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Waste Recycling Machines

ECO-50 KSN
KOMPOST MAKİNASI
2021-50KG MODEL
KULLANIM KLAVUZU

Bölüm 1: Kurulum
1.1 Ürün Kontrolü:
Ürünün dış ambalajını açın ve ürün görünümünün sağlam ve hasarsız olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir sorun varsa, lütfen
satıcı ile iletişime geçin.

1.2 Ürün Paket Bilgisi:
İki set kilit anahtarı, bir egzoz borusu, bir tahliye vanası, bir makine, bir torba mikrobial bekteri.

ECO-50KSN Makina

Anahtarlar

Mikrobial Bakteri

Bölüm 2: Ürün Tanıtımı
2.1 Parça İsimleri

2.2 Ürün Özellikleri ve Parametreleri
Model No
Giriş Gücü

Yemek Atığı

Karıştırma Sistemi Çalışması

ECO-50KSN 50KG
220V 50HZ

Maxımum Güç

65KW

Operasyon Modu

Periyodik Hareket

Kontrol Sistemi

PLC + Dokunmatik Ekran, Akıllı işlem sistemi

Gürültü Seviyesi

55db

Günlük İşleme Seviyesi

50KG

Net Ağırlık

128kg

Çalışma Ortamı

İç mekan, Dış mekan yağmurdan korunaklı alan

Çalışma Sıcaklığı

-5/+50 arası. Çok düşük sıcaklıklarda ısıtıcı gerekir.

Dehidrasyon Sistemi

Kalıntılar

Mikrobiyal Ayrışma Süreci

Organik Gübre

Bölüm 3: Kullanım Öncesi Hazırlık
3.1 Ekipman Kurulumu:

3.2 İlk Kullanım Hazırlığı:

1. Lütfen teslim edilen makine modelinin rmanız tarafından sipariş
edilen makine modeliyle eşleşip eşleşmediğini kontrol edin, makine
ve aksesuarların nakliye sırasında hasarlı olup olmadığını kontrol
edin.

1. Ekipmanı havalandırma ve güç kaynağı olan uygun bir yere
yerleştirdikten sonra, içindeki aksesuarları çıkarın.

2. Lütfen ekipmanı kapalı alanda düz bir zemine kurun. Dış mekana
kurarsanız, yağmura dayanıklı bir alana kurulumu gerçekleştirin.
3. Kolay inceleme, bakım ve nakliye için ekipman ile duvar arasında
gerekli boşluğu bırakın.
4. Ekipmanın çalışması için ortam sıcaklığı -5 OC - 50 OC arasında
olmalıdır. Sıcaklık -5 OC den düşük olduğunda ana işlemci normal
şekilde başlayamaz.
5. Güç kaynağı: 220V üç başlı soket (2.5mm² kablo çapından küçük
soket kullanılmamalıdır).
6. Egzoz borusunu ve tahliye vanasını ekipmanın sol tarafındaki
egzoz portuna ve su çıkışına bağlayın ve sıkıca kilitleyin.(Modele göre
değişiklik gösterebilir)
Güç kablosunu
güç kaynağına
bağlayın.

Besleme haznesi kapısını
açın, orijinal mikro
organizmaları yerleştirin
ve ürünün normal
çalışıp çalışmadığını
kontrol edin.

2. Lütfen şi prize takın, makineyi test etmek için gücü açın, başlat
düğmesine basın ve cihaz çalışmaya başlayacaktır: Ekran sayfasında
bir alarm olup olmadığını kontrol edin (Herhangi bir parça
çalışmıyorsa , sistem otomatik olarak alarm verecektir) Hava
çıkışından rüzgar gelip gelmediğini kontrol edin. 5 dakikalık testten
sonra makineyi durdurun.
3. Orijinal mikroorganizmaları yerleştirin: Üst besleme haznesi
kapısını açın: Kapıyı otomatik olarak yukarı doğru açmak için kapı
koluna basın ve basılı tutun. Orijinal bakterileri (yaklaşık 20 g)
karıştırma haznesindeki talaşın alt malzemesine eşit olarak dökün
Yaklaşık 10kg su dökün, depo kapağını kapatın.
4. Mikrobiyal bakterileri etkinleştirmek için 6 saat çalıştırın.
Mikrobiyal bakterilerin aktive edilmesi için 6 saat önceden ısıtılması
ve ilk kullanımda en iyi çalışma koşullarına ulaşması gerekir, böylece
6 saat sonra mutfak atığı atılabilir.
Alt malzeme kuru durumda,
mikroorganizmaları aktive
etmek için 10KG su eklemesi
gerekiyor

Start düğmesine basın
ve ilk 6 saat mikrobiyal
bakterilerin
etkinleşmesini bekleyin.
6 saat sonunda gıda
atıklarını makinaya
atabilirsiniz.

Bölüm 3: Kullanım Öncesi Hazırlık
3.3 Ayrışma Metodları
- Lütfen günlük 50kg nominal giriş miktarını dikkate alın. Aşırı girdi ürün anormalliklerine neden olabilir, ayrışma etkilerini azaltabilir ve kötü
kokular üretebilir;
- Karıştırma tankında çamurlu veya yapışkan bir şekil olması aşırı girdi yapıldığının göstergesidir. Bu durumda mutfak atığının girişi 2 ila 3 gün
durdurulmalı ve karıştırma tankının içi kullanılmadan önce kurutulmalıdır.
- Yoğun su içeren gıda atıklarını makinaya atmadan önce, mümkün olduğu kadar sudan arındırın.

3.4 Çalışmama durumunda yapılacaklar:
1. Makine birkaç gün kullanılmayacaksa güç kaynağının şini çekmeye gerek yoktur. Haznedeki malzemenin nem içeriği çok düşük
olduğunda, ürün otomatik olarak enerji tasarrufu moduna girecektir.
2. Yönetici modunda uzun süre kullanmayın
2.1 Tamamrn kuru malzeme verme durumunda atık atmayı bırakın ve makinenin otomatik olarak çalışmasına izin verin.
2.2 Güç kaynağını kesin ve karıştırma tankındaki ltreyi temizleyin;
2.3 Dahili mikroorganizmalar (yan ürünler) tekrar kullanılabilir, uygun şekilde ve organik gübreler için katkı maddesi olarak da
kullanılabilirler.
2.4 Uzun süreli çalışmama durumunda dönüştürülen malzemeyi kullanmayın.

Bölüm 4: Ekipman Talimatları
4.1 İçine Atılabilen ve Atılamayacak Gıda Maddeleri
01 SEBZE & MEYVELER

02 YEMEK ARTIKLARI

03 TAHIL & EKMEKLER

04 ET ÜRÜNLERİ

05 KÜÇÜK KEMİK &

06 DİĞER GIDA MADDELERİ

BALIK KILÇIKLARI

Not: Kökler, yumurta kabukları ve diğer mutfak atıklarının farklı bileşimleri nedeniyle ayrışması uzun zaman alır. Temizleme sırasında doğrudan
çıkarılabilecek kalıntılar olabilir.

Katı lier ve hacimli atıklar küçük
parçalara kesilmeli ve sonra içine
konulmalıdır.

Aşırı yağlı ve tuzlu atıklar sudan
geçirilerek eklenmelidir.

Yoğun su içeren atıkların suyu
süzülmelidir.

Sirke, soya sosu, tuz, sos ve
benzeri ürünlerden yoğun miktarda
koymayın.

Bölüm 4: Ekipman Talimatları
4.2 Fonksiyon Açıklamaları
Bu ürünün tüm fonksiyonel işlemleri, işlem ekranındaki ilgili butonlara dokunarak tamamlanır. Lütfen çalıştırmadan önce dikkatlice
okuyunuz.
1. Başlat ve durdur düğmesi: Güç açıldıktan sonra, cihazın "çalışmasını" ve "durdurmasını" kontrol etmek için bu tuşa basın.
2. Deodorant düğmesi: Ekipman çalışırken, koku giderme çalışmasını başlatmak için bu düğmeye basın, 30 dakika sonra otomatik olarak
duracaktır; sistem çalışırken, koku giderme otomatik olarak her 4 saatte bir 15 dakika çalışır ve bu böyle devam eder.
3. Boşaltma düğmesi: Ekipman karıştırma odasında çok fazla ürün olduğunda, boşaltma portundan boşaltmak için bu düğmeye basın.
4. Arıza sıfırlama düğmesi: Sistem başarısız olduğunda, zil sesini iptal etmek için bu düğmeye basın.
5. Hata ve sıcaklık kayıt anahtarı: Geçmiş arıza kayıtlarına ve sıcaklık bilgilerine göz atmak için bu tuşa basın.
* Lütfen parametreleri profesyonellerimizin rehberliğinde ayarlayın
Mutfak atığı karıştırma odasına koyulduktan sonra kapağı kilitleyin ve başlat düğmesine basın.
Karıştırma mili çalışmaya başlar, mikroorganizmalar ayrışmaya başlar ve ısıtma sistemi çalışmaya başlar.
24 saat kesintisiz çalıştıktan sonra çöpün çoğu elimine edilir ve koku giderici arıtma cihazı ile su buharı boşaltılır.
Koku giderme anahtarının kullanımı: Ekipman bir süre kullanıldıktan sonra, koku giderme işlevi azalacak ve bazı tuhaf kokular dışarı
çıkacaktır. Sistemdeki dolgunun koku giderme işlevini başlatmak ve eski haline getirmek için koku giderme tuşuna basabilirsiniz.
15 günlük kullanımdan sonra, karıştırma tankında çok çıktı olduğunda, tahliye düğmesine basabilirsiniz, karıştırma şaftı ters çevrilerek
ürünün büyük bir kısmı tahliye deliğinden tahliye edilir ve kalan ürün, olabilecek mikroorganizmaları içerir. sürekli kullanılır.
Karıştırma odasındaki malzeme kuruduğunda, ekipman enerji tasarrufu moduna girer, bu nedenle gücü kapatmaya gerek yoktur
Her gün düzenli mutfak atığının etkisi daha iyi olacaktır ve günlük nominal girdi 50kg'dır.

Bölüm 4: Ekipman Talimatları
4.2 İşlev açıklaması, işlemi basit ve kullanışlı hale getirmek için, bu ürün yalnızca üç işlev tuşunu barındırır: izolasyon anahtarı, acil
durdurma ve deşarj anahtarı. Bu ürün, bu üç tuş kullanılarak çalışır. Lütfen çalıştırmadan önce dikkatlice okuyunuz.
1. İzolasyon Anahtarı
Güç açıldıktan sonra, ekipmanın "çalışmasını" ve "durdurmasını" kontrol etmek için bu tuşa basın.

2. Acil Durdurma
Makine çalışırken, makine arızasına acil müdahele gerektirdiği tespit edilirse, bu tuşa basın, makine
hemen çalışmayı durduracak, güç kaynağı kesilecek ve güç açık moduna girecektir. Bakımdan sonra,
anahtar sola döndükten sonra otomatik olarak güç açık moduna girecek ve makine normal moda
girecektir.

3. Boşaltma Anahtarı
Karıştırma haznesinde çok fazla ürün olduğunda, boşaltma portundan boşaltmak için bu tuşa basın.

Bölüm 4: Ekipman Talimatları
5.3 Güvenlik Önlemleri
Uyarı: Aşağıdaki noktalara uyulmaması, güvenlik kazalarına neden olabilir. Sizin ve çalışanların güvenliği için lütfen bunlara haryen uyun.

Bölüm 6: Sorun Giderme ve Çözümler
Yaygın Sorun Giderme ve Çözümleri
Soket Gücü Açık veya Kapalı

Gücü Açın

Gevşek veya Takılmamış

Soketi Sıkıca Takın

1. Kapak Sıkıca Kapanmamıştır
2. Zincir Kırılmıştır

1. Kapağı Sıkıca Kapatın
2. Servisten Zincir Talep Edin

1. İçindeki Atık Çok Fazla veya Değil
2. Bazı Atıklar Sıkışmış ya da Kalmamış

Makineden Fazla Atığı Çıkartın

Motor Aşırı Yüklendi Koruyucu Doğru
ya da Yanlış

Motordaki Mevcut Ayarı Kontrol Edin

UV Lambası Anormal

1. Doğrultucu Çalışıyor ya da Çalışmıyor
2. Lamba Çalışıyor ya da Çalışmıyor

Servisten Yenisini Talep Edin

Isıtma Sistemi Anormal

1. Isıtma Filmi Çalışıyor ya da Çalışmıyor
2. Sıcaklık Sensörü Çalışıyor ya da Çalışmıyor
(Sıcak veya İçeride Değil)

Servisten Yenisini Talep Edin
Servisten Yenisini Talep Edin

Üeyici Engelleniyor veya Engellenmiyor

Temizle

Üeyici Çalışıyor ya da Çalışmıyor

Servisten Yenisini Talep Edin

Makine Çalışmıyor
Başladıktan Sonra Çalışmıyor
(Mil Dönmüyor)

Makine Aşırı Yüklü Karıştırma Yapıyor

Egzoz Üeyici Anormal

Bölüm 7: Garanti Tanımı
1. Ürününüz sıkı kalite kontrollerinden geçmiştir.
2. Bir arıza durumunda, sorunu kılavuzdaki yönteme göre çözülemezse, lütfen güç kaynağının şini çekin, kullanmayı bırakın ve satış
sonrası servis için satıcıyla iletişime geçin.
3. Garanti süresi içinde, normal kullanımda bir performans veya işlev arızası meydana gelirse, şirket ücretsiz onarım sağlamaktan
sorumludur. Şirket, aşağıdaki nedenlerden dolayı arızalar meydana geldiğinde ücretli onarımlar sağlayacaktır:
1) Garanti süresinden sonra düşük performans ve makine arızaları meydana geldi.
2) Kullanıcının niyetinden veya ihmalinden kaynaklanan makine arızası.
3) Satış ve servis merkezleri dışında yetkisiz olarak görevlendirilmemiş servislerde yapılan onarımlar nedeniyle meydana gelen arızalar.
4) Tutarsız güç kaynağından kaynaklanan arıza veya güç prizinin kalitesizliği (garanti süresine bakılmaksızın).
5) Doğal afetlerden kaynaklanan ürün arızaları veya kusurları.
4. Garanti süresinden sonra bir arıza meydana gelirse, lütfen satıcıyla iletişime geçin satış sonrası servis için.

Teknik Çizim

Bölüm 8: Ürün Kalite Güvencesi
2 YIL GARANTİ
Ürün İsmi

Mutfak atıklarını biyolojik olarak
kompost gübreye dönüştürme
makinası.

Model No.

ECO-50KSN

Satıcı Bilgisi.
Kullanıcı Bilgisi

1. Bu ürünün kalitesi garantinin içeriğine göre garanti edilmektedir.
2. Bu ürünün ücretsiz satış sonrası hizmeti satın alma tarihine
bağlıdır, bu nedenle lütfen satın alma tarihini doğru bir şekilde girin.
3. Satış sonrası hizmet, OCTO A.Ş ve distribütörleri tarafından
yürütülmektedir.

Satış Sonrası Servis Adresi
Satış Sonrası Servis Numarası
Satın Alma Tarihi

Garanti Tanımı

............YIL ............AY ............GÜN

4. Bu ürün kalite garantisi, ürünün satış sonrası hizmetleri için
geçerli bir sertikadır, bu nedenle lütfen doğru şekilde saklayın.

* GARANTİ KURULUM SONRASI BAŞLAR.

* Şirketimiz, orijinal olmayan parçaların satış sonrası teknisyenlerimiz dışındaki kişiler tarafından onarılması, değiştirilmesi veya
kullanılması konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.
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+90 216 359 70 89
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United States
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