دفترچه راهنمای دستگاه های سیخ گیرکباب
اطلس ماشین سپاهان
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درباره اطلس ماشین

گروه صنعتی اطلس ماشین سپاهان از سال  1382فعالیت خود را آغاز نموده است .
اینننن شنننرکت  ،مشننناور  ،طنننراز و سنننازنیه ی ین

نننی ماشنننین هنننای سنننیخ گیرکبننناب کوبینننیه  ،همبرگنننر زن  ،ایوماسنننیون

پنت و یجهیزات آشپزخانه های صنعتی می باشی.
مننا مختنننری بننه بهننره گیننری از یجربیننات ارزشننمنی و موفنن  19سننال گتشننته و بننا دراختیننار داشننتن یننی مهنیسننی خنن
در امنننر طراونننی و پرسننننا بایجربنننه و مجنننرب  ،همچننننین رتاینننت اسنننتانیاردهای کیخنننی باشنننتابی بیشنننتر از گتشنننته ایگننناه
خننود را دروننوزه صننادرات  ،فننروت  ،خننیمات و برطننر کننردن نیازمشننتریان خننود اریقنناد دهننی  .در همییین راسییتا بییا هیید
ارائیییه ی خیییدمات فیییروش و فیییس از فیییروش مت اسیییب بیییا نییییاز م یییتریان عزییییز اقیییدام بیییه طراعیییی معرفیییی و ارائیییه ی
محصیییوالت ممتیییاز و بیییا کی ییییت بیییه عامعیییه ی غی ی ایش ری ی ایی ک یییور و همچ یییین عیییوزه بیییین المللیییی از عملیییه ک یییورهای
عاشیه خلیج فارس و شهرهای مختلف در سراسر دنیا نموده است که در عال عاضر نیز این روند ادامه دارد.
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مقدمه

لط ا قبل از است اده از دستگاه برای آگاهی از نکات ایم ی و نحوه است اده غحیح از محصول این دفترچه راه ما را مطالعه ک ید.

•

توضیحات دفترچه بر اساس ت ظیمات فیش فرض دستگاه ها ارائه شده اند.

•

برخی از مطالب بسته به مدل محصول خریداری شده ممکن است با دستگاه شما مت اوت باش د.

•

کیییارکرد بیییی نقیی

و غیییحیح دسیییتگاه بیییه اعیییرای درسیییت دسیییتورالعمل نصیییب و راه انیییدازی طبیییق دفترچیییه راه میییا

بستگی دارد .
•

دستگاه ها دارای  2سال گارانتی و  10سال خدمات فس از فروش می باش د.

•

هیییر گونیییه دسیییتکاری و تریییییر در طراعیییی دسیییتگاه و همچ یییین خسیییارت و آسییییب دییییدگی قطعیییات ناشیییی از ضیییربه و
یا رسیدن آب و رطوبت به قسمت ف ل برق

دستگاه را از تعهدات گارانتی خارج میک د.
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معرفی سیخ گیرهای اطلس ماشین سپاهان
سییییخ گیرهیییای اطلیییس ماشیییین سیییپاهان در دو گیییروه مبلیییه و رومییییزی بیییا دو تییییپ تزرییییق گوشیییت عمیییودی و افقیییی تولیییید
می ییوند کییه بسییته بییه سیسییتم دسییتگاه تولیییدی گرمییایش قالییب هییای آنهییا نیییز بییه دو غییورت گرمییایش توسیی الم ییت و
گرمییایش توسیی چییرخش آبگییرم درون قالییب مییی باشیی د  .انییوام مییدل هییای سیییخ گیییر تولیییدی اطلییس ماشییین بییه شییر زیییر
است :
 -1دستگاه سیخ گیر کباب کوبیده مدل  8050مبله با سیستم گرمایش قالب الم ت
 -2دستگاه سیخ گیر کباب کوبیده مدل  8050مبله با سیستم گرمایش قالب آبگرم
 -3دستگاه سیخ گیر کباب کوبیده مدل  8050رومیزی با سیستم گرمایش قالب الم ت
 -4دستگاه سیخ گیر کباب کوبیده مدل  8050رومیزی با سیستم گرمایش قالب آبگرم
 -5دستگاه سیخ گیر کباب کوبیده مدل  6055مبله
 -6دستگاه سیخ گیر کباب کوبیده مدل  6055رومیزی
 -7دستگاه سیخ گیر کباب کوبیده مدل  6047رومیزی
 -8دستگاه سیخ گیر کباب کوبیده مدل  5047مبله س ارشی
 -9دستگاه سیخ گیر کباب کوبیده مدل  5047مبله
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 -10دستگاه سیخ گیر کباب کوبیده مدل  5047رومیزی
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آموزش راه اندازی دستگاه ها
 -1بسته ب دی دستگاه را باز ک ید و دستگاه را به مکان مورد نظر برده و ترمز چرخ ها فعال ک ید(.مکان قرارگیری دستگاه باید از رطوبت وآب
ریزی دورباشد).
❖ فک لوازم یدکی :شامل یک عدد فیچ و مهره خروسکی یک عدد سوفاپ کوچک ویک عدد سوفاپ بزرگ بهمراه قرار سیخ دستگاه می باشد.
 -2با توعه به نوم افقی یا عمودی بودن دستگاه خریداری شده طبق غ حه  11یا  12دفترچه راه ما سیستم تزریق دستگاه خود را بازک ید و
تمام قطعات را تمیز ب ویید سپس دوباره مونتاژ ک ید(.توعه داشته باشید قطعات را خ ک کرده و سپس مونتاژ ک ید).
 -3درب ک اری دستگاه را باز ک ید( .درب بصورت ک ویی و مان د درب کولرهای آبی باز می ود) و سپس مقدار 20لیتر رورن هیدرولیک گرید
 68از مارک معتبر را درون باک هیدرولیک دستگاه بریزید( .عجم کل باک دستگاه  30لیتر می باشد درغورتی که م طقه شما گرمسیری است
یا محی آشپزخانه شما خیلی گرم و یا تیراژ خیلی باالیی دارید برای بازدهی و عملکرد بهتردستگاه مقدار رورن هیدرولیک را تا  27لیتر
افزایش دهید).
 -4بعد از انجام مراعل ذکر شده دو شاخ برق دستگاه را به فریز برق شهری
(تک از)متصل نمایید(.برای علوگیری از آسیب رسیدن به سیستم plcدستگاه
ناشی از نوسانات اعتمالی برق از محافظ استاندارد است اده ک ید.
توعه داشته باشید دوشاخه دستگاه طبق استاندارد مجهز به سیم اتصال به
زمین (ارت)می باشد.اگر فریز ساختمان شما فاقد سیم اتصال به زمین(ارت)
است .عهت ایم ی لط ا یک رشته سیم برق معمولی را به یکی از فیچ های
بدنه دستگاه وغل ک ید و سردیگر آن را به یک اتصال فلزی که به زمین وغل
باشد متصل ک ید.
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سپس از روی ف ل نمای گر دستگاه را طبق دستورالعمل زیر ت ظیم و راه اندازی ک ید.
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•

با اتصال به برق دستگاه بصورت فی رض روی عالت دستی میباشد و کلمه  OFFروی نمای گر ن ان داده می ود.

•

دمای قالب را با کلیدهای فلش باال(زیادکردن) و فایین(کم کردن) از روی ف ل ت ظیم ک ید ( دمای استاندارد بین  60تا  65درعه
سانتیگراد می باشد ) بعد از ت ظیم عدد دما عتما کلید ثبت()Enterراف ار دهید تا ترییرات اعمال شوند .

❖ نکته  :درعالت دستی کلیدهای (F1بستن قالب) (F2بازکردن قالب) (T1تزریق گوشت) و (T2مکش گوشت) فعال میباش د .توعه
داشته باشید سیخ گیری اتوماتیک در این عالت انجام نمی ود و غرفا عهت تمیزکاری سرویس و ت ظیم است اده می شوند.
•

با ف ار دادن کلید سبز ( )startدستگاه را روشن نمایید.

•

دستگاه را روی عالت اتوماتیک قرار دهید( .ف ار دادن کلید )Manual/Automatic
با این کار قالب و فیستون دستگاه به عالت اولیه خود برمیگردند وچراغ عالت اتوماتیک روی ف ل روشن می ود ودستگاه آماده سیخ
گیری می باشد.

•

از فک قطعات یدکی قرار سیخ را برداشته و در محل نمایش داده شده مطابق تصویر سمت راست غ حه  10به وسیله فیچ اتصال
موعود متصل میک یم و با شل کردن فیچ ت ظیم مت اسب با اندازه سر م قل یا دستگاه کباب فز خود فاغله گوشت تا نوک سیخ را
ت ظیم کرده و فیچ ت ظیم را س ت نمایید.

•

سیخ تمیز و خ ک را در محل قرار گیری سیخ طبق تصویر سمت چپ غ حه  10میگ اریم به این غورت که ابتدا نوک سیخ را به
محل قرار سیخ و در راستای وس قالب گ اشته و سپس سیخ را رها میک یم تا س سور آن را ت خی داده و عمل سیخ گیری بصورت
اتوماتیک انجام شود.بعد از سیخ گیری سیخ را برداشته و سیخ های بعدی را همی گونه قالب گیری میک یم.
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•

کلید اضطراری قرمز رنگ عهت ایم ی روی تاج دستگاه تعبیه شده در مواقش خطر با زدن و ف ار دادن آن دستگاه به عالت اولیه خود
باز گ ته و خاموش می ود.
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نحوه ی باز و بسته کردن سیستم تزریق گوشت دستگاه های تیپ تزریق عمودی

 -1فیستون
 -3سیل در
 -5مهره تزریق
 -7سوفاپ بزرگ (سوفاپ ته قیف)

 -2فیچ خروسکی
 -4سوفاپ کوچک (سوفاپ سیل در)
 -6راب تزریق
 -8قیف تزریق (مخزن گوشت )

نحوه مونتاژ  :ابتدا فیستون 1را سر شافت عک بصورت غحیح قرار میدهیم طوریکه شیار ف ت
آن روی میله عک ب ی د و سپس با فیچ خروسکی2مهار میک یم .سیل در 3را در عای خود با
فیچاندن محکم می ب دیم(.سیل در را مورب عا بزنید که فکی گ راعت تر وارد آن شود سپس
غا کرده و بپیچانید تا محکم بسته شود) .سوفاپ کوچک  4را درون سوراخ تزریق قرار داده
و مهره تزریق  5را روی آن می ب دیم .سرکوچک راب تزریق 6را درون مهره تزریق قرارداده و
سر بزرگ درون سوراخ قالب قرار میگیرد .سیل در را فر ازگوشت میک یم.
و در نهایت سوفاپ بزرگ 7را درون ته قیف تزریق 8قرارداده و سر سیل در به روش فیچاندن
س ت میک یم .و درفایان گوشت را درون قیف ریخته و آماده سیخ گیری می ویم.
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نحوه ی باز و بسته کردن سیستم تزریق گوشت دستگاه های تیپ تزریق افقی
 -2سیل در
 -1فیستون ت لونی
 -4مهره سر سیل در
 -3قیف تزریق
 -6قیف تزریق (مخزن گوشت)
 -5راب تزریق به قالب
 -7اوری گ (داخل فایه آلومی یومی درون شیاری قرارمیگیرد)
نحوه مونتاژ  :فیستون ت لونی1را درون فایه آلومی یومی قرار داده با ف ار به کوفیل گ
اتصال می دهیم  .سپس سیل در  2را مطابق تصویر از طر کوتاه تر با چرخاندن روی
فایه ی آلومی یومی س ت می ک یم .قیف تزریق  3را از درون مهره سر سیل در 4رد
می ک یم و آن را به سیل در  2می ب دیم .م ی فولد  5را از یکسر به قیف تزریق و از
سر دیگر به قالب وارد میک یم  .در نهایت سیل در را فر ازگوشت میک یم.
و قیف تزریق(مخزن گوشت)6را با ف ار از باال درون سیل در قرار می دهیم.گوشت را
درون قیف ریخته و آماده سیخ گیری می ویم.
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نحوه باز و بسته کردن قالب های دستگاه ها
•

برای باز کردن قالب ابتدا قالب باال را به ای صورت که تک فیچ خروسکی علوی قالب را شل میک یم تا قالب آزاد شود و با دو دست قالب را
به سمت فایین ک یده و بیرون می آوریم .

•

قالب فایین را نیز به همین شکل و با شل کردن تک فیچ خروسکی بیرون می آوریم .

•

توعه داشته باشید قالب ها را با آبگرم و ابر شست و دهید تا ت لون آنها آسیب نبی د .به هیچ وعه از اسکاچ و سیم ظرف ویی عهت شستو
قالب است اده نک ید.

•

برای بستن قالب ها نیز ابتدا قالب باال را بصورت کج عا میزنیم تا م ی فولد درون سوراخ تزریق قالب قرار گرفته و فیچ های ت ظیم قالب
نیز درون سوراخ های راه مای قالب قرار بگیرند سپس قالب را به فک باال چسبانده و تک فیچ خروسکی را تا انتها س ت ک ید.

•

قالب فایین را هم به همین غورت عا بزنید و محکم ک ید.

•

نکته  :برای تست قالب ها فس از بستن آنها و قبل از سیخ گیری دستگاه را در عالت دستی روشن ک ید و قالب ها به آرامی را بب دید .
سطح قالب فایین وباال باید دریک راستا و غا هم قرار گرفته باش د .

•

قالب های دستگاه ها بر اساس سیخ استاندارد استیل با فه ای2سانتیمتر وضخامت2میلی متر طراعی وساخته شده اند.
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اخطار :
 -1ه گام کار با دستگاه ها مراقب باشید دست خود یا افراد دیگر نزدیک یا الی قالب ها نباشد .
 -2در دستگاه های تیپ افقی در عین کار و عقب و علو شدن فیستون دست خود یا افراد دیگر را در مسیر آن قرار ندهید .این خطر در
دستگاه های تیپ عمودی که تولید انحصاری اطلس ماشین سپاهان می باشد وعود ندارد.
❖ لط ا به برچسب های ایم ی روی دستگاه ها دقت ک ید و از آنها فیروی نمایید.
 -3دستگاه در عالت اتوماتیک با ت خی و عملکرد س سور کار میک د فس مراقب باشید و به این نکته توعه فرمایید بجز سیخ هر شی
فلزی دیگری مان د سگک کمرب د و ...که با سرس سور تماس فیدا ک د قالب دستگاه بسته شده و تزریق گوشت نیز انجام می ود ل ا ه گام
تمیزکاری دستگاه و یا ت ظیم دقت ک ید دستگاه درعالت اتوماتیک نباشد تا موعب آسیب دیدگی اعتمالی ن ود.
 -4قالب ها موقش ت ظیم دما و آماده به کار شدن دستگاه گرم می وند فس مراقب تماس دست با قالب ها باشید.
 -5از ریختن آب و شست وی روی سی ی دستگاه و همچ ین اطرا ف ل برق بپرهیزید و برای نظافت سی ی یا روی دستگاه از فارچه تمیز
و نمدار است اده ک ید .
 -6در غورت بروز عادثه کلید اضطراری را ف ار دهید.
برای مثال  :اگر افراتور عواسش نباشد و سیخ را کج درون دستگاه بگ ارد و قالب بسته شود فورا کلید اضطراری را زده دستگاه اعساس
خطر کرده و عهت ایم ی به عالت اولیه بازمیگردد و خاموش می ود  .برای شروم به کار دوباره دستگاه را روشن کرده و در عالت
اتوماتیک قرار داده و اقدام به سیخ گیری غحیح نماید.
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اقدامات الزم بعد از اتمام کار با دستگاه
•

بعد از اتمام کار با دستگاه باید تمام قسمت هایی که با گوشت در ارتباط بوده اند را باز کرده و با آب گرم شست و نمایید .
توعه  :دقت فرمایید برای مونتاژ قطعات شسته شده عتما باید خ ک شده باش د.

نکات مهم و ضروری
سوال و عواب ها
•

سوال  :ه گام سیخ گیری از الی قالب گوشت بیرون میزند؟

•

عواب  :وزن تزریق گوشت زیاد است و باید کم شود یا الستیک سیلیکونی سرقالب بل د است.

•

سوال  :ه گام سیخ گیری قالب تا انتها فر نمی شود؟

•

عواب  :وزن تزریق گوشت کم است و باید زیاد شود.

•

سوال  :بافت گوشت بصورت ریش ریش است و چسب دگی به قالب زیاد است؟

•

عواب  :دمای قالب فایین است و باید طبق استاندارد ذکر شده باال برود .
م تریان عزیز میتوان د در غورت داشتن هرگونه سوال یا درخواست راه مایی تل ی غوتی و تصویری در مورد نصب و راه اندازی
م اوره و دریافت خدمات فس از فروش با شماره های ف تیبانی  09904078979 - 09132308979تماس عاغل فرمای د.
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تماس با ما
ن انی کارخانه  :اغ هان؛ نجفآباد م طقه غ عتی عالل آباد
کوچه ی غ عت ه ت فالک 12

تل ن 03142491221 :
تل کس 03142491222 :

برای ورود مستقیم به سایت و دانلود
فایل دفترچه ی راه ما بارکد فوق را

تل ن همراه 09132308979 :

با گوشی هوشم د خود اسکن نمایید.

www.atlasmachine.ir
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