
 
                       

KENAR BANTLAMA MAKİNESİ 

KULLANMA TALİMATI VE TUTANAĞI 

YAYIN TARİHİ  

DOKÜMAN NO  

REVİZYON NO 00 

SAYFA NO 1 / 3 

 

GENEL GÜVENLİK KURALLARI 

 

1-Makinenizin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için besleme girişinin (380 V AC ±%10) 

olmasıgerekmektedir. 

2-Makinenize hava hortum rekoruna uygun basınç oluşturabilen bir kompresöre 

bağlanmalıdır, hava kaçakları önlenmelidir. Kompresörünüzün vermesi gereken basınç 6 – 8 

(ALTI - SEKİZ) BAR arasında olmalıdır. 

 

3-Acil müdahale edilmesi gereken arıza, kaza vb durumlarda makineyi hızlı biçimde 

durdurmak için acil stop butonlarını kullanınız. Acil stop butonlarının bulunduğu bölgelere 

kolay ulaşım için serbest geçiş ve ulaşım için gereksiz malzemelerle makine çevresi 

doldurulmamalıdır. 

 

4-Makinenizin iş parçası işleme alanına iş parçaları hariç herhangi bir yabancı cisim 

sokulmamalıdır.  

5-Uyarı işaretlemelerine dikkatle uyulması gerekmektedir.  

 

6-Elektrik panosu yetkili teknik servis tarafından açılmalıdır. Ehil kişilerce ekte bulunan 

otomasyon şemasının haricinde başka bir işlem yapılmamalıdır. 

 

7-Pnömatik switchlerle ayarlamalar dışında oynamalar yapılmamalıdır. Şartlandırıcı seviyesi 

kontroledilmeli ve sabit 5-6 BAR arası olmalıdır. 

 

8-Acil stop butonu kullanıldığında tehlikeli durum ortadan kalkmadan acil stop açılmamalıdır. 

 

9-Acil stop butonu üzerine sertçe basıldığında sistemi durdurur. Butonu açmak için üzerinde 

gösterilen ok yönünde döndürüldüğünde buton ilk konumunu alır ve açılmış olur. 

 

10-Acil stop butonunu kullandıktan sonra makinenin çalıştırılabilmesi için yeniden Makine 

start butonuna basılır. 

 

11-makine soğukken ana şalter ve ısı kontrol cihazlarının anahtar düğmesi açılmış ise 

ayarlanan ısıya ulaşıncaya kadar makine çalışmaz. Çünkü tutkalın ayarlanan ısıya kadar 

erimesi gerekir. Aksi halde istenmeyen mekanik sorunlar oluşabilir. 
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12-Isı kontrol cihazları açık, fakat ısılar düşük ayardaysa önceden start lanmış makinede 

kullanıma geçilmeden önce ısılar yeniden yükseltilmeli ve yeniden makine startlanmalıdır. 

 

13-Kabin kapağı üzerinde bulunan güvenlik switchi kabin kapağı açıkken makinenin 

çalışmasına izin vermez.  

 

14-Kabin kapağında kullanılan güvenlik switchinin yeri ile oynamayınız. 

 

 

15- K O R U Y U CU MASKE TAKINIZ 

 

16-ELİNİZİ DÖNER BIÇAKLARDAN UZAK TUTUNUZ 

 

17-MAKİNEYE MÜDAKELE ETMEDEN ÖNCE DÖNEN BIÇAKLARIN 

DURDUGUNDA N EMİN OLUNUZ DİKKAT 

 

18- HAREKETLİ ELİNİZİ SOKMAYINIZ 

 

19-ANAHTAR AÇIK ELEKTRİK TEHLİKESİ DİKKAT 

20- KULAKLIK TAKINIZ 

 

21-YÜKSEK ISI VAR DİKKAT 

 

22- DÖNER PALETE ELİNİZİ SOKMAYINIZ 

 

23- MAKİNE DE ÇALIŞIRKEN ELDİVEN KULLANINIZ 

 

24- MAKİNE ÜZERİNDE GÜVENLİGİNİZ İÇİN YAPILAN İŞARETLEMELERE VE 

GEREKLİ GÜVENLİKUYARILARINA DİKKAT EDİNİZ !! 

 

25- TOPRAKLI PİRİZ KULLANINIZ 
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26-Acil bir durum olduğunda  yetkili amire haber veriniz 

Kenar bantlama  makinesi kullanma talimatında  belirtilen ve çalışanların uymayı kabul edip, 

imzalarıyla taahhüt ettikleri kurallara uyulmaması halinde işveren,  ÇSGB’nın  4857 ve 6331 

kanunları ile SGK’nun 5510 kanunun ilgili maddelerine göre, Ölüme/ Yaralanmaya/Meslek 

hastalığına/Maddi- manevi hasara sebebiyet verdiği  anlaşıldığında disiplin talimatlarını 

uygulayabilir, tazminat  davası açabilir veya  iş akdini doğrudan  fesih edebilir. 

Yukarıdaki maddeleri tamamen okuyup anladım ve kabul ettim. İşim ile ilgili hususlarda 

bunların tatbiki, gerekenlerini tatbik ve riayet ile yetkim haricinde olanlar için derhal yetkili 

amire veya işverene müracaat edeceğim. Aksi takdirde doğabilecek her türlü hukuki ve cezai 

sorumluluklar ile tazminatlar bana ait olacaktır.                                                                                              
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