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Instrucöiuni de utilizare
Citiöi cu atenöie instrucöiunile de utilizare äi asiguraöi-vã cã aöi înöeles 
conöinutul înainte de a folosi maäina.

Kullanım kılavuzu
Makineyi kullanmadan önce kullaním kílavuzunu iyice okuyarak 
içeri¤ini kavrayíníz.

�îñ´áíèê êîðèñòóâà÷à
�åðåä êîðèñòóâàííßì ´íñòðóìåíòîì óâàæíî 
ïðî÷èòàéòå ïîñ´áíèê êîðèñòóâà÷à òà ïåðåêîíàéòåñß, 
ùî ‚è çðîçóì´ëè âñ´ âêàç´âêè.
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SEMBOLLER‹N AÇIKLANMASI

Makinenin üzerindeki semboller:

UYARI! Yanlıfl veya dikkatsizce kullanıldı¤ında 
bu makine, kullanan veya baflkaları açısından 
ciddi veya ölümcül yaralanmalara yol açabilecek 
tehlikeli bir araç haline gelebilir.

Makineyi kullanmadan önce kullaním 
kílavuzunu iyice okuyarak içeri¤ini kavrayíníz.

Her zaman kullanílmasí gereken malzemeler:

• Onanmífl koruyucu mi¤fer

• Onanmífl koruyucu kulaklík

• Koruyucu gözlük ya da yüz siperi

• Nefes alma maskesi

Bu ürün geçerli CE direktiflerine uygundur.

Çevreyle ilgili iflaretler. Ürün veya ambalajı 
üzerinde bulunan semboller, bu ürünün evsel atık 
olarak de¤erlendirilemeyece¤ini belirtir. Bunun 
yerine, elektriksel ve elektronik ekipman 
kurtarma için uygun bir geri dönüflüm 
istasyonuna gönderilmelidir.

Bu ürüne do¤ru önemin verilmesini sa¤layarak, 
çevreye ve insanlara olabilecek potansiyel 
negatif etkisini önlemeye yardımcı olabilirsiniz, aksi taktirde bu 
ürünün yanlıfl atık yönetimi olması durumunda negatif etkiler 
olabilir.

Bu ürünün geri dönüflümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için 
belediyenize, mahalli atık hizmetinize veya ürünü satın aldı¤ınız 
ma¤azaya danıflın.

Tavanda delme ifllemi yaparken 
makinenin içine su sızmamasını sa¤layın. 
Uygun bir su toplayıcısı kullanın.

Makina üzerindeki di¤er semboller/

etiketler kimi pazarlarda onay almak 

için gerekli özel koflullarla ilgilidir.

Kullaním kílavuzundaki semboller:

Kontrol ve/veya bakım, motor kapalı ve fifl 
çekili iken yapılmalıdır.

Her zaman onanmífl koruyucu eldivenler 
kullanílmalídír.

Düzenli aralíklarla temizlik gerekmektedir.

Gözle bakarak kontrol.

Koruma gözlü¤ü ve yüz siperi 
kullanílmalídír.
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SUNUM

DM 340

Dile¤imiz, ürünümüzden memnun kalmanız ve uzun yıllar 
kullanmanızdır. Bu kullanım kılavuzunu de¤erli bir belge olarak 
koruyun.′ ‹çinde önerilenleri (kullanım, servis, bakım, vs.) yerine 
getirerek makinenizin ömrünü uzatabilir ve elden düflme satıfl 
de¤erini artırabilirsiniz.′ Bir gün makinenizi satarsanız, yeni 
sahibine kullanım kılavuzunu da vermeyi ihmal etmeyin.′

Ürünlerimizden birini satın almanız tamirler ve servisler ile birlikte 
profesyonel yardıma ulaflmanızı sa¤lar. Makinenizi satan kifli 
yetkili bayilerimizden biri de¤ilse, ondan en yakın servis 
atölyesinin adresini isteyin.

Husqvarna Construction Products’in, sürekli ürün gelifltirme 
politikası vardır. Partner, ürünlerin tasarım ve görünüflünü, önceden 
bildirmeksizin de¤ifltirme ve herhangi bir yükümlülü¤ü olmaksızın 
tasarım de¤iflikliklerini piyasaya sürme haklarını saklı tutar.

• DM 340 betona, tu¤lalara ve çeflitli tafl malzemelere delik 
delmek için tasarlanmıfl elektrikli bir ayaklı matkaptır. 

• Delme makinesi modüler tasarıma sahiptir ve kolayca monte 
edilebilir.

• Makine iflinizi kolaylafltırabilmek için 180 derece 
döndürülebilen bir su ba¤lantısı ile donatılmıfltır. 

• DM 340 400 mm'ye kadar matkap uçları için üç adet hız 
aralı¤ına sahiptir.

• Makine mil etrafında çalıflan borulu bir su so¤utmalı diflli 
kutusuna sahiptir.

• Makine çıkıfl gücünü gösteren LED'ler ile donatılmıfltır.  Bu 
sayede makineye zarar vermeden maksimum çıkıfl gücünü elde 
edersiniz. 

Delme makinesi SoftstartTM, SmartstartTM, ElgardTM ve hız 
kontrolü ile donatılmıfltır.

SoftstartTM

SoftstartTM yumuflak çalıfltırma sa¤layan bir elektronik akım 
sınırlayıcıdır. Makine çalıfltırıldıktan yaklaflık üç saniye sonra 
maksimum hıza ulaflılır.

SmartstartTM

SmartstartTM dü¤mesine basıldı¤ında hız düflürülür. SmartstartTM 
modundayken, dü¤meye yeniden basılana kadar makinenin gücü 
düflüktür. Bu özellikler, delmek üzere kılavuz delik oluflturmak için 
çok kullanıfllıdır.

ElgardTM

ElgardTM elektronik bir aflırı yük korumasıdır. Nominal girifl 
gerilimi ve ortam sıcaklı¤ı gibi etkenleri inceler.  Bu sayede 
makineye zarar vermeden maksimum çıkıfl gücünü elde edersiniz. 

Motor aflırı yüklenmiflse, aflırı yük koruması motoru ölçer. Yükü 
azaltır ve motor normal hızına geri döner. Makine aflırı yüke maruz 
kaldı¤ında veya matkap ucu sıkıfltı¤ında, aflırı yük koruması gücü 
keser. Kapatıp tekrar açarak makineyi sıfırlayın.  Matkap ucu 
sıkıfltı¤ında, aflırı yük koruması gücü kesmeden, mekanik kayar 
kavrama diflli kutusunu korur.

Hız kontrolü

Hız kontrolü özelli¤i makineye sınırlı bir boflta çalıflma hızı sa¤lar. 
Bu, boflta çalıflırken makinenin daha verimli olarak so¤utulmasını 
sa¤lar. 

Ergonomi

Taflıma kolu makinenin kolayca taflınmasını ve aya¤a takılmasını 
sa¤lar. 
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NE NED‹R?

Delme makinesinde ne nedir?

1 Matkap mili

2 Diflli kutusu ve motor modülü

3 Taflıma kolu

4 Vites kolu

5 Çabuk montaj, Husqvarna ayaklar için

6 Su konektörü

7 Güç çıkıflını gösteren LED'ler

8 Anahtar

9 SmartstartTM

10 Muayene kapa¤ı

11 Sızıntı deli¤i

12 Muayene bölmesi

13 Ba¤lantı kuplajı (aksesuar)

14 Adaptör (aksesuar)

15 Toprak-arıza kesicisi

16 Açık a¤ızlı anahtar, 32 mm

17 Motor ba¤lantısı, ayak

18 Kullaním kílavuzu
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G‹VENL‹K AÇIKLAMALARI

Yeni bir delme makinesini kullanmadan 

önce uygulanması gereken adımlar

• Bu Kullanım Kılavuzu'nun içeri¤ini okumadan ve anlamadan 
delme makinesini kullanmayın.

• DM 340 betona, tu¤lalara ve çeflitli tafl malzemelere delik 
delmek için tasarlanmıfl elektrikli bir ayaklı matkaptır. 

• Makine, deneyimli operatörler tarafından endüstriyel 
uygulamalarda kullanılması için tasarlanmıfltır. Baflka flekilde 
kullanılması, tasarım amacına aykırıdır.

Her zaman sa¤duyulu davranın.

Delme makinesini kullanırken karflılaflabilece¤iniz tüm olası 
durumları incelemek mümkün de¤ildir. Her zaman dikkat gösterin 
ve sa¤duyunuzu kullanın. Kontrol edemeyece¤inizi düflündü¤ünüz 
tüm durumlardan kaçının. Bu talimatları okuduktan sonra 
çalıfltırma prosedürleri konusunda hala emin olmadı¤ınız noktalar 
varsa devam etmeden önce bir uzmana danıflmalısınız. Delme 
makinesinin kullanımı hakkında daha baflka sorularınız varsa 
bayinizle veya bizimle irtibata geçmekten çekinmeyin. Size delme 
makinenizi verimli ve güvenli bir flekilde kullanmanız için 
memnuniyetle bilgi verir ve yardımcı oluruz.

Husqvarna bayinizin makineyi kontrol etmesini ve gerekli ayarları 
ve tamiratları yapmasını sa¤layın.

Husqvarna Construction Products’in, sürekli ürün gelifltirme 
politikası vardır. Partner, ürünlerin tasarım ve görünüflünü, önceden 
bildirmeksizin de¤ifltirme ve herhangi bir yükümlülü¤ü olmaksızın 
tasarım de¤iflikliklerini piyasaya sürme haklarını saklı tutar.

Kullanım Kılavuzu’ndaki tüm bilgi ve veriler, Kullanım Kılavuzu 
baskıya gönderildi¤i dönemde geçerlidir.

Kiflisel koruyucu araçlar

• Koruyucu mi¤fer

• Gürültüye karflí kulaklík

• Koruyucu gözlük ya da yüz siperi

• Nefes alma maskesi

• Sa¤lam, sıkı kavrayan eldiven.

• Tam hareket serbestli¤i sa¤layan, sıkıca oturan, sa¤lam ve rahat 
giysiler.

• Çelik burunlu, kaymaz çizme.

• ‹lk yardím çantasí her zaman kolay ulaflílír bir yerde olmalídír.

!
UYARI! Üreticinin onayını almadan makinenin 

orijinal tasarımında hiçbir flekilde de¤ifliklik 

yapmayın.  Her zaman orijinal yedek parça 

kullanın.  Makine üzerinde yetkisiz olarak 

de¤ifliklik yapılması ve/veya onaylı olmayan 

aksesuarların kullanılması, makineyi kullanan 

kifli veya baflka kiflilerin yaralanmasına veya 

ölümüne neden olabilir.

!
UYARI! Testereler, ö¤ütücüler ve matkaplar gibi 

ürünlerin kullanımı sa¤lı¤a zararlı kimyasallar 

içeren tozların ve buharların üretilmesine sebep 

olabilir. ‹fllem yapaca¤ınız malzemenin yapısını 

kontrol edin ve uygun bir solunum maskesi 

kullanın.

!
UYARI! Makineyi her kullandí¤ínízda, 

onaylanmífl kiflisel koruyucu araçlar 

kullanmalísíníz. Kiflisel koruyucu araçlar 

sakatlanma tehlikesini ortadan kaldírmasalar da, 

herhangi bir kazanín meydana gelmesi 

durumunda yaralanma derecesini azaltírlar. 

Uygun kiflisel koruyucu araçlar seçmekte 

satícínízín yardímíní isteyiniz.
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G‹VENL‹K AÇIKLAMALARI

Genel güvenlik açíklamalarí

Çalıflma alanı güvenli¤i

• Çalıflma alanını temiz ve iyi aydınlatılmıfl tutun. Kalabalık veya 
karanlık alanlar kazalara neden olabilir.

• Elektrikli aletleri yanıcı maddeler, gazlar veya toz gibi patlayıcı 
ortamlarda çalıfltırmayın. Elektrikli aletler, toz veya gazı 
ateflleyebilecek kıvılcımlar çıkarır.

• ‹nsanlar ve hayvanlar dikkatinizi da¤ıtarak makinenin 
kontrolünü yitirmenize sebep olabilir. Bu yüzden sürekli iflinize 
konsantre olun ve odaklanın.

• Kötü hava koflullarínda çalíflmaktan kaçíníníz. Örne¤in yo¤un 
sis, kaygan zemin, a¤acín düflme yönünü etkileyecek hava 
koflullarí v.b. Kötü havalarda çalıflmak yorucu olur ve tehlikeli 
durumlar oluflturabilir, örne¤in, kaygan zemin.

• Motorlu testerenizle çalıflmaya bafllamadan önce çalıflaca¤ınız 
alanda herhangi bir fley olmamasına dikkat edin ve yere sa¤lam 
basın. Aniden hareket edebilecek fleylere dikkat edin. Keserken, 
herhangi bir parçanın yerinden kopup düflerek yaralanmalara 
sebep olmamasına dikkat edin.

• Her zaman matkap ucunun delip geçece¤i yüzeyin arka kısmını 
kontrol edin. Alanın etrafını kordonla çevirip güvenlik altına 
alın ve hiç kimsenin yaralanmayaca¤ından veya maddi zarar 
görmeyece¤inden emin olun.

Elektrik güvenli¤i

• Alet ile birlikte verilen topraklama hatası devre kesici olmadan 
aleti asla kullanmayın.

• Makinenin topraklanmıfl bir prize takılması gerekir.

• fiebeke voltajının, makinenin nominal de¤erler plakasında 
belirtilen voltaja uygun olup olmadı¤ını kontrol edin.

• Kordonun ve uzatma kablosunun sa¤lam ve iyi durumda olup 
olmadı¤ını kontrol edin. Dıfl mekanda kullanmak için uygun bir 
uzatma kablosu kullanın.

• Herhangi bir kablo veya fifl hasar görmüflse makineyi asla 
kullanmayın, tamir için yetkili bir servis atölyesine gönderin.

• Aflırı ısınmadan kaçınmak için uzatma kablosunu toplanmıfl 
iken kullanmayın.

• Makineyi asla kablosundan tutarak taflımayın ve fiflini asla 
kabloyu çekerek çıkartmayın.

• Tüm kabloları ve uzatma kablolarını sudan, ya¤dan ve keskin 
köflelerden uzakta tutun. Kablonun kapılara, çitlere ve benzer 
yerlere sıkıflmadı¤ından emin olun. Aksi takdirde cismin 
elektrik yüklenmesine sebep olur.

• Su sistemi matkap ucunu temiz su ile so¤utur. Elektrikli aletin 
su sistemi tarafından sa¤lanan nemden daha yüksek bir neme 
maruz kalmaması gerekir. Delme ifllemi neticesinde oluflan sulu 
çamurun makineye girmedi¤inden emin olun.

• Elektrikli aleti ya¤mura maruz bırakmayın. Elektrikli aletin 
içine giren su, elektrik çarpması riskini artırır.

• Kordonun hasar görmemesi için makineyi kullanmaya 
baflladı¤ınızda kordonun arkanızda oldu¤undan emin olun.

Kiflisel güvenlik

• Kiflisel koruyucu araçlar kullaníníz. Kiflisel koruyucu araçlar 
bölümüne bakíníz.

• Yorgun ya da içkili iken ya da görüfl, karar verme ve bedensel 
denetim yeteneklerinizi etkileyebilecek olan bir ilaç almíflsaníz 
makineyi asla kullanmayíníz.

• ‹stenmeden çalıflmasını önleyin. Güç kayna¤ına takmadan önce 
anahtarın KAPALI-konumda oldu¤undan emin olun. Elektrikli 
aletleri parma¤ınız çalıfltırma dü¤mesindeyken taflımak veya 
açık elektrikli aletlere enerji vermek kazalara davetiye çıkarır.

• Elektrikli aleti açmadan önce ayarlama anahtarlarını veya 
‹ngiliz anahtarlarını çıkarın. Elektrikli aletin dönen kısmına 
takılı bırakılan ‹ngiliz anahtarı veya anahtar yaralanmaya neden 
olabilir.

• Kullanım kılavuzu içeri¤ini anladı¤ından emin olmadan hiçbir 
kimsenin makineyi kullanmasına izin vermeyin.

• Giysiler, uzun saçlar ve takılar hareketli parçalara takılabilece¤i 
için dikkatli olun.

• Motor çalıflırken matkap ucundan belirli bir uzaklıkta durun.

• Delinecek alandan boru veya elektrik kablosu geçmedi¤inden 
emin olun.

• Motor çalıflırken makinenin baflından asla ayrılmayın.

• Çalıflmaya uzun süre ara verildi¤inde her zaman makineyi 
prizden çıkarın.

• Asla yalnız çalıflmayın, yanınızda her zaman birinin olmasını 
sa¤layın. Makineyi monte ederken oldu¤u gibi bir kaza 
meydana geldi¤inde de yardım alabilirsiniz.

!
UYARI! Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatları 

okuyun. Uyarılar ve talimatlar gözardı edilirse 

elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi 

yaralanmaya neden olabilir.

!
UYARI! Elektrik ile çalıflan makinelerde her 

zaman elektrik çarpması riski vardır. Elveriflsiz 

hava koflullarından ve paratonerlerle ve metal 

cisimlerle vücut temasından kaçının. Oluflacak 

hasarları engellemek için her zaman Kullanım 

kılavuzuna uyun.

!
UYARI! Su elektrik sistemine veya motora 

kaçabilece¤i ve makineye hasar verebilece¤i veya 

kısa devreye neden olabilece¤i için makineyi 

suyla yıkamayın.
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G‹VENL‹K AÇIKLAMALARI

Kullanım ve bakım

• Hatalí bir makineyi asla kullanmayíníz. Elinizdeki broflürde 
bulunan bakím, denetim ve servisle ilgili açíklamalarí izleyiniz. 
Kimi bakím ve servis önlemleri, deneyimli ve kalifiye ustalar 
tarafíndan yapílmalídír. Bakím bölümüne bakíníz.

• Kontrol ve/veya bakım, motor kapalı ve fifl çekili iken 
yapılmalıdır.

• Anahtar elektrikli aleti açıp kapatmıyorsa, elektrikli aleti 
kullanmayın. Anahtar ile kontrol edilemeyen elektrikli aletler 
tehlikelidir ve onarılmalıdır.

• Artík orijinal imalatína benzerli¤i kalmayacak biçimde yapísal 
de¤iflikli¤e u¤ratílmífl bir makineyi asla kullanmayíníz.

• Makineyi aflırı yüklemeyin. Aflırı yükleme makineye zarar 
verebilir.

• Güvenli flekilde çalıflmak için aletleri keskin ve temiz tutun.

• Tüm parçaları çalıflır durumda tutun ve tüm ba¤lantıların uygun 
flekilde sıkılmıfl olmasını sa¤layın.

Taflıma ve saklama

• Delme makinenizi ve matkap uçlarınızı hasara karflı korumak 
için delme makinenizi matkap ucu takılı halde saklamayın ve 
taflımayın.

• Delme makinesini kilitlenebilir bir yerde tutarak çocukların ve 
yetkisiz kiflilerin eriflmesini engelleyin.

• Delme makinesini ve aya¤ını kuru ve donmayan koflullarda 
saklayın.

Genel çalíflma açíklamalarí

• Makine çok yüksek torka sahiptir. Bu durum, matkap ucu 
aniden sıkıfltı¤ında ciddi yaralanmalara sebep olabilece¤i için 
çalıflma esnasında tamamen konsantre olmayı gerektirir.

• Makine çalıflırken ellerinizi matkap milinden ve matkap 
ucundan güvenli bir mesafede tutun.

• Ya¤ ve su sızıntısına karflı gözünüz açık olsun. Pinyon 
bo¤azının üst kısmındaki bir sızıntı deli¤inden su veya ya¤ 
damlarsa contalar de¤ifltirilmelidir.

Ayak üzerinde delme

• Makine aya¤a takılı olarak delme ifllemi için tasarlanmıfltır.

• Matkap motoru ile kullanmak için afla¤ıdaki Husqvarna matkap 
ayakları tavsiye edilir:

   - DS 50 AT/ATS/Gyro/COMBO/BASIC

   - DS 70 AT/ATS

   - DS 450 ATS

• Aya¤ın do¤ru flekilde sabitlendi¤inden emin olun.

• Delme makinesinin aya¤a do¤ru flekilde sabitlendi¤inden emin 
olun.

Dıfl mekanda delme

• Her zaman dıfl mekanda kullanım için onaylanmıfl uzatma 
kabloları kullanın.

Tavanlarda ve benzeri yerlerde delme

• Makineye su girmesini önlemek için su toplayıcısı kullanın.

!
UYARI! Bu bölüm delme makinesinin 

kullanımıyla ilgili temel güvenlik önlemlerini 

açıklar. Bu bilgi profesyonel beceri ve deneyimin 

yerine geçemez. Nasıl devam etmeniz gerekti¤i 

konusunda emin olmadı¤ınız bir durumla 

karflılaflırsanız bir uzmana danıflmalısınız. 

Bayinizle, servisinizle veya deneyimli bir delme 

makinesi kullanıcısıyla irtibata geçin. Kendinize 

güvenemedi¤iniz hiçbir ifli denemeyin! 
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Makinenin güvenlik donanímí

Bu bölümde, makinenin güvenlik donanímí konusunda ayríntílarín 
neler oldu¤u, bunlarín hangi ifllevlere sahip bulundu¤u ve do¤ru 
çalíflíp çalíflmadí¤ína emin olmak için kontrol ve bakímínín nasíl 
gerçeklefltirilece¤i açíklanmaktadír. Bu teçhizatín makinenin 
neresinde oldu¤unu görmek için Ne nedir? bölümüne bakíníz.

Anahtar

Güç anahtarı, makineyi bafllatmak ve durdurmak için 
kullanılmalıdır.

Güç anahtarını kontrol etme

• Makineyi üzerindeki açma-kapama anahtarını açarak çalıfltırın.

• Makineyi durdurmak için açma-kapama anahtarını kapatın. 

• Arızalı güç anahtarının yetkili bir servis tarafından 
de¤ifltirilmesi gerekir.

Toprak-arıza kesicisi

Toprak arızası devre kesiciler, herhangi bir elektriksel arıza 
meydana gelmesi durumunda koruma içindir.

LED, toprak arıza kesicisinin açık oldu¤unu ve makinenin 
açılabilece¤ini belirtir. LED açık de¤ilse, SIFIRLA dü¤mesine 
(yeflil) basın.

Toprak arızası devre kesicisini kontrol etme

• Makineyi sokete takın. SIFIRLA dü¤mesine (yeflil) basın, 
kırmızı LED yanar.

• Güç anahtarına basarak makineyi çalıfltırın.

• TEST dü¤mesine (mavi) basın.

• Toprak arızası devre kesicisi hata alması ve makinenin derhal 
kapanması gerekir.  Aksi takdirde yetkili satıcınızla görüflün. 

• SIFIRLA dü¤mesi (yeflil) sıfırlayın. 

!
UYARI! Güvenlik teçhizatí ifllemeyen bir 

makineyi asla kullanmayíníz.

ÖNEML‹! Makinenin her türlü servis ve onarímí özel e¤itim 
gerektirmektedir. Bu, özellikle makinenin güvenlik donanímíyla 
ilgilidir. E¤er makineniz afla¤ídaki listede yer alan denetimlerden 
herhangi birinde takílírsa, servis atelyenize baflvurunuz. 
Ürünlerimizden herhangi birini satín aldí¤ínízda, profesyonel 
tamir ve servis sunaca¤ímízí garanti ederiz. Makineyi size satan 
satící servis satícísí de¤ilse, en yakín servis temsilcisinin adresini 
vermesini isteyiniz.
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Bafllamadan önce

Afla¤ıdakilerin yerine getirildi¤inden emin olun:

• Güç anahtarı, kablo ve elektrik prizi sa¤lam. De¤ilse, yetkili bir 
tamirci tarafından de¤ifltirilmelidir.

• So¤utma hava delikleri tıkalı de¤il. 

• Makine ve ekipmanları uygun flekilde yerlefltirilmifl.

• Ayak uygun flekilde sabitlenmifl ve matkap aya¤ın üzerine 
gerekti¤i flekilde takılmıfl.

• Matkap uygun flekilde sabitlenmifl.

• Su ile so¤utma sistemi sa¤lam ve makineye ba¤lanmıfl.

• Yapılacak olan sulu veya kuru delmeye uygun matkap uçları 
kullanın. Emin olamadı¤ınız bir durumda, bayinizle, servis 
atölyenizle veya deneyimli bir operatör ile irtibata geçin.

• ‹stenmeden çalıflmasını önleyin. Güç kayna¤ına takmadan önce 
anahtarın KAPALI-konumda oldu¤undan emin olun.

Çalífltírma

1 Matkap milini döndürerek çalıflma hızını ayarlayın ve aynı anda 
vites kolunu gerekli konuma getirin.

2 Su ile so¤utmayı çalıfltırın.

3 Makineyi üzerindeki açma-kapama anahtarını açarak çalıfltırın.

‹stiyorsanız, SmartstartTM dü¤mesine de basın.

Stop

Makineyi durdurmak için açma-kapama anahtarını kapatın. 

So¤utma

Motoru so¤utmak için makineyi yüksüz olarak bir veya iki dakika 
çalıfltırın.

!
UYARI! Bafllamadan önce afla¤ídaki konulara 

dikkat ediniz:

Makinenin topraklanmıfl bir prize takılması 

gerekir.

Alet ile birlikte verilen topraklama hatası devre 

kesici olmadan aleti asla kullanmayın. Toprak 

arızası devre kesicisini kontrol edin. Makinenin 

güvenlik donanímínín kontrol, bakím ve servisi 

adlí bölümdeki talimatlara bakíníz.

fiebeke voltajının, makinenin nominal de¤erler 

plakasında belirtilen voltaja uygun olup 

olmadı¤ını kontrol edin.

Sıkı durdu¤unuzdan emin olun. Çalíflma 

alanínízda ifli olmayan birilerinin 

bulunmamasína özen gösteriniz.

ÖNEML‹! Vites sadece makine kapalıyken de¤ifltirilmelidir. 
Aksi takdirde diflli kutusu zarar görebilir.

!
UYARI! Matkap ucu motor kapatıldıktan sonra 

bir süre daha döner.

Matkap ucunu elinizle durdurmayın. 

Yaralanmalar meydana gelebilir.
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Genel

Makinenizin ömrü, uygun flekilde kullanıldı¤ında, dikkat 
edildi¤inde ve bakımı yapıldı¤ında önemli oranda uzar.

Matkap ucunu de¤ifltirme

1 Fifli çıkarın.

2 Afla¤ıdakileri hazırlayın:

   - Yeni bir matkap ucu.

   - Açık a¤ızlı anahtarlar, 24 mm ve 32 mm'lik.

   - Suya dayanıklı gres.

3 Açık a¤ızlı anahtarları kullanarak eski matkap ucunu çıkarın.

4 Yeni matkap ucunun difllerine suya dayanıklı gres sürün.

5 Açık a¤ızlı anahtarları kullanarak matkap ucunu takın.

Makineyi çalıfltırmadan önce, yeni matkap ucunun sıkıca takılmıfl 
olup olmadı¤ını dikkatlice kontrol edin.

Temizleme

• Delme iflleminin güvenli olarak gerçeklefltirilmesi için 
makineyi ve matkap ucunu temiz tutun.

• Tutaca¤ı kuru, gres ve ya¤dan uzak tutun.

• Makinenin her zaman yeterli miktarda so¤utulmasını sa¤lamak 
için, so¤utucu hava deliklerinin temiz ve açık tutulması gerekir.

• Periyodik olarak motoru temizlemek için basınçlı hava 
kullanın. Muayene kapa¤ını çıkarın ve kapa¤ı temizleyin.

Elektrik Beslemesi

Kordonun ve uzatma kablosunun sa¤lam ve iyi durumda olup 
olmadı¤ını kontrol edin. Kordon hasar görmüfl ise makineyi asla 
kullanmayın, tamir için yetkili bir servise baktırın.

Diflli kutusunun ya¤ını de¤ifltirme

Do¤ru ya¤ı almak için bayinizle irtibata geçin.

Her 400 saatlik çalıflmadan sonra diflli kutusundaki ya¤ 
de¤ifltirilmelidir.  Afla¤ıdakileri yapın:

1 Afla¤ıdakileri hazırlayın:

   - Yeni ya¤, STATOIL SYNTOL 75W-90 veya benzeri 
transmisyon ya¤ı.

   - Eski ya¤ için bir kap.

2 Makineyi matkap mili afla¤ıya gelecek flekilde mengene veya 
benzeri bir alete sabitleyin.

3 Motoru ve diflli kutusu modüllerini bir arada tutan dört adet 
vidayı gevfletin.

4 Makineyi dikkatlice sökün.

5 Vites kutusu ya¤ını kaba boflaltın.

ÖNEML‹! Kontrol ve/veya bakım, motor kapalı ve fifl çekili iken 
yapılmalıdır.

!
UYARI! Asla hasarlı kablolar kullanmayın.  

Hasarlı kablolar ciddi ve ölümle sonuçlanabilecek 

yaralanmalara neden olabilir.
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6 Gerekiyorsa, diflli kutusunu temizlemek için bayinizle irtibata 
geçin.

7 Yaklaflık 0,5 litre yeni ya¤ı diflli kutusuna doldurun.

8  Radyal contanın üzerindeki conta yana¤ının sa¤lam olup 
olmadı¤ını kontrol edin. 

9 Makineyi tekrar monte edin ve dört adet vidayı takın. Radyal 
contaya zarar vermemek için monte ederken dikkatli olun. 

Karbon fırçaları de¤ifltirme

Karbon fırçalar düzenli olarak çıkarılmalı ve kontrol edilmelidir. 
Makine günlük olarak kullanılıyorsa haftalık olarak, daha seyrek 
kullanılıyorsa daha uzun aralıklarla kontrol edilmelidir. Aflınma 
alanı düz ve hasarsız olmalıdır.

Karbon fırçalar, her seferinde bir tanesi olmak üzere çift olarak 
de¤ifltirilmelidir. Afla¤ıdakileri yapın:

1 Muayene kapa¤ındaki 5 vidayı çıkarın. Muayene kapa¤ını 
kolayca çıkarmak için kapak aralı¤ında keski kullanın.

2 Karbon fırça tutucusu yayını bir yana kaldırın (A).

3 Vidayı gevfletin (B).

4 Karbon fırça ba¤lantısını çıkarın.

5 Karbon fırçayı tutucudan çıkarın (C).

6 Fırça tutucusunu basınçlı hava veya fırça ile temizleyin. 
Aflınmıflsa fırçayı de¤ifltirin. 

7 Yeni karbon fırçayı takın. Bakır kablolu tarafın diflli kutusuna 
baktı¤ından ve karbon fırçanın fırça yuvasının içerisine kolayca 
kaydı¤ından emin olun. Karbon fırça yanlıfl tarafa takılırsa 
sıkıflabilir.

8 Fırça tutucusu yayını tekrar yerine takın.

9 Karbon fırça ba¤lantısını vidanın altına sokun.

10 Aynı prosedürü di¤er karbon fırça için tekrarlayın.

11 Muayene kapa¤ını tutaca¤ın aralı¤ına yerlefltirin. Tutaca¤ın en 
altındaki vidadan bafllayın ve muayene kapa¤ının befl vidasını 
gevfletin. 

12 Makinenin yeni karbon fırçalar ile 10 dakika boyunca boflta 
çalıflmasını sa¤layın.

Conta yuvasını de¤ifltirme

Sızıntı deli¤inden ya¤ veya su geliyorsa conta yuvası 
de¤ifltirilmelidir. 

1 Su modülünün iki adet vidasını gevfletin. 

2 Conta yuvasını dikkatlice açmak için iki adet düz tornavida 
kullanın.

3 Dikkatlice yeni conta yuvasını itin ve su modülünü tekrar yerine 
vidalayın. 

Günlük bakím

1 Vidalarín ve somunlarín síkíflma durumlaríní denetleyiniz.

2 Güç anahtarının sorunsuz olarak çalıflıp çalıflmadı¤ını kontrol 
edin.

3 Makinenin dıfl kısmını temizleyin.

4 So¤utucu hava açıklıklarını kontrol edin ve temizleyin.

5 Kordonun ve uzatma kablosunun sa¤lam ve iyi durumda olup 
olmadı¤ını kontrol edin.

Tamiratlar

Önemli Her tür tamirat yetkili tamirciler tarafından yapılmalıdır. 
Böylece operatörler büyük risklerden kurtulmufl olur.
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DM 340

Elektrik motoru Tek fazlı

Nominal voltaj, V 230

Nominal çıkıfl, W 3600

Nominal akım, A 16

A¤ırl 14

Maks. matkap ucu çapı, mm/inç 400/16

Su ile so¤utma

Mil difli G 1 1/4”

Su konektörü G 1/4”

Su basıncı - mak., bar 8

Gürültü emisyonlarí

Ses gücü düzeyi, ölçülmüfl, EN 12348:2000, dB(A) 97

Ses düzeyi

EN 12348:2000'e göre ölçülen operatör kula¤ındaki ses basıncı 
düzeyi, dB (A)

88

Diflli kovanı
Matkap ucu hızı (yüklü) 

devir/dakika

Matkap ucu hızı (yüksüz) 

devir/dakika 

Tavsiye edilen matkap 

ucu boyutu, mm

Tavsiye edilen matkap 

ucu boyutu, inç

1 240 310 200-400 8-16

2 530 690 100-200 4-8

3 915 1190 50-100 2-4
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Uygunluk konusunda AB deklarasyonu

(Sadece Avrupa için geçerlidir)

Husqvarna AB, SE-433 81 Göteborg, ‹sveç, tel: +46-31-949000, yegane sorumlu olarak, 2009 yılı ve sonrası tarihli seri numaralı (yılı ve seri 
numarası, nominal de¤erler plakasında açıkça belirtilmifltir) Husqvarna DM 340'ın KONSEY YÖNERGES‹ gereksinimleri ile uyumlu 
oldu¤unu bildirir:

   - ”makineler hakkínda” bafllíklí, 22 Haziran 1998 tarih ve 98/37/EC sayílí KONSEY D‹REKT‹F‹’nin IIA Eki.

   - ”elektromanyetik uygunluk hakkínda” bafllíklí, 15 aralık 2004 tarih ve 2004/108/EEC sayílí KONSEY D‹REKT‹F‹ ve geçerli ekler.

   - 12 Aralık 2006 ”elektrikli ekipmanla ilgili” 2006/95/EC.

Uygulanan standartlar: SS-EN ISO 12100:2003, EN55014-1:2006, EN55014-2:1997/A1, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:1995/A1/A2, 
EN12348:2000.

Sa¤lanan delme makinesi EC türü incelemeden geçmifl örne¤e uygundur.

Göteborg 21 Mayıs 2009

Ulf Petersson, Gelifltirme yöneticisi
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