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Bu cihaz aşağıdaki yönetmeliklere uygundur:
- Machinery Directive 2006/42 / EC 
- Low Voltage Directive 2006/95 / EC 
- EMC Directive 2004/108 / EC

 
 Bu cihaz RoHS 2 ile uyumludur. (2011/65/EU)

GARANTİ

TQC, hatalı işçilik ve malzeme ile ilgili kanıtlara karşılık, teslimat tarihinden 
itibaren Kompakt Otomatik Film Aplikatörü için 12 aylık, ilgili ekipman için 12 
aylık garanti verir. 
Teslim edilen bir sevkiyatın kontrolden sonra sözleşmeye aykırı olduğu 
kanıtlanırsa, müşteri TQC’ye arızayı gidermek üzere fırsat verir veya sevkiyatın 
değiştirilmesini talep edebilir. Cihazın büyüklüğü ve ağırlığı nedeniyle TQC 
uzaktan destek vermeye çalışacaktır. Herhangi bir iyileştirme veya değiştirme 
işleminin tedariki veya teslimatı mümkün değilse, müşteri alım �yatının 
düşürülmesini veya satış sözleşmesinin iptal edilmesini talep etmeyi tercih 
edebilir. 

Doğal aşınma ve yıpranma, mekanik veya kimyasal hasarlar veya kullanım 
talimatlarına uymama gibi durumlarda garanti geçerli değildir. TQC’nin yazılı 
izni olmadan cihaza ve ilgili ekipmana üçüncü kişiler tarafından yapılan 
mekanik müdahalelerden oluşan hasarlar da garanti kapsamı dışındadır. 
Üreticinin kullanım kılavuzuna aykırı şekilde kullanım nedeniyle oluşabilecek 
arıza, hasar veya yaralanmalarda TQC sorumluluk kabul etmez. 

Garanti talebinde bulunmak için, ürünün orijinal faturasıyla birlikte TQC’ye 
gönderilmesi gerekir; ürün TQC’ye gelmeden herhangi bir değişim mümkün 
değildir. TQC tamir, değişim veya eşdeğer bir ürün tedariği sağlama hakkını 
saklı tutar. TQC taşıma veya nakliye masra�arından sorumlu değildir. 

Satın alma �yatı garantisi sınırlıdır ve ortaya çıkan tüm hasarlar veya teknolojik 
değişiklikler üzerindeki sorumluluk kalkar. 

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 



Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 



5   |

1 Genel
1.1 Kullanma kılavuzunun önemi
1.2 Kullanıcı sorumluluğu
1.3 Personel sorumluluğu
1.4 Tehlikeler
1.5 Kullanım amacı
1.6 Telif Hakkı
1.7 Üretici/tedarikçi adresi 

2 Güvenlik Talimatları
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3 

Sembollerin anlamı
Güvenlik Bilgisinin Kullanılabilirliiğ 
Elektriksel tehlikeler

Nakliye ve Depolama
3.1  
3.2  
3.3  

3.4  

4  

Paketleme
Kullanıcı: Gönderi Kontrolü 
Nakliye hasarını raporlama ve 
belgeleme
Saklama ve kullanım dışıyken   
koruyucu önlemler

Cihaz Özellikleri
4.1 İsim  / Kod
4.2  Tedarik Kapsamı
4.3  Teknik Bilgiler
4.4  Ebat ve Ağırlık  
4.5  Temel Ünite
4.6  Aksesuarlar ve Yedek Parçalar

5 Cihaz Kontrolleri ve Fonksiyonları

6 Cihaz Hazırlıkları

7 İşletim
7.1 
7.2 
7.3 
7.4 
7.5 
7.6 
7.7 
7.8 

8 

Navigasyon
Cihazı Başlatma
Test süresi ayarı
Çekim hazırlama - Cam yatak modeli ( AB3650) 
Çekim hazırlama - Vakum yatak modeli   (AB3655) 
Uygulama aracı yerleştirme
Artan boyayı kağıtla sıyırma
Taşma haznesini değiştirme

Bakım ve Onarım
8.1 Atık Malzemeler
8.2 Müşteri Hizmetleri

9 Sorumluluk Reddi

6

7

8

9/10

11

12

13/17

18

19

İÇİNDEKİLER

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 



|   6

1.1 Kullanma kılavuzunun önemi
Bu kılavuz, cihazın tüm işlevlerine ve olası uygulamalarına aşinalık kazandır-
mak için yazılmıştır. Cihazın belirlenen amaca göre, güvenli ve ekonomik bir 
şekilde nasıl kullanılacağı hakkında önemli talimatlar içerir. Bu talimatlara 
uymak sadece tehlikeleri önlemek için gerekli değildir. Ayrıca onarım 
masra�arını azaltır, bakım sürecini kısaltır, ürünlerin güvenilirliğini ve servis 
ömrünü uzatır. 

Cihazla çalışan herkes bu kılavuzdak talimatları, özellikle de güvenlik ile ilgili 
olanları dikkatlice takip etmelidir. Ek olarak, çevre güvenliği ve kaza önleme 
ile ilgili yerel kural ve düzenlemelere uyulmalıdır. TQC Kompakt Otomatik 
Film Aplikatörünün ilk çalıştırılmasından önce kullanıcıların bu kılavuzu 
okuyup anlamaları zorunludur. 

1.2 Kullanıcı sorumluluğu
Kullanıcı aşağıdaki şartlara uymalıdır:

a) Yalnızca güvenli bir şekilde, çalışma ve kazaları önleme 
konusundaki genel talimatlara aşina olan kişilerin cihazı 
çalıştırmasına izin verin. Cihazın kullanımı, usulüne göre 
uygun bir şekilde anlatılmış olmalıdır. Güvenlik bölümü 
ve bu kılavuzdaki uyarılar okunmalı ve anlaşılmalıdır; 
bunun gerçekleştiği kişilerin imzasıyla kanıtlanmalıdır. 

b) Personelin güvenlik farkındalıklarını kontrol etmelidir.

1.3 Personel sorumluluğu
İşe başlamadan önce, cihazla çalışmak üzere görevlendirilen herkes iş 
güvenliği ve kaza önleme ile ilgili genel düzenlemelere dikkat etmelidir. 
Güvenlik bölümü ve bu kılavuzdaki uyarılar okunmalı ve anlaşılmalıdır; 
imzaları ile kanıtlandığı gibi kabul edilir.

1.4 Tehlikeler
Bu cihaz, en son teknolojiye ve onaylanan güvenlik düzenlemelerine 
uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Bununla birlikte, cihazla çalışmak, 
operatörün hayatı ve sağlığına veya başkalarına zarar verebilir veya 
cihazın veya diğer malların zarar görmesine neden olabilir. Bu nedenle, 
cihaz yalnızca belirtilen amacı için ve mükemmel bir teknik durumda 
kullanılmalıdır. Güvenlik üzerinde olumsuz etki yaratabilecek herhangi bir 
kusur tamir edilmeli ve kaydedilmelidir.

1.5 Kullanım amacı
TQC Kompakt Otomatik Film Aplikatörü, test numunesine ince bir sıvı 
veya macun �lmi uygulamak için özel olarak tasarlanmıştır. Başka bir 
uygulama yanlış kullanım teşkil eder. Uygun olmayan kullanımdan 
kaynaklanan hasarlardan, TQC sorumlu tutulamaz. 

Belirlenen amaç ayrıca kullanım kılavuzundaki tüm talimatlara uygun bir 
şekilde uyulmasını ve kontrol ve bakım programlarına uyulmasını içerir. 
TQC, doğru kullanımı değerlendirmek için garanti taleplerinde bulunma 
ve denetimler sırasında tutulan servis formunu talep etme hakkına 
sahiptir.

1.6 Telif hakkı
Bu kullanım kılavuzunun telif hakkı TQC'ye aittir. Bu kullanım kılavuzu 
sadece kullanıcı ve personeli için hazırlanmıştır. Talimatları ve ilkeleri 
tamamen veya kısmen kopyalanamaz, dağıtılamaz veya başkalarına 
iletilemez. Bu kısıtlamaların ihlal edilmesi durumunda yasal işlem 
başlatılabilir.

1.7 Üretici adresi
TQC – Molenbaan 19
2908 LL  Capelle aan den IJssel 
The Netherlands
T +31(0)10 7900 100
F +31 (0)10 7900 129

1 GENEL

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 
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2.1 Sembollerin anlamı
Bu kullanma kılavuzunda aşağıdaki semboller kullanılmaktadır:

2.2 Güvenlik Bilgisinin Kullanılabilirligi 
Kullanım kılavuzu, cihazın çalıştığı yere yakın tutulmalı ve kullanımın her 
anında görünür ve erişilebilir bir yerde bulunmalıdır. 
Kullanım kılavuzunda yer alan bilgilerin yanı sıra, kaza önleme ve çevre 
koruma ile ilgili genel ve yerel düzenlemeler dikkate alınmalıdır. 

Güvenlikle ilgili tüm kuralların her zaman okunabilir olduğundan emin olun. 

Tehlike durumunda, cihazın sol arka tarafındaki açma / kapama düğmesi ile 
veya ana elektrik kesilerek cihaz kapatılmalıdır, tehlike daha sonra ortadan 
kaldırılmalıdır. 

2.3 Elektriksel tehlikeler

2.4 Cihaz modi�kasyonları

• Elektrik kaynağı ile ilgili işler yetkili bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır 
• Cihazın elektriksel ekipmanları düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Gevşek bağlantılar veya ısıdan hasar görmüş kablolar derhal düzeltilmelidir.

• Elektriksel bileşenlerin ayarlarını yaparken cihazın kapalı olduğundan 
emin olun. 

Elektronik aksamın üzerine boya veya başka madde
dökülmediğinden emin olun.

•  Cihazda yapılacak herhangi bir değişiklik veya ekleme veya sadece 
üreticinin izni ile yapılabilir, aksi takdirde garanti geçersiz olur.
• Arızalı durumda olan cihazlar hemen kapatılmalıdır.

 Sadece orijinal tedarikçiden yedek parçalar kullanın. Diğer kaynaklardan 
kullanılan parçaların yükleme yapıp güvenlik gereksinimlerini 
karşılaması garanti edilmez.

Personelin yaşamına
veya sağlığına yönelik
olası tehlike

Tehlikeli bir durum
oluşabilir

Özel ipuçları ve 
belirli bilgiler

2 GÜVENLIK TALİMATLARI

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 
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3.1 Paketleme
• Lütfen paketin üzerindeki piktoral sembollere dikkat edin. 

3.2 Kullanıcı: Gönderi Kontrolü
• Paketi hasar için kontrol etme 
• Paketi açtıktan sonra tüm gönderiyi kontrol etme

• Her türlü hasar mümkün olduğu kadar doğru şekilde 
belgelenmeli (mümkünse fotoğra�anmalı) ve ilgili sigorta 
şirketlerine veya “müşteriye teslim edilen satışlar” 
durumunda tedarikçiye bildirilmelidir.

3.3 Nakliye hasarını raporlama ve belgeleme

3.4 Saklama ve Kullanım dışıyken koruyucu önlemler
• Cihaz kuru bir yerde 10 - 40˚C arasında bir sıcaklıkta saklanmalıdır.
• Alındıktan sonra ambalajın hasar görmesi durumunda derhal ileticiyi
bilgilendirin ve paketleme listesine bir not verin ve iletici tarafından 
imzalatılmasını sağlayın. İdeal olarak hasarın bazı resimlerini de çekin.
• Mümkünse aleti orijinal ambalajında saklayın.

3 NAKLİYE VE DEPOLAMA

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 
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TQC Automatic Film
Applicator Compact

Taşma Haznesi

Kağıt Dayanağı

Kullanma Kılavuzu

Vakum Yatağı

Hortum (1m)

24V Adaptör

Ağırlık

Cam Yatak

Kauçuk yatak

4 CİHAZ ÖZELLİKLERİ

4.1 İsim/ Kod
TQC Kompakt Otomatik Film Aplikatörü  - Giriş seviyesi film aplikatörü

4.2 Tedarik Kapsamı

Standart tedarik
Sadece AB3650 ile birlikte Sadece AB3655 ile birlikte

4.3 Teknik Veri
Dönüş Hızı: 1 - 150 mm/s  / 0.03 - 5.90 in/s
Dönüş Hızı Kesinliği:  < 1%
Çekim Uzunluğu:  250 mm / 9.84 in
Çekim Uzunluğu Kesinliği:  < 1 mm 

Maks.Test Substrat Kalınlığı:  8 mm / 0.31 in -kaplama dahil
Alternatif film aplikatörleri maks. genişlik:  200 mm / 7.87 in
Max. test paneli ebatları:  216 mm X 355 mm (kağıt dayanağı ile birlikte 500 mm) X 8  mm (kaplama kalınlığı dahil)
Alternatif film aplikatörleri maks. yükseklik: 40 mm / 1.57 in
Min. Bar Aplikatör Uzunluğu:   > 220 mm / > 8.66 in
Bar Aplikatör Çapı:  6 - 12,7 mm / 0.23 - 0.5 in
Taşma haznesi hacmi:  30 ml

Çekim hızı:  1 - 150 mm/s  / 0.03 - 5.90 in/s 
Min. vakum:  -100 mbar vakum modeli için gereken
Vakum Deliği Çapı: 1.3 mm / 0.05 in
Vakum Yatağı Delik Aralığı: 22 mm / 0.86 in
Vakum Yatağı Delik Sayısı:  117
Vakum bağlantısı: 6 mm / 0.23 in -çabuk bağlantı

4.4 Ebatlar ve Ağırlık
Derinlik:  335 mm / 13.18 in
Genişlik:  400 mm / 15.74 in
Yükseklik:   190 mm / 7.48 in
Net ağırlık:  12,5 kg / 27.55 in

4.5 Temel Ünite
Güç Kaynağı: 24 V DC
Güç tüketimi: Maks. 40 Watt
Ekran: 128 x 64 pixel gra�k, 70 mm x 40 mm / 2.75 x 1.57 in -beyaz aydınlatılmış
Menü dilleri: İngilizce
Fonksiyon: Navigasyon düğmesi

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 
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Accessories

Vacuum Pumps

AB3675 Vacuum Pump, 23 l/min, 1750rpm 115VAC

AB3676 Vacuum Pump, 18 l/min, 1450rpm 230VAC

Optional Weight

AB3680 Optional Weight 250 g

Wire Bar Coaters

AB3720 Wire Bar Coater 4µm, film width 230mm, total width 290mm

AB3721 Wire Bar Coater 6µm, film width 230mm, total width 290mm

AB3722 Wire Bar Coater 8µm, film width 230mm, total width 290mm

AB3723 Wire Bar Coater 10µm, film width 230mm, total width 290mm

AB3724 Wire Bar Coater 12µm, film width 230mm, total width 290mm

AB3725 Wire Bar Coater 14µm, film width 230mm, total width 290mm

AB3726 Wire Bar Coater 16µm, film width 230mm, total width 290mm

AB3727 Wire Bar Coater 20µm, film width 230mm, total width 290mm

AB3728 Wire Bar Coater 24µm, film width 230mm, total width 290mm

AB3729 Wire Bar Coater 30µm, film width 230mm, total width 290mm

AB3730 Wire Bar Coater 34µm, film width 230mm, total width 290mm

AB3731 Wire Bar Coater 38µm, film width 230mm, total width 290mm

AB3732 Wire Bar Coater 40µm, film width 230mm, total width 290mm

AB3733 Wire Bar Coater 50µm, film width 230mm, total width 290mm

AB3734 Wire Bar Coater 56µm, film width 230mm, total width 290mm

AB3735 Wire Bar Coater 60µm, film width 230mm, total width 290mm

AB3736 Wire Bar Coater 76µm, film width 230mm, total width 290mm

AB3737 Wire Bar Coater 100µm, film width 230mm, total width 290mm

AB3738 Wire Bar Coater 120µm, film width 230mm, total width 290mm

AB3739 Wire Bar Coater 150µm, film width 230mm, total width 290mm

AB3740 Wire Bar Coater 200µm, film width 230mm, total width 290mm

AB3741 Wire Bar Coater microns on request, film width 230mm, total width 290mm

AB3742 Wire Bar Coater plain polished, film width 230mm, total width 290mm

Spare parts

AB3670 Spare Glass Bed for Automatic Film Applicator Compact

AB3667 Spare Vacuum Bed for Automatic Film Applicator Compact

AB3657 Spare Drip Pan

AB3662 Spare Paper Support

A large range of applicators are suitable for the TQC Automatic Film Applicator Compact. 

For more information about the applicators we refer you to our website.

4.6 Accessories and Spares

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 
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5 CİHAZ KONTROLLERİ VE FONKSİYONLARI

Güç Şalteri
Vakum hortumu girişi
Test paneli kıskaçı
Aplikatör ağırlığı

Opsiyonel 250 g Ağırlık
AB3655’te vakum yatağı veya 
AB3650’te cam yatak
Ekran

5
6

7

8
9

10
11

12
13

1
2
3
4

5-tuşlu navigasyon anahtarı
Taşma haznesi veya kağıt tutacağı 
Cihaz kimlik etiketi
5x Kaymaz Kauçuk Tamponlar

Kırmızı itme çubuğu
Güç Girişi

1 2 3

4 5 6

7

11

10 13

8

9

12

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 
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6 CİHAZ HAZIRLIKLARI

Cihaz sağlam bir masa veya çalışma alanında 
çalıştırılmalıdır. 

Güç kablosunu bağlayın. 1 2

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 
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7.3 Test süresini ayarlama 

Cihazın sol tarafındaki şalteri 
yukarı kaldırarak cihazı çalıştırın. 

Test süresini ve süre birimini ayarlamak 
için ok tuşlarıyla SETUP bölmesine 
gelin ve OK'e basın. 

Cihazı başlatmak için OK'e basın. 
(Cihaz dahili bir kalibrasyon 
yapacaktır.) 

Süre biriminin değiştirilmesi 
gerekiyorsa imleci istenilen seçeneğe 
getirip OK'e basın. 

Ekran ayarlanmış test süresini 
gösterir. 

Eğer hızın değiştirilmesi gerekiyorsa, 
imleci istenilen basamağa getirip 
rakamları yukarı ve aşağı tuşlarıyla 
değiştirin. Testi başlatmak için imleci 
RUN opsiyonuna getirip OK'e basın. Bu 
sizi İşletim Menüsüne götürecektir. 

1

1

2

2

3

3

7 İŞLETME

7.1 Navigasyon
TQC Kompakt Otomatik Film Aplikatörü'nün işletimi ekranda 
görüntülenen menü ve 5 tuşlu navigasyon düğmesi sayesinde çok 
kolaydır. Seçilmek istenen fonksiyonu 5 tuşlu navigasyon düğmesi ile 
seçin ve OK butonuna basarak onaylayın. 

5 tuşlu gezinti düğmesi benzersiz Triple i işleviyle (Akıllı Aydınlatma 
Arabirimi) donatılmıştır. Triple i, TQC Kompakt Otomatik Film 
Aplikatörünün sadece çalışma menüsündeki konumla birlikte aktif olan 
tuşları aydınlatarak sezgisel çalışmasını sağlar. 

7.2 Cihazı başlatmak

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 
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7.4 Bir Çekim Hazırlamak- Cam Yatak Modeli (AB3650)

Mengeneyi bastırarak açın. 

Uygulama aracını bölüm 7.6'da 
anlatıldığı üzere yerleştirin. 

Sürgünün ve uygulama aracının 
hareketini engelleyen bir şey 
olmadığından emin olun ve testi 
başlatmak için OK butonuna basın. 

Mengeneye basılı tutarak test panelni 
veya numuneyi cam yatağa yerleştirin 
ve mengenenin altında en sol tarafa 
doğru itin. 

Fazla gelen boyayı toplamak iççin 
bir kağıt yerleştirin veya taşma 
haznesinin yerinde olduğundan 
emin olun. Bkz. bölüm 7.7 ve 7.8 

Çekim yapıldıktan sonra uygulama 
aracını kaldırın ve sürgüyü imleci BACK 
opsiyonuna getirerek yerine geri 
döndürün. 

Mengeneyi bırakın. 

Gerektiği kadar boyayı uygulama 
aracının ön tarafına uygulayın. 

Mengeneyi kaldırarak test panelini 
çıkartın. 

1

4

7

2

5

8

3

6

9

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 
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7.5 Bir çekim hazırlamak- Vakum Yatağı Modeli (AB3655)

Vakum yatağının çalışan ve düzgün bir 
vakum kaynağına bağlı olduğundan 
emin olun. 

Uygulama aracını bölüm 7.6'da 
anlatıldığı gibi yerleştirin. 

Sürgünün ve uygulama aracının 
hareketini engelleyen bir şey 
olmadığından emin olun ve testi 
başlatmak için OK butonuna basın. 

Test panelini vakum yatağına yerleştirin ve panelin dümdüz olduğundan ve tüm delikleri 
kapattığından emin olun. 
* Eğer test paneli tüm delikleri kapatamayacak kadar küçük ise, kolayca çıkabilen yapışkan bant 
aracılığıyla kapatılmalıdır. 

Fazla gelen boyayı toplamak için bir 
kağıt yerleştirin veya taşma haznesinin 
yerinde olduğundan emin olun. Bkz. 
bölüm 7.7 ve 7.8. 

Çekim yapıldıktan sonra uygulama 
aracını kaldırın ve sürgüyü imleci BACK 
opsiyonuna getirerek yerine geri 
döndürün. 

Gerektiği kadar boyayı uygulama 
aracının ön tarafına uygulayın. 

Vakumu kapatın ve test panelini 
çıkartın. 

1

3

6

2

4

7

5

8

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 
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Uygun olan aplikatörü, bird tipi, bar, 
kare, rezervuar, çift yönlü veya başka bir 
aplikatörü kırmızı itme çizgisinin önüne 
yerleştirin. 

Bar tipi aplikatörün yuvarlanmasını 
engellemek için veya başka aplikatörler 
için ağırlık kullanılması gerektiğinde, 
ağırlığı itme hattının vidalarının üzerine 
yerleştirin. 

1 2

7.6 Uygulama aracı yerleştirmek

Cihazın sağ tarafındaki kağıt tutucuyu 
mengenenin altına iterek yerleştirin. 

Çekim yaparken ince bir kağıdı test 
panelinin hemen altına yerleştirin ki fazla 
gelen boya kağıda bulaşsın. 

Boya olmuş kağıdı çöpe atın ve yeni bir 
çekim için yeni bir kağıt kullanın.

1 2 3

7.7 Fazla gelen boya için kağıt kullanmak 

TQC taşma haznesi kullanmak yerine bu metodu önerir. Bu metod herhangi bir temizlik gerektirmez, sadece boyanmış kağıtları atmak gerekir. 

Eğer daha fazla ağırlık gerekirse, standart 
ağırlığın üzerine yerleştirilebilinir. 

3
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Hazneyi çıkarmak için iki elinizle birlikte 
yatay olarak çekiniz. 

Hazne paslanmaz çelikten imal 
edilmiştir, dolayısıyla su ile veya 
gerektiğinde daha aşındırıcı 
malzemelerle temizlenebilir. 

Taşma haznesi sadece 30 ml'lik bir hacim tutabilir. Bu nedenle düzenli 
olarak boşaltılmasına dikkat ediniz. 

Taşma haznesi bar aplikatörün tam altında olacak ve fazla gelen boyanın aşağıya 
sızacağı şekilde tasarlanmıştır. 

1 2

7.8 Taşma haznesini temizleme
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• Tasarımsal olarak sağlam olsa da, bu cihaz hassas bir cihazdır. 
Asla düşürmeyin veya fiziksel hasar verecek bir şey yapmayın. 

• Cihazı kullandıktan sonra daima temizleyin. 
•  Cihazı yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin. Cihazı asla tel fırça veya 
zımpara kağıdı gibi mekanik bir yöntemle temizlemeyin. Mekanik 
temizleme yöntemleri veya agresif temizlik maddelerinin kullanılması
kalıcı hasara neden olabilir.

•  Cihazı temizlemek için basınçlı hava kullanırken dikkatli olun.
•  Genel olarak Kompakt Otomatik Film Aplikatörü herhangi bir bakım 
gerektirmez. 

Elektronik parçaların üzerine boya veya herhangi başka 
bir sıvı dökülmediğinden ve deliklerde sıvı 
bırakılmadığından emin olun. 

10.1 Atık Malzemeler
Cihazın kullanımında veya yardımcı fonksiyonlar ve takas edilen eşyalar için 
kullanılan malzemelerin elden çıkarılması, güvenlikle ve çevreye zarar 
vermeyecek şekilde ele alınmalıdır. Yerel düzenlemelere uyunuz. 

10.2 Müşteri Hizmetleri
Müşteri hizmetleri talep üzerine 

TQC Sheen
Molenbaan 19 , 2908LL  Capelle aan den IJssel - The Netherlands, 
T +31(0)10 7900100, F +31 (0)10 7900129 veya yerel temsilciler 

tarafından sağlanır. 

8 BAKIM VE ONARIM
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9 SORUMLULUK REDDİ

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Bu sayfada verilen bilgilerin kapsamlı olması amaçlanmamıştır ve ürünü 
burada belirtilen amaç dışında, bizden yazılı onay almadan kullanan 
herhangi bir kişi; bunu kendi sorumluluğunda yapmış olur. Ürün hakkında 
verdiğimiz tüm tavsiyelerin (bu dokümanda veya başka bir şekilde) doğru 
olduğundan emin olmak için çaba gösterirken, ürünün kalitesi, durumu 
veya ürünün kullanımı ve uygulanmasını etkileyen birçok faktör üzerinde 
kontrolümüz yoktur. Bu nedenle, özellikle yazılı olarak kabul etmediğimiz 
sürece, ürünün performansı için herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. 
Ürün kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıp ya da zarar (bizim 
ihmalimizden kaynaklanan ölüm veya yaralanma dışında) için sorumluluk 
kabul etmiyoruz. Bu dokümandaki bilgiler, deneyim ve sürekli ürün 
geliştirme politikamız ışığında zaman zaman değişebilir.

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 



TQC B.V.
Molenbaan 19
2908 LL, Capelle aan den IJssel
The Netherlands

+31 (0) 10 – 7900 100

+31 (0) 10 – 7900 129

info@tqc.eu

www.tqc.eu

TQC UK
Po Box 977A
Surbiton, KT1 9XL 
England

+44 208 255 0143

-

janet@tqc.eu

www.tqc.eu

TQC GmbH
Nikolaus-Otto-Strasse 2
Hilden, D-40721
Germany

+49 (0)2103-25326-0

+49 (0)2103-25326-29

info.de@tqc.eu

www.tqc.eu

TQC-USA Inc.
4053 S. Lapeer Road / Suite H
P.O. Box 108 Metamora, Michigan 48455
USA

+1 810-678-2400

+1 810-678-2422

joel@tqc-usa.com

www.tqc-usa.com

TQC ITALIA s.r.l.
Via Cesare Cantu’ ,26
SEREGNO, (MB) 20831
Italy

+39 0362-1822230

+39 0362-1822234

info@tqcitaly.it

www.tqc.eu

TQC Norge AS
Øvre Langgt. 26
Tønsberg, 3110
Norway

+47 333 10220

+47 333 10221

info@tqc.no

www.tqc.no

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 




