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Bruksanvisning 
1030 MS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manuell drift 
 
 

 

Beskrivning av anordningen 

Modell: 

Enhetens nummer: 

Byggnadsår: Granskad av: 

 

 
Neusser Strasse 106 
D - 41363 Jüchen 
Telefon: +49 (0) 21 65/87 28 - 0 

Fax: +49 (0) 21 65/87 28 - 28 

 
www.bymat.de / www.bymat.com e-
post: info@bymat.de 

 
 

Dina kontaktpersoner: 
 

Försäljning/kontor/beställningar av 
innersulor: Beate Hoenen 
Telefon: +49 (0) 21 65 / 87 28 -0 
E-post: info@bymat.de 

 
Teknisk avdelning/produktion: 
Telefon: +49 (0) 21 65 / 87 28 -17 
E-post: produktion@bymat.de 

 
Redovisning: 
Ella Wirtz 
Telefon: +49 (0) 21 65 / 87 28 -15 
E-post: buchhaltung@bymat.de 

 
Nationell distribution: 
Ralf Joncker 
Telefon: +49 (0) 172 / 790 65 95 
E-post: ralf@bymat.de 

 
Utomhusdistribution: 
Herr Marcus Laumen 
Telefon: +49 (0) 172 / 972 00 91 
E-post: m.laumen@bymat.de 

 
Manager: 
Björn Byhahn 
Telefon: +49 (0) 174 / 321 99 44 
E-post: bjoern@bymat.de 
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FUNKTIONER/TEKNISKA DATA: 

 

Bymat 1030 MS 
Kortfattad beskrivning 

 
 

Använd den platta handtätningen och fäst stämpelfilten med den medföljande O-ringen. Anslut 
handtätningen till den svarta kabeln (svart uttag) och se till att arbetsstycket är anslutet till den röda 
kabeln (rött uttag). Fukta försiktigt och jämnt stämpelfilten. Placera nu schablonmallen på arbetsstycket 
och tryck handstämpeln vertikalt uppifrån med hela ytan jämnt över mallen. Flytta stämpeln något så att 
elektrolyten glider bättre över stencilen. Efter ca 2-4 sekunder är etsningen avslutad. 

 

Ätning är olika för varje material, så det finns en rad olika elektrolyter för att etsa ett antal olika metaller. 

 
 

Mörk etsning:  Ställ in väljaren på "dark" / och använd vår ET-elektrolyt och en vit filt som 
buffert för mörk etsning. 

 
Klar etsning:  Ställ in väljaren på "clear"/ och använd vår EN-elektrolyt och en vit filt som 

buffert för klar etsning. 
 

Viktigt: Efter etsning med vår EN-elektrolyt måste du rengöra metallytan och 
elektrolytens signatur och sedan neutralisera den med en ren trasa indränkt i 
Neutralyt. 

 
 

Förvara elektrolyten, Neutralyt och konserveringsmedlet om möjligt på en sval och mörk plats. Utsätt inte 
produkten för solljus. 

 
När det gäller korrosionskänsliga material (t.ex. St 37) måste symbolen behandlas med ett 
konserveringsmedel. Annars finns det risk för att signaturen korroderar. 

 

Rengöring av stencilen/filten: 
Det är också viktigt att rengöra stencilen, helst med rent vatten. Om du vill fortsätta gravera kan du också 
rengöra skärmen med elektrolyt. Renheten på stencilen och filten påverkar direkt kvaliteten på 
graveringen. Se till att stämpelfilten och stencilen alltid är rena. 
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Miljöskydd 
 

Försiktighetsåtgärder för miljön: 
Låt inte produkten hamna i avlopp, ytvatten eller grundvatten. 

 

Rengöringsmetoder: 
Absorbera med vätskebindande material (t.ex. syrabindande material). Bortskaffa absorberat material i 
enlighet med bestämmelserna. 

 

(För ytterligare information, se relevant säkerhetsdatablad). 
 

Anteckningar om eliminering: 
Elektrolyter måste bortskaffas genom en neutraliseringsanläggning. Måste behandlas kemiskt eller fysiskt 
enligt lokala bestämmelser. 

 
Professionella användares bortskaffande av elektriska och elektroniska produkter (gäller endast i 
EU-länder). 

 
Symbolen på produkten eller på förpackningen visar att produkten inte ska 
behandlas som vanligt hushållsavfall utan ska lämnas till en insamlingsplats för 
återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att hjälpa till att göra 
dig av med den här produkten på rätt sätt skyddar du miljön och hälsan hos din 
omgivning. Felaktigt bortskaffande innebär en risk för miljön och hälsan. 
Återvinning av material bidrar till att minska förbrukningen av råvaror. För mer 
information om återvinning av denna produkt, kontakta de lokala myndigheterna, 
din lokala avfallshanteringstjänst eller den butik där du köpte produkten. 
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