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

2. Het programma wordt nu opgestart.

3. Kies voor Bediening (F3).

2.
1. Klik links in het menu op 
Programmeren en daarna op 
Programma schrijven.

3.
1. Om naar de werkwijze programmeren 
te gaan, klik je op de toets Program.

3.

1.

1.
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4.
1. Klik op de toets V2.

5.
1. De naam van het nieuwe programma 
wordt automatisch ingevuld.

2. Klik vervolgens op de toets INPUT.

3. Bevestig door te klikken op de toets V8.

6.
1. Hier moeten de gegevens van het 
programma worden ingevuld.

2. Geef het commando G54 in met behulp 
van de letter- en cijfertoetsen.

3. Klik vervolgens op de toets INPUT.

1.

2.

3.

2.

3.
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7. 
1. Geef het commando T8 in met behulp 
van de letter- en cijfertoetsen.

2. Klik vervolgens op de toets INPUT.

3. Geef het commando M6 in met behulp 
van de letter- en cijfertoetsen.

2. Klik weer op de toets INPUT.

De computer maakt nu zelf een aantal 
programmaregels aan.

8. 
Je gaat nu een ronde kamer 
programmeren.

1. Klik achtereenvolgens op:
- H4 (Frezen)
- V5 (Standaard-kamers)
- V5 (Ronde-kamer)

9. 
De invoervelden zijn al ingevuld.

1. Bevestig door te klikken op de toets V8.

1.

4.

1a.

1b.

1.
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10. 
1. Sluit het programma met de toets 
Recall.

2. Sluit de editor door te klikken op de 
toets V8.

11. 
1. Sla de wijzigingen op door nogmaals op 
de toets V8 te klikken.

12. 
1. Klik boven in beeld op de blauwe 
menu-knop om terug te keren naar het 
hoofdmenu.

2.
1.

1.

1.
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13. 
1. Aan het groene vinkje kun je zien dat 
het hoofdstuk Programma schrijven is 
afgerond.

2. Klik op Programma editeren om 
verder te gaan.

14. 
1. Selecteer met de balk het programma 
VMDEMO. Gebruik daar de toets Cursor 
down voor.

2. Bevestig door te klikken op de toets 
INPUT.

15. 
1. Ga met behulp van de cursortoetsen 
naar het toerental (S3000) in regel 4.

2. Verander de waarde 3000 in 4000. 
Gebruik hiervoor de toets BACKSPACE en 
de cijfertoets 4.

2.

1a.

1.

2.

1b.

2b.

2a.

1.
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16. 
1. Ga met behulp van de cursortoetsen 
naar POCKET4.

2. Klik op de toets H8 om de cyclus weer 
terug te zetten.

17.
1. De waarde van Middelpunt PA 
verandert automatisch van 60.000 in 
70.000

2. Klik op de toets V7 om de verandering 
te anuleren.

3. Een andere mogelijkheid om de 
verandering te anuleren is door te klikken 
op de toets RECALL.
Dit hoef je nu niet meer te doen!

18.
1. Klik twee keer op de toets V8 om de 
editor te sluiten.

1.

2.

1.

2.

1.
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19.
1. 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 Programma editeren is 
afgerond.

2. Klik op Programma uitvoeren om 
verder te gaan.

21.
1. Selecteer met de balk het programma 
PR54. Gebruik daar de toets Cursor 
down voor.

2. Klik op de toets V3 om het programma 
te laden.

3. Klik ten slotte op de toets V7 om het 
programma op te roepen.

1.

2.

1.

2.

3.
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22.
1. Klik boven in beeld op de groene 
switch-knop om het toetsenbord om te 
schakelen.

23.
1. Klik op de toets AUTO.

2. Klik vervolgens op de toets MACHINE.

24.
1. Zet met behulp van de draaiknop 
rechtsonder op het bedieningspaneel de 
voeding op 10%.

Let op: Zoom nu in op de machine en doe 
de deur open voordat je verder gaat met 
de volgende stap. Zorg dat je het product 
goed kunt zien.

2. Klik op de toets CYCLE START om het 
programma uit te voeren.

1.

1.

2.

2.
1.
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25.
Door nog verder in te zoomen en boven 
op het product te kijken, kun je het 
eindproduct goed zien.

26.
1. Klik boven in beeld op de blauwe 
menu-knop om terug te keren naar het 
hoofdmenu.

27.
Je hebt deze module afgerond. Sluit 
het programma en informeer bij de 
docent naar de volgende opdracht.

1.


