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1.
Start SYMplus Shopfloor 840D Frezen 
op via het startmenu.

1. Kies na het opstarten voor Bediening 
(F3).

2.

1. Klik links in het menu onder Machine 
inrichten op Inschakelen.

3.
1. Om de hoofdschakelaar van de machine 
te vinden moet je met de pijltoetsen naar 
de achterkant van de machine gaan.

Klik op de Hoofdschakelaar. 

1.

1.

1.
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4.
1. Als eerste moet je de noodschakelaar 
uittrekken.

Klik op de (NOOD-UIT)-knop.

2. Om de machine in te schakelen moet je 
achtereenvolgens op de volgende toetsen 
klikken:

1. Grijze Start toets

2. Groene SPINDLE START toets

3. Groene FEED START toets.

4. Klik op de toets RESET om de machine 
in de uitgangspositie (uitgangstoestand) te 
zetten. 

1.

1.
2.

3.

4.
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5.
Je gaat de machine nu in de Z-richting 
refereren. Klik achtereen-volgens op de 
volgende toetsen:

1. Toets met de letter Z.

2. Toets met het teken +.

6.
Je gaat de machine nu in de Y-richting 
refereren. Klik achtereenvolgens op de 
volgende toetsen:

1. Toets met de letter Y.

2. Toets met het teken +.

7.
Je gaat de machine nu in de X-richting 
refereren. Klik achtereenvolgens op de 
volgende toetsen:

1. Toets met letter X.

2. Toets met het teken +.

1.

2.

1.

2.

1.

2.
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8.
Als de machine gerefereerd is, ben je 
gereed met het hoofdstuk inschakelen.

1. Klik boven in beeld op de blauwe 
menu-knop om terug te keren naar het 
hoofdmenu.

9.
1. Aan het groene vinkje kun je zien dat 
het hoofdstuk inschakelen is afgerond.

2. Klik op Handmatig verplaatsen om 
verder te gaan.

10.
 Je gaat nu oefenen met de X, Y, Z as en 
het wisselen van gereedschap.

1. Klik op de toets MDA.

1.

1.

2.

1.
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11.
1. Klik boven in beeld op de groene 
switch-knop om te schakelen naar het 
numerieke toetsenbord.

12.
1. Toets T3 M6 in met het toetsenbord.

2. Klik boven in beeld op de groene 
Switch-knop om terug te schakelen naar 
het andere toetsenbord.

13.
1. Klik op de toets CYCLE START.

2. Je ziet de gereedschaphouder en spindel 
bewegen.

3. Klik boven in beeld op de groene 
Switch-knop om te schakelen naar het 
numerieke toetsenbord.

1.

1.

2.

1.
2.

3.
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14.
1. Toets S1000 M3 in met het 
toetsenbord.

2. Klik boven in beeld op de groene 
switch-knop om terug te schakelen naar 
het andere scherm.

15.
1. Klik op de toets Cycle Start.

2. Je ziet de spindel draaien.

3. Klik op de toets JOG.

16.
1. Klik op de toets Y en verplaats met de 
toetsen + en - de Y-as.

2. Om het gereedschap snel of minder 
snel te verplaatsen, kun je gebruik maken 
van de vijf toetsen met cijfers van 1 t/m 
10000.

1.

2.

1.

2.

3.

1.

2.
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16.

Afhankelijk van de toets verplaatst het 
gereedschap per muislkik:
-> Toets met cijfer 1= 0,001 mm
-> Toets met cijfer 10= 0,01 mm
-> Toets met cijfer 100= 0,1 mm
-> Toets met cijfer 1000= 1 mm
-> Toets met cijfer 10000= 10 mm

3. Verplaats ook de assen X en Z.

17.
1. Klik op de toets V7 om te schakelen van 
het coördinatensysteem WCS naar MCS.

18.
1. Breng in het coördinatensysteem MCS 
de:
-> X-as op de maat van X= 50 mm;
-> Y-as op de maat Y= 30.2 mm;
-> Z-as op de maat van Z=8 mm.

2. Hier moet dus actueel MCS staan.

1.

1.

2.

2.

1.
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 19.
1. Op het moment dat de bovenstaande 
maten juist zijn, verschijnt hier de melding 
‘einde van de sequintie “Handmatig 
verplaatsen”. Ga terug naar menu.’

2. Klik boven in beeld op de blauwe 
menu-knop om terug te keren naar het 
hoofdmenu.

20.
1. Aan het groene vinkje kun je zien dat 
het hoofdstuk handmatig verplaatsen is 
afgerond.

2. Klik op de Gereedschapscorrecties 
om verder te gaan.

21. 
Bij het wisselen van gereedschap moet je 
lengtecorrecties ingeven. Dit in verband 
met verschillende afmetingen van 
gereedschappen.

1. Klik op de toets MENU SELECT.

2. Klik vervolgens op de toets Parameters 
(H2).

2.

1.

1.

2.

1.

2.
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22.
1. Door op toets V1 of V2 te klikken 
kan het juiste gereedschap worden 
geslecteerd. 

2. Selecteer gereedschapsnummer 7.

23.
1. Geef achter Lengte 1 de nieuwe 
correctiewaarde 153.024 in met beghulp 
van de cijfertoetsen.

2. Klik vervolgens op de toets INPUT.

24.
1. Klik boven in beeld op de blauwe 
menu-knop om terug te keren naar het 
hoofdmenu. 

1.

2.

1.

2.

1.
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25.
1. Er staat geen groen vinkje achter het 
hoofdstuk Gereedschapscorrecties. Dit 
is geen probleem! 

2. Klik op het werkstuknulpunt om 
verder te gaan.

26.
1. Klik op de toets Krassen (H3).

27.
1. Klik boven in beeld op de groene 
switch-knop om te schakelen naar het 
numerieke toetsenbord.

1.

2.

1.

1.
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28.
1. Klik op de toets INPUT en vul G54 in 
achter NP-verschuiving.

2. Klik weer op INPUT zodat de cursor in 
het invoerveld voor X komt te staan.

29.
1. Klik boven in beeld op de groene 
switch-knop om terug te schakelen naar 
het andere scherm.

30.
1. Klik op de deuren van de machine om 
deze te openen.

1.

2.

1.

1.



14

31.
1. Zoom met de pijltoetsen van het 
toetsenbord in om het werkstuk beter te 
kunnen zien.

32.
1. Beweeg met de meetkop van de 
machine door gebruik te maken met de 
toetsen X, Y en Z in combinatie met de 
toetsen + en -.

33.
1. Ga met de meetkop links naast het 
werkstuk staan.

2. Beweeg de meetkop zodanig dat de 
taster het werkstuk raakt en de rode en 
zwarte naald van de meter op 0 staan. 

Let op: verplaats op het laatst de meetkop 
met 0,01 mm per muisklik om een crash 
te voorkomen.

1.

1.

1.
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34.
1. Klik boven in beeld op de groene 
switch-knop om te schakelen naar het 
numerieke toetsenbord.

35.
1. Vul de waarde 0 in achter X.

2. Klik vervolgens op de toets INPUT.

36.
1. Klik boven in beeld op groene Switch-
knop om terug te schakelen naar het 
andere scherm.

1.

1.
2.

1.
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37.
1. Ga met de meetkop aan de voorkant 
van het werkstuk staan.

2. Beweeg de meetkop zodanig dat de 
taster het werkstuk raakt en de rode en 
zwarte naald van de meter op 0 staan.

Let op: verplaats op het laatst de meetkop 
met 0,01 mm per muisklik om een crash 
te voorkomen.

3. klik boven in beeld op de groene 
switch-knop om te schakelen naar het 
numerieke toetsenbord.

38.
1. Vul de waarde 0 in achter Y. 

2. Klik vervolgens op de toets INPUT.

3. Klik boven in beeld op de groene 
switch-knop om terug te schakelen naar 
andere scherm. 

39.
1. Ga met de meetkop boven het werkstuk 
staan. 

2. Beweeg de meetkop zodanig dat de 
taster het werkstuk raakt en de rode en 
zwarte naald van de meter op 0 staan.

Let op: verplaats op het laatst de meetkop 
met 0,01 mm per muisklik om een crash 
te voorkomen.

3. Klik boven in beeld op de groene 
switch-knop om te schakelen naar het 
numerieke toetsenbord.

2.3.

1.

2.

3.

1.

3.
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40.
1. Vul de waarde 0 in achter Z.

2. Klik vervolgens op de toets INPUT.

3. Bevestig de ingegeven waarden door te 
klikken op toets V8.

4. Klik met de muis op de twee 
bedieningsknoppen.

41. 
1. Klik boven in beeld op de blauwe 
menu-knop om terug te keren naar het 
hoofdmenu.

42.
Je hebt deze module afgerond sluit 
het programma en informeer bij de 
docent naar de volgende opdracht.

1.

2.

3.

1.


