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Betjeningsvejledning Bymat 7024 RS
Idriftsættelse
Tilslut enhed:
Tilslut strømkabel til rengørings- og mærkeapparatet til en passende strømkilde, og tænd enheden ved hjælp af
tænd / sluk-knappen på bagsiden. Skærmen skifter til startmenuen. Drej justeringsknappen for at komme til det
ønskede program. Ved at trykke på knappen bekræftes det ønskede program. Tilslut det sorte jordkabel til den
sorte stik på forsiden af enheden og tilslut håndstemplet ved hjælp af bajonetlåsen i den anden ende af jorden
kabel. Tilslut jordkablet med den røde mærkning til den røde stik på forsiden af enheden og fastgør jordstikket til
emnet.
.
Vi påpeger, at der ikke kan anvendes eksterne spændinger på den komponent,
der skal rengøres! (Bemærk venligst vores garantibetingelser)

Brug ikke enheden på våde områder og beskytt det mod fugt og sprøjtvand!

Rengøring med kulstofstemplet
For at fjerne oxidlaget skal apparatet rengøres. Tryk på justeringsknappen for at komme ind i programmet. Indstil
spændingen til 24 volt. Brug en strimmel af den medfølgende rengørings- eller poleringsfilt. Fastgør strimlen med
O-ringen til det u dpegede håndstempel.

For at undgå kortslutninger skal rengørings- eller polerfilmen udskiftes i god tid, hvis den bruges
i lang tid.

Stemplet er forbundet med den sorte stikkontakt på BYMAT 7024 RS ved hjælp af det medfølgende sorte jordkabel.
Det røde jordede kabel skal forbindes til emnet. Sæt nogle af den relevante elektrolyt (elektrolyt A til lysoxidlag) i
den medfølgende brede mundbeholder og sænk frimærket. Spred frimærket over oxidlaget, der skal fjernes, indtil
du har fjernet det. For at rengøre med frimærket skal det digitale display læse 24 volt. Juster positionen ved at
dreje justeringsknappen i menuen til Rengøring. Tryk på knappen for at bekræfte.
Ved længere arbejde kan stemplet være for varmt. Cool det i Vandbad, eller vedhæftet
et 2. frimærke.

Rengør med penslen
For at fjerne oxidlaget skal du indstille enheden til rengøring (børste). Tryk på justeringsknappen for at
komme ind i programmet. Indstil spændingen til 4-12 volt. Tilslut børsten til den sorte stikkontakt på BYMAT
7024 RS ved hjælp af det medfølgende sorte jordkabel. Det røde jordede kabel skal forbindes til emnet.
Sæt nogle af den relevante elektrolyt (elektrolyt A til lysoxidlag) i den medfølgende brede mundbeholder og
nedsænk børsten. Pensel over oxidlaget, der skal fjernes med en børste, indtil du har fjernet det.
Til rengøring med børsten skal det digitale display vise 4 - 12 volt.
Juster positionen ved at dreje justeringsknappen i menuen på rengøring (børste). Tryk på knappen for at
bekræfte.

Ved længere arbejde kan penslen blive for varm. Cool det i
Vandbad, eller fastgør en 2. børste.

Tips til optimal rengøring
BYMAT børsterne er ideelle til rengøring af svært tilgængelige områder.
Den korte børste giver mere strøm, jo længere er bedre til rengøring af større
overflader.

For at undgå kortslutning, skift børsten i tide.

Håndtering af kemikalier kan medføre farer. Det er foreskrevet
med hvert arbejde et åndedrætsværn, syreforklæde, en tæt lukning
Brug syre beskyttelsesbriller og syre beskyttelseshandsker.
Vær opmærksom på sikkerhedsdatabladene for de enkelte elektrolytter.

Elektropolering med kulstemplet
For at polere VA stål skal du bruge en strimmel af den medfølgende poleringsfilt eller professionel poleringsfilt.
Fastgør strimlen med O-ringen til det udpegede håndstempel.
For at undgå kortslutninger skal polerfilt / professionelt poleringsfilt være længere
Anvendes til at blive ændret rettidigt.

Stemplet er forbundet med den sorte stikkontakt på BYMAT 7024 RS ved hjælp af det medfølgende sorte
jordkabel. Det røde jordede kabel skal forbindes til emnet. Udfyld nogle af de vedlagte elektrolyt C eller
elektrolyt C plus i den medfølgende Bred halsbeholder og sænk frimærket. Stryg frimærket et par gange
over det område, der skal poleres.
Til polering skal det digitale display læse 26 volt. Skift drejeknappen i overensstemmelse hermed.
Programmet skal være poleret.
Håndtering af kemikalier kan medføre farer.
Det er obligatorisk at bære åndedrætsværn, syreforklæde, tætsluttende syrebriller og
syrebeskyttelseshandsker hver gang du arbejder.
Vær opmærksom på sikkerhedsdatabladene for de enkelte elektrolytter.
Ved længere arbejde kan stemplet være for varmt. Køl det i et vandbad
eller vedhæft et 2. frimærke.

Elektropolering med pensel
For at polere VA stål skal du bruge den medfølgende børste.

For at undgå kortslutning, skift børsten i tide.

Børsten er forbundet til den sorte frontpanelstik ved hjælp af det medfølgende sorte jordkabel. Det røde jordede
kabel skal forbindes til emnet. Udfyld nogle af de vedlagte elektrolyt C eller elektrolyt C plus i den medfølgende
Brede mund beholder og nedsænk børsten. Børst overfladen, der skal poleres et par gange med penslen.
Til polering skal det digitale display vise 4-12 volt. Skift drejeknappen i overensstemmelse hermed.
Programmet skal indstilles til polering (børste).

Håndtering af kemikalier kan medføre farer. Det er foreskrevet
Brug et åndedrætsværn, syreforklæde, tætte beskyttelsesbriller og
syrebeskyttelseshandsker, når der arbejdes.
Vær opmærksom på sikkerhedsdatabladene for de enkelte elektrolytter.
Ved længere arbejde kan stemplet være for varmt. Cool det i Vandbad,
eller vedhæftet et 2. frimærke.

Signering lyst og mørkt
Brug den flade håndstamp (90 ° carbon anode) og fastgør den medfølgende hvide mærkefilt med O-ringen.
Stansen er forbundet til den sorte frontpanelstik ved hjælp af det medfølgende sorte jordkabel. Det røde
jordede kabel skal forbindes til emnet. Tilslut håndstemplet til det sorte jordkabel. Til underskrift, den digitale
Vis 12 volt. Skift drejeknappen i overensstemmelse hermed. Drejeknappen skal indstilles til Sign mørk /
Sign lys. Vigtigt og jævnt vådt underskriftsfilten med passende elektrolyt (for eksempel Electrolyte ET til
Mørk Mærkning 1.4301 eller Electrolyte EC til Mærkning 1.4016).
Til lys indskrift (ligner en gravering), brug venligst vores Placer nu din markeringsskabelon på emnet og tryk
Elektrolyt EN.
håndstemplet lodret ovenfra, med hele overfladen jævnt på skabelonen. Flyt forsigtigt håndstampen for at
lade elektrolytten krybe bedre gennem skabelonen.
Efter ca. 2 - 4 sekunder er signaturprocessen færdig.
Fjern elektrolytten fra hele metaloverfladen og neutraliser overfladen med en klud dyppet i Neutralyt.
Indskriften bevares permanent ved hjælp af ”Konservat”.
Signaturer er forskellige for hvert materiale. Derfor er der en anden række elektrolytter til rådighed til at
underskrive et bredt udvalg af metaller. For at opnå de bedste underskriftsresultater er det nødvendigt at
teste forskellige elektrolytter ved forskellige nuværende indstillinger afhængigt af metallegeringen og
overfladen. (Forsigtig: Hvis strømmen er højere, vil levetiden for markeringsskabelonen falde).
Tips til håndtering af stencils
Hver elektrolyt indeholder salte. Stencilsne kan blive tilstoppet med disse salte.
Derfor skal du rengøre og skylle stencilerne med rigeligt klart vand efter hver mærkning.

Håndtering af kemikalier kan medføre farer. Det er foreskrevet
med hvert arbejde et åndedrætsværn, syreforklæde, en tæt lukning
Brug syre beskyttelsesbriller og syre beskyttelseshandsker.
Vær opmærksom på sikkerhedsdatabladene for de enkelte elektrolytter.

Opildne
Til galvanisering, forgyldning, forkromning mv., Brug en strimmel af den medfølgende filtskæring. Fastgør
filten til det udpegede håndstempel. Indstil drejeknap til galvanisering. Tryk på knappen for at bekræfte
programmet. Stansen er forbundet til den sorte frontpanelstik ved hjælp af det medfølgende sorte jordkabel.
Jordkabelet mærket med rødt er tilsluttet den røde stikkontakt på forsiden af enheden og fastgør
jordklemmen til komponenten. Våd filten med den passende elektrolyt (specielle elektrolytter findes i den
medfølgende prisliste) og slog komponenten, der skal galvaniseres flere gange. Den tilsvarende
Spænding findes i anbefalingen på det vedlagte tekniske datablad. For eksempel forgyldning, Elektrolyt
GG, spænding 8 volt. Galvanisering, Elektrolyt GZ, spænding 12 - 14 Volt.

Ved håndtering af kemikalier skal du altid bruge det medfølgende syreforklæde,
Brug syre beskyttelsesbriller og syre beskyttelseshandsker.
Nogle elektrolytter er toksiske. Overhold emballageoplysninger.
Til elektrokemisk metalanvendelse anbefaler vi vores ECME manual med sikkerhedsinstruktioner
og at anmode om ansøgningseksempler.

Betjeningsvejledning Bymat 6024 RS
Idriftsættelse
Tilslut enhed:
Tilslut strømkabel til rengørings- og mærkeapparatet til en passende strømkilde, og tænd enheden ved hjælp af
tænd / sluk-knappen på bagsiden. Skærmen skifter til startmenuen. Drej justeringsknappen for at komme til det
ønskede program. Ved at trykke på knappen bekræftes det ønskede program. Tilslut det sorte jordkabel til den
sorte stik på forsiden af enheden og tilslut håndstemplet ved hjælp af bajonetlåsen i den anden ende af jorden
kabel. Tilslut jordkablet med den røde mærkning til den røde stik på forsiden af enheden og fastgør jordstikket til
emnet.
.

Vi påpeger, at der ikke kan anvendes eksterne spændinger på den komponent,
der skal rengøres! (Bemærk venligst vores garantibetingelser)

Brug ikke enheden på våde områder og beskytt det mod fugt og sprøjtvand!

Rengøring med kulstofstemplet
For at fjerne oxidlaget skal apparatet rengøres. Tryk på justeringsknappen for at komme ind i programmet. Indstil
spændingen til 24 volt. Brug en strimmel af den medfølgende rengørings- eller poleringsfilt. Fastgør strimlen med
O-ringen til det u dpegede håndstempel.

For at undgå kortslutninger skal rengørings- eller polerfilmen udskiftes i god tid, hvis den
bruges i lang tid.

Stemplet er forbundet med den sorte stikkontakt på BYMAT 6024 RS ved hjælp af det medfølgende sorte jordkabel.
Det røde jordede kabel skal forbindes til emnet. Sæt nogle af den relevante elektrolyt (elektrolyt A til lysoxidlag) i
den medfølgende brede mundbeholder og sænk frimærket. Spred frimærket over oxidlaget, der skal fjernes, indtil
du har fjernet det. For at rengøre med frimærket skal det digitale display læse 24 volt. Juster positionen ved at
dreje justeringsknappen i menuen til Rengøring. Tryk på knappen for at bekræfte.
Ved længere arbejde kan stemplet være for varmt. Cool det i Vandbad, eller vedhæftet
et 2. frimærke.

Rengør med penslen
For at fjerne oxidlaget skal du indstille enheden til rengøring (børste). Tryk på justeringsknappen for at
komme ind i programmet. Indstil spændingen til 4 - 12 volt. Tilslut børsten til den sorte stikkontakt på
BYMAT 6024 RS ved hjælp af det medfølgende sorte jordkabel. Det røde jordede kabel skal forbindes til
emnet. Sæt nogle af den relevante elektrolyt (elektrolyt A til lysoxidlag) i den medfølgende brede
mundbeholder og nedsænk børsten. Pensel over oxidlaget, der skal fjernes med en børste, indtil du har
fjernet det.
Til rengøring med børsten skal det digitale display vise 4 - 12 volt.

Juster positionen ved at dreje justeringsknappen i menuen på rengøring (børste). Tryk på knappen for at
bekræfte.

Ved længere arbejde kan penslen blive for varm. Cool det i
Vandbad, eller fastgør en 2. børste.

Tips til optimal rengøring
BYMAT børsterne er ideelle til rengøring af svært tilgængelige områder.
Den korte børste giver mere strøm, jo længere er bedre til rengøring af større
overflader.

For at undgå kortslutning, skift børsten i tide.

Håndtering af kemikalier kan medføre farer. Det er foreskrevet
med hvert arbejde et åndedrætsværn, syreforklæde, en tæt lukning
Brug syre beskyttelsesbriller og syre beskyttelseshandsker.
Vær opmærksom på sikkerhedsdatabladene for de enkelte elektrolytter.

Elektropolering med kulstemplet
For at polere VA stål skal du bruge en strimmel af den medfølgende poleringsfilt eller professionel poleringsfilt.
Fastgør strimlen med O-ringen til det udpegede håndstempel.
For at undgå kortslutninger skal polerfilt / professionelt poleringsfilt være længere
Anvendes til at blive ændret rettidigt.

Stemplet er forbundet med den sorte stikkontakt på BYMAT 6024 RS ved hjælp af det medfølgende sorte
jordkabel. Det røde jordede kabel skal forbindes til emnet. Udfyld nogle af de vedlagte elektrolyt C eller
elektrolyt C plus i den medfølgende Bred halsbeholder og sænk frimærket. Stryg frimærket et par gange
over det område, der skal poleres.
Til polering skal det digitale display læse 26 volt. Skift drejeknappen i overensstemmelse hermed.
Programmet skal være poleret.
Håndtering af kemikalier kan medføre farer.
Det er obligatorisk at bære åndedrætsværn, syreforklæde, tætsluttende syrebriller og
syrebeskyttelseshandsker hver gang du arbejder.
Vær opmærksom på sikkerhedsdatabladene for de enkelte elektrolytter.
Ved længere arbejde kan stemplet være for varmt. Køl det i et vandbad
eller vedhæft et 2. frimærke.
Elektropolering med pensel
For at polere VA stål skal du bruge den medfølgende børste.

For at undgå kortslutning, skift børsten i tide.

Børsten er forbundet til den sorte frontpanelstik ved hjælp af det medfølgende sorte jordkabel. Det røde jordede
kabel skal forbindes til emnet. Udfyld nogle af de vedlagte elektrolyt C eller elektrolyt C plus i den medfølgende
Brede mund beholder og nedsænk børsten. Børst overfladen, der skal poleres et par gange med penslen.
Til polering skal det digitale display vise 4 - 12 volt. Skift drejeknappen i overensstemmelse hermed.
Programmet skal indstilles til polering (børste).

Håndtering af kemikalier kan medføre farer. Det er foreskrevet
Brug et åndedrætsværn, syreforklæde, tætte beskyttelsesbriller og
syrebeskyttelseshandsker, når der arbejdes.
Vær opmærksom på sikkerhedsdatabladene for de enkelte elektrolytter.
Ved længere arbejde kan stemplet være for varmt. Cool det i Vandbad,
eller vedhæftet et 2. frimærke.

Signering lyst og mørkt
Brug den flade håndstamp (90° carbon anode) og fastgør den medfølgende hvide mærkefilt med O-ringen.
Stansen er forbundet til den sorte frontpanelstik ved hjælp af det medfølgende sorte jordkabel. Det røde
jordede kabel skal forbindes til emnet. Tilslut håndstemplet til det sorte jordkabel. Til underskrift, den digitale
Vis 12 volt. Skift drejeknappen i overensstemmelse hermed. Drejeknappen skal indstilles til Sign mørk /
Sign lys. Vigtigt og jævnt vådt underskriftsfilten med passende elektrolyt (for eksempel Electrolyte ET til
Mørk Mærkning 1.4301 eller Electrolyte EC til Mærkning 1.4016).
Til lys indskrift (ligner en gravering), brug venligst vores Placer nu din markeringsskabelon på emnet og tryk
Elektrolyt EN.
håndstemplet lodret ovenfra, med hele overfladen jævnt på skabelonen. Flyt forsigtigt håndstampen for at
lade elektrolytten krybe bedre gennem skabelonen.
Efter ca. 2 - 4 sekunder er signaturprocessen færdig.
Fjern elektrolytten fra hele metaloverfladen og neutraliser overfladen med en klud dyppet i Neutralyt.
Indskriften bevares permanent ved hjælp af ”Konservat”.
Signaturer er forskellige for hvert materiale. Derfor er der en anden række elektrolytter til rådighed til at
underskrive et bredt udvalg af metaller. For at opnå de bedste underskriftsresultater er det nødvendigt at
teste forskellige elektrolytter ved forskellige nuværende indstillinger afhængigt af metallegeringen og
overfladen. (Forsigtig: Hvis strømmen er højere, vil levetiden for markeringsskabelonen falde).
Tips til håndtering af stencils
Hver elektrolyt indeholder salte. Stencilsne kan blive tilstoppet med disse salte.
Derfor skal du rengøre og skylle stencilerne med rigeligt klart vand efter hver mærkning.

Håndtering af kemikalier kan medføre farer. Det er foreskrevet
med hvert arbejde et åndedrætsværn, syreforklæde, en tæt lukning
Brug syre beskyttelsesbriller og syre beskyttelseshandsker.
Vær opmærksom på sikkerhedsdatabladene for de enkelte elektrolytter.

Opildne
Til galvanisering, forgyldning, forkromning mv., Brug en strimmel af den medfølgende filtskæring. Fastgør
filten til det udpegede håndstempel. Indstil drejeknap til galvanisering. Tryk på knappen for at bekræfte
programmet. Stansen er forbundet til den sorte frontpanelstik ved hjælp af det medfølgende sorte jordkabel.
Jordkabelet mærket med rødt er tilsluttet den røde stikkontakt på forsiden af enheden og fastgør
jordklemmen til komponenten. Våd filten med den passende elektrolyt (specielle elektrolytter findes i den
medfølgende prisliste) og slog komponenten, der skal galvaniseres flere gange. Den tilsvarende
Spænding findes i anbefalingen på det vedlagte tekniske datablad. For eksempel forgyldning, Elektrolyt
GG, spænding 8 volt. Galvanisering, Elektrolyt GZ, spænding 12 - 14 Volt.

Ved håndtering af kemikalier skal du altid bruge det medfølgende syreforklæde,
Brug syre beskyttelsesbriller og syre beskyttelseshandsker.
Nogle elektrolytter er toksiske. Overhold emballageoplysninger.
Til elektrokemisk metalanvendelse anbefaler vi vores ECME manual med sikkerhedsinstruktioner
og at anmode om ansøgningseksempler.

