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 VPanel Uygulamasının Görüntülenmesi veya Uygulamadan Çıkılması

VPanel nedir?

VPanel, freze makinesinin bir bilgisayar ekranından 
çalıştırılmasına olanak tanıyan bir uygulamadır. Freze 
verilerinin çıktısının alınması, bakım yapılması ve 
çeşitli düzeltmelerin gerçekleştirilmesi gibi işlevlere 
sahiptir. Freze makinesinin durumu ve hatalar da 
görüntülenebilir.
 "Kurulum Kılavuzu" ("Yazılımın Kurulması")

VPanel Uygulamasının Görüntülenmesi
Masaüstünde  öğesini (VPanel simgesini) 
tıklayın.
VPanel uygulamasının üst penceresi görüntülenir. Görev 
çubuğu tepsisinde  simgesini bulamazsanız, programı 
Windows [Başlat] ekranından (veya [Başlat] menüsünden) 
başlatın.

Windows [Başlat] ekranından (veya [Başlat] menüsünden) başlatma

Windows 8.1
[Başlat] ekranında  öğesini tıklayın ve Uygulamalar ekranında [Roland DWX-51D] altında [VPanel 
for DWX-51D] öğesini tıklayın.

Windows 8
Uygulama çubuğunu görüntülemek için [Başlangıç] başlangıç ekranında arka planı farenin sağ 
düğmesiyle tıklayıp, [Tüm Uygulamalar] seçeneğini tıklayın. [Roland DWX-51D] öğesinin altında 
[VPanel for DWX-51D] seçeneğini tıklayın.

Windows Vista/7
[Başlat] menüsünde [Tüm Programlar] (veya [Program]) öğesini, ardından [Roland DWX-51D] öğesini 
tıklayın. Daha sonra [VPanel for DWX-51D] öğesini tıklayın.

VPanel sürekli bellekte tutulan program olarak çalışır.
VPanel, sürekli bellekte tutulan program olarak çalışır; diğer bir deyişle, freze makinesini yönetmek, e-postalar gön-
dermek* vb. gibi işlemler için sürekli çalışır haldedir. Ayarların, bilgisayar açıldığında VPanel uygulamasının otomatik 
olarak başlayacağı şekilde yapılandırılması tavsiye edilmektedir. ( s. 8""Settings" (Ayarlar) Sekmesi") Buna ek olarak, 
üst pencerenin sağ üst kısmındaki  simgesinin tıklanması pencereyi görev çubuğu tepsisine küçültür. Pencere 
ekranda kaybolur ancak programdan çıkılmaz. VPanel uygulaması çalışır haldeyken  simgesi görev çubuğu tepsi-
sinde sürekli görüntülenir.
*E-postalar frezenin tamamlandığını veya meydana gelen hataları bildirmek için gönderilirler. ( s. 10""Mail" (Posta) 

Sekmesi")
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Görev Tepsisinde VPanel Uygulamasının Görüntülenmesi
VPanel simgesi görev tepsisinde görüntülendiğinde, bağlı freze makinesinin durumu sürekli izlenir. VPanel simgesinin görü-
nümü, freze makinesinin durumuna göre değişiklik gösterir. Görünümlerin anlamları aşağıda gösterilmektedir.

Bağlı freze makinelerinden en az birinin açık (çevrimiçi) olduğunu gösterir.

Bağlı freze makinelerinin tamamının kapalı olduğunu gösterir.

Bağlı freze makinelerinden en az birinde hata oluştuğunu gösterir. 
Fare işaretçisini bu simgenin üzerine getirirseniz, hangi makinede hata olduğunu görebilirsiniz.

Frezeleme sırasında veya benzer durumlarda bir hata olduğunda mesajlar otomatik olarak 
görüntülenirler. Mesaj görüntülendikten sonra dahi, farenin işaretçisini bu simgenin üze-
rine getirirseniz, bağlı makinelerden her birinin durumunu (Ready (Hazır), Milling (Frezele-
me), Finished (Bitti), Completed (Tamamlandı) veya Offline (Çevrimdışı) gibi) görüntüleye-
bilirsiniz. 
Bakım yapmanızın istendiği mesajlar ("İş mili alıştırma uygulaması gerekli" gibi) da görün-
tülenecektir. Bu gibi durumlarda mesaj tarafından belirtilen bakım işlemini yapın.

VPanel Uygulamasından Çıkılması

Görev çubuğu tepsisinde  simgesini farenin sağ düğ-
mesiyle tıklayıp, [Exit] öğesini seçin.
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VPanel Penceresi ve İşlevleri

Üst Pencere
Üst pencere bağlı freze makinelerinin durumlarını ve freze verilerinin çıktı listesini görüntüler. Freze verilerinin çıktısını almak 
işlemi bu pencereden yapılabilir.

No. Görüntülenen içerik Ayrıntılar

Makinenin çalışma durumu

: Freze verileri alınabilir.

: Freze makinesinin gücü kapalı.

: Çalışma yapılıyor.

: Bir hata meydana geldi.

: İşlem duraklatıldı.

: Ön kapak açık.

: Frezeleme işlemi tamamlanmıştır. (Ön kapak kapatıldığında 
READY halini  
  alır.)

Bağlı makinenin adı

Bağlı makinenin kimliğini ve adını görüntüler. Güçleri kapalı olduğunda 
makine kimlikleri [-] işaretiyle gösterilirler. 
Bağlı freze makinelerinden birinin adını tıklarsanız, freze makinesinin durum 
ışığı yanar. Bu, birden çok makine bağlandığında bağlı makinelerden birinin 
kontrolüne olanak tanır.

Kalan süre grafiği Tahmini freze uygulaması süresi ve ilerleme çubuğu görüntülenir.

Freze kalemi çalışma süresi

"Tool management" (Takım yönetimi) kısmında seçilen takımın adını, geçerli 
çalışma süresini ve değiştirilmesi gereken zamanı görüntüler.
Örneğin, "00h01m/06h00m" ibaresinde "00h01m" çalışma süresini ve 
"06h00m" takımın değiştirileceği zamanı gösterir.

Freze makinesinin durumu Çalışma durumu, iş mili hızı, freze süresi, vb. gibi bilgileri görüntüler. Seçili 
adın sol tarafında onay düğmesi olan makinenin bilgileri görüntülenir.

Çıktı listesi Freze uygulaması yapılan verileri, hazırda bekleyen frezeleme verilerini ve 
freze uygulamasının ilerleyişini görüntüler.

Bir dosya çıktısının alınması
Frezeleme verilerini çıktı olarak gönderir.
 s. 24"3. ADIM: Freze Uygulaması Verilerini Çıktısının Alınması"

İptal Frezeleme verilerinin çıktılarını ve diğer işlevleri iptal eder.

Freze kalemi yönetimi
Freze kalemlerinin kaydedilmesine ve seçilmesine olanak tanır.
 s. 12""Milling bur management" (Freze kalemi yönetimi) İletişim Kutusu"

Ayarlar
SETTINGS (Ayarlar) penceresini görüntüler.
  s. 8""Settings" (Ayarlar) Sekmesi", s. 9""Maintenance" (Bakım) Sekmesi", s. 
10""Mail" (Posta) Sekmesi"



VPanel Penceresi ve İşlevleri

8 1. Çalıştırma Ekranı

"Settings" (Ayarlar) Sekmesi
Bu sekmede VPanel otomatik başlatma ve NC kodlarıyla ilgili ayarları yapılandırabilirsiniz. Birden çok makine bağlı olduğunda, 
üst pencerede seçili makine bu ayarın hedefi haline gelir.

NC code with 
decimal point 
(Ondalık işa-
retiyle birlikte 
NC kodu)

NC kodlarındaki rakamların nasıl yorumlanacağını seçin. "Conventional" (Geleneksel) seçeneği 
seçili olduğunda, ondalık işareti varsa birim milimetre (veya inç) olarak, ondalık işareti yoksa 
1/1000 milimetre (veya 1/10000 inç) olarak yorumlanır. "Calculator" (Hesap Makinesi) seçene-
ğinde birim, ondalık işaretinin bulunup bulunmamasından bağımsız olarak daima milimetre 
(veya inç) olarak yorumlanır. "Calculator" (Hesap Makinesi) seçeneğini seçtiğinizde uygulamanın 
kapsamını seçin. CAM veya NC kodunuza göre uygun bir ayar seçin.
 Başlangıç ayarı: Conventional

Machine ID  
(Makine Kim-
liği)

Bir bilgisayara birden çok makine bağlı olduğunda, makinelerin kimliklerinin ayarlanması gerekir. 
VPanel üst penceresinde kullanacağınız makineyi seçin.
 Başlangıç ayarı: A
 "Kurulum Kılavuzu" ("Birden Çok Ünitenin Bağlanması")

Önemli

Bir kimliği değiştirmek için, "Kurulum Kılavuzu"nda açıklanan prosedürü izlediğinizden emin olun.

Run VPanel 
at PC start-
up (PC açıldı-
ğında VPanel 
uygulamasını 
çalıştır)

Bu kutu işaretli olduğunda, Windows başlar başlamaz VPanel uygulaması otomatik olarak 
başlatılır ve VPanel simgesi görev çubuğu tepsisinde görüntülenir.
 Başlangıç ayarı: İşaretli

Version  
(Sürüm)

VPanel: VPanel sürümü
Firmware: Bağlı makinenin donanım yazılımı sürümü
Birden çok makine bağlı olduğunda, üst pencerede seçili makine bilgileri görüntülenir.

Override  
(Geçersiz 
kılma)

Frezeleme hızını ve iş mili hızını ayarlayabilirsiniz. Bu, frezeleme durumunu izlerken işlem 
sırasında frezeleme hızını, vb. değiştirmek istediğinizde kullanışlıdır. Geçersiz kılmalar yüzde 
olarak belirlenir. Örneğin, bilgisayardan gönderilen frezeleme verisi komutu 10.000 rpm ise, 
geçersiz kılma değerinin %150 olarak belirlenmesi, dönüş hızının 15.000 rpm olmasını sağlar. 

Milling speed (Frezeleme hızı)
İş milinde freze uygulaması yapılırken freze kaleminin hareket hızının ayarlanmasını sağlar. 
Frezeleme verilerindeki komut tarafından belirlenen hız %100 olarak alınacak olursa, büyük 
bir değer girilmesi hızın daha yüksek olmasıyla, küçük bir değer girilmesi ise, daha düşük 
olmasıyla sonuçlanır. 

Spindle speed (İş mili hızı)
Freze uygulaması sırasında iş mili hızını ayarlayabilirsiniz. Frezeleme verilerindeki komut tara-
fından belirlenen dönüş %100 olarak alınacak olursa, büyük bir değer girilmesi dönüşün daha 
yüksek olmasıyla, küçük bir değer girilmesi ise, daha düşük olmasıyla sonuçlanır.
 Freze makinesi KAPALI konuma getirildiğinde geçersiz kılma değeri %100 değerine geri döner. 
 Üst pencerede iş mili hızı frezeleme veri komutu tarafından belirlenen hız olarak görüntülenir, 
geçersiz kılma sonrası hız olarak görüntülenmez. 
 Bir geçersiz kılma değerinin ayarlanması, makinenin en yüksek veya en düşük hızlarının 
(dönüş hızları) ötesinde işlemler yapmanıza olanak tanımaz.

Özel Web sitesini İnternet 
tarayıcınızda görüntülemek 
için tıklayın.
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 "Maintenance" (Bakım) Sekmesi
Bu sekmede, freze makinesinin otomatik olarak düzeltilmesi ve sistem raporlaması dahil, bakımla ilgili işlemleri yapabilirsiniz. 
Birden çok makine bağlı olduğunda, üst pencerede seçili makine bu işlemlerin hedefi haline gelir.

Correction 
(Düzeltme)

ATC magazinin konumunu veya döner aks konumunu düzeltir. Aynı zamanda "Automatic cor-
rection" (Otomatik düzeltme) seçeneğini de seçebilirsiniz.
 s. 33"Freze Makinesinin Düzeltilmesi"
 s. 11""Manual correction" (Manuel düzeltme) İletişim Kutusu"

Cleaning Tool 
(Temizlik Aracı)

Bu işlev temizlik amacıyla kullanılır. Temizlik aracı iletişim kutusunu aşmak için bu düğmeye basın. 
 s. 14""Cleaning tool" (Temizlik aracı) İletişim Kutusu"

ATC Çalışma testleri, bakım işlemleri ve ATC magaziniyle ilgili diğer görevleri yapar. "Emergency 
release" (Acil durum kurtarma) düğmesi güç açıkken ön kapak açık olduğunda etkin hale gelir. 
Örneğin, freze kalemi iş parçasına saplandığı için başlatma gerçekleştirilemediğinde bu fonk-
siyonu kullanın.
 s. 31"Bakım gerektiren durumlar"
 s. 35"Tespit Pimi ve Otomatik Düzeltme Adaptörünün Temizlik ve Bakımı"

Spindle 
(İş mili)

Bu fonksiyon uzun süreli iş mili yönetimi için kullanılır. "Work time" (Çalışma süresi) iş milinin 
çalışma süresini görüntüler. İş mili ünitesini değiştirdikten sonra değeri 0 olarak sıfırlamak için 
"Reset" (Sıfırlama) öğesini tıklayın.
 s. 31"Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi"
 s. 33"Freze Makinesinin Düzeltilmesi"

Report 
(Rapor)

Sistem raporları (donanım yazılımı sürümü ve toplam çalışma saati dahil) ve hata günlüklerini 
görüntüler. 
"Save file" (Dosyaya kaydet) düğmesine basıldığında makine günlük bilgileri toplanır ve bir 
dosyaya kaydedilir.
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 "Mail" (Posta) Sekmesi
Bu sekmedeki ayarlar, frezeleme tamamlandığında, bir hata verildiğinde veya bakım işlemi tamamlandığında e-posta yoluyla 
bildirim gönderilecek şekilde yapılandırılabilirler. Birden çok makine bağlı olduğunda, tüm makineler bu ayarların hedefi 
haline gelir. Her bir öğeyi girmek için "Use mail notification" (Postayla bildirimi kullan) öğesini işaretleyin.

Receiver address 
(Alıcı adresi)

Alıcının e-posta adresi. Virgülle ayırarak birden çok adres girebilirsiniz.

Sender address 
(Gönderici adresi)

Bu, göndericinin e-posta adresi olur. VPanel yüklü bilgisayarda kulla-
nılmakta olan posta adresini girin.

Server host name 
(Sunucu ana bilgisayar adı)

Gönderici adresinde e-posta adresi girişi için giden posta sunucusu 
adını (SMTP sunucu adını) girin.

Server port number 
(Sunucu bağlantı noktası numarası)

Gönderici adresinde e-posta adresi girişi için giden posta sunucusu 
bağlantı noktası numarasını girin.

Use SSL connection 
(SSL bağlantı kullan)

Güvenlik korumalı bağlantı (SSL) kullanmak için işaretleyin. Gönderici 
adresinde e-posta adresi girişi için giden posta sunucusu bağlantı 
noktası ayarlarını yapılandırın.

Use SMTP authentication (SMTP 
yetkilendirmesi kullan)
User name / Password (Kullanıcı 
adı / Parola)

E-postaları gönderirken yetkilendirme kullanmak için işaretleyin. Yet-
kilendirmede kullanılacak kullanıcı adı ve parolasını girin. Gönderici 
adresinde e-posta adresi girişi için giden posta sunucusu bağlantı 
noktası ayarlarını yapılandırın.

Bir sına e-postası göndermek için "Send test" (Gönderme sınaması) öğesini tıklayın. "Receiver address" (Alıcı adresi) 
alanında belirtilen adreste aşağıdaki e-posta alınırsa, ayar yapılandırması tamamlanmıştır.

E-posta göndermesi başarısız olursa, "Windows Script Host" (Windows Komut Yazılımı Ana Bilgisayarı) hata mesajı görüntü-
lenir. Giriş alanlarının içeriğini yeniden kontrol edin.
Önemli
* Güvenlik yazılımı ayarları veya benzeri nedenlerden ötürü e-posta gönderilemeyebilir. E-posta gönderilemiyorsa, antivirüs 

yazılımı veya belirli amaçlar için kullanılmakta olan güvenlik yazılımı ayarlarını kontrol edin.
* E-posta ayarlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için ağ yöneticinize başvurun.
* VPanel TLS bağlantıları (STARTTLS) desteklemez.

Konu: <Makine adı> Gövde: Test
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 "Manual correction" (Manuel düzeltme) İletişim Kutusu
Bu iletişim kutusunda freze makinesinde manuel düzeltme yapabilirsiniz. Hassasiyeti daha kesin bir şekilde ayarlamak isti-
yorsanız,
düzeltmeler yapın. Birden çok makine bağlı olduğunda, üst pencerede seçili makine düzeltmelerin hedefi haline gelir.
* Bu düzeltmeyi yapmadan önce otomatik düzeltme yapın.

Distance (Mesafe)
X, Y ve Z yönlerindeki hareket mesafelerini düzeltin. Başlangıç hareket me-
safesini %100 kabul ederek düzeltme değerini ayarlayın.
 Başlangıç ayarı: 100%

A axis back side 
(A aksının arka tarafı)

A aksı 180 derece döndürüldüğünde açıyı düzeltin. Başlangıç hareket mesa-
fesini 0.00 derece kabul ederek düzeltme değerini ayarlayın.
 Başlangıç ayarı: 0,00 derece

Başlangıç noktası
X, Y ve Z akslarının başlangıç noktalarını düzeltin. Başlangıç hareket mesa-
fesini 0.00 mm kabul ederek düzeltme değerini ayarlayın.
 Başlangıç ayarı: 0,00 mm

Clear these values when exe-
cuting the automatic correction 
(Otomatik düzeltme yaparken 
bu değerleri temizle)

Otomatik düzeltme yaparken "Distance" (Mesafe), "Origin point" (Başlangıç 
noktası) ve "A axis back side" (A aksının arka tarafı) değerlerini sıfırlamak için 
burayı işaretleyin.
 Başlangıç ayarı: İşaretli
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"Milling bur management" (Freze kalemi yönetimi) İletişim Kutusu
Bu iletişim kutusunda kullanılacak freze kalemini seçtiğinizde seçilen freze kaleminin çalışma süresi otomatik olarak kaydedilir.
Buna ek olarak kalem için önceden ayarlanan değiştirme süresi dolduğunda, bir uyarı mesajı görüntülenir. Birden çok makine 
bağlı olduğunda, üst pencerede seçili makine yönetilir.

Freze kalemi

"Milling bur registration" (Freze kalemi kaydı) işleminin yapıldığı freze kalemini görüntü-
lemek için  öğesini tıklayın. Makinenin ATC magazininin yuva numarası freze kalemi 
yönetim numaralarıyla (1 ilâ 10 arası) eşleşmelidir. Seçilen freze kalemi bilgileri üst pen-
cerede görüntülenir.
 s. 12""Milling bur management" (Freze kalemi yönetimi) İletişim Kutusu"

Work time / Replace-
ment time  
(Çalışma süresi / De-
ğiştirme zamanı)

Seçilen freze kaleminin çalışma süresi ile değiştirme zamanını görüntüler. Kalem için 
önceden ayarlanan değiştirme süresi dolduğunda, bir uyarı mesajı görüntülenir. Değiştir-
me zamanını "Milling bur registration" (Freze kalemi kaydı) kısmından değiştirebilirsiniz. 
Freze kalemini yenisiyle değiştirdiğinizde, çalışma süresini 0 olarak ayarlamak için "Reset" 
(Sıfırlama) öğesini tıklayın.

Milling bur registration 
(Freze kalemi kaydı)

Burada, çalışma süresini yönetmek istediğiniz freze kalemlerini kaydedebilir, artık yönet-
mek istemediğiniz kalemleri kaldırabilirsiniz. "Milling bur registration" (Freze kalemi kaydı) 
iletişim kutusunu görüntülemek için burayı tıklayın. 
 s. 12""Milling bur management" (Freze kalemi yönetimi) İletişim Kutusu"

Yuva numarası

Freze kalemi bilgileri
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 "Milling bur registration" (Freze kalemi kaydı) İletişim Kutusu
Çalışma süresi veya değiştirme zamanında değişiklik yapmak için bir freze kaleminin kayıt bilgilerini değiştirebilirsiniz. Birden 
çok makine bağlı olduğunda, üst pencerede seçili makinenin freze kalemi hedef alınır.

Milling bur list 
(Freze kalemi listesi)

Kayıtlı freze kalemlerinin adlarını, çalışma sürelerini ve değiştirme zamanlarını görüntüler.

Milling bur info 
(Freze kalemi bilgisi)

Listede seçili olan freze kalemi için freze kalemi adı, çalışma süresi ve değiştirme zamanı-
nın düzenlenmesine olanak tanır. Düzenlenen içeriğin üzerine yazmak ve kaydetmek için 
"Save" (Kaydet) öğesini tıklayın.
Değiştirme zamanı freze kaleminin türüne veya iş parçası ile frezeleme koşullarına bağlı 
olduğundan, değiştirme zamanını gerektiği gibi ayarlayın.

Add milling bur 
(Freze kalemi ekle)

İlave freze kalemlerini kaydeder. En çok 20 freze kalemi kaydedebilirsiniz.

Remove milling bur
(Freze kalemi kaldır)

Listede seçili freze kalemini kaldırır.
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"Cleaning tool" (Temizlik aracı) İletişim Kutusu
Bu iletişim kutusu makine temizlenirken kullanılır. Döner aks ünitesi, iş mili ve diğer parçaların hareket ettirilmesine olanak 
tanır. İşlemi doğrulamak için fare işaretçisini düğmenin üzerine getirerek gösterimi değiştirin.

Dust collector ON/OFF 
(Toz toplayıcı AÇIK/KAPALI)

Toz toplayıcıyı AÇAR/KAPATIR. 
(Bağlantı özellikli ve bir bağlantı kablosuyla bağlı toz toplayıcılar içindir.)

Front (Ön) Döner aksı ileri hareket ettirir. Döner aks ünitesini temizlerken bu fonksiyonu kullanın.

Rear (Arka) Döner aksı geri hareket ettirir. Frezeleme alanının arkasını temizlerken bu fonksiyonu 
kullanın.

Reverse side (Arka taraf) Kelepçeyi terse döndürür. Kelepçenin arka tarafını temizlerken bu fonksiyonu kullanın.

Spindle (İş mili) İş milini görünür bir konuma götürür. İş mili ünitesinin çevresini temizlerken bu 
fonksiyonu kullanın.
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Yerleşik Panelin Kullanılması/Okunması

Yerleşik Panelin Kullanılması/Okunması

ERROR Bir hata oluştuğunda yanıp söner.

PAUSE İşlem duraklatıldığında yanar.

POWER Güç açıldığında bu yanar.

CANCEL Verile iptal edilirken ve başlatma sırasında yanıp söner.
Bu ışık yanıp sönerken alınan freze uygulaması verileri silinecektir.

Çalıştırma  
düğmesi

Freze uygulaması sırasında bu düğmeye basılması makinenin duraklatılmasını veya 
yeniden başlatılmasını sağlar.
Freze uygulaması sırasında bu düğmenin basılı tutulması, freze uygulamasından 
çıkılmasını veya bazı hataların silinmesini sağlar.
Hazırda bekleme sırasında bu düğmeye basılması, döner aks konumunu 180 derece 
döndürür. Başlatma ile iş milinin dönüşü sırasında bu düğme yanıp söner. Güç açık 
olduğu sürece tüm durumlarda bu düğme yanar.

Durum Işığı Renginin Gösterdiği Durumlar

Mavi
Makine hazırda bekler veya başlatma yapar. Hazırda 
beklerken 30 saniye boyunca hiçbir işlem yapılmazsa, ışık 
söner ve makine uyku durumuna geçer.

Beyaz
Beyaz olarak yandığında freze uygulaması yapılmaktadır 
veya duraklatılmıştır ya da ön kapak açıktır.
Aynı zamanda toz toplayıcı hazırda bekleme modunda 
olduğunda yanıp söner.

Sarı

Sarı yandığında bir hata meydana gelmiştir ve makine 
duraklatılmıştır. VPanel uygulamasında gösterilen hata 
bilgilerine göz atın. Freze uygulamasına kalınan yerden 
devam etmek için yerleşik paneldeki çalıştırma düğme-
sine basın.

Kırmızı

Kırmızı renkte yandığında veya yanıp söndüğünde, bir 
hata meydana gelmiştir ve freze uygulaması durdurul-
muştur. Freze uygulamasına devam edilemez.
VPanel uygulamasında gösterilen hata bilgilerine göz atın. 
Kırmızı renkte yandığında, yerleşik paneldeki çalıştırma 
düğmesinin basılı tutulması freze uygulamasından çıkar ve 
makineyi hazır durumuna döndürür. Yanıp sönerken gücü 
bir kez kapatın ve makineyi yeniden başlatın.

Söner Güç kapatıldığında veya makine uyku durumuna geçti-
ğinde ışık söner.

Durum
ışığı

Çalıştırma düğmesi
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Gücün Açılması ve Kapatılması

 Gücün Açılması
Prosedür

 Ön kapağı kapatın.

 Makinenin güç düğmesini açın.
Makine başlatma prosedürünü başlatır. Durum ışığı 
yanıp sönmeyi bırakıp sabit yandığında başlatma işlemi 
tamamlanmıştır.

İkaz
Freze yapılırken ön kapağı açmayın.

Gücün Kapatılması
Prosedür

Makinenin güç düğmesini kapatın.
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Freze Uygulaması Hazırlığı

 Bir İş Parçasının Hazırlanması (Kullanılabilen İş Parçaları)

İş Parçası Malzemeleri

Zirkonyum, Wax, PMMA, Kompozit reçine, PEEK, Alçı

Tipi Boyut (Birim: mm)

Disk tipi
(adımlı)

Adım kesimi: 98,5 mm (çap), 10 mm (yükseklik)
Gövde kesimi: 95 mm (çap), 60 mm (azami yükseklik)

Pim tipi

 Bir Freze Kaleminin Hazırlanması (Kullanılabilen Freze Kalemleri)
Aşağıdaki şekilde kullanılabilen freze kalemlerinin boyutu gösterilmektedir.

*Freze kaleminin şekli yalnızca örnek niteliğindedir. Uygulamaya uygun freze kalemini seçin. Freze kalemlerini satın almak 
için Roland DG Corporation yetkili satıcınızla bağlantı kurun.

 Basınçlı Havanın Hazırlanması (Regülatörün Ayarlanması)

  UYARI Hava basıncı ayar düğmesini yavaş ve dikkatli bir şekilde çevirin.
Aksi halde makine aniden hareket ederek yaralanma riskinin ortaya çıkmasına yol açabilir.

 Üst düğmeyi dışarı çekin (Hava basıncı ayar 
düğmesi).

 Üst düğmeyi yavaşça döndürün.
 Üst düğmeyi aşağı bastırın.

Tavsiye Edilen Ayarlama Basıncı

Sap çapı: Ø4 mm

Uzunluk: 40 ila 55 mm arası

Pim çapı: 6 mm

 

Regülatörü en çok 0,2 MPa değerine ayarladığınızdan emin olun. Bu değerin daha yüksek olması arıza-
ya neden olabilir.

Hava temini başlatıldığında, hava akışı başlar 
ve basınç düşer. Basınç düştüğünde, regülatörü 
yeniden uygun değere ayarlayın. (Mil döndüğünde 
veya takım değiştirildiğinde hava temini yapılır.)

Üst düğme
(Hava basıncı 
ayar düğmesi)

Gevşetin
(Basıncı
azaltır.)

Sıkın
(Basıncı
arttırır.)

ÖNEMLİ!

0.05 MPa 0.2 MPa

Zirkonyum

PMMA
PEEK

Wax

Kompozit reçine

Alçı

Ø5,9  ±0,02
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Freze Uygulamasına Başlama

 1. ADIM: Kelepçenin İş Parçasına Takılması
Montaj yöntemi iş parçasının tipine ve boyutuna göre farklılık gösterir.
 s. 18"Bir İş Parçasının Hazırlanması (Kullanılabilen İş Parçaları)"

Disk Şeklindeki İş Parçaları İçin

 s. 20"Pim tipi iş parçaları için"

  Ön kapağı kapatın ve güç düğmesini çevirin.
 s. 17"Gücün Açılması"

 Başlatma işlemi tamamlandığında, ön kapağı açın.

 Bir tork tornavidası kullanarak vidaları yaklaşık 
3 tur gevşetin. (2 yerde)

Bir vida kaybolduğunda veya yıprandı-
ğında, ürünle birlikte gelen yedek vidaları 
kullanın.

 İş parçasını kelepçeye takın.
İş parçasını, kelepçenin arkası sağ tarafta olacak şekilde takın.

  Vidaları hafifçe sıkın. (2 yerde)
İki yerdeki vidaları değişmeli olarak hafif hafif sıkın.

 Tork tornavidası kullanarak vidaları iyice 
sıkın.

Her seferinde vidalardan yalnızca birini 
sıkmak, iş parçasının kırılmasına veya 
vidaların frezeleme sırasında gevşeme-
sine neden olabilir.

İkaz
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Pim tipi iş parçaları için

Montaj düzeni örnekleri
Şekilde, boyutlarına ve yerleşim düzenlerine göre takılabilecek en çok sayıdaki iş parçasının örnekleri gösterilmektedir. 
İş parçası boyutları makinede monteli iş parçalarının sayısıyla, monte edilebilen iş parçalarını sayısı da makinede monteli iş 
parçalarının boyutuyla sınırlıdır.

W  15 mm 15mm < W   22 mm

L  20mm

50mm < L

Prosedür

Pim boyutu

20mm < L  50mm

Ø
5,

9 
 ±

0,
02
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  Ön kapağı kapatın ve güç düğmesini çevirin.
 Başlatma işlemi tamamlandığında, ön kapağı açın.

 Bir tork tornavidası kullanarak vidaları yaklaşık 
3 tur gevşetin. (2 yerde)

Bir vida kaybolduğunda veya yıprandı-
ğında, ürünle birlikte gelen yedek vidaları 
kullanın.

 Pim tipi malzeme adaptörünü kelepçeye takın.

  Vidaları hafifçe sıkın. (2 yerde)
İki yerdeki vidaları değişmeli olarak hafif hafif sıkın.

 Tork tornavidası kullanarak vidaları iyice 
sıkın.

Vidaları sıkarken önce hafifçe sıkmamak, 
frezeleme sırasında adaptörün yatık hale 
gelmesine veya vidaların  gevşemesine 
neden olabilir.

İkaz

İşaretleri hizalayın.
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 İş parçasını yerinde tutan vidaları gevşetmek 
için tork tornavidası kullanın.

Bir vida kaybolduğunda veya yıprandı-
ğında, ürünle birlikte gelen yedek vidaları 
kullanın.

  İş parçasını pim tipi malzeme adaptörüne takın.
 İş parçasının girintili kısmının aşağı baktığından emin olun, pim tipi malzeme adaptörünün çıkıntısını hizalayın ve iş 

parçasını tamamen içeri yerleştirin.

 Vidaları bir tork tornavidası kullanarak sıkın.

Girintili kısmı çıkıntıyla hiza-
layın.

Çıkıntı
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 2. ADIM: Freze Kaleminin Takılması
Prosedür

 Freze kalemi tutucuyu freze kalemi konumlan-
dırıcısına takın.
Freze kalemi tutucuyu şekilde gösterilen yönde yerleştirin 
ve deliğin arkasına ulaşacağı şekilde takın.

   Freze kalemini freze kalemi tutucusunun içinden kaydırın ve doğru konumu belirleyin.
Freze kalemini şekilde gösterildiği gibi yerleştirin ve her iki ucun freze kalemi konumlandırıcı deliklerinin içine geldi-
ğinden emin olun.
  Altıgen uçlu tornavida kullanarak montaj vidasını sıkın.

 Freze kalemini ATC magazininde hazırlayın.
Gittiği yere kadar sıkıca yerleştirin. En çok 10 freze kalemi yerleştirebilirsiniz. Yuva numaraları magazinin yüzünde gös-
terilmektedir.

OK Not OK

Freze kaleminin her iki ucu 
da A ve B alanlarının içinde-
dir.

Freze kalemi 
konumlandırıcı

Freze kalemi tutucu

Vida deliğinin yönünü 
yukarı getirin

Freze kalemini sıkıca yerleştirin.

Montaj vidası
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 3. ADIM: Freze Uygulaması Verilerini Çıktısının Alınması
* Freze uygulaması verilerinin çıktısını almak için ticari olarak satılan CAM yazılımlarını da kullanabilirsiniz. Uyumlu CAM 

yazılımlarıyla ilgili bilgi için Roland DG Corporation yetkili satıcınızla bağlantı kurun.

Prosedür

  VPanel uygulamasının üst penceresin-
de çıktının gönderileceği makineyi seçin.
İşlem yapılacak makinenin adının solunda bulunan 
onay düğmesini tıklayın.

  öğesini tıklayın.
"Output a file" (Bir dosyanın çıktısını alma) pence-
resi görüntülenir.

 "Add" (Ekle) öğesini tıklayın.
"Open" (Aç) penceresi görüntülenir.

 Freze uygulaması verilerini seçip, "Open" 
(Aç) öğesin tıklayın.
Seçilen freze uygulaması verileri "Output a file" (Bir 
dosyanın çıktısını alma) penceresinde görüntülenir.
Freze uygulaması verilerinin çıktısını kesintisiz bir 
şekilde almak için  ilâ  arasındaki adımlarını 
tekrarlayın.

 İş parçası ile freze kaleminin makine içinde ayarlandığından emin olun.
 s. 23"2. ADIM: Freze Kaleminin Takılması"

  UYARI Toz kolektörünü açtığınızdan emin olun.
Frezeleme Atıkları ve iş parçaları yanıcı ve toksiktir.

  UYARI Freze işleminden çıkan atıkları temizlemek için kesinlikle elektrikli süpürge kullanmayın.
Kesme işleminden çıkan ince parçaların sıradan bir elektrikli süpürgeyle çekilmesi, 
yangın veya patlama riskine yol açabilir.
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252. Freze Uygulaması

 "Output" (Çıktı) öğesini tıklayın.

 [OK (Tamam)] öğesini tıklayın.

Freze uygulaması verileri çıktısı, üst pencerenin çıktı 
listesinde görüntülenir ve freze uygulaması başlar.
Frezeleme tamamlandığında bir ses duyulur.

 Durum ışığı mavi renk aldıktan sonra ön kapağı açın.

İpuçları!

Veri listesi sırasının değiştirilmesi
Veri listesinde freze uygulaması verilerini seçip,  veya  öğesini tıklayarak çıktı sırasını değiştirebilirsiniz. 
(Freze uygulaması verileri, veri listesinde en üstten başlanarak gönderilir.)

Veri listesindeki freze verilerinin kaldırılması
Çıktı listesinden frezeleme verilerini kaldırmak için, veri listesinde frezeleme verisini seçip, ardından "Remove" (Kaldır) 
öğesini tıklayın.

Sürükleyip bırakarak freze verilerinin eklenmesi
 ve . adımlarda görüntülenen pencereye sürükleyip bırakarak freze uygulaması verilerini ekleyebilirsiniz.

Freze yapılırken ön kapağı açmayın. Güvenliğin sağlandığından emin olmak için, veriler çıktı olarak gönderilirken 
ön kapağın açılması acil durumda durdurmaya neden olur.
 s. 54"Hata Mesajlarının Yanıtlanması"

İkaz

Tahmini freze uygulaması süresi 
ve ilerleme çubuğu bağlı makine 
adının yanında görüntülenir.
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Çıktı Alma İşleminden Çıkılması
Prosedür

  VPanel uygulamasının üst penceresinde çıktı alma 
işleminden çıkılacak makineyi seçin.

  öğesini tıklayın.

 Aşağıdaki şekilde gösterilen mesaj görüntülenir.
Çıktı alma işleminden çıkmak için [OK] (Tamam) öğesini 
tıklayın.
Çıktı alma işleminden çıkmamak için [Cancel] (İptal) 
öğesini tıklayın.

Hazırda Bekleyen Frezeleme Verilerinin Çıktı Listesinden Kaldırılması
Prosedür

 VPanel uygulamasının üst penceresinde düzenlenecek makineyi çıktı listesinde seçin.

 Çıktı listesinde kaldırılacak frezeleme verisini farenin 
sağ düğmesiyle tıklayın ve [Cancel] (İptal) öğesini 
tıklayın.
Yalnızca hazırda bekleyen frezeleme verilerini kaldırabilirsiniz (çıktı 
listesinin en üstünde ikinci sıradan itibaren bulunan frezeleme 
verileri).
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Bakımla İlgili Önlemler

Bakımla İlgili Önlemler

  UYARI Kesinlikle pnömatik blover kullanmayın.
Bu makine pnömatik bloverle uyumlu değildir. Frezeleme artıkları içine kaçabilir ve yangına 
ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.

  UYARI Temizlik yapmak için gazyağı, alkol veya tiner gibi çözücüleri kesinlikle kullanmayın.
Bunun yapılması yangın çıkmasına neden olabilir.

  UYARI Freze işleminden çıkan atıkları temizlemek için kesinlikle elektrikli süpürge kullanmayın.
Kesme işleminden çıkan ince parçaların sıradan bir elektrikli süpürgeyle çekilmesi, yangın 
veya patlama riskine yol açabilir.

  UYARI Freze uygulaması bittikten hemen sonra iş mili ünitesine veya civar alana dokunmayın. 
Bu durum, yanıklara yol açabilir.

 DİKKAT Frezeleme takımını çevresinde dikkatli olun.
Frezeleme takımı keskindir. Kırık frezeleme takımları da tehlikelidir. Yaralanmayı önlemek 
için dikkatli olun.

 Bu makine hassas bir cihazdır. Günlük temizlik ve bakım işlemini yapın.

 Freze işlemi atıkların dikkatli bir şekilde temizleyin. Makinenin içinde freze artıkları varken çalıştırılması, arızalanması-
na neden olabilir.

 Kesinlikle silikon maddelerin (yağ, gres, sprey, vb.) bulunduğu bir ortamda kurmayın. Bunun yapılması anahtar tema-
sının kötü olmasına veya iyonizerin hasar görmesine neden olur.

 Bu kılavuzda belirtilmeyen hiçbir konumu kesinlikle yağlamayın.
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Günlük Bakım 

 Frezeleme Bittikten Sonra Temizlik
Frezeleme işlemi tamamlandıktan sonra frezeleme alanını ticari olarak satılan bir fırça veya toz toplayıcı kullanarak temizleyin. 
Aynı zamanda freze kalemini de temizleyin.

Prosedür

 Makinenin içini temizleyin.
Bu alanlardaki frezeleme atıkları frezeleme sonuçlarını etkileyebileceğinden, aşağıdaki şekilde  ilâ  arsındaki 
alanların çevresindeki tüm frezeleme atıklarını temizleyin. Döner aks ünitesini temizlemek için Temizlik aracı iletişim 
kutusunu kullanın.

 s. 14""Cleaning tool" (Temizlik aracı) İletişim Kutusu"

İkaz
İyonizerin içine doğru-
dan dokunmayın.

İpuçları!

Toz toplayıcı çalışır durumdayken, 
frezeleme atıklarını fırçalamak için 
ticari olarak satılan bir fırça kullanın 
ve frezeleme atıklarını toplamak 
için toz toplayıcıyı kullanın.
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Tespit pimi
 Şekilde gösterilen kısımdaki tüm kirleri özenle 

silerek temizlemek için ürünle birlikte gelen bezi 
kullanın.

Silinecek parça 
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Periyodik Bakım

 Bakım gerektiren durumlar

Makineyi kurarken
s. 32"İş Milinin Alıştırılması (Isındırma)"

s. 33"Freze Makinesinin Düzeltilmesi"
İş mili ünitesi değiştirilirken

Makine uzun süre kullanılmadığında

s. 32"İş Milinin Alıştırılması (Isındırma)"

Makineyi oda sıcaklığı düşükken kullanmaya 
başlamadan önce

Makine farklı bir yere kurulurken

s. 33"Freze Makinesinin Düzeltilmesi"Freze uygulaması konumunun hizası bozulduğunda

Z yönünde delik oluşması gibi belirtiler ortaya 
çıktığında

Ayda bir

s. 36"Kovanın Yeniden Sıkılması"

İş milinin çalışma süresi 200 saati geçtiğinde

Regülatörde su veya toz biriktiğinde s. 38"Regülatörün Temizlenmesi"

 Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi
Satın alınan ürünlerin içinde bir değiştirme kılavuzu bulunmaktadır. Değiştirme işleminin nasıl yapılacağı hakkında bilgi almak 
için, parçayla birlikte gelen değiştirme talimatları kılavuzuna başvurun.

Parça adı Değiştirme süresi / Genel bilgi

İş mili ünitesi

İş milinin toplam çalışma süresi 2.000 saati geçtiğinde (işin durumuna göre 
hafif değişmeler olabilir). 
Milin toplam çalışma süresini görüntülemek için VPanel uygulamasını kullanabilirsiniz.

 s. 9""Maintenance" (Bakım) Sekmesi"

Yedek iş mili ünitesi bir kovan ve kayışla birlikte gelir.

Kovan

Kovan deforme olmuşsa
Aşırı yük hatası veya başka bir hata verildiğinde, kovan deforme olmuş olabilir.

İş mili kayışı

İş mili kayışı yıpranmışsa
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İş Milinin Alıştırılması (Isındırma)
İş milinin dönüşünü dengeli hale getirmek için iş milinin alıştırılması (ısındırılması) gerekebilir.

Bu Görevi Yapmanız Gereken Durumlar

 Makine kurulumunu tamamladığınızda

 İş mili ünitesi değiştirildiğinde

 Makine uzun süre kullanılmadığında

 Makineyi oda sıcaklığı düşükken kullanmaya başlamadan önce

Prosedür

 Ön kapağı kapatın ve gücü açın.

 VPanel uygulamasını görüntüleyin.
 s. 5"VPanel Uygulamasının Görüntülenmesi"

  VPanel uygulamasının üst penceresinde çalıştırı-
lacak makineyi seçin.
İşlem yapılacak makinenin adının solunda bulunan onay düğ-
mesini tıklayın.

  öğesini tıklayın.
[Settings] (Ayarlar) ekranı görüntülenir.

  [Maintenance] (Bakım) sekmesini tıklayın.
 [Spindle run-in] (İş mili alıştırma) öğesini tıklayın.

 [OK] (Tamam) öğesini tıklayın.
İş mili alıştırma işlemi başlar.
"Spindle run-in is completed" (İş mili alıştırma tamamlandı) 
görüntülenir.
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Freze Makinesinin Düzeltilmesi
Uzun süre kullanıldığında veya içinde bulunduğu ortamın koşulları değiştiğinde freze makinesinin kesinliği değişebilir.
Otomatik düzeltme işlemiyle ATC magazini ve döner aks doğru konumda olur.

Bu Görevi Yapmanız Gereken Durumlar

 Makine kurulumunu tamamladığınızda

 Makineyi taşımayı tamamladığınızda

 Kesme uygulaması konumunun hizası bozulduğunda

 Kesim sonuçlarında seviye farkı veya Z yönünde bir delik gibi bir hata oluştuğunda 

Gereken Aletler

·Tespit pimi · Otomatik düzeltme adaptörü ·Tork tornavidası · Temizlik için bez

1. Tespit pimini takın.

 Kelepçenin çevresindeki her türlü frezeleme atıklarını temizleyin.
 s. 29"Frezeleme Bittikten Sonra Temizlik"

 Tespit pimi, otomatik düzeltme adaptörü ve ATC magazinindeki orta çıkıntıyı özenle temizlemek için 
ürünle birlikte gelen bezi kullanın.
Herhangi bir kir varsa, düzeltme düzgün yapılamayabilir.

 Tespit pimini ATC magazinin 10 numaralı konumuna takın.

OK Not OK

Tespit pimini iyice yerleştirin.

Tespit pimi

ATC magazinin-
deki orta
çıkıntı

Tespit pimi

Ucunu da 
temizleyin

Arka tarafını 
da silin.

Otomatik düzeltme aparatı

Silinecek parça (Tespit noktası)
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2. Otomatik düzeltme adaptörünü takın.

 Bir tork tornavidası kullanarak vidaları yaklaşık 3 tur 
gevşetin. (2 yerde)

 Otomatik düzeltme adaptörünü takın.
Çıkıntı kelepçeye temas edene kadar itin. Adaptör herhangi bir yüzü yukarı bakar şekilde takılabilir.

  Tork tornavidasıyla hafifçe gevşetin. (2 yerde)
İki yerdeki vidaları değişmeli olarak hafif hafif sıkın.

 Vidaları iyice sıkın.

 Ön kapağı kapatın.

3. Otomatik düzeltme işlemi yapın.

  VPanel uygulamasını görüntüleyin.
 s. 5"VPanel Uygulamasının Görüntülenmesi"

 VPanel uygulamasının üst penceresinde çalıştırılacak 
makineyi seçin.
İşlem yapılacak makinenin adının solunda bulunan onay düğmesini 
tıklayın.

  öğesini tıklayın.
[Settings] (Ayarlar) ekranı görüntülenir.

İkaz

Vidaları önce hafifçe sıkmadan doğrudan sıkmak 
otomatik düzeltme adaptörünün yatık hale gelmesine 
neden olabilir.
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  [Maintenance] (Bakım) sekmesini tıklayın.
 [Automatic correction] (Otomatik düzeltme) öğesine 

tıklayın.

  Ekranda görüntülenen işin tamamlandığından emin 
olun.

 [OK] (Tamam) öğesini tıklayın.
Otomatik düzeltme işlemi başlatılır.

 Şekildeki ekran görüntülendiğinde, otomatik düzeltme işlemi 
tamamlanmıştır.
[OK (Tamam)] öğesini tıklayın.

 Otomatik düzeltme tamamlandığında, tespit pimini ve otomatik düzeltme adaptörünü çıkarın.
Otomatik düzeltme adaptörünü sabitleyen vidaları sökmek için yaklaşık 2 tur çevirin. Tespit pimini ve otomatik düzeltme 
adaptörünü saklama bölmesinde saklayın.

Tespit Pimi ve Otomatik Düzeltme Adaptörünün Temizlik ve Bakımı
Düzeltme yapmak için tespit pimini ve otomatik düzeltme adaptörünü kullanın. Tespit pimi ile otomatik düzeltme adaptörünün 
üzerinde bulunan pas, çizikler veya kirler tespitin hassas bir şekilde yapılmasını olanaksız hale getirerek, freze uygulamasının 
istendiği gibi yapılmasını imkansızlaştırır, hatta makinenin hasar görmesine neden olabilir.

Temizlik ve Bakım

 Kullanmadan önce kuru, temiz bir bez (ürünle birlikte gelir) kullanarak silerek temizleyin ve üzerinde toz, pas veya çizik 
bulunmadığından emin olun.

 Tespit pimini ve otomatik düzeltme adaptörünü saklama bölmesinde saklayın.
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Kovanın Yeniden Sıkılması
Sürekli kesim yapılması kovanın gevşemesine neden olarak, freze kaleminin dışarı çıkmasını kolaylaştırır. Kovanı düzenli 
aralıklarla yeniden sıkın.

Prosedür için Gereken Aralık

 Ayda bir kez veya iş milinin toplam çalışma süresi 200 saati geçtiğinde (işin durumuna göre hafif değişmeler olabilir).
 s. 9""Maintenance" (Bakım) Sekmesi"

Gereken Aletler

• Tespit Pimi  • Açıkağız anahtar

Prosedür

  Takıl olan iş parçalarını, pim tipi malzeme adaptörünü veya otomatik düzeltme adaptörünü çıkarın.

  VPanel uygulamasının üst penceresinde kovanı 
yeniden sıkılacak makineyi seçin.
İşlem yapılacak makinenin adının solunda bulunan onay düğ-
mesini tıklayın.

  öğesini tıklayın.

  [Maintenance] (Bakım) sekmesini tıklayın.
 "Open collet" (Kovanı aç) öğesini tıklayın.

 [OK] (Tamam) öğesini tıklayın.
İş mili ünitesini hareket ettirmek kovanın açılmasını sağlar.

 Şekilde gösterilen pencere görüntülenir.
[OK] (Tamam) öğesini tıklayın.
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  Açıkağız anahtarı kovana oturtun.
 Tespit pimini kovana yerleştirin.

Tespit pimi yerleştirilemiyorsa,  . adımdaki işlemi 
tekrarlayın.

 Tespit pimini tutarken, açıkağız anahtarla kovanı 
sıkın.

 Tespit pimini ve açıkağız anahtarı çıkarıp, ön 
kapağı kapatın.

  [Maintenance] (Bakım) sekmesini tıklayın.
 "Close collet" (Kovanı kapat) öğesini tıklayın.

İş mili ünitesi hareket eder ve "The operation was comple-
ted." (İşlem tamamlandı) mesajı görüntülenirse, prosedür 
tamamlanmıştır.

Şekilde gösterilen pencere görüntülenir. 
[OK] (Tamam) öğesini tıklayın.

Ürünle birlikte gelen açıkağız anahtarı kullanın ve 
tespit pimini yerleştirilmiş şekilde tutun. Tespit pimi 
yerleştirilmezse, kovan deforme olabilir ve bu da fre-
zeleme hassasiyetinin düşmesine yol açabilir.

Kovan

Tespit pimi
Açık ağız 
anahtar

İpuçları!

Açıkağız anahtar ile iş mili ünitesinin ucu (soldaki şe-
kilde gölgeli kısım) birlikte dönmeye başladıklarında 
yeteri kadar sıkılmış demektir.
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 Regülatörün Temizlenmesi

Regülatörde, zaman içinde drenaj malzemesinin (nem ve 
toz) doldurduğu bir filtre bulunmaktadır. Tahliyeyi düzenli 
olarak boşaltın. Aynı zamanda haznenin içi kirlenmişse, 
hazneyi çıkarıp yıkayın.

Bu İşin Gerekli Olduğu Durumlar

 Drenaj malzemesi biriktiğinde
 Hazne kirlendiğinde

Tahliyenin Boşaltılması

Prosedür

 Alt düğmeyi yavaş yavaş gevşetin.
Bu aşamada tahliyeden dışarı malzeme püskürebilir. Püsküren malzemeyi yakalamak ve saçılmasını önlemek için bez 
veya benzeri bir şey kulanın.

 
 

 Tahliye boşaltıldıktan sonra, alt düğmeyi yeniden sıkın.

Hazne

Alt düğme
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Haznenin Temizlenmesi

  UYARI Regülatör haznesini çıkarmadan önce hava basıncının tahliye edildiğinden emin olun.
Bunun yapılmaması, kırılmaya veya bileşenlerin dışarı fırlamasına yol açabilir.

  UYARI Regülatörü çıkarmadan veya takmadan ya da bakım işlemi yapmadan önce haznenin 
sıkıca takılı olduğundan emin olun.
Hazne düzgün şekilde takılmamışsa, basınçlı hava temini yapıldığında yerinden dışarı 
fırlayabilir.

Prosedür

 Basınçlı hava beslemesini kesin.

 Bir tork tornavidası kullanarak, şekilde 
gösterilen yerlerdeki vidaları sola doğru 
yaklaşık 3 tur gevşetin. (2 yerde)

 Regülatörü çıkarın.

 Hazneyi regülatörden çıkarın.

Hazneyi nötr deterjan kullanarak yıkayın.

  Haznenin tamamen kuruduğundan emin olduktan sonra, hazneyi yeniden sıkın.

 Regülatörü makineye takın.

UYARI

Regülatör haznesini nötr deterjan kullanarak 
temizleyin. Benzin, alkol veya tiner gibi çözücü 
maddeleri kesinlikle kullanmayın. 
Çözücü kullanmak haznenin bozulmasına, sonuçta 
kırıkların meydana gelmesine yol açabilir.

Gevşetin Sıkın

Hazne
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Makinedeki Sorunlar

Başlatma Yapılmıyor veya Başlatma Başarısız

Ön kapak açık mı?
Başlatma aşamasında ön kapağı kapalı tutun. Gü-
venlik açısından kapaklardan biri açıkken başlatma 
işlemi yapılmaz.

-

Freze kalemi herhangi bir şeye mi 
saplanmış?

İş mili ünitesine bağlı freze kalemi iş parçasına veya 
döner aks ünitesine saplanmışsa, başlatma işlemi 
başarısız olabilir. VPanel uygulamasındaki acil durum 
kurtarma fonksiyonunu kullanarak freze kalemini 
ayırın.

s. 9 

İş mili ünitesi veya döner aks ünite-
sine herhangi bir şey mi takılmış?

Bakım kapağını açın ve iş parçası veya frezeleme 
atığının takılmadığından emin olun. -

Çalıştırma Düğmesi Yanıt Vermiyor

Ön kapak açık mı? Ön kapak açıkken bu makine bazı işlemleri kısıtlar. 
Kapağı kapatın. -

Elinizde eldiven var mı? Elinizde eldiven varsa, çalıştırma düğmesi yanıt ver-
meyecektir. Düğmeyi çıplak elle çalıştırın. -

VPanel Uygulaması Makineyi Tanımıyor

Kablo bağlı mı?
Kabloların bağlı olduğundan emin olun.
Bu işi yapmak için "Kurulum Kılavuzu" ("Kabloların 
Bağlanması") başlığına başvurun.

-

Sürücü doğru yüklendi mi?

Bilgisayar bağlantısı belirtilen prosedürle yapıl-
mamışsa, sürücü doğru yüklenemeyebilir. Sürücü 
doğru şekilde yapılandırılmazsa, VPanel uygulaması 
normal şekilde işlemez. Bağlantının doğru prosedür 
uygulanarak yapıldığından emin olmak için yeniden 
kontrol edin.

s. 48 

Birden çok makineye bağlantı 
yaparken bağlantı prosedürünü 
kontrol ettiniz mi?

Bağlantı prosedürü yanlış yapılmış olabilir. Bağlantı-
ların doğru şekilde yapıldığından emin olun.
Bu işi yapmak için "Kurulum Kılavuzu" ("Birden Çok 
Ünitenin Bağlanması") başlığına başvurun.

-

Makine kimliği değiştirildi mi? Makine kimliği değiştirildiyse, makineyi yeniden 
başlatın. s. 5 



Makinedeki Sorunlar

42 4. Sorun Giderme

Makineye Hiçbir Veri Çıktısı Gönderilmiyor veya Veri Çıktısı Gönderilse Dahi Makine Çalışmıyor

Ön kapak açık mı?
Ön kapak açıksa, freze uygulaması verileri alınsa dahi 
makine çalışmaya başlamaz. Tüm kapakları kapatın 
ve freze uygulamasını başlatmak için çalıştırma 
düğmesine basın.

-

VPanel uygulaması makineyi tanı-
yor mu?

VPanel uygulamasında "Offline" (Çevrimdışı) ("OFF" 
ekranı) dışında bir mesajın görüntülendiğinden 
emin olun.

-

Birden çok makine bağlıysa, doğru 
makine seçili mi?

Frezeleme verilerinin çıktısını göndermek için VPanel 
uygulaması ekranında makineyi seçin. -

İşlem duraklatıldı mı?

PAUSE LED lambası yanıyorsa, işlem duraklatılmıştır. 
Makine duraklatıldığında, frezeleme işlemi durdu-
rulur ve bazı işlemler kısıtlanır. Makinenin çalıştırma 
düğmesine kısa süreli basılması duraklamayı iptal 
eder. Çalıştırma düğmesinin basılı tutulması frezele-
me uygulamasından çıkılmasını sağlar.

-

Başlatma veya veri iptal işlemi mi 
uygulanıyor?

Başlatma veya veri iptal işlemi sırasında alınan freze-
leme verileri iptal edilir. Makinenin hazırda bekleme 
durumunda olduğunu doğruladıktan sonra frezele-
me verileri çıktısının gönderildiğinden emin olun.

-

Frezeleme verileri doğru mu? Frezeleme verilerini kontrol edin. -

Haya mı verilmiş? Hata verildiğinde ERROR LED lambası yanıp söner. 
Hata açıklaması VPanel uygulamasında görüntülenir. s. 54 

Birden Çok Makineye Bağlanıldığında Bilgisayar Kapanıyor

Bilgisayara aynı anda aynı kimliğe 
sahip makineler mi bağlanıyor?

Aynı kimliğe sahip birden çok makinenin bir bilgisa-
yara aynı anda bağlanması bilgisayarın kapanmasına 
yol açabilir. Bilgisayar kapanırsa, bağlı makinelerin 
hepsinin gücünü kapatıp, ardından USB kablolarını 
bilgisayardan ayırın.
Bilgisayarı yeniden başlatıp, VPanel uygulamasını 
çalıştırın. VPanel uygulaması başlamazsa, yeniden 
yükleyin. Bunun ardından hiçbir makineye aynı kimli-
ğin atanmayacağı şekilde ayarları yapılandırın.
Bu işi yapmak için "Kurulum Kılavuzu" ("Birden Çok 
Ünitenin Bağlanması") başlığına başvurun.

-

İş Mili Dönmüyor

İş mili kayışı hasar görmüş veya 
kopmuş mu?

Bakım kapağının içini kontrol edin. İş mili kayışı 
hasar görmüşse, değiştirin. s. 31 
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İyonizer Etkili Değil (Frezeleme Atıkları Frezeleme Alanının Çevresinde Toplanıyor)

Kesilmekte olan iş parçası PMMA 
iş parçası mı?

İyonizer (statik elektrik giderici) yalnızca PMMA ile 
etkilidir. Zirkonyum veya wax iş parçalarında hiçbir 
etki yapmaz.

-

İyonizer çevresinde frezeleme ar-
tıkları var mı?

Frezeleme artıkları bulunuyorsa, toz toplayıcıyla 
temizleyin. Frezeleme artıkları var olduğunda da 
iyonizerin etkisi azalır. İyonizerin içine dokunmayın.

s. 29 

Makine topraklı mı? Makine topraklı değilse, iyonizer düzgün çalışmaz. -

Basınçlı Hava Dışarı Çıkmıyor

İşlem basınçlı hava gerektiriyor 
mu?

Basınçlı hava yalnızca iş mili dönerken veya freze 
kalemi değiştirilirken olduğu gibi bazı işlemlerde 
temin edilir.

-

Regülatör düzgün şekilde bağlı ve 
basınç ayarları doğru yapılandırıl-
mış mı?

Bağlantıyı kontrol edin. Regülatörün sıfır değerini 
gösterdiğini de kontrol edin. Regülatörün basınç 
ayarı sıfır ise, basınçlı hava temini yapılmaz.
"Kurulum Kılavuzu" ("Regülatörün Hazırlanması") 
başlığına başvurun.

s. 18 

Regülatörün altındaki düğme açık 
mı?

Regülatörün altındaki düğme açıksa, basınçlı hava 
dışarı kaçar. s. 38 

Otomatik Düzeltme İşlemi Başarısız

Otomatik düzeltme adaptörü, tespit 
pimi veya ATC magazini kirli mi?

Otomatik düzeltme adaptörü, tespit pimi veya ATC 
magazinindeki tüm kirleri temizleyin. Frezeleme 
atıklarının veya benzerlerinin bunlardan herhangi 
birinde birikmesi nedeniyle meydana gelen kirlenme 
sensörün çalışmasını engelleyerek, tespitin yapılması-
nın olanaksız olmasına yol açar.

s. 33 

Otomatik bağlantı adaptörü düzgün 
şekilde takılı mı?

Otomatik bağlantı adaptörünün düzgün şekilde takılı 
olduğundan emin olun. s. 33 

Tespit pimi düzgün şekilde takılmış 
mı?

Tespit piminin düzgün şekilde takıldığından emin 
olun. Tespit pimi üzerindeki freze kalemi tutucunun 
konumunu kontrol edin.
"Kurulum Kılavuzu" ("Boyut Çizimleri "Tespit Pimi 
Boyutları) başlığına başvurun. 

s. 33 
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Freze Kalemi Yönetim Bilgileri Kayıp

Makine adı (yazıcı adı) değiştirildi 
mi?

Freze kalemi bilgileri makine adıyla (yazıcı adıyla) 
birlikte kaydedilir. Makine adını (yazıcı adını) değiş-
tirmeden önce, freze kalemi bilgilerini ayrıca kaydet-
tiğinizden emin olun. Freze kalemi bilgilerini makine 
adını (yazıcı adını) ilk baştaki ada döndürerek de 
kurtarabilirsiniz.

-
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Frezeleme Kalitesiyle İlgili Sorunlar

Freze Uygulanan Yüzey Çekici Değil

İş parçası yerine sıkıca sabitlenmiş 
mi?

İş parçasının montaj koşullarını kontrol edin. Yerin-
den dışarı kaymayacağı veya freze kaleminin baskısı 
ya da freze uygulaması sırasındaki titreşim nedeniyle 
gevşemeyeceği biçimde iş parçasını yerine iyice 
sabitleyin.

s. 19 

Freze kalemi aşınmış mı?

Freze kalemi uzun süre freze uygulaması için kul-
lanılmışsa, aşınır ve bu durum freze uygulamasının 
sonuçlarını etkiler. Freze kalemini yenisiyle değiştir-
meyi deneyin. Freze kaleminin çalışma süresi VPanel 
uygulamasında yönetilebilir.

s. 12 

Frezeleme koşulları çok mu katı?
Katı frezeleme koşulları freze uygulamasının sonuçla-
rını etkiler. CAM freze uygulaması koşullarını gözden 
geçirin.

-

Freze Uygulaması Sonuçlarında Seviye Farkı Çizgisi Var

Makine düzeltme dışına mı çıkmış?

Uzun süre kullanıldığı veya makinenin yeri değiş-
tirildiği için seviye farkı çizgisinin ortaya çıkacağı 
şekilde başlangıç noktasının konumu kaymış olabilir. 
Otomatik düzeltme işlemi yapın. Otomatik düzeltme 
işlemini yaptıktan sonra dahi beklediğiniz sonuçları 
elde edemezseniz, manuel düzeltme işlemi ya-
pın. Manuel düzeltme işleminde Origin (Başlangıç 
Noktası) altındaki Y değerinin değiştirilmesi durumu 
iyileştirebilir.

s. 33 

CAM frezeleme ayarları doğru mu?
Frezeleme koşullarına bağlı olarak bir seviye farkı 
çizgisi meydana gelebilir. CAM freze uygulaması 
koşullarını gözden geçirin.

-

Yongalanma (Frezelenen Ürünlerin Kenarlarında Yongalanma) Meydana Geliyor

Makinenin kurulumunun yapıldığı 
taban sağlam mı?

Frezeleme işleminden kaynaklı titreşim kurulumun 
yapıldığı tabanı sallayabilir. Makineyi düz ve dengeli 
bir yere kurun.

-

İş parçası yerine sıkıca sabitlenmiş 
mi?

İş parçasının montaj koşullarını kontrol edin. İş 
parçası doğru monte edilmemişse, freze uygulaması 
sırasında gevşeyebilir ve hizası bozulabilir.

s. 19 

Freze kalemi aşınmış mı?

Freze kalemi uzun süre freze uygulaması için kul-
lanılmışsa, aşınır ve bu durum freze uygulamasının 
sonuçlarını etkiler. Freze kalemini yenisiyle değiştir-
meyi deneyin. Freze kaleminin çalışma süresi VPanel 
uygulamasında yönetilebilir.

s. 12 

Frezeleme koşulları çok mu katı?
Katı frezeleme koşulları freze uygulamasının sonuçla-
rını etkiler. CAM freze uygulaması koşullarını gözden 
geçirin.

-
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CAD verilerinde belirtilen kalınlık 
çok mu ince?

İş parçalarının kalınlığı aşırı inceyse, yongalanma 
meydana gelme olasılığı yüksektir. CAD verilerinde 
belirtilen şekli kontrol edin.

-

Tavsiye edilen CAD verileri kalınlığı
Birim: mm

Ön diş Azı dişi

Kaplama Onlay Dolgu

Freze Uygulaması Sonucunda Bir Delik Açılıyor

CAM ayarlarında freze kalemi çapı 
ile ATC magazini numarası eşleşi-
yor mu?

CAM freze kalemi ayarlarını kontrol edin. -

Makine düzeltme dışına mı çıkmış?

Uzun süre kullanıldığı veya makinenin yeri değişti-
rildiği için freze uygulaması sonuçlarının etkilene-
ceği şekilde başlangıç noktasının konumu kaymış 
olabilir. Otomatik düzeltme işlemi yapın. Otomatik 
düzeltme işlemini yaptıktan sonra dahi beklediğiniz 
sonuçları elde edemezseniz, manuel düzeltme işlemi 
yapın. Manuel düzeltme işleminde Origin (Başlangıç 
Noktası) altındaki Z değerinin + yönde değiştirilmesi 
durumu iyileştirebilir.

s. 33 

Frezeleme koşulları çok mu katı?
Katı frezeleme koşulları freze uygulamasının sonuçla-
rını etkiler. CAM freze uygulaması koşullarını gözden 
geçirin.

-

1.0 ila 1.2 arası

1.5 veya yukarısı

1.5 veya yukarısı

1.5 veya yukarısı 1.0 veya yukarısı 1.0 veya yukarısı

1.5 veya yukarısı

0 . 8  v e y a 
yukarısı

1.0 veya yukarısı

0.8 veya yukarısı

0 .6  veya 
yukarısı

0.4 veya 
yukarısı

0.5 ila 1.5 arası
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Freze Uygulaması Sonuçlarının Boyutları Eşleşmiyor

Freze kalemi çapı CAM ayarlarına 
uygun mu? CAM büzüşme yüzdesi 
ayarı iş parçası için uygun mu?

CAM ayarlarını kontrol edin. -

Sinterleme programını ayarları iş 
parçasıyla eşleşiyor mu?

Sinterleme programının ayarlı sıcaklığını kontrol 
ederek, kullanılan imalatçının iş parçasıyla eşleşip 
eşleşmediğine bakın.

-
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 Kurulumla İlgili Sorunlar

 Sürücünün Ayrıca Kurulması

Prosedür

 Yükleme öncesinde makine ile bilgisayarın birbirlerine USB kablosuyla bağlı olmadıklarından emin olun.

 Windows'ta "Yönetici" olarak oturum açın.

 Roland Yazılım Paketi CD'sini bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne takın.
Otomatik oynatma penceresi görüntülendiğinde, [Menu.exe çalıştır] öğesini tıklayın. [Kullanıcı Hesabı Denetimi] pen-
ceresi görüntülenirse, [İzin ver] veya [Evet] öğesini tıklayın ve kuruluma devam edin. Kurulum menüsü ekranı otomatik 
olarak görüntülenir. Sürücü zaten kuruluysa, kaldırın.

                s. 52"Sürücünün Kaldırılması"
Sürücü kurulu değilse veya kaldırılmışsa, . adıma geçin.

 "DWX-51D Software" için [Custom Install] (Özel Kurulum) 
öğesini tıklayın.

 "Windows Driver" için [Install] (Kur) düğmesini tıklayın.

Windows 8/ 8.1
Burada gösterilen ekran görüntülendiğinde, [Install] se-
çeneğini tıklayın.

Windows Vista/7
Burada gösterilen pencere görüntülenirse, [Install this 
driver software anyway] seçeneğini tıklayın.

Bu makinede sürücü, yazılım ve elektronik biçimli kılavuzu aynı anda yükleyebilirsiniz. Hepsini aynı anda kaldırmak 
için, "Kurulum Kılavuzu" ("Yazılımın Yüklenmesi") başlığına bakın.
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 Kuruluma devam etmek için ekrandaki talimatları izleyin.

 Kurulum tamamlandığında kur menüsünde  öğesini tıklayın.

 Roland Software Package CD'sini çıkarın.

 Makinenin gücünü açın.

 Makineyi USB kablosuyla bilgisayara bağlayın.
 Tek bir bilgisayara birden çok makine ünitesi bağlıyorsanız, "Kurulum Kılavuzu" ( "Birden Çok Ünitenin Bağlanması") kısmına 
başvurun.
 USB kablosu olarak ürünle birlikte gelen kabloyu kullanın.
 Bir USB dağıtıcı kullanmayın. Bağlantı sağlanamayabilir.
 USB kablosunu, kablo kelepçesiyle sabitleyin.

Sürücü otomatik olarak yüklenir.

 Önemli
Güç kablosunu kablo kelep-
çesiyle bağlamayın. 
USB kablosu ile güç kablo-
sunun bağlanması gürültü 
veya benzerlerine yol aça-
rak, arızayla sonuçlanabilir.
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Yazılımın ve Elektronik Kılavuzun Ayrıca Yüklenmesi

 Windows'ta "Yönetici" olarak oturum açın.

 Roland Yazılım Paketi CD'sini bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne takın.
Otomatik oynatma penceresi görüntülendiğinde, [Menu.exe çalıştır] öğesini tıklayın. [Kullanıcı Hesabı Denetimi] pen-
ceresi görüntülenirse, [İzin ver] veya [Evet] öğesini tıklayın ve kuruluma devam edin. Kurulum menüsü ekranı otomatik 
olarak görüntülenir.

 "DWX-51D Software" için [Custom Install] (Özel Kurulum) 
öğesini tıklayın.

 "VPanel" veya "Manual" için [Install] (Kur) öğesini tıklayın.

 Kuruluma devam etmek için ekrandaki talimatları izleyin.

 Kurulum tamamlandığında kur menüsünde  öğesini tıklayın.

 Roland Software Package CD-ROM'unu çıkarın.

Bu makinede sürücü, yazılım ve elektronik biçimli kılavuzu aynı anda yükleyebilirsiniz. Hepsini aynı anda kal-
dırmak için, "Kurulum Kılavuzu" ("Yazılımın Yüklenmesi") başlığına bakın.
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 Sürücü Kurulumu Yapılamıyor
Yarı yolda kurulumdan çıkılıyorsa veya VPanel uygulaması makineyi tanımıyorsa, sürücü düzgün yüklenmemiş olabilir. Bu 
gibi durumlarda aşağıdaki prosedürleri izleyin. (A prosedürü sorunu gidermezse, B prosedürünü uygulayın.)

Windows 8 / 8.1 (A prosedürü)

1. Makineyi USB kablosuyla bilgisayara bağlayıp, makineyi açın.
2. [Masaüstü] öğesini tıklayın.
3. Charms uygulamasını görüntülemek için fareyi ekranın sağ alt köşesine götürüp, [Ayarlar] öğesini tıklayın.
4. [Denetim Masası] öğesini tıklayın.
5. [Aygıtlar ve yazıcıları görüntüle] öğesini tıklayın.
6. Kullanmakta olduğunuz modelin "Tanımsız" bölümünde görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.
7. Kullanmakta olduğunuz modeli farenin sağ düğmesiyle tıklayıp, ardından [Aygıtı kaldır] öğesini tıklayın.
8. "Aygıtı kaldırmak istediğinizden emin misiniz?" mesajı görüntülendiğinde, [Evet] öğesini tıklayın.
9. Kullanmakta olduğunuz modelin simgesinin artık "Tanımsız" bölümünde görüntülenmediğinden emin olun.
10. Makineyi bilgisayara bağlayan USB kablosunu geçici olarak ayırıp, ardından aygıtları yeniden bağlayın.

Kullanmakta olduğunuz makinenin yazıcı simgesi "Yazıcı" kısmında görüntüleniyorsa, sürücü başarıyla yüklenmiştir.
Sorununuzu bu prosedürü izleyerek gideremiyorsanız, "Windows 8/8.1 (B prosedürü)" başlığındaki prosedürü uygulayın.

Windows 8 / 8.1 (B prosedürü)

1. Makineyi USB kablosuyla bilgisayara bağlayıp, makineyi açın.
2. [Yeni Donanım Bulundu] görüntülenirse, kapatmak için [Kapat] düğmesini tıklayın. Bu makine dışındaki tüm diğer yazıcı 

veya benzeri donanımın USB kablolarını ayırın.
3. [Masaüstü] öğesini tıklayın.
4. Charms uygulamasını görüntülemek için fareyi ekranın sağ alt köşesine götürüp, [Ayarlar] öğesini tıklayın.
5. [PC Bilgileri] öğesini tıklayın.
6. [Aygıt Yöneticisi] öğesini tıklayın. [Kullanıcı Hesabı Denetimi] ekranı görüntülenirse, [Devam] düğmesini tıklayın. [Aygıt 

Yöneticisi] görüntülenir.
7. [Görünüm] menüsünde [Gizli aygıtları göster] öğesini tıklayın.
8. Listede [Yazıcılar] veya [Diğer aygıtlar] öğesini bulup, çift tıklayın. Seçili öğenin altında kullanmakta olduğunuz modelin 

adını veya [Bilinmeyen aygıt] öğesini tıklayın.
9. [Eylem] menüsüne gidin ve [Kaldır] seçeneğini tıklayın.
10. "Aygıt Kaldırmayı Onaylama" penceresinde [Tamam] düğmesini tıklayın. [Aygıt Yöneticisi] uygulamasını kapatın.
11. USB kablosunu bilgisayardan çıkarın ve Windows'u yeniden başlatın.
12. Sürücüyü kaldırın. Sürücüyü kaldırmak için sayfa 52 “Sürücüsünün Kaldırılması (Windows 8/8,1)” bölümünde 3. adımdan 

sonraki adımları uygulayın.
13. Sürücüyü "Kurulum Kılavuzu" ("Yazılımın Yüklenmesi") veya s. 48"Sürücünün Ayrıca Kurulması" başlığına göre yeniden 

yükleyin.

Windows 7 (A prosedürü)

1. Makineyi USB kablosuyla bilgisayara bağlayıp, makineyi açın.
2. [Başlat] menüsünde [Aygıtlar ve Yazıcılar] öğesini tıklayın.
3. Kullanmakta olduğunuz modelin "Tanımsız" bölümünde görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.
4. Kullanmakta olduğunuz modeli farenin sağ düğmesiyle tıklayıp, ardından [Sorun giderme] öğesini tıklayın.
5. Ekranda "Bu aygıt için bir sürücü yükle" mesajı görüntülendiğinde, [Bu onarımı uygula] öğesini tıklayın.
6. "Varsayılan yazıcı olarak ayarlama" sorusunun sorulduğu bir mesaj görüntülenirse, [Bu onarımı atla] öğesini tıklayın.
7. "Sorun giderme tamamlandı" mesajı görüntülendiğinde, [Sorun gidericiyi kapat] öğesini tıklayın.

Kullanmakta olduğunuz makinenin yazıcı simgesi "Yazıcı" kısmında görüntüleniyorsa, sürücü başarıyla yüklenmiştir.
Sorununuzu bu prosedürü izleyerek gideremiyorsanız, "Windows 7 (B prosedürü)" başlığındaki prosedürü uygulayın.

Windows 7 (B prosedürü)

1. [Yeni Donanım Bulundu] görüntülenirse, kapatmak için [Kapat] düğmesini tıklayın.
2. [Başlat] menüsünü tıklayıp, ardından [Bilgisayarım] öğesini farenin sağ düğmesiyle tıklayın. [Özellikler] seçeneğini tıklayın.
3. [Aygıt Yöneticisi] öğesini tıklayın. [Kullanıcı Hesabı Denetimi] ekranı görüntülendiğinde, [Devam] düğmesini tıklayın. 

[Aygıt Yöneticisi] görüntülenir.
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4. [Görünüm] menüsünde [Gizli aygıtları göster] öğesini tıklayın.
5. Listede [Diğer aygıtlar] öğesini bulup, çift tıklayın. Seçili öğenin altında kullanmakta olduğunuz modelin adını veya [Bi-

linmeyen aygıt] öğesini tıklayın.
6. [Eylem] menüsüne gidin ve [Kaldır] seçeneğini tıklayın.
7. "Aygıt Kaldırmayı Onaylama" penceresinde [Bu aygıt için sürücü yazılımını sil.] seçeneğini seçip, ardından [Tamam] düğ-

mesini tıklayın. [Aygıt Yöneticisi] uygulamasını kapatın.
8. USB kablosunu bilgisayardan çıkarın ve Windows'u yeniden başlatın.
9. Sürücüyü kaldırın. Sürücüyü kaldırmak için sayfa 52 “Sürücüsünün Kaldırılması (Windows Vista/7)” bölümünde 3. adımdan 

sonraki adımları uygulayın.
10. Sürücüyü "Kurulum Kılavuzu" ("Yazılımın Yüklenmesi") veya s. 50"Yazılımın ve Elektronik Kılavuzun Ayrıca Yüklenmesi" 

başlığında açıklanan şekilde yeniden yükleyin.

 Sürücünün Kaldırılması
Sürücüyü kaldırırken aşağıdaki işlemleri yapın.

Windows 8 / 8.1

*Sürücü aşağıda verilen prosedür izlenerek kaldırılmazsa, yeniden yüklenememe olasılığı ortaya çıkabilir.
1. Makineyi kapatın ve makineyi bilgisayara bağlayan USB kablosunu çıkarın.
2. Windows'ta yönetici olarak oturum açın.
3. [Masaüstü] öğesini tıklayın.
4. Charms uygulamasını görüntülemek için fareyi ekranın sağ alt köşesine götürüp, [Ayarlar] öğesini tıklayın.
5. [Denetim Masası] öğesini, ardından [Bir Programı Kaldır] öğesini tıklayın.
6. Tıklayarak kaldırmak istediğiniz makinenin sürücüsünü seçin, ardından [Kaldır] öğesini tıklayın.
7. Aşağıdaki kaldırma mesajı görüntülenir. [Evet] düğmesini tıklayın.
8. [Başlat], ardından [Masaüstü] öğesini tıklayın.
9. Sürücüyü ve sürücünün bulunduğu klasörü açmak için Windows Gezgini'ni başlatın. (*)
10. "SETUP64.EXE" (64-bit sürüm) veya "SETUP.EXE" (32-bit sürüm) dosyasını çift tıklayın.
11. [Kullanıcı Hesabı Denetimi] ekranı görüntülenirse, [İzin ver] düğmesini tıklayın. Sürücü kur programı başlatılır.
12. [Kaldır] öğesini tıklayın. Kaldırılacak makineyi seçip, ardından [Başlat] öğesini tıklayın.
13. Bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekirse, yeniden başlatmanızı isteyen bir pencere görüntülenir. [Evet] düğmesini 

tıklayın.
14. Bilgisayar yeniden başlatıldığında Denetim Masasını yeniden görüntüleyin ve [Aygıtlar ve yazıcıları görüntüle] öğesini 

tıklayın.
15. Kaldırılacak makinenin simgesini görebiliyorsanız, farenin sağ düğmesiyle tıklayıp, ardından [Aygıtı kaldır] öğesini tıklayın.

(*) CD kullanırken, klasörü aşağıda gösterildiği gibi belirleyin. (Burada CD sürücünüzün D sürücüsü olduğu varsayılmıştır.)
D:\Drivers\WIN8X64 (64-bit sürümler)
D:\Drivers\WIN8X86 (32-bit sürümler)
CD kullanmıyorsanız, özel Easy Shape Web sitemize (http://www.rolandeasyshape.com/) gidin ve kaldırmak istediğiniz makine 
için sürücüyü indirip, ardından indirilen dosyayı genişletmek istediğiniz klasörü belirleyin.

Windows Vista / 7

*Sürücü aşağıda verilen prosedür izlenerek kaldırılmazsa, yeniden yüklenememe olasılığı ortaya çıkabilir.
1. Sürücüyü kaldırmaya başlamadan önce bilgisayarınızdaki USB kablolarını ayırın.
2. Windows'ta yönetici olarak oturum açın.
3. [Başlat] menüsünde [Denetim Masası] öğesini tıklayın. [Bir programı kaldır] öğesini tıklayın.
4. Tıklayarak kaldırmak istediğiniz makinenin sürücüsünü seçin, ardından [Kaldır] öğesini tıklayın.
5. Aşağıdaki kaldırma mesajı görüntülenir. [Evet] düğmesini tıklayın.
6. [Başlat] menüsünde [Tüm Programlar], ardından [Aksesuarlar], ardından [Çalıştır], ardından da [Gözat] öğelerini seçin.
7. Sürücünün adını ve sürücünün bulunduğu klasörü seçin. (*)
8. "SETUP64.EXE" (64-bit sürüm) veya "SETUP.EXE" (32-bit sürüm) seçeneğini seçip, ardından [Aç] öğesini tıklayın ve [Tamam] 

öğesini tıklayın.
9. [Kullanıcı Hesabı Denetimi] ekranı görüntülendiğinde, [İzin ver] düğmesini tıklayın.
10. Sürücü kur programı başlatılır.
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11. Seçmek için [Kaldır] seçeneğini tıklayın. Kaldırılacak makineyi seçip, ardından [Başlat] öğesini tıklayın.
12. Bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekirse, yeniden başlatmanızı isteyen bir pencere görüntülenir. [Evet] düğmesini 

tıklayın.
13. Bilgisayarınız yeniden başlatıldığında kaldırma işlemi tamamlanır.

(*)
CD kullanırken, klasörü aşağıda gösterildiği gibi belirleyin. (Burada CD sürücünüzün D sürücüsü olduğu varsayılmıştır.)
<< Windows Vista >>
D:\Drivers\WINVISTAX64 (64-bit sürümler)
D:\Drivers\WINVISTAX86 (32-bit sürümler)
<< Windows 7 >>
D:\Drivers\WIN7X64 (64-bit sürümler)
D:\Drivers\WIN7X86 (32-bit sürümler)

Roland Software Package CD'sini kullanmıyorsanız, özel Easy Shape Web sitemize (http://www.rolandeasyshape.com/) gidin 
ve kaldırmak istediğiniz makine için sürücüyü indirip, ardından indirilen dosyayı genişletmek istediğiniz klasörü belirleyin.

VPanel Uygulamasının Kaldırılması
VPanel uygulamasını kaldırırken aşağıdaki işlemleri yapın.

Windows 8 / 8.1

1. VPanel uygulamasından çıkın. (Görev çubuğu tepsisinde  (VPanel) simgesini farenin sağ düğmesiyle tıklayıp, "Exit" 
öğesini seçin.)

2. Masa üstünde Charms uygulamasını görüntülemek için fareyi ekranın sağ alt köşesine götürüp, [Ayarlar] öğesini tıklayın.
3. [Denetim Masası] öğesini, ardından [Bir Programı Kaldır] öğesini tıklayın.
4. [Roland VPanel for DWX-51D] öğesini seçip, [Kaldır] düğmesini tıklayın.
5. Kaldırmak için ekranda verilen talimatları izleyin.

Windows Vista / 7

1. VPanel uygulamasından çıkın. (Görev çubuğu tepsisinde  (VPanel) simgesini farenin sağ düğmesiyle tıklayıp, "Exit" 
öğesini seçin.)

2. [Başlat] menüsünde, [Denetim Masası] öğesini, ardından [Programlar ve Özellikler] öğesini tıklayın.
3. "Roland VPanel for DWX-51D" öğesini seçip, [Kaldır] (veya "Sil") düğmesini tıklayın.
4. Kaldırmak için ekranda verilen talimatları izleyin.
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Hata Mesajlarının Yanıtlanması

VPanel uygulamasında görüntülenebilecek hata mesajları ve sorunu gidermek için alınacak tedbirler bu bölümde açıklan-
maktadır. Burada açıklanan tedbirle sorun giderilemezse veya burada açıklanmayan bir hata mesajı görüntülenirse, Roland 
DG Corporation yetkili satıcınızla bağlantı kurun.

Hata numarası Mesaj Durum/hata nedeni İşlem

1000-**** 
The % limit switch 
is not found.
(% may be "X," "Y," 
"Z," "A,"or "B.")

Frezeleme atığı veya bir 
engel işlemin yapılmasını 
engelliyor olabilir.

1. Gücü kapatın. 
2. Makinenin çalışmasını engelleyen tüm 
nesneleri ve biriken tüm frezeleme atıklarını 
kaldırın. 
3. Gücü açıp, ardından işlemi yeniden başlatın.

Hata numarası Mesaj Durum/hata nedeni İşlem

1006-**** 
The % axis position 
has been shifted.
(% may be "X," "Y," 
"Z," "A,"or "B.")

M o t o r  k o n u m u 
kaybolmuş olabilir.

1. Makinenin çalışmasını engelleyen tüm 
nesneleri ve biriken tüm frezeleme atıklarını 
kaldırın. 
2. Yerleşik paneldeki çalıştırma düğmesini basılı 
tutun. Bu uygulama hatayı siler.

Frezeleme koşulları aşırı 
katı olabilir.

1. Yerleşik paneldeki çalıştırma düğmesini basılı 
tutun. Bu uygulama hatayı siler. 
2. CAM ayarlarını ve CAD verilerinde belirtilen 
şekli gözden geçirin.

1017-0000 Ön kapak açık.

İ ş  m i l i n i n  d ö n ü ş ü 
sırasında ön kapak açıldı. 
( G ü v e n l i k l e  i l g i l i 
nedenlerden ötürü iş 
mili dönerken ön kapak 
açı l ı rsa,  mak ine aci l 
durumda durdurulur.)

Freze uygulamasına devam etmek için 
Freze uygulamasına kalınan yerden devam 
etmek için yerleşik paneldeki çalıştırma 
düğmesine basın. 

Freze uygulamasını durdurmak için
Yerleşik paneldeki çalıştırma düğmesini basılı 
tutun. 
İş mili dönerken ön kapağı açmayın. Bunu 
yapmanız, freze uygulamasının sonuçlarını 
etkiler.

101C-0000
The milling bur 
s e n s o r  i s  n o t 
found.

Frezeleme atığı veya bir 
engel işlemin yapılmasını 
engelliyor olabilir.

1. Gücü kapatın. 
2. Makinenin çalışmasını engelleyen tüm nesne-
leri ve biriken tüm frezeleme atıklarını kaldırın. 
3. Gücü açıp, ardından işlemi yeniden başlatın.

101D-****

T h e  %  m i l l i n g 
bur  cannot  be 
released.
(% may be "1 to 
10")

Freze kaleminin geri 
dönüşü başarısız oldu. 
K o v a n ı n  v e y a  AT C 
magazinin içi kirli olabilir.

1. Yerleşik paneldeki çalıştırma düğmesini basılı 
tutun. Bu uygulama hatayı siler. 
2. VPanel uygulamasında "Open collet" (Kovanı 
aç) öğesini tıklandığında kovan açılır. Freze 
kalemi çıkarın. 
 s. 9""Maintenance" (Bakım) Sekmesi"

3. ATC magazinini temizleyin. 
 s. 29"Frezeleme Bittikten Sonra Temizlik"

4. Kovanı yeniden sıkın. 
 s. 36"Kovanın Yeniden Sıkılması"

Yukarıda belirtilen işlemleri yapmanıza rağmen 
bu hata yine meydana gelirse, kovan deforme 
olmuş olabilir. Kovanı yenisiyle değiştirin.

Kovan ve freze kalemi 
birbirine sabitlenmiş ve 
ayrılamıyor. Kovanın içi 
kirli olabilir.
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Hata numarası Mesaj Durum/hata nedeni İşlem

101E-****
The % milling bur 
might be broken.
(% may be "1 to 
10")

Freze kalemi kırılmış 
olabilir.

1. Hatayı silmek için yerleşik paneldeki çalıştırma 
düğmesini basılı tutun. 
2. Freze kalemi kırıksa, yenisiyle değiştirin. 
3. Freze kalemi tutucunun konumu uygun 
değilse, konumu düzeltin.
 s. 23"2. ADIM: Freze Kaleminin Takılması"

Freze k alemi tutucu 
yerinden çıkmış olabilir.

Frezeleme koşulları aşırı 
katı olabilir.

1. Yerleşik paneldeki çalıştırma düğmesini basılı 
tutun. Bu uygulama hatayı siler. 
2. CAM ayarlarını ve CAD verilerinde belirtilen 
şekli gözden geçirin.

Kovan yıpranmış olabilir.

Yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra hata yine 
verilirse, kovan yıpranmış ve dolayısıyla tutma 
kabiliyetleri azalmış olabilir. Kovanı yenisiyle 
değiştirin.

101F-****

T h e  %  m i l l i n g 
bur chucking has 
slipped out.
(% may be "1 to 
10")

Kovan gevşemiş olabilir.

1. Hatayı silmek için yerleşik paneldeki çalıştırma 
düğmesini basılı tutun. 
2. Kovanı yeniden sıkın. 
 s. 36"Kovanın Yeniden Sıkılması"

Frezeleme koşulları aşırı 
katı olabilir.

1. Yerleşik paneldeki çalıştırma düğmesini basılı 
tutun. Bu uygulama hatayı siler. 
2. CAM ayarlarını ve CAD verilerinde belirtilen 
şekli gözden geçirin.

Kovan yıpranmış olabilir.
Yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra hata yine verilirse, 
kovan yıpranmış ve dolayısıyla tutma kabiliyetleri 
azalmış olabilir. Kovanı yenisiyle değiştirin.

1020-****
1021-****

The % milling bur 
is too long.

The % milling bur 
is too short.
(% may be "1 to 
10")

Freze kalemi tutucunun 
k o n u m u  d o ğ r u 
olmayabilir.

Freze kalemini uygun uzunlukta bir tanesiyle de-
ğiştirin (40 ilâ 55 mm arası). Aynı zamanda freze 
kalemi tutucunun konumunu da kontrol edin. 
 s. 23"2. ADIM: Freze Kaleminin Takılması"

1022-**** 
The % milling bur 
is not found.
(% may be "1 to 
10")

F r e z e  k a l e m i 
ayarlanmamış olabilir 
v e y a  y a n l ı ş  y u v a 
numarasına tak ı lmış 
olabilir.

1. Freze kalemini tekrar doğru yuvaya ayarlayın. 

Freze uygulaması yapılıyorsa
Ön kapağı kapatıp, yerleşik paneldeki 
çalıştırma düğmesini basılı tutun. Freze 
uygulamasına devam edin.

ATC magazini yerinden 
çıkmış olabilir.

Otomatik düzeltme işlemi yapın. 
 s. 33"Freze Makinesinin Düzeltilmesi"

Kovan yıpranmış olabilir.

Kovanı değiştirin. 

Yukarıda belirtilen işlemleri yapmanıza rağmen 
bu hata yine meydana gelirse, iş milini yenisiyle 
değiştirin.
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Hata numarası Mesaj Durum/hata nedeni İşlem

1023-0000
Milling data error. 
The number of 
p a r a m e t e r s  i s 
incorrect.

Bilgisayardan alınan fre-
zeleme verilerinde bir 
sorun olabilir.

1. Yerleşik paneldeki çalıştırma düğmesini basılı 
tutun. Bu uygulama hatayı siler. 

2. Frezeleme verilerini kontrol edin. 
Freze uygulaması verilerinde sorun yoksa, bil-
gisayarı yeniden başlatıp, freze uygulamasını 
tekrar yapın.

1024-0000
Milling data error. 
The parameter is 
out of range.

1025-0000
Milling data error. 
A wrong command 
is detected.

1026-0000
Milling data error. 
The address is not 
defined.

1027-0000
Milling data error. 
The parameter is 
not defined.

1028-0000
Milling data error. 
T h e  o p e r a t i o n 
c a n n o t  b e 
executed.

1029-0000
T h e  s p i n d l e 
experienced an 
overload.

İş mili yüksek frezeleme 
yükü veya başka neden-
den ötürü durdu. Olası 
nedenler aşağıdaki gibi 
olabilir. 
• Freze kalemi aşınmıştır. 
• Makinenin işleyemeye-
ceği bir iş parçası kullanıl-
maktadır. 
• Frezele koşulları çok 
katıdır.

1. Gücü kapatın. 

2. Freze kalemi, iş parçası ve CAM ayarları ile CAD 
verilerinde tanımlı şekli kontrol edin. 

3. Motor aşırı ısınmış olabileceğinden, gücü 
açmadan önce makineyi bir süre dinlendirin.

102A-0000
T h e  s p i n d l e 
e x p e r i e n c e d 
overcurrent.

102B-0000
The spindle motor 
temperature  is 
high.

102D-0000 The spindle does 
not turn.

Kablo kopuk veya iş mili 
ünitesi bozuk olabilir.

Gücü kapatın ve yetkili Roland DG Corporation 
satıcınızla veya bizimle bağlantı kurun.

1030-0000 The dust collector 
is not working.

Toz toplayıcının doğru 
şekilde bağlandığından 
v e  g ü c ü n ü n  a ç ı k 
olduğundan emin olun.

Toz toplayıcıyı açıp, toz toplayıcı ayarlarını ve 
filtreyi kontrol edin.

103B-0000
T h e  a u t o m a t i c 
correction is not 
yet finished.

O t o m a t i k  d ü z e l t m e 
i ş l e m i  y a p ı l m a m ı ş 
olabilir.

1. Yerleşik paneldeki çalıştırma düğmesini basılı 
tutun. Bu uygulama hatayı siler. 

2. Otomatik düzeltme işlemi yapın. 
 s. 33"Freze Makinesinin Düzeltilmesi"

O t o m a t i k  d ü z e l t m e 
işlemi tamamlanmadan 
önce iptal edilmiş olabilir.

D o n a n ı m  y a z ı l ı m ı 
o t o m a t i k  d ü z e l t m e 
yapılması gereken bir 
sürüme geliştirildikten 
sonra otomatik düzeltme 
i ş l e m i  y a p ı l m a m ı ş 
olabilir.

V P a n e l  v e  m a k i n e 
d o n a n ı m  y a z ı l ı m ı 
sürümleri eşleşmiyor 
olabilir.

VPanel ile makinenin donanım yazılımının en 
son sürümlerini özel Easy Shape Web sitemizden 
(http://www.rolandeasyshape.com) indirin ve 
bu sürümleri yükleyin.
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Hata numarası Mesaj Durum/hata nedeni İşlem

103D-0000

103D-0000
Milling data error. 
The milling bur has 
not reached the 
milling position.

F r e z e  k a l e m i  ç o k 
kısaysa veya A aksı ile B 
aksı arasındaki açı çok 
büyükse, freze kalemi 
Z yönünde frezeleme 
konumuna ulaşmayabilir.

1. Yerleşik paneldeki çalıştırma düğmesini basılı 
tutun. Bu uygulama hatayı siler. 

2. Freze kaleminin uzunluğu ile freze kalemi 
tutucunun konumunu kontrol edin. 
 s. 23"2. ADIM: Freze Kaleminin Takılması"

3. CAM ayarlarını gözden geçirip, A aksı ile B 
aksının açılarını küçültün.
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