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K960 
K960 Rescue
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:

• Koruyucu mi¤fer

• Gürültüye karflí kulaklík

• Koruyucu gözlük ya da yüz siperi

• Nefes alma maskesi

Bu ürün geçerli CE direktiflerine uygundur.

UYARI! Kesme sırasında toz oluflur, bu tozun 
solunması yaralanmalara neden olabilir. Onaylı 
bir nefes alma maskesi kullanın. Benzin 
dumanını ve egzoz gazlarını solumayın. 
Çalıfltı¤ınız ortamda her zaman iyi 
havalandırma olmalıdır.

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

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

Çevreye verdi¤i gürültü emisyonlarí Avrupa 
Birli¤i'nin direktiflerine uygundur. Makinenin 
emisyonlarí Teknik bilgiler bölümünde ve 
etikette belirtilmifltir.

Kullaním kílavuzundaki semboller:

Kontrol ve/veya bakím, motor durdurulduktan 
ve STOP durumuna getirildikten sonra 
yapílmalídír.

Çalıfltırma konumu.

Çalıfltırma konumunda geri çekme yayıyla 
durdurma.

Dur, sabit konumda.

Her zaman onanmífl koruyucu eldivenler 
kullanílmalídír.

Düzenli aralíklarla temizlik gerekmektedir.

Gözle bakarak kontrol.

Koruma gözlü¤ü ve yüz siperi kullanílmalídír.

Makina üzerindeki di¤er semboller/etiketler 

kimi pazarlarda onay almak için gerekli özel koflullarla 

ilgilidir.
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NE NED‹R?
Motorlu testerede ne nedir - K960?

1 Ön kulp 14 Su tıpası
2 Uyarı yazısı

3 Hava filtresi

4 Silindir kapa¤í

5 Jikle

6 Kelebek kilidi

7 Kelebek kilibi

8 Derecelendirme plakası

9 Stop dü¤mesi

10 Yakít deposu

11 Çalífltírma tutaca¤í

12 Çalífltírma arací

13 Basínç azaltma supabí

15 Susturucu

16 Bıçak koruyucusu

17 Bıçak koruyucusu ayar kolu

18 Su kiti

19 Gaz ayarí

20 Su konektörü

21 Kesme kolu

22 Kayıfl gerdirici

23 Kesici kafa

24 Kesici bıçak

25 Anahtar

26 Kullanım kılavuzu
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NE NED‹R?
Motorlu testerede ne nedir - K960 Rescue?

1 Ön kulp 13 Basínç azaltma supabí
2 Uyarı yazısı

3 Hava filtresi

4 Silindir kapa¤í

5 Jikle

6 Kelebek kilidi

7 Kelebek kilibi

8 Derecelendirme plakası

9 Stop dü¤mesi

10 Yakít deposu

11 Çalífltírma tutaca¤í

12 Çalífltírma arací

14 Susturucu

15 Bıçak koruyucuları

16 Bıçak koruyucusu ayar kolu

17 Kayıfl

18 Gaz ayarí

19 Kesme kolu

20 Kayıfl gerdirici

21 Kesici kafa

22 Keskin aletlerde a¤ız kısmı

23 Anahtar

24 Kullanım kılavuzu
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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.

• Kesici bıça¤ın montajını ve ayarını kontrol edin. Kesici bıça¤ın 
takılması bafllı¤ı altındaki talimatlara bakın.

• Motoru çalıfltırın ve rölanti ayarını kontrol edin, Bakım bafllı¤ı 
altındaki talimatlara bakın. Karbüratör do¤ru flekilde 
ayarlandı¤ında, kesici bıçak rölanti sırasında hareketsiz 
olmalıdır. Rölantide çalıflma hızının nasıl ayarlanaca¤ı, Rölanti 
hızı T’nin ince ayarı bafllı¤ı altında açıklanmıfltır. Do¤ru hızı bu 
talimatlara uygun flekilde ayarlayın  Rölantide çalıflma hızı 
do¤ru ayarlanmamıflsa motorlu testereyi kullanmayın! 

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

• Kurtarma bıça¤ı yalnızca kurtarma görevlerinde ve yalnızca 
e¤itimli personel tarafından kullanılmalıdır.

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! ‹malatçínín izni olmaksízín makinenin 

orijinal yapísí hiçbir biçimde de¤ifltirilemez. Her 

zaman orijinal yedek parça kullanílmalídír. 

Yetkili olmayan kifliler tarafíndan yapílan 

de¤ifliklikler ve/veya orijinal olmayan parçalar, 

kullanícínín yaralanmasína ya da 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! Bu makinenin ateflleme sistemi çalıflma 

sırasında elektromanyetik alan yaratır. Bu 

elektromanyetik alan, bazı durumlarda kalp 

pilleri ile etkileflime girebilir. Ciddi veya ölümcül 

yaralanma riskini azaltmak için, kalp pili 

takılmıfl kiflilerin bu makineyi kullanmadan önce 

doktorlarına ve kalp pili üreticisine 

danıflmalarını öneririz.

!
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.

• Makineyi asla bina içinde kullanmayın. Motorun egzoz 
dumanlarını solumanın tehlikeli oldu¤unu unutmayın.

• Kötü hava koflullarında çalıflmaktan kaçınınız. Örne¤in yo¤un 
sis, kaygan zemin, a¤acın düflme yönünü etkileyecek hava 
koflulları v.b. Kötü havada çalíflmak yorucudur ve kaygan 
zemin, a¤acín düflme yönü v.b. gibi konularda.

• 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. Zeminin e¤imli oldu¤u yerlerde 
çalıflırken çok dikkatli olun.

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

• Çevrenize dikkat ediniz:

   - ‹nsan, hayvan ya da baflka birfleyin, makine üzerindeki 
denetiminizi engelleyemeyece¤inden emin olunuz.

   - Yukarıdakilerden hiçbirinin kesici bıçakla temas etmedi¤inden 
emin olmak için.

• Kurtarma bıça¤ı kesilen cisimden parçalar koparır ve olumsuz 
koflullarda kullanıldı¤ında karbit uçlar kopup hızla etrafa 
sıçrayabilir. ‹nsanları ve hayvanları riskli alandan mümkün 
oldu¤unca uzak tutun.

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.

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

• Kesme donanımı dönerken, giysilerinizin veya herhangi bir 
yerinizin kesme donanımıyla temas etmedi¤inden emin olun.

• Kesme donanımı dönerken, kesme donanımından güvenli bir 
uzaklıkta durun.

• Makine çalıflırken, kesme donanımı koruyucuları her zaman 
takılı olmalıdır.

• Her zaman güvenli ve sa¤lam bir çalıflma pozisyonunda 
oldu¤unuzdan emin olun.

Kullanım ve bakım

• Motorlu testere, tafl gibi sert maddeleri kesmek için 
tasarlanmıfltır. Yumuflak maddeleri keserken geri tepme 
riskinin daha yüksek olaca¤ını unutmayın. Geri tepmeyi 
önleyici önlemler bölümüne bakíníz.

• 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.

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

• Kesme donanımı dönerken makineyi hareket ettirmeyin. 
Makine, durma süresini kısaltmak için sürtünme freni ile 
donatılmıfltır.

Taflıma ve saklama

• Çocukların ve izinsiz kiflilerin eriflememesi için motorlu 
testereyi mutlaka kilitlenebilen bir yerde saklayın.

• Kesici bıçakları kuru, buzlanma olmayan ortamlarda saklayın.

Kesici bıçaklar

• Motorlu testereyi, üzerinde kesici bıçak takılı haldeyken 
saklamayın veya nakletmeyin. Testere kullanıldıktan sonra tüm 
bıçaklar testereden çıkartılmalı ve dikkatli bir flekilde 
saklanmalıdır.

• Zımpara disklerine özel dikkat sarf edilmelidir. Zımpara 
diskleri düz bir yüzey üzerinde saklanmalıdır. Zımpara diskinin 
nemli ortamlarda saklanması, dengesizli¤e neden olabilir ve 
yaralanmaya yol açabilir.

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

ÖNEML‹! Bu Kullanım Kılavuzu’nun tümünü okumadan 
motorlu testereyi kullanmayın. ”Motorlu testerenin güvenlik 
donanımının kontrolü, bakımı ve servisi” bölümünde listelenen 
konularla birlikte tüm servis hizmetleri, bu ifl için e¤itilmifl servis 
uzmanları tarafından verilmelidir.

!
UYARI! Makineyi yalnızca iyi havalandırması 

olan yerlerde kullanın. Bunlara dikkat 

edilmemesi ciddi yaralanmalara veya ölüme 

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.

20 m (66 ft)

!
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
Yakít güvenli¤i

(Doldurma, Yakít karífltírma, Koruma)

• Motor çalíflír durumdayken asla yakít ikmali yapmayíníz.

• Yakít ikmali ve yakít karífltírma sírasínda havalandírma 
konusuna özen gösteriniz (benzin ve ikili ya¤).

• Makineyi çalífltírmadan önce, yakít ikmal yerinden en az 3 m 
uzaklaflíníz.

• Afla¤ídaki durumlarda makineyi asla çalífltírmayíníz:

   - E¤er motorun yakıt tankına doldurdu¤unuz yakıttan, yakıt 
döküntüsü varsa: Dökülen bütün yakıtı siliniz ve kalan benzinin 
buharlaflmasını bekleyiniz.

   - E¤er yakıt döküntüsü size veya elbisenize bulaflırsa, hemen 
elbisenizi de¤ifltiriniz. Yakıt döküntüsü ile temas eden 
vücudunuzun bölümlerini hemen yıkayınız. Yakıt döküntüsü ile 
temas eden vücudunuzun bölümlerini sabun ve suyla yıkayınız.

   - Yakít sízdíríyorsa. Depo kapa¤í ve yakít kablolarínda sízma olup 
olmadíflíní düzenli olarak denetleyiniz.

• Makineyi ve yakıtı, kıvılcım ve alev sızıntısı riskinin olmadı¤ı, 
örn: elektrik makinelerinin, elektrik motorlarının, elektrik 
konta¤ının/elektrik dü¤mesinin veya ısı da¤ıtım merkezlerinin 
bulunmadı¤ı ortamlarda muhafaza ediniz ve taflıyınız.

• Yakít korunmasínda, bu amaç için özel olarak yapílmífl ve 
onanmífl kaplar kullanílmalídír.

• Makinenin uzun süre koruması durumunda, yakıt tankı, 
mutlaka boflaltılmalıdır. En yakındaki benzin istasyonu ile 
temasa geçerek elinizdeki benzin fazlasını ne yapmanız 
gerekti¤ini sorunuz.

• Her zaman, yakıt dökülmesini önleyen bir sübabı bulunan, 
Husqvarna yakıt kutularını kullanın.

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.

Titreflimden aríndírma sistemi

Makineniz, elden geldi¤ince, titreflimsiz ve kolay bir kullaním için 
tasarlanmyfl bir titreflimden aríndírma sistemi ile donatílmífltír.

Makinenizin titreflimden aríndírma sistemi, titreflimin motor birimi/
kesici araç ile makinenizin sapí arasíndaki iletiflimini önlemektedir.

Kesme donanımını içeren motor gövdesi, tutma yerlerinden, 
titreflim azaltma birimleri ile ayrılmıfltır.

Titreflim azaltma sistemini kontrol edin

• Materyal çatla¤í ve bozulmalardan sonra titreflimden aríndírma 
elemaníní düzenli olarak denetleyiniz.

• Titreflimden aríndírma elemanínín, motor ile el birimleri arasína 
oturmufl oldu¤unu denetleyiniz.

Stop dü¤mesi

Stop dü¤mesi, motoru durdurmak için kullanílír.

Durdurma dü¤mesini kontrol edin

• Motoru çalífltíríníz ve stop dü¤mesi stop durumuna 
getirildi¤inde motorun durdu¤unu denetleyiniz.

!
UYARI! Yakıtı taflırken çok dikkatli olunuz. 

Patlama ve yanma riskinin olabilece¤ini 

düflününüz.

!
UYARI! Yangın ve patlama tehlikesi oldu¤unu, 

dumanı soludu¤unuzda tehlikeli olabilece¤ini 

unutmayın. Yakıt doldurmadan önce motoru 

durdurun. Yakıtı taflacak kadar doldurmayın. 

Zemin ve makine üzerine dökülen yakıtı silin. 

Kendi üzerinize veya giysilerinize yakıt bulaflırsa. 

Giysilerinizi de¤ifltirin. Makineyi çalıfltırmadan 

önce, yakıt doldurdu¤unuz yerden en az 3 metre 

uza¤a götürün.

!
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.
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G‹VENL‹K AÇIKLAMALARI
Susturucu

Susturucu, olanak elverdi¤ince, motor saçíntílaríndan kullanícíyí 
korumak üzere ve sesin düzeyini düflürmek için yapílmífltír.

Susturucuyu kontrol edin

• Susturucusu aflínmífl bir makineyi asla kullanmayíníz.

• Susturucunun makinenin içine oturmufl oldu¤unu düzenli 
olarak denetleyiniz.

Kelebek kilidi

Gaz teti¤i kilidi, gazın yanlıfllıkla çalıflmasını önlemek için 
tasarlanmıfltır. Kilit (A) basıldı¤ında, gaz (B) serbest kalır.

Gaz basılı oldu¤u sürece, tetikleme kilidi basılı kalır. Tutma yeri 
üzerindeki tutacak açıldı¤ında, gaz teti¤i ve gaz teti¤i kilidi eski 
konumuna döner. Bu, iki ba¤ımsız geri tepme yayı ile sa¤lanır. Bu 
sayede, gaz teti¤i rölanti ayarında otomatik olarak kilitlenir.

Gaz kilidini kontrol edin

• Gaz ayarlama dü¤mesi asíl konumunda iken gaz ayarínín boflta 
oldu¤unu denetleyiniz.

• Kelebek kilidine basíníz ve bíraktí¤íníz zaman yeniden asíl 
konumuna geldi¤ini denetleyiniz.

• Gaz ayarínín ve kelebek kilidinin rahat çalíflmakta oldu¤unu ve 
dönüflüm makasí sisteminin çalífltí¤íní denetleyiniz.

• Motorlu testereyi çalıfltırın ve tam gaz verin. Gaz kontrolünü 
bırakın ve kesici bıça¤ın durup hareketsiz kaldı¤ından emin 
olun. Gaz rölanti konumunda iken kesici bıçak dönüyorsa, 
karbüratörün rölanti ayarını kontrol etmelisiniz. Bakım bafllı¤ı 
altındaki talimatlara bakın.

Bıçak koruyucusu

Bu koruyucu kesici bıça¤ın üst kısmına takılır, bıçak parçalarının 
veya kesici kısımların kullanıcıya do¤ru fırlamaması için 
tasarlanmıfltır.

!
UYARI! Kullaním anínda ve kullandíktan kísa 

bir süre sonra susturucu çok sícak olur. Sícakken 

susturucuya dokunmayíníz!

Egzos dumanlarí sícaktír ve yangína neden 

olabilecek kívílcímlar da taflíyabilmektedir. Bu 

nedenle hiçbir biçimde makineyi kapalí yerde ve 

kolay tutuflabilir maddelerin yakínínda 

çalífltírmayíníz!

Susturucunun içinde kanserojen olabilecek 

kimyasal maddeler bulunmaktadır. 

Susturucunun hasar görmesi durumunda bu 

maddelere temas etmeyin.

ÖNEML‹! Susturucular açísíndan, kullaním kílavuzunda 
belirtilen denetim, bakím ve servisi yerine getirmeniz büyük 
önem taflímaktadír. Makinenin güvenlik donanímínín kontrol, 
bakím ve servisi adlí bölümdeki talimatlara bakíníz.

!
UYARI! Makineyi çalıfltırmadan önce her zaman 

bıçak koruyucusunun do¤ru flekilde takılı olup 

olmadı¤ına bakın.
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G‹VENL‹K AÇIKLAMALARI
Bıçak koruyucusunun kontrol edilmesi

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

• Do¤ru flekilde takılmamıfl veya bozuk bir koruyucuyu asla 
kullanmayın.

Kesici bıçaklar

Genel

Kesici bıçakların iki temel tasarımı mevcuttur; zımpara diskleri ve 
elmas bıçaklar.

Yüksek kaliteli bıçaklar genelde daha ekonomiktir. Daha düflük 
kaliteli kesici bıçaklar genellikle düflük kesme kapasitesine sahiptir 
ve daha kısa ömürlüdür, bu da kesilen madde miktarına ba¤lı olarak 
daha fazla masraf yapılmasına neden olur.

Makineye takılacak kesici bıçak için do¤ru burcun kullanıldı¤ından 
emin olun. Kesici bıça¤ın takılması bafllı¤ı altındaki talimatlara 
bakın.

Uygun kesici bıçaklar

*Susuz

**Kuru kesme ifllemleri için elmas bıçaklar

De¤iflik malzemeler için kesici bıçaklar

Portatif, yüksek hızlı makineler

Üretti¤imiz kesici bıçaklar yüksek hızlı, taflınabilir, motorlu 
testereler için tasarlanmıfltır. Baflka üreticilerin üretti¤i bıçaklar 
kullanılacaksa, bu tür motorlu testerelerle ilgili düzenleme ve 
gereksinimlere uygun olup olmadıklarına bakılmalıdır.

Özel bıçaklar

Bazı kesici bıçaklar sabit donanım için tasarlanmıfltır ve 
aksesuarlarla birlikte kullanılmak içindir. Bu tür kesici bıçaklar 
taflınabilir, motorlu testerelerde kullanılmamalıdır.

Her zaman yerel yetkililere baflvurun ve afla¤ıdaki uygulanabilir 
direktifleri izledi¤inizden emin olun.

Bıçak titreflimi

Bıçaklara çok fazla bastırılırsa yuvarlaklıklarını kaybedebilir ve 
titreyebilirler.

Daha az bastırıldı¤ında titreme duracaktır. Durmuyorsa, bıça¤ı 
de¤ifltirin. Kesilecek madde için önerilen türde bıçak 
kullanılmalıdır.

Zımpara diskleri

Zımpara disklerindeki kesici malzeme organik bir birlefltirici 
kullanılmıfl kumlardan oluflur. ”Sa¤lamlafltırılmıfl bıçaklar”, bıçak 
çatlarsa veya hasar görürse, en yüksek çalıflma hızında kırılmayı 
önleyen bir dokudan oluflur.

Bir kesici bıça¤ın performansı zımpara tanelerinin türüne ve 
büyüklü¤üne, ayrıca birlefltirici maddenin sertli¤ine ba¤lıdır.

Motorun onaylanmıfl plakalarına göre bıça¤ın aynı hız için mi 
yoksa daha yüksek hız için mi onaylandı¤ını kontrol edin. Bir kesici 
bıça¤ı asla motorlu testerenin hızından daha düflük hızda 
kullanmayın.

Bıça¤ın çatlak veya herhangi bir flekilde zarar görmüfl olmamasına 
dikkat edin.

Parma¤ınızda asılı tutarak ve bir tornavida ya da benzeri bir aletle 
hafifçe vurarak, zımpara diskini test edin. Disk, titreme veya 
çınlama sesi çıkarmıyorsa hasar görmüfl olabilir.

!
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

!
UYARI! Kesici bıçak kırılıp kullanan kiflinin 

yaralanmasına neden olabilir.

Bir kesici bıça¤ı asla motorlu testerenin hızından 

daha düflük hızda kullanmayın.

Kesici bıça¤ı, birlikte kullanılmak üzere 

üretildikleri maddeler dıflındaki maddelerle asla 

kullanmayın.

Kesici bıçaklar K960 K960 Rescue

Zımpara diskleri Evet* Evet*

Elmas bıçaklar Evet Evet**

Kurtarma bıça¤ı Hayır Evet

Beton Metal Plastik

Zımpara diskleri X X X

Elmas bıçaklar X

Kurtarma bıça¤ı X X
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G‹VENL‹K AÇIKLAMALARI
De¤iflik malzemeler için tafllama diskleri

Elmas bıçaklar

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

Elmas bıçaklar, kesme ifllemi baflına daha düflük maliyeti, daha az 
bıçak de¤iflimini ve sabit bir kesme derinli¤ini garanti eder.

Kullanımı sırasında elmas bıça¤ın, bıçak üzerinde gösterilen ok 
yönünde döndü¤ünden emin olun.

Her zaman keskin bir elmas bıça¤ı kullanın.

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. '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.

K960 için Kurtarma bıça¤ı

Kurtarma bıça¤ı, ince çelik levha (paslanmaz veya sertlefltirilmifl 
çelik de¤il), alüminyum, tahta, alçı ve di¤er karıflık malzemeler gibi 
kurtarma hizmetleriyle ba¤lantılı ço¤u malzemenin (bir arada 
kullanılmıfl olsalar dahi) kesilmesi için tasarlanmıfltır. Kurtarma 
bıça¤ı tafltan malzemeler için uygun de¤ildir.

Elmas bıçak ile kuru kesme

Elmas bıçakla sulu kesim

Beton keserken kullanılan su ile sou yere geutma, toz oluflumunu 
önlemesinin yanı sıra bıçau yere geı sou yere geutur ve kullanım 
ömrünü uzatır.

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.

Disk türü Malzeme

Beton disk
Beton, asfalt, ta , döküm demir, 
alüminyum, bakır, pirinç, kablo, 
kauçuk, plastik vb.

Metal disk
Çelik, çelik alaflımları ve di¤er sert 
metaller.

!
UYARI! Tafllama disklerini suyla kullanmaktan 

kaçının. Tafllama diskleri neme maruz kaldı¤ında 

gücü azalır. 

!
UYARI! Plastikler elmas bıçak ile kesilirken, 

bıçak keserken ve kıyarken oluflan ısı nedeniyle 

malzeme erimesi durumunda geri tepmeye neden 

olabilir.

!
UYARI! Kurtarma bıça¤ı yalnızca kurtarma 

görevlerinde ve yalnızca e¤itimli personel 

tarafından kullanılmalıdır. Dikkatsizlik, ciddi 

yaralanmalara ve hatta ölüme neden olabilir.

!
UYARI! Elmas bıçaklar kullanıldı¤ında çok 

ısınır. Isınan bıçak deforme olabilir ve makineye 

oldu¤u kadar kullanıcıya da zarar verebilir.

Kuru kesme yaparken, bıça¤ı kesimden her 30-60 

saniyede bir kaldırın ve so¤uması için havada 10 

saniye kadar dönmesine izin verin.

!
UYARI! Elmas bıçaklar kullanıldı¤ında çok 

ısınır. Isınan bıçak deforme olabilir ve makineye 

oldu¤u kadar kullanıcıya da zarar verebilir.

Sulu kesim yaparken, aflırı ısınmayı önlemek için 

bıçak sürekli olarak so¤utulur.
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Genel çalíflma açíklamalarí

Kesme yöntemi

Afla¤ıda anlatılan yöntem genellikle kullanılan yöntemdir. Her 
bıça¤ın kesme tarzına iliflkin bilgiyi kontrol edin (örne¤in elmas 
bıçaklarına zımpara disklerinden daha az bastırmak yeterlidir).

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

• Kesici bıça¤ın do¤ru flekilde oturdu¤undan emin olun.

• 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.

• Bıçak ve kesilecek madde arasında küçük bir temas alanı 
oluflturmak üzere bıça¤ı yavaflça ileriye ve geriye do¤ru hareket 
ettirin. Böylece, bıça¤ın sıcaklı¤ı azalır ve etkili kesme ifllemi 
garanti edilir.

• Makineyi, bıçakla aynı hizada olacak flekilde çalıfltırın. Yandan 
baskı uygulanması, bıça¤a zarar verebilir ve çok tehlikelidir.

• Kesme donanımı koruyucusu, arka bölüm, üzerinde çalıflılan 
parçayla aynı hizada olacak flekilde ayarlanmalıdır. Kesme 
ifllemi sırasında fırlayan parçalar ve kıvılcımlar koruyucu 
tarafından toplanır ve kullanıcıya gelmesi önlenir.

Kurtarma bıça¤ıyla kesim

• Metal levhayla kaplanmıfl çatılar gibi ince ve sert malzemelerin 
kesilmesi ileriye do¤ru yapılmalıdır. Bu, tutuklu¤a ve bıça¤ın 
aniden durmasına yol açabilecek otomatik beslemeyi önler.

• Kesme ifllemini her zaman maksimum hızda gerçeklefltirin. 
Özellikle sert ve ince malzemelerde düflük bıçak hızının 
kullanılması, tutuklu¤a ve karbit uçların kırılmasına neden 
olabilir.

• Bıça¤ın zarar görüp görmedi¤ini düzenli olarak ve kurtarma 
çalıflmalarından sonra mutlaka kontrol edin:

   - Kesici bıça¤ın karbit uçlarının gevflemedi¤inden emin olun.

   - Bıça¤ın e¤ri olmadı¤ından veya çatlama ya da baflka hasar 
belirtisi göstermedi¤inden emin olun.

!
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!

!
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.
12 – Turkish



G‹VENL‹K AÇIKLAMALARI
Geri tepme

Geri tepme terimi, geri tepme alanı olarak da bilinen bıça¤ın en 
üstteki dörtte birlik bölümü bir nesneyle temas etti¤inde, motorlu 
testere ve kesici bıça¤ın nesneden atılmasına neden olan ani tepkiyi 
tanımlamak için kullanılır.

Temel kurallar

• Kesmeye, flekilde gösterildi¤i gibi, geri tepme alanı olarak da 
bilinen bıça¤ın en üstteki dörtte birlik bölümü ile asla 
bafllamayın.

• 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.

• Kesme ifllemini her zaman maksimum hızda gerçeklefltirin.

• Üzerinde çalıfltı¤ınız maddeden uygun bir uzaklıkta durun.

• Bıça¤ı daha önce kesilmifl bir yere sokarken dikkatli olun.

• Asla omzunuzdan daha yukarıda olan bir fleyi kesmeyin.

• 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, diskin alt kısmı aniden durdu¤unda veya kesilen yer 
kapandı¤ında ortaya çıkar. (Bunu önlemek için ”Temel kurallar” ve 
”Sıkıflma/dönme” bafllı¤ına 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.

!
UYARI! Geri tepme alabildi¤ine ani ve sert 

olabilir ve bıçkıyı, kılıcı ve zinciri kullanıcıya 

do¤ru fırlatabilir. E¤er kullanıcıya rastladı¤ında 

zincir hareket durumunda ise ciddi hatta ölümcül 

bir kazaya neden olabilir. Geri tepmeye nelerin 

sebep oldu¤unu ve bunu nasıl 

engelleyebilece¤inizi anlamanız çok önemlidir.
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MONTAJ
Hareket milini ve flanfl rondelalarını 

kontrol etme

Hareket milindeki yivlerin zarar görmedi¤inden emin olun.

Kesici bıça¤ın temas yüzeyleri ve flanfllar düz olmalıdır, mil 
üzerinde düzgün flekilde dönmelidir ve buralara de¤en baflka bir fley 
olmamalıdır.

Eu yere geri, çentikli, girintili veya kirli flanfl rondelalarını 
kullanmayın. Farklı boyutlardaki flanfl rondelalarını kullanmayın.

Kesici bıça¤ı takma

Husqvarna kesici bıçakları, el kullanmadan kesme ifllemi için 
üretilmifl ve onaylanmıfltır. Bıça¤ın her iki yüzündeki ka¤ıt etiketler 
flanfl rondelasından gelen basıncı da¤ıtmak ve bıça¤ın kaymasını 
önlemek içindir.

Bıçak, iç flanfl rondelası (A) ile flanfl rondelası (B) arasında bulunan 
burca yerlefltirilmifltir. Flanfl rondelası, mil üzerine oturacak flekilde 
döndürülür.

Mil bir tornavida ile, çelik çubuk vb. ile kilitlenebilir. Girebildi¤i 
kadar içeri sokulur. Bıçak saat yönünde sıkılır.

Bıça¤ı tutan cıvatayı sıkma torku fludur: 15-25 Nm (130-215 in.lb).

Bıçak koruyucusu

Koruyucu, her zaman makine üzerinde takılı olmalıdır. Kesme 
donanımı koruyucusu, arka bölüm, üzerinde çalıflılan parçayla aynı 
hizada olacak flekilde ayarlanmalıdır. Kesme ifllemi sırasında 
fırlayan parçalar ve kıvılcımlar koruyucu tarafından toplanır ve 
kullanıcıya gelmesi önlenir.

!
UYARI! 16 inçlik bıçak koruyucusu, yalnızca 

orijinalinde 16 inçlik bıçak koruyucusu bulunan 

motorlu testerelerde kullanılmalıdır. Koruyucu, 

12 veya 14 inçlik koruyucusu bulunan bir 

motorlu testereye yedek parça olarak takılırsa 16 

inçlik kesme bıça¤ı çok hızlı döner. Çok hızlı 

dönen bir kesici bıçak kırılabilir ve ciddi hasara 

yol açabilir.
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YAKIT KULLANIMI
Çalífltírící

D‹KKAT! Makine, iki zamanlı bir motorla donatılmıfl olup, her 
zaman benzin ve iki zamanlı motor ya¤ı karıflımı kullanılarak 
çalıfltırılmalıdır. Do¤ru karıflımın elde edilebilmesi için 
karıfltırılacak ya¤ miktarının hassas flekilde ölçülmesi önemlidir. Az 
miktarda yakıt karıfltırılıyorsa, küçük yanlıfllıklar bile karıflımdaki 
oranları belirgin flekilde etkileyebilir.

Benzin

• Önerilen en düflük oktan 90’dır (RON). Motoru 90’dan daha 
düflük oktanlı yakıtla çalıfltırırsanız, motor tekler. Bu nedenle 
motor çok fazla ısınır, bu da motorda ciddi zarara yol açabilir.

‹ki-strok ya¤í

• En iyi sonuç ve performans için hava so¤utmalı, iki zamanlı 
motorlar için özel olarak üretilen HUSQVARNA iki zamanlı 
motor ya¤larını kullanın.

• Su so¤utmalı harici motorlar için üretilmifl, harici ya¤ (TCW) 
olarak da anılan iki zamanlı motor ya¤larını asla kullanmayın.

• Dört çekiflli motorlar için imal edilmifl olan ya¤larí kesinlikle 
kullanmayíníz.

Karífltírma oraní

HUSQVARNA iki zamanlı ya¤ içeren 1:50 (%2).

JASO FB/ISO EGB olarak sınıflandırılmıfl hava so¤utmalı, iki 
zamanlı motorlar için tasarlanmıfl ya¤lar ile 1:33 (%3).

Karíflím

• Benzin ve ya¤í her zaman, benzin için uygunlu¤u onanmífl, 
temiz bir kapta karífltíríníz.

• Her zaman, karífltírílacak olan benzinin yarísíní karífltírarak ifle 
bafllayíníz. Daha sonra ya¤ín tümünü dökünüz. Yakít karíflímíní 
katífltíríníz (çalkalayíníz). Daha sonra geri kalan benzini 
dökünüz.

• Makinenin yakít deposu dolmadan önce yakít karíflímíní özenle 
katífltíríníz (çalkalayíníz).

• Bir aylík bir ihtiyaçtan daha fazla yakít karífltírmayíníz.

• E¤er makine uzun bir süre kullanílmayacaksa yakít deposu 
boflaltílíp temizlenmelidir.

Yakít ikmali

• Tutma yerinin kuru olmasına ve ya¤ ve yakıt bulaflmamıfl 
olmasına dikkat edin.

• Yakıt deposunu tam olarak doldurmadan önce kabı sallayarak 
tam olarak karıfltı¤ından emin olunuz.

• Tekrar yakıt doldururken her zaman çok dikkatli olun. 
Makineyi çalıfltırmadan önce, yakıt doldurdu¤unuz yerden en 
az üç metre uza¤a götürün. Yakıt kapa¤ının do¤ru takılmıfl olup 
olmadı¤ını kontrol edin.

• Depo kapa¤ının etrafını silin. Yakıt ve ya¤ deposunu düzenli 
aralıklarla temizleyin. Yakıt filtresi yılda en az bir defa 
de¤ifltirilmelidir. Tanklardaki kirlenme çalıflmanın 
bozulmasına neden olur.

!
UYARI! Yakítla u¤raflírken iyi bir 

havalandírmaya özen gösteriniz.

Benzin, litre ‹ki-strok ya¤í, litre

2% (1:50) 3% (1:33)

5 0,10 0,15

10 0,20 0,30

15 0,30 0,45

20 0,40 0,60

!
UYARI! Afla¤ídaki önlemler yangín olasílí¤íní 

azaltír.

Yakítín yakínínda sigara içmeyiniz ve/veya sícak 

bir cisim bulundurmayíníz.

Motor çalíflírken yakít ikmali yapmayíníz.

Yakít doldururken, olasí bir fazla basíncín 

yavaflça kaybolmasí için depo kapa¤íní yavaflça 

açíníz.

Yakít ikmalinden sonra depo kapa¤íní iyice 

síkífltírarak kapatíníz.

Çalífltírmadan önce makineyi yakít ikmal 

alaníndan uzaklafltíríníz.
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ÇALIfiTIRMA VE DURDURMA
Bafllamadan önce

Basínç azaltma supabí: Silindirdeki basıncı azaltmak için valfe 
basın. Motoru çalıfltırırken basınç azaltma sübabını daima 
kullanmalısınız. Makine çalıflmaya baflladıu yere geında, sübap 
otomatik olarak bafllangıç konumuna döner.

Stop dü¤mesi: Durdurma dü¤mesinin (STOP) solda oldu¤undan 
emin olun. 

Çalıfltırma gaz konumu - so¤uk motor: Çalıfltırma gazı konumu 
ve jikle, jikleyi tamamen çekerek sa¤lanır.

Çalıfltırma gaz konumu - sıcak motor: Do¤ru jikle/çalıfltırma gaz 
ayarı jikle kontrolünü jikle pozisyonuna çekerek ve ardından tekrar 
içeri iterek sa¤lanır. Bu yalnızca gaz çalıfltırma ayarını jikle 
olmadan gerçeklefltirir.

Çalífltírma

Ön tutma yerini sol elinizle kavrayın. Sa¤ aya¤ınızı arkadaki tutma 
yerinin alt kısmına yerlefltirin ve makineyi zemine do¤ru bastırın. 
Çalífltírma ipini hiçbir zaman elinize dolamayíníz.

Bafllama kolunu tutunuz, bafllama halatını sa¤ elinizle size bir karflı 
koyma hissedinceye kadar yavaflça dıflarıya do¤ru çekiniz (bafllama 
çengelleri içeri do¤ru tutulur) ve daha sonra ani ve sert hareket 
ediniz.

D‹KKAT! Çalífltírma ipini tümüyle díflarí do¤ru çekmeyiniz ve 
tümüyle díflarí do¤ru çekilmifl durumdayken elinizden 
bírakmayíníz. Bu durum, makinenin arízalanmasína yol açabilir.

So¤ur motorla: Motor atefllenip çalíflmaya bafllayíncaya kadar, 
yeniden bir kez daha çalíflmaya çalí¤tíflínda, çalífltírma ayaríní 
(jikleyi) derhal içeri do¤ru bastíríníz.

Motor çalıflmaya baflladı¤ında, hızlı rölantiden otomatik olarak 
çıkarmak için hızla tam gaz uygulayın.

Stop

Motoru, durdurma dü¤mesini (STOP) sa¤a çekerek durdurun.

!
UYARI! Bafllamadan önce afla¤ídaki konulara 

dikkat ediniz:

Kayıfl koruyucusu yerine takılmadan motorlu 

testereyi çalıfltırmayın. Aksi takdirde debriyaj 

gevfleyebilir ve yaralanmalara neden olabilir.

Çalífltírmadan önce makineyi yakít ikmal 

alaníndan uzaklafltíríníz.

Kendinizin ve makinenin rahat flekilde 

çalıfltı¤ından ve kesici bıça¤ın serbest bir flekilde 

döndü¤ünden emin olun.

Çalíflma alanínízda ifli olmayan birilerinin 

bulunmamasína özen gösteriniz.

!
UYARI! Motor çalıflmaya baflladı¤ında kesici 

bıçak döner. Serbest bir flekilde döndü¤ünden 

emin olun.
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BAKIM
Hareket kayıflını germe

• Makinede sürtünme freni takılıyken, bıçak elle çevrildi¤inde 
rulman yata¤ından sürtünme sesi duyulur. Bu durum, gayet 
normaldir. Sorularınız varsa lütfen yetkili bir Husqvarna 
servisiyle irtibata geçin.

• Hareket kayıflı tamamen kapalı bir yerdedir, toza ve kire karflı 
korunur.

• Hareket kayıflını gererken kesici kafayı ve kayıfl koruyucusunu 
tutan somunları (A) hafifçe gevfletin.

• Somun (B), koruyucu üzerindeki okla aynı hizada olacak 
flekilde germe vidasını döndürün. Kafayı sallayarak yayın 
kayıflı gerebilmesini sa¤layın. Kayıfl otomatik olarak do¤ru 
gerginli¤e ayarlanır.

• Kesici kafayı tutarak somunları sıkın.

Hareket kayıflının de¤ifltirilmesi

• ‹ki vidayı (A) gevfletin.

• Gerdirme durana kadar germe vidasını (B) döndürün.

• ‹ki vidayı (A) çıkartın.

• Ön kayıfl koruyucusunu (C) çıkartın.

• Kayıflı, kayıfl makarasından alın.

• Kesici kafayı çıkartın.

• Vidayı (D) çıkartın. Yan kapa¤ı çıkartın.

• Hareket kayıflını de¤ifltirin.

• Çıkarma ifllemine bafllarken takma adımlarını tersten uygulayın

• Kesici bıça¤ın üzerindeki bıçak koruyucusunun çatlak olup 
olmadı¤ını veya herhangi bir flekilde zarar görüp görmedi¤ini 
kontrol edin. Zarar gördü¤ünde de¤ifltirin.

Kayıfl makarası ve debriyaj

Kayıfl makarası ve kavrama birimi bakım için çıkarıldı¤ında, 
makineyi asla çalıfltırmayın.

Karbüratör

Husqvarna-ürününüz ilgili yönetmeli¤e uygun olarak zararlı 
gazların etkileri en aza düflürülerek infla edilmifl ve üretilmifltir. 
Makine motoru, 8-10 depo yakıt tüketiminden sonra mutlaka 
bakıma alınmalıdır. Makine motorunun en iyi flekilde çalıfltı¤ını ve 
dıflarıya az miktarda zararlı gaz verdi¤ini görmek için, motorun ilk 
çalıflmaya baflladı¤ı andan itibaren satıcının veya servisinizin 
motorun karbüratörünü ayarlamasını sa¤layınız.

Çalífltírma

• Karbüratör, gazı kontrol ederek motor hızını ayarlar. Hava ve 
yakıt karbüratör içinde karıfltırılır

‹¤neler

Karbüratör, do¤ru yakıt ve hava karıflımını elde edebilmesi için 
sabit i¤nelere sahip biçimde tasarlanmıfltır. Motorun gücü 
azaldı¤ında veya çok yavaflça hızlanıyorsa flunları yapın:

• Hava filtresini kontrol edin, gerekiyorsa yenisini takın.

• Bu ifle yaramazsa, yetkili bir servise baflvurun.

T bofl devrinin son inflası

Rölanti hızını, T vidasını kullanarak ayarlayın. Ayar yapmak 
gerekliyse, ilk olarak vidayı bıçak dönmeye bafllayana kadar saat 
yönünde çevirin. fiimdi vidayı, bıçak dönmeyi bırakana kadar, saat 
yönünün tersine do¤ru sıkıfltırın. Motor sorunsuz flekilde 
hızlanıyorsa, rölanti hızı do¤ru flekilde ayarlanmıfl demektir.

Boflta çalıflma hızını kaydedin: 2700 rpm

!
UYARI! Motorlu testereyi, kesici bıça¤ın 

üzerinde bıçak koruyucusu olmadan asla 

kullanmayın.

!
UYARI! Makineyi, kesme kolu veya kesme kafası 

takılı olmadan çalıfltırmayın. Aksi takdirde 

debriyaj gevfleyebilir ve yaralanmalara neden 

olabilir.

!
UYARI! Kesme cihazınızın çalıflmamasından 

dolayı bofl devir ayarı yapılamıyorsa satıcınızla/

servisinizle iliflki kurunuz. Somut bir kurma veya 

onarım olmadı¤ı sürece makinenizi kesinlikle 

kullanmayınız.
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BAKIM
Yakıt filtresi

• Yakıt filtresi yakıt deposunun içindedir.

• Yakıt doldururken, yakıt deposunun kirlenmemesine dikkat 
edin. Bu flekilde, depo içindeki yakıt filtresinin tıkanarak 
çalıflma sırasında istenmeyen durumların ortaya çıkma 
ihtimalini azaltmıfl olursunuz.

• Filtre temizlenemez, fakat, tıkandı¤ında yenisiyle 
de¤ifltirilmelidir. Filtre yılda en az bir defa de¤ifltirilmelidir.

Hava filtresi

Afla¤ıdaki durumların ortaya çıkmaması için hava filtrelerindeki toz 
ve kir düzenli olarak temizlenmelidir:

• Karbüratör arízalarí

• Çalífltírma sorunlarí

• Motor gücünün azalmasí

• Motor parçalarínda gereksiz aflínmasí

• Anormal ölçüde fazla yakít tüketimi.

Hava filtresi sistemi, ya¤lı bir köpük filtresi (1) ve ka¤ıt bir filtreden 
(2) oluflur:

1 Köpük plastik filtresine, A filtre kapa¤ının altından kolayca 
ulaflılabilir. Bu filtre her hafta kontrol edilmeli ve gerekti¤inde 
de¤ifltirilmelidir. ‹yi bir filtre verimi elde etmek için, filtre 
düzenli aralıklarla de¤ifltirilmeli veya temizlenmeli ve 
ya¤lanmalıdır. Bu amaç için HUSQVARNA marka özel bir ya¤ 
üretilmifltir.

Köpük plastik filtresini çıkarın. Ilık, sabunlu suyla iyice 
yıkayın. Temizlikten sonra, filtreyi temiz suyla iyice durulayın. 
Filtreyi sıkın ve kurumaya bırakın. NOT! Yüksek basınçlı 
sıkıfltırılmıfl hava, köpü¤e zarar verebilir.

Hava filtresini plastik bir torba içine koyunuz ve filtre ya¤ını, 
filtrenin içine dökünüz. Ya¤ın eflit flekilde filtreye da¤ılabilmesi 
için plastik torbayı elinizle yo¤urunuz. Hava filtresini plastik 
torbanın içinden alarak dıflarıya çıkarınız ve yerine tekrar monte 
etmeden önce üstünde kalan fazla ya¤ı dökerek tekrar takınız. 

Kesinlikle alıflagelmifl motor ya¤ı kullanmayınız. Motor ya¤ı 
çok çabuk bir fleklide filtrenin dibine çöker ve hiç bir ifllev 
görmez.

2 Ka¤ıt filtre B kapa¤ının altındadır. Bu filtre, motor gücü 
düfltü¤ünde de¤ifltirilmeli/temizlenmelidir. Filtre sallayarak 
temizlenir. Bu filtrenin yıkanmaması gerekti¤ini unutmayın. 
NOT! Yüksek basınçlı sıkıfltırılmıfl hava, filtreye zarar 
verebilir.

Uzun süre kullanílmífl bir hava filtresinin büsbütün temizlenmesi 
olanaksízdír. Bundan ötürü filtre, düzenli aralíklarda yenisiyle 
de¤ifltirilmelidir. Bozuk bir hava filtresi kesinlikle de¤ifltirilmek 

zorundadír.

Çalífltírma arací

ÖNEML‹ B‹LG‹LER Hava filtresine iyi bakılmaması, buji 
üzerinde karbon birikmesine ve motor parçalarının normalden 
fazla aflınmasına neden olur.

!
UYARI! Geri döndürme yayí, çalífltírma aracínín 

içinde gergin bir durumda bulunmaktadír ve 

dikkatsiz bir ifllem durumunda yerinden 

fírlayarak kiflisel sakatlanmalara yol açabilir.

Çalífltírma yayí ya da ipinin de¤ifltirilmesi 

sírasínda dikkatli olunmalídír. Koruyucu gözlük 

kullaníníz.
18 – Turkish



BAKIM
Kírílmífl ya da aflínmífl bir çalífltírma ipinin 

de¤ifltirilmesi

• Filtre ve silindir kapa¤ını gevfletin.

• Çalífltírma aracínín vidalaríní söküp çalífltírma aracíní monte 
oldu¤u yerden çíkaríníz.

• ‹pi yaklaflík 30 cm çekerek, makarasíndan çíkaríníz. Makaranín 
geriye do¤ru yavaflça dönmesine fírsat vererek, geri döndürme 
yayíní sífíra getiriniz.

• Eski marfl kablosundaki kalıntıları temizleyin ve geri çekme 
yayının çalıflıp çalıflmadı¤ını kontrol edin. Yeni marfl kablosunu 
marflın bulundu¤u yerdeki ve ip makarasındaki delikten geçirin. 

• Marfl kablosunu, kablo makarası etrafına gösterildi¤i gibi 
sa¤lam flekilde sabitleyin. Sürgüyü iyice sıkıfltırın ve serbest 
ucun mümkün oldu¤unca kısa olmasına dikkat edin. Marfl 
kablosunun ucunu, marfl kolunun içine sa¤lam flekilde 
sabitleyin.

• Kabloyu, makaranın bulundu¤u yerdeki oyuk boyunca ilerletin 
ve marfl makarasının merkezi etrafında saat yönünde 3 kez 
çevirin.

• fiimdi, marfl kolunu çekin ve böylece yayı gerin. Prosedürü bir 
kez daha, bu kez dört tur yaparak tekrar edin.

• Yay gerildikten sonra, marfl kolunun eski konumuna 
çekildi¤ine dikkat edin.

• Marfl hattını dıfları do¤ru tamamen çekerek yayın bitifl 
konumuna çekilip çekilmedi¤ini kontrol edin. Marfl makarasını 
bafl parma¤ınızla yavafllatın ve makarayı en az yarım tur daha 
döndürebildi¤inizden emin olun.

Geri döndürme yayínín gerginlefltirilmesi

• Çalífltírma ipini makaranín içinden yukarí do¤ru kaldíríníz ve 
makarayí yaklaflík 2 devir ileriye do¤ru çeviriniz.

D‹KKAT! Makaranín, çalífltírma ipi tümüyle çekilmiflken, en 
az 1/2 devir daha yapabilecek durumda oldu¤unu denetleyiniz.

Kírílmífl geri döndürme yayínín de¤ifltirilmesi

• Makara ortasındaki cıvatayı sökün ve makarayı çıkarın.

• Marflın bulundu¤u yerdeki geri çekme yayının gergin oldu¤unu 
unutmayın.

• Yay flasisini tutan civataları gevfletin.

• Marflı çevirerek geri çekme yayını çıkarın ve bir tornavida 
kullanarak kancaları gevfletin. Kancalar, marfl üzerindeki geri 
çekme yayı montajını tutar.

• Geri döndürme yayíní ince bir ya¤la ya¤layíníz. Makarayí 
monte ediniz ve geri döndürme yayíní geriniz.
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BAKIM
Çalífltírma aracínín montají

• Çalífltírma aracíní, çalífltírma ipini önce çekip daha sonra 
çalífltírma aracíní, çalífltírma kapa¤ína do¤ru yerine koyarak 
monte ediniz. Daha sonra çalífltírma ipini, bafllangíç diflleri 
makarayí kavrayacak biçimde, yavaflça bírakíníz.

• Çalífltírma aracíní monte ediniz ve çalífltírma aracíní yerinde 
tutan vidalarí síkífltíríníz.

Buji

Afla¤ídaki durumlar bujinin kondisyonunu etkiler:

• Yanlífl ayarlanmífl bir karbüratör.

• Yakítta yanlífl ya¤ karíflímí (gere¤inden fazla ya¤).

• Kirli bir hava filtresi.

Bu faktörler bujinin elektrotlarínda artíklara yol açar ve çekifl 
bozukluklarí ile çalífltírma zorluklarína neden olabilir.

• Bíçkínín etkinli¤i düflükse, çalífltírmada zorlaníyorsa ya da 
motor boflta çalíflírken tekliyorsa: baflka önlemlere 
bavurmadan, öncelikle bujiyi denetleyiniz. Buji kirliyse, 
temizleyiniz ve elektrot aralí¤ínín 0,5 mm oldu¤unu 
denetleyiniz. Buji bir ay kadar çalífltíktan sonra veya gerekirse 
daha önce de¤ifltirilmelidir.

D‹KKAT! Her zaman önerilen buji tipini kullaníníz! Yanlífl buji, 
kömür/silindir tahribine neden olur.

So¤utucu sistem

Elden geldi¤ince alçak bir çekifl ísísí tutturabilmek için makine bir 
so¤utucu sistem ile donatílmífltír.

So¤utucu sistem, afla¤ídaki parçalardan meydana gelmektedir:

1 Çalífltírma aracína hava girifli.

2 Hava yolu kirifli.

3 Pervane kanatlarí.

4 Silindirdeki so¤utucu borular.

5 Silindir kapa¤í

So¤utucu sistemi, haftada bir kez; daha ola¤anüstü koflullarda ise 
daha sík olmak üzere fírçayla temizleyiniz. Kirli ya da 
temizlenmeden yerine konulmufl bir so¤utucu sistem, bíçkínín aflírí 
ísínmasína ve silindir ile kömürün arízalanmasína yol açar.

Susturucu

Susturucu, gürültü düzeyini azaltmak ve gaz artíklaríní kullanícídan 
uzak tutmak üzere yapílmífltír. Gaz artíklarí yüksek ísíya sahiptir ve 
egzosun kuru ya da yanabilir bir materyale çevrilmesi durumunda, 
yangín tehlikesine neden olabilecek kívílcímlar taflír.

Makineyi, kötü bir durumda bulunan bir eksozla asla beraber 
kullanmayınız.
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BAKIM
Genel bakım talimatları

Afla¤ída, genel bakím konusunda bazy açíklamalar bulunmakadír. 
Merak etti¤iniz öteki konularda servis atelyenize baflvurunuz.

Günlük bakím

1 Gaz kontrolü parçalarının, düzgün bir flekilde çalıflıp 
çalıflmadı¤ını kontrol edin (gaz kontrolü ve gaz teti¤i kilidi).

2 Hareket kayıflının gerginli¤ini kontrol edin.

3 Bıça¤ın ve hareket difllisinin durumunu kontrol edin.

4 Bıçak koruyucusunun durumunu kontrol edin.

5 Marflı ve marfl ipini kontrol edin, ve marflın hava giriflinin dıflını 
temizleyin.

6 Vidalarín ve somunlarín síkíflma durumlaríní denetleyiniz.

7 Makinenin durdurma dü¤mesinin çalıflıp çalıflmadı¤ını kontrol 
ediniz.

Haftalík bakím

8 Ana filtreyi kontrol edin, temizleyin veya de¤ifltirin.

9 Tutma yerleri ve titreflim azaltma elemanlarının hasar görüp 
görmedi¤ini kontrol edin.

10 Bujiyi temizleyiniz. Elektrot aralí¤ínín 0,5 mm oldu¤unu 
denetleyiniz.

11 Hava pervanelerini temizleyiniz. Çalífltírma aracíní ve geri 
döndürme yayíní denetleyiniz.

12 Silindirdeki so¤utucu borularí temizleyiniz.

13 Susturucunun güvenli bir flekilde takílmífl oldu¤unu ve hasarlí 
olmadí¤íní kontrol ediniz.

14 Karbüratörün çalıflmasını kontrol edin.

Aylík bakím

15 Kau yere geıt filtreyi kontrol edin.

16 Debriyaj merkezi, hareket difllisi ve debriyaj yayında aflınma 
olup olmadı¤ını kontrol edin.

17 Gazlayícínín díflíní temizleyiniz.

18 Yakít filtresini ve yakít hortumunu denetleyiniz. Gerekti¤inde 
de¤ifltiriniz.

19 Yakít deposunu içten temizleyiniz.

20 Tüm kablolarí ve ba¤lantílarí denetleyiniz.
Turkish – 21



TEKN‹K B‹LG‹LER
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K960, K960 Rescue

Not 1: Çevreye verilen gürültü emisyonu AB direktifi 2000/14/EC uyarínca ses gücü (LWA) olarak ölçülmüfltür.

Not 2: EN 1454 do¤rultusunda denk gürültü basınç düzeyi, çeflitli çalıflma koflullarında farklı gürültü basınç düzeyleri için zaman a¤ırlıklı enerji 
toplamı olarak hesaplanır. Makinenin denk gürültü basınç düzeyi için bildirilen verilerdeki tipik istatistik da¤ılım (standart sapma) 1 dB (A) 
fleklindedir.

Not 3: EN ISO 19432 do¤rultusunda denk vibrasyon düzeyi, çeflitli çalıflma koflulları altındaki vibrasyon düzeyleri için zaman a¤ırlıklı enerji 
toplamı olarak hesaplanır. Denk vibrasyon düzeyi için bildirilen verilerin tipik istatistik da¤ılımı (standart sapması) 1 m/sn2 fleklindedir.

Kesme donanımı

Motor

Silindir hacmi, cm3 93,6

Silindir çapí, inç/mm 56

Hortum uzunlu¤u, inç/mm 38,0

Boflta çalíflma deviri, rpm 2700

Önerilen en yüksek devir, rpm 9300 (+/- 150)

Etki, kW/rpm 4,5/9000

Ateflleme sistemi

‹malatçí SEM

Ateflleme sistemi tipi CD

Buji
NGK BPMR 7A/ 
Champion RCJ 6Y

Elektrot aralí¤í, inç/mm 0,5

Yakít ya¤lama sistemi

Ateflleme sisteminin imalatçísí Walbro

Karbüratör tipi RWJ-3A

Benzin deposu hacmi, litre 1,0

A¤írlík

Yakıtsız ve kesici bıça¤ı olmayan motorlu testere, kg

12” (300 mm) 10,4

14” (350 mm) 10,6

16” (400 mm) 11,4

Gürültü emisyonlarí (1 nolu dipnota bakíníz)

Ses gücü düzeyi, ölçülmüfl dB(A) 114

Ses gücü düzeyi, garantili LWA dB(A) 116

Ses düzeyi (2 nolu dipnota bakíníz)

Operatörün kula¤ında denk ses basınç düzeyi dB(A) 102

Denk vibrasyon düzeyleri, a hveq (bkz. not 3) 12" 14" 16"

Ön kulp, m/s2 4,8 4,5 4,3

Arka sap, m/s2 4,2 4,6 4,0

Kesici bıçak Maksimum çevresel hız, m/s Maksimum hareket eden omuz üzerindeki devir sayısı, rpm.

12” (300 mm) 80 4725

14” (350 mm) 100 4725

16” (400 mm) 100 3705
22 – Turkish ´®z+UBm¶6p¨



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, 2010 ve sonrası seri numaraları olan (yıl ve seri 
numarası, nominal de¤erler plakasında açıkça belirtilmifltir) Husqvarna K 960, K 960 Rescue motorlu testeresinin KONSEY YÖNERGES‹ 
gereksinimleri ile uyumlu oldu¤unu bildirir:

• 17 Mayıs 2006 tarihli, ”makinelerle ilgili”, 2006/42/AT

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

• ”çevreye gürültü emisyonlarí hakkínda” bafllíklí, 8 Mayís 2000 tarih ve 2000/14/EC sayílí KONSEY D‹REKT‹F‹.

Gürültü emisyonları hakkında bilgi için, Teknik bilgiler bafllıklı bölüme bakınız.

Uygulanan standartlar: SS EN ISO 12100:2003, EN ISO 19432:2006, EN 1454:1997, CISPR12:2007

SMP Swedish Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, ‹sveç,, 2000/14/EC Direktifi’ne ait Ek V uyarınca uygunluk 
de¤erlendirmesi yapmıfltır..< Sertifikanín numarasí: 01/169/015

Huskvarna, 29 aralik 2009

Henric Andersson

Baflkan Yardımcısı, ‹nflaat Ekipmanları

Husqvarna AB

(Husqvarna AB yetkili temsilcisi ve teknik dokümantasyon sorumlusu.)
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