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Giriş

Kılavuz

• Montaj talimatı cihazın parçasıdır ve cihazın güvenli bir 
şekilde monte edilmesine yönelik bilgiler içerir.

• Montaj talimatı, montajdan önce tamamen okunmalıdır.

• Montaj talimatı, kurulum yerinde her zaman montaj 
görevlisinin erişimine hazır durumda olmalıdır.

• Montaj talimatı, cihazın kullanım ömrü boyunca 
saklanmalıdır.

• Fırının amacı dışında kullanılmasından doğacak 
sorunlardan MEMAK MAKİNA sorumlu değildir.

• Montaj talimatı cihazın sonraki işletmecilerine teslim 
edilmelidir.

Şekiller

• Bu kılavuzdaki tüm şekiller örnek niteliğindedir.
• Mevcut cihaza göre farklılıklar gösterebilir.

Geliştirme amaçlı teknik değişikler yapma hakkı saklıdır!

©2018 MEMAK TEKNİK SERVİS. Tüm hakları saklıdır. Ürüne özgü 
bilgilerin üçüncü şahıslara aktarımı saklıdır.
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Bu Yönde Ok işaretleriyle gösterilmiş yön yukarı gelecek şekilde ta-
şıyınız.

   

Kırılgan Paketi dikkatli taşıyınız

   

Kuru Tutunuz Açık havayla temas etmeyecek şekilde paketlenmelidir

CE işareti Makine temel güvenlik gerekliliklerini taşımaktadır

Ağırlık Merkezi
Makinenin kaldırılması gereken noktayı gösterir

   

Askı Noktası Halat veya zincirlerin takılacağı yeri gösterir

Dikkat Tehlikeli bir durum, ağır şekilde yaralanma ve ölümle so-
nuçlanabilir.

Yangın Yangın tehlikesi!

Yüksek Gerilim  Dikkat ölüm tehlikesi!

Yüksek Sıcaklık Fırın çalışırken kapı, cam ve çevresi yüksek sıcaklıklara 
ulaşır.

Çalışan Mekanik 
Parçalar

Hareket halindeki parçalarda bakım ve onarım işlemi yap-
mayınız.

Kullanılan Uyarı İşaretleri
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Garanti

 Garanti kapsamı dışın da olanlar;

• Cam hasarları, ampuller ve contalar

• Cihazın amacına aykırı kullanılması,

• Cihazda üretici firma tarafından yetki verilmemiş kişi ve kişiler 
tarafından tadilat veya teknik değişikler yapılması,

• Üretici firmanın orijinal parçalarının kullanılmaması,

• Müşteri tarafından fırının sevkiyatından meydana gelebilecek mekanik 
darbelerle oluşacak zararlar.

• Fırını besleyen tüm şebeke sistemlerinin yetersiz olmasından 
doğabilecek zararlar.

• Fırının kullanıcı ihmalinden dolayı meydana gelebilecek arızalar.

• Memak Makine yetkili personelinden ya da yetkili servislerinden başka 
hiç bir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamir ve tadiline müdahale 
etmemesi gerekmektedir.

• Elektrik motorlarında meydana gelebilecek arızalardan dolayı.

• Tüm elektrik malzemelerinde meydana gelebilecek arızalardan dolayı.

• Fırın üzerindeki ayarların karıştırılması ve bozulması durumlarında.

• Kullanma talimatında belirtilen kurallara uyulmaması durumlarında.

• Fırının kullanımını bilmeyen bir personelin fırını kullanmasından 
kaynaklanan arıza veya problemlerden dolayı Memak Makine sorumlu 
tutulamaz.
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İmalatçı Firma Bilgileri

İmalatçı Firma: MEMAK PLASTİK GIDA MAKİNA SAN. TİC. A.Ş                      
Adres:          4.Organize Sanayi Böl. Kayacık Mah. 103. Cad.
No:         10 Selçuklu/KONYA/TÜRKİYE
Telefon:            +90 332 345 36 16
Fax:              +90 332 345 36 26
Web:              www.memak.com
E-Mail:              memak@memak.com

Ürün Bilgileri

ETİKET BİLGİLERİ

1. Üretici firma bilgileri
2. Makine tipi
3. Makine ağırlığı
4. Makine modeli
5. Üretim tarihi

6. Seri numarası
7. CE amblemi
8. Çalışma voltajı
9. Çalışma frekansı
10. Çalışma gücü
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İmalat Alanı Dizaynı

1. Tüm alanda, imalat donanım yerleştirilirken, kontrol ve temizlik yapılmasına izin verecek boşluklar 
bırakılmalıdır.

2. Makineler yerleştirilirken, bütün bağlantı yerleri açıklık kalmayacak şekilde kapatılmalıdır.

3. Makinelerin yerleştirildiği zemin temizlik operasyonu açısından ulaşılabilir durumda olmalıdır ya da 
tamamıyla kapatılmalıdır.

4. Ekipmanın tavan, taban, duvar gibi bölümlerden geçtiği durumlarda, donanım ve duvar arasında, 
temizlik yapılabilmesi için yeterli boşluklar sağlanmalıdır ya da makine hiç boşluk kalmayacak şekilde 
duvara monte edilmelidir.

5. Yardımcı donanım, temizliği kolaylaştıracak şekilde, sökülebilir ve tekrar monte edilebilir olmalıdır.

6. İmalat tabanı, sert, pürüzsüz, kolay temizlenebilen ve emici olmayan malzemeyle kaplanmalıdır.

7. Ürünler depolanırken, yer ile en az 100mm mesafe olacak şekilde paletler üzerinde istifleme 
yapılmalıdır.

8. Fire ürünleri ve atık suları toplamak için kullanılan kaplar, kolayca temizlenen malzemeden yapılmalı 
ve yeterli hacimde olmalıdır.

9. İmalat dışına açılan kapı ve pencereler, dışarıdan herhangi bir bulaşmayı engelleyecek şekilde 
yalıtılmış olmalıdır.

10. Yıkama odalarında yeterli havalandırma sağlanmalıdır.

11. Ürünlerle doğrudan temas eden su ve su buharı, içilebilir nitelikte olmalıdır.

12. Temizlik yapılan alanlarda, atık su için gerekli drenaj sistemleri kurulmuş olmalıdır.

13. Zemin eğimi, yüzeyde su birikimini engelleyecek şekilde olmalıdır.

14. Aydınlatma lambaları, düşme ve kırılma engellenecek şekilde korunmalıdır.

15. Elektrik kabloları sabitlenmelidir (yerle teması engellenmelidir)

16. Makinelerin elektrik aksamı, tozlanmayı engelleyecek şekilde kapatılmış olmalıdır. Elektrik panolarına 
su girmesi engellenmelidir.

17. Fan, motor gibi makine parçaları ulaşılabilir şekilde monte edilmiş olmalıdır.
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Makina Hakkında
MEMAK MAKİNA’ nın üretmiş olduğu Ara Dinlendirme makinesi unlu mamül üretimi yapan fırınlar veya 
pastaneler için tasarlanmıştır.

Farklı ebatlarda tasarlandığından küçük, orta ve büyük çaplardaki işletmelerin ihtiyaçlarına cevap 
verebilmektedir..

Ürünün Tanıtımı

Ara Dinlendirme Makinası çevirme makinasından gelen Hamurları Belli bir süre dinlendirme işlemine 
tabi tuttuktan sonra şekil verme makinasına yada bağımsız bir bölüme aktaran makinadır.

Ürünün Çalışma Prensibi

Ara Dinlendirme Makinası Çevirme makinasından gelen hamurları giriş oluğu sayesinde makine içine alır.
Makina içinde yer alan zincirli taşıma sistemine bağlı taşıma askıları üzerinde bulunan fileler içerisinde 
dinlendirme işlemine tabi tutar.Hamur fileler arasında transfer metofuyla dolaşır ve makinanın modeline 
göre 4,5 dk veya 8,5 dk içeisinde makinadan çıkar.

Dinlendirme süresince dinlendirilen hamurlar çıkış oluğu üzerinden diğer bir işleme ünitesi olan uzun 
şekil verme makinasına iletilir.

Giriş ve çıkış oluğu makinanın çalışacağı yerin durumuna göre sag veya sol olarak ayarlanabilir
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Ürün Teknik Detayı
                         

IPP-156 IPP-240    IPP- 276 IPP- 276 STATİK

File sayısı 156 240         276 276

       File Askı Sayısı 26 40 46 46

Dinlendirme Zamanı 1,5 – 5 dk 2 – 7,5 dk 3 – 10 dk 9 dk

Gramaj Ağırlığı 100 - 1200 gr  100-1200 gr 100-1200 gr 100-1200 gr

Elektrik Gücü 0,75 KW 0,75 KW 0,75 KW 0,75 KW

Elektrik Bağlantısı 380/50-60 hz
3 phase

380/50-60 hz
3 phase

380/50-60 hz
3 phase

380/50-60 hz
3 phase

Hamur Kapasitesi 132 176 220 240

Ağırlık 600 kg 900 kg 950 kg 1100 kg
 

ÜRÜNÜN DIŞ ÖLÇÜLERİ

Aşağıdaki (Şekil 1) de harflenmiş ölçüler  tabloda belirtilmiştir.

                         

(Şekil 1)

IPP 156 IPP 240 IPP 276 IPP 276 STATİK

DERİNLİK  ( A ) 
mm / inc 1660 2270 2300 2300

GENİŞLİK  ( B ) 
mm / inc 1700 1700 1700 1700

YÜKSEKLİK  ( H ) 
mm / inc 2300 2300 2300 2300

ÜRÜNÜ İŞLETMEYE ALMA
Makinenin Paketinin Açılması Hakkında Genel Kurallar

•	 Makinenin paketini açmadan önce; taşıma sırasından oluşabilecek hasarların olup olmadığını 
inceleyiniz. Sevk evrakında yazan tüm parçaların olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer eksik parça 
varsa imalatçı firma 24 saat içinde bilgilendirilmek zorundadır.

•	 Makinenin kurulumu tam olarak tamamlandığında, ambalaj malzemesini yürürlükteki yasal yö-
netmeliklere uygun olarak imha ediniz.

•	 Makineyi kaldırmak için kullanılan malzemeleri, ileride kullanmak için uygun bir yerde depolayı-
nız. (Şekil 2)

(Şekil 2)

Aynı Yükseklikte Olmalı
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IPP 156 IPP 240 IPP 276 IPP 276 STATİK

DERİNLİK  ( A ) 
mm / inc 1660 2270 2300 2300

GENİŞLİK  ( B ) 
mm / inc 1700 1700 1700 1700

YÜKSEKLİK  ( H ) 
mm / inc 2300 2300 2300 2300

ÜRÜNÜ İŞLETMEYE ALMA
Makinenin Paketinin Açılması Hakkında Genel Kurallar

•	 Makinenin paketini açmadan önce; taşıma sırasından oluşabilecek hasarların olup olmadığını 
inceleyiniz. Sevk evrakında yazan tüm parçaların olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer eksik parça 
varsa imalatçı firma 24 saat içinde bilgilendirilmek zorundadır.

•	 Makinenin kurulumu tam olarak tamamlandığında, ambalaj malzemesini yürürlükteki yasal yö-
netmeliklere uygun olarak imha ediniz.

•	 Makineyi kaldırmak için kullanılan malzemeleri, ileride kullanmak için uygun bir yerde depolayı-
nız. (Şekil 2)

(Şekil 2)

Aynı Yükseklikte Olmalı
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Makinenin Stoklanması Hakkındaki Kurallar

•	 Makine toz, nem ve ısı kaynağından uzak olan kapalı bir yerde depolanmalıdır.

•	 Depolama için izin verilen ortam değerleri aşağıdaki gibidir:                                                                             
Sıcaklık: -5 C ile 45 C arası
Maksimum nem: %60

•	 Makinenin depolandığı yerin; araç çarpma riski olmadığından emin olunması gerekir.

•	 Muhafazalı parçalar düzenli olarak kontrol edilmelidir.

•	 Makineleri kesinlikle üst üste istif etmeyiniz.

•	 Eğer makine paketsiz depolanıyorsa, ahşap paletler yardımıyla yerden yükseltilmelidir. Toz ve 
kirden korumak amacıyla üstü örtülmelidir.

Yük Yapısı

Makine aşağıdaki belirtilen şekillerde sevk edilebilir:

•	 Tamamen montajı tamamlanmış şekilde;
•	 Kısmen montajı tamamlanmış şekilde;
•	 Tamamen montajı bitmemiş halde; parçalar palet ya da tercihe göre herhangi ahşap yapının 

üstüne dizilmiş halde.

Makinenin nakliye edileceği araç gerekli kaldırma kapasitesine sahip olmalıdır. (Makinenin teknik bilgi 
tablosuna bakınız). Ayrıca aracın minimum yükleme alanları şöyle olmalıdır. ( Genişlik: 2300mm; 
Uzunluk: 5000mm)

Makineyi kaldırmak için kullanılan kaldırma aracı; yeterli kaldırma kapasitesine ve çatal boyuna sahip 
olmalıdır.

ÜRÜNÜN TAŞINMASI

Makineyi Taşımak ve Kaldırmak İçin Gerekli Ekipman ve Araçlar

Makine sandıkta veya palette ise

•	 Forklift yeterli taşıma kapasitesine sahip olmalıdır. Ya da;
•	 Vinç ve ekipmanları (halat, kayış veya zincirler) yeterli taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.

Makine paketsiz ise

•	 Forklift yeterli taşıma kapasitesine sahip olmalıdır. Ya da;
•	 Makine üzerinde taşıma noktaları mevcutsa vinç ve ekipmanları (halat, kayış veya zincirler) 

yeterli taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.

Makina üzrerinde bulunan tekerler düz zemin üzerinde rahatlıkla hareketini sağlamaktadır.makina 
palet üzerinde (şekil 3) veya yukarıdan takılacak bir zincir vasıtasıyla vinç yardımıyla da Taşına bilir 
(şekil 4)
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          (şekil 3)                                                                                    (Şekil 4)

Makineyi Kaldırma ve Taşıma İşlemleri için Genel Kurallar

•	 Operasyona başlamadan önce, tüm taşıma alanını, taşıma işlemini gerçekleştiren aracın park ala-
nını ve makinenin kurulacağı alanı belirleyip, denetleyiniz. Hiçbir tehlikeli durum olmadığına emin 
olunuz.

•	 Makinenin kaldırma ve taşıma işlemini yapacak olan aracın kaldırma kapasitesinin yeterli olduğu-
na emin olunuz. Ağırlıklar ambalajın üstünde damgalıdır ve/veya bu el kitabında bulunmaktadır.

•	 Kaldırma halatlarının tiplerinin onaylı olduğunu ve halatların üstünde imalatçı firmanın belirttiği 
kapasitenin açıkça yazılı olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldırma halatlarını kullanmadan önce, 
hasar ve aşınma olmadığını denetleyiniz.

•	 Kaldırma halatlarına düğüm atmayınız, bükmeyiniz ve imalatçı firmanın belirlediği bu kitapta ya-
zan kurallara uyunuz. Zincirler ve kayışlar içinde aynı kurallar geçerlidir. 

•	 Makineyi merkezli olarak kaldırmaya özellikle dikkat edilmelidir.

•	 Makine yüklü haldeyken ve hareket ederken, üstüne çıkmayınız ve altından geçmeyiniz.

•	 Yetkisiz personelin yükleme alanında bulunmamasına özen gösterilmelidir.

•	 Herhangi bir kaza ve yaralanmaya sebebiyet vermemek için; makine kaldırılırken tüm operatörler 
güvenli mesafede durmalıdır.

•	 Makinenin kaldırılma işlemi gerçekleştirilirken, sistemin sallanmamasına özen gösterilmelidir.

Bu noktadan sonra makine sevk edilirken tercihe göre zincir veya kayış kullanılabilir.

UYARI: Taşıma işlemi sırasında gerekli önlemleri al! Kancaların tam takıldığından emin olduktan sonra 
kaldırma işlemine başla.
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ÜRÜNÜN MONTAJLANMASI 

Hazır montajlı makine:

Hazır montajlı halde gelen makine, kendisine özel belirlenmiş alanda özel kurulum ayarları gerektirir.

Montajlanmamış halde ya da yarı montajlı makine: 

Makine montajlanmamış halde ya da yarı montajlı gönderilmişse; montaj operasyonu mutlaka imalatçı 
firmanın yetkilendirdiği personel tarafından yapılmalıdır.

             Makinenin önceden bir yerleşim planı yapılmadı ise  uygun şekilde yerleştirilir. 
ÖNEMLİ: Fırın ile duvar arası en az 500 mm ( yarım metre ) yandan, arkadan 300 mm (30 cm ) olma-
lıdır. (şekil )

Ürünün Yerleştilmesi ve Çalıştırılması

Makinenin yerleşimi (Şekil 5) deki gibi olmalıdır.

(Şekil 5)
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NOT: Makine ilk teraziye alınır. (Şekil 6), (Şekil 7)

(Şekil 6)

(Şekil 7)
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1. Makinayı düz bir zemin üzerine yerleştiriniz.
2. Makinanın dış görünüşünü kontrol ediniz. 
3. Gerekli elektrik gerilimini sağlayınız.
4. Makinayı çalıştırarak ok yönünde hareketini sağlayınız. (Şekil 8)

•	 Makina çalışma yönü saat ibresi yönüdür.

(Şekil 8)
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1. Makinanın hareket sistemi dişlilerini yağlayınız. 
2. Makina konveyör dişlisini gres yağı ile yağlayınız.
3. Makinanın giriş tamburunu ayarlayınız.  (Şekil 9)

 

  

 (Şekil 9)
 

•	 Hamur Giriş Tamburu İle Taşıma Askısı Aynı Yükseklikte Olmalıdır.
•	 Hamur Giriş Tamburunun Cıvatasını Sıkmayı Unutma!

Aynı Yükseklikte Olmalı
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Elektirik Bağlantısı Kuralları
 

• Makinenin elektrik bağlantısı kurulumu yürürlükte olan yönetmeliklere göre uygun yapılır ve 
müşterinin sorumluluğundadır.

• Güç kaynağından elektrik bağlantılarını ve devrelerini korumak müşterinin sorumluluğundadır

• Elektrik panosuna uygun kesitte, onaylı ve geçen akıma uygun kablo kullanınız. Elektrik güç 
verileri etiket bilgisinde mevcut. Fırının kullanıldığı yere göre bağlantı kabloları uzunluğu ayar-
lanmalı.

• Elektrik bağlantısı yapacağınız an elektrik hattının gücü kesildiğinden emin olun.

• Kablonun zarar verebilecek yerleri belirlenir ve temasa karşı zararını önlemek için o bölgeler 
kaplanır.

Elektrik paneli elektrik devrelerinin aşırı sıcaklıkta zarar görmesini engellemek için havalan-
dırma sistemine sahiptir.

Makine’nin elektrik bağlantısı için gerekli olan malzemeler ;

•	 3 x 20 A SİGORTA 1 ADET GEREKLİ 
•	 3 FAZ (380 V/ 50 Hz) İLE ÇALIŞIR, ORTALAMA ÇEKTİĞİ AKIM 7 A’DİR
•	 5 x 4 ANTİGRON KABLO (TEK DAMAR) GEREKLİ
•	 KABLO ÖLÇÜLERİ MESAFEYE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

Hamur dinlendirme işlemi

1. Dinlendirme makinasına hamurlar konik çevirme makinasında unlanarak gelir. 
2. Yükleme tamburu ile taslara yüklenir.
3. Fileler arasında transfer yoluyla dolaşır.
4. Hamurlar 4,5dk. veya 8,5dk. sonra makina dışına çıkar.
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Ürünün kullanılmasında dikkat edilecek hususlar

1. Konveyör zincirinin gerginliğini kontrol edin. Gevşemesi durumunda gerdirme mekanizmasını 
kullanarak zincirin boşluğunu alınız. (Şekil 10)

 

(Şekil 10)

2. Tahrik sistemi dişlisinin gerginliğini periyodik aralıklarla kontrol edin. Gevşemesi durumunda 
gerdirme mekanizmasını kullanarak gerdiriniz. 

3. Hamurların yüklenmesini sürekli gözle kontrol edin. Gerekli durumlarda giriş tamburunu        şe-
kil 4 e göre ayarlayınız.

4. Yırtılan eskiyen ve kirlenen fileleri kontrol ederek yenileri ile değiştiriniz.
1.  

Hamurun filelere yapışması durumunda konik çevirme makinasının unlama mekanizmasını 
kontrol ediniz.

5. Takla sistemini kontrol edin. Gerekli ayarlamaları yapınız.

Düzenli Olarak Kontrol Et
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Ürünün uzun ömürlü olması için yapılması gerekenler

1. Filelerde hamur bırakmayın her iş bitiminde fileleri gözle kontrol ediniz.
2. Rulman ve yatakların periyodik bakımlarını düzenli olarak yapınız.
3. Redüktör yağ seviyesini düzenli olarak kontrol edin.  Gerekirse yağ ilave ediniz. (Şekil 11)
4. Konveyör zinciri ve taşıma zincirini yağlayarak bakımını yapınız.
5. Taşıma zinciri ve tahrik sistemi zincirleri makina işletmeye alındıktan sonra zamanla sünme ya-

par. Zincirleri gerdirmeyi unutmayınız.

(Şekil 11)
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MALZEME LİSTELERİ
PARÇA LİSTESİ
PROFİL ŞASİ PARÇA LİSTESİ 

 

(Şekil 12)

PARÇA ADI

1 Profil Şasi

2 Taşıma Sistemi Ger. Vidası

3 Zincir Kızakları

4 Yatak (SN 509)

5 Yataklı Rulman (UCF 206)

6 Takla Laması

7 Takla Attırma Mili

8 Rulman (6303 2RS)

9 Transfer Plakaları

10 Transfer Mekanizması

11 Redüktör Tablası

 

4

01 05

06

07

08

09

10

11

02

03

04
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TAŞIMA SİSTEMİ PARÇA LİSTESİ 

 

 

(Şekil 13)

PARÇA ADI

1 Döküm Dişli Rulmanlı

2 Çelik Mil Çap 30

3 Döküm Dişli Çap 32

4 Çelik Mil Çap 32

5 Döküm Dişli Z:10

6 Takla Kasnağı

7 Taşıma Askısı Zinciri 3”  (H674ZP)
(ADM–154 için; 5 Mt. – ADM–280 için; 9 Mt.)

8 Döküm Dişli Çap 40

9 ½*2*38 Zincir Dişli

10 Çelik Mil Çap 40

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10
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ZİNCİR DİŞLİ PARÇA LİSTESİ

(Şekil 14)

PARÇA ADI

1 1/2*2*19 Avare Dişli

2 Rulman (6203 2RS)

3 1/2" Çiftsıra Zincir  (08B–2)

4 1/2*2*21 Redüktör Dişlisi

5 1/2*2*19 Tambur Dişlisi

6 1/2*2*19 Gerdirme Dişlisi

7 Rulman (6203 2RS)

8 1/2*2*38 Zincir Dişli

05

06
07

08

01

02

03

04
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TAŞIMA ASKILARI
PARÇA LİSTESİ

(Şekil 15)

PARÇA ADI

1 Taşıma Askısı Pimleri

2 Döküm Ağırlık

3 Plastik Fileler

4 Taşıma Askısı

5 Özel perçin

01 02 03 04 05
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KUMANDA PANELİ VE
MAKİNANIN ÇALIŞTIRILMASI

(Şekil 16)

1. Power butonu on konumuna alınır. 
2. Acil stop açılır. 
3. Start butonu basıldığında sistem çalışır.
4. Fan butonunu aktif hale getirdiğimizde dinlendirme içerisinde hava sirkülasyonu sağlanır.
5. Lamba butonunu aktif hale getirdiğimizde ultraviyole ışık saçarak dinlendirme içerisinde zararlı 

organizmaları yok etmeye yardımcı olur.
6. Sistemi durdurmak veya kapatmak için önce stop ya da acil stop ardından gücü kesilir.
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GENEL TEMİZLİK
Temizlik Kuralları

Makine, imalatçı firma tarafından yollandığı tarihte yürürlükte olan gıda maddeleri ile ilgili yasalara 
uygun olarak üretilmiştir. Makine üzerindeki bütün parçalarda (hamur, zemin, su vb.) kötüye doğru bir 
işaret görüldüğü zaman derhal yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.

• Makinenin yanlış veya zayıf temizlik işlemlerinden dolayı parçalarda ortaya çıkan bozulma/
yıpranmalar için üretici firma sorumlu tutulamaz.

• Temizlik işlemleri makine güvenli hale getirildikten sonra yapılmalıdır.

• Dahili elektronik parçaları temizlemek için basınçlı hava kullanmayınız. Vakum cihazları 
kullanınız.

Bir bacaya bağlanması zorunlu cihazlar için, cihazın monte edileceği ülkede yürürlükte olan 
kurallara göre bacanın periyodik olarak bakım ve temizliğinin yapılması gerekmektedir.

Bir bacaya bağlanması zorunlu olan ve baca çekişi ile ilgili bir emniyet tertibatı bulunduran 
cihazlar için, yanma ürünleri tahliyesinde bir aksaklık olduğunda cihazın brülöre gaz geçişi 
kesilecektir. Yeniden devreye alma işlemine rağmen sürekli kesilmeler meydana geliyorsa yetkili 
personel ile iletişime geçilip derhal tamiri ve temizliği yapılmalıdır.

GÜVENLİK

Bu bölümdeki talimatlar yalnızca ülke kodu cihaz üzerinde görülüyorsa geçerlidir. Ülke kodu cihaz 
üzerinde görülmüyorsa, ülkedeki mevcut şartlara cihazın uyarlanması için, gerekli talimatları veren 
teknik talimatlara başvurun.

Kurallar

•	 Makineyi kurcalamayınız ve makinenin güvenlik sistemlerini devre dışı bırakmayınız.

•	 Bu cihaz mesleki kullanım içindir. Yalnızca kalifiye personel tarafından kullanılmalıdır.

•	 Makinenin üstünde asılı olan güvenlik uyarılarına zarar vermeyiniz ve makinenin üzerinden 
sökmeyiniz. Eğer zarar gören uyarı varsa derhal şirketimizle irtibata geçip yenisini isteyiniz.

•	 Tehlike arz eden durumlarda acil stop düğmesine basınız.

•	 Makine ve çalışma alanını düzenli ve temiz tutunuz.

•	 Psikolojik durumu uygun olmayan kişiler makineyi kullanmamalıdır.

•	 Yapılacak işlemler için uygun kişisel koruyucu ekipmanlarınızı giyiniz.

•	 Bakım  programına uygun olarak, makinenizin güvenlik açısından yeterliğini kontrol ediniz.
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BAKIM VE AYARLAMA
Kullanıcının Yapabileceği Temizlik, Bakım ve Onarımlar

Memak Ara Dinlendirme Makinesinin verimli bir şekilde çalışabilmesi için bakım talimatlarına uyulması 
gerekmektedir.

Makinenin her gün iş bitiminde bakımı kullanıcı tarafından yapılmalıdır.

Makinenin Uzun Ömürlü Olabilmesi İçin Dikkat Edilecek Hususlar

Kullanım sonrası makineyi sürekli olarak un ve hamur parçacıklarından temizlenmiş olarak tutunuz. 
Bunun için hafta bir defa yumuşak telli fırça ve bezle makineyi temizleyiniz Silme işlemleri nemli bir 
bezle yapılmalıdır. Kesinlikle basınçlı su kullanılmamalıdır.

Tahrik  ve askı zinciri ay da bir hafifçe greslenmelidir. Aynı şekilde askıların devrilmesi esnasında bir 
biriyle temasa gelen askı ucu pimleri ve zincir kılavuzları yağlanmalıdır.

Redüktörün tüm şartlar altında havalandırmasını sağlamak için doldurma kepi içindeki havalandırma 
deliğini temiz tutmak gerekir. Şayet askı gözlerinde hamur kırıntıları varsa bunları en az haftada bir 
defa veya daha fazla temizlenmelidir.

Hangi emniyet piminin kesildiği bulunmadan ünite çalıştırılmamalıdır.

Askı devirme tertibatından gelen ana askı zincirleri giriş kısmı nerede olursa olsun daima aşağı doğru 
hareket etmelidir.

Haftalık Bakım

1. Makinenin çalışmadığından emin olunuz.
2. Makinenin alt kaplama saçlarını sökünüz.
3. Elektrikli süpürge kullanarak motor, bant vs üzerinde toplanmış olan un ve tozları temizleyiniz.

Aylık Bakım

Tahrik redüktörü yağ seviyesini kontrol edeniz. Eksikse yağ ilave ediniz.

DİKKAT: yetkisiz kişilerin makineye müdahale etmesi sonunda meydana gelen gelebilecek 
hasarlardan firmamız sorumlu değildir.
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