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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 
taşıyınız.

   

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 
sonuçlanabilir.

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 
yapmayınız.

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 tadilat veya teknik 
değişikler yapılması,

• Üretici firmanın orijinal parçalarının kullanılmaması,

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

• Fırını besleyen şebekenin yetersiz olmasından doğabilecek zararlar.

• Fırının kullanıcı ihmalinden dolayı meydana gelebilecek arızalar.

• Garanti süresi içinde fırının müşteri tarafından veya MEMAK MAKİNA 
tarafından yetkilendirilmeyen kişilerce tamir edilmeye çalışılması 
durumlarında.

• Elektrik motorlarında meydana gelebilecek arızalardan dolayı.

• Tüm elektrik malzemelerinde meydana gelebilecek arızalardan dolayı.

• Kullanma talimatında belirtilen kurallara uyulmaması durumlarında.

• Fırın üzerindeki ayarların karıştırılması ve bozulması durumlarında.
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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

TİP    Döner Arabalı Ekmek Fırını

SERİ    ROTA

MODEL    507,  608,  609,  810

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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Ürün Tanımı
ROTA, arkadan ısı değiştiricili, hızlı hava sirkülasyonlu, döner arabalı bir ekmek fırınıdır. Pişirme haznesi ve kaporta 
aksamı 304 kalite, ısı değiştiricisi ise yüksek ısıya en dayanıklı paslanmaz çelik olan 310 kalite paslanmaz saçtan imal 
edilmiştir.

Fırın, çalışma ve bakım sırasında gerekli Emniyet sistemleri ile donatılmıştır. Dış cephe kaplama saçları ısı kaybına 
karşı yalıtım malzemesiyle kaplanmıştır. Pişirme hücresi kapı ve yanma hücresi paslanmaz sacdan imal edilmektedir.

Ürünün Çalışma Prensibi

ROTA Döner Arabalı Ekmek fırını endirekt ısıtmalı hızlı hava sirkülasyonlu ve döner tava arabası ile 
donatılmış olup unlu mamülün istenilen pişirme özelliklerine uygun olarak pişirilmesini sağlayan çok 
kullanışlı ve ekonomik fırınlardır. 

Fırın içindeki hava bir sirkülasyon  fanı vasıtasıyla brülör tarafından ısıtılan endirekt  hava  ısıtıcısı 
dış yüzeylerinden dolaştırılarak konveksiyon yoluyla ısıtıcıdan almış olduğu ısının bir miktarını buhar 
üreteçlerine bir miktarını pişirmekte olan döner araba üzerindeki mamüle bırakarak yanma hücresindeki 
ısıtıcıya gelir ve tekrar ısınarak hava dolaşımı bu şekilde devam  eder. 

Döner arabalı ekmek fırının da kullanılan araba ürünlerin kolayca yüklenip boşaltılabilmesi açısından 
kolaylık sağlar. Döner tabla fırının  üst tarafında monte edilmiş bir redüktör  sistemiyle tahrik edilir.

ROTA hem değişik türlerdeki ekmek imalatı hem de pastane ürünlerinin en verimli şekilde pişirilmesi 
için, mühendisliğin bütün dalları kullanılarak dizayn edilmiştir.

 Farklı ebatlarda tasarlandığından küçük, orta ve büyük çaplardaki işletmelerin ihtiyaçlarına cevap 
verebilmektedir. Özel olarak dizayn edilmiş hava sirkülasyon sistemi ve buhar üreteçleri sayesinde 
(pişirme haznesinin farklı bölgelerine yerleştirilmesi sayesinde) sıcak hava ve buharın pişirme 
haznesinin her noktasına dengeli bir şekilde dağılımı sağlanarak ürünlerde stabil kabartma, hacim alma 
ve pişirme sağlanmıştır.

Servis ve bakım kolaylığı için fırın dış-devre elemanları fiş-priz sistemiyle donatılmıştır. Fırın 
aydınlatılması için 350°C sıcaklığa dayanıklı lambalar kullanılmıştır. Fırının kontrol panosu fırına önden 
bakıldığında sağ  taraftadır. Panolar tam sızdırmazdır. Makine Direktifi kapsamında acil durumlarda 
kullanılmak üzere fırının içinde bir insanın kalması durumunda kapının içeriden açılması açılabilmesi 
için fırında emniyet kapı kolu tasarlanmıştır. Yine bu kapsamda acil durdurma ihtiyacı meydana 
geldiğinde, fırının bütün çalışmasını durduran bir ‘‘ACİL DURDURMA BUTONU ’’ vardır.  Fırının çalışması 
ve arızalarıyla ilgili sinyal lambalar makine direktifi kapsamında dikkate alınmıştır.
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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. Yalıtım için, emici olmayan malzeme kullanılmalıdır. Bu yüzeyler ulaşılabilir olmalıdır.

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

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

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

11. Yıkama odalarında yeterli havalandırma sağlanmalıdır.

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

13. Sıvı malzemeler için kullanılan borular, valflar ve bağlantı yerleri: Bu kısımlar için ya ‘yerinde temizlik’ 
programları uygulanmalı, ya da kolayca sökülüp takılabilen sistemler kullanılmalıdır.

14. Bütün sabit borular, yoğunlaşmayı engelleyecek şekilde yalıtılmalıdır.

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

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

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

18. Elektrik kabloları sabitlenmelidir (yerle teması engellenmelidir)

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

20. Fan, motor gibi makine parçaları ulaşılabilir şekilde monte edilmiş olmalıdır.

21. Motor ve diğer yardımcı donanım, yerle temas etmeyecek şekilde yerleştirilmelidir.
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Ürünün Teknik Özellikleri

ROTA810 ROTA609

Kapasite (adet / 8 saat) 3000 2400

Pişirme Alanı  (m2) 14,4 8,6

Ağırlık  (kg) 2750 2100

Elektrik gücü (kw) 4 4

Pişirme Sıcaklığı (oC) 280–300 280-300

Tava Ebatları (mm) 800x1000 600x900

Tava Sayısı (adet) Max 18 Max 18

Ürünün Ölçüleri

(Şekil 1)
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ROTA810 ROTA609

DERİNLİK            ( A ) mm / inc
                            (A1) mm / inc
                            

2496
2960

2217
2680

GENİŞLİK             ( B ) mm / inc 1950 1711

YÜKSEKLİK          ( H ) mm / inc
                             (H1) mm / inc

2320
2590

2320
2595

ÜRÜNÜ İŞLETMEYE ALMA
•	 Kurulum imalatçı firma personeli ya da imalatçı firmanın yetkilendirdiği personel tarafından yapılır.

•	 Yetkilendirilmemiş personel tarafından yapılan kurulumda oluşan arızalardan imalatçı firma 
sorumlu değildir. İşçilik garantisine rağmen, yetkilendirilmemiş personel tarafından yapılan 
kurulum sırasında çıkan arızalardan imalatçı firma sorumlu değildir.

•	 Makinenin kurulduğu yerin ve teknik ve yasal uygunluğundan imalatçı firma sorumlu tutulamaz.

•	 Tüm operasyonlar yetkilendirilmiş tek bir personelin direktifleri doğrultusunda yapılmalıdır.

•	 Operatörler ve emrindeki kişiler operasyona uygun koruyucu kıyafetleri giymek zorundadır.

Bu bölümdeki kurallara uyulmamasından dolayı meydana gelen kaza, hasar ve makine arızalarından 
imalatçı firma sorumlu değildir.

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 
yönetmeliklere uygun olarak imha ediniz.

•	 Makineyi kaldırmak için kullanılan malzemeleri, ileride kullanmak için uygun bir yerde 
depolayınız. (Şekil 2 ve Şekil 3)
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(Şekil 2)

(Şekil 3)
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Yük Yapısı

Makine aşağıdaki belirtilen şekillerde sevk edilebilir:

•	 Tamamen montajı tamamlanmış şekilde;

•	 Kısmen montajı tamamlanmış şekilde;

•	 Tamamen montajı bitmemiş halde; parçalar sandık, 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 Taşınması

Makineyi Kaldırma ve Taşıma İşlemleri için Genel Kurallar

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

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

•	 Kaldırma halatları ve zincir 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 
yazan 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.
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Vinçle Taşıma

 
(Şekil 4)

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

(Şekil 5)                                                                                  (Şekil 6)

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

Ürünün ambalaj yapısı dünya ve Avrupa normlarına uygun şekilde yapılmaktadır. Makine kontrol işlemi 
bittikten sonra balonlu naylon ile ambalaj edilmiş, streş naylon ile sıkıştırılarak standartlar uygun dizayn 
edilmiş olan sandığa yerleştirilmek suretiyle sevk işlemine hazır hale getirilmektedir. (Şekil 5 ve Şekil 6)

   ÜRÜNÜ TESLİM ALMADAN ÖNCE LÜTFEN AMBALAJIN DURUMUNU DİKKATLİCE   
   KONTROL EDİNİZ.  

AMBALAJI BOZULMUŞ, SANDIĞI ZARAR GÖRMÜŞ, EZİLMİŞ, ÇİZİLMİŞ ÜRÜNÜ KESİNLİKLE TESLİM 
ALMAYINIZ. AYRICA BU DURUMU LÜTFEN FOTOĞRAF ÇEKEREK VE DURUMU ÖZETLEYEN KISA BİR 
NOT TUTARAK OLAYI İVEDİLİKLE ÜRETİCİ FİRMAYA BİLDİRİNİZ.

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.
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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.

1. Fırınların önceden bir yerleşim planı yapılmadı ise fırın uygun şekilde yerleştirilir. (şekil-7)

ÖNEMLİ: Fırın ile duvar arası en az 500 mm ( yarım metre ) olmalıdır.

                                             

(Şekil 7)
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2.  Birden fazla fırın yerleştirilecek ise incelenmelidir. (Şekil 8)

   

(Şekil 8)

Döner fırınlarda su, tahliye, yakıt, elektrik ve baca tesisatı olmak üzere beş tip tesisat bulunmaktadır.
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Temiz Su Tesisatı

ROTA810 Döner arabalı ekmek fırınlarında su bağlantısı ½” çelik borularla yapılır. Temiz su boruyla 
su dağıtım robotuna verilir ve buradan buhar üreteçlerine dağıtılır. Robottan buhar üreteçlerine su 
½” sanayi hortumlarıyla yapılır. Temiz su tesisatı fırının istenilen yakınına kadar müşteri tarafından 
getirilir. Su girişlerinin monte edilmesinden sonra kelepçelerle sıkıştırılmalıdır. Çalışma basıncı 1-3 bar 
dır. (Şekil9)

(Şekil 9)

Notlar: 

•	 Ana şalterden gelen basıncı absorbe etmesi için, bağlantıyı esnek bir hortumla yapınız.
•	 Gerektiğinde sistemi aniden kapatabilmek amacıyla, elle kontrol edilebilen bir valf monte ediniz.
•	 Fırını ilk gün kullandıktan sonra filtrelerin kirlenip kirlenmediğini prosedürlere göre kontrol 

ediniz. (Şekil 10)
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(Şekil 10)



22 I memak.com

Atık Su Tesisatı

Fırın içinde yoğunlaşan su buharının fırın içinden tahliyesi 1” ısıya dayanıklı multiform hortumla yapılır. 
Tahliye hortumunun ucu pot deposuna  bağlanır. Üretilen yoğunlaşma miktarı fırının ne kadar çalıştığına 
bağlıdır. Eğer üretilen yoğuşma miktarı çok fazlaysa, odanın içine veya dışına bir karter yerleştirilip 
tahliyenin ucu buraya bağlanmalıdı

NOT : Makineden tahliye edilecek sular pot deposuna gelip buradan tekrar 1’’ ısıya dayanıklı hortum ile 
logara veya tahliye giderine aktarılır. (Şekil 11 ve Şekil 12)

(Şekil 11)

(Şekil 12)

NOT : Makineden tahliye edilecek sular pot deposuna gelip buradan tekrar 1’’ ısıya dayanıklı hortum 
ile logara veya tahliye giderine aktarılır. (Şekil 13)
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(Şekil 13)
   
,
                     
NOT: Tahliye edilen suyun ortalama sıcaklı 70° ve üzeri olduğu için canlı teması olmamalıdır. Bu 
nedenle gider direk tahliye edilecek yere bağlanmalıdır. (şekil-14)

(Şekil 14)
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Yakıt Bağlantı Tesisatı (Brülör)

ROTA810 Döner arabalı ekmek fırınlarında brülör fırının sağ ya da solunda bulunur. Brülör tipi ve 
yakıt özellikleri sipariş aşamasında belirtilir. Müşteri kullanacağı yakıt özelliğine göre yakıt deposunu 
önceden hazırlar. 

1. Doğalgaz brülörü: Tank ile regülatör arasında ½” çelik boru, çelik spiral ile brülör arasında ½” spiral 
hortum kullanılır. 

Elektrik Bağlantısı Kuralları

•	 Elektrik bağlantısı işleminden müşteri sorumludur. Aynı zamanda müşteri elektrik bağlantısını 
yasalara ve yürürlükte olan yönetmeliğe göre yapmak zorundadır. 

•	 Güç kaynağı ve iletkenlerin korunması ve aynı zamanda, güçlü ve etkin bir topraklama sistemi 
de müşterinin sorumluluğundadır.

•	 Elektrik panelini, güç şebekesine bağlamak amacıyla kullanılan kablolar onaylı  (denenmiş) 
olmak zorundadır ve kurulumu yapılmış bir makineyi çalıştırmaya uygun olmalıdır.

•	 Elektrik bağlantısı yapmaya başlamadan önce elektrik hattının kapalı olduğuna emin olunuz.

•	 Kabloları güvenli bir yerde olduğuna ve kaza riskinin olmadığına emin olunuz.

•	 Terminaller birbirini etkilemeyecek ve içerdeki parçalara zarar vermeyecek şekilde düzgünce 
sabitlenmiş olmalıdır. 

•	 Kullanıcının yakınında fırına elektrik enerjisi sağlayan bir kesici veya sigortalı şalter bulunmalıdır. 

•	 Fırın panosu ile elemanları bağlayan kabloların tamamı ısıya dayanıklıdır. 

•	 ROTA810 Döner arabalı ekmek fırınlarının çalışma gerilimi 220 / 380 V AC çalışma frekansı 50 
Hz dir. 

•	 Elektrik kabininin havalandırılması önemlidir. Hava sıcaklığı, parçalara zarar verecek seviyelere 
kadar yükselebilir.

Elektrik panosu fırının ön görünümlerin arkasına monte edilmiştir. Konnektörler, elektrik panosuna ait 
kullanma kılavuzuna göre uygun olmalıdır. (Şekil 15)
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(Şekil 15)

Elektrik tesisatının firmamız elemanları ve firmamızca yetkilendirilecek kişilerin haricinde başka 
kimselere yaptırılmasından doğan sorunlardan MEMAK MAKİNA sorumlu değildir. 

Makine’nin elektrik bağlantısı için gerekenler;
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3 x 80 A SİGORTA 1 ADET GEREKLİ

3 x 2,5 ANTİGRON KABLO (NÖTR,  TOPRAK 1 x 6) (KABLO ÖLÇÜSÜ FIRININ KURULACAĞI 
MESAFEYE GÖRE DEĞİŞİR)

3 FAZ (380 V/ 50 Hz) İLE ÇALIŞIR, ORTALAMA ÇEKTİĞİ AKIM 65 A’ DİR

TEMİZ SU GİRİŞİ FIRININ KURULACAĞI YERİN ZEMİNİNDEN 2,3 m YÜKSEĞE 1/2 “ PVC BORU 
İLE TESİSAT ÇEKİLMESİ GEREKLİ

ATIK SU GİDERİ ZEMİNLE BERABER VE FIRININ 1,5 m YAKININDA OLMASI GEREKLİ

BUHAR BACA ÇIKIŞI 13 cm OLUP, FIRININ KURULACAĞI YERİN 1 m YAKININDA OLMALI
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3 x 10 A SİGORTA 1 ADET GEREKLİ

5 x 1,5 ANTİGRON KABLO GEREKLİ (KABLO ÖLÇÜSÜ FIRININ KURULACAĞI MESAFEYE GÖRE 
DEĞİŞİR)

3 FAZ (380 V/ 50 Hz) İLE ÇALIŞIR, FAZ BAŞINA 7 A GÜÇ ÇEKER

TEMİZ SU GİRİŞİ FIRININ KURULACAĞI YERİN ZEMİNİNDEN 2,5 m YÜKSEĞE 1/2 “ PVC BORU 
İLE TESİSAT ÇEKİLMESİ GEREKLİ

ATIK SU GİDERİ ZEMİNLE BERABER VE FIRININ 1,5 m YAKININDA OLMASI GEREKLİ

BRÜLÖRÜN ISIL KAPASİTESİ 80.000 kcall / 95 Kw ‘DİR.  BRÜLÖR KAPASİTESİNE GÖRE 
TESİSAT FIRININ KURULACAĞI YERE, ZEMİNDEN 30 cm YUKARIDA OLMALI

BACA ÇIKIŞI 22 cm ÇAPINDA ÇİFT CİDARLI BACA FIRININ KURULACAĞI YERİN 1 m 
YAKININDA OLMALI

BUHAR BACA ÇIKIŞI 13 cm OLUP, FIRININ KURULACAĞI YERİN 1 m YAKININDA OLMALI
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3 x 63 A SİGORTA 1 ADET GEREKLİ

3 FAZ (380 V/ 50 Hz) İLE ÇALIŞIR, ORTALAMA ÇEKTİĞİ AKIM 48 A’DİR

5 x 16 ANTİGRON KABLO GEREKLİ (KABLO ÖLÇÜSÜ FIRININ KURULACAĞI MESAFEYE GÖRE 
DEĞİŞİR)

TEMİZ SU GİRİŞİ FIRININ KURULACAĞI YERİN ZEMİNİNDEN 2,3 m YÜKSEĞE 1/2 “ PVC BORU 
İLE TESİSAT ÇEKİLMESİ GEREKLİ 

ATIK SU GİDERİ ZEMİNLE BERABER VE FIRININ 1,5 m YAKININDA OLMASI GEREKLİ

BUHAR BACA ÇIKIŞI 13 cm OLUP, FIRININ KURULACAĞI YERİN 1 m YAKININDA OLMALI
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3 x 10 A SİGORTA 1 ADET GEREKLİ

5 x 1,5 ANTİGRON KABLO GEREKLİ (KABLO ÖLÇÜSÜ FIRININ KURULACAĞI MESAFEYE GÖRE 
DEĞİŞİR)

3 FAZ (380 V/ 50 Hz) İLE ÇALIŞIR, FAZ BAŞINA 7 A GÜÇ ÇEKER

TEMİZ SU GİRİŞİ FIRININ KURULACAĞI YERİN ZEMİNİNDEN 2,5 m YÜKSEĞE 1/2 “ PVC BORU 
İLE TESİSAT ÇEKİLMESİ GEREKLİ

ATIK SU GİDERİ ZEMİNLE BERABER VE FIRININ 1,5 m YAKININDA OLMASI GEREKLİ

BRÜLÖRÜN ISIL KAPASİTESİ 60.000 kcall / 70 Kw ‘DİR.  BRÜLÖR KAPASİTESİNE GÖRE 
TESİSAT FIRININ KURULACAĞI YERE, ZEMİNDEN 30 cm YUKARIDA OLMALI

BACA ÇIKIŞI 22 cm ÇAPINDA ÇİFT CİDARLI FIRININ KURULACAĞI YERİN 1 m YAKININDA 
OLMALI
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3 x 63 A SİGORTA 1 ADET GEREKLİ

3 FAZ (380 V/ 50 Hz) İLE ÇALIŞIR, ORTALAMA ÇEKTİĞİ AKIM 48 A’DİR

5 x 16 ANTİGRON KABLO GEREKLİ (KABLO ÖLÇÜSÜ FIRININ KURULACAĞI MESAFEYE GÖRE 
DEĞİŞİR)

TEMİZ SU GİRİŞİ FIRININ KURULACAĞI YERİN ZEMİNİNDEN 2,3 m YÜKSEĞE 1/2 “ PVC BORU 
İLE TESİSAT ÇEKİLMESİ GEREKLİ 

ATIK SU GİDERİ ZEMİNLE BERABER VE FIRININ 1,5 m YAKININDA OLMASI GEREKLİ

BUHAR BACA ÇIKIŞI 13 cm OLUP, FIRININ KURULACAĞI YERİN 1 m YAKININDA OLMALI
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3 x 10 A SİGORTA 1 ADET GEREKLİ

5 x 1,5 ANTİGRON KABLO GEREKLİ (KABLO ÖLÇÜSÜ FIRININ KURULACAĞI MESAFEYE GÖRE 
DEĞİŞİR)

3 FAZ (380 V/ 50 Hz) İLE ÇALIŞIR, FAZ BAŞINA 7 A GÜÇ ÇEKER

TEMİZ SU GİRİŞİ FIRININ KURULACAĞI YERİN ZEMİNİNDEN 2,3 m YÜKSEĞE 1/2 “ PVC BORU 
İLE TESİSAT ÇEKİLMESİ GEREKLİ

ATIK SU GİDERİ ZEMİNLE BERABER VE FIRININ 1,5 m YAKININDA OLMASI GEREKLİ

BRÜLÖRÜN ISIL KAPASİTESİ 60.000 kcall / 75 Kw ‘DİR.  BRÜLÖR KAPASİTESİNE GÖRE 
TESİSAT FIRININ KURULACAĞI YERE, ZEMİNDEN 30 cm YUKARIDA OLMALI

BACA ÇIKIŞI 22 cm ÇAPINDA ÇİFT CİDARLI FIRININ KURULACAĞI YERİN 1 m YAKININDA 
OLMALI

BUHAR BACA ÇIKIŞI 13 cm OLUP, FIRININ KURULACAĞI YERİN 1 m YAKININDA OLMALI

Baca Tesisatı Bağlantısı

Fırın bacası piral borular yada metal borularla yapılmalıdır. Buhar aspiratörü bacası ile duman çıkış 
bacaları birleştirilmemelidir.

     
(Şekil 16)
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                                                                                    (Şekil 17)

(Şekil 18)
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Demontaj ve Yeniden Montaj

Makinenin çalışma hayatı boyunca bazı parçaların, değiştirilmek, temizlenmek, bakım yapılmak ve 
kontrol edilmek için sökülmesi mümkündür.

Hatta; makine hareket ettirileceğinde ya da makine çalıştırılacağı yere götürülmesi esnasında, giriş ve 
çıkış kapıları yeterince büyük değilse, yine makinenin demontajı gerekebilir.

Bu operasyonlar; imalatçı firmanın personeli ya da imalatçı firma tarafından yetkilendirilmeiş personel 
eşliğinde yapılmalıdır.

Fırının brülörü içeren kısımları hareket ettirilmeden önce, brülör olan bölgenin ortam sıcaklığına eşit 
oluncaya kadar soğuması beklenilmelidir.

Brülörün çıkarılması işlemi:

•	 Yakıt girişini kapatınız ve manivela yardımıyla çıkarınız.

•	 Elektrik panelinden voltajı kesiniz.

•	 Brülörün elektriğini tamamen kesiniz.

•	 Boruların brülörle olan bağlantılarını kesiniz.

•	 Brülörü sabitleyen somunları sökünüz, brülörü fırından çıkarırken tek elle destekleyerek çıkarınız.

•	 Brülörü ince bir yere yerleştiriniz.

KONTROL PANELİ KULLANIMI

ROTA810 Döner arabalı ekmek fırınlarının ön ısıtma, pişirme ve soğutma olmak üzere 3 fonksiyonu 
vardır. (Şekil 19)

(Şekil 19)
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Ön Isıtma (Hazırlık)

Fırında unlu mamul pişirilmeden önce pişirme sıcaklığına kadar fırının ısıtılması gerekmektedir. Bu 
işleme ön ısıtma denir.

• Ön ısıtma doğalgazda;
• Mantar başlı butonu aç.
• Fırın sıcaklığını istenilen dereceye ayarla.
• Soğutma düğmesini kapatın.
• Fırın kapısını kapatın
• Brülör düğmesini açınız.
• Fırının ısınmasını bekleyiniz.

Pişirme
1. Termometreden ayarlanan ısıya gelinceye kadar bekleyin.
2. Kapıyı açarak unlu mamulleri fırına yerleştirin.
3. Arabanın merkezlenme bilyasına yerleştiğini kontrol edin.
4. Tavaların arabaya yerleşimini kontrol edin.
5. İlk arabada manüel buhar daha sonra ayarlanan süre kadar otomatik buhar verin.
6. Zamanı unlu mamulün özelliğine göre ayarlayın (kornayı kurun).
7. Zaman tamamlandığında korna çalar ve pişirme işlemi gerçekleşir.
8. Pişirme işlemi tamamlanınca kapıyı açınız.
9. Döner tabla durduktan sonra arabayı çıkarın.

Soğutma
Fırın üzerindeki malzemelerin ömrünü uzatmak için her iş bitiminde fırının soğutulması gerekmektedir. 
Soğutma işlemi için;

1. Kapıyı aç.

2. Soğutmayı aç.

3. Zaman düğmesini ve brülör düğmesini kapat.

4. Fırın ısısını 100 C kadar düşürmek için bekle.

5. Fırın ısısı düşünce kapıyı yarı açık vaziyette bırakın.

6. İş bitiminde mantar başlı butonu kapatarak devreyi kesiniz.

Kullanım Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar

1. Pişirme hücresi kapısından kaçak olup olmadığını kontrol edin.

2. Döndürme grubu redüktörünün çalışmasını kontrol edin.

3. Buhar aspiratörünün çalışmasını kontrol edin. 

4. Sirkülasyon fanını çalışmasını kontrol edin.

5. Yükleme rampasının ayarını kontrol edin. 

6. Arabanın fırın içine girip çıkarken kapı contasına zarar vermesini önleyin.

7. Arabanın fırın içine girip çıkarken kapı iç sacına zarar vermesini önleyin.

8. Kapı camı sıcakken suyla temas etmesini engelleyiniz. 

9. Buhar verirken kapının karşısında durmayın.

10. Yakıt hortumlarında muhtemel kaçak ve tıkanıklıkları kontrol edin.
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FIRININ UZUN ÖMÜRLÜ OLMASI İÇİN DİKKAT EDİLECEK 
HUSUSLAR.
1. Her hafta döndürme grubu rulmanlarının tamamı ısıya dayanıklı gresle yağlanmalıdır. 
2. Kapı rulmanları her hafta düzenli olarak yağlanmalıdır
3. Kapı yatakları ve rampası her hafta düzeli olarak yağlanmalıdır.
4. Ayda bir döner tabla merkezleme bilyası yağlanmalıdır.
5. Her ay düzenli olarak döndürme grubu rediktörünün yağ seviyesi kontrol edilmeli eksilmesi 

durumunda dişli yağı ilave edilmelidir. 
6. Her gün brülör alev boyu kontrol edilerek ayarlanmalıdır. 

ÖNEMLİ: Alev boyunun uzun olması yanma hücresinin (cehennemlik) ömrünü kısaltır ve yakıt israfına 
neden olur. Alev boyu fırın işletmeye ilk alındığında yetkili servis elemanınca ayarlanır. Yetkisiz kişilerin 
brülörün ayarını bozması sonucunda doğabilecek sorunlardan MEMAK MAKİNA sorumlu değildir.

7. Kapı contasının uzun ömürlü olması için her iş bitiminde fırın soğutulmalı ve pişirme hücresi kapısı 
aralı bırakılmalıdır

8. Ayda bir buhar kasetleri ve su girişlerine kireç çözücü dökülmeli ve temizlenmelidir. 

9. Ayda bir tahliye hortumları temizlenmelidir. 

10. Motorin filtresi ayda bir temizlenmelidir. 

11. 15 Günde bir taban döner tabla yatak rulmanı, üç vida bağlantısı sökülerek yağlanmalı. 

  FIRIN EKİPMANI TAVA ÇEŞİTLERİ

(Şekil 20)
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TAVA ARABASI 80X100 74X104 60X90 60X80

GENİŞLİK  ( A ) 
mm / inç

850/33,4 800/31,5 610/24 650/25,6

DERİNLİK  ( B ) 
mm / inç 

925/36,4 942/37,01 825/32,4 730/28,7

YÜKSEKLİK  ( C ) 
mm / inç

1780/70,07 1780/70,07 1780/70,07 1540/70,07

Fırın ekipmanı olan tava arabası, çeşitli yiyeceklerle uyumlu olan raf sayısı satış sözleşmesine göre 
değişkenlik gösterebilmektedir.

PERSONEL KORUYUCU EKİPMANLARI

Tepsiler fırından alınırken ve sıcak tepsilerin taşınması sırasında operatörün ısıya dayanıklı 
eldiven giymesi zorunludur. Operatör kesinlikle bol kıyafet veya kravat takmamalıdır. Saç 
koruyucu (bone) takılması da zorunludur.

Operatör pişirme işlemlerinin kontrolü esnasında fırınla arasındaki mesafeyi korumalı, 
fırına ve özellikle kapak camına yaslanmamalıdır. Fırın çalışırken baca sisteminden 80-
100°C sıcaklıklarda buhar tahliyesi yapılmaktadır. Bu yüzden bu kısımlara kesinlikle 
dokunmayınız. Bu bölgelere özel uyarı levhaları asılmalıdır. Operatör, mamullerin fırından 
çıkarılması esnasında kürek kullanmalı koruyucu eldiven giymelidir. Ürünler çıkarıldıktan 
sonra fırının iç aksamındaki parçalara dokunulmamalıdır. Makinenin temizlik ve bakım 
işlemleri için, fırının yeterli sıcaklığa inmesi beklenmelidir. Operatör, pişmiş olan sıcak 
ürünleri fırından çıkarmadan önce aspiratörü ve buhar tahliye vanasını açmalıdır. Bu işlem 
pişirme hücresi içerisindeki buharın birkaç saniyede fırından tahliye edilmesini sağlar. 
Eğer aspiratör çalışmıyorsa (makine kapalı veya bozulduysa), operatör manuel olarak 
boşaltma vanasını açmalı ve 3-4 dakika boyunca buharın tahliye olmasını beklemeli, 
ondan sonra ürünleri almalıdır.

  
Bu sembol fırının elektrik panelinin içinde gerilim içeren cihaz olabileceği anlamına 
gelir. Elektrik panelini açmadan önce, ana şalterden veya doğrudan fişin prizden 
çıkarılmasıyla elektriğin kesilmesi gerekmektedir. (Bakım personeli içindir.)

Herhangi bir gaz sızıntısı veya gaz birikintisi durumunda acil stopa basılmalı, etrafta 
varsa yakıcı maddeler uzaklaştırılmalı, bütün kapı ve pencereler açılmalı ve imalatçı firma 
ile iletişime geçilmelidir.Kapıyı dikkatli açınız. Bu işaret, kapı açılırken aspiratör tarafından 
tahliye edilemeyen ani buhar çıkışı riskine karşı operatörü uyarır. Elektrik kesintisinden 
dolayı aspiratörün çalışmadığı durumlarda çok daha dikkatli davranılmalıdır.

• Uyarı işaretlerini kaldırmayınız, zarar vermeyiniz.
• Zarar gören ve okunamaz hale gelen uyarı levhalarının değiştirilmesi zorunludur. Yeni uyarı 

levhaları için imalatçıyla irtibata geçiniz.
• Güvenlik ve uyarı levhalarına riayet edilmemesi veya bu levhaların makineden sökülmesi sonucu 

meydana gelen iş kazalarından veya makinenin zarar görmesinden imalatçı firma sorumlu 
değildir.
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Güvenlik Sistemlerinin Kontrolü

Her vardiya başlangıcında acil stop düğmeleri, kapıların kilitli olup olmadığı gibi acil durum cihazları 
kontrol edilmelidir.

Artık (Kalıntı) Tehlikeleri

Normal çalışma veya bakım işlemi sırasında, operatörler tehlike arz eden bütün artıkları tek tek 
kontrol edip yok edemezler.

Aşağıdaki liste tehlike kaynaklarını ve bu kaynaklardan doğan artık tehlikeleri vermektedir.

Yanma Tehlikesi
Yanma tehlikesi aşağıdaki durumlarda ortaya çıkabilir:
A) Duman tahliye bacası da dahil olmak üzere fırının dış parçalarıyla bütün temaslar yanma 

tehlikesi oluşturur.

B) Fırının çalışması sırasında; raf,kapı ve pencereler dahil olmak üzere iç parçaların tümüyle teması 
yanma tehlikesi oluşturur.

C) Makinenin enerji kaynağıyla bağlantısı kesilmeden yapılan bütün temizlik ve bakım işlemleri 
yanma tehlikesi oluşturur.

D) Ürünleri çıkarmak için kapının açılmasıyla dışarı çıkan buhar da yanma tehlikesi oluşturur.

Çözümler

A) Operatör pişirme işlemlerinin kontrolü esnasında fırınla arasındaki mesafeyi korumalı, fırına ve 
özellikle kapı camına yaslanmamalıdır. Fırın çalışırken baca sisteminden ve patlama önleyici 
sistemlerden 350-400°C sıcaklıklarda buhar tahliyesi yapılmaktadır. Bu yüzden bu kısımlara 
kesinlikle dokunmayınız. Bu bölgelere özel uyarı levhaları asılmalıdır.

B) Operatör, tava arabasının fırından çıkarılması esnasında koruyucu eldiven giymelidir. Tava 
arabası çıkarıldıktan sonra fırının iç aksamındaki parçala dokunulmamalı ve kesinlikle fırının içine 
girilmemelidir.

C) Makinenin temizlik ve bakım işlemleri için, fırının yeterli sıcaklığa inmesi beklenmeli ve 
mümkünse bu işlemler fırının dışında yapılmalıdır.

D) Operatör, pişmiş olan sıcak ürünleri fırından çıkarmadan önce aspiratörü ve buhar tahliye 
vanasını açmalıdır. Bu işlem pişirme hücresi içerisindeki buharın birkaç saniyede fırından tahliye 
edilmesini sağlar. Eğer aspiratör çalışmıyorsa (makine kapalı veya bozulduysa), operatör manuel 
olarak boşaltma vanasını açmalı ve 3-4 dakika boyunca buharın tahliye olmasını beklemeli, 
ondan sonra ürünleri almalıdır. Kapıyı kendinize koruma olarak kullanarak kapıyı açınız.

Elektrik Tehlikesi
Elektrik tehlikesi; elektrik panosu ve bağlantı kutularının çevresinde elektrik akımı olup olmamasına 
bağlıdır.

Çözümler
Çalışan elektrikli aletlere kesinlikle müdahele etmeyiniz. Müdahele etmek için makineyi kapatınız, 
fişten çıkarınız ve güvenli hale getiriniz.
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Fiziksel Tehlikeler
A) Tava arabası 100 kg’ın üzerindeyse taşıma ve fırına takma/çıkarma işlemleri sırasında bel 

yaralanma riskinden dolayı otomatik taşıma sistemleri kullanınız. (Tercihe bağlı)
B) Tava arabası 10° den daha fazla eğilirse çarpma riski vardır. 10° den daha fazla sarsıldığı zaman 

otomatik olarak düzelecek şekilde dizayn edilmiştir. 
C) Zemin eğimi 10° yi aşmadığı sürece tepsiler yerinden hareket etmeyecektir. Zemin eğimi 

bu değeri aşıyorsa tepsiler tavaya arabasına sabitlenmelidir. Bu önlem imalatçı tarafından 
alınmadıysa, kullanım kılavuzunda belirtilmek zorundadır.

Çözümler
A) Otomatik taşıma sistemleri kullanınız. ( Tercihe bağlı)
B) Tava arabasını dikkatlı kullanınız.

Yangın Tehlikesi
A) Alkol içeren gıdalar gibi yanıcı gıdaları pişirirken yangın tehlikesi vardır.

Çözümler
A) Alkol içeren gıdalar gibi yanıcı gıdaların pişirilmesi yasaktır.
B) Ülkede kabul edilen yasalara göre uygun yerlere yangın söndürücüler konulmalıdır.

Gaz Birikintisi Tehlikesi

Zaman içerisinde yanmamış gaz birikimi veya duman tahliye sisteminde bir arıza olabileceği göz ardı 
edilmemelidir. 

Gaz birikimi veya duman tahliye sisteminde oluşabilecek bir arıza durumunda, otomatik olarak 
işlemleri durduracak sistemle donatılmış olarak gelen brülörün düzgün çalışabilmesi için fırının 
yeterli havalandırma şartlarının sağlanmış olduğu bir alanda kullanılması gerekir. Her durumda fırın, 
kullanıldığı ülkede yürürlükte olan yerel yasalara ve yönetmeliklere uymak zorundadır. 

GENEL TEMİZLİK
Yürürlükte olan yasalara göre kullanılan makine temizliği; Bu kılavuzda yer alan kurallara göre 
yapılmalıdır.

• Üretici firma yanlış kullanımdan veya yanlış temizlemeden dolayı oluşan problemlerde 
sorumluluk kabul etmez.

• Makine temizliği güvenli halde(makine ve personel güvenliği)  yapılmalıdır.
• Makineyi temizlemek için yanıcı özellikte malzemeler veya alkol kullanmayın. Her hangi bir 

çıkmayan leke veya kalıntıyı çıkarmak için makineye zarar vermeyen (plastik kazıyıcı veya fırça) 
malzeme kullanın. 

• Elektrikli cihazları temizlik için basınçlı hava veya su kullanmayın. 

Hijyenik Bölgeler
Temizlik gerektiren bölgeler aşağıda belirtilmiştir.

Gıda Bölgeleri 
• Fırın tepsileri, fırın taşı, fırın hücreleri ve maya odası.

Sprey Bölgeleri
• Cam kapak bölümü ve aksesuarları

Gıda Bölgesi Dışı
•  Pişirme hücresi dışında kalan alan ürünle temasının olmadığı bütün yerler.
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Temizlik Planlaması

SIKLIK OPERASYON METHOD

HERGÜN

Fırın içindeki ürün kalıntılarını 
temizleyin

Kaba fırça ile fırçalayıp suyla 
yıkayın

Fırın raf, tepsi ve maya odası temizliği
Tel fırça ile kalıntıları temizleyip, 
bol su ile yıkayın sonra kurumaya 
bırakın tepsiyi.

Cam kapı bölgesi temizliği Az miktar deterjan ve 
nemlendirilmiş bir bezle silin

HER HAFTA

Gıda maddesi bölmesi dışı alanı 
temizleyin

Az miktar deterjan ve bez ile silin 
sonra bul su ile yıkayın sonra 
kurulayın.

Kapı camlarını temizleyin Sıcak su veya herhangi bir cam 
temizleyicisi kullan

Elektronik ekran bölümünü temizleyin Nötr bir deterjan ile tuş panelini 
temizleyin

HER AY Kontrol et buhar fonksiyonunu Kireç çözücü kullan su tesisatı 
bağlantılarına

Su Tesisatı Temizliği

•	 Haftada bir kez su tesisatının olduğu yerdeki vana açılarak, kireç çözücü dökülür.
•	 Üç ayrı su bağlantısına 1’er litre dökülmesi tavsiye edilir.

(Şekil 1)
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BAKIM VE AYARLAMA

Pişirme Süresi ve Sıcaklık Ayarı

Pişirme süresi ve sıcaklık ayarı kullanıcının (fırın ustası) ürününe göre kendi ayarlar, değişkendir.
Ayrıca bununla birlikte;

• Kontrol ettiğimizde ürün çok pişmişse, sıcaklık ayarı düşürülür.

• Kontrol ettiğimizde ürün az pişmişse, sıcaklık ayarı artırılır.

• Ürün çok kuru ise sıcaklık ayarını artırıp pişme süresini azaltmak gerekir.

• Ürün çok nemli olursa sıcaklık ayarını düşürüp pişme süresini artırmak gerekir.

Döner raflı fırın, pişirme hücresi üzerinde (fırın tepsileri içinde) kullanıcının istediği unlu mamulü 
(ekmek) pişirmesine olanak sağlar. Döner raflı fırında dikkat etmemiz gereken husus döner aksanın 
çalışmasını engelleyecek arızanın olmamasıdır. Buradaki püf nokta fırının özelliği olan döner raflar 
sayesinde ürünün homojen şekilde pişmesini sağlayan unsurdur, döner aksandaki arıza ürünün istenilen 
verimde pişmemesine neden olacaktır dikkat ediniz. 

Bu taş taban fırın olmadığı için, fırının döner rafları üzerine fırın tepsisi yerleştirilir.  Döner rafı 
redüktörün döndürmesiyle raf üzerindeki ürünler dengeli bir şekilde ısınır ve sıcaklık homojen olarak 
dağılır. Böylece; ürün istenilen pişirme kalitesi ulaşır.

Buhar Enjeksiyon Ayarı
Fırına gerekli olan buharı kullanım esnasında elektronik panelden buhar verme tuşuna basarak enjekte 
et. Buhar ekmeğe hacim, parlaklık ve kabuk rengi verir.
Buhar verme kullanıcının ihtiyacına göre ne kadar zaman verileceği manuel veya otomatik olarak panel 
üzerindeki elektronik ekrandan süresi ayarlanır.

Kullanımla birlikte su tesisatında kireçlenme meydana gelir bunun temizliği için kireç çözücü kullanınız. 
Böylece buhar verme fonksiyonu kaliteli bir şekilde istenilen ayarda gerçekleşmesi kolaylaşacaktır.

Rutin Bakım
Yağlama ve temizlik rutin bakım işlemleridir. Yağlama ve temizlik temel bilgisine sahip herkes rahat-
lıkla yapabilir.

Olağanüstü Bakım
Olağanüstü bakım üreticinin teknik servisi personeli tarafından yapılır.

Genel Kurallar

• Bakım işlemleri kalifiye ve yetkili personel tarafından yapılmalıdır.
• Aksi belirtilmedikçe makine tüm enerji kaynaklarından bağlantısı kesildikten sonra bakımı yapılır.
• Makine koruyucuları bakım nedeniyle söküldüğünde, operatör yetkisiz kişileri makineden uzak 

tutmalıdır.
• Tüm bakım işlemleri için bu kullanım kılavuzunu kullanınız.
• Bakım esnasında koruyucu gözlük ve maske kullanmak (temizlik esnasında basınçlı hava kullanı-

mında ) gerekir.
• Deterjan veya madeni yağ kullanırken koruyucu eldiven ve gözlük tak.
• Atıkları ortamda bırakmayın ve kontrolünü sağlayın.
• Herhangi bakımdan sonra operatör makineyi yeniden başlatması gerekir.

• Herhangi yabancı bir madde makine üzerinde olup olmadığını kontrol et
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Düzenli Bakım İşlemleri

Aşağıda takip eden işlemler zinciri vardır;

Giriş suyu filtresinin temizliği
Fırın iç çeper temizliği
Fırın döner raf ve tepsilerinin temizliği

Pişirme bölmesi aydınlığı

Lamba Değişimi
Aydınlatma da 12V ampuller kullanılır. Kullanım esnasında fırın içi çok yüksek sıcaklığa ulaşacağı için 
bir süre lambaları kapalı tutmak lambaları korur. Ampul değiştirmeden önce soğumasını bekleyin.
Kullanılır haldeyken bir bez veya sıcağı emen bir malzeme ile tutun. (Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4)

(Şekil 2)

(Şekil 3)
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(Şekil 4)

•	 Şekilde göründüğü gibi kapıdaki cam vidaları sökülüp cam açılır. Sağ tarafdaki sacın arkasında 
lamba konumlanmıştır.

•	 Lambayı soket bağlantılarından söküp yeni lambayla değiştirilebilir.
•	

Kapı Contası Değişimi

(Şekil 5)

•	 Şekil de göründüğü gibi köşeden asılarak conta kanalından çıkartılır. (Şekil 5)
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(Şekil 6)

•	 Resimde göründüğü gibi conta kanala basılarak yerleştirilir. (Şekil 6)

Kapı Camı Değişimi

(Şekil 7)

                  (Şekil 8)
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•	 Cam vidalarını elle sökünüz. (Şekil 7,Şekil 8 ve Şekil 9)

(Şekil 9)

•	 Resimde göründüğü gibi kapının üst tarafındaki alyan vidalar sökülür. (Şekil 10)

(Şekil 10)

•	 Vidalar söküldükten sonra camı yukarıya doğru kaldırdığımız da cam alttaki menteşeden de 
çıkar.

•	 Aynı işlemleri sırasıyla geriye doğru uygulayarak yeni camı takabilirsiniz.
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Kapı Mekanizma Yağlama

(Şekil 11)

•	 Resimde görülen kapı yataklarına rulmanlara gelecek şekilde yağdanlıkla veya gresle yağlama 
yapınız. (Şekil 11)

Döner Tabla Rulmanı Yağlama

(Şekil 12)



42 I memak.com

(Şekil 13)

•	 Araba merkezleme yatağının vidaları sökülür, yatak çıkartılır. 
•	 Döner tabla rulmanını şekilde görüldüğü gibi gresle yağlayınız. (Şekil 12 ve Şekil 13)

Redüktör Mil Yatağı Yağlama

(Şekil 14)

•	 Şekilde görüldüğü gibi fırının üstünde, redüktörün altında bulunan yataklı rulmanların 
gresörlüğünden rulmanları yağlayınız. (Şekil 14)
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Kapı Kilit Mekanizması Yağlama

(Şekil 15)

•	 Resimde görüldüğü gibi kapı açılır ve kol çevrilir. (Şekil 15)

(Şekil 16)

•	 Kapının altında ve üstünde görünün kilitleme milleri gresle yağlanır. (Şekil 16)
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Kapı Rampası Yağlama

(Şekil 17)

(Şekil 18)

•	 Kapının önünde bulunan rampanın üst sacı kaldırılarak alttaki mekanizmaya ulaşılır. 
•	 Resimde görünen mekanizma gresle yağlanır. (Şekil 17 ve Şekil 18)
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MUHTEMEL ARIZA VE NEDENLERİ

ARIZA NEDENLERİ ÇÖZÜMLERİ

Buharın düzenli 
atılmaması

Buhar tahliye fanı doğru yönde 
dönmüyor ise

Kontrol edin ve doğru bağlantıyı 
sağlayın

Tahliye borusu tahliye yapmıyorsa
Tahliye borusunu kontrol edin 
ve tıkanıklık varsa veya kirli ise 
temizleyin

Fırın içine buhar verilmemesi Fırın içi buhar kanallarını kontrol et 
kirli ve tıkanık ise temizle

Yetersiz su şebekesi bağlantısı

Şebeke basıncını kontrol edin 

Bağlantı tesisatı tıkanmış mı kontrol 
et ve uygun aletlerle bu durumu 
gider

Su tesisatı bağlantı elemanlarını 
kontrol edin

Kontrol panelinde ayarlanan süre kısa ise
İstenen koşul sağlanana kadar 
buharlaşma süresi kademeli olarak 
artır.

Selenoid valf düzgün çalışmıyorsa Selenoid valfi değiştirin

Buhar tahliye valfi açık Buhar tahliye vanasını kaptın

Ürün homojen 
şekilde pişmemişse

Pişirme sıcaklığı ve süresi eşit değildir Ürüne göre uygun pişirme sıcaklığı 
ve süresi ayarlama.

Pişirilen ürünün boyutu, hacmi ve cinsi 
aynı değildir.

Pişirilen ürünlerin tepsi arasında 
boşluk bırakılmalı ve aynı cins ürün 
pişirilmeli 

Fırında suyun 
varlığı Hatalı selenoid vana Selenoid vanayı değiştir

Hava sirkülasyon 
fanı çalışmıyorsa 

Otomatik motor koruma switchi basılı 
olabilir. Motorun performansını doğrulayınız.

Switch kolu yanlış veya hatalı bağlanmış 
olabilir. Switch kolunu onarın.

Aspiratör yeterince 
çalışmıyorsa

Buhar emiş fanı yanlış yönde bağlanmış 
olabilir.

Fanı kontrol edin ve yönü ters ise 
düzeltiniz.

Emiş borusu tıkanmış olabilir. Boruları kontrol edin ve kirlenme 
varsa temizleyiniz.

Dahili aspiratör emiş ızgaraları tıkanmış 
olabilir.

Izgaraları kontrol edin ve kirlenme 
(tıkanma) varsa temizleyiniz.

Fan veya aspiratör 
gürültü çıkarıyorsa

Elektrik motoru üzerindeki rulmanlar 
yıpranmış olabilir.

Rulmanları kontrol edin yıpranmışsa 
değiştiriniz.(Kullanılmayacak kadar)
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Aspiratör 
çalışmıyorsa

Elektrik olmayabilir Elektrik kablolarını kontrol ediniz.

Elektrik devresinde temassızlık olabilir. Elektrik bağlantılarını kontrol ediniz.

Bakım işlemlerinden sonra bağlantılar 
yanlış yapılmış olabilir.

Bağlantıları kontrol ediniz varsa hata 
düzeltiniz.

Boru, tüp veya aspiratör tıkanmış olabilir. Boru, tüp ve aspiratörü kontrol edip 
varsa yabancı cisimler temizleyiniz.

Aspiratör motor arızası olabilir.

Sarım devresinde bir temassızlık var 
ise düzeltiniz.

Pervane yerinden çıkmış olabilir 
varsa böyle bir durum bağlantını 
gerçekleştiriniz.

Gösterge sıcaklık 
arızalı ise

Termokulplar yerine düzgün olarak 
yerleştirilmemişse

Termokulpu yuvasına yerleştiriniz 
bağlantısın gerçekleştiğinden emin 
olunuz.

Termokupl zarar görmüş olabilir. Termokuplu değiştiriniz

Elektronik panel düzgün çalışmıyor 
olabilir. Elektronik paneli kontrol ediniz.

Brülör düzenli 
bir şekilde 
çalışmıyorsa

Düzensiz sirkülasyon
Sirkülasyonu kontrol edin ve tıkayan 
ve brülörün çalışmasını engelleyen 
parça varsa kaldırınız.

Yakıt akış oranı yetersiz olabilir.
Brülör yakıt destek devresini kontrol 
edin ve gerekliyse yakıt tedarikçisi ile 
irtibata geçiniz.

Ayarlar ve düzenlemeler yetersiz olabilir. Brülörün kullanım kılavuzuna bakınız.

Brülör çalışmıyorsa

Brülör gaz kaçırıyor olabilir.
Brülörün kullanım kılavuzuna bakınız 
ya da üreticisinden teknik destek 
alınız.

Yakıt iletilmiyor olabilir. Brülör yakıt destek devresini kontrol 
ediniz.

Güvenlik termostatı çok düşük olabilir. Doğru sıcaklık değerlerinin ayarlanıp 
ayarlanmadığını kontrol ediniz.

Hatalı termostat hizmeti olabilir. Termostatın normal ayarlarına 
dönmesini sağlayınız.

Brülör ekipmanları arızalı olabilir.
Brülörün kullanım kılavuzuna bakınız 
ya da üreticisinden teknik destek 
alınız.

Bölme aydınlatma 
işlevsel değilse

Ampul yanmışsa
Ampulü değiştirin

Doğru güç ve voltaj değerini kullanın

Lamba soket bağlantısı düzgün 
yapılmamışsa

Duy elektrik bağlantılarını kontrol 
edin

Kontrol panel arızası Kontrol panelini tamir et
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