
HSTFOIL.500C  FOLYO MAKİNESİ KULLANIM KLAVUZU 

ister katı ürün, ister sıvı ürün 

H er nevi ürünü şişeledikten sonra folyo kapak ile kapatabilirsiniz.
                                                                              

      * 60 mm – 120 mm ağız genişliğinde şişelere folyo  takabilirsiniz.
* cihaz kesintisiz çalışabilir , ısınma sorunu yoktur.
* El kumandası ile çalışmalarda esneklik sağlar, 
* Cihaz elektro manyetik dalga sistemi ile çalışır.
* Cihaz şişe ağzına aleminyum iç kapak yapıştırır.
* Şişe kapağı takıldıktan sonra kapak üzerinden folyo yapıştırma özelliği vardır.
* Plastik malzeme kalınlığına göre , süre ayarlanabilir.
* ortalama 1-4 sn aralıklarla folyo yapıştırılmış olur. (folyo ve kapak durumuna göre)
* Cihaz 220 VAC ile çalışır ,

Çalışma sistemi : 

Folyoyu iç kapağa yerleştirin ,şişeye vidaladıktan sonra , kapak üzerinden cihaz yardımı ile 1 sn 
de folyoyu yapıştırın.Bu kadar basit , pratik ve seri...

Hangi sektörler bu cihazı kullanabilir 
● Zirai tarım ilacını toplu alıp , küçük miktarlarda  şişeleyip satan firmalar
● Sıvı yada katı Kimyasal ürün satanlar imalatçı ve satıcı firmalar
● Katı veya sıvı kimyasal maddeleri şişelemek isteyen imalatçı firmalar
● Katı veya sıvı ürünleri kargo sistemi bir yerden biryere gönderen firmalar
● Madeni motor yağı imalat ve satış firmaları
● Detarjan ,yüzay temizleyici ,,,, şampuan ve benzeri imalat ve satış yapanlar
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Cihaz kimlik bilgileri :
Cihaz : History / ayaz folyo yapıştırma makinesi
Üretici firma : Ayaz elektronik Bilgisayar San. Ve Dış Tic. Ltd.Şti.
Model : HSTFOIL.500C
Fonksiyon :6-12 cm arası ebatta folyoları şişe ağızlarına yapıştırma işlemi yapar. 
Garanti : 1 (BİR) yıl

Paket ile birikte size gelenler :

1 adet ( bir ) HSTFOIL.500A  cihaz , monte vaziyette ısıtıcı kafa , power kablosu , yedek sigorta ve 
Tanıtıcı ve kullanım broşürü

Cihaz menüleri

Kullanım esnasında Dikkat edilecek Hususlar :

1- Cihaz 220 VAC elektrik ile çalışır. 10A akım çeker
2- Lütfen ıslak zeminlerde cihazı çalıştırmayınız.
3- Cihazın kullanımı esnasında parmaklarımızda metal içerikli alyans olmamalıdır !
4- Cihaz belli aralıklarda ( 1 saatte bir ) en az 5 dk. dinlendirilmelidir,
5- Cihaz 1 YIL ( bir yıl ) parça ve servis garantilidir.
6-Boyutlar ve ağırlık :340X290X130 mm / 8kg

Kullanım şekli :

Cihaz power fişini şehir şebekesine bağladıktan sonra , on/of açma kapama düğmesinden cihazı 
çalıştırınız.  İkinci adım olarak , hazırlamış olduğunuz şişelerin kapak et kalınlığına ve folyo 
çaplarına göre gerekli olan süreyi ayarlamanız.

Bunun için cihazın sol tarafınsa S yazan bölümden  yukarı aşağı ok tuşları ile gerekli olan bekleme 
( yapıştırma ) süresini ayarlayınız.
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On / Of düğmesi ve
 fuse ( (sigorta)

V: çalışma voltajı

Isıtıcı kafa

Süre ayar butonları



Not: oklar yardımı ile süre ayarı yapınız ( ilk dijital hane saniyeyi , ikinci hane ise saliseyi  temsil 
eder). 

Süre 1-4 sn arasında ayarlanabilir. Minumum 1 sn veya 1,5 sn ayar ile elinizdeki folyonun yapışıp 
yapışmadığını deneyebilirsiniz.

Şişe kapaklarına folyo yerleştikten sonra , kapağı şişeye vidalayınız. Kapak şişeye monte edildikten 
sonra , cihazınızın ısıtıcı kafasını şişe üzerine yakın bir yerde veya üzerinde tutarak , butona  bir 
kes bas bırak yaparak işlemi başlatınız.

Butona basmanız ile birlikte ayarladığınız sürenin geriye doğru sayarak sıfırlandığını ve ayarlanan 
süreye geri döndüğünü göreceksiniz.Bu işlemin bittiğini gösterir, folyo yapışmıştır.

İşlem süresi bittikten sonra kapağı açıp folyonun yapışıp yapışmadığını kontrol ediniz. Yeterli olan 
süre bulunduktan sonra , işlemlere seri olarak devam ederbilirsiniz.

Cihazın çalışmama sebebleri 

1- Cihaza hiç elektrik gelmiyor , sigortası yanmış olabilir , lütfen cihaz arkasında fuse yazan 
yuvadan sigortayı çıkarıp yedek sigorta takınız.

2- Cihaz çalışıyor gibi, süre geriye doğru sayıp işlem yapıyor ama şişeye folyo yapışmıyor , cihaz 
akım çekimiyordur. Lütfen servise danışınız.

3- Cihaz uyarı ikaz verdi, kapatıp yeniden açtım , ama işlem yapmıyor , lütfen cihazı fişten çekip en 
az 5 dakika bekledikten sonra , cihazı yeniden çalıştırınız( resetleme süresi en az 5 dk ) 

4- Cihaz folyo yapıştırmıyor : Isıtıcı kafada problem oluşmuş olabilir,  ya da süre çok az geliyor , 
lütfen süreyi uzatıp yeniden işlemi deneyiniz.

5- Folyolar yanıyuor , lütfen süreyi kısa tutunuz ya da kafayı mesafe olarak şişeden uzak tutunuz.  

***  Cihazda oluşabilecek hatalarda lütfen cihazı açıp tamir etmeye çalışmayınız, 
0212-6909894   nolu telefonla firmamızdan teknik bilgi alınız. 
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