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BIUUUS04 (Published) Book specs- Dates: 20071018 / 20071018 / 20101215 Lang: ENG01 Applic: PCU

1. General Safety Requirements—Vital Information for
Management Personnel
Incorrect installation, neglected preventive maintenance, abuse, and/or improper repairs, or
changes to the machine can cause unsafe operation and personal injuries, such as multiple
fractures, amputations, or death. The owner or his selected representative (owner/user) is
responsible for understanding and ensuring the proper operation and maintenance of the machine.
The owner/user must familiarize himself with the contents of all machine instruction manuals.
The owner/user should direct any questions about these instructions to a Milnor® dealer or the
Milnor® Service department.
Most regulatory authorities (including OSHA in the USA and CE in Europe) hold the owner/user
ultimately responsible for maintaining a safe working environment. Therefore, the owner/user
must do or ensure the following:
• recognize all foreseeable safety hazards within his facility and take actions to protect his
personnel, equipment, and facility;
• work equipment is suitable, properly adapted, can be used without risks to health or safety,
and is adequately maintained;
• where specific hazards are likely to be involved, access to the equipment is restricted to those
employees given the task of using it;
• only specifically designated workers carry out repairs, modifications, maintenance, or
servicing;
• information, instruction, and training is provided;
• workers and/or their representatives are consulted.
Work equipment must comply with the requirements listed below. The owner/user must verify
that installation and maintenance of equipment is performed in such a way as to support these
requirements:
• control devices must be visible, identifiable, and marked; be located outside dangerous zones;
and not give rise to a hazard due to unintentional operation;
• control systems must be safe and breakdown/damage must not result in danger;
• work equipment is to be stabilized;
• protection against rupture or disintegration of work equipment;
• guarding, to prevent access to danger zones or to stop movements of dangerous parts before
the danger zones are reached. Guards to be robust; not give rise to any additional hazards; not
be easily removed or rendered inoperative; situated at a sufficient distance from the danger
zone; not restrict view of operating cycle; allow fitting, replacing, or maintenance by
restricting access to relevant area and without removal of guard/protection device;
• suitable lighting for working and maintenance areas;
• maintenance to be possible when work equipment is shut down. If not possible, then
protection measures to be carried out outside danger zones;
• work equipment must be appropriate for preventing the risk of fire or overheating; discharges
of gas, dust, liquid, vapor, other substances; explosion of the equipment or substances in it.
1.1.

Laundry Facility
Provide a supporting floor that is strong and rigid enough to support–with a reasonable safety
factor and without undue or objectionable deflection–the weight of the fully loaded machine and
the forces transmitted by it during operation. Provide sufficient clearance for machine movement.
PELLERIN MILNOR CORPORATION
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Provide any safety guards, fences, restraints, devices, and verbal and/or posted restrictions
necessary to prevent personnel, machines, or other moving machinery from accessing the
machine or its path. Provide adequate ventilation to carry away heat and vapors. Ensure service
connections to installed machines meet local and national safety standards, especially regarding
the electrical disconnect (see the National Electric Code). Prominently post safety information,
including signs showing the source of electrical disconnect.
1.2.

Personnel
Inform personnel about hazard avoidance and the importance of care and common sense. Provide
personnel with the safety and operating instructions that apply to them. Verify that personnel use
proper safety and operating procedures. Verify that personnel understand and abide by the
warnings on the machine and precautions in the instruction manuals.

1.3.

Safety Devices
Ensure that no one eliminates or disables any safety device on the machine or in the facility. Do
not allow machine to be used with any missing guard, cover, panel or door. Service any failing or
malfunctioning device before operating the machine.

1.4.

Hazard Information
Important information on hazards is provided on the machine safety placards, in the Safety Guide,
and throughout the other machine manuals. Placards must be kept clean so that the
information is not obscured. They must be replaced immediately if lost or damaged. The
Safety Guide and other machine manuals must be available at all times to the appropriate
personnel. See the machine service manual for safety placard part numbers. Contact the Milnor
Parts department for replacement placards or manuals.

1.5.

Maintenance
Ensure the machine is inspected and serviced in accordance with the norms of good practice and
with the preventive maintenance schedule. Replace belts, pulleys, brake shoes/disks, clutch
plates/tires, rollers, seals, alignment guides, etc. before they are severely worn. Immediately
investigate any evidence of impending failure and make needed repairs (e.g., cylinder, shell, or
frame cracks; drive components such as motors, gear boxes, bearings, etc., whining, grinding,
smoking, or becoming abnormally hot; bending or cracking of cylinder, shell, frame, etc.; leaking
seals, hoses, valves, etc.) Do not permit service or maintenance by unqualified personnel.
— End of BIUUUS04 —
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BIUUUS21 (Published) Book specs- Dates: 20071018 / 20071018 / 20101215 Lang: ENG01 Applic: PCU

2. Internal Electrical and Mechanical Hazards
2.1.

Safety Placards—Internal Electrical and Mechanical Hazards
[Document BIUUUS15]

One or more safety placards on the machine, similar to the following, alert personnel to hazards
inside the machine and in electrical enclosures.
Figure 1: Internal Electrical and Mechanical Hazards

2.2.

Safety Alert Messages—Internal Electrical and Mechanical
Hazards [Document BIUUUS11]
The following are instructions about hazards inside the machine and in electrical enclosures.
WARNING 1 : Electrocution and Electrical Burn Hazards—Contact with electric power
can kill or seriously injure you. Electric power is present inside the cabinetry unless the main
machine power disconnect is off.
• Do not unlock or open electric box doors.
• Do not remove guards, covers, or panels.
• Do not reach into the machine housing or frame.
• Keep yourself and others off of machine.
• Know the location of the main machine disconnect and use it in an emergency to remove
all electric power from the machine.
WARNING 2 : Entangle and Crush Hazards—Contact with moving components normally
isolated by guards, covers, and panels, can entangle and crush your limbs. These components
move automatically.
• Do not remove guards, covers, or panels.
• Do not reach into the machine housing or frame.
• Keep yourself and others off of machine.
• Know the location of all emergency stop switches, pull cords, and/or kick plates and use
them in an emergency to stop machine motion. These may not stop certain devices such as
pumps on some machines.
CAUTION 3 : Burn Hazards—Contact with hot goods or machine components can burn you.
• Do not remove guards, covers, or panels.
• Do not reach into the machine housing or frame.
PELLERIN MILNOR CORPORATION
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— End of BIUUUS21 —
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BIUUUS23 (Published) Book specs- Dates: 20071018 / 20071018 / 20101215 Lang: ENG01 Applic: PCU

3. Cylinder and Processing Hazards
3.1.

Safety Placards—Cylinder and Processing Hazards [Document
BIUUUS17]

One or more safety placards on the machine, similar to the following, alert personnel to hazards
related to the cylinder and laundering process.
Figure 2: Cylinder and Processing Hazards

3.2.

Safety Alert Messages—Cylinder and Processing Hazards
[Document BIUUUS13]

The following are instructions about hazards related to the cylinder and laundering process.
WARNING 4 : Confined Space Hazards—Confinement in the cylinder can kill or injure
you. Hazards include but are not limited to panic, burns, poisoning, suffocation, heat prostration,
biological contamination, electrocution, and crushing.
• Do not attempt unauthorized servicing, repairs, or modification.
WARNING 5 : Explosion and Fire Hazards—Flammable substances can explode or ignite
in the cylinder, drain trough, or sewer. The machine is designed for washing with water, not any
other solvent. Processing can cause solvent-containing goods to give off flammable vapors.
• Do not use flammable solvents in processing.
• Do not process goods containing flammable substances. Consult with your local fire
department/public safety office and all insurance providers.
— End of BIUUUS23 —

PELLERIN MILNOR CORPORATION

11

Safety Alert Messages—Unsafe Conditions

BIUUUS14 (Published) Book specs- Dates: 20071018 / 20071018 / 20101215 Lang: ENG01 Applic: PCU

4. Safety Alert Messages—Unsafe Conditions
4.1.
4.1.1.

Damage and Malfunction Hazards
Hazards Resulting from Inoperative Safety Devices
WARNING 6 : Multiple Hazards—Operating the machine with an inoperative safety device
can kill or injure personnel, damage or destroy the machine, damage property, and/or void the
warranty.
• Do not tamper with or disable any safety device or operate the machine with a
malfunctioning safety device. Request authorized service.
WARNING 7 : Electrocution and Electrical Burn Hazards—Electric box doors—
Operating the machine with any electric box door unlocked can expose high voltage conductors
inside the box.
• Do not unlock or open electric box doors.
WARNING 8 : Entangle and Crush Hazards—Guards, covers, and panels—Operating the
machine with any guard, cover, or panel removed exposes moving components.
• Do not remove guards, covers, or panels.

4.1.2.

Hazards Resulting from Damaged Mechanical Devices
WARNING 9 : Multiple Hazards—Operating a damaged machine can kill or injure
personnel, further damage or destroy the machine, damage property, and/or void the warranty.
• Do not operate a damaged or malfunctioning machine. Request authorized service.
CAUTION 10 : Machine Damage Hazards—Drive shaft and drive motors—Although the
tunnel may operate with drive shafts disconnected between modules or units, or with a motor not
functioning, the added stress on drive components will quickly damage the machine.
• Do not operate the machine with any evidence of damage or malfunction.

4.2.
4.2.1.

Careless Use Hazards
Careless Operation Hazards—Vital Information for Operator Personnel (see
also operator hazards throughout manual)
WARNING 11 : Multiple Hazards—Careless operator actions can kill or injure personnel,
damage or destroy the machine, damage property, and/or void the warranty.
• Do not tamper with or disable any safety device or operate the machine with a
malfunctioning safety device. Request authorized service.
• Do not operate a damaged or malfunctioning machine. Request authorized service.
• Do not attempt unauthorized servicing, repairs, or modification.
• Do not use the machine in any manner contrary to the factory instructions.
• Use the machine only for its customary and intended purpose.
• Understand the consequences of operating manually.
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CAUTION 12 : Goods Damage and Wasted Resources—Entering incorrect cake data
causes improper processing, routing, and accounting of batches.
• Understand the consequences of entering cake data.
4.2.2.

Careless Servicing Hazards—Vital Information for Service Personnel (see
also service hazards throughout manuals)
WARNING 13 : Electrocution and Electrical Burn Hazards—Contact with electric
power can kill or seriously injure you. Electric power is present inside the cabinetry unless the
main machine power disconnect is off.
• Do not service the machine unless qualified and authorized. You must clearly understand
the hazards and how to avoid them.
• Abide by the current OSHA lockout/tagout standard when lockout/tagout is called for in
the service instructions. Outside the USA, abide by the OSHA standard in the absence of
any other overriding standard.
WARNING 14 : Entangle and Crush Hazards—Contact with moving components
normally isolated by guards, covers, and panels, can entangle and crush your limbs. These
components move automatically.
• Do not service the machine unless qualified and authorized. You must clearly understand
the hazards and how to avoid them.
• Abide by the current OSHA lockout/tagout standard when lockout/tagout is called for in
the service instructions. Outside the USA, abide by the OSHA standard in the absence of
any other overriding standard.
WARNING 15 : Confined Space Hazards—Confinement in the cylinder can kill or injure
you. Hazards include but are not limited to panic, burns, poisoning, suffocation, heat prostration,
biological contamination, electrocution, and crushing.
• Do not enter the cylinder until it has been thoroughly purged, flushed, drained, cooled,
and immobilized.
• Abide by the confined space entry procedures in the reference manual.
— End of BIUUUS14 —
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Güvenlik rehberi—
Sürekli Toplu Yıkama
Makinesi
DİKKAT: Bu kılavuzda yer alan bilgiler, Pellerin Milnor Corporation
tarafından yalnızca İngilizce versiyonda sağlanmıştır. Milnor, belgenin
kaliteli bir çevirisini sağlamaya çalışmıştır ancak İngilizce dışındaki
versiyonda yer alan bilgilerin doğruluğu, tamlığı veya yeterliliği ile ilgili olarak
hiçbir taahhüt, vaat veya garanti vermez.
Ayrıca Milnor, tamamen üçüncü bir taraf tarafından gerçekleştirildiği için
İngilizce dışındaki versiyonda yer alan bilgileri doğrulamak için herhangi bir
girişimde bulunmamıştır. Bu nedenle Milnor, içerikte veya biçimde mevcut
hatalardan ötürü sorumluluğu açık bir şekilde reddeder ve İngilizce olmayan
versiyondaki bilgilerin kullanımına güvenilmesi veya kullanımının sonuçları
ile ilgili olarak hiçbir sorumluluk üstlenmez.
Bu kılavuzun İngilizce olmayan versiyonunun kullanılması veya
kullanılamamasından ya da bu versiyona güvenilmesinden veya
çevirideki hatalardan, eksikliklerden veya yanlışlardan dolayı herhangi
bir şekilde kaynaklanabilecek doğrudan, dolaylı, arızi veya neticede
oluşan hasarlardan ötürü Milnor veya acenteleri veya çalışanları hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
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Uygulanabilir Milnor® Model numarasına göre ürünler:
76028L4F
76028M5S
76028W3F
76032T2F
76039M3S
76039S3F
76039W3S
92048C3F

76028L4S
76028S3F
76028W3S
76032Y2F
76039M4F
76039S3S
76039W4F

76028L5F
76028S3S
76028W4F
76039L3F
76039M4S
76039S4F
76039W4S

76028L5S
76028S4F
76028W4S
76039L3S
76039P3F
76039S4S
76039W5F
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76028M4F
76028S4S
76028W5F
76039L4F
76039P3S
76039S5F
76039W5S

76028M4S
76028S5F
76028W5S
76039L4S
76039P4F
76039S5S
92048C1F

76028M5F
76028S5S
76032C2F
76039M3F
76039P4S
76039W3F
92048C2F
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BIUUUS04 (Published)

Book specs- Dates: 20071018 / 20071018 / 20170519 Lang: TUR01 Applic: PCU

1. Genel Güvenlik Gereksinimleri — Yönetim Personeli için Hayati
Bilgiler

Yanlış montaj, ihmal edilmiş arıza önleyici bakım, yanlış tamirat, gibi makinedeki değişiklikler güvenli
olmayan kullanım şartları oluşturabilir, ciddi yaralanmalar, sakatlıklar veya ölümlere yol açabilir. Makine
sahibi veya temsilcisi makinenin kullanımını ve bakımını doğru öğrenmek ve uygulamaktan sorumludur.
Kullanıcı makinenin tüm kullanım kılavuzlarına riayet etmeli, bilmeli ve aşina olmalıdır. Kullanıcı
karşılaştığı her sorunda Milnor yetkili servisini ve temsilcilerini bilgilendirmeli ve sorunlarını
aktarabilmelidir.
Genellikle uygulamada Otoriteler güvenli çalışma ortamı yaratılması hususunu makine sahibinden bekler
ve sorumlu tutarlar.(ABD de OSHA ve Avrupa’da CE gibi ). Bu nedenle makine sahibi ve kullanıcı
aşağıdaki hususları temin etmelidir:
• Tesis içinde öngörülebilir personele, makinelere, ve tesise zarar verebilecek bütün tehlikeleri ve
riskleri giderecek şekilde çalışma yapılmalı, tedbir alınmalıdır,
• Çalışma ekipmanları uygun, düzgün adapte edilmiş, düzgün uyarlamış ve sağlıklı, güvenlikli bir
şekilde kullanılabilmelidir;
• Belli başlı tehlikeleri öngöremeyecek veya sebep olabilecek personelin makineye müdahalesi ve
çalıştırması sakıncalıdır ve görevlendirilmemelidir.
• Sadece yetkili, donanımlı, teknisyen tamirat, değişiklik, bakım ve servis hizmeti yapabilir;
• Bilgi, talimat, ve eğitim verilmekte ve sağlanmaktadır;
• İşçiler ve /veya onların temsilcilikleri danışma halinde olmalılar.
Çalışma ekipmanları aşağıda belirtilen istekleri karşılamalıdır. Mal sahibi veya kullanıcı bu istekleri
karşılamak ve desteklemek amaçlı makinelerin montajını ve bakımını talep ve temin etmelidir:
• Kontrol aletleri görülebilir olacak, tanımlanmış ve işaretlenmiş olacaktır. Tehlike bölgesinin dışında
olacak; operasyon hatalarını yükseltici nitelikte olmamalıdır;
• Kontrol sistemi güvende olmalıdır arıza/çökme durumlarında tehlikeli sonuç doğurmamalıdır;
• Çalışma makineleri dengelenecek makineler değildir;
• Çalışma makineleri arasında uyum sağlanmalıdır;
• Tehlikeli bölgeyi koruma veya tehlike yaratabilecek hareketli aksamların çalışmasını durdurmak
gerekmektedir. Koruma sağlam olmalıdır. Hasar durumunu yükseltmemelidir. Hem bakım , servis ve
tamiratı sağlamalı hem de tehlikeleri bertaraf edecek önlemleri içermelidir.
• Bakım ve çalışma alanında uygun ışıklandırma;
• Çalışma ekipmanları kapatıldığında bakım imkanı olmalıdır. Eğer mümkün değilse tehlike sathından
koruyucu önlemlerin alınması gereklidir;
• Makineler aşırı ısınma ve yangın risklerinden uzak tutulmalıdır; egzost atımı, kir, su sızması,
buharlaşma, gibi risk unsuru olabilecek olumsuzlukları giderici olmalıdır.

1.1.

Çamaşırhane

Sağlam zeminde ve destekleyici rijit şekilde kurulmalı,– mantıklı güvenlik önlemleriyle, yerli yerinde ve
sapmasız –} ve tam yüklü çalışmada tüm ağırlık yüklerinin oluşturduğu ve transfer ettiği gücün
hesaplanması gerekmektedir. Makineler arasında hareket serbestliği tanıyacak mesafeler bırakılmalıdır.
Gerekli güvenlik tedbirlerinin, ilgisiz kimseleri önleyecek, zarar görmelerini bertaraf edecek, hareketli
parçalardan uzaklaştıracak şekilde temin edilmesi gerekmektedir. Havalandırmanın uygunluğu, buhar ve
sıcaklığın atılması açısından önemlidir. Uygun olmalıdır. Montajın uluslar arası ve ulusal normlara uygun
ve makinenin taleplerini karşılayacak şekilde yapılmalıdır. Özellikle elektrik bağlantılarında ( Ulusal
elektrik standardı ) bilinmelidir.Gerekli elektrik uyarıları yapılmalıdır.
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Personel

Genel tehlikelerden uzaklaştırıcı uyarılar personele iletilmelidir. Sağduyunun gerektirdiği hassasiyet talep
edilmelidir. Genel güvenlik kurallarının öğretildiği kılavuzun el altında olması okunması ve uygulanması
sağlanmalıdır. Tehlikelerin neler olabileceği açıkça iletilmeli ve dikkatli olmaları ve güvenliği ön planda
tutmaları tembih edilmelidir.

Güvenlik Elemanları

Makinenin güvenlik aksamlarının devre dışı kalmayacağını ve bırakılamayacağını temin edin. Eksik parça
ile, koruyucu kapak, panel ve aksamla çalıştırılmaması gerektiğini kesin bir dille bildirin. Makineyi
çalıştırmadan önce arızalı veya hasarlı aksamı, parçayı kesinlikle tamir ettirin.

Tehlike Bilgisi
Güvenlik kılavuzunda güvenlik plakalarından önemle bahsedilmektedir. Makine kullanım kılavuzunda
bulmak mümkündür. Kullanım kılavuzunda güvenlik plakaları parça numaraları bulunabilir. Milnor den
bunlar talep edilebilir.

Bakım

Makinenin arıza önleyici bakım standartlarına göre bakıldığı, incelendiği ve kontrol edildiğinden emin olun
ve sağlayın. Zamanında değişmesi gereken kısımları , kayış, lastik, conta vs gibi yıpranan kısımların
değiştirilmesini sağlayın. Bu tip aksamlar değişmesi gereken zamanlarda gerekli uyarıları bildirirler.
Bunların zamanında değişmesi sonraları meydana gelebilecek büyük arızaların önüne geçer, ve makineyi
korur. Ancak bazı arızaların yetkili servis tarafından görülmesinde büyük fayda vardır. ( Örneğin, tambur,
motor arızası, dişli kutuları, sürtme, motordan duman gelmesi, koku gelmesi, anormal sıcaklık olması,
valfların, hortumların sızdırması gibi çeşitli arıza durumlarında )
— Sonu BIUUUS04 —
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2. Dahili elektrik ve mekanik Tehlikeler
2.1.

Güvenlik Plakaları—Dahili elektrik ve mekanik Tehlikeler [Doküman
BIUUUS15]

Makinenin üstündeki bir veya birden fazla güvenlik plakası olacaktır, aşağıdakilere benzer, elektrik
bağlantıları ile ve makineden kaynaklanacak tehlikelere karşı.
Rakam 1: Dahili elektrik ve mekanik Tehlikeler

2.2.

Emniyet İkaz Mesajları—Dahili elektrik ve mekanik Tehlikeler [Doküman
BIUUUS11]

Aşağıdakiler, makine içindeki ve elektrik bağlantılarındaki tehlike talimatlarıdır.
UYARI 1 : Elektrik çarpması ve kısa devre yangın Tehlikesi—Elektrik ile temas etmeyin. Ölüm
veya ciddi kalıcı sakatlıklara sebep olabilir. Makinenin ana şalteri açık iken elektrik panosuna müdahale
etmeyin. Panoda çalışma yapmadan önce mutlaka ana şalteri kapatınız.
• Elektrik panosu kapaklarını açmayın yada kapatmayın.
• Koruyucuyu, kapağı ve panelleri kaldırmayın.
• Makinenin ana yapısını bozmayın.
• Kendinizi ve başkalarını makineden uzak tutun.
• Makinenin ana şalterinin nerede olduğunu öğreniniz ve acil müdahalelerde nereden kapatacağınızı
biliniz.
UYARI 2 : Dolanma ve sıkışma tehlikeleri—Hareketli parçalarla temas normalde kapak, panel gibi
elemanlarla korunmuştur, ancak kol veya bir tarafınızın ezilme ve sıkışması konusuna dikkat ediniz. Bu
parçalar otomatik olarak harekete geçtiğinden yaratabileceği tehlikelere karşı önlem alınız.
• Koruyucuyu, kapağı ve panelleri kaldırmayın.
• Makinenin ana yapısını bozmayın.
• Kendinizi ve başkalarını makineden uzak tutun.
• Makinenin hareketini durdurmak için tüm acil durum durdurma anahtarlarının, çekme
kordonlarının ve/veya tekme plakalarının yerlerini öğrenin ve acil bir durumda kullanın. Bu, bazı
makinelerde pompalar gibi bazı cihazları durduramaz.
DİKKAT 3 : Yanma Tehlikeleri—Sıcak ürünlerle veya makine bileşenleriyle temas etmek yanıklara
neden olabilir.
• Koruyucuyu, kapağı ve panelleri kaldırmayın.
• Makinenin ana yapısını bozmayın.
— Sonu BIUUUS21 —
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3. Silindir ve İşletim tehlikeleri
3.1.

Güvenlik Plakaları—Silindir ve İşletim tehlikeleri [Doküman BIUUUS17]

Personeli uyaracak şekilde makinenin önünde,aşağıdakiler benzer, arkasında ve yanlarında, tambur ve
çamaşır yıkama güvenlik plakaları olacaktır.
Rakam 2: Silindir ve İşletim tehlikeleri

3.2.

Emniyet İkaz Mesajları—Silindir ve İşletim tehlikeleri [Doküman BIUUUS13]

Aşağıdaki talimatlar, silindir ve çamaşır yıkama ile ilgili tehlikeleri ifade etmektedir.

UYARI 4 : Sınırlı yer Tehlikeleri—Tambur içine sıkışmak ciddi yaralanmaya ve hatta öldürmeye yol
açabilir. Panik, yanmalar, zehirlenme, biyolojik tehlike gibi olumsuzluklar tehlikeler arasında sayılabilir
fakat bunlarla limitli değildir.
• Yetkisiz servis alama, tamirat ve bakım veya değişiklik yapılmamalıdır.
UYARI 5 : Parlama, patlama ve Yangın tehlikeleri —Parlayıcı yanıcı maddeler, tamburda patlama
veya beklenmedik sonuçlar yaratabilir. Drenajı direkt olarak gidere atın. Makine su ile yıkamak üzere imal
edilmiştir. Asla solvent kullanmayınız. Solvent içerikli çamaşır yıkamak yanan veya parlayan bir buhar
yaratabilir.
• Makine çalışıyorken alev alıcı solvent kullanmayınız.
• Alev alıcı malzeme içeren çamaşırı yıkamayın ve işleme almayınız. Bunun için yerel kuruluşlardan
yardım isteyiniz.
— Sonu BIUUUS23 —

PELLERIN MILNOR CORPORATION

24
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4. Emniyet İkaz Mesajları—Güvenli olmayan Durumlar
4.1.
4.1.1.

Hasar ve Arıza Tehlikeleri
Uygunsuz emniyet elemanlarından kaynaklanan tehlikeler
UYARI 6 : Çoklu Tehlike—Uygun olmayan güvenlik aksamları ile makineyi çalıştırmak, ölüme ve
veya ciddi yaralanmalara yol açabilir. Ayrıca makineye de kalıcı hasar verebilir. Bu durumda garanti
kapsamından çıkar.
• Makinenin emniyet elemanlarını devre dışı bırakacak şekilde çalıştırmayın, veya arızalı güvenlik
elemanları ile çalıştırmayın. Yetkili servise başvurun.
UYARI 7 : Elektrik çarpması ve kısa devre yangın Tehlikesi—Elektrik kutusu kapakları—
Makineyi elektrik kapaklarını açık halde çalıştırmayınız. Aksi halde arzu edilmeyen yüksek voltajlara
maruz kalınabilir.
• Elektrik panosu kapaklarını açmayın yada kapatmayın.
UYARI 8 : Dolanma ve sıkışma tehlikeleri—Koruyucu kapak ve paneller —Makineyi herhangi bir
koruyucu kapak ve paneli açık halde iken çalıştırmak aksamların yerinden çıkmasına yol açar.
• Koruyucuyu, kapağı ve panelleri kaldırmayın.

4.1.2.

Mekanik parçalardan kaynaklanan tehlikeler
UYARI 9 : Çoklu Tehlike—Hasar görmüş makineyi çalıştırmak çalışanı öldürebilir, veya kalıcı
yaralanmasına yol açabilir. Yada makineye daha fazla hasar verebilir ve garantisini kaldırabilir.
• Arızalı veya hasarlı makineyi kullanmayın. Yetkili servisi isteyin.
DİKKAT 10 : Makine Hasar Riskleri—Tahrik mili ve tahrik motorları—Tahrik millerinin modüller
veya üniteler arasındaki bağlantısı kesilmiş şekilde veya bir motor çalışmıyor olsa da tünel çalışabilir,
tahrik bileşenleri üzerindeki ek stres, makineye hızlı şekilde zarar verir.
• Açık ve belli hasar ve arıza durumlarında makineyi çalıştırmayınız.

4.2.
4.2.1.

Dikkatsizce Kullanımdan doğan Tehlikeler
Dikkatsiz çalıştırma Tehlikeleri—Çalışma personeli için hayati bilgiler (
Çalıştıranların yaratabileceği tehlikeler için kılavuza bakınız.)
UYARI 11 : Çoklu Tehlike—Yetkisiz ve dikkatsiz kullanıcıların makineye müdahaleleri, kişisel
kazalara, ölümlere sebep olabilir ve ayrıca makineye kalıcı hasar verebilir, bu durum garanti şartlarını
geçersiz kılar.
• Makinenin emniyet elemanlarını devre dışı bırakacak şekilde çalıştırmayın, veya arızalı güvenlik
elemanları ile çalıştırmayın. Yetkili servise başvurun.
• Arızalı veya hasarlı makineyi kullanmayın. Yetkili servisi isteyin.
• Yetkisiz servis alama, tamirat ve bakım veya değişiklik yapılmamalıdır.
• Fabrika talimatları dışında ve aksi sonuçlar yaratacak durumda kullanmaya girişmeyin.
• Makineyi bilinen iş ve kullanım amacına uygun olarak kullanınız.
• Kullanım kılavuzunu anlamak ve uygulamak.

PELLERIN MILNOR CORPORATION

25
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DİKKAT 12 : Ürün Hasarı ve Ziyan Olmuş Kaynaklar—Yanlış cake verilerini girmek, partilerin
hatalı işlenmesi, yönlendirilmesi ve sayılmasına neden olur.
• Cake verilerini girmenin sonuçlarını anlayın.
4.2.2.

Dikkatsiz servis Tehlikeleri— Servis Elemanları için hayati bilgiler (bakınız ayrıca
kullanım kılavuzunda belirtilmiştir)
UYARI 13 : Elektrik çarpması ve kısa devre yangın Tehlikesi—Elektrik ile temas etmeyin.
Ölüm veya ciddi kalıcı sakatlıklara sebep olabilir. Makinenin ana şalteri açık iken elektrik panosuna
müdahale etmeyin. Panoda çalışma yapmadan önce mutlaka ana şalteri kapatınız.
• Bilgisiz ve yetkisiz durumda müdahale etmeyiniz. Tehlikelerin açıkça farkında olmalısınız ve nasıl
yok edileceğini bilmelisiniz.
• Konu ile ilgili Uluslar arası ve /veya ulusal kurallara uyun , bağlı kalın. Standartlara bağlı kalmak
sizi ve makineyi amacına uygun çalıştırmanızı sağlar.
UYARI 14 : Dolanma ve sıkışma tehlikeleri—Hareketli parçalarla temas normalde kapak, panel
gibi elemanlarla korunmuştur, ancak kol veya bir tarafınızın ezilme ve sıkışması konusuna dikkat ediniz.
Bu parçalar otomatik olarak harekete geçtiğinden yaratabileceği tehlikelere karşı önlem alınız.
• Bilgisiz ve yetkisiz durumda müdahale etmeyiniz. Tehlikelerin açıkça farkında olmalısınız ve nasıl
yok edileceğini bilmelisiniz.
• Konu ile ilgili Uluslar arası ve /veya ulusal kurallara uyun , bağlı kalın. Standartlara bağlı kalmak
sizi ve makineyi amacına uygun çalıştırmanızı sağlar.
UYARI 15 : Sınırlı yer Tehlikeleri—Tambur içine sıkışmak ciddi yaralanmaya ve hatta öldürmeye
yol açabilir. Panik, yanmalar, zehirlenme, biyolojik tehlike gibi olumsuzluklar tehlikeler arasında
sayılabilir fakat bunlarla limitli değildir.
• Tambura, silindire, tam boşalmadan, durmadan, sabitlenmeden, temizlenmeden, soğumadan
müdahale etmeyiniz.
• Referans kılavuzundaki kapalı alana giriş prosedürlerine uyun.
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