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YIKAMA ÜNİTESİ KULLANMA KILAVUZU

S-140 S-140 

Dijital Kontrol Paneli

Polimer Tutucu Plaka

Yıkama Bölümü

Kurutma Bölümü

STAMPLINE S-140, mikro işlemci kontrollü polimer sistem yıkama makinesini seçtiğiniz için teşekkür 
ederiz.  Bu  kılavuz,  polimer  sistem  yıkama ünitesinin kurulumu, ayarlarının yapılması için  gereken 
tüm  basamakları  ve  üretim sürecini anlatmakta, ayrıca kullanılan kaşe materyalleri konusunda  tüm 
bilgileri içermektedir.

STAMPLINE S-140  polimer sistem  yıkama ünitesi,  pozlandırılmış  polimer  plakaları  en  hızlı ve en 
kaliteli şekilde yıkamanızı ve kurutmanızı sağlayan profesyonel bir makinadır. 

Tüm hakları Matuya Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine aittir.

·Makine
·Güç Kablosu
·Kullanma Klavuzu 
·Garanti Belgesi 

1- ÜRÜN TANIMI ve YAPISI

a- KullanımAlanı

b- Cihazın Yapısı
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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-140 polimer  yıkama  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,  

zatma  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-140 yıkama ünitesi,  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-140
yıkama ünitesi üzerinde kullanmayınız.

 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.

a- Makinenin Kurulumu

b- Güvenlik Talimatları

Güç Kaynağı:

Makinenin  Yerleşimi:

Tamir:

Güvenlik Önlemleri:

Eklentiler:

Taşıma  ve  Nakliye:

regülatörleri
u 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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  1. POWER düğmesine basarak makinayı açınız.

  2. Pozlandırma işlemi yapılmış polimer tabakasını makinanın üst kapağını kaldırarak taşlanmış asetat

      kısmı üstteki lastiğe temas edecek şekilde yapıştırınız.

  3. Yıkama  haznesine  fırça  yüzeyini  çok  az  geçecek  kadar  suyla  doldurunuz  ve  fırçaları dört  bir 

      yanında bulunan ayar somunlarıyla teraziye alarak yüksekliğini ayarlayınız.

  4. Hazneye bir kapak yıkama solüsyonu ekleyiniz.

  5. “WASHER”  bölümünde  yer  alan  işlem  süresini  “ENTER” tuşuna  basarak nümerik tuşlarla  girip

      tekrar “ENTER”  tuşuna  basarak hafızaya alınız. “START” tuşuna basarak işlemi başlatınız. (İşlemi

      iptal etmek için “STOP” tuşuna basınız.)

  6. İşlem bittikten sonra kalıbı lastikten çıkartıp suya tutunuz.

  7. Pozlandırma makinanızda yer alan son poz çekmecesine bir miktar sertleştirme solüsyonu koyarak 

      son pozlandırma işlemini yapınız. (Normal sertleştirme süresi 500 sn. olup, ideal sertleştirme süresi 

      900 sn.’dir.)

  8. Son pozlandırma işleminden sonra kalıbı çekmeceden çıkarıp suyun altında durulayınız.

  9. Kurutma işlemi için “PRG” tuşuna basarak menüyü “DRYER” bölümüne getiriniz.

10. “ENTER”  tuşuna  basarak  kurutma  süresini giriniz, tekrar “ENTER” tuşuna basarak kaydediniz ve

      süreyi başlatmak için “START” tuşunu kullanınız.

11. İşlem bittikten sonra kaşe kalıbınızı kesip kullanabilirsiniz.

5- TEMİZLİK ve BAKIM

6- TEKNİK DETAYLAR

Makinenin günlük temizliği kullanıcı tarafından yapılmalıdır.  Makineyi temizlemek için yumuşak ve çok
hafif nemli bez kullanınız. Makinenin doğrudan üzerine  herhangi bir sıvı ya da başka temizlik maddesi
püskürtmeyiniz. 

STAMPLINE S-140 mikroişlemci kontrollü yıkama ünitesi periyodik bakım gerektirmez.

Stampline S-140 yıkama ünitesi 20x30 cm işlem alanına sahiptir.

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

Kesimi lazerde yapılmış krom kasa sayesinde 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.

Özel  kurutma  ve  %15  sertliğe  sahip  fırça  sistemi  sayesinde  size  polimer plakayı hassas olarak
   yıkama imkanı sunar. 

Her  iki  yöne  hareket  edebilen  yıkama  tablası,  krom  yıkama  haznesi  ile  mükemmel  bir  yıkama
   bölümüne sahiptir.  

   230V AC 50hz (110 V AC 50hz/60hz opsiyonel)

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

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

               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

GARANTİ SÜRESİ

ÜRETİCİ FİRMA

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