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KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 



SEZER Kendinden Yürür Buzağı Mama Hazırlama ve Dağıtım Aracı
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KULLANIM KILAVUZUNUN TANIMI

• GENEL BİLGİLER

   Kullanım kılavuzu buzağı mama makinesinin bir parçası olup SEZER Tarım ve Sağım Teknolojil-
eri San. Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır. Temel amacı;
kullanıcının makineyi tanıması ve güvenliği açısından kılavuzda belirtilen kurallara uygun olarak 
makinenin çalıstırılmasını sağlamaktır. Bunun için kullanıcılar makinenin ömrü boyunca 
KULLANIM KILAVUZ’ unu saklamalıdır.

   Buzağı Mama Makinesini eğitilmiş personelin kullanması açısından ‘KULLANIM KILAVUZ’unu 
dikkatlice okumaları gerekmektedir.

   Aksi bir durumda, makinenizde meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu değildir.

-Makine yükleme anında sürtünme ve darbelere karşı korunmalıdır.
-Nakliye aracına yüklenen makinelerin nakliye esnasında çarpma veya sürtünmelere karşı 
korunmaları için tespit ve sabitleme malzemeleri kullanılmalıdır.
-Makinelerin nakliye aracına yüklenmesi ve boşaltılmasında uygun ekipmanlar kullanılmalıdır.

   Ürün buzağınıza uygun ve doğru sıcaklıkta veya mama serivisi yapmanızı sağlamak, sütün veya 
mamanın buzağıya anasından emdiği sıcaklıkta ulaşmasını sağlayarak, buzağı kayıplarındaki en 
önemli neden olan ishali önlemeye yardımcı olmak maksadıyla tasarlanmıştır.

Üzerinde bulunan butonlar sayesinde kullanımı oldukça kolaydır.

Ürünün kullanım ömrü 10 (On) yıldır.

• KULLANMA TALİMATI

Makinenizi çalıştırmak ve ayarlamak için, elektrik fişini prize takınız.

Daha sonra, ön taraftan bakıldığında makinenin sol tarafında yer alan ana şalteri “1” konumuna 
getirerek açınız.

Kazan içerisinde bulunan sütün/mamanın sıcaklığı; ısı göstergesinin dijital ekranından anlık olarak 
görülebilmektedir. Ayrıca “Set” tuşuna 1 kez basarak, ısıtıcı devreye girdiğinde mamanın 
ulaşabileceği maksimum sıcaklık değerini de görebilirsiniz. Bu değer fabrika çıkışı 38 derece olarak 
ayarlanmıştır.

Bu değeri değiştirmek için “Set” butonuna 1 kez basınız ve “+/-” tuşuna basarak sıcaklık değerini 
değiştiriniz. Daha sonra “    ” butonuna basarak değiştirmiş olduğunuz maksimum sıcaklık değerini 
hafızaya kaydedebilirsiniz.

Karıştırıcıyı çalıştırmak için ana şalterin yanında bulunan karıştırıcı şalterini açınız.
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TESLİME HAZIRLAMA
YÜKLEME VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR;



 
 

Hız kontrol butonunu saat yönünde çevirerek karıştırıcı hızını ayarlayabilirsiniz. Toz mama 
kullanımında maksimum hızda karıştırmanız daha iyi olabilir. (Karıştırma fonksiyonu, makinenin 
elektrik kablosu fişe takılıyken çalışır. Fiş, prizden çıkarıldığında devre dışı kalır.)

Isıtma fonksiyonunu devreye almak için ısıtıcı açma/kapama butonunu “I” konumuna, kapatmak 
için “0” konumuna getiriniz. (Isıtma fonksiyonu, makinenin elektrik kablosu fişe takılıyken çalışır. 
Fiş, prizden çıkarıldığında devre dışı kalır. Fiş prizden çıkarıldığında ısıtma fonksiyonu devre dışı 
kalır fakat ısı göstergesi ısıyı göstermeye devam eder.)

Kazan boşken (kuru iken) kesinlikle ısıtmayı 
devreye almayınız. Aksi takdirde rezistanslar 
ciddi şekilde hasar görebilir ve makineniz 
kullanılmaz duruma gelebilir.

Buzağı mama hazırlama ve dağıtma makinemiz, 
dağıtılan süt/mama miktarını görüntülemek için 
hassas bir litre sayacı ve kovaya/biberona 
transfer işlemlerini kolaylaştıran otomatik bir el 
tabancası ile donatılmıştır. El pompasını devreye 
almak için pompa açma/kapama butonunu “I” 
konumuna, kapatmak için “0” konumuna getiriniz. 

El pompası kullanılmadığında, kazanın 
kapağı üzerindeki yerinde durmalıdır.

Süt/mama sıcaklığı 38 dereceye ulaştıktan 
sonra ısıtıcı butonunu “0” konumuna 
getiriniz. Ana şalter ve karıştırıcı şalterini 
kapatınız. Elektrik fişini prizden çekiniz. 
Elektrik kablosunu makine üzerindeki yerine 
sarınız. Makineniz süt/mama dağıtımına 
hazırdır.

Makinenizi, taşıma sapından ittirmek 
suretiyle buzağılarınızı besleyeceğiniz alana 
götürebilirsiniz. Burada pompa butonuna 
basarak, mama veya sütü el pompası 
vasıtasıyla buzağıların kovalarına veya 
biberonlarına servis yapabilirsiniz.

El pompası üzerinde bulunan dijital göstergeden, hangi buzağıya ne kadar süt/mama verdiğinizi 
litre (lt) cinsinden görebilirsiniz.

Dilerseniz verilen süt/mama miktarını her defasında pompa üzerinde yer alan “reset” butonuna 
basarak sıfırlayabilirsiniz.

Dijital litre ölçer türbin tip olduğundan toz mama kullanımında litre değerinde sapmalar olabilir. 

(Pompa fonksiyonu, makinenin üzerinde bulunan dahili aküden beslenmektedir.
Pompa, bu özelliği sayesinde süt/mama dağıtımı esnasında da elektrik olmadan kullanılabilmektedir.)
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Mama alttaki yağ haznesi ile ısınır. Mama hazırlanırken karıştırıcıyı düşük hızla çalıştırmanız ısının 
her yere eşit yayılması için iyi olacaktır. Yağın ısınması mamadan fazla olacağından ayarlanan ısı 
değerinden birkaç oC fazla gösterebilir. Bu mamayı servis edeceğiniz zaman mamanın ayarlanan 
ısı değerinin altına düşmesini engeller. Makinayı sabit kullanıyorsanız ısıyı 38°C’ye denk gelmesi 
için 32-35oC aralığında ayarlayabilirsiniz.



• HAREKET SİSTEMİ

• Makineyi hareket ettirmek için kumanda kolu üzerindeki ‘Hareket ON / OFF’ butonunu aktif ediniz. 
• Bu işlemden sonra akü şarj göstergesi aktif olmalıdır. 
• İleri - geri hareket mandallarını yukarı doğru çevirdiğinizde makinenin ileri yönde, aşağı doğru 
çevirdiğinizde ise makinenin geri yönde hareket ettiğini göreceksiniz.
• Geri yönde hareket eden makinenin kullanıcıyı sıkıştırma olasılığına karşı ‘Acil Durum Butonu’ 
bulunmaktadır. Buton kullanıcıya temas ettiğinde makine durur, bir miktar ileri yönde hareket eder 
ve durur.
• Makinenin hareket sistemi hızlı ve yavaş olmak üzere 2 mod ile kullanılmaktadır. Modlar arasında-
ki geçişi ‘Hızlı / Yavaş Mod’ butonu ile sağlayabilirsiniz.
• Mama servisi esnasında ışığa ihtiyaç duyulması halinde ‘Aydınlatma ON / OFF’ butonu ile makine 
üzerindeki led ışıkları aktif ediniz.
• Mama servisi esnasında sesli uyarıya ihtiyaç duyduğunuz takdirde ‘Korna Butonu’nu kullanınız.
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Makinenin aküsünü şarj etmek için elektrik fişini prize takın ve ana şalteri 1 konumuna getiriniz. 
Böylelikle akü şarj cihazındaki kırmızı led yanacak ve aküler otomatik olarak şarj olacaktır. Şarj 
işlemi tamamlandığında ise yeşil led yanacaktır. Akü tamamıyla dolduğunda cihaz aküyü şarj 
etmeyi otomatik olarak kesecektir. Makine ile yapılacak işlem tamamlandığında, fişi prizden 
çekiniz.

Hareket ON / OFF

Aydınlatma ON / OFF

Korna Butonu

Akü Şarj Göstergesi

İleri - Geri Hareket Mandalı
Hızlı / Yavaş Mod

Acil Durum Butonu

İleri - Geri Hareket Mandalı

Akü Akü Şarj Cihazı
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DİKKAT !

Akünüz tamamen şarj olmadıysa ısıtma işleminiz bitse bile fişi prizden çıkarmayınız. Akünün 
tamamen şarj olduğundan emin olunuz. Aksi takdirde akünüz tamamen boşalabilir. Şarj cihazında 
bulunan ‘Yeşil Led’ yandığında akünün tamamen şarj olduğunu anlayabilirsiniz. Bu işlemden sonra 
fişi prizden çıkarıp mamayı servis edebilirsiniz.

Makineyi kumanda kolunu kullanarak ileri - geri 
hareket ettirebilmeniz için motor freni kolunu 
yandaki resimde görüldüğü gibi yukarı konumda 
tutunuz. Motor freni kolu aşağı konumda ise elektrik 
motoru boşa çıkacaktır. Bu şekilde makine kumanda 
kolu ile hareket etmeyecektir. Manuel olarak makineyi ileri - geri hareket ettirebilirsiniz.

Yokuş aşağı motor freni kolunu aşağı konuma almayınız. Aksi takdirde makine kontrolsüz şekilde 
aşağı yönde hareket edebilir.

• BAKIM TALİMATI

Makinenizi kullandıktan sonra kazanın içerisinde kalan süt/mama kalıntılarını yıkamak suretiyle 
temizleyiniz.

Yıkama esnasında kullanılan ve kazan içerisinde biriken suyu tahliye etmek için makinenin arka 
kısmında bulunan tahliye vanasını, kolu çekmek ve saat yönünün tersine çevirmek suretiyle açınız. 
Tahliye vanasının, makinenin bir sonraki kullanımına kadar açık bırakılması, kazan içerisinde sıvı 
birikmesini ve olusabilecek kokuyu engelleyecektir.

Makinenin yıkanması esnasında pompa ve hortumun içerisinde kalan süt/mama artıkları, 
devir-daim yaptırmak suretiyle temizlenmelidir.



 

• ÖLÇÜLER ve TEKNİK BİLGİLER

• GENEL BAKIŞ

 

Bu makine ile süt tozunu kullanarak veya sütü ısıtarak buzağılarınızı besleyebilirsiniz. Hızı 
ayarlanabilir karıştırıcı ile mama veya sütü karıştırınız. Karıştırma işlemi ile beraber ısıtıcı da 
devreye girecektir. Mama hazırlama işlemi bittikten sonra dağıtım için hareket motoru kumanda 
kolunu kullanarak makineyi buzağıların bulunduğu bölüme getiriniz. Servise başlamadan önce 
ısıtma işleminin bittiğinden sütün/mamanın sıcaklığının 38°C’e ulaştığından emin olunuz. El 
pompasıyla beraber buzağıların kovalarına servis yapınız. El pompası üzerinde bulunan gösterge 
ile hangi buzağıya ne kadar mama verdiğinizi görebilirsiniz.
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Ölçüler Teknik Bilgiler

• Makine Gücü: 14 Amp
• Elektrik Sarfiya�: 2,76 kW/h
• Rezistans Gücü: 4000 w
• Karış�rıcı Motor Gücü: 0,37 Kw/h
• Hız Kontrol Ünitesi: 0,40 Kw/h
• Akü: 24V - 18 Amp/h
• Akü Şarj Cihazı: 27V - 2,5 Amp/h
• Hareket Kontrol Ünitesi: 24V - 180 Amp
• Hareket Motor Gücü: 24V - 350 Wa�/h

• ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

UYARILAR !

Lütfen aşağıdaki bilgileri inceleyiniz. Bunlara uyulmaması halinde kisisel yaralanma ya da maddi 
hasar tehlikesi olusabilir. Her türlü garanti ve güvenlirlilik taahhüdü geçersiz hale gelir. Ürünle ilgili 
bütün kılavuzlara hakim oldugunuzdan emin olunuz.

Bu üründe meydana gelen bir arıza oldugunu düsünüyorsanız, yetkili servis veya üretici ile irtibata 
geçiniz. Üreticinin önerdigi ürünler dısında mekanik gereçler veya baska araçlar kullanmayınız.

- Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu biri tarafından ürünün kullanımı ile ilgli olarak gözetim ve 
denetim altında olmadıkça ya da sorumlu biri tarafından bilgi verilmedikçe fiziksel, duygusal veya 
zihinsel yetenegi zayıf veya bilgi ve deneyim eksikligi olan kisilerin kullanımı için tasarlanmamıstır.

- Hasarlı makineyi çalıstırmayınız.

 862 
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Panonun İçi

Ana Şalter

Akü Şarj Cihazı

Pompa

Akü

Karıştırıcı
Sürücüsü

Kontaktör
Sigorta Klemens Grubu

Hareket Motoru
Sürücüsü

• AYARLAR

Akü Şarj
Göstergesi

Isı Kontrol

Pompa
Aç/Kapat

Hız
Kontrol

Isıtıcı
Aç/Kapat
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Ana şalteri “1” konumuna getiriniz.

1 2

3

7 8

Öncelikle fişi, 220 V’luk prize takın.

Panoyu açıp içindeki sigortayı “On” 
konumuna getiriniz.

4

Isıtıcı butonuna basınız.

Pompa butonuna basınız.Makineyi hareket ettirmek için mandalları 
kullanınız.

NASIL ÇALIŞIR ?

5

Karıştırıcı butonunu “1” konumuna getiriniz.

6

Karıştırıcı hız butonunu sağa doğru çeviriniz.



• YEDEK PARÇALAR
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1

2

4

3

5

6

7

8 910 11 12 13

14

15

16

18

17

19

20

NO PARÇA ADI NO PARÇA ADI
1 Kazan Montajı 11 Porya Takozu
2 Makine Elektrik Panosu 12 M16 Cıvata Ve Fiber Somun
3 Alt Şase 13 M8 Cıvata
4 Şase Koruma Sacı 14 Tutamaç
5 Karıştırıcı Motoru 15 Hareket Kumanda Kolu
6 Karıştırıcı Mili 16 Motor Muhavaza Sacı
7 Karıştırıcı Pervanesi 17 Hareket Motoru
8 Rulet Teker 18 M10 Cıvata Ve Fiber Somun
9 Ön Teker 19 Servis Hortumu
10 Ön Teker Poryası 20 Aktarma Tabancası
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• MÜŞTERİ  HİZMETLERİ

SEZER Çağrı Merkezi
0224 671 80 04

 

Değerli müşterimiz,

Sezer Çağrı Merkezi hafta içi 08:15 - 18:00 saatleri arasında +90 224 671 80 04 No’lu telefon hattı 
ile sizlere hizmet vermektedir.

Doğrudan bizlere bu hattan ulaşabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti bizlerden talep edebilirsiniz.

Ayrıca bizlere sezer@sezermac.com adresine mail atarak veya +90 224 671 81 65 No’lu faks 
hattına faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yazılı başvurular için adresimiz:

Sezer Tarım ve Sağım Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti.
Sırabademler Mah. Karacabey-Bursa Karayolu
Kümeevler No:14 Karacabey-BURSA
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Makinenizin servisi gerçekleşirken Teknik Servis Formunu istemeyi unutmayınız.DİKKAT ! 
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• UYARI ETİKETLERİ

DİKKAT: Makine üzerindeki uyarı etiketlerini lütfen dikkate alınız.
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SERVİS İSTASYONLARINI GÖSTERİR LİSTE

İTHALATÇI / İMALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI
ADRESİ

TELEFON

:   SEZER Tarım ve Sağım Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti.
:   Sırabademler Mah. Karacabey Bursa Karayolu Kümeevler No:14
    Karacabey/Bursa/Türkiye

:   0 224 671 80 04 (3Hat) FAX   : 0 224 671 81 65

:   Tarım ve Sağım Teknolojileri Servis ve Bakım Onarımı

YETKİLİ SERVİS İSTASYONUNUN

K-Q
TSE-ISO-EN

9001

HİZMET KAP.

Sıra
No

Ünvanı Adresi Yetkilinin Adı , Soyadı (*) Tel / Telefax               

01
SEZER Tarım ve Sağım 
Teknolojileri San. Tic. 

Ltd. Şti.

Sırabademler Mah. Karacabey 
Bursa Karayolu Kümeevler 

No:14
NİZAM SEZER

Tel: 0 224 671 80 04  
Fax: 0 224 671 81 65

(*) Bu bölüme servis istasyonu temsil ve imzaya , Yukarıdaki Bilgilerin Dogruluğunu Onaylarız.
Yetkili kişilerin (Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür vb.) isimleri yazılacaktır.

Tarım ve Sağım Teknolojileri



GARANTİ BELGESİ
     Aşağıda bilgileri bulunan ürünümüz, en az 2 (iki) yıl ve/veya Bakanlıkça 

Bayii Kaşe / İmza/ İmza

İmalatçı / İthalatçı Firmanın
Ünvanı                               Sezer Tarım ve Sağım Teknolojileri San. Tic. LTD. ŞTİ.
Merkez Adresi                  Sırabademler Mah. Karacabey-BURSA Karayolu 
                                            Kümeevler No:14 Karacabey-BURSA/TÜRKİYE
Telefonu                            (224) 671 80 04
Faks                                    (224) 671 81 65
Malın 
Cinsi                             
Markası                       
Menşei                        
Modeli/Tipi
İmal Yılı
Seri No                         
Bandrol ve Seri No
    Teslim Tarihi ve Yeri  

Azami Tamir Süresi         20 İş Günü

Ünvanı                               Sezer Tarım ve Sağım Teknolojileri San. Tic. LTD. ŞTİ.
Adresi                                Sırabademler Mah. Karacabey-BURSA Karayolu 
                                           Kümeevler No:14 Karacabey/BURSA

Telefonu                            (224) 671 80 04
Faks                                    (224) 671 81 65
Fatura Tarihi ve No  

            

: 
: 

: 
: 

:  
: 

: TÜRKİYE
: SEZER

: 

: 

: 

: 
: 

: 

: 

: 
:   

: 
: 

: Hareketli Mama Hazırlama ve Dağı�m Aracı 

Tarım ve Sağım Teknolojileri


