
HSTKAP.Y500M YOĞURT KAPAK MAKİNESİ
 KULLANIM KLAVUZU 

Makine modeli:  HSTKAP.Y500M
voltage:220V/50HZ
Power: 700W
boyut:440*310*330mm
kapasite:500-800cups/hr
kap caplari :140mm/150mm/170mm
calisma sekli manuel
garanti: 12 ay

Dilerseniz firmanizin logosunu film uzerine basip bardak uzerini bu sekild dekapatabilirsiniz.

Neden içeceklerin/yiyeceklerin  üzeri kapanmalıdır?
* Musteri bu sekilde sivinin-yiyecegin  dokulmesinden korunmus olur.
* Tasima kolayligi vardir,  uzak mesafelere dokmeden tasiyabiliriz
* Hijyen acisindan daha sagliklidir.
* Yolda hareket halinde iken bu tur sivilarin icimi kolay ve guvenlidir
* Yiyecek ve icecegin daha uzun sure guvenli ve taze kalmasini saglar.
* urunun marketlerde satisi kolaylasmis olur
*Musteri servislerinde firmaniza guven ve ayricalik kazandirir. 
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Cihaz kurulumu / şebeke / voltaj / uyarı 

            Cihaz 220 VAC / 50 Hz monofaze elektrik ile çalışır. Lütfen 380 VAC sanayi elektriğine 
takmayınız.Cihaz üzerine yerleştirilecek polyester film bobin ayarları ile ilgili cihaz üzerinde ve ek 
Orijinal k.kitapçığında şemalar mevcuttur, lütfen şemaya uygun rulo bağlantılarını yapınız. 
Tüm bağlantılardan sonra film kap ucunu cihaz ön tarafına kadar getiriniz. (rezistans altından geçirerek )
Film rulosu işlem yapmak istediğiniz kap üstüne gelecek şekilde merkezlenmeli.Verilen yan aparat ve 
pullarla destekleyip merkezleme işlemi yapınız.

ISI AYARI 

14/15/17cm çaplı Yoğurt kapları üzerine polyester film ve ince mikron aliminyum folyo 
yapıştırma işlemi yapabilirsiniz. Sistem rezistanslı olup , cihaz üzerinde ısı kademe ayarı / potans 
mevcuttur. Film/ plastik micron kalınlkık durumuna göre ısı kademesini ayarlamanız gerekmektedir.

Çalışma sistemi  

Cihaz manuel çalışma sitemine sahiptir. Her işlemden sonra film rulsonu manuel yeni başlangıç noktasına 
getirilmesi gerekir.

İşlem aşamaları 

1- cihaz ısı kademesini açınız minumum 100 derece ile başlangıç yapınız, yetersiz gelmesi durumunda 
kademe kademe yükseltiniz. Cihaz ısınıca sarı lamba yanarak sizi ikaz eder. 

2- Cihaz ısınma işleminden sonra ,  film rulosunun yoğurt kabına göre tam merkezli olup olmadığını 
tekrar çek ediniz. 

3-Yoğurt kabını yerleştirip, öne doğru el ile sürünüz.

4-Cihaz sağ tarafında bulunan kolu aşağı doğru indiriniz. Bu işlem ile film yapışacak ve fazlalık film 
bıçak ile kesilecektir. Bu işlemi bir kere yapınız. Cihaz manuel çalışma sitemine sahiptir. Her işlemden 
sonra film rulsonu manuel yeni başlangıç noktasına getirilmesi gerekir.

5- öncelikle size cihazla birlikte gelen 14/15/17 cm kap tutma aparatlardan uygun olanı cihaz kap 
bölümüne yerleştiriniz. Cihaz ön tarafında buluna metal sürgülü bölüm.

6- Tutma aparatı yerleştikten sonra ,  bir adet kap yerleştirip , metal sürgüyü kap ile birlikte  resiztans 
çene altına sürünüz. ( film kap üzerine gelecek şekilde önceden merkezlenmiş olmalı : film ve kap yüzeyi 
birebir örtüşmeli  )

İşlem kapasitesi / uygulama

60 dakikada ortalama 300-350 adet kap kapatabilirsiniz.
14-15-17 cm kaplar için geçerlidir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Cihaz ısındıktan sonra lütfen cihazın resiztans ve kesme çenesi altına el sürmeyiniz. Eliniz yanabilir veya 
kesilebilir.
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Makine tanıtım şeması ve parçalar
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İşlem yapma kolu 
Kesme ve yapıştırma kolu

Film rulo

Kap koyma 
aparatı

Isı ayar 
potansı

Açma kapama 
anahtarı

Film rulo destek ünitesleri 
: sağ ve sol



film rulo ve diğer aparat montaş krokisi
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***  Cihazda oluşabilecek hatalarda lütfen cihazı açıp tamir etmeye çalışmayınız, 
0212-6909894   nolu telefonla firmamızdan teknik bilgi alınız. 
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