GÜVENLİK UYARILARI
Önemli Uyarılar
Makinenizi çalıştırmadan önce aşağıdaki güvenlik kurallarını mutlaka okuyunuz ve uygulayınız.
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Makinenizi makine nin kullanma bilgisi olmayan kişi ve kişilere kullandırmayınız.
Makinenizin yağsız çalıştırmayınız. Tanktaki yağ seviye göstergesinden kontrol ediniz.
MNZL……… model için …… lit. 46/68 tellus hidrolik yağı koyunuz.
Makinenin yağ soğutucu sunun çalışıp çalışmadığını kontrol edin ve çalışmıyorsa makinenizi
çalıştırmayınız.
Yağ deposunun üzerindeki ısı termalli gösterge seviyesinin yağ doluluğu F150 Derecenin
altında çalıştırılmaması ve C 80 derece Sıcaklığın üstünde çalıştırma yapmayınız.
Makineyi yağsız çalışması halinde pompaların içerisindeki keçelere zarar verebilir.
Makinenin çalışmadığı zamanlarda bakım tamirat gibi durumlarda traktörün kuyruk
milindeki pompanın takılı olmamasına dikkat edin.
Makine nin basınç ayar valf inin ayarları nı değiştirmeyiniz.
Makine çalışırken depo haznesinin dolup dolmadığını ve en az depo seviyesinin 20-25 cm
kala boşaltma işlemini gerçekleştiriniz.
Depo haznesinin aşırı doldurulması ve unutulması taşıma sistemi olan makaralara zarar
verebilir.
Depo boşaltma işleminde traktörün hareket halinde olmaması gerekmektedir.
Tesfiye nin çalışma alanına gelindikten sonra salınması ve işlemin bittikten sonra yerine
takılması gerekmektedir.
Makinenin lastik havalarını kontrol ediniz ve 40 havada ikisininde olmasına dikkat ediniz.
Makinenin çalışma esnasında aşırı ses ve gürültü taşıma eleklerinin yavaş ve hızlı
dönmesinde halinde makineyi stop edin ve yetkili servis veya ÖZ-AK PRESTİJ den yardım
isteyiniz.
Makinenizi kullandıktan sonra kum toprak vs.ile bırakmayınız bol su ile taşıma eleklerinin
temizlenip bırakılması makineye daha uzun süre elverişli kullanılması demektir.
Makine çalıştırılmasında önce köşe yataklı bilyaları teker dingil bilyaları gres pompası ile
gres yağı ilave ediniz.taşıma makaraları ise zincir olan yerlerin mazot ile püskürtme yapınız.
Makinenin devir daim de tank’ta bulunan 46/ 68 hidrolik yağı (…….lit.)ilk yağ değişimi 300
saat çalıştırıldıktan sonra değiştirmeyi ihmal etmeyiniz. Sonraki yağ değişimi ise 300
saat’te değişimi yapılması zorunludur. Devir yükselticiler ve traktör kuyruk miline bağlanan
devir yükselticilerinde bulunan (90) numara dişli yağ değişimi de ilk 300 saat çalıştırma
sonrası ve sonraki yağ değişimlerini ise 300 saat’te değişimi yapılması zorunludur.
Not: yağ değişimi geciktirilmesi halinde pompa ve hidromotorlarda oluşacak arızaların
garanti kapsamı na girmeyeceğini önemle bildiririz.

NOT: Makine elek kısmında atıkların biriktiği depoda dolu kullanılmamasına dikkat edilmesi
gerekmektedir. Deponun aşırı dolu kullanılması sonucu elekte oluşabilecek arızaların veya elekte
taş, vs. sıkışmasında oluşabilecek arızalar da garanti kapsamına girmediğini belirtiriz.

