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Müþteri hizmetleri hattýný tüm illerden ve cep telefonlarýndan baþýna alan kodu koymadan arayabilirsiniz.

ANAHTAR VE MAKÝNA SANAYÝ A.Þ.

Profesyonellere profesyonel çözümler...
Deðerli AN-SAN kullanýcýsý ;
Bu kullanma kýlavuzu makinanýzýn daha uzun ömürlü ve daha
saðlýklý çalýþmasý için düzenlenmiþtir.
Makinanýzdan en iyi verimi almanýz açýsýndan, kullanma
kýlavuzundaki talimatlarý dikkatle okumanýz ve bu kýlavuzu gerekli
haller için saklamanýz önemle rica olunur.
Dünya’daki binlerce kullanýcý gibi, sizde kaliteden asla ödün
vermeyen AN-SAN ’ ý tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz.
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Güvenlik Uyarýlarý
Makinanýzýn beslemesini saðlayan AC güç kablosu kullanýmý hakkýnda
aþaðýdaki bilgileri tatbik etmeniz önem arz etmektedir.

Güvenli bir kullaným için AC güç kablosunu düzenli olarak denetleyin. Hasarlýysa, derhal
kullanmayý býrakýn. Kullaným kýlavuzunda bulunabilen ilgili An-San Müþteri Hizmetleri yardým
hattýna danýþýn.
AC güç kablosu belirli deðerlere göre verilmiþtir, kabloda deðiþiklik yapmayýn ya da baþka
bir güç kablosu kullanmayýn, gerekli hallerde satýcýnýzdan yada yetkili servisten yardým alýn.
AC güç kablosunun fiþine ýslak ellerle dokunmayýn.
AC güç kablosunun üzerine basýlmasýna veya kablonun özellikle fiþlerin olduðu yerde, uzatma
yuvalarýnda ve kablonun sistemden çýktýðý noktada sýkýþmasýna izin vermeyin. Kablonun
üstüne aðýr eþyalar koymayýn.
AC güç kablosunu ýsý kaynaklarýnýn yakýnýna yerleþtirmeyin ve kabloyu sýcaklýða maruz
býrakmayýn.
AC konektörü etrafýnda toz ve yabancý madde oluþumuna izin vermeyin.
AC güç kablosunu baðlamadan ya da takmadan önce, güç fiþi veya kablo baðlantý ucu,
elektrik prizi veya sistemin arkasýndaki AC konektöründe toz ya da yabancý madde olup
olmadýðýný kontrol edin.
Fiþ veya konektör kirlenmiþse ya da nemli ise baðlamadan önce kuru bir bezle silin.
Makinanýzý temizlemeden veya taþýmadan önce, ya da uzun süre kullanmayý düþünmüyorsanýz,
AC güç kablosunu elektrik prizinden çýkarýn. Çýkarýrken, güç kablosunu fiþinden sýkýca
tutarak düz bir þekilde elektrik prizinden çekin. Hiçbir zaman kablodan tutarak veya yana
doðru çekmeyin.
AC güç kablosunu voltaj transformatörüne veya enversöre baðlamayýn. Bu gibi durumlarda
bu cihazlarda kullanýlan tip AC güç kablosu temin edin.
AC güç kablosu fiþ ucu bulunduðunuz ülkedeki prizde kullanýlmýyorsa ayný özelliklere sahip
bir AC güç kablosu temin ederek makinanýzda kullanabilirsiniz. Bu özellikleri satýcýnýzdan
ya da An-San müþteri hizmetlerinden öðrenebilirsiniz.

Elektrik çarpmasýndan kaçýnmak için makinenin kapaðýný ve elektrik
bölümünü gerekmediði hallerde açmayýn, bu kýsýmlar açýk konumdayken
AC güç kablosunu makinanýzdan mutlaka ayýrýn, servis için yalnýzca
yetkili personelden yardým isteyin.
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Güvenlik Uyarýlarý
Makinanýzýn nakli durumunda sað ve sol alt gövde kýsmýndan tutularak
taþýnmasý gerekir. Baþka bir kýsýmdan tutulup kaldýrýlmasý
makinanýzda ciddi hasarlara yol açabilir.
Makinanýzýn kesici bölümünde koruyucu bir kapak bulunmaktadýr. Kesme
iþlemi sýrasýnda herhangi bir çapak sýçramasýna karþý kapak kapalý olsa
dahi gerekli tedbirleri mutlaka alýn. Bu kapaðýn açýk bir þekilde tutularak
kesim yapýlmasý ciddi yaralanmalara neden olabilir. Bu sebeple kesinlikle
kapaða müdahale etmeyin ve yerinden sökmeyin. Koruma kapaðýnýn
görevini yerine getirdiðinden emin olun.

Hasar görmüþ, kopuk, ezik vb. durumdaki AC güç kablosunu makinanýzda
kesinlikle kullanmayýn.

Makinanýzý mutlaka topraklý bir prizde kullanýn, ýslak elle fiþi prize
takmayýn.

Makinanýz sadece kýlavuzda tarif edildiði þekilde anahtar kopyalama iþlemi
için tasarlanmýþtýr, ürünün farklý bir iþte kullanýlmasý hem makinaya hem
de etrafýna zarar verebilir. Makinanýzý kullanma talimatýna uygun biçimde
kullanýn.

Makinanýzda dönerek çalýþan kesici takým bulunmaktadýr, bu yüzden
makina çalýþýrken kesinlikle bu kýsma elinizi yaklaþtýrmayýn. Anahtar
sökme takma iþlemini mutlaka makina kapalý konumda olduðu zaman
yapýn.

Makinanýzda hareket eden mekanik kýsýmlar bulunmaktadýr, siz ya
da baþkasý makine hareket halinde iken herhangi bir yaralanma
riskine karþý bu kýsýmlardan uzak durun. Çocuklarý kesinlikle makinaya
yaklaþtýrmayýn.

15
cm

Makinanýzý duvar yüzeylerinden en az 15 cm uzaða yerleþtirin, makinanýn
hava sirkülasyonuna ihtiyacý olduðundan dar ve sýkýþýk bir yere
sokmayýn.
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Güvenlik Uyarýlarý
Avrupa Birliði CE Ýþareti ve Uyum Bildirimleri
Avrupa Birliði içinde satýlmasý amaçlanan ürünlerin bir Conformité Européene (CE) Ýþareti
taþýmasý gerekir. Bu iþaret, aþaðýda tanýmlanan geçerli Direktiflere ve Avrupa
standartlarýna ve deðiþikliklere uygunluðu gösterir.
Bu ürün test edilmiþ ve aþaðýdaki Avrupa Direktiflerine uygun olduðu belirlenmiþtir.

Uygulanan direktifler :

Düþük Voltaj Direktifi 2006/95/CE
Makine Güvenliði Direktifi 2006/42/CE
Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/CE

Uygulanabilir uyumlaþtýrýlmýþ standartlar : EN
EN
EN
EN

12100
55022, EN 55024
61000-3-2, EN 61000-3-3
60950-1, EN62233

Elektrikli & Elektronik Cihazlarýn Atým Ýþlemine Dair Bilgi

Ürünlerdeki veya ilgili belgelerdeki bu sembol kullanýlmýþ elektrikli
ve elektronik ürünlerin, genel atýklarla karýþtýrýlmamasý gerektiðini
ifade eder. Uygun muamele, kurtarma ve geri dönüþüm için, bu
ürünleri ücretsiz kabul eden önceden belirlenmiþ toplama noktalarýna
götürün. Ya da, bazý ülkelerde ürünlerinizi, eþdeðerdeki yeni bir
ürünün satýn alýnmasý karþýlýðýnda satýcýnýza geri verebilirsiniz.
Bu ürünün atým iþleminin doðru þekilde gerçekleþtirilmesi önemli kaynaklarýn korunmasýna
ve atýklarýn uygunsuz depolanmasý sonucu insan saðlýðý ve çevre üzerinde oluþabilecek
olumsuz etkilerin önlenmesine yardým eder. Size en yakýn konumdaki toplama noktasý
hakkýnda daha ayrýntýlý bilgi için lütfen bulunduðunuz bölgedeki devlet yetkilileri ile irtibat
kurunuz. Bu atýklarýn uygunsuz atýmýyla ilgili ulusal yönetmelikler uyarýnca cezalar
uygulanabilmektedir. Eðer bu cihazý atmak istiyorsanýz, lütfen bulunduðunuz yerdeki
yetkililerle ya da satýcýnýzla görüþerek doðru atým yöntemini öðreniniz.
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Kutu Ýçeriði

3A

3A

Yedek sigorta makinanýn arkasýndaki
AC güç giriþ soketindedir. Eriþmek için
öncelikle AC güç kablosunu makinadan
ayýrýn ve tornavida yardýmýyla sigorta
yuvasýný týrnaðýndan kanýrtarak
dýþarý çýkartýn. Þekilde görüldüðü
gibi yuva içersinde sigortanýn yenisi
mevcuttur.

x4

x2

Örnek Boþ Anahtarlar

AC Güç Kablosu

Kullanma Kýlavuzu
Yedek Sigorta

Kesici Sökme Aparatý

Yedek Kesici

Okuyucu Kalibrasyon
Parçasý

Data Kablosu

Alyen Anahtar

Temizleme Fýrçasý
Kesici Kalibrasyon
Parçasý

Kutu içeriði ayný olmayýp bölgelere göre farklýlýk içerebilir.
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Teknik Bilgiler

En

41 cm

Boy

42 cm

Yükseklik

45 cm

Aðýrlýk

15 kg

Akým

220-240V *

Frekans

50 Hz *

Sigorta

3A x 1

Enerji Tüketimi

150 W

Gürültü

72 dB.

Motor

DC / 56 W

Devir

3000 d/d

Kesici Takým

20 x 0,30 x 5,00 mm

Aydýnlatma

LED / 3 W

Kontrol Paneli

Kapasitif dokunmatik

Ekran

Grafik Lcd

* Bazý modeller 110V kullanan bölgelere göre üretilmektedir, bu bölgeler
için kullanýlan akým 110V ve frekans deðeri ise 60 Hz dir. Makinanýzýn
arkasýnda bulunan etiketteki akým deðerini bölgenizdeki akým deðeri ile
kontrol etmeden ürüne akým vermeyin, 110V ile çalýþan ürüne 220V akým
uygulamak makinanýzda ciddi hasarlara yol açabilir.
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Kýsmi Tanýtým
a
b
d
c

i
j

k

f

g
e
h
CDM-109 X-CUT
abcdef ghi j k-

Grafik LCD ekran
Kapasitif dokunmatik butonlar
Okuyucu mengene
Okuyucu
Kesici mengene
Okuyucu mengene sýkmasý
Kesici mengene sýkmalarý
Talaþ kabý
Seri Numara Plakasý
AC güç giriþi, güç anahtarý ve sigorta yuvasý
PC baðlantý portu ve port seçim anahtarý
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Makinanýn Kurulmasý

Makinanýzý mutlaka düz bir zemine oturtun, sallanmasýný engelleyin.

Ac Güç Kablosunu makinanýn arkasýnda bulunan güç giriþine þekildeki gibi takýn.
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Kullaným Öncesi
Satýn almýþ olduðunuz bu makina uygun kriterlere sahip anahtarlarýn ham anahtarýný
üretmek için tasarlanmýþtýr. Lütfen makinanýzý kullanmaya baþlamadan önce bu kýlavuzu
dikkatlice okuyun.
Ýlk yapmanýz gereken makinanýzý talimatta belirtildiði þekilde koymanýz için uygun
bir yer hazýrlamanýz. Daha sonra makinanýzla birlikte verilen AC Güç kablosunu makinanýn
arkasýndaki sokete takýn. Makinanýzý mutlaka topraklý bir prizde kullanýn. Makinanýn
elektrik baðlantýsýný saðladýktan sonra bu giriþin yanýnda bulunan ana güç anahtarýný
açýk pozisyona getirin. Bu esnada kesinlikle elinizi yada bir baþka cismi makinanýn tuþ
takýmý üzerinde bulundurmayýn. Makineye ilk elektrik veriþinizde makina eksenlerini
hareket ettirecek ve gerekli donaným kontrollerini yaparak bekleme pozisyonuna gidecektir.
Bu esnada makinanýza kesinlikle müdahale etmeyin ve güç düðmesini kapatmayýn. Makina
tamamiyle durduktan sonra kullanýma baþlayabilirsiniz.
Makinanýn üst kýsmýna yerleþtirilmiþ olan grafik LCD ve dokunmatik butonlar ile
makinanýzýn tüm iþlevlerini rahatlýkla gerçekleþtirebilirsiniz. Tuþlarýn iþlevleri ile ilgili
detaylarý ilgili kýsýmdan öðrenebilirsiniz (bkz.sf.13). Kopyalama iþlemlerinde anahtar
baðlama þekilleri anahtarýn yapýsýna göre farklýlýk gösterdiðinden bu konuda detaylý bilgi
için mengene bölümüne bakýnýz (bkz.sf.19). Okumasýný gerçekleþtireceðiniz anahtarlarýn
modelini makinaya belirtmeniz gerekmektedir, bu seçim hakkýnda detaylý bilgiye eriþmek
için ise anahtar tip seçimi sayfasýný ziyaret edebilirsiniz (bkz.sf.21). Makina okuma
iþlemini tamamladýktan sonra ihtiyaç duyduðu boþ anahtarý size ekranda bildirecektir,
bu anahtarlarla ilgili detaylara da boþ anahtar sayfasýndan (bkz.sf.22). ve bu anahtarlarý
kesici mengeneye baðlama bilgisini de mengene bölümünden bulabilirsiniz (bkz.sf.20).
Tüm iþlemler tamamlandýktan sonra makinanýz kullanýlmaya hazýrdýr. Ýyi günlerde
kullanmanýz dileðiyle...

Not : Makinanýzýn tüm kalibrasyonlarý fabrikadan yapýlmýþ olarak sevk edilmiþtir, fakat
sevk esnasýnda oluþabilecek hatalara karþý tekrar kalibrasyon yapmanýz önerilmektedir
(bkz.sf.32-36)
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Kontrol Paneli
Tuþ takýmý :
Makinanýzýn tuþ takýmý kapasitif dokunmatik sensörlere sahiptir. Tuþlarý kullanmanýz
için ilgili isimlerin etrafýndaki çerçevelerle sýnýrlandýrýlmýþ alanlara (a) dokunmanýz
yeterlidir, bu alanlara dokunduðunuzda makinadan bir uyarý sesi gelecek ve dokunduðunuz
alanýn etrafýndaki uyarý ledleri yanacaktýr (bkz.þkl.A-1). Kapasitif dokunmatik olan bu
tuþ takýmý beklenmeyen durumlar sergilediðinde, sensörlerin tekrardan kalibrasyon
edilmeleri gerekmektedir. Bu kalibrasyon makinanýn gücü kesilip tekrardan elektrik
verildiðinde otomatik olarak gerçekleþtirilecektir. Eðer herhangi bir iþlem yapýyorsanýz
ve makine gücü kesip açmaya uygun deðilse bir dakika boyunca tuþlara dokunmadan
ve elinizi tuþ takýmý üzerinde bulundurmadan bekleyin, bir dakika sonunda sensörler
kendini otomatik olarak kalibre edecektir. Eðer tüm bu iþlemlere raðmen probleminiz
devam ediyorsa iletiþim bilgileri sayfasýndan servis saðlayýcýnýz ile irtibata geçin. Devam
eden sayfalarda fonksiyonlarý anlatýlan tuþlar yaptýðý iþlemler dolayýsý ile çalýþmamasý
gereken bazý durumlarda iþlev görmeyecektir, bu durumlar normaldir.

a

Þekil A-1
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Kontrol Paneli
MENU :
Direk olarak ana menüye ulaþmanýzý saðlar.
BACK :
Bu tuþ ile bir önceki menüye geri dönebilirsiniz. Ayrýca bu tuþa iki saniye basýlý tutarak
makinanýzý bekleme pozisyonuna gönderebilirsiniz.
SHIELD :
Bu tuþ kesici bölümündeki koruma kapaðýný sadece uygun durumlarda açma ve kapamanýzý
saðlar.
STOP :
“Stop” tuþuna ilk basmanýzda o anki iþlem duraklatýlacak
ve karþýnýza yandaki resim çýkacaktýr. Duraklaktýðýnýz
iþleme “Back” tuþu ile devam edebilirsiniz. Eðer
duraklattýðýnýz iþlemi tümüyle iptal etmek istiyorsanýz

stop

Ýþlem Durduruldu...

- Ýptal etmek için Stop’a dokunun
- Devam etmek için Back’a dokunun

tekrardan “Stop” tuþuna dokunun.
Acil durumlar gibi iþlemi tümüyle durdurup iptal etmek istediðiniz zaman “Stop” tuþuna
iki kez dokunun. “Stop” ve “Ok” tuþu diðer tuþlarýn aksine parmaðýnýzý dokundurduðunuzda
deðil, parmaðýnýzý üzerinden kaldýrdýðýnýzda iþlevini gerçekleþtirmektedir. Bu sebeple
“Stop” tuþuna iki kez ard arda dokunmak istediðiniz durumlarda ilk dokunuþun ardýndan
parmaðýnýzý yeterli miktarda tuþun üzerinden kaldýrdýðýnýzdan emin olun, aksi takdirde
makina güvenlik sebebi ile ikinci dokunuþunuzu algýlamayacak ve iþlem iptal edilemeyecektir.
OK :
Bu tuþun ana iþlevi ekranda yapmýþ olduðunuz tercihleri onaylamaktýr. Ýþlemlerde
karþýnýza gelen sayfalarda yön tuþlarý ile tercih ettiðiniz seçenekleri onaylarsýnýz. Bu
tuþa üç saniye boyunca basýlý tutulmasý durumunda makina “Stand-by” moduna
geçecektir. Bu modda makina elektrik sarfiyatýný minimum düzeye indirerek kapalý
konuma geçecektir. Makineyi tekrardan aktif hale getirmek için “Ok” tuþuna üç saniye
basýlý tutmanýz yeterlidir.
Yön tuþlarý:
Yön tuþlarý ile menüler arasýnda gezebilir ve ekranda karþýnýza çýkan seçimlerde tercih
yapabilirsiniz.
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Kontrol Paneli
Ekran :
“Hakkýnda” menüsü içerisinde “Makine bilgileri”, “Kullaným Bilgileri” ve “Üretici
bilgileri” olmak üzere üç ayrý kýsým bulunmaktadýr. Makine bilgilerine hakkýnda menüsü
içerisinde bulunan makine detaylarý sayfasýndan ulaþabilirsiniz. “Ok” tuþuna dokunarak
makine detaylarý sayfasýný seçtiðiniz de makinanýn seri numarasý, modeli, yazýlým versiyonu
ve üretim tarihi gibi bilgileri karþýnýza çýkacaktýr. Kullaným bilgilerinize eriþmek için
hakkýnda menüsü içerisinde bulunan kullaným detaylarý sayfasýna girmeniz gerekmektedir.
“Ok” tuþuna dokunarak kullaným detaylarý sayfasýna girdiðinizde karþýnýza kesici ömrü
ve toplam kopyalama seçenekleri çýkacaktýr. Yukarý aþaðý yön tuþlarý ile istediðiniz
bölümü seçerek gerekli bilgiye ulaþabilirsiniz. Kesici ömrü sayfasýnda kesici takýmýn
toplam çalýþma süresine dakika ve saat cinsinden ulaþabilirsiniz. Toplam kopyalama
menüsünde ise makinanýn o ana kadar toplamda kaç anahtar kopyaladýðýný görebilirsiniz.
Üretici bilgileri için ise “Üretici bilgileri” tabýna giriþ yaparak gerekli bilgilere ulaþabilirsiniz.
Hakkýnda
- Makina detaylarý
- Kullaným bilgisi
- Üretici hakkýnda
Hakkýnda

Makina detaylarý
Seri No : ******
Model : CDM-109
Versiyon : V.3.3.0
Lot No : ******

Kullaným bilgisi
- Kesici ömrü
- Toplam kopyalama

Kesici Ömrü
SS : DD
2:14

Toplam kopyalama

214
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Üretici hakkýnda
ANSAN
ANAHTAR VE MAKÝNA SANAYÝ A.Þ.
www.an-san.com
444 2 430
x-cut@an-san.com

Kontrol Paneli

“Bakým” menüsü içerisinde kesici deðiþtirme, okuma ucu deðiþtirme ve kalibrasyon
alt menüleri bulunmaktadýr. Kesiciyi deðiþtirmek için bakým menüsü içerisinden “Kesiciyi
deðiþtir” seçeneðine “Ok” tuþu ile dokunarak ilgili menü içerisine girmeniz gerekmektedir.
Gerekli adýmlarý kesiciyi deðiþtirme sayfasýndan takip edebilirsiniz (bkz.sf.38). Ayný
þekilde okuyucu uçlarýn deðiþimi içinde “Okuma ucunu deðiþtir” alt menüsüne yön tuþlarý
ile gelip “Ok” tuþuna dokunarak ilgili menü içerisine girmeniz gerekmektedir, detaylar
için (bkz.sf.41). Bakým menüsü altýnda bulunan “Kalibrasyon” menüsü içerisinde ise
“Kesici kalibrasyonu” ve “Okuyucu kalibrasyonu” seçenekleri bulunmaktadýr, bu menüler
ile makinanýz için gerekli olan kalibrasyonlarý yapabilirsiniz. (bkz.sf.32-36)

Bakým
- Kesiciyi deðiþtir
- Okuma ucunu deðiþtir
- Kalibrasyon
Bakým

Kesiciyi deðiþtir

Okuma ucunu deðiþtir

Ýlgili sayfayý ziyaret edin !
Sayfa 37

Ýlgili sayfayý ziyaret edin !
Sayfa 40

Kalibrasyon
- Kesici kalibrasyonu
- Okuyucu kalibrasyonu

Kesici kalibrasyonu

Ýlgili sayfayý ziyaret edin !
Sayfa 32

Okuyucu kalibrasyonu

Ýlgili sayfayý ziyaret edin !
Sayfa 34
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Kontrol Paneli
“Ayarlar” menüsü altýnda bulunan “Dil ayarý” menüsü ile makinanýn kullaným dilini
deðiþtirebilir, “Tarih ve Saat” menüsü ile makinanýn zaman bilgisini kontrol edebilirsiniz.
Makinanýzýn zaman bilgisi fabrika çýkýþýnda ayarlanmýþ olup bu bilgiler makinanýn güvenliði
açýsýndan makina üzerinden deðiþtirilememektedir. Dil seçimi için “Ayarlar” menüsünden
“Dil Ayarý” alt menüsü tercih edilir. “Ok” tuþuna dokunarak dil seçim menüsüne
girildiðinde mevcut diller ekranda alt alta görünecektir. Tercih etmek istediðiniz dilin
üzerine yukarý aþaðý yön tuþlarý ile gelerek “Ok” tuþuna dokunun. Karþýnýza makinanýn
dilini deðiþtirmek üzere olduðunuzu belirten ve onayýnýzý isteyen bir uyarý çýkacaktýr.
“Ok” tuþuna dokunarak onay verebilir yada “Back” tuþuna dokunarak bu iþlemi iptal
edebilirsiniz. Onay verdiðinizde makine dili deðiþecek ve ana menüye yönlendirileceksiniz.

Ayarlar
- Dil ayarý
- Tarih ve saat

Ayarlar

Tarih ve Saat

Tarih : 01.02.2014
Saat : 02:14

Dil ayarý
-

Türkçe
English
Polski
Deutsch

Dili deðiþtimek
üzeresiniz !
Onay için OK
Ýptal için BACK
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Kontrol Paneli
“Detaylý kopyalama” menüsü, anahtar kopyalama iþlemini çeþitli seçenekler dahil
edilerek yapýlmasýný saðlamaktadýr. Bu menü içerisine “Ok” tuþuna dokunularak girildiðinde
karþýnýza Çabuk, Optimum ve Hassas olmak üzere üç farklý kopyalama tipi çýkacaktýr,
bu kopyalama metotlarýný yön tuþlarý ile seçebilir ve “Ok” tuþuna dokunarak aktif
edebilirsiniz. Aþaðýda bu metotlarla ilgili olarak kýsa bilgiler verilmiþtir. Bu aþamadan
sonra anahtar kopyalama ile ilgili olarak

“Detaylý kopyalama” sayfasýný ziyaret

edebilirsiniz (bkz.sf.27).
HIZLI :
Bu seçenek ile anahtar okuma süresi minimum seviyededir. Anahtar yüzeyi en düþük
çözünürlükte taranacaðý için bu seçenek ince kanallarý olan yada yüzeyinde çok detaylar
bulunan anahtarlar için önerilmez, daha çok basit ve geniþ kanallý anahtarlar için
kullanýlýr.
OPTÝMUM :
Bu seçenek ile anahtar yüzeyi en uygun sürede ve normal çözünürlükte taranacaktýr.
Ayný þekilde bu metot, yüzey formlarý standart düzeydeki anahtarlar için seçilebilinir.
HASSAS :
Bu seçenek ile okuma çözünürlüðü maksimum seviyede olacaktýr. Anahtar yüzeyi yavaþ
ve en hassas bir þekilde taranacaðý için, kanallarý çok ince ve profilleri detaylý olan
anahtarlarda bu seçenek kullanýlmalýdýr.

Okuma Ayarlarý
Hýz

Çabuk
Optimum
Hassas
Detaylý kopyalama

Hassasiyet

Okuma iþlemi

Ýlgili sayfayý ziyaret edin !
Sayfa 27
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Kontrol Paneli

“Hýzlý kopyalama” menüsü, anahtar kopyalama iþlemini en hýzlý biçimde gerçekleþtirmek
için kullanýcýyý direk iþlemlere yönlendirecek biçimde tasarlanmýþtýr. Bu sebeple fazla
seçenek sunmadan anahtarýn direk olarak kopyalanmasýný saðlamaktadýr. Buna karþýn
yüzeyleri detaylý ve ince kanallý profillere sahip anahtarlar için “Hýzlý kopyalama” seçeneði
uygun sonuçlar vermeyebilir, bu sebeple bu tip anahtarlar için detaylý kopyalama
seçeneðini kullanabilirsiniz. “Hýzlý kopyalama” seçeneðini kullanmak için ilgili sayfayý
ziyaret edebilirsiniz (bkz.sf.23).

Hýzlý kopyalama

Hýzlý Kopyalama
Anahtarý baðlayýn
ve modeli seçin
Bilyalý
Sonra OK’a dokunun

Okuma iþlemi

Ýlgili sayfayý ziyaret edin !
Sayfa 23
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Mengene
Okuyucu Mengene :
Bazý anahtarlarýn yüzey yapýlarý mengeneye baðlanmaya müsait olmamaktadýr,
özellikle paralel bir yüzeyi olamayan anahtarlar mengene yüzeyinde doðru bir þekilde
sabitlenememektedir. Bazý anahtarlarda ise anahtarý dik bir þekilde baðlamak için
kullandýðýmýz kanallarýn geniþlikleri çok dar olmakta ve bu kanallarýn mengeneye baðlanmasý
da güçlük çýkarmaktadýr. Ansan R&D ekibinin tasarlamýþ olduðu mengene üzerinde üç
farklý baðlama noktasý bulunmaktadýr. Bu bölümlerden 1 numaralý aðýz (a) standart
olarak kullanýlmakta ve hemen hemen tüm anahtar yapýlarýna uygundur. Kanallarý çok
ince olan anahtarlar için ise 2 numaralý sýkma bölgesi (b) kullanýlmaktadýr. Yüzeyi paralel
olamayan yada mengene üzerinde eðri duran bir anahtar için ise 3 numaralý bölgeyi (c)
kullanabilir (d) ile iþaretli dayama yüzeyi ile de anahtarýn dikey durmasýný saðlayabilirsiniz.
Siz de farklý baðlama metotlarýný, mengenenin bu noktalarýný kullanarak geliþtirebilir ve
size en uygun olan baðlama þeklini elde edebilirsiniz. Mengene aðýzlarýnýn çevrilmesi
aþaðýda gösterilmiþtir.(bkz.þkl.B-1)

a

c

d

b

Þekil B-1
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Mengene
Kesici Mengene :
Kesici mengene bölümü içerisinde (a) anahtarý merkezlemek için altta ve üstte
birer pim (b) bulunmaktadýr. Boþ anahtar mengene üzerinde bulunan bu pimlere
yerleþtirilerek sýkma civatalarý (c) yardýmýyla anahtar mengeneye sýkýþtýrýlýr. Burada
dikkat etmeniz gereken nokta boþ anahtarlarýn ön yüzünde bulunan kod ve logonun (d)
sýkma civatalarýna (c) bakacak pozisyonda olmasýdýr. Anahtarlarý bu þekilde baðladýðýnýzda
yale anahtarýnýn dayama noktasý (e) size doðru bakacaktýr. (bkz.þkl.B-2)

a
b

F

c

A

e

d

x
90º

Þekil B-2
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Anahtar tipleri
Makinanýzda iki tip anahtar kopyalanmaktadýr, bu anahtarlar yale (1) ve bilyalý (2)
çeþitleridir. Aþaðýdaki þekilde anahtarlarý makinanýza ne þekilde baðlamanýz gerektiði
anlatýlmaktadýr. Bu baðlantý þekilleri anahtarýn kopyalanmasýndaki verimliliði ciddi ölçüde
etkilemektedir, bu sebeple anahtar baðlama konusunda hata yapmamaya dikkat edin.
Damak olarak adlandýrdýðýmýz anahtarlarýn dayama noktasý (a), her iki tiptede ayný
kýsýmda bulunmaktadýr. Anahtarlarýn damaklarýný (b) mengenenin üzerinde bulunan
dayama parçasýna (c) yaslayarak anahtarý uygun olan pozisyondaki kanaldan sýkýþtýrýn.
Anahtarý dayama parçasýna yaslamadan daha aþaðýda baðlamak makinanýn anahtar
damaðýnýda okumaya dahil edeceðinden ölçülerde farklýlýk oluþmasýna neden olacaktýr.
Bu yüzden anahtarýn damaðýnýn okumaya dahil olmayacaðý yükseklikte anahtarý
baðladýðýnýzdan emin olun. Anahtarý baðladýðýnýz kanal eðer anahtarý referans parçasýna
(d) çok yaklaþtýrýyorsa bir ilerki kanalý tercih ederek anahtarla referans parçasý arasýnda
yeterli boþluk kalmasýný saðlayýn. Eðer anahtarla referans parçasý arasýnda okuyucu
ucun gireceði kadar boþluk olmazsa anahtar okuma iþlemine baþlayamayacaktýr.
(bkz.þkl.C-1)

1

b

2

a

c

a

x

d

x

Þekil C-1

21

Boþ anahtarlar
Okuma iþlemi uygulanan anahtarýn iþleneceði boþ anahtarlar iki türde ve çeþitli
kalýnlýklarda bulunmaktadýr. Bu anahtarlarla ilgili detaylarý aþaðýdaki þekilde görebilirsiniz.
Anahtarlarýn makina kodlarý ve sipariþ kodlarý aþaðýdaki tabloda gösterilmiþtir, tedarikçinize
sipariþlerinizi bu kodlarla geçebilirsiniz. Okuma iþlemi bittikten sonra makina size
hesapladýðý ölçüye göre uygun olan boþ anahtar kodunu ekranda belirtecek ve taktýðýnýz
anahtara göre iþlem yapacaktýr. X-Cut için özel hazýrlanan bu boþ anahtarlar haricinde
orjinal olmayan boþ anahtarlarý yada farklý materyalleri makinanýza baðlayarak iþlem
yapmanýz makinanýzda ciddi ve kalýcý hasarlara yol açabilir. Makinanýzýn kesici takýmý çok
ince ve hassas bir yapýya sahip olduðu için boþ anahtarlarýn malzemesi bu kesiciye
uygun olarak üretilmiþtir. Bu sebeple makinanýzda mutlaka Ansan markalý orjinal boþ
anahtarlarý kullanýn, aksi halde ürününüz garanti kapsamý dýþýnda

Yale anahtarlar için

Makina kodu / Sipariþ kodu
A
B
C
D

22

/
/
/
/

BKN22
BKN25
BKN28
BKN31

kalacaktýr.

Bilyalý anahtarlar için

Makina kodu / Sipariþ kodu
E
F

/
/

BKD25
BKD31

Hýzlý kopyalama
Hýzlý kopyalama için menüden hýzlý kopyalama seçilerek
“Ok” tuþuna dokunulur.
Hýzlý kopyalama

Uyarý

Bazý anahtarlar için hýzlý kopyalama seçeneði uygun

Bu menü bazý

olmayabilir, anahtarýn bu seçenek ile kopyalanmasýna

anahtarlar için

elveriþli olduðunu düþünüyorsanýz “Ok” tuþuna

uygun olmayabilir !
Devam

dokunarak devam edin. Bu esnada makina anahtarý
baðlamanýz için uygun pozisyona gelecektir.

Hýzlý Kopyalama
Anahtarý baðlayýn
ve modeli seçin

Mengene bu pozisyondayken okutmak istediðiniz
anahtarý mengeneye baðlayýn. Ardýndan karþýnýza çýkan

Bilyalý

ekrandan baðlamýþ olduðunuz anahtara uygun olan

Sonra OK’a dokunun

anahtar tipini yön tuþlarý ile tercih ederek “Ok” tuþuna
dokunun. Bu iþlemin ardýndan makina okuma iþlemine
baþlayacaktýr.
Okuma esnasýnda karþýnýza hareket eden parçalara
dokunmamanýzý belirten bir sayfa çýkacaktýr, lütfen bu

Hareket esnasýnda
parçalara dokunmayýn !

Okuma iþlemi
Okuma tamamlandý !
Kalýnlýk : 2.68 mm

uyarýyý dikkate alýn.

Okuma tamamlandýðýnda karþýnýza bir kaç saniye
boyunca anahtarýn kalýnlýk ve geniþlik bilgileri
görünecektir.

Geniþlik : 8.45 mm

Sonraki sayfa
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Hýzlý kopyalama

DÝKKAT !

Ardýndan kesme bölümü boþ anahtarý baðlamanýz

Kapak hareket ediyor ...

için uygun pozisyona gelir ve koruyucu kapaðý

Önünde engel olmamasýna

açar. Kapak açýlýrken önünde herhangi bir engel

dikkat edin ve elinizle
müdahale etmeyin.

Kesme Ýþlemi
Kesme bölümünde
talaþ kalmadýðýndan

olmamasýna dikkat edin.

Ekranda kesme bölümünde hiç talaþ kalmamasýný
belirten bir uyarý çýkacaktýr. Lütfen bu esnada kesme

emin olun.

bölümündeki tüm talaþlarý makina ile birlikte verilen

Devam

fýrça yardýmýyla temizlediðinizden emin olun ve “Ok”
tuþuna dokunun.

Kesme Ýþlemi
Lütfen belirtilen
anahtarý baðlayýn
[B]

Makina size ihtiyaç duyulan boþ anahtarý ekranda
belirtecektir, istenilen bu boþ anahtarý kesici
mengeneye baðlayýn ve ardýndan “Ok” tuþuna dokunun.

Devam

DÝKKAT !

olarak koruma kapaðýný kapayacak ve kesme iþlemine

Önünde engel olmamasýna

baþlayacaktýr. Bu esnada lütfen elinizle kapaða

dikkat edin ve elinizle
müdahale etmeyin.

Sonraki sayfa
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“Ok” tuþuna basýldýktan sonra makina otomatik

Kapak hareket ediyor ...

müdahale etmeyin.

Hýzlý kopyalama

Kesme Ýþlemi
Kesme iþlemine
baþlýyorum

Bu anahtar kesici ömrünü
azaltýr ve iþlem daha uzun

Anahtar

sürede tamamlanýr.

uygun deðil !

Tamam

Tamam

Eðer baðladýðýnýz anahtar istenilen

Eðer sizden istenilen boþ anahtardan

anahtardan kalýn ise yukarýdaki uyarý

daha ince bir boþ anahtar takarsanýz

ekraný karþýnýza çýkacaktýr, “Ok” tuþuna

makina anahtar uygun deðil hatasý

dokunarak iþleme devam edebilir yada

verecektir, bu hatayý gördüðünüzde “Ok”

“Back” tuþu ile baðladýðýnýz anahtarý

tuþuna dokunarak anahtar baðlama

deðiþtirebilirsiniz.

iþlemini baþtan tekrarlayabilirsiniz.

Kesme Ýþlemi
Kesim yapýlýyor
%10 tamamlandý
Lütfen bekleyin...

Baðladýðýnýz anahtar istenilen anahtar ile ayný ise kesme iþlemi direk baþlayacak ve
ekranda kesim yüzdesi gözükecektir.

Sonraki sayfa
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Hýzlý kopyalama

Kesme iþlemi tamamlandýðýnda bunu belirten bir
sayfa çýkacak ve makina “Ok” tuþuna dokunmanýzý
Kesim tamamlandý !

bekleyecektir.

Tamam

DÝKKAT !
Kapak hareket ediyor ...
Önünde engel olmamasýna
dikkat edin ve elinizle

“Ok” tuþuna bastýðýnýzda anahtarý sökmeniz için
makina uygun pozisyona gelecek ve koruma kapaðý
açýlacaktýr.

müdahale etmeyin.

Bunun ardýndan ekranda ayný anahtardan bir kopya
Bir kopya daha ?
Evet
Hayýr

daha yapma seçeneði görünecektir, bir kopya daha
yapmak istiyorsanýz evet seçeneði ile bu iþlemi
gerçekleþtirebilirsiniz. Eðer baþka kopya istemiyorsanýz
kesilen anahtarý söktükten sonra hayýr tuþuna basarak
ana menüye dönebilirsiniz.
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Detaylý kopyalama

Detaylý kopyalama için menüden “Detaylý Kopyalama”
tabý seçilerek “Ok” tuþuna dokunulur. Bu esnada
makina anahtarý baðlamanýz için uygun pozisyonu
Detaylý kopyalama

Okuma Ayarlarý
Hýz

Çabuk

gelecektir.

Ekranda okuma seçenekleri ile ilgili tercihler belirir.
Çabuk, Optimum ve Hassas okuma seçeneklerinden
biri tercih edilerek “Ok” tuþuna dokunulur.

Normal
Hassas

Hassasiyet

Not: Eðer okutmak istediðiniz anahtar çok ince kanallara
sahipse çabuk seçeneðini tercih etmeniz önerilmez.
Bu tip anahtarlarý “Optimum” veya tercihen “Hassas”
seçeneðinde okutmanýz daha saðlýklý sonuçlar almanýzý
saðlar.

Detaylý Kopyalama

Mengene anahtar baðlama pozisyonundayken

Anahtarý baðlayýn
ve modeli seçin

okutmak istediðiniz anahtarý mengeneye baðlayýn ve

Bilyalý

karþýnýza çýkan sayfadan baðlamýþ olduðunuz anahtara

Sonra OK’a dokunun

uygun olan anahtar tipini yön tuþlarý ile tercih ederek
“Ok” tuþuna dokunun.

Sonraki sayfa
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Detaylý kopyalama

Bu iþlemin ardýndan makina okuma iþlemine
baþlayacaktýr. Okuma esnasýnda karþýnýza hareket
Hareket esnasýnda
parçalara dokunmayýn !

Okuma iþlemi

eden parçalara dokunmamanýzý belirten bir sayfa
çýkacaktýr, lütfen bu uyarýyý dikkate alýn.

Okuma tamamlandýðýnda karþýnýza bir kaç saniye

Okuma tamamlandý !

boyunca anahtarýn kalýnlýk ve geniþlik bilgileri

Kalýnlýk : 2.68 mm

görünecektir.

Geniþlik : 8.45 mm

Kesme Ayarlarý

Ekrandaki bilgiler geçtikten sonra kesme ayarlarý

Kesme Metodu

sayfasýnda kesme metodunu ve kopya adedini seçmeniz

Hýzlý

Temiz
Adet : 1
Devam

istenecektir. Hýzlý ve temiz olmak üzere iki kesme
metodu bulunmaktadýr. Sað ve sol yön tuþlarý ile bu
metotlardan birini tercih edebilir ve yukarý-aþaðý yön
tuþlarý ile kopya adedini deðiþtirebilirsiniz. Bu
seçimlerden sonra “Ok” tuþuna dokunarak iþleme
devam edebilirsiniz.

DÝKKAT !
Kapak hareket ediyor ...
Önünde engel olmamasýna
dikkat edin ve elinizle
müdahale etmeyin.

Sonraki sayfa
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Ardýndan kesme bölümü boþ anahtarý baðlamanýz
için uygun pozisyona gelecek ve koruyucu kapaðý
açacaktýr.

Detaylý kopyalama

Kesme Ýþlemi
Kesme bölümünde
talaþ kalmadýðýndan
emin olun.
Devam

Kesme Ýþlemi
Lütfen belirtilen
anahtarý baðlayýn
[B]

Ekranda kesme bölümünde hiç talaþ kalmamasýný
belirten bir uyarý çýkacaktýr, lütfen bu esnada kesme
bölümündeki tüm talaþlarý temizlediðinizden emin olun
ve “Ok” tuþuna dokunun.

Makina size ihtiyaç duyulan boþ anahtarý ekranda
belirtecektir, istenilen bu boþ anahtarý kesici
mengeneye baðlayýn ve ardýndan “Ok” tuþuna dokunun.

Devam

DÝKKAT !

“Ok” tuþuna basýldýktan sonra makina otomatik

Kapak hareket ediyor ...

olarak koruma kapaðýný kapayacak ve kesme iþlemine

Önünde engel olmamasýna

baþlayacaktýr. Bu esnada lütfen elinizle kapaða

dikkat edin ve elinizle
müdahale etmeyin.

müdahale etmeyin.

Sonraki sayfa
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Detaylý kopyalama
Kesme Ýþlemi
Kesme iþlemine
baþlýyorum

Bu anahtar kesici ömrünü
azaltýr ve iþlem daha uzun

Anahtar

sürede tamamlanýr.

uygun deðil !

Tamam

Tamam

Eðer baðladýðýnýz anahtar istenilen

Eðer sizden istenilen boþ anahtardan

anahtardan kalýn ise yukarýdaki uyarý

daha ince bir boþ anahtar takarsanýz

ekraný karþýnýza çýkacaktýr, “Ok” tuþuna

makina anahtar uygun deðil hatasý

dokunarak iþleme devam edebilir yada

verecektir, bu hatayý gördüðünüzde “Ok”

“Back” tuþu ile baðladýðýnýz anahtarý

tuþuna dokunarak anahtar baðlama

deðiþtirebilirsiniz.

iþlemini baþtan tekrarlayabilirsiniz.

Kesme Ýþlemi
Kesim yapýlýyor
%10 tamamlandý
Lütfen bekleyin...

Baðladýðýnýz anahtar istenilen anahtar ile ayný ise kesme iþlemi direk baþlayacak ve
ekranda kesim yüzdesi gözükecektir.

Sonraki sayfa
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Detaylý kopyalama

Kesme iþlemi tamamlandýðýnda bunu belirten bir
sayfa çýkacak ve makina “Ok” tuþuna dokunmanýzý
Kesim tamamlandý !

bekleyecektir.

Tamam

“Ok” tuþuna bastýðýnýzda anahtarý sökmeniz için

DÝKKAT !
Kapak hareket ediyor ...
Önünde engel olmamasýna
dikkat edin ve elinizle

makina uygun pozisyona gelecek ve koruma kapaðý
açýlacaktýr.

müdahale etmeyin.

Tamamlanan : 1
Kalan : 2

tamamlanan ve kalan kopya sayýsýný gösteren sayfa
çýkacak ve devam etme isteðiniz sorulacaktýr. Evet’i

Devam ?
Evet

Eðer kopya adediniz birden fazla ise karþýnýza

Hayýr

seçip “Ok” tuþuna dokunduðunuzda diðer kopyanýn
kesim iþlemine baþlamak üzere makine pozisyon alacak
ve sizi yönlendirecektir.
Hayýr seçeneðini tercih ettiðinizde kopyalamanýn
tamamlandýðýný belirten bir sayfa karþýnýza çýkacaktýr.

Kopyalama tamamlandý !
Tamam

Kesilen anahtarý söktükten sonra “Ok” tuþuna
dokunarak ana menüye dönebilirsiniz.
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Kalibrasyon
Makinanýn okuma uçlarýný veya kesici takýmýný her deðiþtirdiðinizde kalibrasyon
yapmanýz gerekmektedir. Eðer kopyalamýþ olduðunuz anahtarlarda problem yaþýyorsanýz
yada makinada herhangi bir tutarsýzlýk hissediyorsanýz yine kalibrasyon iþlemini
uygulayabilirsiniz. Kalibrasyon iþlemlerini gerçekleþtirirken ilgili bölüm için tasarlanmýþ
olan kalibrasyon parçalarýný kullanmanýz gerekmektedir. Kesici bölümü kalibrasyon
parçasý (a) makinada kullanýlan boþ anahtar þeklindedir, bu parçayý kesici mengeneye
anahtar baðladýðýnýz þekilde takmanýz gerekmektedir. Okuyucu bölümü kalibrasyon
parçasýný (b) kullanmak için ise mengenenizin aðzý mutlaka (c) 1 numaralý konumda
olmalýdýr ve kalibrasyon parçasýnýn baðlantý yataðýnýn dibi (d) mengene yüzeyine
yaslanmalýdýr (bkz.þkl.D-1). Kalibrasyon iþlemleri için bu parçalarýn haricinde herhangi
bir parça kullanmak makinaya ciddi zararlar verebilir. Lütfen kullanmýþ olduðunuz
kalibrasyon parçalarýnýn orjinal ve hasarsýz olduðuna emin olun. Orjinal parçalarý yetkili
satýcýnýzdan temin edebilirsiniz.

d
a

b

c

Þekil D-1
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Kalibrasyon
Kesici kalibrasyonu :
Bakým
- Kesiciyi deðiþtir
- Okuma ucunu deðiþtir
- Kalibrasyon

Kalibrasyon
- Kesici Kalibrasyonu
- Okuyucu Kalibrasyonu

DÝKKAT !

Kesici takýmý kalibre etmek için bakým menüsünden
kalibrasyon alt menüsüne girilir.

“Ok” tuþuyla kesici kalibrasyonu menüsü seçildikten
sonra makina kalibrasyon parçasýný baðlamanýz için
pozisyon alacak ve koruma kapaðý açýlacaktýr.

Bu esnada lütfen elinizle kapaða müdahale etmeyin.

Kapak hareket ediyor ...
Önünde engel olmamasýna
dikkat edin ve elinizle
müdahale etmeyin.

Kesici Kalibrasyonu
Kalibrasyon
parçasý hasarsýz ve
temiz olmalýdýr !
Tamam

Kesici Kalibrasyonu
Kesici kalibrasyon
parçasýný baðlayýn

Kesici bölümünde talaþ kalmadýðýna emin olduktan
sonra kalibrasyon parçanýzý hazýrlayýn ve ekranda çýkan
kalibrasyon parçasýnýn temiz olma uyarýsýný dikkate
alarak “Ok” tuþu ile devam edin.

Kalibrasyon parçasýný baðlanmanýz gerektiðini belirten
sayfayý parçayý baðlama iþlemini tamamladýktan sonra
“Ok” tuþuna dokunarak geçiniz.

Tamam

Sonraki sayfa
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Kalibrasyon

DÝKKAT !
Kapak hareket ediyor ...

Bu onay ile birlikte koruma kapaðý kapanarak
kalibrasyon iþlemi baþlayacaktýr.

Önünde engel olmamasýna
dikkat edin ve elinizle
müdahale etmeyin.

Kesici Kalibrasyonu

Kalibrasyon esnasýnda lütfen makinaya müdahale
etmeyin.

Lütfen bekleyin ...

Kesici Kalibrasyonu

Eðer kalibrasyon baþarýlý bir þekilde tamamlanmýþ

Kalibrasyon tamam!

ise karþýnýza kalibrasyon tamamlandý sayfasý çýkacaktýr.

Parçayý sökün sonra
OK ’a dokunun.

Bu esnada makina kalibrasyon parçasýný sökmeniz için

Tamam

pozisyon alacaktýr. Kalibrasyon parçasýný sökün ve
ardýndan “OK” tuþuna dokunun. Onayýnýzýn ardýndan
iþlem bitecek ve makina ana menüye dönecektir.

Herhangi bir sebeple kalibrasyon iþlemi baþarýsýz olursa aþaðýda görüldüðü üzere
karþýnýza bunu belirten bir sayfa çýkacaktýr. Bu sayfada kalibrasyon tekrarlama ve kesici
takýmý deðiþtirme seçenekleri bulunmaktadýr. Bunlardan birini tercih ederek “Ok” tuþuna
dokunun ve ekrandaki adýmlarý takip edin.

Kesici Kalibrasyonu
Kalibrasyon baþarýsýz !
Kesiciyi deðiþtir
Tekrarla
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Kalibrasyon
Okuyucu kalibrasyonu :

Bakým
- Kesiciyi deðiþtir
- Okuma ucunu deðiþtir
- Kalibrasyon

Kalibrasyon
- Kesici Kalibrasyonu
- Okuyucu Kalibrasyonu

Okuyucu Kalibrasyonu
Kalibrasyon
parçasý hasarsýz ve
temiz olmalýdýr !

Okuyucuyu kalibre etmek için bakým menüsünden
kalibrasyon alt menüsüne girilir.

“Ok” tuþuyla okuyucu kalibrasyon menüsü seçildikten
sonra kalibrasyon parçasýnýn baðlanmasý için makine
pozisyon alacaktýr.

Makina bu pozisyondayken kalibrasyon parçasýný
hazýrlayýn, temiz ve hasarsýz olduðuna emin olduktan
sonra “Ok” tuþuna dokunun.

Tamam

Okuyucu Kalibrasyonu
Okuma kalibrasyon
parçasýný baðlayýn

Ardýndan kalibrasyon parçasýný baðlama iþlemini
tümüyle tamamladýktan sonra “Ok” tuþuna dokunun.
Bu onayýnýzla birlikte kalibrasyon iþlemi baþlayacaktýr.

Tamam

Sonraki sayfa
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Kalibrasyon

Okuyucu Kalibrasyonu

Kalibrasyon iþlemi sýrasýnda makinaya kesinlikle
müdahale etmeyin ve iþlemi yarýda kesmeyin.

Lütfen bekleyin...

Kalibrasyon iþlemi makinanýn verimliliði açýsýndan çok
önemli ve çok hassas bir iþlem olduðu için bu iþlem
biraz zaman alacaktýr, lütfen bu iþlem sýrasýnda
makinede baþka iþlem yapmaya çalýþmayýn ve
kalibrasyonun tamamlanmasýný bekleyin.

Okuyucu Kalibrasyonu

Kalibrasyon problemsiz bir þekilde tamamlandýðýnda

Kalibrasyon

bunu belirten bir sayfa çýkacak ve “Ok” tuþuna

tamamlandý !

dokunmanýz ardýndan iþlem tamamlanacaktýr.

Tamam

Eðer kalibrasyon iþlemi sýrasýnda bir problem oluþursa aþaðýda görüldüðü üzere
kalibrasyon baþarýsýz ekraný gelecek ve okuma uçlarýný deðiþtirme yada kalibrasyonu
tekrarlama seçenekleri karþýnýza çýkacaktýr. Bunlardan birini tercih ederek “Ok” tuþuna
dokunun ve ekrandaki adýmlarý takip edin.

Okuyucu Kalibrasyonu
Kalibrasyon baþarýsýz !
Uçlarý deðiþtir
Tekrarla
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Bakým ve temizlik
Makinanýzýn çalýþma prensibi gereði okuyucu ve kesici bölümlerinin sürekli temiz
kalmasý gerekmektedir. Bu bölümlerin iþlemlerden önce temiz olmasýný saðlamak için
her kullanýmdan sonra mutlaka gerekli temizliklerinin yapýlmasýný saðlayýn. Ýlgili bölümlere
kesinlikle yað yada buna benzer bir madde sürmeyin ve nemden koruyun. Kesici bölümünü
(a) temizlemek için “Shield” tuþuna basarak koruyucu kapaðý açýn ve makina ile birlikte
verilen fýrça yardýmý ile kesici bölümünü kesim sýrasýnda oluþan çapaklardan arýndýrýn.
Yine ayný þekilde okuyucu bölümünü (b) temizleme fýrçasý ile temizleyin. Ayrýca kontrol
panelinide (c) kuru bir bez yardýmýyla makinanýn elektriðini kapatarak temizleyebilirsiniz,
bu þekilde kontrol paneliniz daha verimli çalýþacaktýr. Bunun dýþýnda herhangi bir kýsýma
bakým ve temizlik yapmanýz gerekmemektedir. (bkz.þkl.E-1)

c

b

a

Þekil E-1
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Bakým ve temizlik
Kesici deðiþtirme :

Kesici takýmý deðiþtirmek için bakým menüsüne

Bakým
- Kesiciyi deðiþtir
- Okuma ucunu deðiþtir
- Kalibrasyon

Kesiciyi deðiþtir
Kesici ömrü henüz
dolmamýþ, yinede
deðiþmek istermisiniz
Evet

girilerek “Kesiciyi deðiþtir” alt menüsü seçilir.

Eðer kesici takýmýn ömrü henüz dolmadý ise makina
bu deðiþimle ilgili uyarý vererek iþleme devam etme
isteðinizi soracaktýr.

Hayýr

Kesiciyi deðiþtir
Deðiþim iþlemi için
pozisyon alýnýyor

Devam etmenizin ardýndan kesici takýmý deðiþtirmeniz
için makine pozisyon alacaktýr ve koruma kapaðý
açýlacaktýr, lütfen bu iþlem tamamlanana kadar bekleyin.

Lütfen bekleyin...

DÝKKAT !
Kapak hareket ediyor ...
Önünde engel olmamasýna
dikkat edin ve elinizle
müdahale etmeyin.

Sonraki sayfa
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Kapak açýlýrken önünde herhangi bir engel
olmamasýna dikkat edin ve elinizle kapaða müdahale
etmeyin.

Bakým ve temizlik
Hareket tamamlandýktan sonra kesici mengenin sol tarafýnda bulunan servis
deliðinden (a) makine ile birlikte verilen kesici mili sabitleme aparatýný (b) sokun ve kesici
mili üzerinde bulunan yuvaya (c) aparatýn ucunu yerleþtirerek mili sabitleyin. Ardýndan
yine makine ile birlikte verilen alyen anahtar (d) ile kesici takýmý sabitleme civatasýný
(e) saat yönünün tersine doðru gevþeterek sökün. Civatasý söküldükten sonra çok
keskin kenarlara sahip olan kesici takýmý dikkatli bir þekilde bir bez yardýmýyla yuvasýndan
çýkartýn. (bkz.þkl.E-2)

c

e

b

d

a
Þekil E-2
Sökme iþleminin tamamlanmasýnýn ardýndan yeni
kesici ekranda da belirtildiði þekilde kesici yönüne (f)
dikkat edilerek bir bez yardýmýyla yuvasýna yerleþtirilir.

Kesici yönüne dikkat
edin, deðiþtirdikten
sonra OK’a dokunun

Çok hassas kesimler yapabilen bu kesici ince bir yapýya
sahip olduðundan montajý sýrasýnda fazla baský
uygulamak kesicinin hasar görmesine ve kullanýlamaz

f

hale gelmesine sebep olabilir, lütfen bu konuda gerekli
itinayý gösterin. Montaj iþlemini sökme iþlemlerinin
tersini uygulayarak tamamlayýn.
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Bakým ve temizlik
Kesici montaj iþlemini tamamladýktan sonra kesici mili sabitleme aparatýný (b) yerinden
çýkartýn. Bu adýmdan sonra kesiciyi deðiþtirdiðinizin onayýný “Ok” tuþuna dokunarak
makineye bildirin, lütfen bu esnada kesici bölümünü tümüyle terk ettiðinizden emin
olun. (bkz.þkl.E-3)

b

Þekil E-3

Kesici Kalibrasyonu
Kesici kalibrasyon
parçasýný baðlayýn
Tamam

Onayýnýzýn ardýndan makina otomatik olarak kalibrasyon
iþlemine baþlayacaktýr. Kalibrasyon adýmlarýný ekrandan
takip edebilir veya detaylý bilgi için kýlavuzdaki kalibrasyon
bölümüne baþvurabilirsiniz. (bkz.sf.33)

Dikkat ! Kesici deðiþiminin ardýndan kalibrasyonun herhangi bir sebeple iptal edilmesi
veya kalibrasyon tamamlandý uyarýsý ekranda görülmeden anahtar kopyalama iþlemi
yapýlmasý iþlemlerin baþarýsýz olmasýna ve makinanýn ciddi hasar görmesine sebep
olabilir. Bu sebeple her kesici deðiþiminin ardýndan baþarýlý bir þekilde kalibrasyon
yaptýðýnýza emin olun.
Not : Satýn almýþ olduðunuz bu makinanýn yüksek hassasiyet ve performansý için özel
olarak tasarlanan kesici takýmý, sadece üretici firma yada yetkili satýþ noktalarýndan
temin edilmelidir. Orjinal olmayan kesici takýmlarýn kullanýlmasý makinanýn hassasiyetinde
ciddi farklýlýklar meydana getirebilir ve makinanýn tutarsýz davranýþlar sergilemesine
sebep olabilir. Bu sebeple makinanýzda orjinal Ansan ® etiketli yedek parçalarý kullanýn,
aksi taktirde makinanýz garanti kapsamý dýþýnda kalacaktýr.
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Bakým ve temizlik
Okuma ucu deðiþtirme :
Okuma ucunu deðiþtirmek için bakým menüsüne

Bakým

girilerek “Okuma ucunu deðiþtir” alt menüsü seçilir.

- Kesiciyi deðiþtir
- Okuma ucunu deðiþtir
- Kalibrasyon

Bu menü seçildiðinde okuma ayaklarý deðiþim iþlemi

Okuma ucu deðiþtir

için pozisyon alacaktýr, lütfen makina pozisyon alana

Pozisyon alýnýyor.
Lütfen bekleyin...

kadar bekleyin.

Okuma ayaklarýnýn (a) hareketini tamamlanmasýnýn ardýndan okuma uçlarý civatalarýný
(b) saat yönünün tersine çevirerek sökün. Civatalarýný söktüðünüz okuma uçlarýný
yerlerinden çýkartýn. Yeni okuma uçlarýnýn üzerinde kýrmýzý çizgi bulunan parçayý renkli
kýsým size bakacak þekilde sol okuma ayaðýna (c) baðlayýn, beyaz çizgili okuma ucunu
da beyaz kýsým size bakacak þekilde sað okuma ayaðýna (d) baðlayýn. Makina karþýnýzda
iken renklerin size doðru olduðundan emin olun. Okuma uçlarýnýn yanlýþ takýlmasý okuma
iþleminin yapýlamamasýna ve okuma uçlarýnýn ciddi þekilde zarar görmesine sebep olur.
(bkz.þkl.E-4)

a

c
b

d

Sol

Sað

Kýrmýzý Beyaz

Þekil E-4
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Bakým ve temizlik

Okuma ucu deðiþtir
Uçlarý deðiþin ve
Ok’a dokunun

Deðiþtirme iþleminiz tamamlandýktan sonra “Ok”
tuþuna dokunarak okuma uçlarýnýn deðiþimini
tamamladýðýnýzý makineye bildirin, lütfen bu esnada
okuyucu bölümünü tümüyle terk ettiðinizden emin
olun.

Okuma ucu deðiþtir
Pozisyon alýnýyor.
Lütfen bekleyin...

Okuyucu Kalibrasyonu

Onayýnýzýn ardýndan okuma ayaklarý konumunu
deðiþtirecek ve makina otomatik olarak kalibrasyon
iþlemine geçecektir.

Kalibrasyon adýmlarýný ekrandan takip edebilir veya

Okuma kalibrasyon

detaylý bilgi için kýlavuzdaki kalibrasyon bölümüne

parçasýný baðlayýn

baþvurabilirsiniz. (bkz.sf.35)

Tamam

Dikkat ! Okuma ucu deðiþiminin ardýndan kalibrasyonun herhangi bir sebeple iptal
edilmesi veya kalibrasyon tamamlandý uyarýsý ekranda görülmeden anahtar kopyalama
iþlemi yapýlmasý iþlemlerin baþarýsýz olmasýna ve makinanýn ciddi hasar görmesine sebep
olabilir. Bu nedenle her okuma ucu deðiþiminin ardýndan baþarýlý bir þekilde kalibrasyon
yaptýðýnýza emin olun.
Not : Satýn almýþ olduðunuz bu makinanýn yüksek hassasiyet ve performansý için özel
olarak tasarlanan okuyucu uçlarý, sadece üretici firma yada yetkili satýþ noktalarýndan
temin edilmelidir. Orjinal olmayan okuyucu uçlarýnýn kullanýlmasý makinanýn hassasiyetinde
ciddi farklýlýklar meydana getirebilir ve makinanýn tutarsýz davranýþlar sergilemesine
sebep olabilir. Bu sebeple makinanýzda orjinal Ansan ® etiketli yedek parçalarý kullanýn,
aksi taktirde makinanýz garanti kapsamý dýþýnda kalacaktýr.
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Servis ve Garanti
Makinanýz AN-SAN® firmasý tarafýndan ömür boyu bakým garantisi altýndadýr.
Makinanýzýn bakýmý veya tamiratý durumunda, makinanýza yapýlacak iþlemler fabrikada
gerçekleþecektir. Makinanýn servise getirilmesi ve müþteriye teslimi garanti þartlarý
kapsamýnda müþteri veya satýcý firma tarafýndan karþýlanacaktýr. Makinanýza, garanti
içinde veya dýþýnda herhangi bir müdahalede parça ücreti haricinde hiçbir ad altýnda
ücret talep edilmeyecektir. Makinanýz hertürlü üretim hatasýna karþý satýn alma
tarihinden itibaren iki yýl süre ile garanti altýndadýr. Garantinin geçerli olmasý için ürünün
sisteme kaydý mutlaka yapýlmalýdýr. Bunun için ürün ile birlikte verilen kayýt formunun
eksiksiz olarak doldurulup firmaya ulaþtýrýlmasý yada www.an-san.com/register adresine
girilerek kayýt yapýlmasý gerekmektedir. Garanti belgesi yalnýz ürün satýn alýnýrken verilir,
baþkasýna devredilemez ve yenilenemez. Aþaðýdaki durumlar garanti kapsamý dýþýndadýr.

Ürüne kendi iþi haricinde farklý bir iþ yaptýrarak, ürünün parçalarýna zarar verme.
Ürünün yanlýþ, kötü ya da kullaným kýlavuzuna aykýrý kullanýmý sonucu ortaya çýkan
hasar ve arýzalar.
Teslimat sýrasýnda oluþan hasarlar. (kargo ile teslimatta meydana gelen hasarlarda
tazmin iþlemleri için mutlaka tutanak tutulmasý gereklidir)
Ürünün müþteriye tesliminden sonraki yükleme, boþaltma, ve taþýma sýrasýnda oluþan
hasar ve arýzalar.
An-San® teknik servis merkezi dýþýndaki kiþi ya da kiþilerin yaptýðý deðiþiklik ve servis
hizmeti sonrasýnda ortaya çýkan arýzalar.
Garanti ihlaline neden olabilecek dolaylý ya da tesadüfi herhangi bir zarar.
Kullanma hatalarýndan meydana gelen hasar ve arýzalar.
Seri numarasýnýn deðiþtirildiði ya da silindiði durumlar.

B A KIM

ÜR

SÝ

M

A R A N TÝ

Ö

þekilde ömür boyu bakým garantisi teminatý ile deðiþen parça bedelinin

U

G

Yukarýda belirtilen arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr, fakat ayný

BO Y

Ürünün tamamýna veya parçalardan herhangi birine yapýlan tahrifat.

haricinde hiçbir ücret alýnmayacaktýr.
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Ýletiþim Bilgileri

Üretici Firma
An-San® Anahtar ve Makina Sanayi A.Þ.
Topçular Mahallesi Maltepe Caddesi
Keçeci Ýþ Merkezi No:2/54 34055
34055 Eyüp / Ýstanbul - TÜRKÝYE
Tel: +90 444 2 430
Faks : +90 (212) 565 29 83
info@an-san.com

Servis Ýletiþim Bilgileri
An-San® Anahtar ve Makina Sanayi A.Þ.
Topçular Mahallesi Maltepe Caddesi
Keçeci Ýþ Merkezi No:2/52 34055
34055 Eyüp / Ýstanbul - TÜRKÝYE
Tel : +90 444 2 430
Faks : +90 (212) 565 29 83
servis@an-san.com
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Ýletiþim Bilgileri
Uluslararasý Ýrtibat Numaralarý
ÜLKE

ÞEHÝR

KOD NO

TELEFON NO

Almanya

Heidenheim

(+49)

732 166 732

Avustralya

Queensland

(+61)

755 27 9275

Bosna Hersek

Sarajevo

(+387)

515 09 890

Brezilya

Sao Paulo

(+55)

11 2985 9806

Bulgaristan

Sofya

(+359)

885 020 958

Çek Cumhuriyeti

Sokolov

(+420)

77 77 14 762

Fas

Casablanca

(+212)

522 50 77 16

Fransa

Romans

(+33)

619 283 365

Güney Afrika

Eastern Cape

(+27)

41 364 17 88

Hindistan

Gujarat

(+91)

79 6521 6666

Hollanda

Utrecht

(+31)

641 752 533

Ýngiltere

Taunton

(+44)

1823 328 532

Ýran

Tahran

(+98)

213 335 6684

Ýsrail

Telaviv

(+972)

39 414 710

Ýspanya

Murcia

(+34)

968 205 387

Ýtalya

Napoli

(+39)

817 316 656

Japonya

Osaka

(+81)

663 87 1120

Kýbrýs

Limassol

(+357)

995 803 96

Kolombiya

Bogota

(+57)

313 890 4862

Kosova

Prizren

(+381)

638 388 286
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Ýletiþim Bilgileri
Uluslararasý Ýrtibat Numaralarý
ÜLKE
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ÞEHÝR

KOD NO

TELEFON NO

Litvanya

Vilnius

(+375)

29 602 7000

Lübnan

Tripoli

(+961)

412

Mýsýr

Kahire

(+20)

421 421 03

Meksika

Istacalco

(+52)

555 649 96 15

Polonya

Varþova

(+48)

501 511 643

Romanya

Bucuresti

(+40)

768 461 407

Rusya

St.Petersburg

(+79)

111 63 8008

Sýrbistan

Radnicka

(+387)

515 09 890

Suudi Arabistan

Riyad

(+966)

505 722 1122

Þili

Santiago

(+56)

255 149 17

Tayland

Bangkok

(+662)

286 819 90

Ukrayna

Frakivsk

(+380)

506 510 832

U.A.E.

Sharjah

(+971)

50 646 63 98

Yeni Zellanda

Nelson

(+64)

21 44 90 60

Yunanistan

Selanik

(+30)

231 085 27 27
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23

Not
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