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Sayýn AN-SAN kullanýcýsý ;
Bu kullanma kýlavuzu makinanýzýn daha uzun
ömürlü ve daha saðlýklý çalýþmasý için düzenlenmiþtir.
Makinanýzdan en iyi verimi almanýz açýsýndan,
kullanma kýlavuzundaki bilgileri okumanýz önemle rica
olunur.
Kaliteden asla ödün vermeyen AN-SANý tercih
ettiðiniz için teþekkür ederiz.
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TEKNÝK VERÝLER

MODEL
EN
BOY
YÜKSEKLÝK
AÐIRLIK
GERÝLÝM
FREKANS
ENERJÝ TÜKETÝMÝ
MOTOR ADEDÝ
MOTOR GÜCÜ
DEVÝR
YALE FREZE
FIRÇA

TR-9930
35 cm
30 cm
26 cm
30 kg
220-230 v
50 Hz
0,18 kw
1 x monofaze
150W
1400 d/d
80 x 5 x 16
60 x 20 x 6
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KISMÝ TANITIM
1
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A- KONTR OL PAN E L Ý
1 -Aydý nla t m a a n a h t a r ý
2 -Di rekt ç a l ý þ t ý rm a a n a h t a r ý
3 -Ot oma t i k ç a l ý þ t ýr m a a n a h t a r ý
B -AYDINLATM A
C -YA LE FR EZE
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D - Ç A PAK AL MA F I RÇAS I
E - M E NGE NE S Ý S T E MÝ
F - E MNÝ YE T T E T Ý ÐÝ
G - K AL DI RMA KOL U
H - G E Z Ý CÝ KOL
I - TA KÝ P ÇÝ

KISMÝ TANITIM

A

A

B

C

A-HAVALANDIRMA IZGARALARI
B-ÝMAL TARÝHÝ VE SERÝ NO
C-ELEKTRÝK GÝRÝÞÝ
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KULLANIM ÖNCESÝ

Makinanýzý kullanmadan önce mutlaka kullanma kýlavuzundaki bilgileri
mutlaka okuyun. Ýlk yapmanýz gereken, makinanýzý koyacaðýnýz uygun bir
yer hazýrlamanýz. Daha sonra makinanýzla birlikte verilen elektrik kablosunu
makinanýn arkasýndaki sokete takýn. Makinanýzý mutlaka topraklý bir prizde
kullanýn. Kullanmaya baþlamadan önce makinanýzýn tüm iþlevlerini çalýþtýrýp
kontrol edin.
Makinanýz montajdan sonra belirli aksamlarý koruyucu yað ile
yaðlandýðýndan anahtar kesme iþleminde anahtardan çýkan çapaklar yaðlý
yerlere yapýþacaktýr. Bu yüzden (bkz.þkl.1-a) bu bölümleri temizleyin.
Temizleme iþlemini 22. sayfaya bakarak uygulayabilirsiniz. Tüm iþlemler
tamamlandýktan sonra makinanýz kullanýlmaya hazýrdýr. Ýyi günlerde
kullanmanýz dileðiyle...

ÞEKÝL 1-A
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MAKÝNANIN KURULMASI
Makinanýzý mutlaka düz bir
zemine oturtun, sallanmasýný
engelleyin.

Ambalajýndan çýkardýðýnýz
kaldýrma kolu bakalitini(a)
þekilde (b) ile iþaretli noktaya
takýp saat yönünde sýkýn.
B
A

Elektrik kablosunu makinanýza
þekildeki gibi takýn.
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MENGENELERÝN ÇEVRÝLMESÝ

Bu sistem oto anahtarlarýný mengeneye paralel baðlayamama sýkýntýsýný gidermek
için tasarlanmýþtýr. Çünkü oto anahtarlarýnýn her iki tarafýnda da diþlerin olmasý ve
anahtarda mengeneye dayanacak bir yüzeyin bulunmamasý anahtarý mengeneye
baðlamamýzý bir problem haline gaetirmektedir. Oto anahtarýný baðlamadan önce
(e) ile gösterilen parçayý iki üç tur gevþeterek mengenenin (t) ile iþaretli alt parçasýný
tutarak (u) yönünde yukarý çekiyoruz. Çektiðimiz alt parçayý býrakmadan 360....
çeviriyoruz. Diðer tarafa çevirmek için yaptýðýmýz iþlemlerin aynýsýný tekrar ediyoruz.
(bkz.þkl.2-a)

e

e

u

u

t

t
360
ÞEKÝL 2-A
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ANAHTAR BAÐLAMA ÞEKÝLLERÝ

Anahtarlarýn belli baþlý dayama kýsýmlarý vardýr. Yale (ev) anahtarlarýnda
þekil3-ada gösterildiði gibi (a) ile iþaretli kýsým damak dayamasý (b) ile iþaretli
kýsým sýrt dayamasýdýr. Oto anahtarlarýnýn genelinde (diðer anahtarlar için
bkz.sf.16/17) (d) ile iþaretli kýsým damak (c) ile iþaretli kýsým ise kanaldan
sýkma iþleminde kullanacaðýmýz anahtar baðlama kanalýdýr.
Genel olarak benimsediðimiz anahtarlarý kýsaca tanýdýktan sonra anahtar
baðlarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor onlara göz atalým. Öncelikle
anahtarlarýn kanallarýna mutlaka dikkat edelim. Ayrýca anahtarda hata varmý
yokmu diye bakalýmki gözümüzden kaçan ufak bir hata anahtarýn geri gelmesine
sebep olabilir.

OTO

YA L E

C

A

D

B

ÞEKÝL 3-A
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ANAHTAR BAÐLAMA ÞEKÝLLERÝ

Anahtarlarý baðlarken önce (t) ile iþaretli ayardili mekanizmasýný þekildeki ok
iþareti yönüyle yukarý kaldýrýn. Kopyalayacaðýmýz anahtarý (a) sol taraftaki mengeneye,
ham anahtarý (b) ise sað taraftaki mengeneye baðlýyoruz. (bkz.þkl.3-b)
Daha sonra þekil 3-cde gösterildiði þekilde anahtarýn dayanma yüzeylerine
yaslandýðýndan emin olun. Anahtarlarý baðlarken önce kopyalayacaðýmýz anahtarý
baðlayýn daha sonrada ayardili mekanizmasýna dokunmadan ham anahtarý baðlayýn.
Ayardili mekanizmasý emniyet tetiðine basýldýðýnda otomatik olarak atacaktýr, bu
yüzden elle kapatmanýza gerek yoktur.

1

2
B

T

ÞEKÝL 3-B
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A

ANAHTAR BAÐLAMA ÞEKÝLLERÝ

Anahtarý þekildeki gibi tutmalýyýzki her iki dayama noktasýnýda kontrol
edebilelim. Ýþaret parmaðýnýzla anahtarý mengeneye doðru bastýrýp mengene
içinde ileri geri oynatarak damaðýn (a) ve sýrtýn (b) iyice yaslanýp yaslanmadýðýný
kontrol edin.(bkz.þkl.3-c) Anahtarlarý oturttuktan sonra mengeneyi sýkýn.

A

B

ÞEKÝL 3-C
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ANAHTAR BAÐLAMA ÞEKÝLLERÝ
Gözlemlerden sonra dikkat edeceðimiz ikinci husus ise anahtarlarýn dayanma
yüzeyleridir. Þekil 3-dde görüldüðü gibi (s) yüzeylerinin birbirine iyice
yaslanmasý ve (x) damaðýnýn (x) yüzeyine tamamen dayanmasý gerekir. Bu
hem kopya hemde ham anahtar baðlanýrken dikkat edilmelidir.

S

X

X

ÞEKÝL 3-D

X
V

V

X

ÞEKÝL 3-E

Oto anahtarlarýnda da damak dayamasý (x) aynýdýr. Fakat sýrt dayamasý yerine
kanaldan sýkma sistemi uygulanýr. Anahtardaki (v) kanalýný mengenedeki (v)
kanalýna sürerek takýn.(bkz.þkl.3-e)
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ANAHTAR BAÐLAMA ÞEKÝLLERÝ

ÞEKÝL 3-F

Yýldýz tip anahtarý yapmadan önce markalarýn uyum saðlamasýný ve kopya
ile ham anahtarýn ayný kalýnlýkta olmasýna dikkat etmeliyiz. (bkz.þkl.3-f) Bu
anahtar çeþidinin üç tarafý þifre diðer tek tarafý ise dayama týrnaðýdýr. Bu
anahtarýda mengenemizin tarafýnda yapacaðýz. Fiam aparatýný mengenenin en
öndeki (h) ile iþaretli kanala þekildeki gibi takýyoruz.(bkz.þkl.3-g)

t

3

1

h
2

ÞEKÝL 3-G
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ANAHTAR BAÐLAMA ÞEKÝLLERÝ

Fiam parçasýný taktýktan sonra sýrasýyla kanatlarý kopyalamaya baþlýyoruz.
Þekilde görüldüðü gibi (t) ile iþaretli dayama týrnaðýný hangi kanadý yapýyorsak,
fiam parçasýndaki (o,p,r) noktalarýna dayamak suretiyle, anahtarýn sýrt dayamasýný
da mengenenin dýþýndan yaparak anahtarýmýzý sýkýyoruz. Unutmamamýz gereken
diðer husus ise kopyanýn hangi dayama noktasýný kullandýysak ham anahtarýnda
ayný noktasýný kullanmalýyýz. Yine anahtarý baðlarken mengene içinde ileri
geri sürerek anahtarýn oturup oturmadýðýný kontrol etmeliyiz. Anahtarý
baðladýktan sonra fiam parçasýný þekildeki ok yönü itibariyle
çýkartmalýyýz.(bkz.þkl.3-h)

o
t
t

p

r

ÞEKÝL 3-H
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ANAHTAR BAÐLAMA ÞEKÝLLERÝ

Damak dayamasý olmayan çeþitteki anahtarlar için fiam parçasý adý verilen
aparatý kullanýyoruz. Anahtarý baðlamadan önce fiam parçasýný (a) mengenedeki
(b) ile iþaretli kanala takýyoruz ve anahtarýn uç kýsmýný bu aparata yaslýyoruz.
Böylece damak dayamasýný anahtarýn burnundan almýþ oluyoruz. Ayný iþlemi
ham anahtarý baðlarkende gerçekleþtiriyoruz.(bkz.þkl.3-I) Kesme iþleminden
önce aparatý kanalda unutmuyoruz.
a

b
ÞEKÝL 3-I
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ANAHTAR BAÐLAMA ÞEKÝLLERÝ

Kanalsýz oto anahtarlarýný yapmak için mengenenin normal (yale) kýsmýný
kullanýyoruz. Anahtarý (a) yüzeyinden sýkýp (b) yüzeyini ise mengenenin
dýþ yüzeyine yaslýyoruz. Yine damak dayamamýzý ayar dilinden (c)
yapýyoruz.(bkz.þkl.3-i)

c

a

b

ÞEKÝL 3-Ý
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MENGENE GRUBU KALDIRMA

Mengene grubunu kaldýrmak için þekil 1de görüldüðü gibi kaldýrma
kolundan (a) tutarak çatalý aþaðý doðru hafifçe bastýrýyoruz ve emniyet tetiðini
kaldýrma koluna doðru çekiyoruz ve çatalý serbest býrakýyoruz.Geri almak için
ise çatalý kaldýrma kolundan (a) tutarak geri çekmemiz (2) yeterli
olacaktýr.(bkz.þkl.3-b)

1

2
B

A

C
ÞEKÝL 3-B
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ANAHTAR ÝÞLEME

Mengenenin saða ve sola hareketini gezici kol saðlar. Anahtarlar iþlemek
için gezici kol saða ve sola gezdirilir. Gezdirme iþlemi hýzlý deðil normal
bir hýzda olmalýdýr
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AYA R
Kesinlikle makinanýzýn ayarý ile gerekmediði hallerde
oynamayýnýz. Çünkü makinanýzýn ayarý en hassas þekilde
ayarlandýðý için býçak deðiþtirme gibi iþlemler haricinde ayar
kesinlikle bozulmayacaktýr. Eðer mümkünse bu gibi durumlarda
da (býçak deðiþtirme v.b.) ayarý yetkili kiþilere yaptýrýnýz.
Býçak deðiþtirme iþleminden sonra anahtar düþük çýkýyorsa
(b) ile iþaretli somunu gevþetip (a) ile iþaretli somunu sýkýyoruz.
Eðer anahtar yüksek çýkýyora bu iþlemin tersini yapýyoruz.
Çevirme iþlemini azar azar yapýyoruz ve her defasýnda çýkan
anahtarý orjinali ile kumpasla ölçüyoruz. Çýkan ölçü orjinal
anahtarýn ölçüsü ile ayný olunca ayarý tamamlamýþ oluyoruz.
Bu iki somun haricinde baþka hiçbir civata ile
oynamýyoruz.(bkz.þkl.4-a)

c

b

ÞEKÝL 4-A
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AYA R
Anahtarýn damak ayarýný yapmak için þekil 4-bde
görüldüðü gibi (a) ile iþaretli damak ayar civatasýný sað
veya sola çevirerek damak ayarýný yapýyoruz. Her
çevirme iþleminden sonra sabitleme civatasýný (b)
sýkýyoruz. Bunun dýþýnda baþka hiçbir civata ile
oynamýyoruz.

a

b

x

ÞEKÝL 4-B
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BAKIMVE TEMÝZLÝK

Makine temizliðinde dikkat ve önem göstermemiz gereken kýsým
yale mengeneleridir. Çünkü bu kýsýmda mengeneleri çevirirken altýna
dökülen çapaklar mengenenin zemine düz basmasýný engelleyecektir.
Bu yüzden en az haftada bir mengeneleri söküp (bkz.þkl.5-a)
temizlemelisiniz. Temizledikten sonra kesinlikle yaðlamamalý, çünkü
bu yað çýkan çapaklarý mengenelere yapýþtýracaktýr.
DÝKKAT! Temizliði, mengeneleri teker teker söküp yapýn, mengelerin
yerlerini kesinlikle deðiþtirmeyin.

mengene sýkmasý
büte
büte burcu

üst kapak

mengene yayý
alt kapak

ÞEKÝL 5-A
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BIÇAK DEÐÝÞTÝRME
Býçak deðiþtirme iþlemi için öncelikle makinanýzýn fiþini prizden çekin.
Býçaðýn baðlý olduðu milin ön kýsmýndaki deliðe (a) 6 alyan anahtar takýn ve
býçaðý sýkan somunu (b) 22 anahtar (c) yardýmýyla saat yönüne çevirerek
gevþetin. Býçaðý çýkardýktan sonra yenisini býçaðýn dönüþ yönüne göre takýn.
Makinanýzda kesinlikle üzerinden çýkan býçaktan farklý býçak kullanmayýn.
Makinanýn býçaðýný deðiþtirdikten sonra mutlaka makinanýn ayarýný kontrol
edin.(bkz.þkl.4-a/b)

c

a

b
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1-ELEKTRÝK GÝRÝÞÝ
2-SÝGORTA
3-AYDINLATMA ANAHTARI
4-DÝREKT ÇALIÞTIRMA

1

2
5

4

3

6

8

5-OTOMATÝK ÇALIÞTIRMA ANAHTARI
6-MÝKRO SÝVÝÇ
7-AYDINLATMA
8-MOTOR
9-KONDANSTÖR
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ELEKTRÝK ÞEMASI
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