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UYGULAMA 

1. Değirmenin yan kapağını 4 adet m10 tırtıllı elçek somunu gevşeterek açınız. 
2. Değirmenin içine TS 770/aralık 1989 da tarih edildiği şekilde ve miktarda bilya şarjı 

ve numune ekleyiniz. 
3. Kapağın kauçuk conta yüzeylerini ve gövde kapak ağzı etrafındaki conta oturma 

yüzeylerini temiz bir bez veya fırça ile toz partiküllerden temizletiniz. 
4. Kapağı gövde üzerine yerine oturtup 4 adet M 120 Tırtıllı elçek somunu sıkarak 

kapatınız. 
5. Elektronik hız kontrol cihazı hız ayar potunu değirmen 70dev/dak sabit dönüş hızı 

yapacak şekilde ayarlayınız. Değirmen elektronik hız ayar cihazı ile 0 ila 106 dev/dak 
arası istenilen dönüş hızına rahatça ayarlanabilir. 

6. Elektronik dijital sayıcıyı istenilen değirmen dönüş sayısına ayarlayınız. 
7. Yeşil start düğmesine basarak makineyi çalıştırıp numuneyi öğütünüz. 
8. Programlanan dönüş sayısından öncede istenildiği zaman kırıcı stop butonuna 

basılarak değirmeni durdurabilir, sonra tekrar yeşil start butonun basarak kaldığı 
dönüş sayısından devam ettirerek çalışmaya devam edilebilir. 

9. Sayıcıda programlanan değirmen dönüş sayısı sonunda makine otomatik olarak 
durur. 

10. Ürün toplama çekmecesini üzerine delikli saçtan bilye ayırma haznesini koyarak 
değirmenin altına sörünüz. 

11. Yan kapağı açınız, değirmeni el yardımıyla kapak açıklığı aşağı gelecek şekilde 
yavaşça döndürerek içindeki numune ve bilyeli alttaki çürük toplama çekmecesi 
üzerindeki delikli saçtan imal edilmiş bilye ayırma haznesine alınız. Bir fırça yardımı 
ile değirmeni iyice boşaltınız. 

12. Delikli saç hazne içindeki bilyeleri fırçalayarak öğütülen numunenin bilyelerden 
ayrılarak alttaki ürün toplama çekmecesine geçmesini sağlayınız. 

 

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.  
 
Adı ve Soyadı:  
 
Tarih .…/.…/…. 

 


