
Brukermanual til blandeprogammet



Fargeblanding

2

På startsiden skriver du inn den fargen du vil blande



Fargeblanding

3

Skriv inn hele, eller deler av fargenavnet for å søke opp fargen. Her ser du også hvilket fargekart farger
tilhører. Du kan også starte søket utifra fargekartet eller produkt med knappene til høyre.



Fargeblanding
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Her velger du hvilket produkt du skal bruke. Søk produkt med pil-tasten, opp eller ned. Eller skriv inn
hele, eller deler av produktnavnet.



Fargeblanding
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Velg spannstørrelse



Fargeblanding
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Nå kan du sette igang blandingen. Trykk på Blande eller F8.



Lage resept
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Velg avansert på siden.



Lage resept
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Trykk på Opprett resept



Lage resept
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Velg produkt. Søk etter produkt med piltastene, opp eller ned.
Eller skriv inn hele, eller deler av produktnavnet.



Lage resept
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Her velger du base.



Lage resept
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Velg størrelse for resepten.



Lage resept
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Velg hvilken pasta du skal bruke, og skriv inn antall impulser.



Lage resept
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Velg forpakningsstørrelse.



Lage resept
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Her velger du om du vill bruke en kunde fra kunderegistret. Om ikke – marker det
tomme feltet øverst i kundelisten.



Lage resept
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Nå kan du starte fargeblandingen. Trykk på Blande eller F8.



Manuell blanding
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Start med å trykke på Blandemaskin på startsiden.



Manuell blanding
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Trykk deretter på Manuell blanding.



Manuell brytning
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Fyll i den mengden du ønskar av respektive pasta.



Manuell blanding
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Når du har funnet riktig farge, trykker du på Videre så starter maskinen å dosere.



Manuell blanding

20

Plaser spannet og trykk OK eller Enter for å starte dosering.



Manuell blanding
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Nå er doseringen ferdig. Klikk eller trykk Enter for å fortsette.



Tilpasse standardresept
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Det går fint å tilpasse en standardresept gjennom å legge til pasta.
Klikk på Juster resept



Tilpasse standardresept

23

Skriv inn ønsket mengde pasta, og du ser resultatet. Klikk på Videre.



Tilpasse standardresept
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Start blanding av den tilpassede resepten ved å klikke på Blande.



Justere farger. Hvordan få en
standardresept mørkere eller lysere.
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Klikk på Juster.



Justere farger. Hvordan få en
standardresept mørkere eller lysere.
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Du kan justere fargen så den blir lysere eller mørkere gjennom å dra markøren på skalaen.
Når du er fornøyd med fargen, klikk på Videre.



Justere farger. Hvordan få en
standardresept mørkere eller lysere.
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Start blandingen av den justerte resepten ved å klikke på Blande.



Lagre farge/resept
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Vil du lagre en farge eller en resept som du har laget i Juster resept?
Klikk på Lagre farge.



Lagre farge/resept
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Her kan du velge mellom tidligere kunder eller legge til en ny.
For å legge til en nye kunde – trykk på + knappen. I denne Menyen kan du bytte navn på fargekart og

farge. I kommentarfeltet skriver du f.eks navnet på fargen, f.eks. S1000-N



Lagre farge/resept
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Fyll inn ny kundeinformasjon. Trykk på Ok.



Lagre farge/resept
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Iflg GDPR må du ha godkjennelse av kunden for å kunne lagre deres informasjon. Når kunden har
godkjent klikker du i boksen til høyre og klikker på Ok.



Lagre farge/resept
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Klikk på lagre.



Lagre farge/resept

33

Når du ønsker å finne dine lagrede farger klikker du først på velg varemerke.



Lagre farge/resept
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Her velger du kundens resept.



Lagre farge/resept
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Velg kunde og resept.



Redigere kunderegister
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Start med å gå inn i kunderegistret.



Redigere kunderegister
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Her kan du f.eks slette en kunde, om kunden ønsker det.



Redigere kunderegister
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Her kan du slette, endre eller flytte en farge.



Gjenbruk feilblandet maling
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Klikk på Leveranser. Marker hvilket spann du vil gjenbruke.



Gjenbruk feilblandet maling
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Når du klikker på det spannet du vil gjenbruke, kommer knappen Återvinn bruten färg fram.        . ..
Klicka nu på Återvinn bruten färg.



Gjenbruk feilblandet maling
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Velg antall spann du vil gjenbruke og klikk på OK.



Gjenbruk feilblandet maling
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Merk spannet med angitt serienummer, og sett den på plassen for feilbrekk. Programvaren vil nå holde
styre på beholdningen. Neste gang dere skal blande denne farge eller en annen farge som inneholder
pasta som allerede er spannet, vil programmet automatisk be om at du henter spann merket med riktig
serienummer, og eventuelt blande inn resterende pasta.


