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Seus
clientes têm uma visão, 

você quer realizá-las, e a Fluid Management 

 pode oferecer a resposta. A Fluid Management é uma 

empresa líder em equipamentos de dosagem e mistura 

usados na indústria de tintas, assim como equipamentos 

especializados para as indústrias de alimentos e bebidas, produtos 

químicos, saúde e beleza e construção e decoração. Localizada no 

subúrbio de Chicago, Illinois, a Fluid Management é uma empresa 

criada e operada nos Estados Unidos cujas raízes históricas na indústria 

de tintas remontam a 1927. Em 1996, a IDEX Corporation comprou a 

Fluid Management dando à organização os recursos financeiros e a cobertura 

global de uma grande organização mantendo seus importantes valores e sua história. 

Como líder na indústria, a Fluid Management fornece criatividade inovadora 

nos projetos, produtos e serviços que oferece. Unidos à FMDirect, nossa 

equipe nacional de serviços, fornecemos suporte pós-venda o tempo todo - 

quando você precisar. Sendo empregados diretos da fábrica, os técnicos da 

FMDirect são especialistas nos equipamentos da Fluid Management e entendem 

as necessidades dos consumidores do início ao fim. 

A combinação de tecnologia de ponta, excelentes serviços e suporte, e uma 

empresa preparada para o futuro com ambientes em constante mudança, torna 

a Fluid Management a parceira ideal para auxiliar no fornecimento de soluções 

conforme as necessidades da sua empresa. Obrigado por 

depositar sua confiança nos produtos da Fluid Management 

e por nos tornar parte da visão dos seus clientes.
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De acordo com as leis de direito intelectual, esse material não pode ser copiado, em todo 
ou em parte, sem o consentimento por escrito da Fluid Management.

Seus direitos ao software são regidos pelo acordo anexo de licença do software.

O uso das marcas registradas da Fluid Management, marcas de serviço ou logomarcas para 
fins comerciais sem o consentimento prévio da Fluid Management pode ser considerado 
infração de marca registrada e concorrência desleal na violação das leis federal e estadual.  
Fluid Management, FMDirect, ColorPro, DVX, Harbil, Blendorama, Accutinter, Duraflow, Fast 
& Fluid Management, GyroFlex, GyroMixer, Infina, MicroTine, TintMaster, V1 e VR1 são marcas 
registradas da Fluid Management, registradas nos EUA e/ou em outros países.

Todos os esforços foram feitos para assegurar que as informações neste guia sejam precisas. 
A Fluid Management não é responsável por erros de impressão ou administrativos. 

Fluid Management  
1023 Wheeling Road 
Wheeling, Illinois 60090-5776 USA 
+1.847.537.0880 
http://www.fluidman.com

Publicado nos Estados Unidos.

A menção de produtos de terceiros é somente para fins de informação e não representam 
endosso ou recomendação. A Fluid Management não possui nenhuma responsabilidade 
com relação ao desempenho ou uso destes produtos.
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Accutinter 1500

Fluid Management Accutinter 1500

Assim que você instalar o dosador Accutinter 
1500, qual o próximo passo? Neste guia você 

encontrará mais informações para ajudá-lo a tirar 
o máximo proveito de seu novo Fluid Management 
Accutinter 1500.
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Sobre esse Guia

Como usar esse Guia
Esse Guia está organizado em nove partes. Essa parte fornece informações 
detalhadas sobre os tópicos do Accutinter 1500 e fornece uma referência básica 
para ajudar você com assuntos específicos.
 
Esse Guia fornece as informações para instalar o Accutinter 1500 dosando pela 
primeira vez e usando o ColorPro. Essa publicação também inclui sugestões 
básicas de resolução de problemas, serviço ao cliente, informações sobre ajuda, 
procedimentos de manutenção diária e preventiva e informações sobre garantia.

O seu dosador Accutinter 1500 inclui etiquetas ilustradas detalhadas sobre como 
limpar os bicos localizados dentro do reservatório superior da máquina. Você também 
pode encontrar instruções para manutenção diária na página 31 deste guia. Certifique-
se de seguir essas instruções para obter o melhor desempenho de sua máquina.

O ColorPro tem informações básicas sobre o uso de seu Accutinter e ColorPro na 
parte de Ajuda do software.

Se você tiver acesso à internet, as informações mais atuais para o seu Accutinter 
1500 estão disponíveis no site http://fluidman.com.

Para a sua segurança
A segurança do cliente é importante. Nossos produtos foram criados para serem 
seguros e eficazes. No entanto, os dosadores são equipamentos elétricos. A linha 
Accutinter é segura, rápida e confiável - projetada para desempenhar muitos anos de 
operação. Há precauções que você pode tomar para evitar danos ao equipamento ou 
ferimentos corporais antes de operar. Ao seguir cuidadosamente as instruções neste 
documento e as etiquetas de advertência e manutenção na máquina, você pode 
ajudar a se proteger de perigos e criar um ambiente de trabalho mais seguro.

O equipamento pode ser danificado devido ao mau uso ou descuido. Alguns danos 
ao produto são sérios o suficiente para que o produto não seja usado novamente até 
que tenha sido inspecionado e, se necessário, consertado por um técnico de serviço 
autorizado da Fluid Management. Como com qualquer dispositivo eletrônico, preste 
muita atenção ao dosador quando este estiver ligado. 

Em ocasiões muito raras, você pode notar um odor ou ver fumaça ou fagulhas saindo 
da máquina, ou ouvir sons como estalos, trincagem ou assovios.  Essas condições 
podem simplesmente indicar que um componente eletrônico interno falhou de 
modo seguro e controlado. No entanto, pode indicar um problema de segurança em 
potencial. NÃO assuma riscos ou tente diagnosticar a situação. Entre em contato com 
a Fluid Management no telefone +1.847.537.0880 para solicitar assistência.

Precauções de 
Segurança

• Leia esse guia e todas as 
etiquetas de advertência 
antes de usar a máquina.

• Mantenha esse guia em um 
local seguro.

• Leia e siga todas as 
etiquetas de advertência e 
de cuidado na máquina.

• Prepare, nivele e libere a 
área onde a máquina será 
instalada.

• Para evitar o risco de 
incêndio ou ferimentos, 
desligue da energia antes 
de fazer manutenção nos 
componentes elétricos.

• NÃO utilize materiais 
inflamáveis.

• Após a instalação, complete 
a limpeza e verifique a 
canalização. 

• Verifique se os reservatórios 
e linhas estão presos e nos 
locais corretos.

• Plugue somente em 
uma tomada aterrada e 
aprovada. 

• Certifique-se de que as 
tomadas atendem os 
códigos nacionais e locais.

• Para reduzir o risco de 
um choque elétrico ou 
ferimento, use somente em 
locais fechados.

• NÃO empurre quaisquer 
objetos para dentro das 
saídas de ar ou aberturas do 
seu equipamento.  

• Isso poderá causar incêndio 
ou choque elétrico por 
curto nos componentes 
interiores.

• Certifique-se que nada 
seja colocado em cima dos 
cabos do equipamento e 
que os cabos não estejam 
localizados onde pessoas 
possam pisar ou tropeçar 
neles.
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Informações Importantes de Segurança

ADVERTÊNCIA: 
Desconecte 

antes de fazer 
manutenção.

ADVERTÊNCIA: NÃO 
use com ou perto 

de inflamáveis.

Use um circuito 
exclusivo de 15 amp 

Familiarize-se com as etiquetas de informação presas na máquina, assim como as 
advertências, avisos de cuidado, e notas apresentadas neste guia. 
Leia todas as etiquetas de advertência no exterior e interior do dosador.
 Se as etiquetas forem danificadas ou ilegíveis, você poderá comprar novas do 
Atendimento ao Cliente da Fluid Management.

Informações de Avisos de Segurança
Os dois principais avisos usados neste Guia e no 
Accutinter 1500 são Advertência e Cuidado. Um aviso 
de Advertência avisa você sobre um perigo que possa 
causar sérios ferimentos à você ou grandes danos ao 
equipamento. Estas informações estão mencionadas no 
início do guia para enfatizar a segurança.

Quando você vir um aviso de Advertência neste guia, leia-o cuidadosamente antes 
de continuar com a operação da máquina. Tome todas as precauções necessárias para 
evitar ferimentos em potencial.

Um aviso de Cuidado avisa sobre um perigo que possa 
causar ferimento à você ou poucos danos ao equipamento.
Quando você visualizar um aviso de Cuidado neste guia, 
leia-o cuidadosamente e certifique-se de que o entende 
antes de continuar.

Informações Gerais de Segurança
NÃO tente fazer manutenção no produto a não ser que receba instruções para fazer 
isso pelo Atendimento ao Cliente da Fluid Management. Use somente um Técnico 
Autorizado de Serviço da Fluid Management para consertar o seu equipamento. É 
importante saber que algumas peças podem ser atualizadas ou substituídas pelo 
cliente. A Fluid Management identifica essas peças como tal e fornece documentação 
com instruções quando for apropriado para os clientes substituírem tais peças. Você 
deve seguir as instruções com cuidado quando realizar tais substituições. Certifique-
se SEMPRE de que a energia está desligada e que a máquina esteja desligada 
da tomada antes de tentar fazer alguma substituição. Se você tiver perguntas ou 
preocupações, entre em contato com o Atendimento ao cliente da Fluid Management. 
 

Circulação de Ar  
O computador e tela do seu dosador produzem calor. O computador possui um 
ventilador que puxa o ar fresco e expele ar quente. A tela expele ar quente através de 
suas saídas de ventilação. Bloquear as saídas de ar pode causar superaquecimento, 
que poderá resultar em mal funcionamento ou dano. Coloque o computador e tela de 
modo que nada bloqueie as saídas de ar. Deixe um espaço de 4 polegadas (101.6.mm) 
livre em volta das saídas de ar.

 • ADVERTÊNCIA

COMPONENTES 
ELÉTRICOS 
PERIGOSOS

• CUIDADO:
PERIGO EM 

POTENCIAL À 
SEGURANÇA
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Advertências

• Essa máquina utiliza 10 
amps a 120 ± 10% VAC

• Essa máquina utiliza 5 amps 
a 220/ 230 ± 10% VAC

• NÃO modifique o plug 
fornecido.

• O uso inadequado do plug 
de aterramento pode resultar 
em risco de choque elétrico.

• Peças móveis perigosas.  

• Mantenha os dedos e outras 
partes do corpo longe. 
 

 
 

Cuidados

• Verifique com um eletricista 
se as instruções de 
aterramento não forem 
compreendidas, ou se estiver 
em dúvida se o produto está 
aterrado adequadamente.

• NÃO use um adaptador ou 
extensão com esse produto.

• Essa unidade pode ser 
plugada à uma linha 
elétrica exclusiva.

• Para reduzir o risco 
de choque elétrico ou 
ferimentos, use somente 
em locais fechados.

• Nunca force um conector 
em uma porta. 

• Se o conector e porta não se 
encaixarem com facilidade, 
eles provavelmente não 
formam um par.

• Certifique-se de que o 
conector seja o correto para a 
porta e que você posicionou 
o conector corretamente em 
relação à porta.

Aterramento
Esse produto deve ser aterrado. No caso de um curto circuito, o aterramento reduz o risco 
de choque elétrico fornecendo um fio de escape para a corrente do circuito. O produto é 
equipado com um cabo com fio de aterramento com plug de aterramento adequado. Ele 
deve ser conectado em uma tomada que esteja instalada e aterrada adequadamente de 
acordo com os códigos locais.

 
Perigo
A instalação inadequada do plug de aterramento pode resultar em um risco de choque 
elétrico. No conserto ou substituição do cabo ou plug quando necessário, não conecte o 
fio de aterramento em nenhum dos terminais da lâmina lisa. O fio de isolamento com 
listras verdes ou verdes e amarelas na superfície externa é o fio do aterramento.  

Verifique com um eletricista se as instruções de aterramento não forem compreendidas, 
ou se estiver em dúvida se o produto está aterrado adequadamente. Não modifique o 
plug fornecido. Se ele não entrar na tomada, providencie a instalação de uma tomada 
apropriada por um eletricista qualificado.

Cuidados com o Seu Computador
Desconecte a tomada do seu computador (puxando a tomada e não o fio) se qualquer 
uma das condições a seguir ocorrer:
• Você quer retirar qualquer peça.
• O fio ou tomada está desgastado ou danificado.
• Você derramou algo dentro da carcaça.
• Seu computador estiver exposto à chuva, inundação ou qualquer outro excesso de 

umidade.
Mantenha o monitor do painel plano em condições de temperatura ambiente. Condições 
de frio ou calor excessivo podem afetar negativamente a tela de cristal líquido do monitor.

Informações Importantes de Segurança

OBSERVAÇÃO: Esse produto é para uso em circuito nominal exclusivo de 120 Volts ou 
nominal de 200 Volts quando aplicável e tem uma tomada de aterramento. 

OBSERVAÇÃO: Revise os limites de peso mencionados na documentação do seu computador 
antes de colocar o monitor ou outros dispositivos em cima do seu computador.
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*OBSERVAÇÃO: As condições ambientais são estritamente 
baseadas nos tipos de corantes usados (informações fornecidas 
pelo fabricante de tintas).

Conhecendo o seu Accutinter 1500

Especificações Técnicas

12 reservatórios:
76 cm L x 61cm D x 122 cm A – 
150 kg (reservatórios vazios)

16 reservatórios:
89 cm L x 61 cm D x 122 cm A - 
168 kg (reservatórios vazios)

24 reservatórios:
114 cm L x 61 cm D x 122 cm A - 
209 kg (reservatórios vazios)

28 reservatórios:
129 cm L x 61 cm D x 122 cm A - 
227 kg (reservatórios vazios)

32 reservatórios:
145 cm L x 61 cm D x 122 cm A - 
245 kg (reservatórios vazios)

Força máxima:
• 120 volts +/- 10%, 60 Hz,  

10 amp
• 220 / 230 volts +/- 10%,  

50/60 Hz, 5 amp

Condições Ambientais*

• Temperatura de Operação: entre 
50o F (10o C) e 104oF (40o C)

• Umidade relativa: entre 5%  e 
85% sem condensação 

Acessórios Opcionais

• Computador com tela plana de 
17”, teclado e mouse

• Impressão de etiquetas
• Scanner de códigos de barras
• Estabilizador de corrente

Bandeja de 
gotejamento

Prateleira dos 
contêineres de 

5-galões

Painel de 
Serviço

Reservatórios
Tampa superior

Prateleira dos 
contêineres de 

quarto / quartilho / 
Galão

Base da tela / 
teclado.
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Conhecendo o seu Accutinter 1500

Características do Accutinter 1500
 � A tecnologia DVX oferece dosagens precisas, consistentes e repetíveis
 � Fechador de bico mecânico acionado por mola – evita que os corantes com baixo teor de COVs sequem e causem  

 erros de coloração
 � As dimensões reduzidas fornecem desempenho preciso
 � O design discreto torna o enchimento e dosagem
 � O software intuitivo permite que os operadores aprendam a tintagem rapidamente 

 
 

Dicas para Melhorar a Operação
 � Limpe os bicos diariamente para dosagem consistente e precisa
 � Limpe cada corante uma vez por dia 
 � Siga o cronograma de manutenção preventiva para o seu Accutinter 1500
 � NÃO use solventes em seu Accutinter 1500
 � Mantenha o software ColorPro atual
 � NÃO coloque protetores de tela no computador / tela do seu Accutinter 1500  
 � Adicionar esse e outros software pode conflitar com o ColorPro e afetar a operação de dosagem
 � Use a parte Bem-Vindo ao ColorPro deste manual para ver as respostas e perguntas sobre o ColorPro
 � Use etiquetas do tamanho correto para a sua impressora de etiquetas (opcional)
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O seu Accutinter 1500 foi projetado para ser de fácil configuração. Se você nunca tiver usado um 
dosador Accutinter ou usa os dosadores de tinta há pouco tempo, leia esta parte para ver as instruções 
de como começar e instalar a sua máquina.

Se você for um usuário experiente, você talvez já saiba como começar. Certifique-se de olhar as 
informações na parte “Bem Vindo ao ColorPro” deste guia para saber mais sobre as características e 
capacidades do ColorPro.

Computador

Tela

Teclado

Cabo USBCabo de 
força

Mouse

Gabinete Duplo AT1500

Iniciando
Instalação
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Iniciando
Instalação

Abrindo a embalagem e Configuração 
Siga os passos das próximas nove páginas para configurar o seu Accutinter 1500.

 1   Certifique-se de que esses itens estejam disponíveis antes de  
      instalar.

Unidade Accutinter 1500
Computador, mouse e teclado
Impressora de Etiquetas e Etiquetas (acessório opcional)
Scanner de códigos de barras (acessório opcional)
Estabilizador (não incluído)

 2   Ferramentas necessárias para Instalação.
Chave de Fenda Phillips
Tesoura ou cortadores diagonais.

 3   Desembale a máquina. 
a. Retire o conteúdo do interior da embalagem.
b. Enquanto desembala a máquina, inspecione-a para ver se há danos que 

possam ter ocorrido durante o transporte.

Verifique o conteúdo com a guia de embalagem. Veja se há algum item 
faltando ou danificado. Ligue para o Atendimento ao Cliente Fluid 
Management no tel +1.847.537.0880 se qualquer item estiver faltando.

 4   Posicione o dosador no local permanente.
Escolha um local para o seu dosador que seja capaz de aguentar o peso 
(700 libras -317 kg). Certifique-se de ter espaço suficiente para o pessoal 
de serviço ter acesso a parte traseira 
da máquina. Se não houver espaço 
suficiente, a manutenção de rotina 
pode ser difícil de ser realizada.

 5   Posicione a tela, teclado e   
      computador;

Coloque a tela e o teclado no suporte  
do teclado do lado esquerdo da 
máquina. Ver Figura 1

Advertências

Desligue SEMPRE a energia 
e retire a máquina da 
tomada AC antes de realizar 
manutenção.

Essa unidade deve ser 
plugada em uma linha 
elétrica exclusiva. Isso inclui:
• linha de 15 Amp para 

equipamento de 120 Volts
• linha de 15 Amp para 

equipamento de 220 Volts

A superfície onde o dosador 
é colocado deve ser forte o 
suficiente para apoiar o peso 
de até 700 libras - 317 Kg.

Substitua todos os fusíveis 
com substitutos do mesmo 
tamanho.

Essa máquina não é a prova 
de explosão e não deve ser 
usada em uma atmosfera 
inflamável ou com materiais 
inflamáveis.

Para reduzir o risco 
de choque elétrico ou 
ferimentos, use somente em 
locais fechados.

Se qualquer dano for encontrado, notifique a transportadora  
imediatamente. Peça uma inspeção para solicitar a recuperação. Reivindicações 

sobre danos devem ser feitas pelo destinatário (VOCÊ). A transportadora 
assume total responsabilidade na aceitação do carregamento e não irá lidar 

com quaisquer reclamações do consignador.

FIGURE 1
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 6   Plugue no cabo de força e conecte todos os cabos.
a. Passe os cabos do teclado, tela e mouse pela parte traseira da máquina onde o computador tiver  

sido colocado. Plugue-os nas portas apropriadas na parte traseira do computador. 
b. Se você tiver comprado o scanner de código de barras opcional, impressora de etiquetas ou está usando 

um espectrofotômetro, passe os cabos pela parte traseira da máquina onde o computador tiver sido 
colocado. Plugue esses cabos nas portas apropriadas na parte 
traseira do computador.

c. Conecte o cabo USB saindo do orifício da máquina onde o computador 
tiver sido colocado. Coloque o cabo USB na porta identificada como 
“DOSADOR” na parte traseira do computador. Ver Figura 2

d. Plugue os cabos de força do monitor, computador e Accutinter no 
estabilizador recomendado.

e. Plugue o estabilizador em uma saída elétrica exclusiva de 15 Amp.  

 7   Ligue a máquina.
a. Localize o painel frontal abaixo do bico próximo do centro da 

máquina.
b. Localize e remova os dois parafusos de cabeça Phillips fornecidos.
c. Abra o painel frontal e localize o interruptor vermelho de duas 

posições perto da parte inferior do compartimento.
d. O interruptor vermelho de duas posições precisa estar na posição 

“ON” ou “RESET” para que o Accutinter funcione propriamente.
e. Feche o painel frontal e aparafuse os dois parafusos de cabeça 

Phillips fornecidos.

 8   Ligue o computador e tela.
Localize o botão on/off no seu computador e ligue-o. Consulte o manual do usuário do computador se você 
tiver dificuldade para localizá-lo. 

 9   Localize o ícone do ColorPro no seu computador.
O banco de dados do ColorPro e do seu fabricante foram instalados na fábrica da Fluid Management.
Se você não puder localizar o ícone da ColorPro, carregue o software usando o CD de backup fornecido.
Abra o ColorPro clicando duas vezes no ícone.

10  Depois da máquina estar instalada, encha os reservatórios e atualize o ColorPro.
Preencha um dosador manual inicial para cada corante. 
(Veja “Iniciando: Preparando e abastecendo os reservatórios” na página 16).

FIGURA 2

Iniciando
Instalação
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4
A luz azul na frente da impressora deve 
estar acesa se a impressora estiver pronta. 

-  Clique no botão Imprimir Etiqueta (F5) 
para imprimir etiquetas quando aplicar a 
fórmula.

3
USB 

Plugue o cabo USB na porta USB disponível 
na parte traseira do computador.

2

a. Plugue o adaptador de força no conector de 
força na parte inferior da impressora.

b. Plugue a outra extremidade do cabo de 
força em uma saída de força.

c. Plugue o cabo USB na parte inferior da 
impressora.

O software da impressora de etiqueta para a impressora de etiquetas está instalado no computador pela 
Fluid Management. Tudo que você precisa fazer é conectar os cabos da impressora ao computador e 
a uma saída de força exclusiva. A embalagem original do vendedor da impressora inclui o software, um 
guia de início rápido com instruções detalhadas e os cabos necessários.

Siga esses passos para conectar à impressora:

Iniciando
Conectando a impressora de etiquetas (opcional)

1 a. Retire a impressora da 
embalagem. 

b. Certifique-se de que 
tem esses itens: 
-CD-ROM 
-Guia de Início Rápido 
-Rolo de Etiquetas 
-Cabo USB 
-Impressora de       
  Etiquetas 
-Cabo de força 
-Adaptador de força 

c. Plugue o cabo de força 
ao adaptador de força.
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4

Conecte o cabo do scanner ao 
conector roxo do teclado na 
parte traseira do computador 
onde o símbolo do teclado está 
identificado.

O scanner do código de barras deve ser conectado ao computador e teclado. O scanner do código de 
barras é pré-programado pela Fluid Management. Após o scanner do código de barras estar conectado, 
o scanner deve ser habilitado para ser compatível com o ColorPro. A embalagem original do vendedor 
inclui o scanner de código de barras, o cabo e um guia de início rápido.

Siga esses passos para instalar o scanner de código de barras:

a. Retire da embalagem o scanner de código 
de barras. 

b. Certifique-se de que o scanner de código 
de barras e o cabo estão incluídos.

c. Ligue o computador.

1

3

Conecte o cabo do scanner ao cabo do 
teclado do Accutinter 1500 

OBSERVAÇÃO Se o cabo do scanner for 
USB, acrescente um adaptador e conecte 
os dois cabos.

Plugue o fio modular do cabo de interface na 
porta na parte inferior do cabo do scanner.

2

Iniciando
Conectando o scanner do código de barras (opcional)
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Depois de habilitar o scanner de código de barras, 
você pode testar o scanner ao dosar.
a. Abra o menu de Dosar.
b. Selecione uma fórmula.
c. Clique no botão Dosar. Se você receber uma 

mensagem que diz “Por favor passe o scanner 
no código de barra base”, você habilitou com 
sucesso o scanner de código de barra.

a. Verifique a base para desabilitar a impressão 
para permitir que os operadores desabilitem 
manualmente usando o scanner.

b. Verifique o chip de escaneamento do código 
de barra habilitado se você estiver usando 
códigos de barra para identificar formular de 
chips de outras cores.

a. Cheque a caixa de Scanner de Código de Barras 
habilitado nas Opções Código de Barras e Extra.

b. Clique Aplicar Mudanças, depois clique em Sim e 
OK.

c. Feche.

Após o scanner do código de barras estar conectado ao computador e teclado, ele deve ser habilitado no ColorPro.

Siga esses passos para habilitar o scanner de código de barras:

Iniciando
Conectando o scanner do código de barras (opcional)

8
7

65 Localize o FM_Customizer na pasta Fluid 
Management e inicialize.
a. Digite “service” quando a senha for pedida.
b. Clique em Checar.
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Iniciando
Preparando e abastecendo os reservatórios

Depois de sua máquina ser instalada em local apropriado, você precisa encher os reservatórios com 
corante para poder dosar pela primeira vez. Sua máquina poderá ser enviada com uma pequena 
quantidade de glicol ou corante nos reservatórios, mas você precisará enchê-los até o máximo com 
corante. Quando reabastecer os reservatórios, você irá seguir o mesmo processo usando os passos 
3-8. Os reservatórios possuem capacidades variadas. Cheque a etiqueta dentro da tampa superior para 
verificar a capacidade e locais do corante. NÃO encha demais os reservatórios. Antes dos reservatórios 
serem cheios, o ColorPro (ou o software do seu fabricante) deve ser atualizado (ver Pág 17).

•
Cuidados  

• NÃO opere o dosador 
até que esteja no local 
permanente.

• NÃO dose se os 
reservatórios estiverem 
vazios.

• Antes de dosar o corante 
pela primeira vez, você 
deve terminar a dosagem 
manual.

• NÃO dose sem o 
reservatório estar no lugar.

• NÃO use a superfície da 
prateleira para vedar latas 
abertas.

1 Levante a tampa 
superior do Accutinter 
para que você veja os 
reservatórios lá dentro.

2 Retire as tampas de cada 
reservatório uma de cada 
vez e prepare para enchê-
los com corante.
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Menu Principal

Iniciando
Preparando e abastecendo os reservatórios

3 Atualize o ColorPro com as informações do nível do 
reservatório após você ter enchido todos eles.

4 A partir do menu principal, selecione Manutenção (F3).
No tab Encher, selecione Todos (F2).

5 Selecione o botão 
Encher até o Topo (F2).

6 Quando receber a 
mensagem, “...você tem 
certeza?”, clique em Sim.

7 Selecione Fim (Esc) 
para retornar ao Menu 
Principal.

Menu Encher
 Use o Menu Encher para 

atualizar o software 
depois de ter enchido 
todos os reservatórios 

pela primeira vez. Quando 
reabastecer, selecione 

Todos (F2) ou o corante 
individual correto.

*OBSERVAÇÃO: Repita todo o 
processo para cada reservatório vazio.

*OBSERVAÇÃO: Quando reabastecer, atualize os 
reservatórios colocando a quantidade de corante que 
você acrescentou na caixa de texto. Pressiona Enter.
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Iniciando
Preparando o sistema

Após você ter enchido os reservatórios e atualizado o software, você deve fazer uma dosagem inicial para 
se certificar de que o Accutinter está funcionando apropriadamente. 

Limpeza rápida
Use “Limpeza Rápida” para Limpeza 
diária.  Isso só irá limpar os corantes que 
não tiverem sido recentemente usados.

1 A partir de qualquer tela, escolha Manutenção (F3 ou F11).

2 Clique no tab 
Limpeza.

3 Limpeza dos 
corantes. Clique 
no corante a ser 

limpo ou selecione 
o botão TODOS 

para limpar todo o 
sistema. Clique no 
botão Limpar (F3).

5 Clique em Dosar. 
Corantes irão dosar. Uma 
mensagem irá aparecer 
para confirmar dosagem.

4 Coloque o contêiner 
embaixo do bico 

com o tampa do 
bico aberta.

6 Clicar em Fim 
(Esc).
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Com a prateleira armazenada na posição 
vertical, centralize a lata de 5-galões 
diretamente abaixo da luz de LED vermelha 
localizadora da lata antes da dosagem.

Iniciando
Usando as prateleiras

Para contêineres de 5-galões, mantenha 
a prateleira virada na vertical dentro do 
Accutinter.

Para todos os outros tamanhos de contêiner, 
puxe a prateleira.

Coloque o quarto / quartilho diretamente 
na prateleira abaixo da luz de LED vermelha 
localizadora da lata.

 

Levante a prateleira até a posição do quartilho, 
quarto ou galão etiquetado. Empurre a prateleira 
para travá-la no local.

Certifique-se de que a prateleira está firme antes 
de usar.

Para mover a prateleira da posição travada, 
levante a prateleira para cima e para fora 
levemente e deslize a prateleira para a altura do 
contêiner desejada.
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ColorPro e ColorPro Professional colocam a utilização na ponta dos seus dedos com recursos que 
permitem que você opere o dosador Accutinter 1500 - instantaneamente dosando qualquer fórmula no seu 
banco de dados, realizar manutenção, fazer relatórios de uso, estimar a cobertura de pintura para qualquer 
sala, ajustar fórmulas e calcular as fórmulas para clarear ou escurecer tintas.

Recursos do ColorPro4:

• Dose todas as formulações 
do seu banco de dados ou 
crie manualmente as suas 
próprias cores.

• Armazene as informações 
do cliente ou requisitos de 
cor para que possa fornecer 
serviços consistentes em 
todas as ocasiões.

• Integra com o hardware 
e o software do 
espectrofotômetro

• Customiza as configurações 
para atender as necessidades 
de volume do seu negócio.

• Telas fáceis de usar irão 
auxiliar na manutenção de 
rotina.  

• Realizar diagnóstico da 
máquina para resolução 
rápida de problemas.

• Rastrear e registrar o 
corante, máquina e uso da 
fórmula para auxiliar você no 
gerenciamento do inventário, 
manutenção e tendências.  

• Todas as funções podem ser 
conduzidas com mouse ou 
teclado. 

• ColorPro traduzido em uma 
variedade de idiomas do 
operador

Operações Básicas
Bem vindo ao ColorPro4
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Operações Básicas
Menu Principal

Dosar
Clique aqui para ir para o Livro de Fórmulas, 
Menus de Dosagem Manual e Fila de Dosagem.

Relatórios 
Clique aqui para 

preparar relatórios 
de um período 

selecionado de datas 
no formato de  

arquivo csv.

Manutenção
Clique aqui para 

adicionar corante, 
linhas de limpeza, 
agite os corantes.

Sobre 
Clique aqui para visualizar as 
informações do ColorPro e Accutinter.

Menu de Ajuda 
Clique aqui para 

os vídeos de 
treinamento e obter 

respostas para as 
suas perguntas do 

ColorPro e Accutinter.

A tela principal do ColorPro tem cinco seleções.
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Operações Básicas
Dosagem do Livro de Fórmula

A partir do menu principal, escolha o botão Dosar (F2). O tab do Livro de Fórmulas permite que você 
selecione, dose e ajuste a fórmula. Você também pode estimar as quantidades de tinta e colocar novas 
fórmulas.

Limpar fórmula
Para selecionar uma nova fórmula ou começar 
novamente, selecione Limpar Fórmula (F9).

Dosar
Escolha Dosar (F2) para dosar a fórmula 
agora.  Quando dosar, coloque o contêiner 
debaixo do bico.  Uma mensagem irá 
aparecer para confirmar a dosagem.

Para dosar outro contêiner da mesma 
fórmula, selecione Dosar (F2).

Informações da Fórmula
Selecione a Marca da 

fórmula que você está 
procurando usando os 

menus disponíveis.

Coloque o nome da 
Fórmula ou use os menus 

para procurar pelo 
Número da Fórmula no 

seu banco de dados.

Selecione o Produto, 
Acabamento e Tamanho 

do Contêiner desejado 
usando os menus 

disponíveis.
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Operações Básicas
Dosando a partir do Livro de Fórmulas

Componentes
Os componentes do corante necessários 
para a dosagem aparecerão aqui.

Enviar para fila de espera
Selecione Enviar para 
Fila de Espera (F10) para 
dosar a fórmula mais tarde.

Avaliador de cobertura
Clique em Estimador de Cobertura 
(F8) para estimar o quanto de tinta é 
necessário para o trabalho.

Preço
Clique aqui (F3) para estimar 
o custo de um trabalho 
ou preço de uma fórmula 
específica (opcional).

Ajuste
Clique aqui (F6) para 
ajustar fórmulas 
individuais (Ver Pág 28).

Ordenar para Fila de 
Espera  
Esse número indica o 
número de tarefas na fila.

Salvar como 
personalizado
Clique aqui (F7) 
para salvar como 
cor customizada ou 
informações do cliente.

Imprime etiqueta
Clique aqui para imprimir 
etiquetas.
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A partir do Menu Principal, selecione o botão Dosar (F2). O tab de Dosagem Manual permite que 
você selecione, dose e ajuste a fórmula. Você também pode estimar as quantidades de tinta e colocar 
novas fórmulas.

Operações Básicas
Dosagem Manual

Marca
Selecione a Marca da 

tinta cuja fórmula você 
está criando usando os 

menus disponíveis.

Coloque as quantidades
Os corantes serão mostrados em Componentes Selecionados. Coloque o tamanho da 
dose de corante que você deseja. Repita os passos para cada corante naquela fórmula.

Componentes
A partir da lista 

de componentes, 
selecione o primeiro 

corante clicando duas 
vezes no botão.

Obter base
Após selecionar a marca 

e corantes, clique aqui 
para selecionar a Base e 

o tamanho a dosar nas 
informações da nova 

fórmula.

Salvar como personalizado
Clique aqui (F7) para salvar as 
informações da fórmula personalizada.

Dosar Agora
Selecione dosar agora selecionando Dosar (F2).

Ou

Enviar para fila de espera 
Coloque a fórmula mais tarde selecionando Enviar para 
Fila de Espera (F10).
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Operações Básicas
Usando uma fonte externa de dados e dosagem na fila de espera

A partir do Menu Principal, selecione Dosar (F2). O tab de Fila de Espera de Dosagem permite que 
você coloque e dose uma fórmula escaneada por um espectrofotômetro (opcional) ou de uma ordem 
anterior ainda não dosada.

Lista de entrada:
A Lista de Entrada 

(F4) mostra todas as 
fórmulas esperando 
para serem dosadas 

a partir de uma fonte 
externa ou requisitadas 

anteriormente. O 
número de trabalhos 

na lista de espera está 
localizado no canto 

superior direito.

Procure um trabalho 
clicando em qualquer 

um dos tabs de entrada.

Dosar
Selecione Dosagem (F2) após selecionar a 
fórmula da Lista de Entrada. 

Remover tarefa
Clique aqui para retirar 
a dosagem selecionada 

da lista de entrada.

Ordenar para Fila de Espera  
Esse número indica o número de tarefas na fila.
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Operações Básicas
Ajustando Fórmulas

As fórmulas de cores podem ser modificadas para ajustar a palidez, contraste e modificar as fórmulas 
existentes. A partir de qualquer tab no Menu de Dosagem, clique em Ajuste (F6) após a fórmula ser 
selecionada.

Ajustar Componentes
No tab de Ajustar 
Componentes, as 

quantidades de corante 
da fórmula original são 

mostradas.

Selecionar componentes
Nos campos de Alterar +/- 

digite a quantidade a ser 
adicionada ou subtraída 
da fórmula original para 

cada corante. Os totais 
irão mudar com base nas 

quantidades que você 
colocar.

Mudança de distribuição
Clique em Mudar 
Distribuição (F2) para 
distribuir as quantidades 
de corante adicionais.

Total de distribuição
Clicar em Distribuição Total 
(F3) para distribuir a fórmula 
original mais as quantidades 
ajustadas.
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Mudança de 
distribuição
Clique em Mudar 
Distribuição (F2) 
para distribuir as 
quantidades de 
corante adicionais.

Total de distribuição
Clique em Total de Distribuição 
(F3) para dosar a fórmula original 
mais as quantidades ajustadas.

Operações Básicas
Usando escala de cores

No tab de Ajuste de Escala, as quantidades originais da fórmula de corantes são mostradas.

Zerar
Clique aqui (F9) 
para retornar a 
configuração da 
fórmula original.

Crie uma fórmula 
mais pesada ou leve 

selecionando Mudar 
Porcentagem e 

selecionando um valor 
da caixa do menu ou 

selecionar um tamanho 
de contêiner de tinta 

diferente a partir do menu.
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Operações Básicas
Limpando as Linhas

Recomenda-se que você realize a limpeza diariamente para assegurar o melhor desempenho do 
Accutinter e evitar erros nas tintas.   

Limpeza rápida
Use “Limpeza Rápida” para limpeza 
diária. Isso só irá limpar os corantes que 
não tiverem sido recentemente usados.

1 A partir de qualquer tela, selecione 
Manutenção (F3 ou F11).

2 Clique no tab 
Limpeza

3 Limpeza dos 
corantes. 

Clique no corante 
a ser limpo ou 

selecione o botão 
Todos para limpar 

todo o sistema. 
Clique no botão 

Limpeza (F3).

5 Clique em Dosar (F2). 
Corante(s) irá(ão) ser 
distribuídos. Uma 
mensagem irá aparecer 
para confirmar dosagem.

4 Coloque um 
contêiner debaixo 

do bico com a 
abertura do bico 

aberta.

6 Clique em Fim 
(Esc).
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1 Clique no Tab 
Agitar. No campo 

de Duração em 
Minutos (F4), 

digite a quantidade 
de tempo que os 
corantes devem 

mexer.

2 Clique em Agitar 
(F2) para iniciar o 

ciclo de agitação. A 
barra de progresso 

irá aparecer 
confirmando o ciclo 
de agitação. Clique 

em Fim (Esc).

OBSERVAÇÃO: O ciclo padrão é de 30 
segundos por hora. A Fluid Management 
recomenda 4 minutos para agitação manual.

Operações Básicas
Mexendo os corantes

Quando adicionar novos corantes ou se o corante ainda não tiver sido usado por vários dias, você 
poderá desejar mexer as cores manualmente. De qualquer tela, selecione Manutenção (F3 ou F11). O 
tab Agitar permite que você mexa os corantes no reservatório.
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Segurança
Instruções Importantes 
de Segurança quando 
operar o equipamento

Procura de Problemas  
Contém informações 
com relação a dosagem, 
pintura com cores 
e outros assuntos 
operacionais.

Manutenção 
Inclui informações sobre 
o reservatório, bico e 
manutenção preventiva e 
limpeza de linha. 

Operações Básicas
Usando a Ajuda do ColorPro

Para informações adicionais sobre como operar o seu Accutinter ou ColorPro clique em Ajuda (F1). A tela 
principal do ColorPro tem seis seleções.

Guia de Início Rápido
Visão geral com relação a 
distribuição, manutenção 
e personalização de seus 

Accutinter.

ColorPro
Encontrar informações 

sobre dosagem com 
ColorPro, manutenção 

da máquina e 
personalização. 

Modelos Accutinter
Contém informações 

com relação a 
prateleiras, tamanhos 

de contêineres e 
dosagem.
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Manutenção, Cuidado e Uso

O Seu Accutinter 1500 depende de peças limpas e em boa manutenção. Para garantir precisão na distribuição 
e aumentar a operação de seu Accutinter 1500, siga o cronograma de manutenção detalhado abaixo:

*Isso deve ser realizado por um técnico de serviço autorizado da Fluid Management.

REALIZAR TODOS OS DIAS:
• Limpar cada um dos bicos com a ferramenta de limpeza de bico recomendada e limpar (ver   

abaixo)
• Retirar todo o excesso de corante e detritos do bico e da área do bico.
• Limpar todas as superfícies acessíveis e armário com uma solução de limpeza leve.
• Esvazie e limpe a bandeja de gotejamento. Substitua se necessário.
• Umedeça a esponja diariamente para evitar que o corante seque.
REALIZAR TODAS AS SEMANAS:
• Limpe as bandejas de gotejamento em volta dos reservatórios.
REALIZAR A CADA SEIS MESES:
• Checar a calibração e recalibrar conforme necessário.*
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Perguntas mais Frequentes
Resolução de Problemas nos Equipamentos

PROBLEMA PRIMEIRA VERIFICAÇÃO: AÇÃO

A máquina está 
distribuindo colorações 
inadequadas.

...A calibração de 
enchimento do ColorPro está 
de acordo com o que está 
dentro do reservatório?

…As aberturas do bico foram 
limpas recentemente?

…O Accutinter está dosando 
com precisão?

Compare o conteúdo 
do reservatório com a 
calibração de enchimento. 
Ajuste se necessário:

1- Olhe dentro do reservatório 
e compare o conteúdo com 
o que a configuração de 
enchimento do ColorPro 
mostra. 

2- Se não combinarem, encha 
o reservatório e ajuste 
o nível do corante no 
ColorPro (ver Pág 17)

Limpe os bicos:
1- Limpar cada abertura de 

bicos com um limpador.
2- Retire todo o corante em 

excesso em volta dos bicos 
(ver pág 31). 

3- Purgue as linhas com 
ColorPro (ver pág 28).

4- Repita a limpeza e purga 
se necessário. 

 � Coloque uma onça de cada 
corante dentro do contêiner 
de medição identificado. 
Se você notar que algum 
corante não está sendo 
distribuído, chame o 
Atendimento ao Cliente 
para solicitar assistência.

O corante é direcionado 
para o lado durante a 
distribuição.

...Os bicos foram limpos 
recentemente?

1- Limpe o bico. Retire todo 
o corante em excesso e 
detritos secos.

2- Purgue a linha de corante.
3- Repita se necessário.

A maioria dos problemas listados nesta seção pode ser evitada pela limpeza diária e pela limpeza do bico. 
Ver a seção de Manutenção, Cuidado e Uso neste Manual para checar as instruções.

Use o gráfico abaixo para localizar o problema e realizar as ações recomendadas na última coluna. 

Entre em contato com o Atendimento ao Cliente da Fluid Management para encontrar a solução.
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Perguntas mais Frequentes
Resolução de Problemas nos Equipamentos

PROBLEMA PRIMEIRA VERIFICAÇÃO: AÇÃO

A tampa do bico não está 
abrindo ou fechando.

...A tampa do bico está 
coberta com corante ou 
detritos secos?

 � Limpe todo o corante e 
detritos secos da área da 
tampa do bico. Certifique-
se de que o braço do bico 
esteja limpo e se movimenta 
livremente.

 � Se a tampa do bico 
não fechar, chame o 
Atendimento ao Cliente.

O corante pinga ou 
escorre depois da 
dosagem.

...O ColorPro está 
solicitando que você encha 
o reservatório?

...As aberturas dos bicos 
precisam ser limpas?

...O corante tem ar dentro 
dele?

1- Se sim, encha o 
reservatório com corante 
(ver pág 16).  

2- Agite por até três minutos.  
3- Faça a purga da linha.

 � Se o reservatório estiver 
cheio, limpe o bico e complete 
a purga usando ColorPro (ver 
pág 28). Repita se necessário.

 � Complete a purga usando 
ColorPro (ver pág 28). Repita 
se necessário.

Um reservatório de 
corante precisa ser 
enchido.

 � Siga as instruções 
de “Preparação e 
Reabastecimento de 
reservatórios” na página 16.

A cobertura e tampas do 
reservatório precisam ser 
limpos.

 � Embeba as coberturas do 
reservatório em água quente 
e detergente leve. Limpe o 
excesso de detritos e corante 
seco quando o corante tiver 
se soltado.

 � Raspe o excesso de corante 
com uma espátula.

O corante saindo do 
bico está pingando ou 
aglomerado.

...As aberturas dos bicos 
precisam ser limpas?

 � Limpe as aberturas dos bicos 
e faça purga nas linhas (ver 
página 31). O corante deve 
sair do bico em um fluxo 
contínuo.
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Perguntas mais Frequentes
Resolução de Problemas nos Equipamentos

PROBLEMA PRIMEIRA VERIFICAÇÃO: AÇÃO

A máquina não está 
distribuindo.

...A máquina está ligada e 
plugada?

 � Certifique-se que o cabo de 
força está conectado.

 � Reinicie a máquina:
1- Saia do ColorPro.
2- Desligue o computador. 
3- Pressione a tecla reset 

na frente da bandeja do 
teclado.

4- Espere 30 segundos.
5- Ligue o computador 

novamente.  

 � Se o problema persistir, chame 
o Atendimento ao Cliente.

Não há energia; ...A máquina está ligada e 
plugada?

...Há energia no 
receptáculo?
...O estabilizador está 
ligado?

 � Certifique-se de que o cabo de 
força está conectado. Substitua 
o cabo de força se estiver 
danificado.

 � Verifique o disjuntor. 

 � Ligue o estabilizador; 
substitua se necessário.

A impressora não está 
imprimindo.

...O cabo de força está 
firmemente conectado ao 
computador e funcionando 
propriamente?
...O cabo USB está 
conectado nas duas 
extremidades? 

 � Certifique-se de que o 
dispositivo de impressão está 
conectado propriamente. 

 � Desplugue a energia da 
impressora por 30 segundos 
e plugue novamente. Tente 
imprimir novamente.

 � Reinicie o computador. Após 
reiniciar, imprima novamente.

 � Se você ainda tiver problemas 
depois de seguir essas 
sugestões, entre em contato 
com o fabricante da impressora 

O motor está funcionando 
de modo errático ou não 
está funcionando.

...O dosador está em uma 
linha dedicada?

 � Se não, plugue o dosador em 
uma linha exclusiva de 115 ou 
220 Volts.

USB
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Perguntas mais Frequentes
Resolução de Problemas nos Equipamentos

PROBLEMA PRIMEIRA VERIFICAÇÃO: AÇÃO

Um ou dois corantes não 
estão sendo distribuídos.

...Os bicos estão entupidos? Seguir as instruções de 
limpeza diária do bico (ver
pág 31) para o seu modelo.

Como eu limpo as 
aberturas do bico?

 � Seguir as instruções de 
limpeza diária do bico (ver 
pág 31).

     OU
 � Seguir as “Instruções de 
Limpeza Diária do Bico” 
do lado de dentro da tampa 
superior da sua máquina.

O computador não liga 
quando você pressiona o 
botão para ligar.

...O cabo de força está 
ligado?

 � Certifique-se que o cabo de 
força está plugado na parte 
de trás do computador e 
a uma tomada elétrica em 
funcionamento.

A tela está em branco. ...A energia está ligada 
e todos os cabos estão 
presos?

 � Certifique-se que o cabo 
de força está plugado na 
parte de trás do monitor e do 
computador.

 � Certifique-se que o cabo de 
força está plugado na parte 
de trás do computador e 
a uma tomada elétrica em 
funcionamento.

 � Certifique-se de que o 
estabilizador está ligado.

O teclado não está 
respondendo.

...Todos os cabos estão 
presos corretamente entre o 
computador e o teclado?
...Todos os cabos estão 
presos corretamente entre o 
computador e o teclado?
...O teclado precisa ser 
substituído?

 � Se não, prenda todos os 
cabos com firmeza. 
 
 
 

 � Substitua o teclado.
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PROBLEMA PRIMEIRA VERIFICAÇÃO: AÇÃO

Geral relacionado ao 
ColorPro

...Certifique-se de que o 
ColorPro está instalado. 

...Tente reiniciar a máquina 
para ver se resolve o 
problema.
...Você pode achar a 
resposta na seção de Ajuda 
do ColorPro?
...Certifique-se de que o seu 
computador está conectado 
propriamente.

 � Ligue o computador. A tela 
principal do ColorPro abre? 
Se sim, o ColorPro está 
instalado.

 � Pressione o botão reiniciar 
na frente da bandeja do 
teclado.  

 � Procure na Ajuda pelas 
instruções e informações de 
solução de problemas. 

 � Certifique-se de que o cabo 
de comunicação conecta o 
computador ao dosador. 

 � Se protetores de tela tiverem 
sido instalados recentemente, 
eles podem conflitar com 
o ColorPro. Desinstale os 
protetores de tela.  

 � Reinicie o computador.
Pressione o botão de liga 
e desliga do computador.
Espere 30 segundos e ligue 
o computador novamente.

 � Se nenhuma dessas 
sugestões funcionar, ligue 
para o Atendimento ao 
Cliente.

A mensagem no ColorPro 
afirma, “Comunicação 
com o dosador foi 
cortada. Verifique 
novamente as conexões e 
tente novamente.”
 

...Certifique-se de que 
o cabo de comunicação 
está conectado entre o 
computador e a máquina.

 � Saia do ColorPro

 � Desligue o computador.

 � Reinicie o computador. 
Pressione o botão 
vermelho do lado direito 
do computador. Espere 
30 segundos e ligue o 
computador novamente.

 � Se você ainda receber a 
mensagem, ligue para o 
Atendimento ao Cliente.

Perguntas mais Frequentes
Solução de Problemas do ColorPro
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Perguntas mais Frequentes
Solução de Problemas do ColorPro

PROBLEMA PRIMEIRA VERIFICAÇÃO:

A mensagem no ColorPro 
afirma, “Falha de pulso 
do codificador. O motor 
falhou no reservatório 
contendo...”

 � Ligue para o Atendimento ao Cliente.

O scanner opcional de 
código de barras não 
funciona...

 � Você deve ter o ColorPro Professional para poder fazer códigos 
de barra.

 � Certifique-se de que a Caixa Habilitada do Scanner de 
Código de Barras está marcada no FM_Customizer (ver págs 
14-15). 

Se você suspeitar que 
há um problema com a 
impressora de etiquetas...

 � Entre em contato com o fabricante da impressora

Se você suspeitar que 
há um problema com os 
corantes...

 � Entre em contato com o seu gerente de departamento ou loja.
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Manutenção

Atualizações e Peças de Reposição
Algumas peças podem ser atualizadas ou substituídas 
pelo cliente. A Fluid Management expressamente 
identifica as peças como tais, e fornece a 
documentação com instruções quando apropriado 
para clientes substituírem essas peças. Você deve 
seguir com cuidado todas as instruções quando 
realizar tais substituições. Certifique-se SEMPRE de 
que a energia está desligada e que o produto está 
desplugado de qualquer fonte de energia antes de 
tentar fazer uma substituição. 

NÃO tente fazer manutenção num produto a não 
ser que você tenha sido instruído a fazê-lo pelo 
Representante de Atendimento ao Cliente. Use 
somente um fornecedor de serviço que seja aprovado 
para consertar o seu produto em particular.

Obter Serviço de Garantia
Primeiro, siga os conselhos neste guia. Se a unidade 
ainda não funcionar, ligue para o Atendimento ao Cliente 
para obter informações de como obter serviço de 
garantia.


Serviço de Atendimento ao Cliente  

Fluid Management
+1.847.537.0880

Economize tempo e dinheiro. Se algo der er-
rado, sugerimos consultar as seções de Ma-
nutenção, Resolução de Problemas e Serviço 
deste guia. Elas foram criadas para resolver os 
problemas básicos antes de consultar um técnico 
de serviço.

No entanto, se você precisar de assistência, 
tenha em mãos o modelo e número de série.
Esteja perto de sua máquina quando você 
ligar e tenha o número da ordem de compra 
em mãos se for pedir peças.

A placa serial está localizada abaixo da tampa 
da máquina. Ela inclui os números de série e 
modelo para a sua máquina. Por favor tome nota 
dos números abaixo:

Data da compra:

Número do Modelo: 

Número de série:

O nome do seu  
Técnico de Serviço:
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