werking van de machine met alle mogelijke opties. Gebruik 
alleen die informatie die van toepassing is op uw machine. Afhankelijk van de gebruiksintensiteit en klantwensen kan 
deze machine worden uitgerust met verschillende opties. Raadpleeg hiervoor uw verkoopadviseur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Leveranciersgegevens indien niet rechtstreeks 
door Javo BV geleverd. 
Dealerstempel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Javo BV is niet verantwoordelijk voor fouten in deze handleiding, of voor de consequenties hiervan. 
 
Javo BV is niet aansprakelijk voor schade en indirecte schade als gevolg van bedieningsfouten, gebrek aan deskundig onderhoud en enig ander 
gebruik dan in deze handleiding is omschreven. 
 
De aansprakelijkheid van Javo BV vervalt eveneens zodra door u of door derden zonder vooraf schriftelijke toestemming aanpassingen of 
uitbreidingen aan de machine worden verricht. 
 
Deze machine is alleen geschikt voor proces- en omgevingscondities zoals vermeld in sectie “Specificaties en Toleranties” van deze 
handleiding. Ieder ander gebruik is niet toegestaan door Javo BV en hierdoor kan de bediener en/of zijn omgeving gevaar lopen. 
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1 Technische specificaties en toleranties 

Deze machine is alleen bedoeld om potten of trays vanaf een transportband automatisch op een buffertafel te 
plaatsen. Deze machine is alleen bedoeld voor de verwerking van potten, trays en andere materialen die 
omschreven zijn in deze handleiding. De uitgebreide werking van de machine staat beschreven in sectie “Werking”. 
 

Deze machine mag alleen gebruikt worden binnen de in de order, op de samenstellingstekening en in deze 
handleiding aangegeven grenzen voor specificaties en toleranties. Als de machine buiten deze specificaties 
wordt gebruikt kan Javo BV geen verantwoordelijkheid meer nemen voor deze machine.  

 
Deze machine is alleen bedoeld voor producten zoals overeengekomen in de orderbevestiging. Om de goede 
werking van deze machine te kunnen garanderen mogen alleen producten met specificaties en toleranties 
zoals omschreven in de orderbevestiging gebruikt worden.  

 
Gebruik deze machine niet voor andere doeleinden dan waar Javo BV deze voor gemaakt heeft. Dit kan 
leiden tot beschadigingen en gevaar voor de operator en zijn omgeving.  
 
Deze machine is CE-gemarkeerd. Bij het plaatsen van meerdere machines in 1 lijn moet voor ingebruikname 
van deze machine, de gehele lijn deugdelijk CE gemarkeerd worden. Tot CE-Markering van de lijn is 
ingebruikname van deze machine verboden.  

 
Specificaties 
Spanning  * 400Volt 50Hz 3~+N+ PE (of in overleg) 
Aansluiting machine 16A 5polig 
Vermogen 3 KW exclusief bufferband  
Gewicht Afhankelijk van configuratie van de bufferband 
Lengte  2840, 3340, 5330, 5830, 6330, 7820, 8320, 8820, 9350, 

10310, 10810 of 12310 mm 
Bandbreedte 1600, 1800 of 2000 mm 
Totale breedte Bovenstaande maat + 187 mm 
Hoogte 600-920 mm 
Materiaal band PU (gladde band)  
Vaste snelheid  Verschillende vertragingen mogelijk 
Variabele snelheid Frequentie regelaar 
Bouwjaar Zie typeplaatje. 
Type product Zoals overeengekomen in de orderbevestiging. 

*Andere in overleg mogelijk 

1.1 Typeplaatje 
Het typeplaatje bevindt op de deur van de schakelkast. 

 
  



Handleiding Javo JOR met bufferband 

Versie 2016-2  5 

2 Veiligheid 

De machine is volgens de laatste stand der techniek en de erkende veiligheid technische regels gebouwd. 
Desondanks kan bij het gebruik ervan gevaar voor lijf en leven van de gebruiker of derden ontstaan. Ook kan 
bij het gebruik ervan schade aan de machine of aan andere goederen ontstaan. 

 
Deze machine is CE-gemarkeerd. Bij het plaatsen van meerdere machines in 1 lijn moet voor ingebruikname 
van deze machine, de gehele lijn deugdelijk CE gemarkeerd worden. Tot CE-Markering van de lijn is 
ingebruikname van deze machine verboden.  

2.1 Voorschriften 
1. Bediening en onderhoud van deze machine dient door gekwalificeerd personeel te worden uitgevoerd met 

inachtneming van waarschuwingen op de machine en met inachtneming van de gebruikershandleiding. Houd 
kinderen en andere (onbevoegde) personen tijdens het gebruik van machine uit de buurt.  

2. Deze machine is alleen geschikt voor proces- en omgevingscondities zoals vermeld in sectie “Specificaties en 
Toleranties” van deze handleiding. Ieder ander gebruik is niet toegestaan door Javo BV en hierdoor kan de 
bediener en/of zijn omgeving gevaar lopen.  

3. Het is verboden om deze machine te modificeren zonder vooraf schriftelijke goedkeuring van Javo BV. 
4. Thermische veiligheden en koppelbegrenzers mogen niet anders worden ingesteld dan bij levering van de 

nieuwe machine. De thermische beveiligingsschakelaars mogen nooit gebruikt worden om de machine aan of 
uit te zetten. 

5. Deze machine moet zodanig worden geïnstalleerd dat er voldoende serviceruimte overblijft voor het veilig 
geven van instructies en/of het uitvoeren van onderhoud en/of inspecties.  

6. Houd de werkomgeving schoon en goed verlicht. Een rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot 
ongevallen leiden.  

7. Deze machine is niet geschikt om in de buitenlucht gebruikt te worden. Elektrische componenten zijn alleen 
spatwaterdicht. Houd deze machine uit de buurt van regen en vocht. Als gebruik van de machine in een 
vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aardlekschakelaar te gebruiken.  

8. Houd handen, haren, loshangende kleding en/of sieraden weg van bewegende delen van de machine. Draag 
geschikte kleding zonder loshangende delen. Draag slipvaste werkschoenen. 

9. Zolang de machine aan staat mag geen enkele aansluiting of veiligheidsvoorziening worden verwijderd. De 
machine alleen dan gebruiken, indien alle bescherminrichtingen en veiligheidsafhankelijke voorzieningen 
aanwezig en bedrijfsklaar zijn. 

10. Ga niet op de machine staan, als deze in werking is.  
11. Verplaats de machine nooit als de stroomkabel en/of pneumatiektoevoer nog is aangesloten. 
12. Voorgeschreven of in de gebruikershandleiding aangegeven termijnen voor periodieke controles en onderhoud 

dienen aangehouden te worden.  
13. Laat de machine alleen onderhouden en repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met 

originele vervangingsonderdelen. 
14. In aanvulling op de gebruikershandleiding moeten algemeen geldende wettelijke en overige bindende 

regelingen ten aanzien van ongeval preventie en de milieubescherming nageleefd worden. Hiermee worden ook 
bedoeld bijvoorbeeld de regelingen voor de omgang met persoonlijke beschermuitrustingen.  

15. Informeer bedieningspersoneel voor het begin van het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Onderbreek 
indien mogelijk de voeding(net)spanning, voordat u de machine gaat onderzoeken of onderhouden door de 
hoofdschakelaar uit te zetten en te vergrendelen en de netstekker uit het wandcontactdoos te halen. 

a. Als werkzaamheden dienen te gebeuren met voeding(net)spanning op de machine, schakel dan een 
extra persoon in die de noodstop kan bedienen. 

16. Indien een machinedeel beschadigd is of niet meer op de voorgeschreven manier werkt, moet het werk 
onmiddellijk worden onderbroken. Hervatting mag pas als het machinedeel gerepareerd of vervangen is en 
gecontroleerd is. Raadpleeg uw leverancier, indien de machine niet naar behoren functioneert.  

17. Machine en/of onderdelen moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving.  
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2.2 Verklaring van pictogrammen en symbolen 
Pictogram Betekenis 

 

Lees en begrijp deze handleiding voor ingebruikname van de machine en/of  het plegen van 
onderhoud. 

 

Verwijder Voedings(net)spanning. 

 

Draag tijdens alle werkzaamheden met of aan deze machine veiligheidsschoenen en veiligheidsbril. 

 

Draag tijdens reiniging en onderhoud werkzaamheden aan deze machine ook 
veiligheidshandschoenen en beschermende kleding. 

 
Waarschuwing. 
Belangrijke aandachtspunten en/of instructies betreffende veiligheid en/of schadepreventie 
worden gekenmerkt met dit waarschuwingsteken. 

 

Gevaarlijke elektrische spanning. 
Hier bevindt zich elektrische spanning. 

 

Beknellingsgevaar. 
Gevaar voor bewegende of draaiende delen. 

 

Verboden om met loshangende kleding, lange haren en/of sieraden bij bewegende delen van de 
machine te komen.  

 

Verboden toegang. 

 

Schakelkast niet afspoelen 
Gevaar voor vocht in de schakelkast als deze wordt afgespoeld met water. 

 
Symbolen die mogelijk op deze machine aanwezig zijn 
Elevator standaard 

 

Bewegingsrichting 

 

Snelheid grondtoevoer 
(gebogen) 

  

Snelheid grondtoevoer 
(recht) 

 

Pottenbaan snelheid 
(gebogen) 

 

Pottenbaansnelheid 
(recht) 

 

Borstelschijf Rotofill 

 

Trayband Rotofill 

 
Rotor Rotofill 
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3 Beschrijving van de machine 

3.1 Machineoverzicht 
1. Voorverzamelband.  

a. De band die de potten of trays 
aanvoert vanaf bijvoorbeeld de 
potmachine of plantlijn. 

2. Band afduwer / Aanvoerband.  
a. De aanvoerband is de band die 

de potten of trays op de juiste 
positie zet, zodat deze later 
door de afduwer in het gekozen 
patroon op de afvoerband gezet 
kunnen worden. 

3. Overduwer (afduwer).  
a. De afduwer duwt de rij met 

potten of trays op de 
afvoerband. 

4. Bufferband.  
a. De afvoerband is de band die de 

rijen met potten of trays op de 
juiste positie zet, zodat deze 
later door een vorkheftruck of 
handmatige handeling van de 
band gehaald kunnen worden. 

3.2 Opties 
Afhankelijk van de gebruiksintensiteit en klantwensen kan deze machine worden uitgerust met verschillende opties. 
Raadpleeg hiervoor uw verkoopadviseur.  
 
Opties Code Specificaties 
   
   
   
   

 

3.3 Werking 
De machine is bedoeld voor het overzetten van een rij potten of trays van een smalle band naar een bufferband.  

De potten worden aangevoerd vanaf een machine die potten of trays verwerkt, waarna deze in blokken op de 
bufferband gezet worden. Het aantal potten of trays dat dat in een blok gezet wordt kan via de software worden 
ingesteld.   

3.4 Werkplekken aan de machine 
Bij deze machine zijn geen werkplekken. 
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3.5 Bedieningsorganen 
Het bedienen van de machine kan door middel van het Touch screen en de drukknoppen die op de bovenzijde van 
de schakelkast zijn bevestigd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) Noodstop   Deze knop zorgt ervoor dat de machine abrupt stopt. Gebruik deze alleen in geval 

    van nood! (de machine heeft meerdere noodstoppen, deze zijn op de zijkant van de 
    bufferband geplaatst). 

2) Resetknop   Als de noodstop van de machine actief is geweest, dan zal het noodstoprelais (het 
    relais die de machine veilig schakelt) gereset moeten worden om er voor te zorgen 
    dat de machine weer veilig op kan starten.  

3) Startknop   Deze knop start de machine. De knop licht op als de machine gestart is. Knippert 
    deze, dan wordt de machine door een andere machine gestopt (externe stop). 

4) Stopknop   Deze knop zorgt ervoor dat de machine stopt. Gebruik deze na gebruiken van de 
    machine, of als er een storing is. De knop licht op als de machine gestopt is. Knippert 
    deze, dan is er een storing (zie sectie “Software”). 

5) Snelheid afduwer   Deze draaiknop regelt de snelheid waarmee de afduwer heen gaat, als deze een rij 
    potten op de bufferband heeft geduwd. De snelheid kan geregeld worden van  
    minimaal 15 Hertz tot maximaal 45 Hertz. De slag terug gaat met een vaste hoge  

snelheid.  
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Lokale bediening aan de uitloopzijde van de band: 
 

1. Lever knop 
2. Noodstop knop 
3. Stop knop 
4. Start knop 

 
 
 
 

 

 

Reduceerventielen: 

Er zijn twee reduceerventielen bij de bufferband geplaatst als u een pneumatische 
bufferband heeft. Het eerste ventiel (links) regelt de inkomende druk. Dit is ook de werkdruk 
voor de uitgaande slag van de cilinders. Het tweede ventiel (rechts) regelt de druk voor de 
teruggaande slag van de cilinders. 

   

1 

2 

3 

4 
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4 Transport 

Volg alle voorschriften zoals beschreven in deze handleiding met in het bijzonder hoofdstuk veiligheid. 

 
Bij aflevering van de machine moet een monteur van Javo aanwezig zijn om de machine uit de (vracht)wagen te 
lossen. 
 
Voorafgaande aan verplaatsing van de machine, dient de stroom, pneumatiek en hydrauliek afgekoppeld te zijn.  
Zorg ervoor dat de slangen en kabels netje zijn opgeborgen. 
 
Bij verplaatsing binnen het bedrijf (waarbij de machine niet hoeft te worden gelicht) moet de staat van de machine 
worden gecontroleerd. Zorg ervoor dat de af te leggen weg vrij is, zodat de machine zonder obstakels naar de 
gewenste positie kan worden verplaatst.  
 
Als de machine moet worden gelicht voor verplaatsing (buiten het bedrijf), neem dan contact op met uw leverancier 
of schakel een professioneel transportbedrijf in.  
  
De machine moet rechtstandig getransporteerd worden. De relatieve vochtigheid mag niet te hoog worden zodat 
water in de machine condenseert.  
 
Rapporteer schade tijdens of direct na levering aan de transporteur en aan Javo BV. Neem alle nodige maatregelen 
om verdere schade te voorkomen.  
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5 Montage, installatie en inbedrijfstelling 

Volg alle voorschriften zoals beschreven in deze handleiding met in het bijzonder hoofdstuk veiligheid. 

 
Deze machine is CE-gemarkeerd. Bij het plaatsen van meerdere machines in 1 lijn moet voor ingebruikname 
van deze machine, de gehele lijn deugdelijk CE gemarkeerd worden. Tot CE-Markering van de lijn is 
ingebruikname van deze machine verboden.  

5.1 Plaatsen  
De machine moet worden geplaatst op een vlakke ondergrond, met voldoende draagkracht.  Stel de machine 
zodanig op dat er voldoende serviceruimte overblijft voor het veilig geven van instructies en/of het uitvoeren van 
reiniging, onderhoud en/of inspecties. Zet de rem op de zwenkwielen voordat de machine wordt ingeschakeld. 
 

Deze machine is niet geschikt om in de buitenlucht gebruikt te worden. Elektrische componenten zijn alleen 
spatwaterdicht. Houd deze machine uit de buurt van regen en vocht. Als gebruik van de machine in een 
vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aardlekschakelaar te gebruiken. 

5.2 Door gebruiker te verzorgen voorzieningen 
Voorafgaand aan de levering van de machine, dienen de benodigde materialen en voorzieningen (voeding, enz. 
binnen 3 meter van machines) aanwezig te zijn.  

5.3 Monteren / aansluiten 
Indien van toepassing, dienen de meegeleverde onderdelen te worden gemonteerd aan de machine. Zorg hierbij dat 
de bewegende delen vrij zijn.  Als de machine compleet is, kan deze worden aangesloten (door een bevoegd 
persoon) door de stekker in het contact te steken. 
 

Houd handen, haren, loshangende kleding en/of sieraden weg van bewegende delen van de machine. Draag 
geschikte kleding zonder loshangende delen. Draag slipvaste werkschoenen. 

Zolang de machine aan staat mag geen enkele aansluiting of veiligheidsvoorziening worden verwijderd. De 
machine alleen dan gebruiken, indien alle bescherminrichtingen en veiligheidsafhankelijke voorzieningen 
aanwezig en bedrijfsklaar zijn. 
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5.4 Draairichting controleren 
Controleer voordat u de eerste keer gaat werken met de machine de draairichting.  
 
 

Procedure:  
1. Sluit de spanningskabel aan. 
2. Start de transportband. 

a. Schakel de hoofdschakelaar in. 
3. Controleer de rotatierichting. 
4. Stop de machine.  
5. Schakel de hoofdschakelaar uit. 
6. Bij foutieve rotatierichting:  

a. Draai de omkeerschakelaar indien deze optie is gemonteerd. Volg anders punten b en c. 
b. Neem de stekker uit het stopcontact. 
c. Open de stekker en wissel 2 van de 3 fasen in de stekker om. Dit mag alleen uitgevoerd worden door 

voldoende gekwalificeerd personeel. 

5.5 Spanning transportband controleren 
Controleer voordat u de eerste keer gaat werken met de machine de 
spanning van de transportband.  
 

Procedure: 
1. Controleer de transportband op spanning. De juiste spanning wordt 

verkregen als de band in het midden iets doorbuigt (afhankelijk van de 
lengte van de band. 

2. Verstel indien nodig de bandspanning.  
a. De spanning kan versteld worden door gelijktijdig aan moeren (A) 

te draaien aan beide zijden van de transportband. 
 

5.6 Software instellingen controleren 
Controleer voordat u de eerste keer gaat werken met de machine de instellingen van de software.  
 
 

Procedure: 
1. Zet de hoofdschakelaar aan en wacht totdat de software is opgestart. 

a. Het eerste scherm dat zichtbaar wordt, is het “Opstartscherm”. Hierop staat informatie over het 
type machine.  

b. Raak het scherm aan om naar het hoofdscherm van de machine te gaan. 
2. Controleer de software instellingen (zie sectie “Software”).  

  

A 
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6 Bediening 

Volg alle voorschriften zoals beschreven in deze handleiding met in het bijzonder hoofdstuk veiligheid. 

 

Houd handen, haren, loshangende kleding en/of sieraden weg van bewegende delen van de machine. Draag 
geschikte kleding zonder loshangende delen. Draag slipvaste werkschoenen. 

Zolang de machine aan staat mag geen enkele aansluiting of veiligheidsvoorziening worden verwijderd. De 
machine alleen dan gebruiken, indien alle bescherminrichtingen en veiligheidsafhankelijke voorzieningen 
aanwezig en bedrijfsklaar zijn. 

Indien een machinedeel beschadigd is of niet meer op de voorgeschreven manier werkt, moet het werk 
onmiddellijk worden onderbroken. Hervatting mag pas als het machinedeel gerepareerd of vervangen is en 
gecontroleerd is. Raadpleeg uw leverancier, indien de machine niet naar behoren functioneert.  

6.1 Starten 
Start procedure: 

1. Schakel de hoofdschakelaar aan op de elektrokast. 
2. Wacht totdat de software volledig is opgestart. 

a. Het eerste scherm dat zichtbaar wordt, is het “Opstartscherm”. Hierop staat 
informatie over het type machine.  

b. Raak het scherm aan om naar het hoofdscherm van de machine te gaan. 
3. Druk op de Blauwe resetknop. 
4. Stel de gewenste software instellingen in (zie sectie “Software”).  
5. Druk op de groene drukknop op het bedieningspaneel om de machine te starten. 

a. Als de groene lamp in de startknop oplicht dan is de machine geactiveerd. 
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6.2 Software 

6.2.1 Touch screen 
Het display dat op de besturingskast met de machine wordt geleverd is Touch screen.  
 

Druk niet te hard op de toetsen. Als u dit doet, kan het scherm beschadigd raken waardoor het niet goed 
meer functioneert. Gebruik geen scherpe voorwerpen om toetsen in te drukken. 
 

6.2.2 Snel instellen 
Om de machine op de juiste manier in te stellen, dient u de volgende stappen te volgen: 
 

1. Druk op de knop “Instellingen” - links onderin het display. 
2. Druk op de knop “wijzig huidig” - Links bovenaan het display in het Instellingen scherm. 
3. Vervolgens dient u alle parameters, die op het scherm weergegeven staan, in te vullen.  

 
Let op: er zijn 3 schermen waar parameters ingevuld dienen te worden. U gaat door middel van het pijltje 
rechts onderin naar het volgende scherm. 
 

4. Als u de parameters ingevuld heeft, dan dient u deze op te slaan. Dit doet u door op de knop “Opslaan” te 
drukken (onderaan midden in het scherm).  

a. Het scherm waar u de naam en het programmanummer in kunt vullen komt dan tevoorschijn. 
b. Verhoog of verlaag het programmanummer door het gebruik van de pijltoetsen. 
c. Druk op het lege invulveld om een naam of tekst toe te voegen aan het programma. 
d. Druk op de knop “opslaan” - onderaan midden in het scherm. 
e. Het programma dat u ingesteld heeft is door de machine in werking genomen. 

6.2.3 Opstartscherm 
Na opstarten van de machine komt dit scherm in beeld. 
Dit scherm zal na een paar seconden plaats maken voor 
het Hoofd scherm.  
 
In dit scherm zijn de volgende zaken zichtbaar: 

1. Het bedrijfslogo van Javo. 
2. De naam van de machine. 
3. De adresgegevens van Javo. 

Door het scherm aan te raken gaat u naar het 
hoofdscherm. 
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6.2.4 Hoofdscherm 
Na opstarten van de machine komt na een 
paar seconden dit scherm in beeld.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dit scherm zijn de volgende zaken zichtbaar: 

1. Programma   Het programma dat op het moment actief is, nummer en naam. 
2. Aantal potten per rij  Het aantal potten/trays per rij dat ingesteld is in het programma. 
3. Aantal rijen blok 1  Actueel aantal rijen blok 1 dat ingesteld is in het programma. 
4. Aantal rijen blok 2  Actueel aantal rijen blok 2 dat ingesteld is in het programma. 
5. Aantal getelde potten  Actueel aantal getelde potten/trays, als de machine in bedrijf is. 
6. Aantal getelde rijen blok Actueel aantal getelde rijen in een blok als de machine in bedrijf is. 
7. Totaal aantal potten  Totaal geteld aantal potten/trays als de machine in bedrijf is. 
8. Aantal potten per uur  Globaal aantal potten of trays per uur. 
9. Status machine   Status van de machine : Voorverzamelen, centreren rij, afduwen etc. 

 

Knoppen :     
A) Instellingen   Door het bedienen van deze knop verschijnt het scherm “Instellingen”, 

hierop staan de programma en overige opties weergegeven. 
B) Soortwissel   Door het bedienen van deze knop zal de machine het huidige blok afronden, 

de potten/trays die op de aanvoerband staan worden gecentreerd en 
afgeduwd. Vervolgens zal het blok transporteren en starten met een nieuw 
blok. 

C) Handbediening   Door het bedienen van deze knop zal de machine uit gaan, tevens 
wordt het scherm “handbediening” weergegeven. 

D) Storingsmeldingen  Door het bedienen van deze knop verschijnt het scherm storings- 
meldingen, hierop staat aangegeven welke storingen er actief zijn. 
Tevens staat er het tijdstip van het ontstaan van de storing.  
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6.2.5 Instellingen scherm 
Na indrukken van de Instellingen knop 
in het hoofdscherm komt dit scherm in 
beeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knoppen :   
  

A) Exit    Door het bedienen van deze knop zal dit scherm gesloten worden. 
B) Wijzig huidig   Door het bedienen van deze knop gaat u naar het scherm waar u de 

    instellingen van het huidige programma kunt wijzigen. 
C) Laden    Door het bedienen van deze knop gaat u naar het scherm waar u een  

    al eerder opgeslagen programma’s kunt laden. 
D) Kopiëren   Door het bedienen van deze knop gaat u naar het scherm waar u een 

    al eerder opgeslagen programma kunt kopiëren naar een leeg programma. 
E) Verwijderen   Door het bedienen van deze knop gaat u naar het scherm waar u opgeslagen

    programma’s kunt verwijderen. 
F) Doorvoerstand   Door het bedienen van deze knop zal de machine werken als doorvoerband. 

    Let op: de potten worden niet geteld en ook niet afgeduwd. 
G) Languages   Door het bedienen van deze knop verschijnt het taalkeuze scherm. 

Hierop staan de in te stellen talen zoals: Nederlands, Engels, en Duits. 
Extra talen zijn als optie verkrijgbaar. 

H) Blok Status   Door het bedienen van deze knop verschijnt het scherm Blok Status. 
Hierop staat de status van het blok. Bij een fout kan hier het blok gereset 
worden. 

I) Reset Tellers   Door het bedienen van deze knop verschijnt het scherm Reset Tellers. 
Hierop staan de potten en rijentellers die gereset kunnen worden. 

J) Datum & Tijd   Door het bedienen van deze knop verschijnt er een klein scherm. 
Hierop is de datum en tijd weergegeven, deze kan aangepast worden. 

K) Javo Menu   Door het bedienen van deze knop verschijnt het scherm Javo Menu. 
Dit menu is alleen voor medewerkers van Javo van belang, daarom is het 
beveiligd met een wachtwoord. 
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6.2.6 Programma Instellingen  
Na indrukken van de Programma Instellingen 
knop in het Instellingen scherm komt dit scherm 
in beeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dit scherm zijn de volgende zaken zichtbaar: 

1. Exit    Door het bedienen van deze knop zal het scherm gesloten worden. 
Let op: de gewijzigde instellingen worden niet opgeslagen. 

2. Basis 1    Basis 1 scherm van de programma instellingen. 
3. Pottenaanvoer vanaf  De potten worden vanaf de linker of rechterkant van de machine  

    aangevoerd, de transportband gaat de andere kant op draaien en er worden 
    andere fotocellen gebruikt voor tellen en de beveiliging. 

4. Tijd vrijgave afvoerband Tijd dat de fotocel op de zijkant van de band vrij moet zijn voordat er weer
    afgeduwd of getransporteerd mag worden, normaal ongeveer 5 sec. 

5. Potten afvoer vanaf  De potten worden vanaf de linker of rechterkant van de machine  
    afgevoerd, de transportband gaat de andere kant op draaien en er worden 
    andere fotocellen gebruikt voor tellen en de beveiliging. 

6. Tijd verzamelaar vol stop band Tijd dat de fotocel op de zijkant van de band vrij moet zijn voordat er weer
    afgeduwd of getransporteerd mag worden, normaal ongeveer 5 sec. 

7. Startpositie afduwer  Positie in mm waar de afduwer moet starten, deze instelling is alleen van
    belang als de afduwer een snaaraandrijving heeft i.p.v. een krukas. 

8. Opslaan   Sla alle wijzigingen op. 
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In dit scherm zijn de volgende zaken zichtbaar: 

1. Exit    Door het bedienen van deze knop zal het scherm gesloten worden. 
Let op: de gewijzigde instellingen worden niet opgeslagen. 

2. Basis 2    Basis 2 scherm van de programma instellingen. 
3. Watergeef startpositie  Positie van de sproeiboom in mm. Deze moet uitgemeten zijn vanaf het 

    begin van de band. 
4. Watergeef tijd   Het aantal seconden dat de sproeiboom water moet geven als de rij op 

    positie is. 
5. Watergeef opties  Verstek, Stop band. 
6. Verzamelaar   Stappen, mechanisch, stopcilinder. 
7. Stopcilinder actief  aan/uit, actief na ingestelde afstand. 
8. Opslaan   Sla alle wijzigingen op. 
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In dit scherm zijn de volgende zaken zichtbaar: 
1. Exit    Door het bedienen van deze knop zal het scherm gesloten worden. 

Let op: de gewijzigde instellingen worden niet opgeslagen. 
2. Blok    Blok scherm van de programma instellingen. 
3. Aantal rijen blok 1  Aantal rijen waaruit een blok wordt opgebouwd. 
4. Aantal rijen blok 2  Aantal rijen waaruit een blok wordt opgebouwd. 
5. Hartafstand tussen blokken Hartafstand tussen blok 1 en 2. 
6. Begin met blok 1 met verstek Aan/ uit. Als blokken in verstek worden geplaatst, begint blok 1 met verstek  

als deze optie aan staat. 
7. Begin met blok 2 met verstek Aan/ uit. Als blokken in verstek worden geplaatst, begint blok 2 met verstek  

als deze optie aan staat.  
8. Opslaan   Sla alle wijzigingen op. 
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In dit scherm zijn de volgende zaken zichtbaar: 
1. Exit    Door het bedienen van deze knop zal het scherm gesloten worden. 

Let op: de gewijzigde instellingen worden niet opgeslagen. 
2. Rij    Rij scherm van de programma instellingen. 
3. Potten per rij   Aantal potten waaruit een rij wordt opgebouwd. 
4. Rij centreer afduw positie Aantal mm dat de rij op de band verplaatst moet worden voordat deze  

    op de afvoerband mag worden geduwd, zo kunnen de blokken met 
    rijen aan de rechter of linkerkant van de afvoerband geplaatst worden. 

5. Aantal mm hoogtoeren cent. Afstand dat centreren op hoge snelheid plaatsvindt. 
6. Verstek    Afstand -1 uit of elke rij uit. 
7. Hartafstand tussen rijen Hartafstand tussen rijen op de afvoerband. 
8. Opslaan   Sla alle wijzigingen op. 
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In dit scherm zijn de volgende zaken zichtbaar: 
1. Exit    Door het bedienen van deze knop zal het scherm gesloten worden. 

Let op: de gewijzigde instellingen worden niet opgeslagen. 
2. Pot    Pot scherm van de programma instellingen. 
3. Pot / Tray maat   Maat van potten of trays. 
4. Transportafstand  Afstand van transport voor afduwen. 
5. Pottenteller vertraging  Vertraging van sensor. 
6. Overshoot eerste pot / tray Compensatie van het aantal mm dat de eerste pot of tray doorloopt tot de 2e  

pot. 
7. Opslaan   Sla alle wijzigingen op. 
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Hieronder kunt u op de afbeelding zien welke instellingen gedaan dienen te worden. De blauwe/lichtgrijze 
nummervlakken geven aan welke instelling het is. Deze nummers worden in deze hele handleiding gebruikt om 
duidelijk te maken welke instelling waar bij hoort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de volgende drie pagina’s zijn voorbeelden gegeven hoe u de blokken in kunt stellen. 
Water geven is altijd in de software instelbaar, echter is dit wel een optie dus mechanisch hoeft dit niet geïnstalleerd 
te zijn. De nummers die bij de instellingen staan, kunt u terugvinden op pag. 11: scherm > Programma instellingen. 
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6.2.7 Blok Status scherm 
Na indrukken van de Blok Status knop in het 
Instellingen scherm komt dit scherm in beeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dit scherm zijn de volgende zaken zichtbaar: 

1. Exit    Door het bedienen van deze knop zal het scherm gesloten worden. 
Let op: de gewijzigde instellingen worden niet opgeslagen. 

2. Begin met blok   De keuze is blok 1 of 2, er zal altijd met het gekozen blok begonnen worden. 
3. Wissel verstek volgende rij Het verstek van de volgende rij kan veranderd worden. Dit kan nodig zijn als 

    er een fout is opgetreden. Vervolgens zal het verstek weer door de machine 
    bepaald worden. 

6.2.8 Programma laden scherm  
Na indrukken van de Laden knop in het 
Instellingen scherm komt dit scherm in beeld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dit scherm zijn de volgende zaken zichtbaar: 

1. Exit    Door het bedienen van deze knop zal het scherm gesloten worden. 
Let op: de gewijzigde instellingen worden niet opgeslagen. 

2. naam/tekst   Hier ziet u de naam/tekst van het programma die u geselecteerd heeft.  
3. Pijl naar beneden  Hiermee verlaagt u het programmanummer dat u wilt laden. 
4. Programmanummer  Dit is een nummer invoervak, als u deze indrukt komt er een venster 

    tevoorschijn waar u het gewenste te laden programmanummer in  
    kunt vullen. 

5. Pijl naar boven   Hiermee verhoogt u het programmanummer die u wilt laden. 
6. Laden    Door het bedienen van deze knop zal het door u gekozen programma 

    geladen worden. 
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6.2.9 Programma kopiëren scherm  
Na indrukken van de Kopiëren knop in het 
Instellingen scherm komt dit scherm in beeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dit scherm zijn de volgende zaken zichtbaar:   
 

1) Te kopiëren programma De naam/tekst van het te kopiëren programma. 
2) Kopiëren naar programma De naam/tekst van het programma waar de kopie opgeslagen gaat worden,

    Let op: zodra een programma wordt gekopieerd, wordt het oude 
     programma,indien deze aanwezig is, overschreven. 

Knoppen :     
 

A) Exit    Door het bedienen van deze knop zal het scherm gesloten worden. 
B) Pijl naar beneden  Hiermee verlaagt u het te kopiëren / te kopiëren naar programmanummer.  
C) Programmanummer  Dit is een nummer invoervak, als u deze indrukt komt er een venster 

    tevoorschijn waar u het gewenste te kopiëren / te kopiëren naar programma
    nummer in kunt vullen. 

D) Pijl naar boven   Hiermee verhoogt u het te kopiëren / te kopiëren naar programmanummer. 
E) Kopiëren   Door het bedienen van deze knop zal het door u gekozen programma 

    gekopieerd worden naar het te kopiëren naar programma.    
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Knoppen :     
 

A) Exit    Door het bedienen van deze knop zal het scherm gesloten worden. 
B) Programma naam  Dit is een tekst invoervak, als u deze indrukt komt er een venster 

    tevoorschijn waar u de naam van het programma wat u op wilt slaan 
    kunt aanmaken / wijzigen. 

C) Pijl naar beneden  Hiermee verlaagt u het programmanummer dat u op wilt slaan.  
D) Programmanummer  Dit is een nummer invoervak, als u deze indrukt komt er een venster 

    tevoorschijn waar u het programmanummer in kunt vullen van het 
    programma dat u op wilt slaan. 

E) Pijl naar boven   Hiermee verhoogt u het programmanummer dat u op wilt slaan. 

F) Opslaan   Door het bedienen van deze knop zal het door u gekozen programma 
    met de daarbij behorende naam opgeslagen worden. 
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6.2.10 Programma verwijderen scherm  
Na indrukken van de Verwijderen knop in het 
Instellingen scherm komt dit scherm in beeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dit scherm zijn de volgende zaken zichtbaar:   
 

1) Programma naam  De naam van het te verwijderen programma. 
 
Knoppen :     

A) Exit    Door het bedienen van deze knop zal het scherm gesloten worden. 
B) Pijl naar beneden  Hiermee verlaagt u het te verwijderen programmanummer.  
C) Programma nummer  Dit is een nummer invoervak, als u deze indrukt komt er een venster 

    tevoorschijn waar u het gewenste te verwijderen programma nummer in 
    kunt vullen. 

D) Pijl naar boven   Hiermee verhoogt u het te verwijderen naar programmanummer. 
E) *Verwijder   Door het bedienen van deze knop zal het door u gekozen programma 

    verwijderd worden. 
F) *Verwijder alle programma’s Door het bedienen van deze knop zullen ALLE programma’s verwijderd 

    worden. 
*Let op: Deze acties kunnen niet ongedaan gemaakt worden!  

6.2.11 Wachtwoord scherm  
Na indrukken van de Javo Menu knop in het 
Instellingen komt dit scherm in beeld. 
 
Dit scherm is alleen bedoeld voor medewerkers van 
Javo en is beschermd met een wachtwoord.  
 
 
 
 
 
 
 
 
In dit scherm zijn de volgende zaken zichtbaar:  
 

1) Password   Door het invullen van het password kunnen de monteurs van Javo 
    hardware instellingen veranderen.  

 
Knoppen :     

A) Exit    Door het bedienen van deze knop zal het scherm gesloten worden. 
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6.2.12 Handbediening scherm  
Na indrukken van de Javo Menu knop in het 
Instellingen scherm komt dit scherm in beeld. 
 
Dit scherm is alleen bedoeld voor medewerkers 
van Javo en is beschermd met een wachtwoord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knoppen : 
     

A) Exit    Door het bedienen van deze knop zal het scherm gesloten worden. 
B) Voorverzamelband  Door het bedienen van deze knop zal de voorverzamelband gaan draaien. 
C) Aanvoerband (in afduwer) Door het bedienen van deze knop zal de aanvoerband gaan draaien. 
D) Stopcilinder   Door het bedienen van deze knop zal de stopcilinder geactiveerd worden. 
E) Afduwer hoogtoeren  Door het bedienen van deze knop zal de afduwer handbediend hoogtoeren

    bewegen. Dit kunt u gebruiken om de afduwer op de juiste plek te laten 
    stoppen, zodat na handmatige bediening de machine goed opstart. 

F) Volgende scherm  Door het bedienen van deze knop verschijnt het volgende scherm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knoppen : 
 

A) Exit    Door het bedienen van deze knop zal het scherm gesloten worden. 
B) Afduwer vooruit  Door het bedienen van deze knop zal de afduwer vooruit bewegen 

    tot de sensor afduwer vooraan binnen komt.  
Let op : omdat de afduwer beweegt door een krukas, kan het zijn dat de 
afduwer eerst naar achteren gaat! 

C) Afduwer achteruit  Door het bedienen van deze knop zal de afduwer achteruit bewegen 
    tot de sensor afduwer achteraan binnen komt.  

Let op : omdat de afduwer beweegt door een krukas, kan het zijn dat de 
afduwer eerst naar voren gaat! 

D) Afvoerband (brede band) Door het bedienen van deze knop zal de afvoerband gaan draaien. 
E) Klep water geven  Door het bedienen van deze knop zal de klep van het water geven open

    gaan. 
F) Volgende scherm  Door het bedienen van deze knop verschijnt het volgende scherm. 
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6.2.13 Reset Tellers scherm  
Na indrukken van de Reset Tellers knop in het 
Instellingen komt dit scherm in beeld. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knoppen :     

A) Exit    Door het bedienen van deze knop zal het scherm gesloten worden. 
B) Actueel aantal getelde potten Door het bedienen van deze knop wordt het actueel aantal getelde 

    potten op 0 gezet. 
C) Actueel aantal rijen blok 1 Door het bedienen van deze knop wordt het actueel aantal rijen van  

    blok 1 op 0 gezet. 
D) Actueel aantal rijen blok 2 Door het bedienen van deze knop wordt het actueel aantal rijen van  

    blok 2 op 0 gezet. 
E) Aantal potten per uur  Door het bedienen van deze knop wordt de telling van het aantal potten

    per uur op 0 gezet. De berekening van het aantal potten per uur wordt 
    vanaf dat moment weer opnieuw berekend. 

F) Aantal potten per soort totaal Door het bedienen van deze knop wordt het aantal potten per soort  
    totaal direct op 0 gezet. 

G) Aantal potten totaal  Door het bedienen van deze knop wordt het aantal potten totaal op 
    0 gezet. 
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6.2.14 Storingsmeldingen scherm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dit scherm zijn de volgende zaken zichtbaar:  
 

1) Tijd optreden alarm  Dit is de tijd dat een alarm / storing is ontstaan. 
2) Alarm message   Dit is het alarm of de storing die opgetreden is, zoals bijvoorbeeld: 

    * 14:30                Sensor zijkant band onderbroken 
 
Knoppen :     
 

A) Exit    Door het bedienen van deze knop zal het scherm gesloten worden. 
 

6.2.15 Datum & tijd scherm  
Na indrukken van de Datum & Tijd knop in het Instellingen komt dit 
scherm in beeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knoppen :     
 

A) Exit    Door het bedienen van deze knop zal het scherm gesloten worden. 
B) Datum    Door het bedienen van deze knop kunt u de datum wijzigen. 
C) Tijd    Door het bedienen van deze knop kunt u de tijd wijzigen. 
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6.2.16 Taalselectie scherm  
Na indrukken van de Languages knop in het Instellingen komt dit scherm 
in beeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dit scherm zijn de volgende zaken zichtbaar: 

1. Exit    Door het bedienen van deze knop zal het scherm gesloten worden. 
Let op: de gewijzigde instellingen worden niet opgeslagen. 

2. Taalkeuze   Door het bedienen van deze knop zal de taal van de machine veranderen
    naar de gekozen taal (alle teksten in het touch screen). 

 
*Let op :  Het in kunnen stellen van meerdere talen is optioneel en dient af fabriek te worden geïnstalleerd. 
Eventueel ook door een Javo monteur later te implementeren. 

 

6.2.17 Batterij indicatie scherm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dit scherm zijn de volgende zaken zichtbaar: 

1. Exit    Door het bedienen van deze knop zal het scherm gesloten worden. 
Let op: de gewijzigde instellingen worden niet opgeslagen. 

2. Batterij indicatie  De batterij van de PLC is bijna leeg, deze is cruciaal voor het goed 
    functioneren van de PLC. Zorg dat deze vervangen wordt. 
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6.3 Stoppen 
Stop procedure: 

1. Druk op de rode stopknop. 
2. Schakel de hoofdschakelaar uit. 

6.4 Noodstop (indien aanwezig) 
Noodstop procedure: 

1. Druk op de rode noodstop schakelaar op de machine om de noodstop te activeren. 
 

Herstarten na noodstop procedure: 
1. Zorg ervoor dat de oorzaak van de noodstop is opgelost. 
2. Trek de rode knop op de noodstop uit om te resetten. 
3. Druk op de blauwe resetknop. 
4. Druk op de groene drukknop op het bedieningspaneel om de machine te starten. 
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7 Onderhoud 

Volg alle voorschriften zoals beschreven in deze handleiding met in het bijzonder hoofdstuk veiligheid. 
 
 
Onderhoud van deze machine dient door gekwalificeerd personeel te worden uitgevoerd met inachtneming 
van waarschuwingen op de machine en met inachtneming van de gebruikershandleiding. 

 
Houd handen, haren, loshangende kleding en/of sieraden weg van bewegende delen van de machine. Draag 
geschikte kleding zonder loshangende delen. Draag slipvaste werkschoenen. 

Zolang de machine aan staat mag geen enkele aansluiting of veiligheidsvoorziening worden verwijderd. De 
machine alleen dan gebruiken, indien alle bescherminrichtingen en veiligheidsafhankelijke voorzieningen 
aanwezig en bedrijfsklaar zijn. 
 
Haal voor deze werkzaamheden altijd de stekker uit het stopcontact. Voordat er aan de 
onderhoudswerkzaamheden wordt begonnen, moeten er een aantal persoonlijke beschermingsmiddelen 
gedragen worden (zie sectie 2.3). 
 
Informeer bedieningspersoneel voor het begin van het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. 
Onderbreek indien mogelijk de voeding(net)spanning, voordat u de machine gaat onderzoeken of 
onderhouden door de hoofdschakelaar uit te zetten en te vergrendelen en de netstekker uit het 
wandcontactdoos te halen. 
Als werkzaamheden dienen te gebeuren met voeding(net)spanning op de machine, schakel dan een extra 
persoon in die de noodstop kan bedienen. 

7.1 Preventief onderhoud 
Voor de volgende onderhoudsinstructies is van normaal gebruik uitgegaan. Bij intensief gebruik of bij gebruik onder 
extreme omstandigheden dient het onderhoud met kortere tussenpozen te worden uitgevoerd. 
Item 1x per... Opmerkingen 
Machine Dag Controleer of bewegende delen correct functioneren en niet 

vastklemmen en/of onderdelen zodanig gebroken of beschadigd zijn dat 
de werking nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde onderdelen voor 
het gebruik repareren. 

Touch screen Dag Reinigen. Gebruik een zachte droge doek. Als het vuil vaster zit, kunt u 
met een licht vochtige doek reinigen. Gebruik geen natte doek. 

Band Dag Spanning controleren. Zie sectie “Montage, installatie en 
ingebruikstelling”. 

Veiligheidscomponenten Week Test het veiligheidscircuit. Zie sectie “Test veiligheidscircuit”. 
Pictogrammen Week Leesbaarheid controleren en zo nodig vervangen. 
Elektrische installatie Jaar Controleren op beschadigingen. 
Elektrische motoren Jaar Stof vrij maken. 
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7.2 Storingslijst 
Probleem Mogelijke oorzaak Actie/oplossing 

Storing in de 
elektromotor 

de netspanning wijkt meer dan 10% af van de 
nominale motorspanning 

Zorg voor de juiste netspanning 

Te hoge koelluchttemperatuur Zorg voor koele lucht 
Slechte kabelverbinding Controleer en repareer indien nodig de 

kabelverbinding 
Doorgebrande zekering Vervang de zekering 
Te weinig koellucht door een verstopt 
koelluchtdoorgang 

Zorg voor een goede aan/ en afvoer van de 
koellucht 

De motor bromt 
en neemt te veel 
stroom af 

Defecte wikkeling Repareer of vervang de motor 

Thermische 
schakelaars vallen 
herhaaldelijk uit 

Motor storing Waarschuw een monteur 
De motor is verkeerd aangesloten Sluit de motor goed aan 

De band beweegt 
niet 

Voorspanning van de band is te laag (band slipt) Spanning band afstellen 
De motor of aandrijf-mechanische functioneert 
niet 

Controleer motor en aandrijf mechanisme. 
controleer ingang 06 van channel 0. Deze moet 
binnenkomen, dat wil zeggen het lampje 
eronder moet oplichten. 
Is dit niet het geval dan kan het zijn dat er een 
kabelbreuk in een van de kabels zit, neem 
contact op met Javo.  

De pulsteller van de aanvoerband werkt niet 
naar behoren. De sensor kan kapot zijn of staat 
niet meer goed zijn afgesteld 

Controleer of de sensor vast zit, de sensor moet 
maximaal 2 mm van de stalen telschijf af zitten. 
Als deze te ver van de telschijf af zit dan kan het 
zijn dat er te weinig pulsen binnenkomen. 
Controleer of de sensor vast zit, de sensor 
bevind zich aan de achterzijde van de motor van 
de aanvoerband 

De pulsteller van de afvoerband werkt niet naar 
behoren, door het missen van pulsen kan de 
afvoerband niet goed functioneren. De sensor 
kan kapot zijn of staat niet meer goed afgesteld 
Sensor eind afvoerband is bezet Zie sectie 7.4 
Sensor zijkant afvoerband is bezet Zie sectie 7.5 
Sensor pottenteller is te lang bezet Zie sectie 7.6 
Er is een pot van de voorverzamelband af 
gevallen (of omgevallen) 

Verwijder de plant indien deze voor de sensor 
ligt, start vervolgens de machine. 

Afduwer beweegt 
niet meer 

De sensoren die detecteren of de afduwer op 
positie is, functioneren niet naar behoren.  

Zie sectie 7.3 

Machine start niet  Noodstopknop is niet uitgetrokken Trek noodstopknop uit en reset het 
veiligheidscircuit door op de resetknop te 
drukken 

Noodstopknop niet gereset Reset het veiligheidscircuit door op de 
resetknop te drukken 

Schakelautomaat uitgevallen in schakelkast Bekijk waarom schakelautomaat is uitgevallen. 
Haal obstakels weg bij aanvoerbanden. Schakel 
de automaat in na oplossen van het probleem 

Kabellengte te groot waardoor spanningsverlies 
optreedt 

Verklein kabellengte 

Spanningswisselingen door andere apparaten 
op dezelfde groep die stroom vragen 

Zorg voor de juiste netspanning. Schakel andere 
apparaten uit 
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Een tweede machine in lijn is niet gereed 
waardoor de afvoer niet wordt vrijgegeven. 

Afvoer vrijmaken in tweede machine in lijn. 

7.3 Afduwer sensor kapot 
De sensoren die detecteren of de afduwer op positie is, 
functioneren niet naar behoren. De sensoren moet binnen 
een bepaalde tijd binnen komen. Is dit niet het geval dan 
kunnen de sensor defect zijn of staan deze niet meer goed 
afgesteld. 
 
Procedure: 

1. Stop de machine. 
2. Zet de hoofdschakelaar uit. 
3. Controleer of de sensoren goed staan afgesteld.  

a. Maximale afstand tussen de sensor en het bewegende stalen frame van de afduwer mag 3 mm zijn. 

7.4 Sensor eind afvoerband is bezet 
De eind afvoerband sensor, die controleert of de band mag 
transporteren, is bezet. Dit kan komen, doordat de band vol 
staat met planten. Tevens kan de sensor defect zijn of staat 
niet meer goed afgesteld. 
 
Procedure: 

1. Stop de machine. 
2. Zet de hoofdschakelaar uit. 
3. Controleer of de sensor reageert. 

a.  dit kunt u doen door met uw hand langs de sensor te gaan.Het lampje aan de bovenzijde van de 
sensor zou dan moeten gaan knipperen, is dit niet het geval dan kan het zijn dat de sensor de spiegel 
(die aan de andere zijde van de afvoerband bevestigd is) niet ziet.  

4. Maak de sensor doormiddel van kleine bouten los. 
5. Richt de sensor zodat deze de spiegel weer ziet. 
6. Maak de sensor weer vast. 

Als het probleem hiermee niet verholpen is dient u contact op te nemen met Javo. 

7.5 Sensor zijkant afvoerband is bezet 
De zijkant afvoerband sensor, die controleert of de band 
mag transporteren, is bezet. Dit kan komen, doordat er iets 
op de zijkant van de band staat (potgrond, potten, 
omgevallen plant, vorkheftruck). Tevens kan de sensor 
kapot zijn of staat niet meer goed afgesteld. 
 
Procedure: 

1. Controleer of de sensor reageert, dit kunt u doen door met uw hand langs de sensor te gaan. 
2. Het lampje aan de bovenzijde van de sensor zou dan moeten gaan knipperen, is dit niet het geval dan kan 

het zijn dat de sensor de spiegel (die aan de andere zijde van de afvoerband bevestigd is) niet ziet.  
3. Stop de machine. 
4. Zet de hoofdschakelaar uit. 
5. Maak de sensor doormiddel van kleine bouten los. 
6. Richt de sensor zodat deze de spiegel weer ziet. 
7. Maak de sensor weer vast. 

Als het probleem hiermee niet verholpen is dient u contact op te nemen met Javo. 
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7.6 Sensor Pottenteller te lang bezet 
De sensor pottenteller, die het 
aantal potten telt, is te lang 
bezet. Dit kan komen doordat de 
sensor vervuild is of de sensor is 
kapot of staat niet meer goed 
afgesteld. 
 
 
 
 
 
 
Procedure: 

1. Controleer of de sensor reageert, dit kunt u doen door met uw hand langs de sensor te gaan. 
2. Het lampje aan de bovenzijde van de sensor zou dan moeten gaan knipperen, is dit niet het geval dan kan 

het zijn dat de sensor de spiegel (die aan de andere zijde van de afvoerband bevestigd is) niet ziet.  
3. Stop de machine. 
4. Zet de hoofdschakelaar uit. 
5. Maak de sensor doormiddel van kleine bouten los. 
6. Richt de sensor zodat deze de spiegel weer ziet. 
7. Maak de sensor weer vast. 

Als het probleem hiermee niet verholpen is dient u contact op te nemen met Javo. 
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7.7 Tekeningen en schema’s 
De tekeningen die horen bij deze machine, zijn samengevoegd in een apart dossier. De elektrische schema’s, zijn 
meegeleverd in de elektrokast van de machine. 

7.8 Reserveonderdelen 
Aan de machine mogen uitsluitend originele Javo BV onderdelen en toebehoren gebruikt worden. 
 
Javo BV adviseert u om bepaalde onderdelen op voorraad te nemen in verband met slijtagegevoeligheid en/of 
eventueel te verwachten machinestilstand bij nabestellen van de betreffende onderdelen. 
 
De te bestellen onderdelen kunt u terugvinden op de stuklijst op de samenstellingstekeningen. Deze zijn te vinden 
op JavoNet. 
 
Bij het bestellen van (reserve)onderdelen bij Javo BV dienen de volgende gegevens te worden vermeld: 
tekeningnummer, pos nummer, gewenste lengte (mits van toepassing) en het gewenst aantal stuks.  

7.9 JavoNet 
Wij raden u aan om uw machine te registreren op JavoNet. Op deze manier krijgt u online toegang 
tot alle technische tekeningen en documenten, behorende bij uw machine.  
Bezoek onze website (www.javo.eu) voor meer informatie en om een account aan te vragen. 

7.10 Javo Assist 
Javo adviseert haar klanten om dagelijks aandacht te besteden aan het onderhoud van machines, 
zowel tijdens als na het gebruik. Javo ondersteunt haar klanten hierbij en kan deze zorg zelfs volledig 
op zich nemen. Neem contact op met Javo om onderhoud en service goed in te richten met Javo 
Assist.  

7.11 Klantenservice en advies 
Onze technische afdeling beantwoordt uw overige vragen over reparatie en onderhoud van uw machine en over 
vervangingsonderdelen. Wij adviseren u graag bij vragen over de aankoop, het gebruik en de instelling van 
producten en toebehoren.  
 

8 Afdanken van machine of machineonderdelen 

Volg alle voorschriften zoals beschreven in deze handleiding met in het bijzonder hoofdstuk veiligheid. 
 
 

Voer de volgende stappen uit bij het verwijderen van de machine: 
1. Machine buiten bedrijf stellen en elektrisch en pneumatisch stilleggen. 
2. Aftappen en verwijderen van alle verbruiksstoffen. 
3. Verschroot de machine volgens de lokaal geldende voorschriften. 
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9 EG-verklaring van overeenstemming 

EG-verklaring van overeenstemming voor machines (Richtlijn 2006/42/EG, Bijlage II, onder A.) 
 

 
 
Javo BV 
Westeinde 4 
2211XP Noordwijkerhout 
Nederland 

 
Verklaart dat: 
 

Machine:   JOR met bufferband 
Type:   Transportsysteem 
 

in overeenstemming is met de Machinerichtlijn 2006/42/EG en voldoet aan de bepalingen van de EMC-richtlijn 
2004/108/EEG 
 
Voldoet aan de geharmoniseerde Europese Normen: 

Geharmoniseerde 
Europese Norm Omschrijving Geharmoniseerde 

Europese Norm Omschrijving 

NEN-EN-ISO 
12100:2010 

Veiligheid van machines -  
Basisbegrippen, algemene 
ontwerpbeginselen – Deel 1: 
Basisterminologie, methodologie 

NPR-ISO/TR 14121-
2:2010 

Veiligheid van machines - Risicobeoordeling – 
Deel 2: Praktische gids en voorbeelden van 
methoden 

NEN-EN-IEC 60204-1 
Veiligheid van machines - Elektrische 
uitrusting van machines - Deel 1: 
Algemene eisen 

  

 
 
Nederland, Noordwijkerhout,        Cees Bouwmeester 
Maart 2015         Directeur 
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