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S-120 S-120 

Dijital Kontrol Paneli

20 W UV Florasan

Pozlandırma Bölümü

Son Pozlandırma Çekmecesi

Tüm hakları Matuya Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine aittir.

·Makine
·Güç Kablosu
·Kullanma Klavuzu 
Garanti Belgesi ·

1- ÜRÜN TANIMI ve YAPISI

a- Kullanım Alanı

b- Cihazın Yapısı
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STAMPLINE S-120, mikroişlemci  kontrollü  polimer  sistem  kaşe makinesini seçtiğiniz için teşekkür 
ederiz.  Bu  kılavuz,  polimer  sistem  kaşe makinesinin kurulumu, ayarlarının yapılması için gereken 
tüm  basamakları ve  üretim sürecini  anlatmakta, ayrıca kullanılan kaşe materyalleri konusunda tüm 
bilgileri içermektedir.

STAMPLINE S-120 polimer  sistem  kaşe makinesi, likit polimeri  pozlandırarak en hızlı ve en kaliteli
şekilde kaşe üretmenizi sağlayan son teknoloji ürünü bir cihazdır. Dijital kontrol panelinden kumanda 
edilen cihazın pozlandırma alanına, polimer kaşe malzemeleri ile birlikte yerleştirilen kaşe 
tasarımlarınız, STAMPLINE S-120 ile en kolay şekilde hayat bulur.

Öncelikle kutuda yer alması gereken parçaların ve aksesuarların tam olarak çıktığını denetleyiniz.



2- MAKİNENİN KURULUMU ve GÜVENLİK TALİMATLARI

3- KONTROL DÜĞMELERİ ve FONKSİYONLARI

Cihazla birlikte verilen toprak hatlı güç kablosunu,  makinenin arkasında yer alan priz yuvasına,  diğer ucunu 
da 220 Volt (50/60Hz) prize takınız.
Cihazın arkasında bulunan güç anahtarını “ON” konumuna getiriniz.
Dijital kontrol paneli üzerindeki “POWER” butonuna basarak cihazı açınız.
Makinenizin kullanıma hazır hale gelmesi için yapmanız gereken tüm işlemler bu kadardır.

STAMPLINE S-120  polimer  kaşe  makineleri   CE  yönergelerine  uygun  olarak,  kişisel  güvenliğinizi temin 
edecek  şekilde  tasarlanmış  ve  üretilmiştir. Güvenli  kullanım  için aşağıda  belirtilen  temel  kurallara riayet 
ediniz.    

 Makineyi arka kısmında  bulunan  etiket üzerinde yazan  Voltaj  değerine  uygun olarak, toprak
hatlı  bir  prize  takınız. Bulunduğunuz  bölgede  ani  elektrik  dalgalanmaları  yaşanıyorsa  regülatörle birlikte
kullanmanız önerilir.  Elektrik kablolarını üzerlerine basılmayacak ve başka cisimler tarafından  kesilmeyecek 
şekilde  düzenleyiniz. Yangın ve  elektrik  şoku  tehlikesi  oluşturabileceğinden, duvar  prizlerini,  

uzatma kablolarını başka cihazlarla birlikte kullanırken aşırı yük binmemesine dikkat ediniz.  

 Makine  sabit,  dengeli  ve  temiz  çalışma  yüzeyi olan bir yere konulmalıdır.  Makineyi
doğru  terazide  olmayan  yüzeyde  kullanmayınız. Makine,  ısı  kaynaklarından, aşırı vibrasyon, toz  ve  nem 
üreten diğer ekipmanlardan uzağa yerleştirilmelidir.

 Makinenin tamiri sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır. 

 STAMPLINE S-120 kaşe makinesi, kullanıcıyı elektrik çarpmasından  koruyacak  şekilde
tasarlanmıştır.   Dış  kasa  voltaj  kaçağı  ihtimalinden  korunmak  için  topraklanmış  ve  güç  girişine  sigorta 
yerleştirilmiştir. 

Tehlike riski oluşturmamak için, MATUYA tarafından verilmeyen hiçbir eklentiyi STAMPLINE S-120
kaşe makinesi üzerinde kullanmayınız.

a- Makinenin Kurulumu

b- Güvenlik Talimatları

Güç Kaynağı:

Makinenin  Yerleşimi:

Tamir:

Güvenlik Önlemleri:

Eklentiler: 

regülatörleri
veya 

2x16 LCD Ekran

Açma Kapama
Butonu

Vakum
Butonu

Program
Butonu

Durdurma
Butonu

Başlatma
Butonu

İptal
Butonu

Onay
Butonu

Zaman Ayar Tuşları
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Taşıma  ve  Nakliye: Nakliye  esnasında  makinenin  üzerine  ağırlık  koymayınız. Araç ile nakliye sırasında,
makinenin  serbest  hareket  ederek  etrafa  çarpmasını  önleyiniz. Makine  hassas  elektronik sistemlerden 
oluştuğu için  taşıma  esnasında gerekli  özeni  gösteriniz. Makinenin kutusu üzerine “Kırılacak Eşya” etiketi 
yapıştırınız. Makinelerde kullanılan hammaddeler uluslar arası nakliye kurallarına göre tehlike arz etmez.



4- STAMPLINE S-120 iLE KAŞE ÜRETİM SÜREİ

1. POWER düğmesine basarak makinayı açınız ve pozlandırma bölümünün kapağını kaldırınız.
2. Üst camı kaldırarak negatif filmi alt camın üzerine okunacak şekilde yerleştiriniz.
3. Negatif filmin üzerini kaplama selefonu ile kapatınız.
4. Vakum  düğmesine  basarak  kaplama  selefonu   ile  negatif   film  arasında  en ufak hava boşluğu 
    kalmayacak şekilde vakumlama işlemini yapınız.
5. Havuz  bandı  ile filmin kenarlarından  geçerek havuzu oluşturunuz.(Normal kaşelerde 3 mm.kalem
    kaşelerde 2 mm. havuz bandı kullanılır.)
6. Likit  polimeri havuzun  içine  akıtınız.Döküm  esnasında  oluşan hava kabarcıklarını yok etmek için
    vakum düğmesine basarak kompresör  hortumu  vasıtasıyla  polimerde oluşan  hava kabarcıklarını
    alınız.
7. Taşlanmış  asetatı  likit  polimerin üzerine hava boşluğu bırakmadan yerleştirip  üst camı kapatarak
    kilitleyiniz.
8. Üst kapağı kapatarak;  

a) İlk poz işlemi için“PRG”tuşuna basarak menüyü“1.POSE konumuna getiriniz.Daha sonra“ENTER” 

     tuşuna basarak süreyi nümerik tuşlarla giriniz.Tekrar “ENTER” tuşuna basarak kayıt ediniz.Süreyi 

     başlatmak   için “START” tuşuna basınız. (İşlemi iptal etmek istiyorsanız “STOP” tuşuna basınız.)

b) İkinci poz işlemi  için  “PRG”  tuşuna basarak menüyü  “2. POSE”  konumuna getiriniz. İlk pozdaki

     işlemleri aynen uygulayınız.

 

”

   9. Pozlandırma  işlemi  bittikten  sonra  pozlandırma  çekmecesinin  içinde  yer  alan  camları açınız ve 
       işlenmiş  polimeri  kaplama   selefonundan  ayırarak  alınız. ( Taşlanmış  asetat  polimerin  tabanına 
       yapışmış olarak kalacaktır.)
  10.Pozlandırma  işlemi  yapılmış  olan  polimer tabakasında yer alan  polimer atıklarını deterjanlı suyun
       yer aldığı bir kap içerisinde yumuşak bir fırça ile yıkayınız.   
  11.Son poz  işlemi için  pozlandırma  bölümünün altındaki çekmeceyi açınız, çekmecenin için bir miktar 
       sertleştirme solüsyonu koyarak yerleştiriniz.
  12.Bu işlem  için  “PRG”  tuşuna  basarak  menüyü “LAST POSE”  konumuna getiriniz ve  daha  önceki
       poz  süreleri  için  gerçekleştirilen  işlemleri  tekrarlayınız. (Normal sertleştirme  süresi  500  sn. olup
       ideal sertleştirme süresi 900 sn. dir.)
  13.Son  pozlandırma  işleminden  sonra kalıbı çekmeceden  çıkarıp  suyun altında durulayıp kurutunuz.
  14.Bu işlemden sonra kaşe kalıbınızı kesip kullanabilirsiniz.     
  

  1. Bilgisayarınızdan pozitif olarak ters çıkış alınız.
  2. Power düğmesine basarak makineyi açınız ve pozlandırma  için  pozlandırma  çekmecesini  çekiniz.
  3. Üst  camı  kaldırarak  alt  camın  üzerine  gün ışığı  mat  filmini koyunuz. Almış olduğunuz bilgisayar
      çıkışını emisyon yüzü gün ışığı filminin üzerine gelecek şekilde yerleştiriniz.
  4. Vakumlama  işlemi  için vakum folyosunu en üste  koyarak  vakum  işlemi  yapınız.  Film  üretiminde
      vakum  işlemi  son  derece  önemli  olup,  bilgisayar  çıkışının  emisyon  yüzünün  gün  ışığı  filminin 
      hassas yüzüne iyice temas etmesi sağlanmalıdır.  Vakum işleminden sonra üst camı kapatarak cam 
      otomatiklerini kilitleyiniz ve pozlandırma çekmecesini kapatınız.
  5. Pozlandırma süresi için 1. Poz bölümüne süreyi giriniz ve başlatınız.
  6. Pozlandırma işlemi bittikten sonra camları açarak gün ışığı mat filmini çıkarınız.
  7. Gün ışığı filmini önce içinde developer veya  AB banyo suyu bulunan kabın içine bırakınız ve gerekli
      siyahlığı elde edene kadar bekletiniz.
  8. Filmi developer veya  AB banyo suyundan çıkarttıktan sonra  yazıların açılması için Fixer’e koyunuz.
  9. Fixer’de yeteri  kadar  beklettikten sonra çıkarınız ve musluk  suyunun  altında  durulayıp kurutunuz.
10. Filminiz kullanıma hazır hale gelmiştir.

NEGATİF FİLM ÜRETİM SÜRECİNEGATİF FİLM ÜRETİM SÜRECİ
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5- TEMİZLİK ve BAKIM

6- TEKNİK DETAYLAR

GARANTİ SÜRESİ

Makinenin günlük temizliği kullanıcı tarafından yapılmalıdır. Makineyi temizlemek için yumuşak ve çok
hafif nemli bez kullanınız.  Pozlandırma alanındaki camın temiz ve tozsuz olması çok önemlidir.  Camı
gerektiğinde  herhangi  bir  cam  temizleme  sıvısı  ile  temizleyebilirsiniz. Makinenin doğrudan üzerine 
cam temizleme sıvısı ya da başka temizlik maddesi püskürtmeyiniz. 

STAMPLINE S-120 mikroişlemci kontrollü kaşe makineleri periyodik bakım gerektirmez.

STAMPLINE S-120  kaşe makinelerinin tüm modelleri mikroişlemci kontrollüdür.  

Tüm  modellerde, kesimi lazer ile yapılmış krom kasa kullanılmıştır.

STAMPLINE S-120 polimer sistem kaşe makinası 20x30 cm işlem alanına sahiptir.

Kesimi lazerde yapılmış krom kasa ile sizlere paslanmama garantisi sunar. Likit kristal ekranda 9999
  saniyeye kadar  ayar yapabilir, sesli uyarı sistemi ve hafıza ünitesi ile sizlere kullanım kolaylığı sunar.

Tamamen dokunmatik bir sisteme sahiptir.

Pozlandırma  sisteminde yer alan özel temperlenmiş cam ve cam otomatikleri, mükemmel vakum ve
  kompresör sistemine sahiptir.

6  Adet üst bölümde , 6 adet de  alt bölümde olmak üzere toplam 12 adet 20 W UV Philips florasanın 
  bulunduğu pozlandırma sistemi mevcuttur.

Tridonic  marka  elektronik  balanslar  sayesinde  pozlandırma  sistemi diğer starterli sistemlere göre 
  anında   devreye  girer ve florasanların  ömrünü   üç  kat  arttırır.  Özel  krom sertleştirme  çekmecesi 
  sayesinde polimer plakayı en sağlıklı şekilde sertleştirmenizi sağlar.

Garanti  süresi  malın  teslim tarihinden itibaren başlar ve 10 yıldır. Garanti ile ilgili tüm detaylar ayrıca 
garanti belgesinde belirtilmiştir.

• 

• 

• 

• 

• 

•

• 

• 

• 

Ünvanı :
Adresi  :
Tel/Faks  :
Vergi Dairesi   :
Vergi No :
Hizmet kapsamı :

Kontrol  paneli  mikro  bilgisayar kontrollü  2x16 likit kristal ekranlı olup mebran switchle  tek tuşla tek 
  ekranda tüm sistemi kontrol edebilme olanağı sunar.

               MATUYA MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
               Matuya Plaza Cumhuriyet Mah. 625 Sk. No:6  Antalya / TÜRKİYE

            +90 242 346 15 18  /  +90 242 346 15 10
     Kurumlar

              328 004 1357
 Üretim, İthalat, İhracat, Teknik Servis

ÜRETİCİ FİRMA
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www.matuya.com.tr • matuya@matuya.com.tr

Matuya Plaza Cumhuriyet Mh. 625 Sk. No: 6  ANTALYA / TÜRKİYE    
Tel: +90 242  346 15 18 pbx  •  Fax: +90 242 346 15 10

 

MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
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