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Makine ve kullanımı ile bakımı konusunda temel
bilgiler edinmek için bu işletim kılavuzunu
dikkatlice okuyun. Herhangi bir yaralanma olmasını
ve makinenin hasar görmesini engellemek için
makineyi, bu kılavuzda açıklandığı gibi doğru
şekilde kullanın. Makineyi tahminler üzerine
bilgi yürüterek kullanmayın. İşletim Kılavuzunu
daima makinenin yakınında el altında bulundurun
ve herhangi bir çalışmanın yapılmasında bilgiye
ihtiyaç duyduğunuzda kılavuzu okuyun.
Kılavuzu okuduktan sonra yine de bazı konularda
sorularınız olduğu takdirde makineyi çalıştırmayın.
Sorularınızı, Paul Hettich GmbH & Co. KG. firmasına
başvurarak netleştirin.
Bu işletim kılavuzu, makineyi tanımanıza ve amacına uygun
kullanım olanaklarından faydalanmanıza yardımcı olacaktır.
Bu İşletim Kılavuzu, makineyi güvenli, amacına uygun ve
ekonomik şekilde çalıştırmak için gerekli önemli bilgiler
içerir. Kılavuzun içerdiği bilgilere riayet edilmesi sonucunda
tehlikeler önlenir, onarım maliyetleri ve makinenin durma
süreleri azalır ve makinenin kullanım ömrü artar.
İş kazalarını önleme ve çevre koruma ile ilgili olarak
ülkenizde mevcut yönetmelikler de geçerlidir.
Makinenin kurulum ve montajı yalnızca, Paul Hettich
GmbH & Co. KG firmasının görevlendirdiği personel
tarafından yapılacaktır. Bu durum, ilk işletmeye alma
çalışmaları için de geçerlidir.
İşletim kılavuzu daima makinenin kurulum yerinde hazır
bulundurulacaktır. İşletim kılavuzu, makine ile çalışan ve
aşağıdaki konularda görevli herkes tarafından okunacak
ve uygulanacaktır:
• Kullanma
• Donatma, iş akışı esnasında oluşan arızaları giderme,
bakım, işletim ve yardımcı malzemeleri tasfiye çalışmaları
dahil
• Koruyucu bakım
• Bakım, muayene, onarım
• Taşıma çalışmaları ile görevlendirilmiş personel.
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1. Giriş
Bu işletim kılavuzunun ana amacı, AB Makine Direktifi
uyarınca „İnsan ve Makine“ güvenliğini sağlamaktır. Söz
konusu kılavuz, bu makine veya sistem ile çalışan bütün
personelin, özellikle operatör personelin kullanması için
hazırlanmıştır.
• Operatör / bakımdan sorumlu personel olarak önce bu
işletim kılavuzunu okuyun ve ayrıca makinenin kullanımı,
işletim güvenliği ve gerekli olan makineyi donatma, bakım
ve / veya onarım çalışmalarının talimatlara uygun olarak
güvenli şekilde yapılmasını açıklayan bilgileri okuyun
• Kendinizin ve çevrenizin güvenliği ile, makinenin diğer
maddi değerlere veya çevreye zarar verilmeden işletiminin
gerçekleştirilmesi, ancak bu işletim kılavuzunda yer alan
işyeri koruma ve iş güvenliği bilgilerinin okunması, bilgi
sahibi olunması ve riayet edilmesi sonucunda mümkün olur
• Müşteri ve / veya işletici olarak bu işletim kılavuzunun,
ilk işletmeye alma işleminden önce operatör / bakım
personelinin eline geçmesini, daima makinenin yakınında
kullanıma hazır halde saklanmasını ve bu işletim
kılavuzunda yer alan açıklama ve uyarılar ile kurulum
yerinde geçerli olan teknik mevzuat, işyeri koruması ve iş
güvenliği bilgilerine vb. riayet edilmesini sağlayın
Bu nedenle işbu işletim kılavuzu, işleticinin kendi özel,
işletmesine özgü şartlarına / gerekliliklerine, belirli bir sistem
/ makine kombinasyonuna, özel kurulum şartlarına, özel
bağlantı türlerine ve / veya alet ya da parça özelliklerine
vs. uygun olarak iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarının
hazırlanması, geliştirilmesi ve uygulanması ile birlikte
bunlara riayet edilip edilmediğinin denetlenmesi konularında
yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz

3. Bu işletim kılavuzunun geçerliliği
• Bu işletim kılavuzu sadece bu makine için geçerlidir
• Makine ile ilgili sorularınızda ve yedek parça siparişinizde
daima Makine Seri No. bilgisini belirtin
Bu işletim kılavuzunda, teslimat kapsamına dahil olmayan
donanım parçaları hakkında yapılan açıklamalar sadece
bilgilendirme amaçlıdır. Buradan hareketle, makinenin bu
donanım parçaları ile donatılması konusunda herhangi bir
hak iddia edilemez.
Geçerlilik alanı
Bu işletim kılavuzu, AB Direktifleri ve Avrupa standartlarına
(uyarlanmış) vs. uygun olarak hazırlanmıştır. İşyeri
koruma, çevre koruma ve iş güvenliği yönetmelikleri ile
ilgili açıklamalar, duruma göre henüz uyarlanmamış ve
Almanya‘da geçerli olan UVV / GUV (iş kazalarını önleme
yönetmelikleri) veya ekteki Cihaz Emniyet Kanununda (GSG)
belirtilen DIN standartları veya teknik mevzuata uygundur.
Müşteri / işletici, kendi sorumluluğu dahilinde:
• Makinenin güvenli kullanımı ve onarımı açısından günlük
çalışmalara esas olarak, açıklanan kanunları, direktifleri vs.
inceleyecek ve bilgi sahibi olacaktır,
• Bunların ulusal /bölgesel / işletme içi yönetmeliklere dahil
edilmesini ve dikkate alınmasını sağlayacaktır
• Yetkili yerel, bölgesel veya ulusal merciler tarafından
öngörülen iş güvenliği veya koruyucu donanımlar
konusunda tamamlayıcı bilgileri kendi hazırlayacak ve ilk
işletmeye alma işleminden önce yerine asacaktır
İşletim kılavuzu: Paul Hettich GmbH & Co. KG© 2017

2. Önemli açıklamalar
Değiştirme hizmeti

İşletim kılavuzunun telif hakkı

Bu işletim kılavuzu, değiştirme hizmetine tabi değildir.
Makinenin teslimatından sonraki değişikliklerde / eklemelerde
işletici, sorumluluk kendine ait olacak şekilde bu işletim
kılavuzunu, kendi hazırladığı veya Paul Hettich GmbH & Co.
KG tarafından gönderilen ekler ile güncelleyecektir.

Bu İşletim Kılavuzunun telif hakkı
Paul Hettich GmbH & Co. KG firmasına aittir.
Bu İşletim Kılavuzu, operatör tarafından kullanılmak üzere
hazırlanmıştır. İşletim kılavuzunun içerdiği yönetmelik
ve teknik çizimlerin tamamen veya kısmen çoğaltılması,
yayılması veya rekabet amaçlı olarak izin alınmadan
kullanılması veya başka şahıslara aktarılması yasaktır.

Bütün teknik özellikler, veriler ve görseller kapsamında teknik
geliştirme amacıyla, makine üzerinde değişiklik ve iyileştirme
yapma hakkı her zaman için saklı tutulur.

Kısmen de olsa kopyalanması ve basımı yasaktır.

Güncellik

4. İşleticinin sorumluluğu

Bu işletim kılavuzunda açıklanan kanun, yönetmelik, direktif
ve teknik kurallar vs. ile bunlardan türetilen bilgiler, bu
işletim kılavuzunun hazırlandığı tarihte geçerli olan güncel
bilgilerdir.

Müşteri veya işletici, kendi sorumluluğu dahilinde,

Bu bilgiler daima en yeni geçerli sürümde dikkate alınacak,

işletici tarafından kendi sorumluluğu dahilinde güncellenecek
ve daima en kısıtlayıcı (en kesin) sürümünde uygulanacaktır.
Ayrıca işbu işletim kılavuzu içeriğinin daha önce yapılmış
bir anlaşmanın, vaadin veya hukuki işlemin bir parçası veya
bunları değiştiren bir doküman olmadığını beyan ederiz.
Paul Hettich GmbH & Co. KG firmasının
bütün yükümlülükleri, eksiksiz ve tek başına geçerli olan
garanti düzenlemesini de içeren ve bunlara atıfta bulunan
teslimat sözleşmesinden kaynaklanır. Sözleşme ile kesinleşmiş
olan garanti düzenlemesi, bu işletim kılavuzundaki
uygulamalar ile hiçbir surette genişletilemez veya
kısıtlanamaz.

• Makine için geçerli işyeri koruma, iş güvenliği ve çevre
koruma yönetmelikleri ile tasfiye talimatlarına, bakım
ve onarım için geçerli yönetmeliklere riayet edilmesini
sağlayacaktır
• Makine ve güvenlik tertibatları üzerinde talimatlara
aykırı tadilat yapılması veya ek ünite bağlanmasını
yasaklayacaktır
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• Makinenin uygun olmayan, talimatlara aykırı ve kullanım
amacı dışında kullanılmasını önleyecektir
5. Servis
Müşteri Hizmetleri
Paul Hettich GmbH & Co. KG,
Vahrenkampstraße 12 - 16, D-32278 Kirchlengern
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AB Beyanı ve protokoller
2. AB Beyanı ve protokoller

1. AB Uyumluluk Beyanı

1. AB Uyumluluk Beyanı
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2. Önemli açıklama
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3. Bilgilendirme belgesi
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AB uyumluluk beyanı
2006/42/AB Makine Direktifi uyarınca, Ek II A
İşbu beyan ile

Vahrenkampstraße 12 - 16
D-32278 Kirchlengern adresinde mukim
Paul Hettich GmbH & Co. KG firması,
Paul Hettich GmbH & Co. KG, Vahrenkampstraße 12 - 16,
D-32278 Kirchlengern tarafından imal edilen

BlueMax Mini Tip 2/6 - delik makinesi ile ilgili olarak
Yukarıda adı ve adresi belirtilen şirket, yukarıda adı geçen ürünün makine direktifiyle ve aşağıdaki ilgili düzenlemelerle
uyumlu olduğunu beyan eder:
2006/42/EG Makine Direktifi, 2014/35/EU Alçak Gerilim Direktifi
2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi

Aşağıdaki uyarlanmış Avrupa normları uygulanmıştır*:
EN ISO 12100
EN ISO 13857
EN 14120

EN 60204-1
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
EN 349
tr

2010; Makinelerin güvenliği – Genel tasarım prensipleri –
Risk değerlendirmesi ve risk azaltımı
2008-06; Makinelerin güvenliği – Üst ve alt uzuvlarla tehlikeli bölgelere ulaşılmasını
önlemek için güvenlik mesafeleri
2015; Makinelerin güvenliği – Ayırıcı koruma tertibatları –
Sabit ve hareketli ayırıcı koruma tertibatlarının tasarımına ve konstrüksiyonuna yönelik
genel talepler
2006/A1:2009; Makinelerin güvenliği – Makinelerin elektrik donanımı Bölüm 1: Genel talepler
2005; Elektromanyetik Uyumluluk (EMV) –
Bölüm 6-2: Temel standartlar – Sanayi işletmeleri için parazit dayanıklılığı
2007+A1:2011; Elektromanyetik Uyumluluk (EMV) –
Bölüm 6-4: Temel standartlar – Sanayi işletmeleri için parazit yayılımı
1993+A1:2008; Makinelerin güvenliği; Uzuvların sıkışmasını önlemek için uyulması
gereken minimum mesafeler

Üreticinin yazılı izni alınmadan sistemin tümünde veya sistemin bölümlerinde önemli değişiklikler yapılırsa, bu uyumluluk
beyanı geçerliliğini yitirir.
* Alt tedarikçiler tarafından uygulanan normlar için, bunların kendi özel AB Uyumluluk Beyanı veya Montaj Beyanına bakın

AB dokümantasyon yetkilisinin adı / adresi:

Yer, Tarih:

Kirchlengern, 01.08.2017

Genel Müdür:
Adı / İmza
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3. Bilgilendirme belgesi

2. Önemli açıklama
İşletici için bilgiler
İşletim Kılavuzunda açıklanan ve makinenin kullanıldığı
ülke veya kurulu olduğu yerde geçerli iş kazalarını önleme
yönetmelikleri ile birlikte, genel iş güvenliği ve talimatlara
uygun çalışma için geçerli teknik kurallara da riayet
edilecektir.
Makine işleticisinin, Paul Hettich GmbH & Co. KG firmasından
izin almaksızın makine üzerinde, işletim güvenliğini tehlikeye
sokacak tadilatlar yapması ve ek donanımlar monte etmesi
yasaktır.
Kullanılacak olan yedek parçalar, Paul Hettich GmbH &
Co. KG tarafından belirlenmiş olan teknik koşulları yerine
getirmelidir. Geçerli yedek parça listesinde yer alan orijinal
yedek parçalar, bu şartları daima yerine getirir.
Makinede daima eğitimli ve bilgilendirilmiş personel
görevlendirin, ayrıca kullanma, bakım ve onarım çalışmaları
için personelin yetkilerini kesin olarak belirleyin.
Diğer kullanım ve tadilatlar

Bu protokolü imzalayanlar, aşağıda açıklanan bilgi ve verilerin
doğruluğunu tasdik eder.
Tasdik
İşbu yazı ile aşağıda tanımı açıklanan makinenin işletim
kılavuzunu:
Tanım

BlueMax Mini Tip 2/6

Yapı türü

Delik delme otomatı

Makine Seri No.
okuduğumu ve anladığımı tasdik ederim.
Ayrıca genel iş güvenliği talimatları, bakım ve onarım
direktifleri, çalıştırma ve işletim talimatları ile arıza
durumlarında öngörülen yönetmeliklere riayet edeceğimi
ve bununla yükümlü olduğumu beyan ederim. İlgili
yönetmeliklere riayet etmediğim durumlarda iş kazalarının
meydana geleceği, çalışanlara, maddi değerlere ve makineye
zarar verileceği konusunda bilgi sahibi olduğumu da
açıklarım.

Yukarıda açıklanan makine üzerinde ek donanım / tadilat
uygulanması halinde, AB Beyanının geçerliliğinin sona
ereceğini özellikle beyan ederiz. Tadilat uygulamasını
gerçekleştiren şirket AB Beyanına ilgili değişikliği ekleyecek
ve dokümantasyonu, güncel ve değiştirilmiş donanıma göre
tamamlayacak veya yeniden hazırlayacaktır. (AB Makine
Direktifi Madde 8 Par. 6)

Ad
Bilgilendirmeyi yapan

Bilgilendirilen personel

Tarih
başlangıç /
bitiş

Yapılan bilgilendirmenin türü
Kullanma

İş güvenliği
yönetmelikleri

Bilgilendirilen
personelin imzası
Bakım
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Genel iş güvenliği yönetmelikleri
3. Genel iş güvenliği yönetmelikleri
1. Temel bilgiler
Operatör için geçerli açıklamalar
2. Genel

1. İşaret, sembol ve tanımlama bilgileri
8

İşletim kılavuzundaki iş güvenliği uyarılarının yapısı aşağıda
açıklanmıştır:

8
9

TEHLİKE
Bu tehlike uyarısı, iş güvenliği önlemlerine riayet
edilmemesi durumunda ölüme veya ağır yaralanmaya
sebep olacak dolaysız tehlikeli bir duruma işaret eder.

3. Sistemi kullanan işletme için geçerli iş güvenliği
bilgileri

10

4. Gürültü

10

5. Yağ, gres ve diğer kimyasal maddeler

10

UYARI

6. Diğer riskler

10

7. Operatör için geçerli iş güvenliği bilgileri

10

8. Makinenin çalıştırılmasında geçerli iş güvenliği
bilgileri

11

Bu tehlike uyarısı, iş güvenliği önlemlerine riayet
edilmemesi durumunda muhtemelen ölüme veya ağır
yaralanmaya sebep olacak tehlikeli bir duruma işaret
eder.

9. Bakım ve onarım için geçerli iş güvenliği bilgileri

11

10. Eğitim / Bilgilendirme

11

11. Kişisel iş güvenliği donanımı

11

DİKKAT
Bu tehlike uyarısı, iş güvenliği önlemlerine riayet
edilmemesi durumunda muhtemelen düşük çaplı veya
hafif yaralanmalara sebep olabilecek bir tehlikeli
duruma işaret eder.
BİLGİ
Bu bilgi, iş güvenliği önlemlerine riayet edilmemesi
durumunda olası maddi hasarlara veya özel bir
duruma / önemliliğe işaret eder.
İşletim kılavuzunda tehlike noktaları için aşağıda açıklanan
işaretlemeler kullanılır:
TEHLİKE
Elektrik çarpma tehlikesi!
Elektrik ileten parçalar üzerinde talimatlara aykırı
yapılan çalışmalarda, elektrik çarpması nedeniyle ölüm
tehlikesi vardır!
Elektrik sistemi üzerindeki çalışmalar yalnızca, yetkili
elektrik personeli tarafından uygulanacaktır!
UYARI
İşitme hasarı uyarısı!
Tesisin bazı bölümlerindeki gürültü değeri 80 dB (A)
üzerinde olabilir.
Yüksek gürültü oluşan bölümlerde çalışırken kulaklık
takın!
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UYARI
Ahşap tozu tehlikesi!

Ahşap tozu, solunum yolları fonksiyonuna zarar
verebilir. Bu nedenle toz maskesi takın.

8

UYARI
Yangın tehlikesi!

Özel uzmanlık gerektiren çalışmalar (örneğin elektrik,
pnömatik sistemler), sadece bu konularda uzman ve özel
eğitimi bulunan personel tarafından yapılacaktır.

Bu makine üzerinde taşlama ve kaynak çalışmalarının
yapılması temel olarak yasaktır.

Makine üzerinde yapılacak bütün çalışmalarda ana şalteri
„0“ (KAPALI) konumuna getirin, emniyet altına alın ve basınçlı
hava beslemesini kesin.

Kaynak yönetmelikleri ve iş kazalarını önleme
yönetmeliklerini dikkate alın.

Onarım, bakım, kurulum veya temizleme çalışmalarına
başlamadan önce makinenin enerji kaynakları kesilmelidir.
Enerji kaynakları:

UYARI

• Elektrik enerjisi

Patlama koruması

• Pnömatik enerji

Makinede patlama koruması yoktur. Makineyi boya
yapılan işletmelerin yakınına kurmayın.

DİKKAT
Kalan enerjiden kaynaklanan tehlike!

UYARI
Ellerde yaralanma uyarısı!

Ellerin ezilmesi, içeri çekilmesi veya diğer bir şekilde
yaralanma tehlikesi vardır.
Makinedeki hareketli parçalar içine kesinlikle elinizi
sokmayın!

Makinedeki enerji, ana şalter kapatıldıktan sonra da
tamamen boşalmaz.
Kalan enerjiyi veya depolanmış enerjiyi boşaltın!
Enerji kaynaklarını kapatma / sökme:

İş eldiveni takın!

Yabancı cihazlar için geçerli iş güvenliği talimatları, tedarikçi
firmanın hazırladığı belgelerde açıklanmıştır (tedarik edilen
üniteler için geçerli işletim kılavuzları).

UYARI

Elektrik enerjisi motor şalteri / makinedeki ana şalter
üzerinden. Makinede bakım veya çalışma yapıldığında, ek
olarak bir uyarı levhası asılmalıdır.

Kızgın yüzey / cisim uyarısı!
Kızgın yüzeylere (örneğin elektrik motoru)
dokunduğunuzda yaralanma tehlikesi vardır.
Dokunmayın!
2. Genel
İşletim Kılavuzunda açıklanan makine en son teknolojiye göre
imal edilmiştir ve işletim güvenliğine sahiptir. Makine DIN EN
12100 normuna uygundur.
Tehlikeli yerler, yönetmeliklere uygun olarak emniyet altına
alınmıştır. Buna rağmen makinede, bilgilendirilmemiş
personel tarafından, yönetmeliklere aykırı veya amacına aykırı
kullanılması halinde tehlikeler oluşabilir.

Şekil 2: Ana şalter

Bu gibi durumlarda can ve mal kaybına yol açacak tehlikeler,
makine ve makine ile verimli çalışmayı etkileyecek tehlikeler
oluşabilir.
Kurulum, işletmeye alma, kullanma, bakım ve onarım
çalışmaları ile görevlendirilmiş her personel İşletim
Kılavuzunu ve özellikle „İş Güvenliği Bilgileri“ bölümünü
okumuş ve anlamış olmalıdır.

tr

Makineyi işleten şirketin iş güvenliğinden sorumlu görevlisi,
operatör personelin eğitim ve bilgilendirme kursuna katılmış
olduğunu ve ilk kullanım öncesinde operatörün, tüm iş
güvenliği kuralları hakkında bilgi edindiğini yazılı olarak
operatöre onaylatmalıdır.
İş güvenliği tertibatlarının sökülmesi veya devre dışı
bırakılması, esas olarak yasaktır.
Bakım ve onarım çalışmalarında iş güvenliği tertibatlarının
sökülmesi gerekli olduğunda bunlar, çalışmalar
tamamlandıktan hemen sonra tekrar yerine takılacaktır.
Makine sadece mükemmel durumda olduğunda, eğitimli ve
yetkili personel tarafından çalıştırılacaktır.
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Genel iş güvenliği yönetmelikleri
3. Sistemi kullanan işletme için geçerli iş güvenliği bilgileri
Makinenin çalıştırılması için görevlendirilmiş bütün personel
(amirler de dahil), „İş güvenliği bilgileri“ bölümü hakkında
bilgi sahibi olmalıdır. İş güvenliği talimatlarına riayet
edilmelidir.
Makine sadece mükemmel durumdayken, işletilmesine izin
verilir. Makineyi kullanan şirket örneğin bakım, temizlik
veya onarım çalışmaları için personel yetkilerini açıkça tayin
edecek ve bu çalışmalar için gereken mesleki bilgi seviyesini
dikkate alacaktır.
Ayrıca, işleticinin ülkesinde geçerli olan iş güvenliği
yönetmelikleri de dikkate alınacaktır. Makinenin işletim
güvenliğini etkileyecek çalışmalardan kaçının.
Operatör personel makine üzerinde herhangi bir değişiklik
veya arıza olup olmadığını kontrol eder, herhangi bir
olumsuzluk tespit ettiğinde bunu yetkili iş güvenliği
görevlisine bildirir ve gerektiğinde makineyi devre dışı bırakır.
Yapılacak çalışmalar için yalnızca uygun alet kullanılacaktır;
çalışmalar tamamlandıktan sonra aleti makineden
uzaklaştırın. Personel, çalışma işlemlerini her zaman
gözetleyebileceği, makineyi herhangi bir anda hemen
durdurabileceği ve iş güvenliğinin hiçbir zaman tehlike
altında olmayacağı bir yerde durmalıdır.
UYARI
Yasak olan çalışmalar:
• Çalışmakta olan makine içine müdahale etmek
• Kapak ve muhafazaları sökme, koruma tertibatlarını
devre dışı bırakmak
• Kumanda tertibatlarına serbest şekilde erişmeyi
engellemek
• Makine üzerinde iş güvenliğini etkileyecek değişiklikler
meydana geldiğinde makineyi çalıştırmaya devam
etmek
• Koruma tertibatlarını manipüle veya bypas etmek
4. Gürültü
Bu makineden yayılan, A değerlendirmeli sürekli gürültü
seviyesi > 85 dB (A) değerindedir.

5. Yağ, gres ve diğer kimyasal maddeler
Yağ, gres ve diğer kimyasal maddeler ile çalışmalarda bu
malzemeleri imal eden üreticilerin iş güvenliği belgelerini
dikkate almanız, bu belgelerdeki depolama, kullanım ve
bertaraf etme ile ilgili talimatlara riayet etmeniz ve yerine
getirmeniz gerekmektedir.
Asitli malzemeler ile çalışırken uygun malzemeden imal
edilmiş koruyucu donanım (iş gözlüğü, lastik eldiven, lastik
çizme, koruyucu giysi) takmanız gerekir.
Gözler ve cildiniz ile temas ettiğinizde ilgili bölüm derhal
bol su ile yıkanacaktır. Uygun techizatlar (göz yıkama şişesi,
lavabo, duş) çalışma yerinin yakınında hazır bulunmalıdır.
6. Diğer riskler
DİKKAT
Diğer tehlikeler!
Makine ile çalışırken, konstrüksiyonu itibari ile tamamen
ortadan kaldırılamayan diğer tehlikeler mevcuttur.
Teknik dokümantasyon içinde açıklanan diğer tehlikeleri
dikkate alın!
Makine son teknolojiye uygun ve geçerli teknik iş güvenliği
kurallarına göre üretilmiştir. Buna rağmen kullanımı
esnasında kullanıcı ve üçüncü şahıslar için tehlikeler
meydana gelebilir.
Makine:
• Kullanım amacına uygun biçimde
• Teknik iş güvenliği açısından mükemmel durumda
olduğunda kullanılacaktır
UYARI
Yaralanma tehlikesi!
İş güvenliği tertibatlarını kesinlikle sökmeyin veya makine
üzerinde değişiklik yaparak devre dışı bırakmayın!
İşletim güvenliğini etkileyecek arızaları derhal giderin!
Bakım ve temizlik çalışmalarına başlamadan önce,
makineyi ana şalterden kapatın ve basınçlı hava
beslemesini kesin!

UYARI
İşitme hasarı uyarısı!
İşletme içindeki koşullara bağlı olarak daha yüksek bir
gürültü oluşabilir ve bu yüksek gürültü, işitme hasarlarına
yol açabilir!

tr

Operatör, uygun koruma donanımları ile donatılacak veya
diğer önlemler alınarak korunacaktır!
Makine ile çalışırken kulaklık takın!

7. Operatör için geçerli iş güvenliği bilgileri
• Makine üzerindeki çalışmalar sadece, bilgilendirilmiş uzman
personel tarafından yapılacaktır
• Makinede sadece, eğitilmiş veya bilgilendirilmiş uzman
personel görevlendirilecektir
• Genel olarak geçerli teknik iş güvenliği ve iş sağlığı kuralları
ile iş kazalarını koruma yönetmeliklerine riayet edilecektir
• İlk yardım gereçlerini (ilk yardım çantası vs.) daima çalışma
yerinin yakınında bulundurun
• İşletici, operatörü kişisel iş güvenliği donanımlarını
(emniyetli iş ayakkabısı ve sağlam iş giysisi) takmak ve
giymekle yükümlü tutacaktır
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Operatörün yapmasına izin verilen çalışmalar
Operatörün yapmasına izin verilen çalışmalar
• Makineyi devreye alma, devreden çıkarma
• Matkap ucunu değiştirme
• Makineyi iş parçası ölçülerine göre donatma
• Parçaları makineye verme (yatay duran ahşap plakalar,
menteşe ve bağlantı mekanizmaları)
• Delme ve presleme işlemini başlatma
• Bitmiş parçaları alma
• Makineyi temizleme
Operatör koşulları
Operatör çalışma alanını, üretim optimal ve sürekli olarak
sağlanacak şekilde organize etmelidir.
İlk çalışmaya başlama öncesinde ve sonrasında her yıl
operatör bilgilendirilecektir.
Tesis üzerinde görevlendirilen bütün personel çalışmaya
başlamadan önce
• İş güvenliği ve kazalardan korunma yönetmeliği ilkelerini
dikkate almak
• İş güvenliği açısından gerekli olduğunda, iş güvenliğine
hizmet eden kişisel / çalışma yerine uygun koruyucu giysi
ve yardımcı donanımı giymek ve takmakla yükümlüdür
Belirlenmiş olan yetkilere riayet edilecektir. Örneğin
• Sistemin pnömatik donanımları üzerinde yapılacak
çalışmalar yalnızca, bu konuda eğitilmiş uzman personel
veya bu uzman personelin liderliği ve gözetimi altında
çalışan eğitimli personel tarafından, geçerli olan teknik
kurallara riayet edilerek yapılacaktır
8. Makinenin işletimi için geçerli iş güvenliği bilgileri
• Makine sadece, tamamen monte edilmiş ve işletime hazır
durumdayken çalıştırılacaktır
• Makine ancak, bütün koruma donanımları ve iş güvenliği
tertibatları takılmış olduğunda işletmeye alınacaktır,
örneğin muhafazanın fonksiyonu normal ve hasarsız
olmalıdır
• İşletmeye alma işleminde operatör, bütün iş güvenliği ve
koruma tertibatları ile kumanda elemanlarının normal
çalıştığını ve herhangi bir hasarının bulunmadığını kontrol
etmelidir

• Onarım çalışmalarında, yapılacak işe uygun takım ve tertibat
kullanın
• Bakım ve onarım çalışmaları sadece, işleticinin uzman
personeli tarafından yapılacaktır
• Bakım veya onarım çalışmalarında iş güvenliği
tertibatlarının sökülmesi gerekli olduğunda bu tertibatlar,
çalışmalar tamamlandıktan hemen sonra tekrar yerine
monte edilecek ve kontrolü yapılacaktır
• Bakım ve onarım çalışmalarında sökülen cıvata bağlantıları
daima sıkılacaktır
• Çalışmalara başlamadan önce, konnektör ve cıvata bağlantıları
üzerindeki yağ, işletim sıvısı ve pislikler temizlenecektir
• İşletim ve yardımcı işletim sıvıları ile değiştirilen parçaların,
güvenli ve çevreye uygun şekilde tasfiye edilmesini sağlayın
10. Eğitim / Bilgilendirme
• Makine işleticisi olarak operatörü, mevcut hukuki konular
ile kazalardan korunma yönetmelikleri ve ayrıca mevcut
güvenlik tertibatları hakkında bilgilendirmek ve eğitmekle
yükümlüsünüz. Bunu yaparken, çalışanların çeşitli teknik
kalifikasyonunu dikkate alın
• Operatör bu bilgilendirmeyi anlamalı ve riayet etmelidir,
ayrıca dokümantasyonu imzalamalıdır
• Ancak bu şekilde, operatörün iş güvenliği ve tehlike bilinci
ile çalışmasını güvence altına alabilirsiniz. Bu nedenle
işletici olarak, her çalışanın bu bilgilendirmeye katılmasını
yazılı olarak onaylatmanız gerekir
• Bu iş güvenliği önlemlerinin alınması ile tehlike potansiyeli
azaltılır ve makinenin güvenli işletilmesi sağlanır

BİLGİ
Mevcut olan bütün iş güvenliği tertibatlarının bağlı ve
hasarsız oldukları, vardiya başlangıcından önce en az
bir kere kontrol edilecektir (gözle kontrol).
11. Kişisel iş güvenliği donanımı
İşletici, aşağıdaki kişisel iş güvenliği donanımlarını hazır
bulunduracaktır:
• Emniyetli iş ayakkabısı
• Kulaklık

• Çalışma yerinin çevresi daima temiz ve düzenli tutulacaktır,
işletme içi kontroller ile bu durum güvence altına
alınacaktır

• İş gözlüğü

• Oluşan değişiklikler veya fonksiyon arızaları derhal yetkili
merciye / kişiye bildirilecektir. Makine, gerektiğinde derhal
durdurulacak ve emniyet altına alınacaktır

• İş eldiveni (gerek duyulduğunda)

• Toz maskesi

tr

9. Koruyucu bakım için geçerli iş güvenliği bilgileri
• Koruyucu bakım yalnızca, üretici firmanın uzman personeli
tarafından veya bu personelin gözetimi altında yapılacaktır
• Makine bakım ve onarım çalışmaları kapsamında
kapatıldığında, tekrar çalıştırılmaya karşı emniyet altına
alınacaktır
• Gerektiğinde, bakım ve onarım yapılacak bölümü geniş
kapsamlı olarak emniyet altına alın!
• Uyarı levhası asın
11

Makine açıklaması
4. Makine açıklaması

1. Teknik özellikler

1. Teknik özellikler
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2. Kumanda elemanları
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3. Makinenin donatımı
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4. Tip etiketi
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5. Koruma tertibatları
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6. İşaretleme
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Bölüm: Motor

14

Tanım:
Levha şeklindeki iş parçaları için matkap
Makine Seri No.:
İmal yılı:
Sistem ölçüleri:
Yükseklik:
630 mm
Genişlik:
800 mm
Derinlik:
620 mm
(toz emiş sistemi ile birlikte)
Ağırlık:
31,2 kg
maks. Gürültü seviyesi: > 85 dB (A)
Elektrik
Cihaz, yaklaşık 3 metre uzunluğunda bir elektrik kablosu ve
bir fiş (konfigürasyon için tabloya bakın) ile donatılmıştır.
Makinenin elektrik bağlantısı için, kendi güvenliğiniz
açısından uzman elektrik personeli görevlendirin. Gerekli olan
bağlantı bilgileri, makinenin tip etiketi üzerinde yazılıdır.
Motor bilgileri BlueMax Mini Tip 2/6:
Elektrik enerji beslemesinin özellikleri
Bağlantı işlemi sadece, VDE 0100 standartına göre
uygulanmış bir elektrik sistemine yapılacaktır. Bu makinenin
elektrik güvenliği ancak, makine yönetmeliklere uygun
olarak yapılmış bir topraklama sistemine bağlandığında
garanti edilir. Bu temel güvenlik koşulunun ve sistemin
yeterli değerdeki sigorta ile korunmasının kontrol edilmesi
çok önemlidir. Topraklama kablosunun bulunmaması veya
kopmuş olmasından kaynaklanan hasarlarda, üretici firma
herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Anma güç sarfiyatı ve
sigorta değeri bilgileri, tip etiketi üzerinde yazılıdır.
Toz emiş sistemi

Makinenin zor alevlenebilen, esnek bir hortum ile toz emiş
sistemine bağlanma zorunluluğu vardır. Emiş hortumu,
teslimat kapsamına dahil değildir.
• Dış çap (emiş bağlantısı)
50 mm
• Debi
141 m/3/saat
• Statik alçak basınç 20 m/s
1.300 Pa
HIN
HI
NW
WE
HINWEIS
BİLGİ
Diğer teknik veriler, üretici firmanın dokümantasyonunda
açıklanmıştır.
Makine donanımları üzerinde işleticinin onay almaksızın
kendi başına tadilat yapması, işletim güvenliği nedeniyle
yasaktır ve bu gibi durumlardan kaynaklanan hasarlarda,
üretici firma herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

tr
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Ürün No.

Volt

Hertz

Fazlar

Devir

Güç

020 261
020 262
020 263
020 264
020 482
020 265
020 483
020 266
020 484
020 690
020 267

110
230
230
230
230
230
230
230
230
400
400

60
60
60
50
60
50
60
50
60
50
60

1
1
3
1
1
3
3
1
1
3
3

3.300 d/dak
3.300 d/dak
3.300 d/dak
2.800 d/dak
3.300 d/dak
2.800 d/dak
3.300 d/dak
2.800 d/dak
3.300 d/dak
2.800 d/dak
3.300 d/dak

0,8 kW
0,8 kW
0,8 kW
0,8 kW
0,8 kW
0,8 kW
0,8 kW
0,8 kW
0,8 kW
0,8 kW
0,8 kW

Bağlantı
Fişsiz
Fişsiz
Fişsiz
Kontürlü dirsekli ﬁş
Kontürlü dirsekli ﬁş
CEE ﬁşi 16 AH
CEE ﬁşi 16 AH
KAPAT/NZL ﬁşi ile
KAPAT/NZL ﬁşi ile
CEE ﬁşi 16 AH
CEE ﬁşi 16 AH

2. Kumanda elemanları

5. Koruma tertibatları

Makinenin kullanımı ve kontrolü için gerekli şalter ve diğer
kumanda elemanları aşağıda açıklanmıştır.

Çalışanları mekanik tehlikelere karşı korumak için makinede,
EN 953 normuna uygun ayırıcı koruma tertibatları monte
edilmiştir.
Makinede ek olarak ilgili uyarı bilgileri/semboller bulunur.

2

1

Şekil 3: Delme ve presleme otomatlarındaki kumanda
elemanları
Poz.

Tanımlama

1

Acil Durdurma butonu

2

Kol

Açıklama
Elektrik beslemesi açık /
kapalı
Delme işlemini başlatma

Şekil 4: Matkap millerindeki kaydırılabilir koruma camı
6. Tanım
Bölüm: Toplam makine
Ellerin ezilme tehlikesine karşı uyarı

3. Makinenin donatımı
UYARI
Donatma çalışmaları sadece, sahip oldukları meslek eğitimi,
tecrübesi ve bilgilendirilmeleri itibari ile aşağıdaki konularda
yeterli bilgiye sahip uzman personel tarafından yapılacaktır
• İş güvenliği yönetmelikleri,
• Kazaları önleme yönetmelikleri,
• Direktifler ve genel teknik kurallar.
Uzman personel, makinenin işletim güvenliğinden sorumlu
görevliler tarafından makinenin donatılması için görevlendirilecektir.
4. Tip etiketi

Şekil 5: Tanım – Toplam makine
Bölüm: Matkap milindeki koruma kapağı
Ellerin ezilme tehlikesine karşı uyarı

BİLGİ
Tip etiketi makinenin üzerinde bulunur.
Tip etiketinde, aşağıda açıklanan bilgiler vardır:
Üretici

tr

Adres
Tip tanımı,
Makine seri numaraları
İmal yılı
Teknik özellikler
(örneğin anma basıncı)

Şekil 6: Tanım – Delme tertibatı

Teknik bilgi edinmek ve yedek parça sipariş işlemleri için
yukarıda açıklanan bilgileri belirtiniz.

13

Makine açıklaması
Bölüm: Motor/tahrik ünitesi
Uygun kulaklık takma bilgisi.

Şekil 7: Tanım – Motor/tahrik ünitesi

tr
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tr
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Taşıma ve montaj
1. Taşıma

5. Taşıma ve montaj
1. Taşıma

16

2. İşletme içi taşıma

16

3. Teslimatın bütünlüğü

17

4. Taşıma hasarlarının bildirimi

17

5. Kurulum yeri

17

Makinenin taşıma ve montajı sadece, üretici firmanın
görevlendirdiği / yetkilendirdiği firmalar /şahıslar tarafından
veya bu firmaların gözetimi altında yapılacaktır.
Taşımadan sonra, toplam makine üzerindeki taşıma hasarları
kontrol edilecektir, zira olası hasarlar sistemin fonksiyon ve
işletim güvenliğini etkiler.
BİLGİ
Taşıma işlemlerinin hazırlığı için makinenin ağırlığını
lütfen dikkate alın!
Makinenin ağırlığı yaklaşık: 31,2 kg.
Forklift veya transpalet ile taşıma:
Yükleme ve indirme çalışmalarında transpalet veya forklift
kullanıldığında bunlar, kaldırılacak yükler için uygun ve
mükemmel durumda olmalıdır.
Her halukarda, taşınacak malın
ağırlık merkezine dikkat edilecektir!
Taşıma esnasında makineler, talimatlara uygun şekilde
emniyet altına alınacak ve yük eşit şekilde dağıtılacaktır.
Ani hareket etmekten kaçının.
Makineyi sarsıntısız ve darbe almayacak bir şekilde, dikey
konumda yere koyun. Makineyi derhal, taşıma araçlarından
zarar görmeyecek ve devrilmeyecek şekilde emniyet altına alın.
Makineyi indirme, taşıma ve ara depolama sürecinde çok itinalı
biçimde davranın, dış hava şartlarına ve darbe almaya, ve ayrıca
üzerine cisimlerin düşmesine karşı koruyun.
UYARI
Asılı yüklere karşı uyarı!
Makinenin yeri değiştirileceği zaman bunlar kaldırılacak
ve taşınacaktır. Makine talimatlara aykırı kaldırıldığında
ve taşındığında devrilebilir ve yere düşebilir.
Asla, asılı olan yüklerin altında durmayın!
UYARI
Asılı yüklere karşı uyarı!
Makinenin taşınması esnasında, makine üzerinde veya
asılı durumda hiç kimse bulunmamalıdır.
2. İşletme içi taşıma:
İşletme içi taşımada sadece, yeterli sağlamlık ve taşıma
kapasitesine sahip transpalet kullanın. Taşıma işleminde
makinenin sarsıntı ve darbeye maruz kalmamasına mutlaka
dikkat edin. Dışarı taşan parçaları (motor, taşıma zinciri,
kablo grupları, hortumlar, silindir), hasar görmemeleri için
etkili şekilde koruyun.

tr
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3. Teslimatın bütünlüğü
Teslimat kapsamını, sipariş teyid belgesinde veya bu işletim
kılavuzundaki liste ile taşıma işleminde kullanılan sevk
irsaliyesinde görebilirsiniz. Teslimatın elinize geçmesinden
hemen sonra, parçaların eksik olup olmadığını kontrol edin.
Herhangi bir parça eksik olduğunda, taşıma şirketine derhal
şikayetinizi (kayıp ihbarı) bildirin ve Paul Hettich GmbH & Co.
KG firmasına da gecikmeden bilgi verin.
4. Taşıma hasarlarının bildirimi
Makineyi teslim aldıktan ve araçtan indirdikten hemen sonra
taşıma hasarlarını, yani dıştan görülebilen hasarlar (kırılma,
çökme, bükülme, çatlak, vs.) olup olmadığını detaylı şekilde
kontrol edin.
Taşıma hasarlarından şüphelendiğinizde derhal:
• Taşımayı gerçekleştiren nakliye şirketine yazılı olarak hasar
bilgisi verin ve / veya
• Nakliye hasarlarına karşı kendi sigortanızın bulunması
halinde, şüphelendiğiniz hasarı kendi yetkili sigorta
şirketinize yazılı olarak bildirin
5. Kurulum yeri
Makinenin düzenli ve yönetmeliklere uygun kurulumu için
kurulacak yerin düz ve yeterli taşıma kapasitesine sahip
olması mutlaka gereklidir. Düz olmayan kurulum yerinde
makinenin torsiyon sağlamlığını güvence altına almak için
makine altına uygun eşitleme sacları koyulacaktır.
BlueMax Mini Tip 2/6, güvenli şekilde ambalajlanarak sevk
edilmektedir. Makineyi işletmeye hazır duruma getirmek için
bazı parçaların monte edilmesi gerekir. Kurulum işleminden
sonra makine temizlenecektir.
Makineyi bir tezgaha / alt sehpaya monte ederek düşmeye
karşı emniyet altına alın.
DİKKAT
Ezilme tehlikesi!
Hareketli makine parçaları ile kolonlar, bina bölümleri,
dolaplar vs. arasında en az 500 mm boşluk bırakılmalıdır!
Bu güvenlik alanına yüklü paletler koymayın!

tr
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İşletmeye alma / Deneme çalışması
6. İşletmeye alma

1. Genel
Burada açıklanan talimatlar, asgari tavsiyeler olarak
görülmelidir. İşletme koşullarına göre, makinenin çalışma
kalitesini muhafaza etmek için başka talimatlar da gerekli
olabilir.

1. Genel

18

2. Güvenlik kontrolü

18

3. İşletmeye alırken oluşan arızalar

19

4. İlk işletmeye alma

19

Özel sistemlerdeki (pnömatik sistem, vs.) bakım ve onarım
çalışmaları sadece bu sistemler hakkında özel eğitimi bulunan
uzman personel tarafından yapılacaktır.

5. Deneme çalışmasının yapılması

19

Aşağıda açıklanan iş güvenliği bilgilerini dikkate alın!

6. İşletmeye almanın sonlandırılması

19
UYARI
Makine devre dışı bırakılmadığında, hareket eden parçalar
nedeniyle ezilme tehlikesi vardır.
Bakım, onarım ve temizleme çalışmalarına başlamadan
önce, makine basıncı sıfırlanmalı ve gerilim beslemesi
kapatılmalıdır!
BİLGİ
Talimatlara aykırı yapılan onarım sonucunda makinede
hasar!
Makine üzerinde talimatlara aykırı yapılan demontaj
ve montajlarda, maddi hasarlar veya müteakip hasarlar
oluşabilir.
Bu nedenle, bütün sökme ve dağıtma çalışmalarında geçerli
olan kurallar aşağıda açıklanmıştır:
• Parçaları, ait oldukları bölüme göre işaretleyin
• Montaj pozisyonu ile yerini işaretleyin ve not edin
• Yapı gruplarını ayrı olarak sökün ve saklayın
Bakım onarım çalışmalarından sonra geçerli olan kurallar
aşağıda açıklanmıştır:
• Bütün cıvata bağlantılarının sıkı olup olmadığını kontrol
edin. Bütün kapakları kapatın ve vidalayın
İşletmeye alma işleminde olduğu gibi, anormal çalışma sesleri
ve ısınmayı kontrol edin!
2. Güvenlik kontrolü
İşletmeye alma işlemi yalnızca, eğitimli ve kalifiye personel
tarafından yapılacaktır.
Aşağıdaki durumlardan emin olun:
• Kurulum, donatma ve bakım çalışmalarının eksiksiz
bitirilmiş olduğu ve makinenin tehlike bölümünde
kimsenin bulunmadığı veya bu bölümde çalışmadığı
• Bütün koruma tertibatlarının / kapakların monte edilmiş
olduğu

tr

• Basınçlı hava beslemesinin işletime hazır olduğu
• Kumanda elemanlarının serbestçe erişilebilir olduğu

18

3. İşletmeye alırken oluşan arızalar
İşletmeye alırken aşağıdaki durumlarda, makinenin elektrik
beslemesini derhal kesin:
• Anormal işletme sesleri duyulduğunda
• Sakin olmayan bir çalışma veya titreşimler oluştuğunda
• Yardımcı ünitelerdeki arızalarda
• Motorlarda çok yüksek güç sarfiyatında
• Elektrik arızalarında
• Takımlar aşırı ısındığında

Malzemesiz deneme çalışmasını başlatın. Bu testten sonra
malzemeli bir test yapmalısınız.
Çalışmaları kontrol edin. Bütün ayarlar doğru olduğunda
üretime başlayabilirsiniz.
Ön koşullar
• Gerekli olan bütün çalıştırma işlemleri uygulanmış olmalıdır.
• Basınçlı hava açılmış olmalıdır
• Makine, ilgili ürüne göre ayarlanmış olmalıdır
• Makinenin sakin çalışmasına ve düzensizliklere dikkat edin
• Operatör daima, güncel işlem tarzı hakkında
bilgilendirilecektir

TEHLİKE
Elektrik çarpma tehlikesi!
Elektrik ileten parçalar üzerinde talimatlara aykırı yapılan
çalışmalarda, elektrik çarpması nedeniyle ölüm tehlikesi
vardır!
Elektrikli donanımlar üzerindeki çalışmalar yalnızca, yetkili
elektrik personeli tarafından uygulanacaktır!
Her fonksiyon arızasında, makinenin durma halini emniyet
altına alarak arıza sebebini tespit edin ve arızanın, uzman ve
bu tür işler için eğitilmiş personel tarafından giderilmesini
sağlayın veya gerekli uzmanlığa sahip olduğunuz takdirde
arızayı kendiniz giderin.
Makineyi ancak, arızalar / hatalar talimatlara uygun ve
eksiksiz şekilde giderildikten sonra çalıştırın!

6. İşletmeye almanın sonlandırılması
• Bütün servis ve ayarlama çalışmaları tamamlandıktan
sonra, yapılmış olan çalışmaların bir kontrolü gereklidir
• Bütün cıvataların ve bağlantıların sıkılığını kontrol edin
• Kontrol işleminden sonra önce, bir parça ile test işlemi
yapılmalıdır
• Makine ancak mükemmel olarak çalıştıktan sonra,
işletmeye alma işlemi sonlandırılabilir
• Ardından makineyi kapatın ve üretimi operatör personele
teslim edin
• Operatör daima, güncel olarak ayarlanan üretim hakkında
bilgilendirilecek ve işlem tarzı ile ilgili bilgi verilecektir
• Bunun ardından üretim başlatılabilir

4. İlk işletmeye alma
Makinenin ilk işletmeye alınmasından önce dikkat edilecek
noktalar:

BİLGİ
Servis çalışmalarından sonra, bütün koruma
tertibatlarının fonksiyonu kontrol edilecektir!

BİLGİ
İlk işletmeye alma yalnızca, üreticinin / piyasaya süren
firmanın görevlendirdiği / yetkilendirdiği bir şahıs
tarafından veya bunun gözetimi altında yapılacaktır.
• Makinenin, açıklanan yönetmelikler uyarınca monte edilip
edilmediğini kontrol edin!
• Makinenin güvenli biçimde durmasını sağlayın!
• Montaj işleminden sonra makine içinde herhangi bir yabancı
cisim kalıp (takımlar, yapı malzemesi, vs.) kalmadığını
kontrol edin!
• Pnömatik sistemin hortumlarını ve hortum bağlantılarını
kontrol edin!
• Emniyet tertibatlarının mükemmel durumda olup olmadığını
kontrol edin!

tr

• Hareket eden parçaların hareket sahaları içinde
engellenmeden hareket etmelerini sağlayın, ayrıca emniyet
mesafelerine uyulmasını sağlayın!
5. Malzemeli / malzemesiz deneme çalışması
Bütün fonksiyonları güvenli şekilde test edebilmek için önce,
malzeme ve delme takımı olmadan bir deneme çalışması
yapılması tavsiye edilir. Bütün fonksiyonlar normal olduğunda,
istenilen takım takılır.
Bağlantıya bağlı olarak fonksiyon testi için, el veya ayak
şalteri kullanılır.
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İşletim
1. Makineyi hazırlama

7. İşletim
1. Makinenin hazırlanması
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Matkap mili
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Matkap ucu
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Aspirasyon sistemine bağlama
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Elektrik güç kaynağına bağlama
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Aksesuar
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Destek bloğu
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2. Ayarlama (iş hazırlığı)
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Delik derinliği ayarı
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Kenar mesafesi
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Sarkaçlı dayamalar

22

3. Kullanım
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4. Hettich menteşelerinin işlenmesi

23

Donatım

23

Delme

23

5. Hettich menteşe tabanlarının işlenmesi

Ana sehpa BlueMax Mini Tip 2/6
Oluklu çalışma plakasını ayak profili üzerine kaydırın ve
dayama cetvelinin kılavuz gönyesini, sıkıştırma elemanları ve
imbus cıvatalar ile ayak profiline sabitleyin.

24

Donatım

24

Delme

24

6. Hettich bağlantı elemanlarının işlenmesi

BlueMax Mini Tip 2/6, koli içinde ambalajlanarak sevk
edilmektedir. Makineyi işletime hazır duruma getirmek için,
bazı parça ve bileşenlerin monte edilmesi gerekir. Montaj
işleminden sonra makine, bir temel temizleme işleminden
geçirilecektir.

25

Donatım

25

Delme

25

Şekil 8: Oluklu ana sehpa
Matkap mili
Makine, matkap milleri önceden monte edilmiş şekilde sevk
edilir. Vidalı pimlerin dışarı çıkmasını önlemek ve kirlenmeye
karşı etkili bir önlem almak için, gerek duyulmayan matkap
milleri, makine ile birlikte gönderilmiş olan altı adet mandren
kör tapası ile kapatılacaktır.

tr
Şekil 9: Matkap milleri
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Matkap ucu
Makine, uzunluğu 57 mm ve şaft çapı 10 mm olan metal
karbür matkap uçları için öngörülmüştür. Matkap ucunu
dayamaya kadar, sıkma yüzeyleri vidalı pimlere doğru
döndürülmüş şekilde takın ve alyen anahtar ile sıkın. Mil
dönme yönüne dikkat edin!
Gerektiğinde matkap ucu uzunluğunu, matkap ucu şaftı
içinde bulunan ayar cıvataları ile ayarlayın.

32
L

R

Motor veya tahrik mili sola döndüğü takdirde, fiş içindeki faz
değiştiriciyi çalıştırmanız gerekir.
Elektrik çarpma tehlikesi!
Elektrik ileten parçalar üzerinde talimatlara aykırı yapılan
çalışmalarda, elektrik çarpması nedeniyle ölüm tehlikesi
vardır!
Elektrik sistemi üzerindeki çalışmalar yalnızca, yetkili
elektrik personeli tarafından uygulanacaktır!

L

L

Motorun dönme yönünü kontrol edin. Tahrik mili sağa doğru
dönmelidir.
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Aksesuar
Dayama cetveli uzatması
Köşebentin 1 her bir yarısını, dayama cetveli uzatması
ile dayama cetveli üzerine takın, cıvatalar ve sıkıştırma
elemanları 2 ile sabitleyin.

1
Şekil 10: Delik şablonu
Aspirasyon sistemine bağlama
Makineyi bir toz emme sistemine bağlayın. Makinenin
zor alevlenebilen, esnek bir hortum ile toz emiş sistemine
bağlanma zorunluluğu vardır.
Aspirasyon sistemi emiş hortumunu toz emiş bağlantısına 1
takın ve bunu bir hortum klipsi ile sabitleyin.
Aspirasyon sisteminin hava hızı en az 20 m/sn olmalıdır.
Toz emiş hortumunun çapı: Ø 50 mm. Toz emiş hortumu, toz
emiş bağlantısına yüklenilmeyecek şekilde döşenmelidir!

2

Şekil 12: Dayama cetveli uzatması
Destek profili
Uzatma cetvelinin desteklenmesi ve daha geniş bir çalışma
plakası altlığı için destek profili kullanılır. Bunun için
uzatma cetvelini kılavuz köşebente, sıkıştırma elemanı ve
imbus cıvata ile sabitleyin. Çalışma plakasını, yakalı cıvatalar
yardımıyla profil üzerine kaydırın.

1

Şekil 11: Emiş bağlantısı

tr
Elektrik güç kaynağına bağlama
Güç beslemesi, 16 Amperlik bir fiş ile sağlanır.
İlk olarak, priz fonksiyonunun doğru olup olmadığını bir
uzman elektrikçiye kontrol ettirin.
Ardından, fişi prize takın.
Makine, 400 Volt bağlantı gerilimi için tasarlanmıştır.
(başka seçenekler mümkündür)

Şekil 13: Destek profili

DIN VDE veya IEC standartlarına uygun bir fiş kullanın.
Şebekede bir ön sigorta öngörülmelidir.
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İşletim
2. İş hazırlığı
UYARI
Ellerde yaralanma uyarısı!
Makineyi donatma çalışmasına başlamadan önce fişi
prizden çıkarın

Sarkaçlı dayamalar
Dayama profili fabrika çıkışında, ana milin ortasına doğru 0
değerine ayarlanmıştır, böylece dayamalar milimetre kadranı
sayesinde sağa ve sola doğru kusursuz ayarlanabilir.
Dayamaları, sıkıştırma cıvatasını açtıktan sonra istenilen
ölçüye ayarlayın ve tekrar sıkın.

Delik derinliği ayarı
Dişli saplama döndürülerek delik derinliği değiştirilebilir ve
alttaki tırtıllı somun ile kontralanabilir. Bir tur, 1 mm‘ye
karşılık gelir.

Şekil 16: Sarkaçlı dayama

UYARI
Şekil 14: Delik derinliği ayarı

Matkap milleri bölümünde dayama kullanmayın, aksi
halde matkap millerinde ve dişli kutusunda ağır hasar
oluşabilir.

BİLGİ
Tam uygun delik derinliğini belirlemek için
her seferinde deneme delikleri açın!
Kenar mesafesi
Kenar mesafesinin ayarlanması, dayama cetvelinin kadrana
göre kaydırılma ile gerçekleşir. Dayama cetvelinin ön kenarı
okuma işaretidir. Bunun için, kılavuz gönyedeki her iki vidayı
açın ve ayarlama işleminden sonra (iki taraflı) tekrar sıkın.
Skalada, ana mil referans alınarak kenar ölçüsü gösterilir
(tas menteşe ortası).

BİLGİ
Tam uygun delik derinliğini belirlemek için
her seferinde deneme delikleri açın!
3. Kullanım
BlueMax Mini Tip 2/6 makinesini motor şalterinden çalıştırın
ve delme işlemi için kol ile, dayanana kadar aşağıya bastırın.
Kullanma esnasında motoru, Acil Kapat butonuna basarak
durdurabilirsiniz.
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Şekil 15: Kenar mesafesi
HIIN
H
NW
WE
HINWEIS
BİLGİ
Tam uygun delik derinliğini belirlemek için
her seferinde deneme delikleri açın!
22

UYARI
Ellerde yaralanma uyarısı!
Makinenin işletimi esnasında ellerinizi, matkabın
tehlikeli bölümünde tutmanız yasaktır.

4. Hettich menteşelerinin işlenmesi
Donatım
Makinenin üç mandreninde (altta kırmızı ile işaretlenmiştir)
bir adet 35 mm çaplı matkap ucunu sağa ve iki adet 10 mm
çaplı matkap ucunu sola takabilirsiniz (AA 2,5 alyen
anahtar). Vidalı pimin dışarı çıkmasını önlemek ve kirlenmeye
karşı etkili bir önlem almak için geri kalan mandrenler,
mandren kör tapaları ile kapatılacaktır.
Delik derinlik ayarını yapın ve tırtıllı somun ile kontralayın.
Bir tur 1 mm‘ye karşılık gelir. Tam uygun delik derinliğini
belirlemek için her seferinde deneme delikleri açın - bakın
Bölüm 2 - Delik derinliğini ayarlama.
Dayama cetvelindeki cıvataları AA 6 alyen anahtar ile açın ve
gerekli olan kenar mesafesini kadrana göre ayarlayın (bakın
Bölüm 2 – Kenar mesafesi).

Delme
İş parçasını dayayın, dayama cetveline ve sarkaçlı
dayamalara doğru itin. BlueMax Mini Tip 2/6 makinesini
motor şalterinden çalıştırın ve delik delme işlemi için kol
ile, dayanana kadar aşağıya bastırın. Şimdi örneğin Hettich
menteşesi, elle yerleştirilebilir.

UYARI
Ellerde yaralanma uyarısı!
Makinenin işletimi esnasında ellerinizi, matkabın tehlikeli
bölümünde tutmanız yasaktır.
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Şekil 17 Delik şablonu

Şekil 19: Delme

Kadrana göre kenar mesafesi =
C ölçüsü + 17,5 mm (yarım çap değeri)
(milin, kadranın „0“ noktasına uzaklığı)
Sarkaçlı dayamaları sağ ve sol yönde, kadrana göre
istenilen ölçüde ayarlayın – bakın Bölüm 2 –
Sarkaçlı dayamalar.

Şekil 18: Kenar mesafesi

tr
UYARI
Matkap milleri bölümünde dayama kullanmayın, aksi
halde matkap millerinde ve dişli kutusunda ağır hasar
oluşabilir.

BİLGİ
Deneme deliklerini açın ve ölçüleri kontrol edin!
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İşletim
5. Hettich menteşe tabanlarının işlenmesi
Donatım
Makinenin iki mandreninde (altta kırmızı ile işaretlenmiştir)
5 mm çaplı birer matkap ucu sola döner şekilde takılabilir
(AA 2,5 alyen anahtar). Vidalı pimin dışarı çıkmasını önlemek
ve kirlenmeye karşı etkili bir önlem almak için geri kalan
mandrenler, mandren kör tapaları ile kapatılacaktır.
Delik derinlik ayarını yapın ve tırtıllı somun ile kontralayın.
Bir tur 1 mm‘ye karşılık gelir. Tam uygun delik derinliğini
belirlemek için her seferinde deneme delikleri açın - bakın
Bölüm 3.1.
Dayama cetvelindeki cıvataları AA 6 alyen anahtarı ile açın
ve gerekli olan kenar mesafesini kadrana göre ayarlayın
(bakın Bölüm 3.2) veya sabit dayama bağlı olduğunda bunu
ilgili dayanak saplamasına karşı itin ve tekrar sıkın.

Delme
İş parçasını dayayın, dayama cetveline ve sarkaçlı
dayamalara doğru itin. BlueMax Mini Tip 2/6 makinesini
motor şalterinden çalıştırın ve delik delme işlemi için kol ile,
dayanana kadar aşağıya bastırın. Şimdi montaj plakası elle
yerleştirilebilir.

UYARI
Ellerde yaralanma uyarısı!
Makinenin işletimi esnasında ellerinizi, matkabın tehlikeli
bölümünde tutmanız yasaktır.
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Şekil 20: Delik şablonu
Kadrana göre kenar mesafesi =
Ölçü 37 (Sistem 32) + 20 mm
(milin, kadranın „0“ noktasına uzaklığı)
Sarkaçlı dayamaları sağ ve sol yönde kadrana göre istenilen
ölçüde ayarlayın – bakın Bölüm 7.2 – Sarkaçlı dayamalar.

Şekil 21: Kenar mesafesi

UYARI
Matkap milleri bölümünde dayama kullanmayın, aksi
halde matkap millerinde ve dişli kutusunda ağır hasar
oluşabilir.

tr

BİLGİ
Deneme deliklerini açın ve ölçüleri kontrol edin!
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Şekil 22: Delme

6. Hettich bağlantı elemanlarının işlenmesi
Donatım
Makinenin iki mandreninde (altta kırmızı ile işaretlenmiştir)
bir adet 20/30 mm çaplı matkap ucu sağa döner ve bir adet
10 mm çaplı sola döner şekilde takılabilir (AA 2,5 alyen
anahtar). Vidalı pimin dışarı çıkmasını önlemek ve kirlenmeye
karşı etkili bir önlem almak için geri kalan mandrenler, mandren kör tapaları ile kapatılacaktır.
Delik derinlik ayarını yapın ve tırtıllı somun ile kontralayın.
Bir tur 1 mm‘ye karşılık gelir. Tam uygun delik derinliğini
belirlemek için her seferinde deneme delikleri açın - bakın
Bölüm 3.1.
Dayama cetvelindeki cıvataları AA 6 alyen anahtarı ile açın
ve gerekli olan kenar mesafesini kadrana göre ayarlayın
(bakın Bölüm 3.2) veya sabit dayama bağlı olduğunda bunu
ilgili dayama saplamasına karşı itin ve tekrar sıkın.

Delme
İş parçasını dayayın, dayama cetveline ve sarkaçlı
dayamalara doğru itin. BlueMax Mini Tip 2/6 makinesini
motor şalterinden çalıştırın ve delik delme işlemi için kol ile,
dayanana kadar aşağıya bastırın. Şimdi montaj plakası elle
yerleştirilebilir.

UYARI
Ellerde yaralanma uyarısı!
Makinenin işletimi esnasında ellerinizi, matkabın tehlikeli
bölümünde tutmanız yasaktır.
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Şekil 25: Delme
Şekil 23: Delik şablonu
Kadrana göre kenar mesafesi =
Ölçü 9,5 (milin, kadranın „0“ noktasına uzaklığı)
Sarkaçlı dayamaları sağ ve sol yönde kadrana göre istenilen
ölçüde ayarlayın – bakın Bölüm 7.2 – Sarkaçlı dayamalar.

Şekil 24: Kenar mesafesi

UYARI
Matkap milleri bölümünde dayama kullanmayın, aksi
halde matkap millerinde ve dişli kutusunda ağır hasar
oluşabilir.
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BİLGİ
Deneme deliklerini açın ve ölçüleri kontrol edin
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Arızalar / Giderilmesi
1. Genel bilgiler

8. Arızalar / Giderilmesi
1. Genel bilgiler
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2. Bakım ve onarım
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3. Etiketler, uyarı levhaları
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4. Devre dışı bırakma
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5. Tasfiye
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Çevre koruma
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Hurdaya çıkarma
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Yağ ve yağlı atıklar
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BİLGİ
Bütün arızalarda, öncelikle daima arıza sebebini tespit
edin.

UYARI
Arıza sebebinin belirlenmesinde veya arıza gidermede
geçerli iş güvenliği yönetmelikleri!
Kazaları önleme yönetmeliklerini dikkate alın!
• Mekanik arıza halinde, montaj tertibatının basınçsız
duruma getirildiğinden emin olun!
• Tekrar çalıştırılmaya karşı emniyet altına alın ve uyarı
etiketi asın!
Makinedeki arızalar yalnızca, yetkili işletici tarafından
görevlendirilen uzman personel tarafından giderilecektir.
Arızanın sebebi belirlenirken makinenin toplam ortamı
dikkate alınacaktır. Garanti süresi dahilinde oluşacak hasarlarda derhal üretici firmaya bilgi verilecektir.
2. Bakım ve onarım
• Koruma tertibatlarının fonksiyonunu her gün kontrol edin.
• Elektrik tesisatının VDE Direktiflerine uygunluğunu düzenli
olarak kontrol edin.

UYARI
Yaralanma tehlikesi!
Bakım ve onarım çalışmaları yalnızca, görevlendirilmiş
uzman personel tarafından yapılacaktır.
Kılavuz sütunları, düzenli olarak tozdan arındırılacaktır.
KIlavuz sütunları sadece uzun süreli durmadan sonra temizleyin
ve 2 - 3 damla makine yağı ile yağlayın.
Matkap uçlarının mandren içine kolayca takılıp çıkarılmasını
sağlamak için bütün matkap ucu şaftları, mandren içine
takılmadan önce hafifçe yağlanmalıdır.
Makine düzenli olarak, talimatlara uygun şekilde temizlenecektir.
3. Etiketler, uyarı levhaları
Etiketler/Uyarı levhaları
• bez ile temizleyin,
• sıkıca bağlı ve okunabilir olduğunu kontrol edin,
• hasarlı levhalar değiştirilmelidir.
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4. Devre dışı bırakma
Makine devre dışı bırakılırken, kalan veya depolanan
enerjiyi boşaltmak için elektrik ve basınç besleme bağlantıları
kesilmelidir.

Yağ ve yağlı atıklar
DİKKAT
Dikkat!

GEFAHR
GE
G
EFFA
AH
TEHLİKE!
Makine kapatıldıktan sonra da, kumanda panolarındaki
kablolar gerilim altındadır
− Şebekeden gelen besleme kabloları
− Güç şalterine giden kumanda kabloları
− Düşük gerilim beslemesi
Elektrikli donanımlar üzerindeki çalışmalar yalnızca,
yetkili elektrik personeli tarafından uygulanacaktır!

Yağ ve yağlı atıklar, çevre için yüksek tehlike kaynağı
teşkil eder. Bu nedenle bunların tasfiye edilmesi özel
firmalar tarafından yapılmalıdır.
Bu atıkları, özel firmalara aktarılmak üzere işletme içi
tasfiye departmanına gönderin.

UYARI
Yaralanma tehlikesi!
Basınçlı hava beslemesinin kesilmesi, mekanik teknisyeni
veya benzer mesleki eğitime sahip personel tarafından
yapılacaktır.
5. Tasfiye
Makine parçalarını malzeme türlerine göre ayırarak tasfiye
edin.
Çevre koruma

DİKKAT
Makineler ile ve üzerlerinde yapılacak bütün
çalışmalarda, atıkların önlenmesi ve yönetmeliklere uygun
değerlendirilmesi / tasfiyesi ile ilgili yasal yükümlülüklere
uyulmalıdır!
Özellikle kurulum, onarım ve temizlik çalışmalarında suya
zarar veren örneğin
• Gres ve yağlar
• Solvent içerikli temizleme sıvıları
toprağa veya kanalizasyona dökülmesi yasaktır!
Bu maddeler uygun bidonlarda saklanacak, taşınacak,
yüklenecek ve tasfiye edilecektir.

Hurdaya çıkarma
Makine nihai olarak devre dışı bırakıldığında, o tarihte geçerli
olan tasfiye etme kanun ve yönetmelikleri dikkate alınacak ve
riayet edilecektir.
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Nihai devre dışı bırakma ve tasfiye etme işlemi, ayrıca toplam
enerji beslemesi kurulumunun kaldırılmasını ve yağlama
maddelerinin tasfiye edilmesini de gerektirir.
Kullanım dışı kalan makinelerin nihai tasfiye edilmesi için, bu
konuda uzman bir firma görevlendirin.
Hangi parçaların ve malzemelerin geri kazanıma
gönderileceği incelenecek ve gerekli görülenler buraya
gönderilecektir.

27

Yedek parçalar ve sarf malzemeleri
9. Yedek parçalar ve sarf malzemeleri
Kullanımı onaylanmayan yedek parçalar makineye monte
edildiğinde, üretici sıfatıyla Paul Hettich GmbH & Co. KG
tarafından hazırlanan Üretici Beyanı veya Uygunluk Beyanının
geçerliliği sona erer.
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2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2124
2127
2128
2130
2131
2151
2152
2154
2156
2159
2160
2162
2163

28

Dişli kutusu bloğu
Dişli kutusu kapağı
Mandrenli yan mil (5 Ad.)
Mandrenli ana mil (1 Ad.)
Pinyon z = 21 (4 Ad.)
Pinyon z = 32 (2 Ad.)
Kılavuz sütun
Ayak plakası
Köprü
Altı köşe somun GB 6170 M 12x1 galvanizli
Delik derinliği dayaması M 12x1
Kılavuz sac
Çalışma tezgahı 400 mm x 800 mm
Dayama cetveli 800 mm
Ayak proﬁli 465 mm
Kılavuz cıvata M 6x12
Koruma levhası
Yarık ve kademeli yassı kafalı cıvata
Dayama cetveli gönyesi komple
Mandren kör tapası (76497)
Çekme yükü azaltma HM (Tip 2/6)
Aspirasyon hunisi komple (sabitlemesiz)
Aspirasyon kapak sacı (sabitlemesiz)
T oluk cıvatası
Altı köşe somun
Kılavuzlu cıvata GB 818 – M4x10 (3 Ad.)
Rondela 4
Sabit bilyalı rulman 6000 -2RS
Kovanlar
Baskı yayı, Tip 2/6 için
Sarkaçlı dayama komple (061 285)
Yıldız gömme başlı cıvata M 5x8
İmbus cıvata M 10x30 (2 Ad.)
Silindirik cıvata GB 70 - M 6x10
Silindirik cıvata GB 70 - M 8x10

2164
2165
2167
2168
2172
2173
2174
2175
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2320
2321
2322
2353
2530
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561

Rombus somun M8
Dişli pim GB 80 M5 x 4
Silindirik cıvata GB 70 - M 6x12
Silindirik cıvata GB 70 - M 8x20
Conta
Dişli pim SM 15/64x28x5 ve SM 15/64x28x7
Silindirik cıvata GB 70 - M 10x35
Yaylı rondela GB 958 - A 10 St
Silindirik pim GB 119 – A D.4x16
Rondela 8
Sol kapak
Sağ kapak
Lastik-O halka 3x1,5
Setuskur M 5x8
Trapez blok aksı (2 Ad.)
İmbus cıvata M 8x16 (6 Ad.)
Dişli pim GB80 M 5x6 (2 Ad.)
Gönye sac (2 Ad.)
Trapez blok (2 Ad.)
Eğimli kol mekanizması
Sap demiri
Yassı kafalı cıvata GB 70 M 8x6
Havşa başlı ahşap vidası GB 922 – 6x25
Motor yuvası
Motor
BoWex kaplin komple
Kaplin kaması GB 1096 – A 3x6
Silindirik cıvata GB 70 - M 6x16
Yıldız silindirik sac vidası ST 3,5x16
Şalter
Şalter contası
Yıldız silindirik cıvata
Yük boşaltma
Kumanda panosu
Kumanda panosu lastik contası

Parçalarına ayrıştırılmış görünüm
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