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



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

Bu ürün geçerli CE direktiflerine uygundur.

UYARI! Kesim sırasında içe çekildi¤inde 
sa¤lı¤a zararlı olabilen toz oluflur. Onaylanmıfl 
bir solunum maskesi kullanın. Daima iyi 
havalandırma sa¤layın.

UYARI! Testereden çıkan kıvılcımlar yanıcı 
özellikteki flu maddeleri tutuflturabilir: benzin 
(gaz), tahta, saman vb.

Su ile so¤utma her zaman yapılmalıdır.

UYARI! Geri tepmeler ani, hızlı ve fliddetli 
olabilir ve tehdit edici hayati yaralanmalara 
neden olabilir. Makineyi kullanmadan önce 
talimatları okuyun ve anlayın.

Her zaman do¤ru yönde kesim yapın. Güvenlik 
talimatlarına bakın!

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.

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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NE NED‹R?
Motorlu testerede ne nedir?
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1 Ön kulp 11 Fırça halkası
2 Arka sap

3 Anahtar

4 Güç anahtarı kilidi

5 Bıçaklar

6 Derecelendirme plakası

7 Sıçrama koruyucusu

8 Bıçak koruyucuları

9 Kontrol kapakları

10 Karbon fırçalar

12 Kayıfl gerdirici

13 Su tıpası

14 Kesme kolu

15 Toprak-arıza kesicisi

16 Su konektörü

17 Kırma aleti

18 Anahtar

19 Tutma aleti

20 Kullaním kílavuzu
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G‹VENL‹K AÇIKLAMALARI
Yeni bir motorlu testereyi kullanmadan 

önceki adımlar

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

• Makine sadece beton, tu¤la, tafl, döküm demir ve çimento 
borular gibi sert maddeleri kesmek için tasarlanmıfltır.

• Motorlu testereyi düzenli bir flekilde kontrol etmesi ve gerekli 
ayarları ve onarımları yapması için Husqvarna satıcınıza 
baflvurun

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.

• Kesece¤iniz madde için önerilen bacak koruyucularını 
kullanın.

• 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! Bir maddeyi kesen, ezen, delen, 

zımparalayan veya fleklini de¤ifltiren araçları 

kullanırken oluflan toz ve duman, zararlı 

kimyasal maddeler içerebilir. Üzerinde 

çalıfltı¤ınız maddenin içeri¤ini bilmeniz ve uygun 

toz maskesini veya solunum koruma aracını 

takmanız gerekir.

!
UYARI! Motorlu bir testere yanlıfl veya 

dikkatsizce kullanıldı¤ında ciddi, hatta ölümcül 

yaralanmalara neden olabilecek tehlikeli bir 

araçtır. Bu Kullanım Kılavuzu’nu okuyarak 

içeri¤ini anlamanız son derece önemlidir.

!
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 uyarıları

Tüm uyarı ve talimatları ilerde baflvurmak üzere saklayın.

Uyarılardaki ”elektrikli alet” flebeke akımıyla çalıflan (kablolu) 
elektrikli aletinizi veya pille çalıflan (kablosuz) elektrikli aletinizi 
belirtmektedir.

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.

• Elektrikli aletler kullanırken çocukları ve yanınızdakileri 
uzakta tutun. Dikkatinizin da¤ılması, kontrolü kaybetmenize 
neden olabilir.

• Kötü hava koflullarında çalıflmaktan kaçınınız. Örne¤in yo¤un 
sis, kaygan zemin, a¤acın düflme yönünü etkileyecek hava 
koflulları v.b. Kötü havalarda çalıflmak yorucu olur ve tehlikeli 
durumlar oluflturabilir, örne¤in, kaygan zemin.

• Keserken, herhangi bir parçanın yerinden kopup düflerek 
yaralanmalara sebep olmamasına dikkat edin. Zeminin e¤imli 
oldu¤u yerlerde çalıflırken çok dikkatli olun.

Elektrik güvenli¤i

• Elektrikli aletlerin fiflleri prize uygun olmalıdır. Fifli hiçbir 
flekilde de¤ifltirmeyin. Topraklı elektrikli aletler ile herhangi bir 
adaptör fifl kullanmayın. De¤ifltirilmemifl fifller ve uygun prizler 
elektrik floku riskini azaltır.

• Boru, radyatör, alan, so¤utucu gibi topraklı yüzeylerle vücut 
temasından kaçının. Vücudunuz topraklı ise elektrik floku riski 
artar.

• Elektrikli aletin, düflük fıflkırtmalı su sistemi tarafından 
sa¤lanandan daha fazla neme maruz kalmaması gerekir. 
Elektrikli aleti ya¤mura maruz bırakmayın. Elektrikli aletin 
içine giren su, elektrik floku riskini artırır.

• Kordonu kötü kullanmayın. Kordonu asla elektrikli aleti 
taflımak, çekmek veya fiflini çıkarmak için kullanmayın. 
Kordonu ısıdan, ya¤dan, keskin kenarlardan veya hareketli 
parçalardan uzakta tutun. Hasar görmüfl veya dolaflmıfl 
kordonlar elektrik floku riskini artırır.

• Elektrikli aleti dıfl mekanda kullanırken, dıfl mekan kullanımı 
için uygun bir uzatma kablosu kullanın. Dıfl mekan için uygun 
kordon kullanmak, elektrik floku riskini azaltır.

• 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.

• Aflırı ısınmadan kaçınmak için uzatma kablosunu toplanmıfl 
iken kullanmayın.

• Uzatma kablosu olarak sadece sertifikalı ve yeterli uzunlukta 
kablolar kullanın. Daha fazla bilgi için "Teknik bilgiler" 
kısmındaki "Tavsiye edilen kablo ölçüleri"ne bakın.  Gerekli 
olan ölçülerden küçük kabloların kullanılması makine 
kapasitesinin düflmesi ve aflırı ısınma riski anlamına gelir.

• Makinenin topraklanmıfl bir prize takılması gerekir. fiebeke 
voltajının, makinenin nominal de¤erler plakasında belirtilen 
voltaja uygun olup olmadı¤ını kontrol edin.

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

!
UYARI! Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatları 

okuyun. Uyarılar ve talimatlar gözardı edilirse 

elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi 

yaralanmaya neden olabilir.

!
UYARI! Motorlu testere için güvenli mesafe 15 

metre uzaklıktır. Hayvanların ve seyredenlerin 

çalıfltı¤ınız alanın dıflında olmasını sa¤lamak sizin 

sorumlulu¤unuzdadır. Kesmeye bafllamadan 

önce, çalıflaca¤ınız alanda bir fley olmamasına 

dikkat edin ve yere sa¤lam basın.
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G‹VENL‹K AÇIKLAMALARI
Kiflisel güvenlik

• Elektrikli alet kullanırken dikkatinizi yaptı¤ınız ifle verin ve 
sa¤duyulu olun. Yorgunken veya ilaç, alkol veya tıbbi tedavi 
etkisi altında iken elektrikli alet kullanmayın. Elektrikli alet 
kullanırken bir anlık bir dikkatsizlik, ciddi yaralanmaya neden 
olabilir.

• Kiflisel koruyucu araçlar kullanın. Daima koruyucu gözlük 
takın. Uygun durumlarda toz maskesi,-kaymayan güvenlik 
ayakkabıları, çelik bafllık veya kulak koruma aygıtı gibi 
koruyucu ekipman kullanımı yaralanmaları azaltır.

• ‹stenmeyen çalıfltırmaları önleyin. Güç kayna¤ına ve/veya 
batarya takımına takmadan, aracı kaldırmadan veya taflımadan 
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.

• Makul sınırlar dahilinde çalıflın. Her zaman düzgün seviye ve 
dengeyi muhafaza edin. Bu, elektrikli aletin beklenmedik 
durumlarda daha iyi kontrolünü sa¤lar.

• Uygun giyinin. Bol elbise veya takı giymeyin. Saçınızı, 
elbisenizi ve eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzakta tutun. 
Bol elbiseler, takılar veya uzun saç hareketli parçalara 
takılabilir.

• Cihazlar toz çekme ve toplama takımı ba¤lantısı ile geldiyse 
bunların ba¤lı oldu¤undan ve düzgün olarak kullanıldı¤ından 
emin olun. Toz toplama kullanımı tozla-ilgili tehlikeleri 
azaltabilir.

• Motor çalıflırken bıçaklardan uzakta durun.

Elektrikli alet kullanımı ve bakımı

• Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için do¤ru olan 
elektrikli aleti kullanın. Do¤ru elektrikli alet, tasarlandı¤ı 
oranda ifli daha iyi ve güvenli kılar.

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

• Herhangi bir ayarlama yapmadan, aksesuar de¤ifltirmeden veya 
elektrikli aletleri saklamadan önce elektrikli aletteki güç 
kayna¤ı fiflini çekin ve/veya pillerini çıkarın. Bu tür önleyici 
güvenlik önlemleri, elektrikli aletin kazara çalıfltırılma riskini 
azaltır.

• Kullanılmayan elektrikli aletleri çocukların eriflemeyece¤i 
yerde saklayın ve elektrikli alete veya elektrikli aleti kullanmak 
üzere bu talimatlara yabancı olan kiflilere izin vermeyin. 
Elektrikli aletler, e¤itimsiz kullanıcıların elinde tehlikelidir.

• Elektrikli aletlerin bakımını yapın. Hareketli parçaların yanlıfl 
konumlandırılması veya ba¤lanması, parçaların kırılması ve 
elektrikli aletin çalıflmasını etkileyebilecek herhangi bir durum 
olup olmadı¤ını kontrol edin. Hasarlı ise, kullanmadan önce 
elektrikli aleti tamir ettirin. Ço¤u kaza yetersiz bakım yapılmıfl 
elektrikli aletlerden kaynaklanmaktadır.

• Kesme araçlarını keskin ve temiz tutun. Bakımı düzgün 
yapılmıfl kesen taraflara sahip kesme araçlarının takılma 
ihtimali daha az olup kontrol etmesi daha kolaydır.

• Elektrikli aleti, aksesuarları ve araç parçalarını, vb. çalıflma 
koflullarını ve yapılacak ifli göz önünde tutarak bu talimatlara 
uygun flekilde kullanın. Elektrikli aletin düflünülen amaçlar 
dıflında kullanılması tehlikeli durumlara neden olabilir.

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

• Kesilecek bölgede boru ve elektrik kablosu bulunmadı¤ından 
emin olun.

• Daima gaz borularının yönlendirildi¤i yeri kontrol edin ve 
belirleyin. Gaz borularına yakın yerde kesim yapmak daima 
tehlikelidir. Patlama riski göz önünde bulundurularak kesim 
ifllemi yaparken kıvılcım çıkmadı¤ından emin olun. Göreve 
konsantre olun ve odaklanın. Dikkatsizlik, ciddi yaralanmalara 
veya ölüme neden olabilir.

• Yeni bıçakları, nakil sırasında veya saklama süresince herhangi 
bir hasar olup olmadı¤ını anlamak üzere kontrol edin.

• Makine çalıflırken, kesme donanımı koruyucusu her zaman açık 
olmalıdır.

Tamir

• Elektrikli aletinizin yalnızca aynı yedek parçalar kullanan 
uzman bir tamirci tarafından onarılmasını sa¤layın. Bu, 
elektrikli aletin güvenli¤inin sa¤lanması için gereklidir.

!
UYARI! Titreflime maruz kalmak, kan dolaflímí 

rahatsízlí¤í olan kiflilerde damar ve sinir 

hastalíklarína neden olabilir. Titreflime maruz 

kalmaktan kaynaklanmífl olabilecek herhangi 

bedensel bir belirti duyumsamaníz durumunda 

doktora baflvurunuz. Belirti örnekleri flunlardír: 

uyuflma, duyu kaybí, gídíklanma, i¤nelenme, ací, 

kuvvet kaybí, deri renginde veya durumunda 

dei¤iflklik. Bu belirtiler genellikle parmaklarda, 

ellerde ve bileklerde görülür.
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G‹VENL‹K AÇIKLAMALARI
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 bafllatın, güç anahtarını bırakın ve motorun ve kesici 
bıça¤ın durmasını kontrol edin.

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

Güç anahtarı kilidi

Güç anahtarı kilidi, anahtarın kazara çalıfltırılmasını önlemek üzere 
tasarlanmıfltır. Kilide (A) basıldı¤ında güç anahtarı (B) serbest 
kalır.

Güç anahtarına basıldı¤ı müddetçe güç anahtarı kilidi basılı kalır.  
Tutamak üzerindeki kavrama bırakıldı¤ında, güç anahtarı ve güç 
anahtarı kilidi sıfırlanır. Bu hareket, iki ba¤ımsız dönüfllü yay 
tarafından kontrol edilir. Bu konum, makinenin durmasına ve güç 
anahtarının kilitlenmesine neden olur.

Güç anahtarı kilidini kontrol etme

• Güç anahtarı kilidi orijinal konumunda iken güç anahtarının 
kilitli oldu¤undan emin olun.

• Güç anahtarı kilidine içeriye do¤ru basın ve serbest 
bıraktı¤ınızda orijinal konumuna geri döndü¤ünden emin olun.

• Güç anahtarının ve güç anahtarı kilidinin serbestçe hareket edip 
etmedi¤ini ve dönüfl yaylarının düzgün çalıflıp çalıflmadı¤ını 
kontrol edin.

• Makineyi açın, anahtarı bırakın ve motorun ve bıçakların 
durmasını kontrol edin.

Kademeli bafllatma ve aflırı yük koruması 

Makine, elektronik denetimli kademeli bafllatma ve aflırı yük 
koruması ile donatılmıfltır.

Motor, belirli bir seviyenin üzerinde yüklendi¤i taktirde titremeye 
bafllar. Yük azaltılırsa, motor normal konumuna döner ve kesme 
ifllemi devam edebilir.

Makine titreyen bir motorla çalıfltırılmaya devam edilirse belirli bir 
süre sonra elektronik aksam akımı keser. Yük ne kadar çok olursa 
kapanma süresi o kadar hızlı olur.

Bıçak takılırsa, elektronik aksam akımı derhal keser.

Bıçak koruyucuları

Bu koruyucu, kesici bıça¤ın üstüne ve altına takılır ve bıça¤ın 
parçalarının veya kesilen parçaların kullanıcıya do¤ru fırlamasını 
önlemek için tasarlanmıfltır.

Bıçak koruyucularının kontrol edilmesi

• Koruyucunun eksiksiz oldu¤undan ve üzerinde çatlak ya da 
bozukluk bulunmadı¤ından emin olun.

!
UYARI! Güvenlik teçhizatí ifllemeyen bir 

makineyi asla kullanmayíníz. Bu bölümde 

síralanan denetim, bakím ve servis ile ilgili 

açíklamalara uyunuz.

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.

!
UYARI! Makineyi çalıfltırmadan önce her zaman 

koruyucunun takılı olup olmadı¤ına bakın. Kesici 

bıça¤ın do¤ru flekilde takıldı¤ından ve üzerinde 

herhangi bir kusur bulunmadı¤ından emin olun. 

Kesici bıçak kusurlu oldu¤unda yaralanmalara 

neden olabilir. Montaj bölümündeki talimatlara 

bakíníz
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G‹VENL‹K AÇIKLAMALARI
• Do¤ru flekilde takılmamıfl veya bozuk bir koruyucuyu asla 
kullanmayın.

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.

• Makineyi bafllatın.

• 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. 

Elmas bıçaklar

Genel

• Bu makinedeki iki parçalı entegre kayıfl makarası ile sadece 
özel elmas bıçaklar kullanın.

• Elmas bıçaklar, endüstriyel elmas içeren kısımlara sahip çelik 
bir gövdeden oluflur.

• Her zaman keskin bir elmas bıça¤ı kullanın.

• Bıçakların çatlak olmadı¤ından veya herhangi bir flekilde zarar 
görmüfl olmadı¤ından emin olun.

• Gerekliyse bıçakları de¤ifltirin.

Su ile so¤utma

• Su ile so¤utma her zaman yapılmalıdır. Bu, bıçakları so¤utur, 
kullanım sürelerini uzatır ve toz birikmesini önler.

!
UYARI! Bıçaklar kırılabilir ve kullanıcıda ciddi 

yaralanmalara neden olabilir.

Makine için tasarlanmıfl orijinal bıçaklar 

dıflındaki bıçakları asla kullanmayın.

Bıçakları, birlikte kullanılmak üzere üretildikleri 

maddeler dıflındaki maddelerle asla kullanmayın.

!
UYARI! Elmas bıçakları ile plastik kesilmesi, 

kesme ifllemi sırasında oluflan ısı sebebiyle 

maddenin erimesi ve bıçaklara yapıflması sonucu 

geri tepmeye neden olabilir. Plastik kesmekten 

kaçının.

!
UYARI! Isınmayı önlemek amacıyla suyla 

devamlı ıslak kesmek için tasarlanmıfl olan so¤uk 

elmas bıçakların flekli bozularak makinenin 

hasar görmesine ve kiflisel yaralanmalara neden 

olabilir.
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G‹VENL‹K AÇIKLAMALARI
Bıçak titreflimleri

• Bıçaklara çok fazla bastırılırsa flekilleri bozulabilir ve 
titreyebilirler.

• Daha az bastırıldı¤ında titreme duracaktır. Durmuyorsa, kesici 
bıça¤ın yerine yenisini takın. Bıçakların takılması bafllı¤ı 
altındaki talimatlara bakın.

• Bıçaklar, kesilecek madde için üretilmifl olmalıdır.

Malzeme

• Elmas bıçaklar, tafl takviye edilmifl beton ve di¤er bileflik 
malzemlerde kullanmak için idealdir. Elmas bıçaklar, metal 
kesimi için önerilmez.

• Farklı sertlik sınıflarında elmas bıçakları bulunmaktadır. 
Bıçaklar, kesilecek madde için üretilmifl olmalıdır. 'Yumuflak' 
bir elmas bıça¤ı, di¤erlerine oranla daha kısa kullanım ömrüne 
ve daha yüksek kesme kapasitesine sahiptir. Granit ve sert 
beton gibi sert maddeler için kullanılır. 'Sert' elmas bıçakları, 
daha uzun kullanım ömrüne ve daha düflük kesme kapasitesine 
sahiptir ve tu¤la, asfalt gibi yumuflak maddeler için 
kullanılmalıdır.

Elmas bıçakları bileyleme

• Keserken yanlıfl flekilde bastırıldı¤ında veya takviye edilmifl 
beton gibi bazı maddeler kesildi¤inde elmas bıçaklar 
körlenebilir. Körlenmifl elmas bıçaklarla çalıflmak aflırı 
ısınmaya ve elmas kısımların gevflemesine neden olur.

• Bıça¤ı, kumtaflı veya tu¤la gibi yumuflak bir madde keserek 
bileyin.

Yüksek hızlı avuçiçi makineler

• Bu makinedeki iki parçalı entegre kayıfl makarası ile sadece 
özel bıçaklar kullanın.

• Bıçakların üzerinde yazan hız, makinenin derecelendirme 
plakasındaki rakamla aynı veya daha yüksek bir hız olmalıdır. 
Bıçakları asla motorlu testerenin hız derecesinden daha düflük 
hızda kullanmayın.

Genel çalíflma açíklamalarí

Su ile so¤utma

Su ile so¤utma her zaman yapılmalıdır.

Düflük bir su basıncında örne¤in, su tankı kullanılırken, do¤ru su 
akıflını elde etmek için sınırlayıcı çıkarılabilir.

Kayıflın kaymasını engellemek için, gazı kısmadan yüksek su 
akıflında kullanmamak önemlidir.

Kesme yöntemi

• Üzerinde çalıfltı¤ınız maddeyi, ne olaca¤ını önceden kontrol 
edebilece¤iniz flekilde ve kesilen yer, kesme ifllemi sırasında 
açık kalacak flekilde tutun.

• Makineyi her zaman her iki elinizle sıkıca kavrayarak tutun. 
Makineyi tutarken, bafl parmaklarınız ve di¤er parmaklarınız 
tutamakları iyice kavramalıdır.

• Makine çalıflmaya baflladı¤ında bıça¤ın herhangi bir fleyle 
temas etmedi¤inden emin olun.

• Makine maksimum hızda çalıflıyorken kesmeye bafllayın.

• Düzgün bir flekilde kesme ifllemine bafllayın, makineyi 
zorlamadan veya bıça¤a bastırmadan çalıfltırın. Kesme ifllemini 
her zaman maksimum hızda gerçeklefltirin.

!
UYARI! Bu bölümde, motorlu testereyi 

kullanırken dikkat edilmesi gereken temel 

güvenlik talimatları verilmifltir. Bu bilgiler, 

kiflisel beceri ve deneyimin yerini asla tutamaz. 

Güvenli olmadı¤ını düflündü¤ünüz bir durumla 

karflılaflırsanız, makineyi durdurun ve bir 

uzmana danıflın. Bayinize, servis acentenize veya 

deneyimli bir motorlu testere kullanıcısına 

baflvurun. Emin olmadı¤ınız hiçbir müdahalede 

bulunmayın!
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G‹VENL‹K AÇIKLAMALARI
• Mevcut bir kesi¤in içinde kesim yaparken kesimin aynı yönde 
olmasına dikkat edin. Önceden yapılmıfl bir kesi¤e açılı olarak 
kesim yapmaktan kaçının, aksi takdirde bıça¤ın takılması veya 
makinenin "kesi¤e tırmanması" riski ortaya çıkabilir.

• Her zaman üstten alta do¤ru kesin.

• Kesiciyi çıkarın ve kesilen yer arasında kalan maddeleri 
manivela kullanarak çıkarın (B).

• Aynı testere kesim yolunu, çalıfltı¤ınız parçanın daha içine 
do¤ru takip edin (C) ve manivela ile ifllemi tekrarlayın.

• Üzerinde çalıfltı¤ınız maddeyi tamamen kesene kadar bu 
yöntemi tekrarlayın (D, E).

• Bıçak koruyucuları, motorlu testerenin çalıflılan parça içinde 
girdi¤i derinli¤e kolaylıkla uyum sa¤layacak flekilde 
tasarlanmıfllardır.

Kolay kesme

Kolay kesme özelli¤ini kullanmak için sıçrama koruyucusu 
ayarlanmalıdır. 

• Mandalı açın.

• Sıçrama koruyucusunu yana kaydırın.

• Mandalı kilitleyin. 

!
UYARI! Dikey keserken, her zaman kesi¤in önce 

üstünden sonra altından kesim yapın. Hiçbir 

zaman kesi¤in altından üstüne do¤ru kesim 

yapmayın. Bu durum geri tepmeye ve 

yaralanmalara neden olabilir.

!
UYARI! Hiçbir surette bıça¤ın yanıyla kesmeyin; 

bıçak bundan zarar görür kırılır ve büyük 

hasarlar meydana gelebilir. Yalnızca kesen kısmı 

kullanın.

Motorlu testereyi bir yana do¤ru çekmeyin, aksi 

takdirde bıçaklar sıkıflıp kırılarak yaralanmalara 

neden olabilir.
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G‹VENL‹K AÇIKLAMALARI
Geri tepme

Geri tepme, bıçakların duraklaması (katlanma, sıkıflma, bükülme) 
halinde geri tepme bölgesi olarak adı verilen alanda ortaya çıkan 
geriye do¤ru testere hareketidir. Ço¤u geri tepme küçüktür ve ön 
tutma kolunda küçük "sıçramalar" fleklinde hissedilir. Ancak geri 
tepme çok güçlü de olabilir. Dikkatsizseniz veya sıkı 
tutmuyorsanız, testere oldu¤u gibi üzerinize fırlayabilir.

Geri tepmenin nedeni

Geri tepme, bıça¤ın geri tepme bölgesi içinde kesim yapıyorsanız, 
örne¤in "yukarı" veya size do¤ru kesim yapıyorsanız ortaya çıkar.

Temel kurallar

• Hiçbir zaman geri tepme bölgesi aktif olarak kesebilecek 
flekilde, yukarı veya kendinize do¤ru kesim yapmayın.

• Makineyi her zaman her iki elinizle sıkıca kavrayarak tutun. 
Makineyi tutarken, bafl parmaklarınız ve di¤er parmaklarınız 
tutamakları iyice kavramalıdır.

• Dengenizi iyi sa¤layın ve yere sa¤lam basın.

• Dikey keserken, her zaman kesi¤in önce üstünden sonra 
altından kesim yapın.

• Kesme ifllemini her zaman maksimum hızda gerçeklefltirin.

• Bıçak dairesinin üst tarafıyla (geri tepme bölgesi) kesim 
yapmayın. Kesim yaparken bıçakları bükmekten veya itmekten 
kaçının. Bu geri tepmeye yol açabilir.

• Bıça¤ı daha önce kesilmifl bir yere sokarken dikkatli olun. 
Kesi¤in yeteri kadar genifl olmasına ve bıçakların kesik içinde 
e¤ik çalıflmamasına dikkat edin. Bu geri tepmeye yol açabilir.

• Üzerinde çalıfltı¤ınız maddeden uygun bir uzaklıkta durun.

• Asla omzunuzdan daha yukarıda olan bir fleyi kesmeyin.

• Hiçbir zaman merdiven üzerinden kesim yapmayın. Yerden 
yüksekte çalıflırken platform veya iskele kullanın.

• Üzerinde çalıfltı¤ınız maddenin veya ortaya çıkabilecek baflka 
fleylerin, kesilen yerin kapanmasına ve bıça¤ın kısılmasına 
neden olabilecek hareketlerine karflı dikkatli olun.

‹çeri çekme

‹çeri çekme, bıça¤ın alt kısımları aniden durdu¤unda veya kesilen 
yer kapandı¤ında ortaya çıkar. (Bunu önlemek için afla¤ıdaki 
”Temel kurallar” ve ”Sıkıflma/dönme” bafllıkları altındaki 
talimatlara bakın.).

Kısılma/dönme

Kesilen yer birbirine do¤ru bastırıldı¤ında, sıkıflmaya neden 
olabilir. Makine, aniden çok kuvvetli bir flekilde sıçrayabilir.

Kısılma nasıl engellenebilir?

Üzerinde çalıfltı¤ınız maddeyi, kesilen yer kesme ifllemi sırasında 
ve kesme ifllemi bitti¤inde açık kalacak flekilde tutun.

Motorun hızını kontrol edin

Testere çalıflma ısısında ve yüksüz olarak tam gazda çalıflırken 
motorun hızını kontrol etmek için düzenli olarak bir devir sayacı 
kullanın.

!
UYARI! Geri tepme, testerenin gerisin geriye 

üzerinize fırlamasıyla sonuçlanan çok ani ve 

fliddetli bir durum olabilir. Ciddi, hatta ölümle 

sonuçlanabilecek yaralanmalara neden olabilir. 

Geri tepmeye neyin yol açtı¤ını ve düzgün bir 

kesme tekni¤i kullanarak geri tepmeden nasıl 

kaçınılaca¤ını ö¤renmeniz hayati derecede 

önemlidir.
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MONTAJ
Montaj

Bıçakların takılması

• Husqvarna marka bıçaklar, K3000 Cut-n-Break ile el 
kullanmadan kesme ifllemi için özel olarak üretilmifl ve 
onaylanmıfltır. Bıçakların iki parçalı entegre kayıfl makarası 
vardır ve çift olarak de¤ifltirilmeleri gerekmektedir.

• Somunları ve kelepçe cıvatasını gevfleterek çubu¤u serbest 
bırakın. Bu, hareket kayıflını, yeni bıçakların takılması için daha 
uygun bir konuma getirecektir. Hareket kayıflını kenetlemek 

çok kolay de¤ildir.

• Ortadaki somunu gevfleterek eski bıçakları çıkartın. Bıçaklar 
çıkarıldı¤ında, hareket kayıflında aflınma olup olmadı¤ını 
kontrol edin. Hareket kayıflını de¤ifltirirken 'Hareket kayıflının 
de¤ifltirilmesi' bafllı¤ı altındaki talimatlara bakın.

• Bıçakları kesme kolunun her bir yüzüne yerlefltirin. Hareket 
kayıflının iki parçasındaki her iki yön i¤nesinin deliklerinin de 
aynı hizada oldu¤undan ve pul ve somun içindeki deliklere 
uyduklarından emin olun. fiimdi, cıvata ve pul birimini yön 
i¤nelerine takın.

Somun sıkıfltırılırken, bıçakların dönmesi çok önemlidir. Bu, 
bıçaklar/hareket kayıflı, somun ile birlikte çekildi¤inde, kayıflın, 
bıçaklar üzerindeki iki parçalı entegre hareket kayıflının arasında 
kenetlenmedi¤inden emin olmak içindir. Bu aslında sırayla yapılır, 
örne¤in, biraz sıkıfltırın, biraz döndürün ve bıçaklar sa¤lam flekilde 
sabitlenene kadar tekrarlayın.

Bıçaklardan korunma

• Koruyucular her zaman makine üzerine sabitlenmifl olmalıdır.  
Kesmeden önce, koruyucuların do¤ru ve sa¤lam flekilde 
sabitlenmifl oldu¤unu ve çalıflıp çalıflmadıklarını kontrol edin.

!
UYARI! Temizlik, bakım veya montajdan önce 

daima fifli prizden çekin.

ÖNEML‹! Kesme iflleminden önce kayıflı sıkıfltırmayı ve kayıfl 
ayarını kontrol etmeyi unutmayın. ”Hareket kayıflının 
incelenmesi ve ayarlanması” bafllı¤ı altındaki talimatlara bakın.
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ÇALIfiTIRMA VE DURDURMA
Bafllamadan önce

Su konektörü

• Su hortumunu su kayna¤ına ba¤layın (A). Su akıflı, su tıpası 
aracılı¤ıyla düzenlenir (B).

Toprak-arıza kesicisi

• Toprak arızası devre kesicisinin açık oldu¤undan emin olun. 
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 edin. Makinenin 
güvenlik donanímínín kontrol, bakím ve servisi adlí bölümdeki 
talimatlara bakíníz.

Çalífltírma

• Ön tutama¤ı sol elle kavrayın.

• Arka tutama¤ı sa¤ elinizle kavrayın.

• Güç anahtarı kilidine sa¤ elinizin bafl parma¤ı ile bastırın ve güç 
anahtarına basın.

• Makineyi yüksüz olarak ve güvenli bir flekilde en az 30 saniye 
çalıfltırın.

Stop

• Güç anahtarını bırakarak motoru durdurun.

!
UYARI! Bafllamadan önce afla¤ídaki konulara 

dikkat ediniz:

Makinenin topraklanmıfl bir prize takılması 

gerekir.

fiebeke voltajının, makinenin nominal de¤erler 

plakasında belirtilen voltaja uygun olup 

olmadı¤ını kontrol edin.

Güvenli bir seviyeye sahip oldu¤unuzdan ve 

kesici bıça¤ın hiçbir fleye dokunmadı¤ından emin 

olun.

Çalíflma alanínízda ifli olmayan birilerinin 

bulunmamasína özen gösteriniz.

!
UYARI! Alet ile birlikte verilen topraklama 

hatası devre kesici olmadan aleti asla 

kullanmayın. Dikkatsizlik, ciddi yaralanmalara 

ve hatta ölüme neden olabilir.

�

�

!
UYARI! Kesici bıçak, motor durduktan sonra bir 

süre daha dönmeye devam eder. 
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BAKIM
Genel

Temizlik

Kesme ifllemi esnasında makine, nemli hava ve su zerreciklerinin 
girifline karflı dayanıklılık gösterebilir. Temiz su makinenin 
performansını etkilemez.

Beton ve tu¤la gibi tuz içeren malzemeleri keserken, iflinizi 
tamamladıktan sonra makineyi yıkamalısınız. Temizlik, motorun 
içerisinde, elektrik parçaları arasında kısa devre oluflmasına ve 
topraklama hatası devre kesicinin amaçsız olarak kapatılmasına 
sebep olabilecek tortulaflmaların meydana gelmesi riskini azaltır.

• Her gün iflinizi tamamladıktan sonra makineyi temiz su ile 
yıkayarak temizleyin.

• Makineyi, arka tutma yeri yukarıya gelecek flekilde yerlefltirin. 
Arka tutma yerindeki hava girifllerini temiz su ile yıkayın. Su, 
ön hava çıkıfllarından çıkacaktır.

• Kurumasını hızlandırmak için motoru fifle takın ve yaklaflık 30 
saniye kuru olarak çalıfltırın.

Hareket kayıflının incelenmesi ve 

ayarlanması

• Hareket kayıflı tamamen kapalı bir yerdedir ve kesme ifllemi 
sırasında toza, kirlenmeye ve mekanik etkilere karflı korunur.

Motor kayıflının gerginli¤ini kontrol edin.

• Girintiye bir tornavida sokun.

• Do¤ru flekilde ayarlanmıfl bir hareket kayıflı, yaklaflık 5 mm 
hareket edebilmelidir.

Motor kayıflını gerin.

• ‹ki somunu gevfletin.

• Kelepçe cıvatasını gevfletin. 

• Eksantrik plakasını bir tornavida veya tork anahtarı ile saat 
yönünün aksine döndürün. Böylece çubuk ileriye itilerek motor 
kayıflı sıkılır.

• Somunları sıkın.

• Cıvatayı sıkın. Vidaları sıkarken oynamaması için eksantrik 
plakasını sabit tutun. 

Hareket kayıflının de¤ifltirilmesi

• Kayıfl gerginli¤ini gevfletin.

• Bıçakları çıkarın.

• Somunları, kelepçe cıvatasını ve eksantrik milini gevfleterek 
kayıfl kapa¤ını çıkarın.

!
UYARI! Kontrol ve/veya bakım, motor kapalı ve 

fifl çekili iken yapılmalıdır.

!
UYARI! Makinenin iç kısmını yıkarken yüksek 

basınçlı sıvı kullanmayın.

ÖNEML‹! Yeni bir motor kayıflı, 30-60 dakikalık çalıflmadan 
sonra bir kez gerilmelidir. 
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BAKIM
• Su hortumunu gevfletin.

• Motor difllisini gevfletin. Tutmak için bir anahtar kullanın. 
(Tutmak için ‹ngiliz anahtarı veya tutma aleti kullanılabilir.)

• Makineden düz bir flekilde çekerek kesme kolunu çıkarın.

• Kesme kolundaki koruyucuları tutan befl vidayı gevfletin.

• Eski motor kayıflını çıkarın ve yenisini takın.

• Koruyucuları tekrar kesme koluna takın.

• Motor difllisini sıkarken kesme kolunu makineye takın.

• Su hortumunu yerine takın.

• Kayıfl kapa¤ını, somunları, kelepçe cıvatasını ve eksantrik 
milini yerine takın.

• Bıçakları yerine takın ve somunu sıkın. ”Bıçakların takılması” 
bafllı¤ı altındaki talimatlara bakın.

• Motor kayıflını gerin ve somunları ve cıvatayı sıkın.  ”Hareket 
kayıflının incelenmesi ve ayarlanması” bafllı¤ı altındaki 
talimatlara bakın.

So¤utucu sistem

• Makine, motor so¤utması için etkili bir fan ile donatılmıfltır. 
Makinenin arka tutma yeri tarafından ızgara ile çekilen 
so¤utucu hava, stator ve rotor üzerinden geçerek motor 
yuvasının ön tarafından çıkar.

• Makinenin her zaman yeterli miktarda so¤utulmasını sa¤lamak 
için, so¤utucu hava açıklıklarının temiz ve engelsiz olması 
gerekir. Makineyi basınçlı hava ile düzenli olarak püskürtün.

Karbon fırçaları de¤ifltirme

• Karbon fırçaları en az ayda bir kez kontrol edin. Karbon fırçalar 
yıpranmıfl, çatlamıfl veya bir flekilde deforme olmuflsa yeni 
fırçalarla de¤ifltirilmelidir.

• Fırçalar de¤ifltirildi¤inde tüm karbon fırçaların de¤ifltirilmesi 
gerekir.

• Her iki vidayı da gevfleterek kontrol kapaklarını çıkarın.

• Karbon fırçayı tutan kablonun vidasını sökün. fiimdi, yayı 
kaldırın ve fırça halkasındaki karbon fırçayı dıfları çıkarın.

• Fırça halkalarını, kuru bir fırça ile temizleyin.

• Tozu dikkatlice dıfları üfleyin.

• Yeni karbon fırçaları yerlefltirin ve aynı zamanda fırça 
halkalarına kolayca kayıp kaymadıklarını kontrol edin.

• Yayı katlayın ve kabloyu sıkın.

• Yeni karbon fırçalar, bofl durumda yaklaflık 40 dakika 
çalıfltırılmalıdır.

Su tıpası

• Sınırlayıcıyı kontrol edin ve gerekiyorsa yenisini takın. fiekli 
bozulmufl, yıpranmıfl veya hasarlı hortumları kullanmayın.

ÖNEML‹! Kesme iflleminden önce kayıflı sıkıfltırmayı ve kayıfl 
ayarını kontrol etmeyi unutmayın. ”Hareket kayıflının 
incelenmesi ve ayarlanması” bafllı¤ı altındaki talimatlara bakın.
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BAKIM
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.

Günlük bakím

1 Vidalarín ve somunlarín síkíflma durumlaríní denetleyiniz.

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

3 Toprak arızası devre kesicisini kontrol etme

4 Makinenin dıfl kısmını temizleyin.

5 Bıçak koruyucusunun kontrol edilmesi

6 Kesici bıça¤ın durumunu kontrol edin.

7 So¤utucu hava açıklıklarını kontrol edin ve temizleyin.

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

!
UYARI! Asla hasarlı kablolar kullanmayın.  

Hasarlı kablolar ciddi ve ölümle sonuçlanabilecek 

yaralanmalara neden olabilir.

�
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Not 1: Sap titreflimleri ISO 5349-1, EN 50144-1, EN 50144-2-3'e göre ölçülmüfltür

Kesme donanımı

Tavsiye edilen kablo ölçüleri

Teknik bilgiler K 3000 Cut-n-Break

Motor

Koruma sınıfı I

Maks. bıçak hızı, rpm 4700

Nominal voltaj, V

Europe 230

Great Britain 110

USA / Canada / Japan 100-120

Nominal çıkıfl, W

Europe 2700/12 A

Great Britain 2200/20 A

USA / Canada / Japan 15 A, 50-60 Hz

A¤írlík

Kesici bıçaklar olmadan motorlu testere, kg 7,9

Ses düzeyi

Maks. hızda EN 50144-1'e göre ölçülen ses düzeyi, dB (A) 108

Maks. hızda EN 50144-1'e göre ölçülen operatör kula¤ında ses 
basıncı düzeyi, dB (A)

95

Titreflim düzeyleri

(1 nolu dipnota bakíníz)

Ön kulp, m/s2 3,2

Arka sap, m/s2 3,4

Su ile so¤utma

Su ile so¤utma Evet

Püskürtme ucunu ba¤lama "Gardena" türü

Su basıncı - mak., bar 8

Kesici bıçak, mm/inç Diflli oranı Maksimum çevresel hız, m/s Kesme derinli¤i, mm/inç

225/9 45/79 60 400/16

Kablo alanı 1,5 mm2 2,5 mm2

Girifl gerilimi 100-120 V 20 m 40 m

Girifl gerilimi 220-240 V 30 m 50 m
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TEKN‹K B‹LG‹LER
Uygunluk konusunda AB deklarasyonu

(Sadece Avrupa için geçerlidir)

Husqvarna AB, SE-433 81 Göteborg, ‹sveç, tel: +46-31-949000, yegane sorumlu olarak, 2008 ve sonrası seri numaraları olan (yıl ve seri 
numarası, nominal de¤erler plakasında açıkça belirtilmifltir) Husqvarna Cut-n-Break motorlu testeresinin 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: EN ISO 12100-2, EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Teslim edilmifl olan motorlu bıçkı AB tip kontrolünden geçmifl olan örne¤in aynısıdır.

Göteborg 3 Nisan 2008

Ove Donnerdal, Gelifltirme Müdürü
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