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Sayın Müşterimiz; 

DST 2000 / DST 4000 ile çalışırken çok başarılı ve memnun olmanızı temenni ediyoruz. 

Tavsiye 

Uygulanan ürün sorumluluğu yasasına göre bu Ürünün üreticisi, uygun olmayan aletten 

kaynaklanan veya onunla ilişkili zararlardan sorumlu değildir. 

 Yanlış kullanım 

 Kullanım talimatlarına uymama 

 Yetkisi olmayan vasıfsız işçiler, üçüncü kişilerce tamir 

 Orijinal olmayan yedek parçanın monte edilmesi ve değiştirilmesi 

 Mevzuatlara ve elektrik teknik özelliklerine uymamaktan kaynaklanan elektrik 

sistemindeki arızalar 

 Size Ürünü çalıştırmadan önce tüm çalıştırma talimatlarını okumanızı tavsiye 

ediyoruz. 

 Kullanım kılavuzunu okuyunuz. 

 Ürünü kurmadan, kullanmaya başlamadan veya ürünü çalışmaya başlamadan önce 

kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. 

 Tehlikeli Voltaj 

Dikkat! Her temastan önce Ürün üzerindeki akım girişini kapatınız. 

Bu çalıştırma talimatları, size DST 2000 / DST 4000 i anlamanıza ve doğru 

uygulamaları yapmanıza yardımcı olacaktır. Çalıştırma talimatları, makine ile nasıl 

güvenli, ustalıkla ve ekonomik olarak çalışacağınız ve riskleri nasıl önleyeceğiniz,  

bozuk kalma süresini nasıl azaltacağınız ve makinenin ömrünü ve güvenilirliğini nasıl 

artıracağınız gibi önemli notları içermektedir. 

Çalıştırma talimatındaki güvenlik gereksinimlerine ek olarak, uygulanan mevzuatı 

da dikkatlice incelemelisiniz. 

Çalıştırma talimatı her zaman makinenin yanında olmalıdır. Talimatları, toz ve 

nemden korumak için plastik bir klasörün içine koyunuz. Çalışmaya başlamadan önce 

her operatör bunları okumalı ve dikkatlice incelemelidir. Sadece makinenin kullanımı 
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hakkında eğitilmiş ve makinenin çeşitli tehlikelerinden haberdar edilmiş kişiler 

makine ile çalışabilir. Gerekli minimum yaşa uyulmalıdır.  

Mevzuata ve çalıştırma talimatındaki güvenlik gereksinimlerine ek olarak, 

makinelerinin çalıştırılması ile ilgili genel olarak benimsenmiş teknik kurallara 

uymalısınız. 

           Genel Notlar 

Ürünün ambalajını açtıktan sonra, tüm parçaların tam ve eksiksiz olduğundan emin 

olunuz. Nakliye sırasında hasarının olup olmadığını kontrol ediniz. Herhangi bir 

kusuru derhal bildiriniz. 

Teslim edildikten sonra yapılan şikayetler dikkate alınmayacaktır 

Teslimatın tam yapıldığından emin olunuz. 

Makineyi çalıştırmadan önce, talimatları dikkatlice okuyunuz. 

Sadece orijinal aksesuarları, giysileri veya yedek parçalarını kullanınız. Firmamızdan 

yedek parçaları temin edebilirsiniz. 

Parça numarasını sipariş ederken, makinenin yapım yılı ve tipini de lütfen belirtiniz.  

 

        Teknik Özellikleri 

Boyutları 655x655x1020 

Akrobat Kol Bağlantısı d Ø mm Ø 160 mm 

Akrobat Kol Uzunlukları 3 m 

Fan Verimi 2,200 m³ /h 

Gürültü 80 dB (A) 

Ağırlık 80 kg 

Motor Gücü 1,1kW 

Voltaj 380 Volt  50Hz 

Filtre Verimi >% 99,9 
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                Güvenlik Talimatları  

Lütfen DST 2000 / DST 4000  da çalışacak kişilere güvenlik notları ve talimatlarını 

aktarınız. 

Ürün üzerindeki tüm güvenlik talimatlarına ve uyarılara uyunuz. 

Ürün güvenlik talimatlarının ve uyarıların her zaman tam ve çok iyi şekilde okunaklı 

olmasına dikkat ediniz. 

Tüm güç kaynağı hatlarını kontrol ediniz. 

Arızalı hatları kullanmayın. 

Makineyi nemden ve rutubetten koruyun. 

Makine güç kaynağı bağlı iken çocukları makineden uzak tutunuz. 

Operatör eğitim almış ve vasıflı yetkili kişilerce kullanılmalıdır. 

Elektrik tesisatının bağlanması veya tamir işi, sadece vasıflı elektrikçi tarafından 

yapılabilir. 

Motorun dönme yönüne dikkat ediniz. Ters yöne doğru dönerse verim düşer 

Arıza durumunda, makineyi kapatınız ve güç kaynağını prizden çekiniz. 

DST 2000 / DST 4000  kullanmayı bilmeyen kişiler Ürünü kullanamazlar. 

Bakım işlerinde, filtre veya akrobat kol değiştirme yenileme işlerini yaparken fişi 

çekiniz. Enerji olmadığında emin olunuz. 

Her kullanımdan önce makinenin işleyişinin doğru olup olmadığını kontrol ediniz. 

İşçinin çalışma sıcaklığının altındaki derecelerde ürünü çalıştırmayınız. 

Çalışma alanından ayrılırken motoru kapatınız Ana fişi çekiniz. 

Makinenin yerini değiştirirken çok kısa mesafelerde bile, tüm harici güç 

kaynaklarının bağlantısını kesiniz. Makineyi tekrar çalıştırmadan önce ana güç 

kaynağına doğru şekilde yeniden bağlayınız. 
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      KULLANIM AMACI 

Bu ürün, mevcut EC makine direktiflerine uygundur. 

Ürün, son teknoloji ve güvenlik standartlarına göre tasarlanmıştır. Bununla birlikte, 

kullanımı, operatörün veya başkalarının sağlığı veya hayatına karşı tehlike 

gösterebilir veya makine veya diğer maddi varlıklar üzerinde ters etki yapabilir. 

Ürünü, iyi teknik koşullarda, kullanım amacına uygun, güvenlik ve muhtemel 

tehlikeleri dikkate alarak ve çalıştırma talimatlarını takip ederek kullanınız. 

Özellikle, tehlikeli durumlara neden olabilecek arızalar, derhal tamir edilmelidir. 

Duman emme ünitemiz Kaynak dumanı, lehim dumanı, yağ dumanı, zehirli gazlar, 

kimyasallardan çıkan tozlar ve inert tozlar v.b. gibi filtrelenmesi için planlanmıştır. 

(Yanıcı ve patlayıcı gazlar da kesinlikle kullanılmaz.) 

 

Ürün endüstriyel alanlardaki çalışma ortamlarında bulunan olumsuz havayı (gaz, 

toz ve duman) filtre ederek ortama solunabilir hava verir. 

Filtrenin zarar görüp görmediğini düzenli olarak kontrol ediniz. Bozulan filtreleri 

değiştiriniz. Filtrelerin muhafazasını ve contaların sıkılığını düzenli olarak kontrol 

ediniz. 

 

Duman emme kullanılırken davlumbazdan ağaç parçaları, küçük çivi veya plastik 

parçaları çekmediğinden emin olunuz. Bu tür çekimler filtrelerin tıkanmasına ve 

zarar görmesine sebep olmaktadır. 

Ürün, sadece orijinal aksesuar ve standart aletler ile kullanılabilir. 

 

Sadece duman, toz ve gaz içindir. 

Diğer tüm kullanımlar amacı dışında kullanım olarak dikkate alınacaktır. İmalatçı, 

bundan doğan hiçbir zarardan dolayı sorumluluk almaz ve makinenin sahibi tek 

başına riski alacaktır. 

Teknik verilerde gösterilen ölçüler gibi imalatçının güvenlik, çalışma ve bakım 

talimatlarına da uyulmalıdır. 
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Uygulanan kaza önleme mevzuatı ve güvenlikle ilgili diğer genel olarak belirlenmiş 

kurallara da uyulmalıdır. 

DST 2000 / DST 4000   sadece ürünü bilen ve risklerini farkında olan kişilerce 

çalıştırılabilir, bakımı yapılabilir veya tamir edilebilir.  

Makinedeki keyfi değişikliklerden doğan hasarlardan imalatçının sorumluluğu hariç 

tutulmuştur. 

Makine, sadece imalatçıdan gelen orijinal aksesuar ile kullanılabilir. 

 

Risk Bilgileri 

Makine, son teknoloji ve geçerli güvenlik standartlarına göre tasarlanmıştır. Bununla birlikte, çalışma sırasında 

riskler oluşabilir. 

Kaynak dumanı, lehim dumanı, yağ dumanı, zehirli gazlar, kimyasallardan çıkan 

tozlardan kaynaklı sağlık riski vardır. Gözlük ve toz maskesi gibi kişisel koruyucu 

ekipman giymek kesinlikle şarttır. 

Filtreler yenilerken veya temizlenirken duman, gaz ve tozları soluyarak yutma 

olasılığı vardır. Filtre yenilenir veya temizlenirken Kişisel koruyucu donanımlar 

kullanılmalıdır. 

Yüksek gürültü seviyesi nedeniyle sağlık riskli vardır. Çalıştırma sırasında, izin 

verilen gürültü seviyesi, aşılacaktır. Kulaklık gibi kişisel koruma ekipmanı 

kullanmak kesinlikle şarttır. 

Yanlış elektrik bağlantı kabloları kullanıldığında, elektrik tehlikesi vardır. 

Ayrıca tüm önlemlere rağmen, fark edilemeyen riskler kalmış olabilir. 

Kalan riskler, "güvenlik Kuralları" ve Kullanım Amacına ve çalıştırma talimatlarına 

uyularak en aza indirilebilir. 
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                ÜRÜNÜMÜZÜN BOYUTLARI  

 

           Nakliye Ve Teslimat 

Ürün teslimatı sırasında kullanıcı teslim edilen ürünün fiziksel olarak sağlam olup 

olmadığını kontrol etmelidir. Makine üzerindeki kırık çizilmiş veya zedelenmiş parçalar 

ürün kabülü yapılmadan önce yetkili HEMAŞ bayileri ve teknik servislerine haber verilmek 

sureti ile değiştirilmesi mümkündür. Aksi durumlar kullanıcının sorumluluğunda olup 

HEMAŞ nakliye veya kötü depolama nedeni ile oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir. 

 

    Bakım 

Günlük : 

•Gövdede delik ,çatal veya kaçak olmadığına emin olunuz  

Duman emme kollarının plastik hortumlarının delik olmadığına emin olunuz. 

•Makinenin farklı bir ses çıkarmadığına ve titremediğine emin olunuz. 

Aylık : 

•Gövdede ve kollarda boyanın sağlam olduğuna ve pas oluşup oluşmadığını kontrol ediniz. 
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• Enerji besleme kablosunun yırtık, çatlak veya delinmemiş olduğuna emin olunuz. Fişin 

sağlamlığını  kontrol ediniz. 

 

Yıllık : 

• Filtreyi değiştiriniz. 

• Gövdede ve kollarda boyanın sağlam olduğuna ve pas oluşup oluşmadığını kontrol 

ediniz 

• Elektrik bağlantılarını kontrol ediniz. Motoru ve fanları kontrol ediniz. 

   Filtre Değişimi 

Filtreyi değiştirmek için makineyi kapatın, enerji kablosunu şebekeden ayırın, filtre 

kapağını açarak önce kaba filtreyi sonra ana filtreyi değiştirin 

Sadece orijinal filtre kullanın 

 

   

       Bu ürünün kullanımı aşağıda yazılı bulunan durumlar için uygun 

değildir. 

   Kadmiyum, Berilyum ve Asbest ile kirlenmiş havanın temizlenmesinde 

 Yağ veya nemli partiküller ile kirlenmiş havanın temizlenmesinde 
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 Kaynak duman içindir. Harici amaçlar için 

kullanmayınız. 

Yanıcı ve patlayıcı gaz toz, partikül gibi 

maddeleri emdirmeyiniz. 

Ön filitreyi düzenli olarak kişisel 

koruyucular  kulanılarak hava ile 

temizleyiniz. 

Yetkili kişiler haricinde cihaza müdahale 

etmeyiniz.  

 

 Filtrelerin çıkartılması sizi tehlikeli kirleticilere maruz bırakabilir. Göz koruma ve 

eldiven gibi koruyucu giysiler de dahil olmak üzere gerekli tüm tedbirleri alın. 

 Montaj 

DST 2000 / DST 4000  genel olarak montajlı olarak teslim edilmektedir. Ambalajlamadan dolayı 

sadece akrobat kolu montajsız teslim edilmektedir. 

 

 

 

 

 

1. Akrobat kolu şekildeki gösterildiği gibi civatalar ile 

bağlayınız. 

2. Flex hortumunu geçirip, kelepçeyi sıkınız. 

3. Lastik contayı üzerine geçiriniz. 
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  Fişi takınız, R,S,T faz lambalarının yanması 

gerekmektedir. Aksi halde fişten faz sırasını 

değişirin. 

R,S,T faz lambaları yandığında cihaz kullanıma 

hazırdır. 

 

      Yetkili kişiler haricinde cihaza müdahale etmeyiniz.  

 

 

                 EK TANIMLAR VE AKSESUARLAR 

Elektrikli ekipmanın bağlanması veya tamir işi, sadece vasıflı elektrikçi tarafından 

yapılmalıdır. 

Elektrikli dahili motor, daha önceden bağlanmıştır ve çalışmaya hazırdır.  

Müşteri tarafından ana güç kaynağına yapılan bağlantı ve kullanılan uzatma kabloları 

yönetmeliklere uygun olmalıdır. 

  Önemli Notlar 

Elektrik kablolarında sık sık izolasyon hasarları olur. 

.Nedenleri: 

 Elektrik kabloları, pencere veya kapı açıklıklarından gönderildiğinde, sıkışır 

 Elektrik kablolarının yanlış eklenmesi veya dağıtımından dolayı bükülmesi 

 Elektrik kabloları üzerinden geçilmesinden kaynaklı kesikler 

 Ana güç kaynağının elektrik prizinden aniden çekilmesinden kaynaklanan izolasyon 

hasarları 

 Eskimeden dolayı izolasyondaki açıklıklar 
Söz konusu hasarlı elektrik kabloları kullanılmamalıdır ve izolasyonlar zarar gördüğünden 

hayati tehlikesi vardır. Düzenli olarak elektrik kablolarının zarar görüp görmediğini 

kontrol ediniz. Elektrik kablolarını incelerken, kabloların ana güç kaynağına bağlı 

olmadığından emin olunuz.  
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UYARI İŞARETLERİ 

ELEKTİRİK TEHLİKESİ ÖNEMLİ NOTLAR VE UYARILAR 

 

HAVASIZ ORTAM 

 

KAYNAK TEHLİKESİ 

 

TOPRAKLAMA LEVHASI SADECE YETKİLİ PERSONEL 

KULLANABİLİR 

 UYARI  

BAKIM VE TEMİZİLKTEN ÖNCE FİŞİ ÇIKARIN 
 

KAYNAK 

 Dumanlar ve Gazlar gözlerin, burun ve boğazda tahrişe neden olabilir. 

Dumanlar ve Gazlar göğüs ağrısı ve / veya akciğer ödemine neden olabilir 

Dumanlar ve Gazlar kronik akciğer hastalığına ve / veya akciğer kanserine 

neden olabilir. 

Duman ve Gazlar metal dumanı ateşine ve / veya kurşun zehirlenmesine 

neden olabilir. 

Polyester ve diğer insan yapımı elyaf eriyebilir ve bir kaynak kıvılcımıyla 

vurulursa ciddi yanmalara neden olabilir. 

Kapalı alanlarda asfiksasyona neden olabilir. 
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ELEKTİRİK TESİSATI ŞEMASI 
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