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Giriş

Kılavuz

• Montaj talimatı cihazın parçasıdır ve cihazın güvenli bir 
şekilde monte edilmesine yönelik bilgiler içerir.

• Montaj talimatı, montajdan önce tamamen okunmalıdır.
• Montaj talimatı, kurulum yerinde her zaman montaj 

görevlisinin erişimine hazır durumda olmalıdır.
• Montaj talimatı, cihazın kullanım ömrü boyunca 

saklanmalıdır.
• Fırının amacı dışında kullanılmasından doğacak 

sorunlardan MEMAK MAKİNA sorumlu değildir.
• Montaj talimatı cihazın sonraki işletmecilerine teslim 

edilmelidir.

Şekiller

• Bu kılavuzdaki tüm şekiller örnek niteliğindedir.
• Mevcut cihaza göre farklılıklar gösterebilir.

Geliştirme amaçlı teknik değişikler yapma hakkı saklıdır!

©2018 MEMAK TEKNİK SERVİS. Tüm hakları saklıdır. Ürüne özgü 
bilgilerin üçüncü şahıslara aktarımı saklıdır.
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Bu Yönde Ok işaretleriyle gösterilmiş yön yukarı gelecek şekilde ta-
şıyınız.

   

Kırılgan Paketi dikkatli taşıyınız

   

Kuru Tutunuz Açık havayla temas etmeyecek şekilde paketlenmelidir

CE işareti Makine temel güvenlik gerekliliklerini taşımaktadır

Ağırlık Merkezi
Makinenin kaldırılması gereken noktayı gösterir

   

Askı Noktası Halat veya zincirlerin takılacağı yeri gösterir

Dikkat Tehlikeli bir durum, ağır şekilde yaralanma ve ölümle so-
nuçlanabilir.

Yangın Yangın tehlikesi!

Yüksek Gerilim  Dikkat ölüm tehlikesi!

Yüksek Sıcaklık Fırın çalışırken kapı, cam ve çevresi yüksek sıcaklıklara 
ulaşır.

Çalışan Mekanik 
Parçalar

Hareket halindeki parçalarda bakım ve onarım işlemi yap-
mayınız.

Kullanılan Uyarı İşaretleri
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Garanti
Memak makine tarafından inceleme sonucu malzeme veya işçilikten dolayı 
kaynaklanan sorunlarda tamir veya parça değişimi olanağı sağlar.

Üretici firma aşağıda belirtilecek olan hususlar dışında ürününe satış 
sözleşmesi ve yürürlükte olan yasal şartlara göre, kurulum tarihinden 
itibaren 2 (iki) yıl garanti verir. 

 Garanti kapsamı dışın da olanlar;

• Cam hasarları, ampuller ve contalar

• Cihazın amacına aykırı kullanılması,

• Cihazda üretici firma tarafından yetki verilmemiş kişi ve kişiler 
tarafından tadilat veya teknik değişikler yapılması,

• Üretici firmanın orijinal parçalarının kullanılmaması,

• Müşteri tarafından fırının sevkiyatından meydana gelebilecek mekanik 
darbelerle oluşacak zararlar.

• Fırını besleyen tüm şebeke sistemlerinin yetersiz olmasından 
doğabilecek zararlar.

• Fırının kullanıcı ihmalinden dolayı meydana gelebilecek arızalar.

• Memak Makine yetkili personelinden ya da yetkili servislerinden başka 
hiç bir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamir ve tadiline müdahale 
etmemesi gerekmektedir.

• Elektrik motorlarında meydana gelebilecek arızalardan dolayı.

• Tüm elektrik malzemelerinde meydana gelebilecek arızalardan dolayı.

• Fırın üzerindeki ayarların karıştırılması ve bozulması durumlarında.

• Kullanma talimatında belirtilen kurallara uyulmaması durumlarında.

• Fırının kullanımını bilmeyen bir personelin fırını kullanmasından 
kaynaklanan arıza veya problemlerden dolayı Memak Makine sorumlu 
tutulamaz.
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İmalatçı Firma Bilgileri

İmalatçı Firma: MEMAK PLASTİK GIDA MAKİNA SAN. TİC. A.Ş                      
Adres:          4.Organize Sanayi Böl. Kayacık Mah. 103. Cad.
No:         10 Selçuklu/KONYA/TÜRKİYE
Telefon:            +90 332 345 36 16
Fax:              +90 332 345 36 26
Web:              www.memak.com
E-Mail:              memak@memak.com

Ürün Bilgileri

ETİKET BİLGİLERİ

1. Üretici firma bilgileri
2. Makine tipi
3. Makine ağırlığı
4. Makine modeli
5. Üretim tarihi

6. Seri numarası
7. CE amblemi
8. Çalışma voltajı
9. Çalışma frekansı
10. Çalışma gücü
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Makina Hakkında
MEMAK MAKİNA’ nın üretmiş olduğu Combine serisi fırınlarımız restoranlarda, otellerde ve pastanelerde 
çok amaçlı kullanılan elektirikli konveksiyonel döner tipli fırınımızdır.

Dar kullanım alanlarına uygun kompakt dizayn edilmiştir, dokunmatik kontrol paneli ile reçete kaydetme 
ve kolay kullanım. Kolaylıkla söküle bilen iç akşamlarla kolay temizlik imkanı sağlar.

Ayrıca merkezi üretim yapılan unlu mamul zincirlerinde, donmuş ürünlerin yerinde pişirilmesi amacıyla 
kullanılmaktadır ve Isı kaybını engelleyen temperlenmiş cam kapak.

Farklı ebatlarda tasarlandığından küçük, orta ve büyük çaplardaki işletmelerin ihtiyaçlarına cevap 
verebilmektedir. Özel olarak dizayn edilmiş hava sirkülasyon sistemi sıcak havanın pişirme haznesinin 
her noktasına dengeli bir şekilde dağılımı sağlanarak ürünlerde stabil kabartma, hacim alma ve pişirme 
sağlanmıştır.

LÜTFEN KULLANIM KILAVUZU OKUMADAN MAKİNAYI ÇALIŞTIRMAYINIZ.

MEMAK MAKİNA bu kullanım kılavuzunda yazılanların yerine getirilmemesinden veya makinanın 
hatalı kullanımından dolayı insana ve çevreye gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. 
MEMAK MAKİNA fırının özelliklerinde ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
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İmalat Alanı Dizaynı

1. Tüm alanda, imalat donanımı yerleştirilirken, kontrol ve temizlik yapılmasına izin verecek boşluklar 
bırakılmalıdır.

2. Makineler yerleştirilirken, bütün bağlantı yerleri açıklık kalmayacak şekilde kapatılmalıdır.

3. Makinelerin yerleştirildiği zemin temizlik operasyonu açısından ulaşılabilir durumda olmalıdır ya da 
tamamıyla kapatılmalıdır.

4. Ekipmanın tavan, taban, duvar gibi bölümlerden geçtiği durumlarda, donanım ve duvar arasında, 
temizlik yapılabilmesi için yeterli boşluklar sağlanmalıdır ya da makine hiç boşluk kalmayacak şekilde 
duvara monte edilmelidir.

5. Yardımcı donanım, temizliği kolaylaştıracak şekilde, sökülebilir ve tekrar monte edilebilir olmalıdır.

6. İmalat tabanı, sert, pürüzsüz, kolay temizlenebilen ve emici olmayan malzemeyle kaplanmalıdır.

7. Yalıtım için, emici olmayan malzeme kullanılmalıdır. Bu yüzeyler ulaşılabilir olmalıdır.

8. Ürünler depolanırken, yer ile en az 100mm mesafe olacak şekilde paletler üzerinde istifleme 
yapılmalıdır.

9. Fire ürünleri ve atık suları toplamak için kullanılan  kaplar, kolayca temizlenen  malzemeden yapılmalı 
ve yeterli hacimde olmalıdır.

10. İmalat dışına açılan kapı ve pencereler, dışarıdan herhangi bir bulaşmayı engelleyecek şekilde 
yalıtılmış olmalıdır.

11. Yıkama odalarında yeterli havalandırma sağlanmalıdır.

12. Ürünlerle doğrudan  temas eden su ve su buharı, içilebilir nitelikte olmalıdır.

13. Sıvı malzemeler için kullanılan borular, valflar ve bağlantı yerleri: Bu kısımlar için yerinde temizlik 
programları uygulanmalı, ya da kolayca sökülüp takılabilen sistemler kullanılmalıdır.

14. Bütün sabit borular, yoğunlaşmayı engelleyecek şekilde yalıtılmalıdır.

15. Temizlik yapılan alanlarda, atık su için gerekli drenaj sistemleri kurulmuş olmalıdır.

16. Zemin eğimi, yüzeyde su birikimini engelleyecek şekilde olmalıdır.

17. Aydınlatma lambaları, düşme ve kırılma engellenecek şekilde korunmalıdır.

18. Elektrik kabloları sabitlenmelidir (yerle teması engellenmelidir)

19. Makinelerin elektrik aksamı, tozlanmayı engelleyecek şekilde kapatılmış olmalıdır. Elektrik panolarına 
su girmesi engellenmelidir.

20. Fan, motor gibi makine parçaları ulaşılabilir şekilde monte edilmiş olmalıdır.

21. Motor ve diğer yardımcı donanım, yerle temas etmeyecek şekilde yerleştirilmelidir.
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COMBİNE

DERİNLİK                       ( A ) mm / inc
                                      (A1) mm / inc

1291
1560

GENİŞLİK                      ( B ) mm / inc 995

                       ( H ) mm / inc
YÜKSEKLİK                  (H1) mm / inc
                                     (H2) mm / inc

715
384
1150

Makinenin boyutları verildiği (Şekil 1) aşağıda ölçüleri verilmiştir.

(Şekil 1) 

Ürünün Ölçüleri
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DÖNER ODASI

MODEL CİNSİ COMBİNE

Tava Ölçüsü cm 40*60

Tava Adedi pcs 6

Tava Arası Mesafeler cm 8,5

Pişirme Alanı m2 1,44

Kapı Girişi cm 48,5

Buhar Baca Çıkışı Ø 120

Su Girişi inch ½’’

Enerji Kaynakları Elektrikli

Ağırlık kg 350

Elektrik Bağlantısı 380v/50-60hz/3 phase

Kontrol Sistemi Bilgisayasarlı dokunmatik panel

Bağlantı Gücü kw 15

FERMANTASYON ODASI

MODEL CİNSİ COMBİNE

Tava kapasitesi 80*60 ölçü için cm 6

Tava kapasitesi 60*40 ölçü için cm 12

Elektrik Gücü kw 4

Ağırlık kg 100

TAŞ TABAN ODASI

MODEL CİNSİ COMBİNE

Tavan kapasitesi 60*40 ölçü için cm 2

Pişirme alanı m2 0,5

Kat içi ölçüleri cm 60*80

Kat giriş ölçüleri cm 60*21

Dış ölçüleri 100*130*33

Elektrik gücü kw 5,2

Ağırlık kg 145

Ürün Teknik Detayı
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ÜRÜNÜ İŞLETMEYE ALMA

• Kurulum imalatçı firma personeli ya da imalatçı firmanın yetkilendirdiği personel tarafından yapılır.
• Yetkilendirilmemiş personel tarafından yapılan kurulumda oluşan arızalardan imalatçı firma 

sorumlu değildir. İşçilik garantisine rağmen, yetkilendirilmemiş personel tarafından yapılan 
kurulum sırasında çıkan arızalardan imalatçı firma sorumlu değildir.

• Makinenin kurulduğu yerin ve teknik ve yasal uygunluğundan imalatçı firma sorumlu tutulamaz.
• Tüm operasyonlar yetkilendirilmiş tek bir personelin direktifleri doğrultusunda yapılmalıdır.
• Operatörler ve emrindeki kişiler operasyona uygun koruyucu kıyafetleri giymek zorundadır.

Bu bölümdeki kurallara uyulmamasından dolayı meydana gelen kaza, hasar ve makine arızalarından 
imalatçı firma sorumlu değildir.

Makinenin Paketinin Açılması Hakkında Genel Kurallar

• Makinenin paketini açmadan önce; taşıma sırasından oluşabilecek hasarların olup olmadığını 
inceleyiniz. Sevk evrakında yazan tüm parçaların olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer eksik parça 
varsa imalatçı firma 24 saat içinde bilgilendirilmek zorundadır.

• Makinenin kurulumu tam olarak tamamlandığında, ambalaj malzemesini yürürlükteki yasal 
yönetmeliklere uygun olarak imha ediniz.

• Makineyi kaldırmak için kullanılan malzemeleri, ileride kullanmak için uygun bir yerde depolayınız.

Paketinin açılması (Şekil 2) de gösterilmiştir.
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ÜRÜNÜ TESLİM ALMADAN ÖNCE LÜTFEN AMBALAJIN DURUMUNU DİKKATLİCE KONTROL EDİNİZ.  

AMBALAJI BOZULMUŞ, SANDIĞI ZARAR GÖRMÜŞ, EZİLMİŞ, ÇİZİLMİŞ ÜRÜNÜ KESİNLİKLE 
TESLİM ALMAYINIZ. AYRICA BU DURUMU LÜTFEN FOTOĞRAF ÇEKEREK VE DURUMU 
ÖZETLEYEN KISA BİR NOT TUTARAK OLAYI İVEDİLİKLE ÜRETİCİ FİRMAYA BİLDİRİNİZ.

(Şekil 2) 
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Makinenin Stoklanması Hakkındaki Kurallar

• Makine toz, nem ve ısı kaynağından uzak olan kapalı bir yerde depolanmalıdır.

• Depolama için izin verilen ortam değerleri aşağıdaki gibidir: Sıcaklık: -5 C ile 45 C arası

• Maksimum nem: %60

• Makinenin depolandığı yerin; araç çarpma riski olmadığından emin olunması gerekir.

• Muhafazalı parçalar düzenli olarak kontrol edilmelidir.

• Makineleri kesinlikle üst üste istif etmeyiniz.

• Eğer makine paketsiz depolanıyorsa, ahşap paletler yardımıyla yerden yükseltilmelidir. Toz ve 
kirden korumak amacıyla üstü örtülmelidir.

Yük Yapısı
Makine aşağıdaki belirtilen şekillerde sevk edilebilir:

• Tamamen montajı tamamlanmış şekilde;

• Kısmen montajı tamamlanmış şekilde;

• Tamamen montajı bitmemiş halde; parçalar palet ya da tercihe göre herhangi ahşap yapının 
üstüne dizilmiş halde.

Makinenin nakliye edileceği araç gerekli kaldırma kapasitesine sahip olmalıdır. (Makinenin teknik bilgi 
tablosuna bakınız). Ayrıca aracın minimum yükleme alanları şöyle olmalıdır. ( Genişlik: 2300mm; 
Uzunluk: 5000mm)

Makineyi kaldırmak için kullanılan kaldırma aracı; yeterli kaldırma kapasitesine ve çatal boyuna sahip 
olmalıdır.
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Makineyi Kaldırma ve Taşıma İşlemleri için Genel Kurallar

• Operasyona başlamadan önce, tüm taşıma alanını, taşıma işlemini gerçekleştiren aracın park 
alanını ve makinenin kurulacağı alanı belirleyip, denetleyiniz. Hiçbir tehlikeli durum olmadığına 
emin olunuz.

• Makinenin kaldırma ve taşıma işlemini yapacak olan aracın kaldırma kapasitesinin yeterli olduğuna 
emin olunuz. Ağırlıklar ambalajın üstünde damgalıdır ve/veya bu el kitabında bulunmaktadır.

• Kaldırma halatları ve zincir tiplerinin onaylı olduğunu ve halatların üstünde imalatçı firmanın 
belirttiği kapasitenin açıkça yazılı olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldırma halatlarını kullanmadan 
önce, hasar ve aşınma olmadığını denetleyiniz.

• Kaldırma halatlarına düğüm atmayınız, bükmeyiniz ve imalatçı firmanın belirlediği bu kitapta 
yazan kurallara uyunuz. Zincirler ve kayışlar içinde aynı kurallar geçerlidir. 

• Makineyi merkezli olarak kaldırmaya özellikle dikkat edilmelidir.

• Makine yüklü haldeyken ve hareket ederken, üstüne çıkmayınız ve altından geçmeyiniz.

• Yetkisiz personelin yükleme alanında bulunmamasına özen gösterilmelidir.

• Herhangi bir kaza ve yaralanmaya sebebiyet vermemek için; makine kaldırılırken tüm operatörler 
güvenli mesafede durmalıdır.

• Makinenin kaldırılma işlemi gerçekleştirilirken, sistemin sallanmamasına özen gösterilmelidir.

Kaldırma noktasından taşınması;

• Taşıma işlemi sırasında gerekli önlemleri al! Kancaların tam takıldığından emin olduktan sonra 
kaldırma işlemine başla.

• Makineyi merkezli olarak kaldırmaya özellikle dikkat ediniz.

• Kaldırma halatlarına düğüm atmayınız, bükmeyiniz ve imalatçı firmanın belirlediği bu kitapta 
yazan kurallara uyunuz. Zincirler ve kayışlar içinde aynı kurallar geçerlidir. 

• Makine yüklü haldeyken ve hareket ederken, üstüne çıkmayınız ve altından geçmeyiniz.

• Makinenin kaldırma ve taşıma işlemini yapacak olan aracın kaldırma kapasitesinin yeterli olduğuna 
emin olunuz.

Makine kaldırma işlemi (şekil 3) ve (Şekil 4) gösterilmiştir.



18 I memak.com

UYARI: Taşıma işlemi sırasında gerekli önlemleri al! Kancaların tam takıldığından emin olduktan sonra 
kaldırma işlemine başla

(Şekil 3) 

(Şekil 4) 
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Palet üzerinde taşınması;

• Forklift kullanımı;

• Paletin dibine forklift çatallarını yerleştirin ve çatal karşı taraftan en az 20 cm çıktığından emin 
olunuz.

• Yeterli kaldırma kapasitesine ve çatal boyuna sahip forklift kullanınız.

• Yavaşça taşınması ve emniyetli taşınması sağlayınız.

• Fırının (palet üzerindeki malzemenin) forklift çatalları üzerine dengeli oturduğunu kontrol ediniz.

Palet üzerinde taşınması (Şekil 5) ve (Şekil 6) da gösterilmiştir.

Makineyi kaldırmak için kullanılan kaldırma aracı; yeterli kaldırma kapasitesine ve çatal boyuna 
sahip olmalıdır.

Ürünün ambalaj yapısı dünya ve Avrupa normlarına uygun şekilde yapılmaktadır. Makine kontrol işlemi 
bittikten sonra balonlu naylon ile ambalaj edilmiş, streş naylon ile sıkıştırılarak standartlar uygun dizayn 
edilmiş olan sandığa yerleştirilmek suretiyle sevk işlemine hazır hale getirilmektedir.

(Şekil 5) (Şekil 6) 
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ÜRÜNÜN MONTAJLANMASI 

Hazır montajlı makine:

Hazır montajlı halde gelen makine, kendisine özel belirlenmiş alanda özel kurulum ayarları gerektirir.

Montajlanmamış halde ya da yarı montajlı makine: 

Makine montajlanmamış halde ya da yarı montajlı gönderilmişse; montaj operasyonu mutlaka imalatçı 
firmanın yetkilendirdiği personel tarafından yapılmalıdır.

Fırınların önceden bir yerleşim planı yapılmadı ise fırın uygun şekilde yerleştirilir. 

ÖNEMLİ: Fırın ile duvar arası en az 500 mm ( yarım metre ) olmalıdır. (şekil 7)

NOT: Makinenin mesafeleri ayarlandıktan sonra makine teraziye alınır. (Şekil 8)

(Şekil 7)
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Temiz Su Tesisatı

Bu sistem fırının alt tarafındaki boşluğa 
yerleştirilmiştir.
Bu sistem şunlardan oluşmaktadır:
• ½’lik besleme kanalı
• Selenoid valf seti
• Su ağzı
• Bağlantı için ısıya dayanıklı 

hortum

Selenoid valf seti şunlardan meydana 
gelmektedir:
• Selenoid valf
• Filtre kaseti
• Kulp

3 yada daha fazla besleme hatları 
(her bir buhar cihazı için) şunlardan 
meydana gelmektedir:
• Selenoid valf
• 24V bobinli Selenoid valf
    
Temiz su tesisatı fırının istenilen yakınına 
kadar müşteri tarafından getirilir. 

Notlar: 
• Ana şalterden gelen basıncı absorbe etmesi için, bağlantıyı esnek bir hortumla yapınız.
• Gerektiğinde sistemi aniden kapatabilmek amacıyla, elle kontrol edilebilen bir valf monte ediniz.
• Fırını ilk gün kullandıktan sonra filtrelerin kirlenip kirlenmediğini prosedürlere göre kontrol ediniz.

(Şekil 8) 

Temiz su tesisatı bağlantı şekli  (şekil 9)  uygun şekilde olmalıdır.

(Şekil 9) 
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Atık Su Tesisatı

Atık su tesisatı bağlantı şekli (Şekil 10) uygun şekilde olmalıdır.

(Şekil 10) 
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Fermantasyon Odası Su Bağlantı

Fermantasyon odası  su tesisatı bağlantı şekli  (şekil 11)  uygun olmalıdır.

Elektrik Bağlantısı Kuralları
 
• Makinenin elektrik bağlantısı kurulumu yürürlükte olan yönetmeliklere göre uygun yapılır ve 

müşterinin sorumluluğundadır.

• Güç kaynağından elektrik bağlantılarını ve devrelerini korumak müşterinin sorumluluğundadır

• Elektrik panosuna uygun kesitte, onaylı ve geçen akıma uygun kablo kullanınız. Elektrik güç verileri 
etiket bilgisinde mevcut. Fırının kullanıldığı yere göre bağlantı kabloları uzunluğu ayarlanmalı.

• Elektrik bağlantısı yapacağınız an elektrik hattının gücü kesildiğinden emin olun.

• Kablonun zarar verebilecek yerleri belirlenir ve temasa karşı zararını önlemek için o bölgeler 
kaplanır.

(Şekil 11) 
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Elektrik paneli elektrik devrelerinin aşırı sıcaklıkta zarar görmesini engellemek için havalandırma 
sistemine sahiptir.

 Makine’nin elektrik bağlantısı için gerekli olan malzemeler ;

• 3 x 40 A SİGORTA DÖNER KONVEKSİYON İÇİN 1 ADET GEREKLİ

• 3 x 16 A SİGORTA NOVA KAT İÇİN 1 ADET GEREKLİ

• 1 x 20 A SİGORTA MAYA ODASI İÇİN 1 ADET GEREKLİ

• 3 FAZ (380 V / 50 Hz) İLE ÇALIŞIR  FAZ BAŞINA DÖNER KONVEKSİYON İÇİN 25 A’dir.

• 3 FAZ (380 V / 50 Hz) İLE ÇALIŞIR  FAZ BAŞINA NOVA KAT İÇİN 10 A’dir.

• 3 FAZ (380 V / 50 Hz) İLE ÇALIŞIR  FAZ BAŞINA MAYA ODASI İÇİN 15 A’dir.

• 5 x 6 ANTİGRON KABLO (TEK DAMAR)

• 5 x10 ANTİGRON KABLO (ÖLÇÜLERİ MESAFEYE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİR.)

• TEMİZ SU GİRİŞİ FIRININ KURULACAĞI YERİN ZEMİNİNDEN 2,2 m YÜKSEĞE 1/2 “ PVC BORU İLE 
TESİSAT ÇEKİLMESİ GEREKLİ

• ATIK SU GİDERİ ZEMİNLE BERABER VE FIRININ 1,5 m YAKININDA OLMASI GEREKLİ

FIRININ ÇALIŞTIRILMASI

Fırının Kullanım Amacı ve Yeri

Fırının, alevlenmeye müsait içeriğe sahip olan (alkol içerikli) ürünler dışında kalan, özellikle pizza, kuru 
pasta, ekmek, kısacası unla yapılan ürünlerin imalatında ve pişmiş ürünlerin ısıtılması amacıyla dizayn 
ve imal edilmiştir. Bu fırın, uygun tutuşturucuların kullanımıyla sıvı ya da gaz yakıtla çalışabilir.

Fırının Kullanılmaması Gereken Koşullar
Aşağıdaki koşullarda kullanımı yasaktır:

• Üreticinin bilgisi dışında kontratta belirtilmediği sürece et, balık, sebze, meyve, peynir gibi 
yiyeceklerin pişirilmesinde kullanımı

• Patlamaya sebep olabilecek ya da çevreye zararlı olacak durumlarda çalıştırılması

• Yangın çıkabilecek ortamlarda kullanımı

• Korumasız alanlarda kullanımı

• Elektromanyetik iç kilidi devre dışı bırakıldığı durumlarda kullanımı

• Güvenlik ve koruma aletleri olmadan

• Belirtilen değerlerin ve özelliklerin farklı olması durumlarında kullanımı yasaktır.
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Makinenin Doğru Kullanımı İçin Gerekli Kurallar

Talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelen kazalardan ve yaralanmalardan imalatçı firma 
sorumlu değildir.

• Ayarlama işlemi kalifiye ve yetkilendirilmiş personel tarafından yapılmalıdır. Ayarlama işlemi 
yapılırken makinenin tüm enerji kaynaklarıyla ilişkisi kesilmelidir. İstisnai olaylarda gerekli olan 
tüm güvenlik önlemleri alınmalıdır.

• Ayarlama işlemine başlanmadan önce herhangi bir atıkla ilgili bir risk olmadığından emin 
olunmalıdır.

• Her zaman için yeterli ışık olan bir ortamda çalışınız.

• Güvenlik işaretlerini dikkatlice okuyunuz ve anladığınızdan emin olunuz.

• Makinenin dışarda kalan kısımlarını, özellikle brülör kısmını sürekli temiz ve düzenli tutunuz.

• Makineyi çalıştırmadan önce bütün şalterleri, güvenlik cihazlarını ve diğer kontrol fonksiyonlarını 
düzenli olarak kontrol ediniz.

• Cihazın, güvenlik ve teknik şartlarını bilen ve kullanım ve bakım kılavuzunu okumuş kalifiye biri 
tarafından kullanılması gerekmektedir.

• Operatör mutlaka uygun ve hafif-dar kıyafetler ve makinenin kapma ihtimali olmayan kıyafetler 
giymelidir.

• Makineye ürün yüklerken; imalatçı firmanın önerileri doğrultusunda işlem yapılmalıdır.

• Makine çalışırken hiçbir parçasını hareket ettirmeyiniz ve temizlemeyiniz.

• Tehlikeli bir durum halinde derhal acil stop butonuna basınız.

• Mesai gününün sonunda makinenin tüm enerji bağlantılarını kesiniz.

• Kontrol panelini temiz ve düzenli tutunuz. Kontrol paneli hasarlandıysa gerekli yerlerle irtibata 
geçiniz.

• Kontrol panelinin temizliğiyle ilgili ayrıntılı bilgiler için ‘’Bakım ve Temizlik’’ bölümünde verilen 
bilgilerden yararlanınız.

• Makine, kullanım amacının dışında kullanılmamalıdır.

Çalıştırma Öncesi Kontrol Bölgeleri
• Yükleme ve boşaltma esnasında operatör fırının önünde bulunmalıdır.

• Buhar aspiratörün çalışmasını kontrol ediniz.

• Sirkülasyon fanının çalışmasını kontrol ediniz.

• Pişirme hücresi kapağında kaçak olup olmadığını kontrol ediniz.

• Kapak camı sıcakken su ile temas ettirmeyiniz.

• Doğalgazlı Stellalarda yakıt hortumlarında oluşabilecek kaçak ve tıkanıklıklar için önlem alınız.

• Tesisat hortumlarında oluşabilecek tıkanıklıklar için önlem alınız. (Kireç çözücü ile tıkanmasını 
önleyebilirsiniz.
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İlk Çalıştırma
İlk başlangıç için aşağıdaki işlemleri yapınız.

• Pişirme odasında herhangi bir yabancı madde olmadığına emin olunuz.

• Camı kapıların tam kapandığından emin olunuz.

• Doğalgazlı Stella fırın versiyonlarımızda brülörün devreye girip girmediğiniz kontrol ediniz.

• Elektrik kablosunu güç kaynağına yerleştiriniz.

• Su temini için açma –kapama musluğunu açınız.

• Devrelerde kaçak elektrik bağlantısı olmadığından emin olunuz.

• Sıcaklık değerlerini ayarlayınız.

• Ürünün ne kadar sürede pişeceğini elektronik ekrandan ayarlayınız

• Fırının elektronik ekranından çalıştırma bölümüne bas ve sıcaklık göstergesi sinyalinin yandığından 
emin olunuz.

 lk başta aşağıdaki sıcaklık değerlerinde fırın çalıştırılır;

Pişirme Sonrası Operasyonlar
Pişirme zamanı sonrası elektronik ekranda (otomatik ayarlama sonu) fırın pişirme işlemi tamamlanmış 
olduğunu belirtir. Aşağıdaki işlemlerin izleyerek fırını boşaltınız;

• Fırın cam kapıyı açtığınızda buhara maruz kalmamak için dikkatli açınız ve otomatik buhar 
aspiratörün devreye girdiğinden emin olunuz.

• Pişirme işlemi sonrası ürün çok sıcak olacağı için ürünü eldiven ile alınız.

• Pişirme işlemi sonrası fırın cam kapıyı aralıklı bırak içerideki sıcak havanın dağılmasına yardımcı 
olunuz.

• Fırın etrafını ve içini temiz tutunuz ve dağınık çalışmayınız.

• Fırın pişirme bölmelerinde kalıntı olup olmadığını kontrol ediniz.

• Fırının kapatma düğmesine basınız.

• Fırının su bağlantı vanasını kapatınız. 

• Fırının elektrik bağlantısını kesiniz.(Elektrik fişini çekiniz.)

ZAMAN MAKSİMUM SICAKLIK

1.SAAT 80°C

2.SAAT 130°C

3.SAAT 180°C

4.SAAT 210°C

5.SAAT 250°C

Buhar üretimi istenilen noktaya ulaşıncaya kadar sıcaklık her dakika 8-10°C artar.
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DOKUNMATİK
KONTROL

PANEL SİNYALLERİ
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DOKUNMATİK KONTROL PANEL SİNYALLERİ
Cihaz Tanımı

• Fırın kontrol cihazı; fırın içerisine konulan pişirilecek ürünlerin ayarlanan sıcaklık ve zaman set 
değerleri baz alınarak, istenen süre ve sıcaklıkta pişirilmesini kontrol eder.

• Cihaz ara yüzünde bulunan göstergeler ile sıcaklık, buhar ve zaman değerleri görülür. Ekranlarda 
bulunan aktif sıcaklık göstergeleri ile o anki çalışma şekli gözlemlenebilir. Her değerin ayarı için 
ayrı ayrı arttırma ve azaltma tuşları olduğu için set ayarları kolay yapılmakta ve kısa sürmektedir. 
Buzzer ile çalışma esnasında meydana gelen arıza ve uyarıları kullanıcıya sesli olarak bildirir.

• Tarif ekleme” özelliği sayesinde, istediğiniz tarifleri kolayca kaydedebilir ve birkaç adımda 
çalıştırabilirsiniz.

• “Programla” menüsü sayesinde haftalık program yapılabilmekte, siz gelmeden önce fırın otomatik 
olarak ön ısıtma yapabilmektedir.

• Program arayüzü sayesinde Maya odası fırını ile Stella fırın kontrolü aynı panel üzerinden kolaylıkla 
sağlanabilmektedir.

• Cihaz sadece fırın sıcaklığını değil fırın içerisinde bulunan buhar ünitesi sıcaklığını ve buhar valfini 
de otomatik olarak kontrol eder.

• Cihaz beslemesi 24-Voltdur.

• Fırın iç sıcaklığını “J” tipi termokupl ile algılamaktadır. Yapılan tasarımımızda yüksek sıcaklıklarda 
bile maksimum ±%2°C hata yapma garantisi verilmektedir. Termokupl bağlantılarının kopuk 
olması durumunda cihaz kendini korumaya alır.

• Cihazda limit termostat girişi bulunmaktadır. Normalde kapalı olan bu giriş açık konuma geçtiğinde 
cihaz otomatik olarak ‘Hata’ konumuna geçer.

• Cihaz hata konumuna geçtiğinde, ekrana hata ile alakalı bildirim penceresi gelir. Bu pencereler 
sayesinde hatalar kolaylıkla tespit edilir ve ilgili personel yardımıyla giderilebilir.

• Fırın Kontrol cihazı panoya kolay monte edilebilecek şekilde tek parça olarak tasarlandığı için 
montaj süresi minimuma indirilmiştir.
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Manuel Pişirme

(Şekil 1) 

Manuel pişirme,  verilen set değerlerine göre  pişirme  işleminin gerçekleştirildiği  ekrandır.  
Ekrandaki  değerler ‘Manuel Pişirme’ de iken istenildiği gibi ayarlanarak  pişirme  gerçekleştirilebilir.  
Reçete   ekranından herhangi bir reçete  seçildiğinde de aynı ekran karşımıza gelecektir. Fakat 
bu defa ekrandaki değerlerin değiştirilmesine izin verilmez. Çünkü bu değerler reçetenin özel 
değerleri olduğundan yalnızca ‘reçete  düzenle’ diyerek  değiştirilebilir.
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ADIM BUTON AÇIKLAMA

1 Fırın çalıştırıldığında ekrana manuel pişirme sayfası gelir. Manuel ekran 
açıldığı anda ön ısıtma devreye girer. Ekrandaki sıcaklık set değerine 
kadar fırın ısınmaya başlar.

2
Fırın çalışırken fanın ve rezistansların çalıştığını kontrol eder. Yeşil ile 
gösterilen çalıştığını gösterir. Beyaz ile gösterilen ise devre dışı olduğu-
nu gösterir.

3
Klapenin kapalı ve açık olduğunu gösteren butondur. Yeşil ile gösteri-
len klapenin açık olduğunu gösterir. Beyaz ile gösterilen ise klapenin 
kapalı olduğunu gösterir.

4

Yandaki buton fırının pişirme süresi içinde, sıfırıncı dakika itibariyle 
kaç saniye buhar verileceğini belirlemektedir. Ayarlanan değer ise 
fırının içerisine başlat butonuna tıklandıktan hemen sonra, yani sıfırıncı 
dakikadan başlayarak süre boyunca buhar verilir. Yeşil ile gösterilen 
buharın aktif olduğunu beyaz ile gösterilen ise devre dışı olduğunu 
belirtmektedir.

5
Açılan Manuel ekran görüntüsü Şekil 1’deki gibidir. Bu ekrandan solda 
belirtilen ayar noktası butonu ile fırının ısıtılması gereken sıcaklık set 
değeri değiştirilebilir. 

6 Fırının sıcaklık derecesini gösteren butondur.

7
Bu butonla ise fırının pişirme süresi belirlenmektedir. Süre değeri mak-
simum 999 dakika olup, ekranda dakika cinsinden belirtilmektedir. Pi-
şirme başlatıldığında ise en sağdaki dakika değeri işletilecektir.

8 Fırının pişirme süresini gösteren butondur.

9 Saati gösteren butondur. Bilgi amaçlı anlık saatin verisini gösterir.

10

Belirtilen butonlar tepsi döndürme butonlarıdır. Ok yönünde, kabin için-
deki tepsinin döndürülmesini sağlar. Basılı tutulduğu müddetçe dön-
dürme işlemi gerçekleştirilir. Elinizi kaldırdığınızda pişirme esnasında 
değilse döndürme işlemi durdurulur. Ön ısıtma esnasında bu butonların 
aktif olup olmayacağı Servis Menüsü->Pişir sekmesinden ayarlanabilir.

11 Maya odası butonu. Maya odası kontrol ekranına geçmeyi sağlar.

12 Ayarlar butonu. Fırının kontrol ayarlarını değiştirmek için kullanılır.
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ADIM BUTON AÇIKLAMA

13
  

Bu butonla pişirme esnasında veya ön ısıtma devam ederken kabine buhar 
verilebilir. Manuel buhar butonu istenilen zaman kullanılabilir. 

14   

Yandaki butonlar klapenin kapatılıp açılmasını kontrol eden kontrollerdir. 
Beyaz ile gösterilen klapenin çalıştığını belirtir. Soldaki şekilde klape kapalı 
konumdadır.

15   

Davlumbaz aspiratörünü çalıştırır. Kapı kapalı iken aspiratörü çalıştırmak 
için kullanılabilir. Beyaz ile gösterilen aspiratörün çalıştığını gösterir. Soldaki 
şekilde aspiratör kapalı konumdadır. 

16
 

Fırının daha az elektrik tüketmesini sağlar. Fakat pişirme süresini uzatır. 
Beyaz ile gösterilen eco modunun çalıştığını gösterir. Soldaki şekilde eco 
modu  kapalı konumdadır.

17

Reçete oluşturmak ve daha önce oluşturulan reçeteleri tekrar kontrol etmek 
veya daha önce oluşturulan reçete ile pişirme yapmak için kullanılır. 

18

  

Fırının lambasını yakmak için kullanılır. Soldaki şekilde lamba kapalı, sağdaki 
şekilde ise lamba açıktır.

19 Fırının kat ekranını aktif etmek için bu buton kullanılır. Bu butonu basıldığında 
kat ekran sayfası gelir.

20

Girilen set değerlerine göre pişirme işlemini başlatan butondur. Pişirme henüz 
başlatılmadıysa, yeniden başlatılır. Başlatıldı ise durdurulmuş olacağından 
kaldığı yerden devam etmesini sağlar.

21 Pişirme işlemini durdurmak için kullanılır.
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(Şekil 2) 

Manuel pişirme kat için,  verilen set değerlerine göre  pişirme işleminin gerçekleştirildiği  ekrandır.  
Ekrandaki  değerler ‘Manuel Pişirme’ de iken istenildiği gibi ayarlanarak  pişirme  gerçekleştirilebilir.  
Reçete   ekranından herhangi bir reçete  seçildiğinde de aynı ekran karşımıza gelecektir. Fakat 
bu defa ekrandaki değerlerin değiştirilmesine izin verilmez. Çünkü bu değerler reçetenin özel 
değerleri olduğundan yalnızca ‘reçete  düzenle’ diyerek  değiştirilebilir.

Taş Taban Pişirme
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ADIM BUTON AÇIKLAMA

1
Fırın çalıştırıldığında ekrana manuel pişirme sayfası gelir. Manuel 
ekran açıldığı anda ön ısıtma devreye girer. Ekrandaki sıcaklık 
set değerine kadar fırın ısınmaya başlar.

2
  

Fırın çalışırken fanın ve rezistansların çalıştığını kontrol eder. 
Yeşil ile gösterilen çalıştığını gösterir. Beyaz ile gösterilen ise 
devre dışı olduğunu gösterir.

3

Açılan Manuel ekran görüntüsü Şekil 2’deki gibidir. Bu ekrandan 
solda belirtilen ayar noktası butonu ile fırının ısıtılması gereken 
sıcaklık set değeri değiştirilebilir. İlk ayar noktası üst rezistanslar 
için, ikinci ayar noktası alttaki rezistanslar için kullanılır.

4 Fırının sıcaklık derecesini gösteren butondur.

5

Bu butonla ise fırının pişirme süresi belirlenmektedir. Süre 
değeri maksimum 999 dakika olup, ekranda dakika cinsinden 
belirtilmektedir. Pişirme başlatıldığında ise en sağdaki dakika 
değeri işletilecektir.

6 Fırının pişirme süresini gösteren butondur.

7

Yandaki buton fırının pişirme süresi içinde, sıfırıncı dakika 
itibariyle kaç saniye buhar verileceğini belirlemektedir. 
Ayarlanan değer ise fırının içerisine başlat butonuna 
tıklandıktan hemen sonra, yani sıfırıncı dakikadan başlayarak 
süre boyunca buhar verilir. Yeşil ile gösterilen buharın aktif 
olduğunu beyaz ile gösterilen ise devre dışı olduğunu 
belirtmektedir.

8 Saati gösteren butondur. Bilgi amaçlı anlık saatin verisini 
gösterir.

9 Maya odası butonu. Maya odası kontrol ekranına geçmeyi 
sağlar.

10 Ayarlar butonu. Fırının kontrol ayarlarını değiştirmek için 
kullanılır.

11 Yukarı yön ok butonu kat ekranından ana ekrana dönmenizi 
sağlar.

12
     

Fırının lambasını yakmak için kullanılır. Soldaki şekilde lamba 
kapalı, sağdaki şekilde ise lamba açıktır.

13
  

Fırının üst tarafındaki rezistansların sembol butonudur. Soldaki 
şekil ile gösterilen rezistansların pasif olduğunu gösterir. 
Sağdaki şekil ise rezistansların aktif olduğunu gösterir.

14
  

Fırının alt tarafındaki rezistansların sembol butonudur. Soldaki 
şekil ile gösterilen rezistansların pasif olduğunu gösterir. 
Sağdaki şekil ise rezistansların aktif olduğunu gösterir.
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ADIM BUTON AÇIKLAMA

15   

Bu butonla pişirme esnasında veya ön ısıtma devam 
ederken kabine buhar verilebilir. Manuel buhar butonu 
istenilen zaman kullanılabilir. 

16
  

Nem butonu, renkli iken nemlendirmeyi aktif eder. 
Buton sönük iken nemlendirme devre dışıdır.

17

Girilen set değerlerine göre pişirme işlemini başlatan 
butondur. Pişirme henüz başlatılmadıysa, yeniden 
başlatılır. Başlatıldı ise durdurulmuş olacağından 
kaldığı yerden devam etmesini sağlar.

18
Pişirme işlemini durdurmak için kullanılır.

Maya Odası Arayüz Tanımı

(Şekil 3) 

Maya odası ekranı, sıcaklık ve nem set değerleri girilerek mayalanma işlemini gerçekleştiren 
ekrandır. Üst kısımda fırının sıcaklık set değeri ve aktif sıcaklık değeri belirtilmektedir. Ortada süre 
set değeri ve aktif süre değeri belirtilmektedir. Alt kısımda ise, nem set değeri ve aktif nem değeri 
belirtilmektedir. En altta yer alan sıcaklık ve nem butonu ise ısıtmayı ve nemlendirmeyi aktif etme 
ya da devre dışı bırakmayı sağlamaktadır.
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ADIM BUTON AÇIKLAMA

1
Sıcaklık set değeri, maya odası fırının kabin sıcaklığının 
olması gereken değerini ayarlamak için kullanılır. 
Maksimum 99 derece olabilir.

2
 

Aktif sıcaklık değeri, Maya odası kabin sıcaklığının o 
andaki sıcaklığını gösterir.

3 Sıcaklık ve nem değerlerinin istenilen sürede oluşması 
için girilen set değer süresi butonudur.

4 Girilen süre set değerinin ne kadar kaldığını gösterir.

5
Nem set değeri, maya odası fırının kabin neminin olması 
gereken değerini ayarlamak için kullanılır. Maksimum 
%100 olabilir.

6 Aktif nem değeri, maya odası kabin nem değerinin o 
andaki nem değerini yüzde olarak gösterir.

7 Ana ekrana (manüel pişirme ekranı) geri dönmek için 
kullanılır.

8

  

Sıcaklık butonu, beyaz renkli iken ısıtıcıları aktif eder. 
Isıtmayı başlatır. Buton sönük iken ısıtma devre dışıdır.

9

  

Nem butonu, renkli iken nemlendirmeyi aktif eder. 
Buton sönük iken nemlendirme devre dışıdır.

10 Girilen set değerlerine göre mayalandırma işlemini 
başlatan butondur.

11 Mayalandırma işlemini durdurmak için kullanılır.
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Reçete Arayüz Tanımı

“REÇETE ”, pişirme set değerleri reçete oluştur ekranında kaydedilen tariflerin listelendiği 
ekrandır. Tariflere buradan erişilerek tarif silinebilmektedir veya düzenle denilerek set değerleri 
değiştirilebilmektedir. Tarifi seçtikten sonra ekranın en altında bulunan tik ( ) butonuna 
tıklandığında ise ilgili tarifin set değerleri ile pişirme ekranı ekrana gelecektir.

(Şekil 4) 
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ADIM BUTON AÇIKLAMA

1

Reçete ekranında yandaki gibi sarı fonla 
belirtilen tarif, seçili olan üzerinde işlem 
yapılabilecek aktif tarifi belirtmektedir. Alt 
tarafında belirtilen onay (  ) butonuna 
tıklayarak seçili olan tarife göre ön ısıtma işlemi 
başlatılır. İstenildiğinde pişirme başlatılacak 
şekilde ekran hazır olacaktır. Beyaz fonla 
belirtilen diğer tarifler ise o an seçili tarifin 
haricindeki tarifleri belirtir. Bu tariflerin üzerine 
dokunulduğunda aktif tarif olacaktır.

Onay butonu, Seçili tarifi çalıştırmak için bu 
buton kullanılır.

15
Bir tarif seçili iken düzenle (  ) butonuna 
basıldığında, aktif tarifin set ve step değerleri 
tarif oluşturma ekranına gelecektir. Bu ekrandan 
değişiklikler yaparak tarif düzenlenebilir.

16 Manuel pişirme ekranına (ana ekran) dönmek 
için kullanılır.

17
Geri butonu, reçete ekranından ana 
ekrana(manuel pişirme ekranı)dönmek için 
kullanılır.

19 Saati gösteren butondur. Bilgi amaçlı anlık 
saatin verisini gösterir.
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Reçete Oluşturma Ekranı

Reçete oluştur ekranı, pişirme set değerleri girilerek yeni tariflerin kaydedilmesini ve var olan 
tariflerin düzenlenmesini sağlayan ekrandır. 4 ayrı set değerinden oluşmaktadır. Bunlar;  sıcaklık, 
zaman, buhar ve klape değerleridir. Her değerin stepleri bulunmaktadır. Maksimum 5 olmak üzere 
step girilebilir. Ayarlanan step ve set değerleri (  ) butonu ile kaydedilebilir. 

(Şekil 5) 
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ADIM BUTON AÇIKLAMA

1
Reçete oluştur ekranının üst kısmında yer alan bu alan, 
tarif ismini girmemiz için kullandığımız kısımdır. Metnin 
üzerine tıklandığında klavye açılacaktır. Klavye yardımı 
ile isim girilir.

2
Yanda belirtilen metin kutusu sol yanında belirtildiği 
üzere sıcaklık set değerini almak için kullanılmaktadır. 
Üzerine tıkladığınızda giriş penceresi açılır ve pişirme 
sıcaklık değeri alınır.

3

Belirtilen metin kutusu, sol yanındaki simge ile 
belirtildiği gibi süre set değerini almak için kullanılır. 
Sıcaklık ekranında toplam süreyi ifade ederken, 
klape ve buhar ekranında kaçıncı dakikada buhar 
verileceğini ya da klapenin açılacağını belirtir.

4
Buhar metin kutusu, belirtilen dakika başlangıcı 
itibariyle kaç saniye buhar verileceğini seçmemizi 
sağlar.

5 Klape metin kutusu, belirtilen dakika başlangıcı 
itibariyle kaç saniye klapenin açılacağını belirtir.

6 Reçete oluşturulurken set değerlerini girmek için 
kullanılan ekran sayfasıdır.

7

Oluşturulan reçeteye resim eklemesi yapmak için 
kullanılır. Butona basılınca ekranda kayıtlı olan 
resimler ekranı açılacaktır. Resim ekranından istenilen 
resim seçilerek oluşturulan reçeteye resim eklemesi 
yapılabilir.

8 Onay butonu ile set değerleri girilen reçete hafızaya 
kaydedilir.

9 Geri butonu, reçete listesi ekranına geri dönmek için 
kullanılır.



40 I memak.com

Dil Seçeneği
Manuel Pişirme Ekraninda Bu Butona Basildiğinda (  ) Ekrana Aşağidaki Gibi Bir Ekran Gelecektir. 
Firin Kontrol Panelini İstenilen Dilde Kullanman

(Şekil 6) 
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Arıza Bildirimleri

Faz Sırası Arızası

BU ARIZA BİLDİRİMİ MAKİNENİN ELEKTRİK BAĞLANTISININ TERS OLDUĞUNU GÖSTERİR. ANA 
BESLEME SİGORTADAKİ FAZLARIN YÖNLERİNİN DEĞİŞMESİ GEREKMEKTEDİR.

(Şekil 7) 
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Faz Termik Arızası

BU ARIZA BİLDİRİMİ MOTORUN YÜKE BİNMESİ VE ARIZALANMASI ANINDA MOTORU KORUMAK 
İÇİN MOTOR KORUMA TERMİĞİ ATAR. MOTORDAKİ ARIZA TESPİT EDİLİP, ARIZANIN GİDERİLMESİ 
GEREKMEKTEDİR.

(Şekil 8) 
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Sigorta Arızası

BU ARIZA BİLDİRİMİ ANA BESLEMEDEKİ FAZIN DÜZGÜN GELEMEDİĞİ ZAMAN UYARI VERİR. BU 
ARIZANIN GİDERİLMESİ İÇİN ANA BESLEMEDEKİ FAZLARIN KONTROL EDİLMESİ GEREKİR.

(Şekil 9) 
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Ayarlar Ekranı

Ayarlar > Kullanıcı Ekranı

Ayarlar Ekranı, fırınla 
alakalı parametrelerin 
kaydedildiği ekrandır. 
Bu ekran 6 sekmeye 
ayrılmıştır. Kullanıcı 
sekmesi altında, 
kullanıcının genel 
ayarları bulunmaktadır.

ADIM BUTON AÇIKLAMA

1
Cihazın güncel saat ve tarihini ayarlamak için 
kullanılan kontroldür. Üzerine tıklandığında set 
değerini verebileceğimiz giriş ekranı açılmaktadır.

2 Manuel sıcaklık, Manuel pişirme ekranının 
açılışında varsayılan olarak gelen set değeridir.

3
Buhardan sonra fan gecikmesi, kabine verilen buhardan 
sonra fan ve ısıtıcıların kaç saniye bekletileceğini 
belirtmektedir.

4
Manuel buhar zamanı, Manuel pişirme 
ekranının açılışında varsayılan olarak gelen 
set değeridir.

5 Manuel zaman, Manuel pişirme ekranının 
açılışında varsayılan olarak gelen set değeridir.

6
Pişirme tamamlandı alarmı, pişirme 
tamamlandığında alarmın çalıp çalmayacağını 
ayarlamamızı sağlayan alandır.

7
Pişirme hazır sinyali, ön ısıtma tamamlandığında 
verilecek olan sinyalin süresini ayarlamamızı sağlayan 
alandır.

(Şekil 10) 
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Ayarlar > Fırın Ekranı

Ayarlar > Fırın sekmesi altında fırının çalışmasıyla ilgili parametreler bulunmaktadır.

ADIM BUTON AÇIKLAMA

1
Kapak kapatmada fan gecikmesi, kapı 
açıldığında tekrar kapatılırken fanın kaç saniye 
sonra devreye gireceğini ifade etmektedir.

2

Isı kontrol alt bant değeri, ısıtıcı grupları zaman 
oransal çalışmaya geçtiğinde, ısıtıcının set 
değerinin kaç derece altına kadar zaman 
oransal çalışacağını belirtmektedir.

3 Maksimum sıcaklık, sıcaklık değerinin 
maksimum kaç derece olacağını belirtir.

4
Maksimum buhar değeri, buhar süresinin 
maksimum kaç saniye olabileceğini ifade 
etmektedir.

(Şekil 11) 
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Ayarlar > Pişirme Ekranı

Ayarlar > Pişirme sekmesi altında fırının pişirme esnasındaki çalışmasıyla ilgili parametreler 
bulunmaktadır.

ADIM BUTON AÇIKLAMA

1

Fırın tepsisi periyodik olarak dönmektedir. Aşağıda-
ki süreler kadar sağa, sonrasında bekleme süresi kadar 
durup tekrar sola dönmektedir. Bu hareketi pişirme 
esnasında sürekli gerçekleştirmektedir. Sola döndür-
me zamanı, fırın tepsinin kaç saniye sola döneceğini 
belirtmektedir.

2 Sağa döndürme zamanı, fırın tepsisinin kaç saniye sola 
döneceğini belirtmektedir.

3
Bekleme süresi, periyodik döndürme esnasında yön 
değiştirirken kaç saniye bekleyeceğini belirtmek-
tedir.

(Şekil 12) 
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Ayarlar > Güç Ekranı

Ayarlar > Güç sekmesi altında fırının pişirme esnasındaki çalışmasıyla ilgili parametreler 
bulunmaktadır.

ADIM BUTON AÇIKLAMA

1

Aydınlatma kapatma süresi, güç tasarrufu 
yapmak için ekranın ışığı yanda belirtilen 
süre kadar sonra söndürülmektedir. Yalnızca 
ana ekrandayken panel bu modageçer. Diğer 
ekranlardayken ekran ışığı kapatılmaz.

(Şekil 13) 
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Ayarlar > Aspiratör Ekranı

Ayarlar > Aspiratör sekmesi altında fırının aspiratör fanının çalışmasıyla ilgili parametreler 
bulunmaktadır.

ADIM BUTON AÇIKLAMA

1 Aspiratör fanı ayarı, aspiratör fanını 
etkinleştirmek için kullanılır.

2
Aspiratör fan süresi, aspiratör fanının 
fırın kapağı açıldığında kaç saniye süreyle 
çalışacağını belirtmektedir.

(Şekil 14) 
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Ayarlar > Maya Ekranı

Ayarlar > Maya sekmesi altında maya odasının çalışmasıyla ilgili parametreler bulunmaktadır.

ADIM BUTON AÇIKLAMA

1
Mayalandırma ısı, maya odası ekranına  
girildiğinde ekrandaki  sıcaklık set değeri yerinde 
gelecek olan değeri ifade etmektedir.

2
Mayalandıma nem, maya odası ekranına  
girildiğinde ekrandaki buhar set değeri yerinde 
gelecek olan değeri ifade etmektedir.

(Şekil 15) 
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GÜVENLİK

 

Bu bölümdeki talimatlar yalnızca ülke kodu cihaz üzerinde görülüyorsa geçerlidir. Ülke kodu 
cihaz üzerinde görülmüyorsa, ülkedeki mevcut şartlara cihazın uyarlanması için, gerekli 
talimatları veren teknik talimatlara başvurun.

KURALLAR
• Makineyi kurcalamayınız ve makinenin güvenlik sistemlerini devre dışı bırakmayınız.

• Bu cihaz mesleki kullanım içindir. Yalnızca kalifiye personel tarafından kullanılmalıdır.

• Makinenin üstünde asılı olan güvenlik uyarılarına zarar vermeyiniz ve makinenin üzerinden sök-
meyiniz. Eğer zarar gören uyarı varsa derhal şirketimizle irtibata geçip yenisini isteyiniz.

• Tehlike arz eden durumlarda acil stop düğmesine basınız.

• Makine ve çalışma alanını düzenli ve temiz tutunuz.

• Psikolojik durumu uygun olmayan kişiler makineyi kullanmamalıdır.

• Yapılacak işlemler için uygun kişisel koruyucu ekipmanlarınızı giyiniz.

• Bakım  programına uygun olarak, makinenizin güvenlik açısından yeterliğini kontrol ediniz.

• Fırın güç kaynağına bağlı iken kesinlikle bakım ve onarım yapmayınız.

• Herhangi bir bakım veya kontrol operasyonu makinenin elektrik bağlantısı kesildikten sonra 
yapılmalıdır. Kontrol bittiğinde önceden sökülmüş olan koruyucu kapaklar ve emniyet elemanları 
yerlerine takılmalı ve sabitlenmelidir.

• Kumanda panosu ve elektronik kontrol kutusunu kesinlikle suyla yıkamayınız.

• Zehirli ve asidik solüsyonlar çözeltiler kullanmayınız. Kullanılırsa boyaya ve sentetik maddelere 
zarar verebilir.

• Petrol kökenli malzemelerden kaçınınız örneğin tiner kullanmayınız.

• Elektrik kaynağınızın değerlerinin makinenin elektrik özelliklerine uygun olduğundan emin olun. 
Makine ana güç kaynağına bağlanmadan önce uygun şekilde topraklanmalıdır. .

• Brülörün fırına bağlanması ve devreye alınması işlemini kesinlikle yetkili ve teknik bilgiye sahip 
elemanlar tarafından yapılmalıdır.

• Elektrik kaynağınızın değerlerinin makinenin elektrik özelliklerine uygun olup olmadığından 
emin olunuz. Elektriksel risklerden korunmak için makine ana güç kaynağına bağlanmadan önce 
uygun şekilde topraklama hattının bulundurulması gerektirmektedir.

• Termokupl bağlantıları dijital kontrol saatinin bağlantı yerinin etiketinde yazan (+,-) değerleri 
ile termokupl bağlantısı ile eşleştirilerek takılmalıdır.(Yerì: alttan 2. Katta, kat içindeki havuzun 
tahliyesinin yanı)

• Emniyet termostat’ı herhangi bir nedenle kesinlikle devre dışı bırakılmamalıdır. Herhangi bir 
arızadan dolayı değiştirileceğinde aynı değerde termostat kullanılmalı ve 320 °C’ yi geçme-
melidir. (Bağlantı yeri; ön panelde T ve Tl uçlarına bağlanır). (Yeri: alttan 3. Katta, kat içindeki 
havuzun tahliyesinin yanı)
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PERSONEL KORUYUCU EKİPMANI

Tepsiler fırından alınırken ve sıcak tepsilerin taşınması sırasında operatörün ısıya dayanıklı 
eldiven giymesi zorunludur. Operatör kesinlikle bol kıyafet veya kravat takmamalıdır. Saç 
koruyucu (bone) takılması da zorunludur.

Operatör pişirme işlemlerinin kontrolü esnasında fırınla arasındaki mesafeyi korumalı, 
fırına ve özellikle kapak camına yaslanmamalıdır. Fırın çalışırken baca sisteminden 80-
100°C sıcaklıklarda buhar tahliyesi yapılmaktadır. Bu yüzden bu kısımlara kesinlikle 
dokunmayınız. Bu bölgelere özel uyarı levhaları asılmalıdır. Operatör, mamullerin fırından 
çıkarılması esnasında kürek kullanmalı koruyucu eldiven giymelidir. Ürünler çıkarıldıktan 
sonra fırının iç aksamındaki parçalara dokunulmamalıdır. Makinenin temizlik ve bakım 
işlemleri için, fırının yeterli sıcaklığa inmesi beklenmelidir. Operatör, pişmiş olan sıcak 
ürünleri fırından çıkarmadan önce aspiratörü ve buhar tahliye vanasını açmalıdır. Bu işlem 
pişirme hücresi içerisindeki buharın birkaç saniyede fırından tahliye edilmesini sağlar. 
Eğer aspiratör çalışmıyorsa (makine kapalı veya bozulduysa), operatör manuel olarak 
boşaltma vanasını açmalı ve 3-4 dakika boyunca buharın tahliye olmasını beklemeli, 
ondan sonra ürünleri almalıdır.

  

Bu sembol fırının elektrik panelinin içinde gerilim içeren cihaz olabileceği anlamına gelir. 
Elektrik panelini açmadan önce, ana şalterden veya doğrudan fişin prizden çıkarılmasıyla 
elektriğin kesilmesi gerekmektedir. (Bakım personeli içindir.)

Herhangi bir gaz sızıntısı veya gaz birikintisi durumunda acil stopa basılmalı, etrafta varsa 
yakıcı maddeler uzaklaştırılmalı, bütün kapı ve pencereler açılmalı ve imalatçı firma ile 
iletişime geçilmelidir.Kapıyı dikkatli açınız. Bu işaret, kapı açılırken aspiratör tarafından 
tahliye edilemeyen ani buhar çıkışı riskine karşı operatörü uyarır. Elektrik kesintisinden 
dolayı aspiratörün çalışmadığı durumlarda çok daha dikkatli davranılmalıdır.

• Uyarı işaretlerini kaldırmayınız, zarar vermeyiniz.

• Zarar gören ve okunamaz hale gelen uyarı levhalarının değiştirilmesi zorunludur. Yeni uyarı 
levhaları için imalatçıyla irtibata geçiniz.

• Güvenlik ve uyarı levhalarına riayet edilmemesi veya bu levhaların makineden sökülmesi sonucu 
meydana gelen iş kazalarından veya makinenin zarar görmesinden imalatçı firma sorumlu değildir.
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GENEL TEMİZLİK

Temizlik Kuralları

Yürürlükte olan yasalara göre kullanılan makine temizliği; Bu kılavuzda yer alan kurallara göre 
yapılmalıdır.

• Üretici firma yanlış kullanımdan veya yanlış temizlemeden dolayı oluşan problemlerde sorumluluk 
kabul etmez.

• Makine temizliği güvenli halde(makine ve personel güvenliği)  yapılmalıdır.

• Makineyi temizlemek için yanıcı özellikte malzemeler veya alkol kullanmayın. Her hangi bir 
çıkmayan leke veya kalıntıyı çıkarmak için makineye zarar vermeyen (plastik kazıyıcı veya fırça) 
malzeme kullanın. 

• Elektrikli cihazları temizlik için basınçlı hava veya su kullanmayın. 

Hijyenik Bölgeler
Temizlik gerektiren bölgeler aşağıda belirtilmiştir.

Gıda Bölgeleri 
Fırın tepsileri, fırın taşı, fırın hücreleri ve maya odası.

Sprey Bölgeleri
Cam kapak bölümü ve aksesuarları

Gıda Bölgesi Dışı
 Pişirme hücresi dışında kalan alan ürünle temasının olmadığı bütün yerler.
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Su Tesisatı Temizliği

• Haftada bir kez su tesisatının olduğu yerdeki vana açılarak, kireç çözücü dökülür.

• Üst taraftaki su bağlantısına 1 litre dökülmesi tavsiye edilir.   (Şekil 1)

Sepet Sökümü ve Temizliği

• Kapı açıldığında sepetin yönü tava sonlandırma kısmının ön tarafa gelmesine dikkat edilmelidir.

• Sepetin alt kısmındaki saç parçanın orta kısmındaki pim yukarı kaldırılarak yatağından çıkarılır. 
(Şekil 2)

(Şekil 1) 

(Şekil 2) 
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• Sepeti hafif yukarı kaldırarak sabitleme saç parçasındaki segmandan kurtarılarak, sepet öne 
doğru çekilerek çıkartılır.  (Şekil 3) (Şekil 4)

(Şekil 3) 

(Şekil 4) 



STELLA COMBINE FIRIN KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU I55 

Periyodik Temizlik Takvimi

SIKLIK OPERASYON METHOD

HERGÜN

Fırın içindeki ürün kalıntılarını 
temizleyin Kaba fırça ile fırçalayıp suyla yıkayın

Fırın raf, tepsi ve maya odası 
temizliği

Tel fırça ile kalıntıları temizleyip, bol su ile yıkayın sonra 
kurumaya bırakın tepsiyi.

Cam kapı bölgesi temizliği Az miktar deterjan ve nemlendirilmiş bir bezle silin

HER HAFTA

Gıda maddesi bölmesi dışı alanı 
temizleyin

Az miktar deterjan ve bez ile silin sonra bul su ile 
yıkayın sonra kurulayın.

Kapı camlarını temizleyin Sıcak su veya herhangi bir cam temizleyicisi kullan

Elektronik ekran bölümünü te-
mizleyin Nötr bir deterjan ile tuş panelini temizleyin

HER AY Kontrol et buhar fonksiyonunu Kireç çözücü kullan su tesisatı bağlantılarına
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BAKIM VE AYARLAMA

Pişirme Süresi ve Sıcaklık Ayarları
Pişirme süresi ve sıcaklık ayarı kullanıcının (fırın ustası) ürününe göre kendi ayarlar, değişkendir.

Ayrıca bununla birlikte;
• Ürün çok pişmişse kontrol ettiğimizde, sıcaklık ayarı düşürülür.

• Ürün az pişmişse kontrol ettiğimizde, sıcaklık ayarı artırılır.

• Ürün çok kuru ise sıcaklık ayarını artırıp pişme süresini azaltmak gerekir.

• Ürün çok nemli olursa sıcaklık ayarını düşürüp pişme süresini artırmak gerekir.

Döner raflı fırın, pişirme hücresi üzerinde (fırın tepsileri içinde) kullanıcının istediği unlu mamulü 
pişirmesine olanak sağlar. Döner raflı fırında dikkat

Buhar Enjeksiyon Ayarları
Fırına gerekli olan buharı kullanım esnasında elektronik panelden buhar verme tuşuna basarak enjekte 
et. Buhar ekmeğe hacim, parlaklık ve kabuk rengi verir.

Buhar verme kullanıcının ihtiyacına göre ne kadar zaman verileceği manuel veya otomatik olarak panel 
üzerindeki elektronik ekrandan süresi ayarlanır.

Kullanımla birlikte su tesisatında kireçlenme meydana gelir bunun temizliği için kireç çözücü kullanınız. 
Böylece buhar verme fonksiyonu kaliteli bir şekilde istenilen ayarda gerçekleşmesi kolaylaşacaktır.

Rutin Bakım
Yağlama ve temizlik rutin bakım işlemleridir. Yağlama ve temizlik temel bilgisine sahip herkes rahatlıkla 
yapabilir.

Olağanüstü Bakım
Olağanüstü bakım üreticinin teknik servisi personeli tarafından yapılır.
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BAKIM HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Aksi belirtilmedikçe aşağıda belirtilen prosedürler tek bir personel tarafından gerçekleştirilir.

Genel Kurallar
• Bakım işlemleri kalifiye ve yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

• Aksi belirtilmedikçe makine tüm enerji kaynaklarından bağlantısı kesildikten sonra bakımı yapılır.

• Makine koruyucuları bakım nedeniyle söküldüğünde, operatör yetkisiz kişileri makineden uzak 
tutmalıdır.

• Tüm bakım işlemleri için bu kullanım kılavuzunu kullanınız.

• Bakım esnasında koruyucu gözlük ve maske kullanmak (temizlik esnasında basınçlı hava 
kullanımında ) gerekir.

• Deterjan veya madeni yağ kullanırken koruyucu eldiven ve gözlük tak.

• Atıkları ortamda bırakmayın ve kontrolünü sağlayın

• Herhangi bakımdan sonra operatör makineyi yeniden başlatması gerekir.

• Herhangi yabancı bir madde makine üzerinde olup olmadığını kontrol et.

Düzenli Bakım İşlemleri
Aşağıda takip eden işlemler zinciri vardır;

• Giriş suyu filtresinin temizliği

• Fırın iç çeper temizliği

• Fırın döner raf ve tepsilerinin temizliği

• Pişirme bölmesi aydınlığı

Rutin İşlemler
Besleme Suyu Filitresi Temizlenmesi
Makineye bağlanan su tesisatı filtresini temizleyin 

İçerik

• Temizlemek için basınçlı hava kullanın ve filtreyi sökün

• Filtreyi geri takın ve contada hasar varsa değiştirin

Buhar Enjeksiyon
Arıtma suyu kullanılması tavsiye edilir. Bağlantı tesisatlarının kireçlenmesi önlenmesi için. Sağlıklı buhar 
verme işlemi gerçekleşmiş olur.
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Fırın Cam Değişimi

• Fırının kapağı açılır.

• Kapağın üstündeki 3 adet cıvata sökülerek saç parçası çıkarılır.

• Bir elle de cam desteklenir ve cam yerinden çıkarılır. (Şekil 1) (Şekil 2)

(Şekil 1) 

(Şekil 2) 
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Ara Kat ( Taş Taban) Cam Değişimi

• Kapalı olan cam yatay konumda açılır.

• Camın üzerinde ki 4 adet özel cıvata elle veya alet yardımıyla sökülür. (Şekil 3)

• Cam öne doğru çekilerek yerinden çıkarılır. (Şekil 4)

(Şekil 3) 

(Şekil 4) 
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Maya Odası Cam Değişimi

• Maya odasının kapağı açılır.

• Kapağın üstündeki 3 adet cıvata sökülerek saç parçası çıkarılır.

• Bir elle de cam desteklenir ve cam yerinden çıkarılır. (Şekil 5) (Şekil 6)

(Şekil 5) 

(Şekil 6) 
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Kapı Contası Değişimi

• Şekil de göründüğü gibi köşeden asılarak conta kanalından çıkartılır. (Şekil 7)

• Resimde göründüğü gibi conta kanala basılarak yerleştirilir. (Şekil 8)

(Şekil 7) 

(Şekil 8) 
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Kapı Mekanizma Yağlama

(Şekil 9) 

(Şekil 10) 
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Lamba Değişimi
Aydınlatma da 12V ampuller kullanılır. Kullanım esnasında fırın içi çok yüksek sıcaklığa ulaşacağı için bir 
süre lambaları kapalı tutmak lambaları korur. Ampul değiştirmeden önce soğumasını bekleyin.
Kullanılır haldeyken bir bez veya sıcağı emen bir malzeme ile tutun.

• Fırının sağ taraftaki kapama sacı sökülerek lambaya ulaşılır. (Şekil 11)

• Lamba değişiminde fırının iç kısmında bulunan cam kapak sökülür.

• Lambanın arka tarafından soketi çıkartılarak lamba dıştan içe doğru çıkartılır.

• Yenisi takarken içten takılarak işlem gerçekleştirilir. (Şekil 12)

(Şekil 11) 

(Şekil 12) 
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Kapı Kilit Değişimi

• Fırının kapısı açılarak kilit noktasına ulaşılır. (Şekil 13)

• Fırının kilit noktasındaki civatalar uygun anahtarla sökülür. (Şekil 14)

(Şekil 13) 

(Şekil 14) 
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PERİYODİK BAKIM TAKVİMİ

SIKLIK OPERASYON METHOD

Her Hafta

Buhar sistemi deliklerini 
kontrol et

Fırın içerisinde paslanmaya neden olacak su bırakmayın 
varsa kurulayın (deliklerin tıkanmamasında yardımcı 
olmuş olursunuz).

Elektronik ekran 
özelliklerinin çalışıp 
çalışmadığını kontrol ediniz

Eğer zarar gören bir tuş varsa onu değiştiriniz.

Su tesisatı bağlantılarını 
kontrol et

Tüm bağlantıları kontrol et ve kaçak olup olmadığından 
emin olunuz, kaçak varsa tamir ediniz.

Emniyet cihazların etkinliğini 
kontrol et

Emniyet cihazlarında sorun varsa yetkili servisten 
destek alınız.

Her Ay Fırın vidalarını kontrol ediniz Gevşemiş vida varsa sıkınız.

Her 3 Ay

Buhar enjeksiyon sistemini 
kontrol ediniz.

Enjeksiyon memelerini kontrol ediniz, arızalı ise 
değiştiriniz

Sirkülasyon fanı ve buhar 
tahliye fanını kontrol ediniz.

Rulmanları kontrol edip yağlayınız,  problemli ise 
değiştiriniz.

Her 6 Ay
Motoru ve motor soğutma 
fanlarını kontrol ediniz. Soğutma fanları ve motor flanşlarını temizleyiniz.

Giriş suyu filtresini kontrol et Filtre zarar görmüşse değiştiriniz.

Her 6-10 Ay Rezistansların çalışıp 
çalışmadığını kontrol ediniz. Çalışmıyorsa yetkili servise danışınız.

MUHTEMEL ARIZA VE NEDENLERİ

ARIZA NEDENLERİ ÇÖZÜMLERİ

Buharın düzenli 
atılmaması

Buhar tahliye fanı doğru yönde 
dönmüyor ise Kontrol edin ve doğru bağlantıyı sağlayın

Tahliye borusu tahliye yapmıyorsa Tahliye borusunu kontrol edin ve tıkanıklık 
varsa veya kirli ise temizleyin

Fırın içine buhar verilmemesi Fırın içi buhar kanallarını kontrol et kirli ve 
tıkanık ise temizle

Yetersiz su şebekesi bağlantısı

Şebeke basıncını kontrol edin 

Bağlantı tesisatı tıkanmış mı kontrol et ve 
uygun aletlerle bu durumu gider

Su tesisatı bağlantı elemanlarını kontrol edin

Kontrol panelinde ayarlanan süre 
kısa ise

İstenen koşul sağlanana kadar buharlaşma 
süresi kademeli olarak artır.

Selenoid valf düzgün çalışmıyorsa Selenoid valfi değiştirin

Buhar tahliye valfi açık Buhar tahliye vanasını kaptın
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Ürün homojen 
şekilde 
pişmemişse

Pişirme sıcaklığı ve süresi eşit 
değildir

Ürüne göre uygun pişirme sıcaklığı ve süresi 
ayarlama.

Pişirilen ürünün boyutu, hacmi ve 
cinsi aynı değildir.

Pişirilen ürünlerin tepsi arasında boşluk 
bırakılmalı ve aynı cins ürün pişirilmeli 

Hava 
sirkülasyon fanı 
çalışmıyorsa 

Otomatik motor koruma switchi 
basılı olabilir. Motorun performansını doğrulayınız.

Switch kolu yanlış veya hatalı 
bağlanmış olabilir. Switch kolunu onarın.

Aspiratör 
çalışmıyorsa

Elektrik olmayabilir Elektrik kablolarını kontrol ediniz.

Elektrik devresinde temassızlık 
olabilir. Elektrik bağlantılarını kontrol ediniz.

Bakım işlemlerinden sonra 
bağlantılar yanlış yapılmış olabilir.

Bağlantıları kontrol ediniz varsa hata 
düzeltiniz.

Boru, tüp veya aspiratör tıkanmış 
olabilir.

Boru, tüp ve aspiratörü kontrol edip varsa 
yabancı cisimler temizleyiniz.

Aspiratör motor arızası olabilir.

Sarım devresinde bir temassızlık var ise 
düzeltiniz.

Pervane yerinden çıkmış olabilir varsa böyle 
bir durum bağlantını gerçekleştiriniz.

Gösterge 
sıcaklık arızalı 
ise

Termokulplar yerine düzgün olarak 
yerleştirilmemişse

Termokulpu yuvasına yerleştiriniz bağlantısın 
gerçekleştiğinden emin olunuz.

Termokupl zarar görmüş olabilir. Termokuplu değiştiriniz

Elektronik panel düzgün çalışmıyor 
olabilir. Elektronik paneli kontrol ediniz.

Bölme 
aydınlatma 
işlevsel değilse

Ampul yanmışsa

Ampulü değiştirin

Doğru güç ve voltaj değerini kullanın

Lamba soket bağlantısı düzgün 
yapılmamışsa Duy elektrik bağlantılarını kontrol edin

Kontrol panel arızası Kontrol panelini tamir et

Zaman içerisinde, makinede oluşabilecek arızalardan dolayı makinenin performansında düşme 
görülebilir. Bu arızaların makineye zarar vermemesi için bir an önce tamir edilmesi gerekmektedir.   
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