Kullanma Kılavuzu
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Model
22 PKM
32 PKM
32 PKM SOĞUTUCULU
42 PKM
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Sayfa 14

Dikkat Önemli!

Bu Kullanma Kılavuzu DİMAK Marka Kıyma Makinaları’nın Ayrılmaz bir Parçasıdır. Kullanma
Kılavuzundaki Güvenlik Talimatları ve uyarılara kesinlikle uyulmalıdır.
Başvurmak için her an ulaşabileceğiniz emniyetli bir yerde muhafaza ediniz.Bu kılavuzda Belirtilen
hususlara uymamaktan, yanlış ve yetkisiz kullanımlardan dolayı oluşabilecek kaza ve arızalardan
kullanıcı ve kullanıcı firma sorumludur.
Ürün sahibi bu kullanma kılavuzunu okumak, kullanıcılarına okutmak, bu kılavuzda belirtilen güvenlik
ve işletme talimatlarını yerine getirmek ve uygulatmak tan sorumludur.
Aksi durumlarda oluşabilecek kazalar ve arızalardan ürün sahibi sorumludur.
Cihazın temizliği, periyodik bakımları, bu kılavuza uygun kullanımı ve güvenlik talimatlarını uygulamak
tan kullanıcı sorumludur.
İmalat ve montaj hatalarından kaynaklanan arızalardan üretici firma sorumludur.
Dimak kıyma makinalarını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Kullanım Alanı Ve Amacı:
Dimak kıyma makinalarını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
22 PKM , 32 PKM ve 42 PKM DİMAK Kıyma Makinaları, sanayi kullanımı için üretilmiştir. Ev
kullanımları için uygun değildir.
Dimak Kıyma Makinaları, Et’leri kıyma haline getirmekte kullanılır.

Çalışma Prensibi:
Yivsetli Kafa içerisinde dönen parçalayıcı ve sürücü helezon etleri bıçak ve aynanın olduğu bölüme
sıkıştırarak ve parçalayarak sürer. Sıkıştırılan etleri bıçak küçük parçalara ayırır. Bıçakla biçilen et
arkadan gelen sıkıştırma etkisi ile aynanın deliklerinden geçerek kıyma haline gelmiş olur.
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Genel Güvenlik Talimatları:

























Kullanma kılavuzunu Mutlaka okuyunuz, Bu makinayı kullanacak personele okutunuz.
Makinayı Yetkisiz kişilere kesinlikle kullandırmayınız.
Makinanızı amacı dışında kullanmayınız. Makinanın içine Et Harici Başka bir madde atmayınız.
Gıda dışı ürünleri makinanızda işlemeyiniz.
Temizlik Kurallarına uyunuz
Makinanın El Koruma muhafazasını kesinlikle sökmeyiniz, mutlaka muhafaza ile ve özel
tokmağı ile kullanınız. Elinizi makinanın boğazına sokmayınız. Aksi halde ölümcül kazalara
sebebiyet verirsiniz.
Makinayı mutlaka toprak hattı çekilmiş bir priz ile kullanınız. Makinaya özel harici bir sigorta
kullanınız.
Topraklama kablosunu, uygun çekilmiş bir topraklama hattı ile ulusal Topraklama
Yönetmeliğine göre Topraklama levhasına monte ediniz.(Bu işlemi Yetkili bir elektrikçiye
yaptırınız.)
Etleri küçük parçalar halinde Makine çalıştıktan sonra hazneye atınız.
Kuru ve tozsuz ortamda, düz zeminde kullanınız, sudan ve rutubetten koruyunuz.
Bakım ve kullanma talimatlarına uyunuz. Makinayı yetkisiz kişilere söktürmeyiniz. Bakım ve
onarım için yetkili servislerimize başvurunuz
Makinanın elektrik bağlantısını yetkili elektrikçiye veya teknisyene yaptırınız.
Makinanın Elektrik donanımını su ve nemden koruyunuz.
Bakım, temizlik ve yağ değişimi sırasında elektrik bağlantısını kesiniz.
Makinanızda 140 numara dişli yağı haricinde başka yağ kullanmayınız, Yağ seviyesinden fazla
yağ koymayınız. Aksi halde yağ kaçağına ve arızaya sebep olursunuz.
Makinanın elektrik donanımını yetkili bir elektrik teknisyeni hariç kimseye dokundurmayınız.
Makinanın enerji aldığı elektrik şebekesinde KAÇAK AKIM RÖLESİ Olduğundan emin olunuz.
Yok ise yetkili bir elektrikçiye taktırınız.
Makinanın soğutucusunu İş bitiminde kapatınız. Gece açık bırakmayınız. Aksi Durumlar
arızaya sebebiyet verir.
Her Gün iş bitiminde makinanın Et Kıyan Aparatlarını (Somun, Ayna Bıçak, Helezon) Sökerek
temizleyiniz. Makinayı daima temizlenmiş olarak bırakınız. Helezonun uzun süre sökülmeden
bırakılması makinanın içinde bakteri üremesine sebep olur. Temizlik kurallarına uygun
değildir. Ayrıca helezonun her gün sökülüp temizlenmemesi helezonun birdaha
sökülememesine sebep olacağından, makinanın arıza yapmasına yol açar.
Somun sıkma ve açma kolunu kendisi için yapılan açma kolu haznesine koyun. Makinanın
tavası üzerinde bırakmayın. Aksi halde Boğaza düşme riski vardır. Bu ciddi yaralanma ve
arızalara sebebiyet verebilir.
Makinanızda Maksimum 8 mm delikli ayna kullanınız. Daha büyük delikli ayna kullanmayınız.
Ayna kalınlıkları 5 mm den düşük olmamalıdır. Daha ince aynaları kullanmayınız.
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Uyarı İşaretleri Ve Anlamları

Kullanma kılavuzunu okuyunuz.

Dikkat! El Kapma riski Var, Muhafazasız çalışma

Maksimum Ayna Delik
Çapı ve kalınlığı.

Dönüş yönü
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Yağ göstergesi ve
yağ numarası

Firma bilgisi, teknik bilgiler etiketi
ve CE işareti

Elektrik girişi ve topraklama işareti
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Teknik Bilgiler
Bilgiler
Ağırlık
Yağ Cinsi
Ve Numarası
Voltaj
Amper
Frekans
Sigorta Akımı
Kapasite

22 PKM
Monofaze
45
140 no dişli Yağı
350 gr
230-2N PE
7 Amper
50 Hz
16 Amper
350 kg/saat

32 PKM

Trifaze
44
140 no dişli Yağı
350 gr
400-3N PE
3.5 Amper
50 Hz
16 Amper
400 kg/saat

Monofaze

Trifaze

140 no dişli Yağı
500 gr
230-2N PE
10.5 Amper
50 Hz
16 Amper
550 kg/saat

140 no dişli Yağı
500gr
400-3N PE
5 Amper
50 Hz
16 Amper
600 kg/saat

Boyutlar ve Ağırlıklar

Makine Modeli
22 PKM Düz
32 PKM Düz
32 PKM Soğutmalı

A Yükseklik
36.5 cm
40 cm
40 cm

B En
26.5 cm
31 cm
31 cm

C Boy
73.5 cm
82 cm
105 cm
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Ağırlık
48 kg
66 kg
85 kg

Trifaze

Bilgiler
Ağırlık
Voltaj
Amper
Frekans
Sigorta Akımı
Kapasite
Güc
Yağ

330 KG
400-3N PE
12 Amper
50 Hz
16 Amper
1250 kg/saat
5.5 KW
GRES

Taşıma








Makine en az2 kişi ile taşınmalıdır.
Ambalajlı makine iki alt kısımdan karşılıklı tutarak taşınmalıdır.
Ambalajsız makine, boğaz kısmından ve arka kısım iki alt köşesinden iki kişi ile karşılıklı
tutarak taşınmalıdır.
Taşıma esnasında olabilecek kaza risklerine karşı eldiven ve darbeye dayanıklı ayakkabı
giyilmelidir. Zeminin kuru, yağsız ve engel bulunmadığından emin olunmalıdır. Makine taşıma
esnasında yere paralel olarak taşınmalıdır.
Makinayı taşırken yere düz parelel taşınmalı ters veya yan çevirerek taşınmamalıdır.
15 metreden Uzun mesafeli taşımalarda el arabası ve ya transpalet kullanınız.
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Montaj ve Zemin Bilgisi








Montaj işlemi yetkili bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.
Ambalaj açıldıktan sonra kullanma kılavuzu ve makinanın parçalarının eksiksiz olduğu kontrol
edilmelidir. Nakliye sırasında makinanın hasar görüp görmediği kontrol edilmelidir.
Makinanın kullanılacağı tezgah yerden en az 60 cm yüksekliğinde olmalı, taşıma talimatına uygun
bir şekilde 2 kişi ile kaldırılarak tezgaha konulmalıdır.
Tezgah yüzeyinin düz olmasına dikkat ediniz. Bütün ayakların tezgah yüzeyine basmasına dikkat
ediniz.
Makinanın enerji alacağı priz,( Ulusal topraklama şartlarına uygun olarak) topraklaması yapılmış,
kaçak akım rölesi olan, bir panodan uygun hat ile çekilmelidir. Böyle bir hattınız yok ise yetkili bir
elektrik teknisyenine yaptırınız.
Makinanın (helezon, bıçak, ayna, bilezik sırası ile) çalışan parçaların doğru takılıp takılmadığını
kontrol ediniz

Şekil 1: Parçaların Sökme ve takma sırası.sırası
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Devreye Alma ve Ön Hazırlıklar

Montaj bölümünde anlatılan işlemleri yaptıktan sonra sıra makinanın ilk çalıştırılmasına
gelmiştir.Uygun şebekeden elektrik bağlantısını yapıp, çalıştırmaya hazır hale getirdikten sonra Son
bir kontrol için fişi prizden çekip, çalışan aksamları Şekil 1 de ki sıra ile (Somun, ayna, bıçak,helezon)
tekrar söküp takarak makinayı çalışmaya hazır hale getiriniz.
Et Atma Boğazındaki Muhafazayı tekrar kontrol ederek yerinde ve sağlam olduğundan emin olunuz,
muhafazayı kesinlikle sökmeyiniz.
Kafa bileziğini el ile sıkınız, çekiç, tokmak Vs. Kullanmayınız. Bileziği aşırı sıkmak Bıçak ve Aynanın
çabuk aşınmasına ve makinanızın zarar görmesine neden olur.

Makinanın Kullanımı:
Çalıştırma:

Makineyi boşta çalıştırmayın, kıyma yapılacak etleri önceden koruma muhafazasından geçebilecek
büyüklükte keserek makinenin tepsisine koyup, hazır hale getirin. Makine çalışmadan etleri önceden
boğaza doldurmayın. Çalıştırma ve etleri makinanın boğazına atma işlemi arka arkaya beklemeden
yapılmalıdır. Makinanın boşta gereğinden fazla çalıştırılması ayna ve bıçakların erken aşınmasına ve
makinanın arıza yapmasına sebep olur.
1.
2.
3.
4.

Ana şalter 0 konumunda iken, Acil stop düğmesini hafif sağa çevirerek açık konuma getirin
Ana şalteri sağa çevirerek açık konuma getirin.
Start butonuna basarak makinayı çalıştırın
Eti sıkıştırmak için Et tokmağı kullanınız. Kesinlikle makinanın boğazına elinizi sokmayınız.
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Durdurma:
1. Stop Butonuna basarak makinayı durdurunuz.
2. Ana Şalteri 0 konumuna getiriniz.
3. Makinayı prizden ayırınız.






Makinayı stop düğmesine basarak durdurabileceğiniz gibi Acil stop butonuna basarak da
durdurabilirsiniz.
Bu Durumda tekrar çalıştırmak için Acil Stop butonunu hafifi sağa çevirip bırakarak açık hale
getirmeniz gerekir.

Makineyi ters yönde çalıştırmak gerektiğinde, Ana Şalteri aksi yöne çevirip, Start Butonuna
basmalısınız.
Dikkat Önemli! Makine çalışır vaziyette iken elektrik kesilirse, Tekrar çalıştırmak için start
butonuna basmanız gerekir. Elektrik kesilmesi halinde ana şalteri kesinlikle kapalı konuma
getirip, Acil stop Butonunu da basılı hale getiriniz. Böylece şebekede oluşabilecek hata
risklerini kontrol altına almış Tehlikelerden Hem kendinizi hem de makinanızı korumuş
olursunuz.

Temizleme:
Makinanın çalışması bittikten sonra temizlenip, sonraki kullanıma hazır hale getirilmesi gerekir. Bu
işlem Her iş günü, gün sonu itibarı ile yapılmalıdır.







Makinanın elektrik bağlantısını kesin. (Fişi çekin ve ya sigortayı kapatın.
Makinanın bileziğini sökme aparatı yardımı ile sola çevirerek sökün.
Ayna, Bıçak ve Helezonu sırası ile yerinden çıkarın.
Sökülen parçaları sıcak su ile yıkayın.
Kafa ve boğaz kısmını da sıcak su ile yıkayın.
Yıkanan bütün parçaları kurulayarak yerine montaj sırası ile monte edin.

Montaj:
1. Helezonu kafanın içine takın, Helezonun arkasındaki bölümün şanzımanın kavrama mili içine
uygun bir şekilde oturduğundan emin olun.
2. Bıçağı Helezonun uc kısmına uygun bir şekilde kesme ağzı dışarı bakacak şekilde yerleştirin.
3. Aynayı Helezon ucuna takın
4. Bileziği kafaya monte edin ve Sıkma aparatı ile hafif bastırarak el ile sıkın.
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Soğutma sistemi

Dimak 32 PKM soğutmalı modellerde, soğutucu makinanın içine entegredir. Ayrı bir ünite değildir.
Çalıştırmak için: makinanın arkasında bulunan soğutucu anahtarını açık konuma getiriniz.
Termostatın üzerinde bulunan 1 den 7 ye kadar olan numaralardan termostat ve soğutma ayarını
yapabilirsiniz.
Dikkat: Her iş günü sonunda Soğutucunuzu kapatınız. Aksi durumlar arızaya sebep olur.

Soğutucu Kontrol Düğmeleri Ve Ana Enerji Girişi

Bakım:




Makinanın bakım süresi Çalışma süresine göre değişiklik gösterir.
Her 500 çalışma saatinden sonra Rediktör çıkışında bulunan keçe, şanzıman yağı ve
Helezonun ucundaki mil yetkili kişi tarafından değiştirilmelidir.
Günlük temizleme işlemi temizleme talimatlarına göre yapılmalıdır.
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Kullanım hataları ve Garanti Kapsamı dışındaki işlemler.
Yağ keçeleri. Ayna, bıçak helezon, helezon uc mili, motor, Soğutucu fan motoru garanti kapsamı
dışındadır.
Keçeler: 500 çalışma saati kadar sürede aşınmaktadır. Daha erken aşınması bileziğin fazla
sıkılmasından’dır. Garanti kapsamı dışındadır.
Ayna, Bıçak, Helezon, Helezon ucu: Et kıyma esnasında sürtünmeden dolayı aşınmaktadır. Sarf
Malzemedir. Garanti kapsamı dışındadır.
Derlin Dişli: Aşırı yüklenmeler ve sürekli zorlu çalıştırmalar sonucu kırılabilir. Motoru korumak için
kullanılmıştır. Garanti dışıdır.
Motor ve Soğutucu Fan Motoru: Elektriksel bağlantıların yanlış yapılması ve şebekede oluşabilecek
akım farklılıklarından dolayı zarar görür. Garanti kapsamı dışındadır.
Divan Makine Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından verilen Garanti; Makinelerin kullanma ve bakım
talimatlarına göre kullanılmış olması ve Divan Makine Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti nin yetkili elemanları ,
dışında başka bir kişinin, bakım onarım ve ya başka bir sebeple müdahale etmemiş olması kaydı ile
geçerli olup, ayrıca aşağıdaki hususlar garanti dışıdır.









Yükleme, Boşaltma ve Taşıma esnasında oluşabilecek hasar ve Arızalar.
Makinanın dış yüzeyinde oluşabilecek bozulma kırılma ve çizilmeler.
Voltaj dalgalanmaları ve elektrik tesisatındaki hatalardan, makinanın etiketinde yazan voltaj
değerinden farklı voltaj değerleri ile kullanmaktan doğan hasar ve arızalar.
Makine ile birlikte kullanılan teçhizatın doğurabileceği arıza ve hasarlar.
Aşınan parçalar.
Kullanım hatalarından kaynaklanan elektriksel arızalar.
Ürünün kullanım amacı dışında kullanılması ve ya kullanma kılavuzunda yer alan kurallara
aykırı kullanılmasından doğan hasar ve arızalar.
Her türlü doğal afet’ ten meydana gelecek hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücrete tabidir.
Garanti belgesi ve makinanın seri no su üzerinde değişiklik yapılması, Garanti belgesinin ibraz
edilememesi, garanti belgesinin arızalı makinaya ait olmaması halinde garanti hükmünü yitirir.
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Muhtemel Arızalar Sebep ve Çözümleri

Arıza

Makine Çalışmıyor

Motor Çalışıyor Fakat Helezon
Dönmüyor

Makina Sesli çalışıyor

Makine Yağ Sızdırıyor

Makine eti eziyor ve
beyazlatıyor

Soğutucu Randımanlı
soğutmuyor

Olası Nedenler

Çözüm



Elektrik yok .






Sigorta atmış.
Motor Yanmıştır.




Derlin Dişli Kırılmıştır.
(Soğutucu Açık Kalmış Ya da
Fazla zorlamadan dolayı)
Şanzıman ve motor rulmanları
bozulmuştur. (Gerekli periyodik
bakımlar zamanında
yapılmamış)
 Keçe aşınmıştır.
 Bakım sırasında uygun
yağ kullanılmamıştır.
 Bakım sırasında fazla
yağ konulmuş ve keçe
bozulmuştur.
 Ayna ve bıçak
körelmiştir.
 Helezon uc mili ve
helezon aşınmıştır.
 Boğaz içindeki yiv setler
aşınmıştır.
 Et çok tazedir


Soğutucu fanı arıza
yapmıştır.




Soğutma gazı kaçmıştır.
Soğutucu motoru
yanmıştır.
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Şebekeyi yetkili bir
elektrikciye Kontrol
ettirerek elektrik
olduğundan emin
olunuz.
Sigortayı kontrol ediniz
Motoru yetkili bir
elektrikçiye kontrol
ettiriniz. Motor
yanmışsa firmamızı ya
da yetkili servisimizi
arayınız.

Firmamızı ve ya yetkili
servisimizi arayın.
Firmamızı ve ya yetkili
servisimizi arayın.

Firmamızı ve ya yetkili
servisimizi arayın.









Orijinal Ayna ve Bıçak
ile değiştiriniz.
Helezonu ve uc milini
değiştiriniz.
Firmamıza ve yetkili
servisimize başvurunuz.
Eti soğumaya bırakınız.
Yetkili bir elektrikçiye
kontrol ettiriniz. Fan
arızalı ise
değiştirilmesini
sağlayınız.
Firmamızı ve ya yetkili
servisimizi arayın

Teknik Çizim Ve Parça Listesi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Bilezik (Somun)
Ayna
Bıçak
Helezon Uc Mili
Helezon
Soğutucu Bileziği
Boğaz
Kafa
El Koruma Muhafazası
Et Tokmağı
Besleme Tavası

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Motor
Şanzıman
Yağ seviye Göstergesi
Acil Stop Butonu
Start & Stop Butonu
Termostat Ayar Düğmesi
Ana Kablo Girişi
Ana Şalter
Ana Gövde Sacı ve Şase
Makine Ayakları
Soğutucu Açma & Kapama Düğmesi
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Garanti Belgesi

1.
Garanti süresi malın teslim tarihinden başlar ve süresi 2 yıldır.
2.
Makinanın bütün parçaları dahil, tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3.
Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre
garanti süresine eklenir. Azami tamir süresi 30 gündür. Bu süre Malın servis
istasyonuna ya da imalatçı firmaya intikali ile başlar.
4.
Garanti süresi içinde, Malzeme, işçilik ve montaj hatalarından kaynaklanan
arızalarda ücret alınmaz.
5.
Kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlardan dolayı oluşan
arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Makinanın cinsi:
Markası:
Modeli:
Seri NO:
Teslim Tarihi:

İmes Sanayi Sitesi A Blok 103 Sokak NO:30
Yukarı Dudullu Ümraniye/İSTANBUL
TEL::0216 365 9362 FAX:0216 499 5459
Email: info@divanmakina.com

www.divanmakina.com
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İmes Sanayi Sitesi A Blok 103 Sokak NO:30
Yukarı Dudullu Ümraniye/İSTANBUL
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