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UYARI 

SET-A Makina 

Bu kullanım kılavuzu güvenlikle ilgili önemli bilgiler içermektedir. 

Herhangi bir işlem gerçekleştirmeden önce lütfen bu kullanım ve bakım kılavuzuna başvurunuz. 

Bu kullanım kılavuzunun içerdiği bilgiler telif haklarıyla korunmaktadır. Tüm hakları saklıdır. 

Set-A Makina’ nın yazılı izni olmaksızın her türlü yeniden basımı, uyarlanması ve tercüme 

edilmesi yasaktır. 

Set-A Makina, bu kullanma kılavuzunun veya makinanın burada belirtilenler dışında kullanılması 

durumunda kişilere ya da cisimlere verebileceği doğrudan ya da dolaylı zararlardan sorumlu 

değildir ve böyle bir durumda operatörün güvenliğini garanti etmez. 

Bu kullanma kılavuzunun içerdiği tüm bilgiler belirticidir ve bağlayıcı değildir, Set-A Makina 

önceden haber vermeksizin değişiklik yapma ve makinelerini çeşitlendirme hakkını saklı tutar. 

 

GENEL BİLGİ 

İçerik ve Kullanım 

Bu kullanım kılavuzunu kuru ve güvenli bir yerde saklayınız. Bu sayede gelecekte de ihtiyacınız olan her 

an bu kılavuza başvurabilirsiniz. 

Bu kullanım kılavuzu, kullanıcıların tecrübesinin yerine geçemez ancak makinanın doğru bir şekilde 

kullanımı için gerekli bilgileri sağlar. 

Eğer yeni bir kullanım kılavuzu edinmek ya da güncelleme isterseniz lütfen Set-A Makina ile iletişime 

geçmekten çekinmeyiniz. Bildiriminiz doğrultusunda gerekli bilgiyi alabilir ya da problemlerinizin çözümü 

konusunda yardım isteyebilirsiniz. 

Bu notlar tavsiye veya özel öneriler içerir. 

Bu mesaj kullanıcıyı, operatörü tehlikeye sokabilecek ya da makinaya zarar verebilecek yanlış 

prosedürler veya özel durumlar hakkında bilgilendirir. 
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TESLİMATLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER 

Makineyi teslim aldığınızda  

• Ekipmanın sağlam olduğunu kontrol ediniz. 

• Nakliye esnasında oluşan bir hasar var ise, derhal taşıyıcı firmayı ya da ilgili sigorta şirketini 

ayrıntılı bir şekilde bilgilendiriniz. 

• Sipariş bilgilerinizle karşılaştırınız. 

Eğer herhangi bir parça eksikse, teslimat tarihini takriben 8 gün içerisinde SET-A MAKİNA’ yı 

bilgilendiriniz. 

Garanti 

Bu makine, teslimat tarihinden itibaren 1 yıl boyunca, imalat kaynaklı hatalara ve malzeme kusurlarına 

karşı garanti kapsamındadır.  

Bu garanti, malzeme kaynaklı hata ve kusurlar, imalat ve işleme ile ilgili olarak, sorunun tespit edilmesini 

takriben 8 gün içerisinde rapor edilmesi durumunda geçerlidir. 

Belirtilen kusur kullanım ve bakım kılavuzunu takip etmeme, kötü ya da uygun olmayan kullanım sonucu 

oluşmuşsa, kullanım kaynaklı bir aşınma değil ise, ilgili parçanın yenilenmesi veya tamir edilmesi SET-A 

MAKİNA’ nın inisiyatifindedir. 

Yenilenecek ya da tamir edilecek parçaların işlemleri tarafımızca yapılacaktır.  

Nakliye ve ulaşım masrafları kullanıcı tarafından karşılanacaktır. Teknisyen müdahalesi gerektiren bir 

durum olması halinde, personele ait seyahat, konaklama ve işçilik masrafları da kullanıcı tarafından 

karşılanacaktır. 

Kullanıma bağlı aşınmaya uğrayan parçalar garanti kapsamında değildir. 

Makine Üzerinde Değişiklik 

SET-A MAKİNA ürettiği tüm makinalar üzerinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını 

saklı tutar. 

Makinanın Seri Numarası 

Makinanın kimlik tespiti gösterilen kart üzerindeki numara aracılığıyla yapılabilir. (Bkz. “Teknik 

Açıklama”) 

Yedek Parçaların Belirtilmesi 

Yedek parça talep ederken, makinenin seri numarası ile gerekli parçanın ekte gönderilen yedek parça 

listesindeki numarasını mutlaka belirtiniz. 
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TEKNİK BİLGİLER 

MOD. TIGERFILL   SERİ No. TK__________________ 

TIGERFILL olarak adlandırılan Elmas Tel Kesme Makinası, 800 mm kasnak ile 42 m/s, 1000 mm 

kasnak ile 52 m/s kesme hızına olanak veren 75 beygirlik elektrik motoru ile donatılmıştır. 

Ray üzerindeki hareket, tel gerginliğini kontrol edip, herhangi bir sorun algıladığında veya tel 

koptuğunda, önceden belirlenmiş parametrelere göre otomatik olarak kasnak dönüşünü durduran özel 

bir kart aracılığıyla kontrol edilmektedir. 

1 beygirlik servo motor, makinanın ray üzerinde hızlı bir şekilde konum değiştirmesini sağlar. 

Ana kasnağın 360 derece dönüşünü 1,1 beygirlik; 600 mm sağ-sol hareketini ise 0,55 beygirlik elektrik 

motorları ile sağlanır.  

3 m’lik iki adet ray makine ile teslim edilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 

GÜVENLİK 

Güvenlikle İlgili Genel Bilgi 

 
Bu makinenin tasarımı ve imalatını, 2006/42/AT sayılı Makina Emniyet Yönetmeliği, 2006/95/AT sayılı 
LVD Yönetmeliği, 2004/108/AT sayılı EMC yönetmeliğine göre uygun yaptığımızı beyan ederiz. 
 
Özellikle operatörlere yönelik riskleri önlemek için gerekli kriterler, tasarım ve imalat aşamalarında göz 
önüne alınmaktadır. 
 
Tasarım aşamasında bazı riskler için çözüm bulmak mümkün değildir. Böyle durumlarda, bu kılavuz en 
güvenli yolla çalıştırmayı benimseyen güvenlik talimatlarını göstermektedir. 
 
UYARI: SET-A Makina talimatlara, önerilere ve prosedürlere bağlı kalınmasını tavsiye eder. 
 
 

Güvenlik Talimatları 

 
• Makinenin kurulumu (montajı), bakımı ve kullanımı uzman personele aittir. 
• Herhangi bir temizlik veya bakım müdahalesi yapmadan önce, güç kaynağının bağlantısının 

kesildiğinden emin olunuz. 
• Mobil elemanları koruyan sabit koruma parçalarını hareket ettirmeyiniz. 
• Elinizi sıkışma, ezilme tehlikesi olan yerlere koymayınız. 
• Makinenin kullanımı esnasında rayın üzerinde bulunmayınız. 
• Operatör kontrol grubu yardımıyla en uzak ve korunaklı pozisyonda kalmalıdır. 
• Uygulamada ve kontrol işlemleri esnasında, operatör her zaman kontrol grubunun arkasında 

bulunmalıdır. 
• Makine veya makine parçalarına dokunulduğunda makina her zaman boşta olmalıdır ve güç 

kaynağının bağlantısı kesilmelidir. Bu işlem uzman personel tarafından uygun araçlar ile 
gerçekleştirilmelidir. 

• Eğer makine parçalarının değiştirilmesi gerekiyorsa, yalnızca orijinal yedek parçaları kullanın. 
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Çalışmaya başlamadan önce: 

• Makinanın tüm cıvatalarının uygun bir şekilde sıkıldığından emin olunuz. 

• Makinanın çalışma alanı içerisinde, makinanın kontrolünü etkileyebilecek yüksek gerilim hattı 

olmamasına özen gösteriniz. 

• Rayları, çalışma alanını ve tüm destekleyici ekipmanları kontrol ediniz. 

• Uygun bir şekilde makineyı hizalayınız. 

• Blokları ve makinanın yere sabitlenme durumunu kontrol ediniz. 

• Çalışma alanının yüksek gürültü seviyelerine maruz kaldığını belirtiniz. 

• Makine etrafına, yetkisi olmayan kişilerin yaklaşmasını engelleyiniz. 

Çalışma esnasında: 

• Herhangi bir tehlikeki durum ya da uygunsuz işlev fark etmeniz durumunda, derhal gerekli 

kişileri uyarınız. 

• Operatörün konumu, hareketli parçalarla hiçbir şekilde temas etmeyecek bir yerde olmalıdır. 

• Makine çalışırken hareketli parçaların arasına girmeyiniz. 

• Operatörün dikkatinin dağılmasını önleyiniz. 

Çalışma bittikten sonra: 

• Makinanın hava beslemesini kesin 

• Makinayı doğru bir şekilde konumlandırın; 

• İlerlemeyi durdurun; 

• Makina üzerinde yapacağınız bakım ve gözden geçirme uygulamalarını, gücü kestikten sonra 

yapınız. 

• Bakım çalışması yaparken bu kılavuzdaki talimatlara uyunuz. 

Operatör çalışma sahasında şu kişise koruyucu donanımları kullanmalıdır:  

• Koruyucu ayakkabı 

• Koruyucu başlık 

• Koruyucu gözlük 

• Eldiven 

• Gürültü engelleyici kulaklık 

UYARI: SET-A Makine, bu kılavuzda yer alan güvenlik normlarına ve önerilerine uyulmaması sonucu 
oluşabilecek hasarlardan sorumlu değildir. 
 
UYARI: Makine ile çalışırken, elmas tel 
kopması durumunda operatörün zarar 
görmesini engellemek için, kontrol panelini 
güvenli bir mesafede uygun bir konuma 
yerleştirin. Elmas telin çalışma alanı içerisine 
hiçbir sebeple girmeyin. 
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KALDIRMA VE NAKLİYE 

UYARI: Makinanın konumlandırılması ve taşınması eğitimli personel tarafından yapılmalıdır. 

Ağırlık kg 1700 (3748 Lbs) 

DİKKAT: Makinayı uygun bir şekilde kaldırabilmek için lütfen sadece, tarafımızca sağlanan 

kaldırma plakasını kullanın. 
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RAYIN KONUMLANDIRILMASI 

 

Şekilde gösterildiği gibi, rayı (A) kesilecek yüzeydeki delikle (B) aynı hizada olacak şekilde yerleştirin. 

Bu hizalama sağa ve sola 10 cm (max. 15 cm) tolerans ile yapılabilmektedir. 

Rayın eğilmesini önlemek amacıyla, rayı odun kirişlerin üzerine yerleştirin. Bu kirişlerin düzgünce 

hizalanmış olması önerilmektedir. Kirişlerin hdüzgünce hizalanmasının başarılamaması durumunda, 

kasnağın 360° dönebilmesi sayesinde düzgünce ayarlanabilir. 

Rayların birleştirilmesi şekilde gösterildiği gibi kanca ile yapılmaktadır (C ve D). 
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MAKİNANIN KONUMLANDIRILMASI 
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BAŞLANGIÇ İŞLEMLERİ 

UYARI: Elektrik kaynağının makine üzerinde belirtilen değerlerle aynı olup olmadığı kontrol edin. 

(380 V 50 Hz.) 

 

1. Elektrik kablosu makine üzerindeki A bölümüne takın. (Şekil 2). Bu kablo 3 no’lu şekilde 

görüldüğü gibi voltaj ve uzaklık miktarına uygun olarak seçilmelidir. 

2. Kontrol panosundan gelen kabloyu B bölümüne takın. (Şekil- 2) 

3. Ana kumanda anahtarını 1 pozisyonuna getirin. (Şekil- 2) 

Bu aşamada makine çalıştırılmaya hazır durumdadır. 
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KONTROL PANELİ 

 

1. Elektrik Lambası 

2. Stop Lambası 

3. Acil Stop Butonu 

4. Kasnak Dönüşü (Saat Yönünde) 

5. Kasnak Dönüşü (Saat Yönünün Tersine) 

6. Kasnak Dönüşü Durdurma 

7. Makinayı Geri Hareket Ettirme 

8. Makinayı İleri Hareket Ettirme 

9. Makinanın İleri / Geri Hareketini Durdurma Butonu 

10. Manuel / Otomatik Seçim Düğmesi 

11. Makina Geri Hareketi Manuel Yürüyüş Hız Kontrolü 

12. Ana Motor Amper Göstergesi 

13. Sağ / Sol Kasnak Döndürme Düğmesi (360°) 

14. Sağ / Sol Kasnak Hareket Ettirme Düğmesi 

 

UYARI: Herhangi bir acil durumda derhal 3 numaralı butona basınız. 
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ÇALIŞMA İŞLEMLERİ 

Makinanın kesim işlemi sırasında kumanda panosu ile doğru bir şekilde kullanılması için; 

• 2 no’lu acil stop düğmesinin açık olup olmadığını kontrol edin (çekili vaziyette). 

• 1 no’lu lambada ışık yanıp yanmadığını kontrol edin. 

• Kasnak üzerine elmas teli geçirin. 

• Makinanın yanına yerleştirilen döndürme tekerleği (A noktası Şekil – 5) ile kasnağı yapılacak 

kesim ile aynı eğimde olacak şekilde döndürerek ayarlayın. Her iki yönde 360̊ döndürebiliriz. 

Aynı döndürme tekerleği B noktasına yerleştirerek kasnağı yapılacak kesim ile aynı hizaya 

gelecek şekilde ayarlayabilirsiniz. 
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Ana motor kapalıyken 6 ve 7 no’lu düğmeler ile makinayı raylar üzerinde ve geri hareket ettirerek elmas 

telin gerginliğini ayarlayabilirsiniz. Makinayı durdurmak için parmağınızı düğmeden çekin. 

Kasnağın dönüş yönü 3 no’lu düğme ile (saat yönünde) ve 4 no’lu düğme ile (saat yönü tersinde) kontrol 

edilebilir. 

Makinayı çalıştırmak için önce 9 no’lu anahtarı manuel konuma getirin. Şimdi kasnağı , dönüş yönünü 

seçerek çalıştırabilirsiniz. Sonra 6 no’lu düğmeye basarak makinanın geri yürüyüşünü başlatabilirsiniz. 

11 no’lu potansiyometre ile yeterli hızı ayarlayabilirsiniz. 

9 no’lu anahtarı otomatik konuma getirerek 10 no’lu potansiyometre ile geri yürüyüş hızını 

sabitleyebilirsiniz. 

10 no’lu potansiyometre önce “0” da olmalı daha sonra doğru hız buluncaya kadar yavaş yavaş 

artırılmalıdır. 

Bu noktada makinanın yürüyüşü 12 no’lu amper göstergesi ile otomatik olarak kontrol edilmektedir. 

(Sabit bir hızda) 

Makine otomatik yürüyüşte çalışırken durdurmak için 10 no’lu potansiyometreyi “0” getirin ve 8 no’lu 

düğmeye basarak geri yürüyüşü durdurun. 

Kasnak dönüşünü durdurmadan önce telin 5-10 dakika boşta dönmesine izin verin. Bu sayeda tel, kaya 

üzerinde kendine yer açacak ve tekrar kalkışta sıkışmayacaktır. 

UYARI: Otomatikte çalışırken tel, koparsa veya tel üzerindeki gerilim, normalin dışında olursa (80 

Amp. Üzeri veya 24 Amp. Altında) makine, otomatik olarak duracaktır. 

UYARI: Makine uzun süre çalışmadan bekleyecekse telin gergin durumda bırakılmaması 

gerekmektedir. 
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ÖNERİLER 

En iyi performansı ve en düşük elmas tel sarfiyatını elde etmek için;  

A. Başlangıç anında tel gevşek olmalıdır. 

B. Başladıktan sonra tel, ufak bir sehim yapacak şekilde 

gerginleştirilmelidir.  

Telin dönme yönünde Şekil-6 ‘da gösterildiği gibi olması tercih edilebilir, 

böylece su yukarıdan beslenebilir ve tel üzerinde sürekli akış olur ve su 

tepeden çıkar. 

Başlangıç evresinde tel, gergin olmamalıdır. Şekil-6 (A) 

Makine çalıştıktan sonra tel, hafifçe gerginleştirilmelidir. (B) Bu anda tel, 

keskin köşeler kesmektedir. (E-D) 

Küçük kasnaklar (C) şekilde görüldüğü gibi tel ile ana kasnak arasında 

maksimum yüzey temasını sağlamak için mümkün olduğunca 

yaklaştırılmalıdır. 

ÖNEMLİ NOT: Mermerde kesim hızının 42 m/sn olması tavsiye edilir. 

DİKKAT: Delikten çok fazla miktarda su dökülmesi, kaldırılacak 

suyun miktarına bağlı olarak yüksek gerilime ve dolayısıyla 

ampermetrenin yükselmesine neden olabilir ve makinayı aniden durdurur. 
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Doğru Başlama Operasyonları İçin Öneriler 

UYARI: Eğer kesme esnasında elmas tel, kasnaktaki kauçuk üzerinde kayarsa, kauçuğun 

eriyerek hasar görmesi birkaç saniye sürecektir. 

Kesme başlangıcı esnasında telin kaymasını önleyin, kayma olursa makinayı derhal durdurarak  

• Tel gerginliği 

• Yardımcı kasnakların konumunu  

kontrol ediniz. 

Eğer yardımcı kasnakların arası çok açıksa, tel ile ana kasnak üzerindeki temas alanı yeterli değil ise, 

şu problemler oluşabilir: 

• Tel kasnak lastiği üzerinde kayabilir. 

• Kauçuk eriyebilir. 
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ELMAS TELİN BAĞLANTISI 

Uygun bir kesici ile teli, iki boncuğun ortasından kesin. (fig. 7) 

 

Telin iki ucunda kalan yarım plastik parçaları çıkarın. (fig. 8) 

Tele zarar vermemek ve tel çalışırken boncuklarda eşit aşınma gerçekleşmesi amacıyla, telin 

birleştirilirken kendi etrafında döndürülmesi yüksek önem arz eder. Bu nedenle tel birleştirilmeden önce 

her bir metre tel için 1,5 tur olmak üzere kendi etrafında döndürülmesi gerekmektedir (Örneğin 10 metre 

tel için 15 tur).  

Birleştirilecek telin iki uç noktasının fig. 8’de gösterildiği gibi uygun bir şekilde hazırlanması 

gerekmektedir. Aksi halde telin kısa bir süre çalışmasını takriben, tel ve ekleme arasına su ve çamur 

girmesine ve telin kopmasına neden olabilir. 
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Özel el presi ile ekleme parçasını sıkarak birleştirme işlemini tamamlayın. 

UYARI: Ekleme parçasını her 8-10 saatlik çalışma sonrasında değiştirmek yüksek önem arz 

etmektedir. Teli Fig. 12’de gösterilen şekilde “A” ve “B” noktalarından keserek, yukarıda 

anlatılan tel birleştirme operasyonlarını tekrar edin. 

NOT: Elmas telin yardımcı kasnak kauçuğunun üzerindeki çalışmasını kontrol edin. 
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BAKIM 

 

1. Elektrik panosu ve makina kapağını mutlaka kapalı tutunuz. Her iş günü bitiminde kapakları 

açarak makina içini ve elektrik panosunun içini temizleyiniz. Elektrik panosunu temizlerken 

basınçlı hava kullanmayınız. 

2. Kumanda panosunun kapağını kapalı tutunuz. Taşıma için ara kabloyu makinadan ayırdıktan 

sonra fişi yere atmayınız, toz girmesini engellemek için, bir poşetle izole ediniz. Haftada 1-2 kez 

temizleyiniz. 

3. Her gün; kasnak mekanizmasını hareket ettiren mil, redüktör ve kasnak yatak aksamında 

bulunan gresörlükleri kullanarak, gresle yağlayınız. 

4. Haftada 1 kez yürüyüş sisteminde yer alan Armut Redüktör, Redüktör kapağı açılmak suretiyle 

yağ seviyesi kontrol edilmelidir. (Yağ: yürüyüş sisteminde yer alan armut Redüktörün yağ 

seviyesi günde 8 saat çalışması durumunda ayda 1 kez, 8-24 saat çalışması durumunda 

haftada 1 kez kontrol edilmesi gerekmektedir.) 

 

Kullanılması gereken yağlar: 

• Petrol Ofisi Rock Drill 100 

• Shell Torcula 100 

• Mobil Almo 527 

 

5. Ayda 1 kez; motor yürüyüş sisteminde bulunan redüktöre, gres basarak yağlayınız. 

6. Her iş günü bitiminde; kasnak mekanizmasını bulunduğu kafayı hareket ettiren mil ve sonsuz 

vidayı basınçlı hava ve bez kullanarak temizleyiniz. 

7. İşe başlamadan önce; kasnak lastiğini kontrol ediniz. İncelmiş veya deformasyon uğramış lastik, 

elmas telin kasnağa temasını sağlayarak bozulmasına sebebiyet verebilir. Bozuk lastiği 

değiştiriniz. 

8. Makinanın çalışmadığı durumlarda enerji kablosu (fiş) muhakkak üzerinden çıkarılmalıdır. 
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PID CİHAZI AYAR PARAMETRELERİ 

 

 

1) Ekranda “SET” yazısı görülene kadar “ ►” (ENTER) tuşuna uzun basın. 

2) Ardından ekranda “SET1” yazısı görene kadar “ESC” ye (ESCAPE) basın. “SET1” yazısı 

görüldükten sonra ise “►” a (ENTER) kısa basın. 

3) Ekranda “SETL” değeri çıkınca “►” a (ENTER) kısa basarak ekranda “030” değerini görülecektir.  

SETL: tel koptuğu zaman makinanın durması için girilen bir değerdir. Bu değer makinanın boşta 

çalışma akımına göre 2 amper fazla olacak şekilde girilmelidir.  

Örneğin: makina boşta çalışırken motorun çektiği amper değeri PID cihazında 35 amper olarak 

görülüyor ise, bu “SETL” değeri 37 amper olarak girilmelidir. 

4) “SETL” değeri “ESC” (ESCAPE) tuşuna basılarak “SETLT” değeri ekrana getirilecektir. “►” 

(ENTER) tuşuna uzun basarak parametrenin içine girilecektir. Ekranda görülen değer, tel koptuktan 

kaç saniye sonra makinanın duracağını göstermektedir. 

Örneğin: “02.0” olmalıdır. 

5) Daha sonra ekranda “SETH” degeri görülene kadar “ESC” (ESCAPE) tuşuna basılacaktır. “SETH 

DEĞERİ” moturun maksimum çalışma akımına göre ayarlanmaktadır.  

Örneğin: 55 kw 1000 d/dk bir elektrik motoru için etiket değeri 125 amperi göstermektedir. Biz 

ise bu değeri, 110 amper olacak şekilde ayarlamaktayız. 45 kw 1000 d/dk bir elektrik motoru 

için etiket değeri 87 amper göstermektedir. Biz ise bu değeri 80 amper olacak şekilde 

ayarlamaktayız. Yani motor etiket değerinin %10 eksiği girilmektedir. Bu durum her motor için 

aynı olacaktır. 

6) Ekranda görülen “SETH” değeri “ESC” (ESCAPE) tuşuna basılarak “SETHT” olacak şekilde 

değiştirilecektir.  
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SETHT: bu değer motorun aşırı zorlandığı durumlarda (rulman dağılması, telin kopup kasnağı 

sıkıştırması vb.) Makinayı “STOP” ettirmek için kullanılmaktadır. 

“SETHT” değeri ekranda görüldükten sonra “►” (ENTER) tuşuna basılarak ekranda görülen 

değer “11.0” olarak değiştirilecektir. Motorun ilk kalkış anında fazla akım çekmesinden dolayı bu 

değer bu şekilde girilecektir. 

7) Ekranda “CONF” (CONFIGURATION) görülene kadar “ESC”(ESCAPE) tuşuna basılacaktır. 

Ekranda “CONF” görüldükten sonra “►” (ENTER) tuşuna basılacak ve ekranda “FILLET” yazısını 

görüldükten sonra “►” ENTER tuşuna tekrar basılacak ve değeri “93” yapıp “►” (ENTER) tuşuna 

uzun basıp kaydedilecektir. Daha sonra “ESC” (ESCAPE) tuşuna basılcak ve “TYPE” değerine 

gelinecektir.  

TYPE değeri, akım trafosuna göre ayarlanmaktadır.  

Örneğin: 55 kw için  125-5 olarak değiştirilecektir. 

           37-45 kw için 100-5 

           18,5 kw için 50-5 

                    11 kw için 30-5 olacak şekilde değiştirilecektir. 

 

8) Daha sonra “ESC” (ESCAPE) tuşuyla “HYS” değeri ekrana getirilecektir. “►” (ENTER) tuşuna 

basılarak parametrenin içine girilecek ve içindeki değer “1.00” olarak değiştirilecektir. “►” (ENTER) 

tuşuna uzun basıp bu değer kaydedilecektir.  

HYS DEĞERİ : “SET” değerinden 1 amper yüksek veya düşük olduğunda yürüyüş motorunu 

sabit tutmayı sağlamaktadır.  

9) Daha sonra “ESC” (ESCAPE) tuşuna ekrana “ONOFF” değeri gelene kadar basılacaktır. “►” 

(ENTER) tuşuna basılarak içinde ki “PON” “POFF” olarak değiştirilecektir.  

10) SET DEĞERİNİN GİRİLMESİ: SET DEĞERİ ayarlanması sırasında ise  “►” (ENTER) tuşuna uzun 

basılacak ve ekranda “SET” değerini görüldükten sonra “►” (ENTER) tuşuna kısa basılarak 

görülen değer telin gerginliğine göre ayarlanacaktır.  

SET DEĞERİ: makina otomatik kesim yaparken motorun çektiği akım değeridir. Bu değer kesim 

esnasında ki telin gerginliğine göre ayarlanacaktır.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 


