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 SEBAT MAKĠNA TEKSTĠL SANAYĠ TĠCARET ġĠRKETĠ 

ADRES: ĠKĠTELLĠ ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ, ESKOOP SANAYĠ SĠTESĠ,  

 C3 BLOK NO:106-108 ĠSTANBUL /TÜRKĠYE 

TELEFON: 0212 671 22 66 - 67 

FAX:  0212 549 02 37 

 

  

 MEHMET LATĠF KADIOĞLU  

2. CE İşareti 
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1. Üretici Adı ve Üretim Sahası İletişim Bilgileri



 

Otomatik Aksesuar Çakma Makinesi Alt Modelleri 

SBT-102  14-17 OTOMATĠK DÜĞME ÇAKMA MAKĠNASI 

SBT-202  OTOMATĠK 3 FARKLI MODEL PERÇĠN ÇAKMA MAKĠNASI 

SBT-300 M / Y OTOMATĠK 54 VE 61 MODEL ÇITÇIT ÇAKMA MAKĠNASI 

SBT-303 M / Y OTOMATĠK (MEME VE YAYLI) BEBE ÇITÇIT ÇAKMA MAKĠNASI 

SBT-303  ÜÇLÜ OTOMATĠK BEBE ÇITÇIT ÇAKMA MAKĠNASI 

SBT-401  OTOMATĠK PULLU KUġGÖZÜ ÇAKMA MAKĠNASI 

 

Üretim Tarihi: 

Model / Tip Adı: 

Model / Tip No: 

Elektriksel Değerler: 0.37 kW motor, 380V üç fazlı elektrik sistemi 

  

3. Ürün İzlenebilirlik İşareti (Seri No, Model-Tip No) 
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• Tam otomatik 

• Elektronik donanımlı 

• 380 V üç faz giriĢ ve 24 volt çıkıĢlı 

• 220 tek faz ( isteğe bağlı ) 

• Elektronik el koruma ( isteğe bağlı )

• Mekanik el koruma ( isteğe bağlı ) 

• Elektronik sayaç ( isteğe bağlı ) 

• 0.37 kW motor 1400 devir 

• %1/7 tahvil redüktör dakika 200 seri vuru 

• Manyetik fren 

• Start stop manyetik proksviç 

• Elektronik kart programlı 

• Gösterge ıĢıkları 

• 1,5 kW akım çekme gücü 

• Lazer 

• 1.000 kg baskı gücü 

• Hava sistemiyle otomatik yağlama ve temizlem 

• Çelik yatak ve kalıplar 

• KumaĢ kalınlık baskı ayarı otomatik 

• 24 saat çalıĢma kapasitesi 

• Metal yüzeylere sert krom kaplama 

• Neme ve darbeye karĢı toz fırın boya 

• Ebatlar: 52 x 54 x 132 cm 

• Ağırlık: 80 Kg. 

4. Makine Hakkında Teknik Bilgiler 
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 Bu makine evde kullanmak için uygun 

değildir. 

 Ürünü çöpe atmak veya hurdaya 

ayırmak istediğinizde gerekli bilgileri 

ve danıĢabileceğiniz yerleri öğrenmek 

için yetkili servisle irtibata geçmeniz 

tavsiye olunur. 

 Makine hakkında her türlü soru ve 

problemleriniz için yetkili servise 

danıĢınız. Yetkili servisin bilgisi 

dıĢında, kullanım kılavuzunda yer alan 

ayarlamaların yapılması haricinde, 

makineye müdahale etmeyiniz ve 

ettirmeyiniz. 

 Bu makine kullanılmadığında fiĢe 

takılı bırakılmamalıdır. Kullandıktan 

sonra veya temizlerken daima 

makineyi açma kapama düğmesinden 

kapatın veya elektrik prizinden 

çıkarın. 

 Makineyi açmadan önce, elektrik prizi 

voltajının önerilen voltajla aynı 

olduğundan emin olun. 

 Bu makine, sadece bu Kullanma 

Kılavuzu’nda belirtilen amaçlar için 

kullanılmalıdır. Sadece makine için 

önerilen donanımları kullanın. 

 Makinenin baskı ayarını değiĢtirmek, 

yeni aksesuar yerleĢtirmek, aksesuar 

boĢaltmak gibi bir iĢlem yaparken, 

elektrik fiĢini prizden çıkarın veya 

makineyi kapatın. 

 Kapakları çıkarmadan, yağlama 

yapmadan veya bu Kullanma 

Kılavuzu'nda belirtilen baĢka bir 

ayarlama yapmadan önce daima 

makineyi kapatın veya elektrik 

prizinden çıkarın. 

 Elektrikli cihazlardaki onarımların 

yalnız ehliyetli kiĢiler tarafından 

yapılması gerekmektedir. Bilinçsizce 

yapılan onarımlar kullanıcı için tehlike 

oluĢturabilir. 

 Alet küçük çocuklar ve güçsüz kiĢiler 

tarafından denetlenmeden 

kullanılmamalıdır. 

 

5. Dikkat Edilmesi Gereken Talimatlar (Genel Güvenlik Kuralları)
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 Makine bir el arabası yardımıyla 

kolaylıkla taĢınabilir. 

 El arabasına yükleme ve boĢaltma 

sırasında en az 2 kiĢi gereklidir. 

 TaĢıma sırasında makinenin 15 

dereceden fazla yatırılmaması gerekir. 

 

 

 

 Makine, taĢınacağı araca da arka kısmı 

(motorun bulunduğu kısım) zemine 

gelecek Ģekilde yerleĢtirilmelidir. 

 Eğer bir caraskal vinç mevcut ise yeteri 

kadar sağlam kayıĢlarla makinenin 

gövde kısmından tutularak taĢınabilir. 

 Makinenin çalıĢacağı yerde 380V priz 

olması gerekir. 

 Makinenin çalıĢacağı yerde, makinenin 

yağlama ve temizlemesinin yapılması 

amacıyla ufak boyutlarda bir hava 

kompresörünün bulunması gereklidir.   

6. Taşıma ve Montaj Bilgileri
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Makine aĢağıda listelenmiĢ aksesuarlar ve yedek parçalar ile birlikte kullanıcıya 

ulaĢtırılır: 

 1 adet 3 mm allen anahtar 

 1 adet 4 mm allen anahtar 

 1 adet 5 mm allen anahtar 

 1 adet 6 mm allen anahtar 

 1 adet hazne kanalı ( bu miktar makinenin tipi ve kullanılacak aksesuar çeĢitliliğine göre 

müĢterinin isteği doğrultusunda değiĢebilir.) 

 1 adet üst çene (Opsiyonel) 

 1 adet üst kalıp (Opsiyonel) 

 1 adet alt kalıp (Opsiyonel) 

Makine kurulurken zemin seçiminin iyi yapılması gerekmektedir. Makine çalıĢması 

sırasında sallanmayı ve sarsılmayı önleyecek Ģekilde, düz bir zemine kurulmalıdır. 

ÇalıĢma sırasında makinede sallanma olup olmadığı gözlenmeli, böyle bir durumda 

makinenin yeri değiĢtirilmeli, makine sallanmayı önleyecek Ģekilde desteklenmeli veya 

makine ayaklarından ayar yapılarak sabitlenmelidir. 

  

7. Aksesuar Bilgisi ve Yedek Parçalar 

8. Devreye Alma, Zemin Bilgileri ve Kontrolleri Hakkında Bilgiler 
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2. Makinanın hava bağlantısını yapın. 

Makinanın işleyen parçalarının yağlanmasını 

sağlamak ve küçük kir, toz ve pislikleri 

makinadan uzaklaştırmak için hava sistemi 

bulunmaktadır. Bunun için ufak çapta bir 

kompresör yardımıyla hava bağlantısının 

yapılması gerekmektedir. Bağlantı yapıldıktan 

sonra hava saatinde min. 4 Bar hava 

olduğundan emin olun. 

 

3. Makinanın fişini prize takın. 

Makina 380V elektrik ile çalışmaktadır ve üç 

faz sistemi mevcuttur. Bu yüzden dört portlu 

elektrik prizi gereklidir. Eğer yoksa önce 

bunun temin edilmesi gerekir. 

 

4. Makinanın şalterini  0 dan 1 e getirin. 

Makinayı açık konuma getirmek için açma-

kapama düğmesini sağa doğru çevirerek 0 

konumundan 1 konumuna getirin. 1 konumuna 

geldiğinde altında kırmızı ışık yanacaktır. Eğer 

yanmıyorsa elektrik bağlantısı doğru 

yapılmamış ya da elektrik aksamda bir problem 

olmuş olabilir. Elektrik bağlantısını kontrol 

ederek tekrar deneyin. 

 

5. Motorun dönüş yönünü kontrol edin 

Makinanın haznelerinin içerisinde malzeme 

bulunmadığından emin olun ve pedala bir defa 

basarak makinayı çalıştırın. Motor volanının 

dönüş yönünü gözleyin. Ok yönünde 

dönüyorsa 5. adıma geçebilirsiniz. Ok yönünün 

tersine dönüyorsa elektrik fişinin uçlarının 

değiştirilmesi gerekmektedir.  

 

1. Makineyi kontrol edin. 

Makinenin ambalajını açtıktan sonra herhangi 

bir taşıma hatası veya hasarı olup olmadığını 

kontrol edin.  

9. Makinenin Kurulması ve Kullanılması 
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6. Makinanın uygun haznelerine uygun 

malzemeleri boşaltın  

Kullanılacak malzemelerin koyulacağı 

hazneler makina modeline ve aksesuar tipine 

göre değişkenlik göstermektedir. Makinede 

çalışacak ürünlerin seçimini yaparak 

aksesuarları uygun haznelere, haznelerin 

yarısını geçmeyecek şekilde yerleştirin. 

(Malzemelerin yanlış hazneye yerleştirilmesi, 

çalışan aksama zarar verebilir. Böyle bir 

durumda lütfen makinayı çalıştırmayın ve 

hazneyi boşaltın. 

 

7. Hazne kapaklarını kapatın, tasların 

dönüşünü kontrol edin ve artık 

makineyi kullanmaya hazırsınız. 

Malzemeleri boşalttıktan sonra, tasların rahatça 

döndüğünü kontrol edin. Kanalların içi 

tamamen dolana kadar tasları çevirebilirsiniz. 

Eğer dönmüyorsa yanlış malzeme konmuş, 

malzeme kapağı sıkışmış veya toz, kir, pislik 

girmiş olabilir. Bu durumda makineyi durdurun 

ve hazneleri boşaltın. 

Bundan sonra artık malzemenin çakılacağı 

kumaşı iki çene arasına yerleştirin ve  pedala 

basarak makinayı çalıştırmaya başlayabilirsiniz.  
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1. Makinanın şalterini kapatın. 

Makinanın açma-kapama 

düğmesini 1’den 0’a (kapalı 

hale) getirin 

 

2. Hazne kanallarını açın. 

Malzemesi boşaltılacak 

haznenin kanalını allen anahtarı 

yardımıyla, anahtarı civataya 

tam oturtarak açın. 

 

3. Kanaldaki malzemeleri 

boşaltın. 

Kanalı yatağından çıkarın ve 

içindeki malzemeleri boşaltın. 

 

4. Hazne tıpasını açın.  

Haznenin önündeki civatayı 

çevirerek hazne tıpasının 

açılmasını sağlayın ve tıpayı 

çıkararak malzemeyi malzemeyi 

boşaltın.  

 

5. Hazne içinde malzeme 

kalmadığından emin olun. 

Malzemeyi tamamen boşalttıktan 

sonra tasları çevirerek ve hazneye 

hava tutarak hazne içerisinde 

malzeme kalmadığından emin 

olun. 

6. Hazne tıpasını yerine takın. 

Tıpayı yerine takarken, civatanın 

oturduğu yarık yönüne doğru 

yerleştirin ve civatayı sağa doğru 

çevirerek elinizle sıkın. 

 

7. Kanalı yerine takın. 

Kanalı takarken, kanalın doğru 

şekilde oturmasına dikkat edin. 

Kanalın yuvaya tam oturmaması, 

malzemenin doğru şekilde 

akmamasına neden olur. 

 

8. Yeni malzemeyi boşaltın. 

Kanalı yine allen anahtar 

yardımıyla bağladıktan sonra, 

hazne kapağını açarak, istenilen 

yeni malzemeyi boşaltın. 

 

9. Aynı işlemleri diğer 

malzeme için de yapın. 

Eğer diğer malzemenin de 

değişmesi gerekiyorsa 1-8 

adımlarını diğer malzemeyi 

değiştirmek için uygulayın. 

 

10. Malzemelerin Boşaltılması, Yeni Malzeme Koyulması ve Ayarlar 
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9. Üst çeneyi çıkarın. 

 Alttaki sürgü kolunu kendinize 

çekerek, üst çeneyi aşağı doğru 

çekin ve çıkarın. 

  

  

 

10. Üst kalıbı değiştirin. 

Yine allen anahtar yardımıyla, 

takılı kalıbın civatasını açın, 

kalıbıı çıkartın, yeni malzemeye 

uygun kalıbı yerleştirin ve 

civatayı sıkın. 

 

 

 

11. Alt çene kapağını çıkarın. 

Ortadaki ve yanlardaki civataları 

açarak alt çene kapağını çıkarın. 

 

 

12. Alttaki vidayı sıkın 

Uygun anahtar yardımıyla 

mekanizmanın altındaki vidayı 

sıkın ve alt zımbanın boşta 

kalmasını sağlayın. 

 

13. Alt kalıbı tutan parçayı 

çıkarın. 

Önce parçayı tutan  sekmanlarını 

sonrada parçanın kendisini 

çıkararak kalıbın serbest 

kalmasını sağlayın. 

  

 

14. Alt kalıbı değiştirin. 

Kalıp serbest kaldıktan sonra 

kalıbı çıkarın ve yeni malzeme 

için uygun olanı kalıbı takın. 

  

15. Parçaları yerlerine takın 

Çıkarılan parçaları aynı şekilde yerlerine takın, alt 

vidayı ters yöne çevirerek açın ve kapağı kapatın.  

   

  

 

 

16. Yeni malzemeleri boşaltın ve çalışmaya 

başlayın. 

Artık makine yeni malzemeler için ayarlanmıştır. 

Yeni malzemeleri haznelere boşaltarak kullanmaya 

başlayabilirsiniz. 
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 Normal çalıĢma durumunda, operatör 

makinenin ön kısmında durur. 

 Operatör, makinede oturarak çalıĢır. 

 Makinenin önünde, en azından 

operatörün rahatlıkla oturabileceği bir 

sandalye sığacak kadar boĢluk 

olmalıdır.  

 Makine, yukarıdaki resimde de 

belirtildiği gibi yeterli boĢluğa sahip 

uygun bir yere yerleĢtirilmelidir. 

 Operatörle makine arasında yeterli 

boĢluk sağlanmıĢ olmalıdır. 

 

11. Operatör çalışma pozisyonları 
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Ayrıca makinenin genel ölçüleri aĢağıdaki gibidir: 

 

 

 

 

  

Genel Ölçüler 

( AxBxC ) 
500x470x1276 mm 

ÇalıĢma Yüzeyi 

Yüksekliği (D) 
856 mm 

ÇalıĢma hızı 200 devir/dak 

Elektrik Motor 

Gücü 
0.37 kW 

Ağırlık 100 kg 

Voltaj 380 V 

 

12. Gürültü Beyanı 

Makinenin akustik radyasyon basınç seviyesi, makineden 1m uzaklıktan ve yerden

1.6m yükseklikten 80.1 dB olarak ölçülmüĢtür.  
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 Makineniz nerede saklandığına ve ne kadar kullanıldığına bağlı olarak yağlanmalıdır. 

Ayda birkaç kez kullanıyorsanız makineyi 3 ayda bir kez yağlamak yeterlidir. Eğer sık sık 

kullanıyorsanız en az haftada bir kez yağlamanız gerekir. Yağlanması gereken noktalar 

aĢağıdaki resimde gösterilmiĢtir. “A” ile gösterilen yerler gres yağı ile, “B” ile gösterilen 

yerler ince makine yağı ile yağlanmalıdır. 

   

 Makine, günün sonunda temizlenmeli, artık aksesuarlar, kumaĢ parçaları, toz, pislik vb. 

makineden uzaklaĢtırılmalıdır. 

13. Bakım – Onarım, Yağlama ve Temizlik Bilgileri 
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SORUN MUHTEMEL SEBEP ÇÖZÜM 

Makinenin fiĢi prize takılı ve açma kapama 

düğmesi açıkken, pedala bastığımda makine 

çalıĢmıyor. 

 Motor eksene gelmemiĢ  

 Fren görücüsü görme noktasında kalmıĢ 

olabilir. 

ġalteri kapatıp (0 konumuna getirip) motoru 

arkadaki volan yardımıyla bir miktar çevirip 

ekseni düzleyin. ġalteri tekrar açtığınızda 

makine çalıĢacaktır. ÇalıĢmıyor ise lütfen 

yetkili servisi arayınız.   

Taslar dönerken sürtme ya da tutma yapıyor. 

 Uygun malzeme seçilmemiĢ olabilir. 

 Hazneye uygun olmayan kapak, ezik veya 

bozuk malzeme vb. girmiĢ olabilir. 

 BoĢaltma tıpaları yerine tam olarak 

yerleĢmemiĢ olabilir. 

Hazneleri, boĢaltma tıpalarını çıkararak 

kılavuzda anlatıldığı gibi boĢaltın. Sonra 

tıpaları uygun Ģekilde yerine takın. Koyacağınız 

malzemeyi kontrol edin. Ġçerisinde ezik veya 

bozuk malzeme varsa bunları seçerek boĢaltın. 

Sorun devam ederse servisi arayınız. 

Kanal akıĢlarında sorun var. Malzeme 

kanaldan akmıyor. 

 Kanala bozuk malzeme gelmiĢ olabilir. 

 YanlıĢ kanal takılmıĢ olabilir. 

Kanalı çıkararak içini boĢaltın. Bozuk malzeme 

varsa ayırın. Sorun düzelmezse servisi arayın. 

Dikkat: Kanalları eğe, tornavida vb. cisimlerle 

tahrip etmekten kaçınınız. Bu Ģekilde hasar 

verilmiĢ ürünlerden firmamız sorumlu değildir. 

14. Muhtemel Arızalar ve Giderilmesi Hakkında Bilgiler 
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Makinenin pedalına bastığımda, makine 

aniden duruyor.  

 Makinenin motoru ters yöne dönüyor 

olabilir. 

Makineyi kapatın ve fiĢi prizden çıkarın. FiĢi 

açın. FiĢe gelen 4 kablo olduğunu 

göreceksiniz. Bunlardan ortadaki toprak, diğer 

üçü ise fazdır. Üç fazdan ikisinin uçlarını 

değiĢtirirseniz sorun düzelecektir.   
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