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Makineyi kullanmadan önce kullaním kílavuzunu iyice okuyarak içeri¤ini kavrayíníz.
Kullanım kılavuzu
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SEMBOLLER‹N AÇIKLANMASI

                 
Semboller

UYARI! Temizlik ifllerinde kullanılan 

testereler, Örn: çalı temizleme 

testerelerinin kullanımı tehlike 

yaratabilir! Bu tür testerelerin dikkatsiz 

veya yanlıfl kullanımı, kullanıcının veya 

di¤er kiflilerin ciddi bir flekilde 

yaralanmasına veya ölmesine neden 

olabilir. Kullanım kılavuzunu okuyarak içeri¤ini iyice 

anlamanız son derece önemlidir.

 

Makineyi kullanmadan önce kullaním 

kílavuzunu iyice okuyarak içeri¤ini 

kavrayíníz.

Her zaman kullanílmasí gereken 

malzemeler:

• Testere kullanılırken koruma 

bafllı¤ı kullanmak risklidir, bafllı¤ın 

testerenin üzerine düflmesi tehlikesi 

vardır

• Onanmífl koruyucu kulaklík

• Gözlerin koruması onaylanmıfltır

 

Maksimum hareket eden omuz 

üzerindeki devir sayısı, rpm.

 

Bu ürün geçerli CE direktiflerine 

uygundur.

 

 

Testereyle çalıflmaya bafllarken sakin 

olmaya özen gösteriniz.

 

Makineyi kullanan kifli, çalıflma 

esnasında kendisine insanların veya 

hayvanların 15 metreden daha fazla 

yaklaflmasına izin vermemelidir.

Testere bıça¤ı veya çim bıça¤ı takılı 

makineler, bıçak sabit bir nesneye temas 

etti¤inde fliddetle yan tarafa savrulabilir. 

Buna bıçak savrulması denir. Bıçak, kol 

veya baca¤ın kopmasına neden olabilir. 

‹nsanların ve hayvanların makineden 

daima en az 15 metre uzakta kalmalarını sa¤layın.  

 

Sö¤ütlerden oluflan sınırlar, elle tutularak 

yerlefltirilmelidir.

 

 

Her zaman onanmífl koruyucu eldivenler 

kullanílmalídír.

 

 

Kaygan olmayan ve sa¤lam çizmeler 

kullanınız.

 

 

Kesme teçhizatı bükülgen özelli¤i olan 

metalden oluflmamalıdır; örn: ayar 

bafllı¤ı ve ayar halatı bu özellikte 

olmalıdır.

 

Çevreye verdi¤i gürültü emisyonlarí 

Avrupa Birli¤i'nin direktiflerine 

uygundur. Makinenin emisyonlarí 

Teknik bilgiler bölümünde ve etikette 

belirtilmifltir.

 

Makina üzerindeki di¤er semboller/etiketler kimi 

pazarlarda onay almak için gerekli özel koflullarla ilgilidir.

 

Kontrol ve/veya bakím, motor 

durdurulduktan ve STOP durumuna 

getirildikten sonra yapílmalídír.

 

 

Her zaman onanmífl koruyucu eldivenler 

kullanílmalídír.

 

 

Düzenli aralíklarla temizlik 

gerekmektedir.

 

 

Gözle bakarak kontrol.

 

 

Kesme ifllemi yapılırken, onaylanmıfl 

olan göz koruma aracı kullanılmalıdır.

50FT

15 m

50FT
15 m
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‹Ç‹NDEK‹LER

                                                 
‹çindekiler Bafllamadan önce afla¤ídaki konulara 

dikkat ediniz:

Kullaním kílavuzunu dikkatle okuyunuz.

SEMBOLLER‹N AÇIKLANMASI

Semboller ...................................................................... 2

‹Ç‹NDEK‹LER

‹çindekiler ..................................................................... 3

Bafllamadan önce afla¤ídaki konulara dikkat ediniz: .... 3

G‹R‹fi

De¤erli Müflterimiz, ...................................................... 4

NE NED‹R?

Arazi testeresi nedir? .................................................... 5

GENEL GÜVENLIK AÇIKLAMALARI

Önemli .......................................................................... 6

Kiflisel koruyucu araçlar ............................................... 6

Makinenin güvenlik donanímí ...................................... 7

Kesici gereçler .............................................................. 10

MONTAJ

Dümenin montajı .......................................................... 13

Taflıma durumu, dümen ................................................ 13

Kesme donanımını monte etme .................................... 13

Kesici a¤ız koruyucu, çim bıça¤ı ve çim biçme aracının 

keskin a¤zının korumasının montajı ............................. 14

Kesici a¤ız koruyucusunun ve testere difllisi 

koruyucusunun montajı ................................................. 14

Superauto II 1" ´nin kesme baflh ¤ı ve kesme koruması 

nı n montaj ifllemi ......................................................... 15

Di¤er koruma ve kesici cihazların montaj ifllemi ......... 15

Temizlik testeresine kayıfl uyumu ................................. 16

Standart kayıfl ................................................................ 16

YAKIT KULLANIMI

Yakít kullanímí ............................................................. 17

Çalífltírící ....................................................................... 17

ÇALIfiTIRMA VE DURDURMA

Bafllamadan önce kontrol yapınız. ................................ 19

Çalífltírma ve durdurma ................................................ 19

ÇALIfiMA TEKN‹KLER‹

Genel çalíflma açíklamalarí ........................................... 21

BAKIM
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Teknik bilgiler ............................................................... 30

Uygunluk konusunda AB deklarasyonu ....................... 31

!
UYARI! Kesme ifllemini yaparken uzun süre 

gürültüye maruz kalma, duyma bozuklu¤una 

yol açabilir. Bu nedenle daima onaylanmıfl 

bulunan, gürültüye karflı koruma cihazı 

kullanınız.

!
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 tafl kesme testeresi, çalı 

budayıcısı veya kesicinin dikkatsiz veya 

yanlıfl kullanılması, bu araçları kullanan 

kiflilerin veya di¤er insanların ölümüne veya 

tehlikeli bir flekilde yaralanmalarına yol 

açabilir. Burada size sunulan, kullanma 

talimatını okumanız ve içeri¤ini anlamınız 

çok önem taflımaktadır.
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G‹R‹fi

             
De¤erli Müflterimiz,

Bir Husqvarna ürünü aldı¤ız için sizi kutlarız. Husqvarna, ‹sveç Kralı XI. Karl’ın a¤ızdan dolma tüfek yapımı için Husqvarna nehri 

kıyısında bir fabrika kurulmasını emretti¤i 1689 yılından bu yana olan birikimin ve gelene¤in ürünüdür. Su gücüyle çalıflan bir 

fabrika için Huskvarna nehrinin sularından yararlanmak amacıyla yapılan yer seçimi de son derece mantıklıydı. 300 yılı aflkın ömrü 

süresince Husqvarna fabrikası, odun sobasından modern mutfak malzemelerine, dikifl makinelerine, bisikletlere, motosikletlere 

kadar birçok farklı ürün imal etmifltir. ‹lk motorlu çim biçme makineleri 1956 yılında üretilmeye bafllandı ve bunun ardından 

1959’da zincirli testereler geldi; Husqvarna’nın bugün uzmanlafltı¤ı alan da bu oldu.

Günümüzde artık Husqvarna, en büyük önceli¤i kalite olan, dünyanın en önde gelen orman ve bahçe ekipmanı üreticisidir. 

Misyonumuz, ormancılık ve bahçecili¤in yanı sıra inflaat sektörü için de motorla çalıflan ekipmanlar gelifltirmek, üretmek ve 

pazarlamaktır. Husqvarna’nın amacı, ergonomik, kullanılabilirlik, güvenlik ve çevre koruması konularında da her zaman en önde 

olmaktır.′ ‹flte bu nedenle, çalıfltı¤ımız bu alanlarda sizlere farklı özellikleri olan ürünler gelifltirmifl bulunmaktayız.

Ürünlerimizi kalite ve performans açısından büyük bir memnuniyetle uzun yıllar kullanaca¤ınıza inancımız tamdır. Ürünlerimizden 

herhangi birini satın almanız, gerekti¤inde profesyonel onarım ve servis hizmetlerine ulaflmanızı sa¤lar. Makinenizi satın aldı¤ınız 

yer yetkili bayilerimizden biri de¤ilse, size en yakın servis istasyonunun adresini isteyin.

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.′
Husqvarna ürünlerini kullandı¤ınız için teflekkür ederiz.

Husqvarna AB ürünlerini sürekli olarak gelifltirmeye çalíflmaktadír, bu yüzden ürünlerin biçim ve görünüflleri konusunda önceden 

haber vermeksizin de¤ifliklik yapma hakkímíz saklídír.
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NE NED‹R?

   
Arazi testeresi nedir?
1 Keskin aletlerde a¤ız kısmı

2 Cihaza ya¤ doldurma, debriyajler

3 Debriyajlar

4 Kesme cihazlarının korunması

5 Teçhizat borusu

6 Dümen

7 Gaz ayarí

8 Stop dü¤mesi

9 Kelebek kilidi

10 Kayıfl için destek gözleri

11 Silindir kapa¤í

12 Çalífltírma tutaca¤í

13 Yakít deposu

14 fiok ayar kolu

15 Yakıt pompası

16 Hava filtresi

17 Tutama¤ın ayarlanması

18 Kilit cıvata somunları

19 Yırtılmaya karflı destek cihaz

20 Destek fincanı

21 Yardımcı araçlar

22 Kesme bafllı¤ı

23 Kesici aletlerde kullanılan cıvata somun anahtarı

24 Kullanım kılavuzu

25 Taflıma ile ilgili korumalar

26 Altılı anahtar

27 Kilit çubu¤u

28 Kayıfl

29 Motor çalıfltırma dü¤mesi

30 Gaz telinin ayarlanması
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GENEL GÜVENLIK AÇIKLAMALARI

                   
Önemli Kiflisel koruyucu araçlar

M‹⁄FER

Enkaz kaldırma ifllemlerindeki 2 metreden daha yüksekte 

bulunan ve takılıp kalmıfl bulunan enkazların kaldırılmasında 

mutlaka mi¤fer kullanılacaktır.

GÜRÜLTÜYE KARfiI KORUMA C‹HAZI

Gürültüye karflı koruma cihazı, yeterli bir susturucu etkisi 

sa¤lıyorsa kullanılmalıdır.

GÖZ KORUMA C‹HAZI (GÖZLÜK)

Daima onaylanmı fl bulunan göz koruma cihazları  kullanı lmalı 

dı r. Mi¤ferin ön parçası nda kullanı lan koruma gözlü¤ü de 

mutlaka onaylanmı fl olmalı dı r. Koruma gözlü¤ünün 

onaylanmı fl olması  demek, ABD'nin ANSI Z 87.1. standartları 

na veya AB ülkelerinin EN 166 standartları  için aranan flartlara 

uygun olması  anlamı na gelir.

ÖNEML‹!

Bu makine yalnızca çim biçme, çim kesme ve/veya 

ormandaki otların biçilmesi için teçhiz edilmifltir.

Kesme cihazları için motor parçası olarak kullanabilece¤iniz 

araç-gereçlerin kaynaklarını size tavsiyede bulundu¤umuz 

Teknik veri bölümünde bulabilirsiniz.

Yorgun ya da içkili iken ya da görüfl, karar verme ve bedensel 

denetim yeteneklerinizi etkileyebilecek olan bir ilaç 

almíflsaníz makineyi asla kullanmayíníz.

Kiflisel koruyucu araçlar kullaníníz. Kiflisel koruyucu araçlar 

bölümüne bakíníz.

Artík orijinal imalatína benzerli¤i kalmayacak biçimde 

yapísal de¤iflikli¤e u¤ratílmífl bir makineyi asla 

kullanmayíníz.

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.

Çalıfltırmadan önce tüm kapaklar, siperler ve tutamaklar 

takılmalıdır. Elektrik çarpması riskini engellemek için buji 

kapa¤ının ve ateflleme kablosunun hasarsız oldu¤undan emin 

olun.

Makineyi kullanan kifli, çalıflma sırasında, makineye insan 

veya hayvanların 15 metreden daha fazla yaklaflmamasına 

dikkat etmelidir. E¤er bir çalıflma bölgesinde bir çok kifli bir 

arada çalıflıyorsa, güvenlik mesafesi çalıflma bölgesinin iki 

katı uzaklı¤ında olmalı veya en az 15 metre olmalıdır.

!
UYARI! Bu makine, çalıflması sırasında bir 

elektromanyetik alan oluflturur. Bu alan, bazı 

koflullarda aktif veya pasif tıbbi implantlarda 

giriflime neden edebilir. Ciddi veya ölümcül 

yaralanma riskini azaltmak için, tıbbi 

implantlar takılı kiflilerin, bu makineyi 

çalıfltırmadan önce doktorlarına ve tıbbi 

implant üreticisine danıflmanlarını öneririz.

!
UYARI! Motorun kapalı veya 

havalandırması iyi olmayan yerlerde 

çalıfltırılması havasızlıktan bo¤ulmaya veya 

karbon monoksit zehirlenmesine yol açabilir.

ÖNEML‹!

Bir tafl kesme testeresi, çalı budayıcısı veya kesicinin 

dikkatsiz veya yanlıfl kullanılması, bu araçları kullanan 

kiflilerin veya di¤er insanların ölümüne veya tehlikeli bir 

flekilde yaralanmalarına yol açabilir. Burada size sunulan, 

kullanma talimatını okumanız ve içeri¤ini anlamınız çok 

önem taflımaktadır.

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.

!
UYARI! Gürültüye karflı koruma cihazı 

kullanılırken, uyarı sinyallerine ve seslerine 

karflı daima dikkatli olunuz. Motor 

durdurulduktan hemen sonra, gürültüye 

karflı koruma cihazını çıkartınız.
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GENEL GÜVENLIK AÇIKLAMALARI

                 
ELD‹VENLER

Eldivenler ihtiyaç duyuldu¤u zaman kullanılabilir, Örn: kesme 

cihazlarının monte ifllemlerinde mutlaka kullanılmalıdır.

Ç‹ZMELER

Çelik burunlu ve kaymaz tabanlı bot giyin.

ELB‹SELER

Kesme ifllemini yaparken yırtılmaya dayanıklı elbiseler 

kullanınız, çalılıklara ve dallara kolayca takılma riski taflıyan 

genifl elbiseler giymekten kaçınınız. Daima sa¤lam ve 

dayanaklı uzun paçalı pantolonları kullanınız. Kesme ifllemini 

yaparken ziynet eflyası takmayınız, kısa pantolon veya sandalet 

giymeyiniz ve çıplak ayakla çalıflmayınız. Saçlarınızın 

omuzlarınıza do¤ru sarkmamasına özen gösteriniz.

‹LK SARGI

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

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.

Makine do¤ru bir flekilde kullanılmaz ve gerekli onarımlar ve 

bakımlar yetkili servis ve bilirkifliler tarafından yapılmazsa, o 

taktirde makinenin ömrünün uzunlu¤u kısalabilir ve kaza riski 

artabilir. E¤er daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyorsanız, en yakın 

servis istasyonuna baflvuruda bulununuz.

Kelebek kilidi

Kelebek kilidi, istenmeyen durumlarda gaz ayarínín 

etkinleflmesini önlemek için yapílmífltír. Dü¤meye (A) basínca 

(elinizi kulpa bastírínca) gaz ayarí (B) devreden çíkar. Elinizi 

kaldírdí¤ínízda ise hem gaz ayarí hem de gaz ayarlama dü¤mesi 

eski durumuna döner. Bu hareket iki tane ba¤ímsíz dönüfl yayí 

tarafíndan kontrol edilir. Bu düzenleme sayesinde, elinizi 

kulptan kaldírdí¤ínízda kelebek kontrolü otomatik olarak 

çalíflmama durumunda kilitlenir.

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.

Bafllangıç bölümündeki talimatlara bakınız. Makineyi 

çalıfltırınız ve tam gaz veriniz. Makinedeki gaz ayar kolunu 

bırakınız ve cihazın durdu¤unu (hareket etmedi¤ini) kontrol 

ediniz. E¤er makine, gaz ayar kolu boflta iken hareket ediyorsa, 

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.

!
UYARI! Bozuk güvenlik gereçleríne sahip bir 

makineyi asla kullanmayíníz. Bu bölümde 

belirtilen kontrolleri ve bakím önlemlerini 

uygulayíníz. Makineniz bu denetimlerden 

herhangi birisinde takílírsa onarím için servis 

ajaníníza baflvurunuz.

A

B
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o taktirde karbüratörün boflta iken ayarı yapılacaktır. Bafllı¤ın 

altındaki bakım bölümündeki talimatlara bakınız.

Stop dü¤mesi

Stop dü¤mesi, motoru durdurmak için kullanílír.

Motoru çalífltíríníz ve stop dü¤mesi stop durumuna 

getirildi¤inde motorun durdu¤unu denetleyiniz.

Kesme cihazlarının korunması

Bu tür bir koruma, çalıflma esnasında kullanıcıya herhangi bir 

maddenin sıçramasını engeller. Koruma önlemi, aynı zamanda 

kullanıcının makineyle olan iliflkisin de engeller.

Koruma bölümünün zarar görmemifl oldu¤undan ve çatlamıfl 

veya delinmemifl oldu¤undan emin olunuz. Koruma 

bölümünde çatlamalar ve yarıklar meydana gelmiflse hemen 

de¤ifltiriniz.

Özel kesim cihazları için daima tavsiye edilen korumaları 

kullanınız. Teknik veri bölümüne bakınız.

Titreflimden aríndírma sistemi

Makineniz, elden geldi¤ince, titreflimsiz ve kolay bir kullaním 

için tasarlanmyfl bir titreflimden aríndírma sistemi ile 

donatílmífltír.

Yanlıfl sarılan bir halat veya keskin olmayan bir cihazın 

kullanılması (yanlıfl tip veya yanlıfl e¤elenmifl bunun için 

talimatlar bölümündeki e¤eleme ve kesme bakınız) titreflimleri 

arttırır.

Makinenizin titreflimden aríndírma sistemi, titreflimin motor 

birimi/kesici araç ile makinenizin sapí arasíndaki iletiflimini 

önlemektedir.

Materyal çatla¤í ve bozulmalardan sonra titreflimden aríndírma 

elemaníní düzenli olarak denetleyiniz. Titreflim engelleyici 

cihazın tam oldu¤unu, sabit ve sa¤lam olarak sıkıca ba¤lı 

oldu¤unu kontrol ediniz.

Çabuk çözülme

Motorun hız kaybına u¤raması veya di¤er durumlarda kolay ve 

çabuk bir çözüm olarak makineden uzaklaflmak ve kayıfllardan !
UYARI! Herhangi bir kesme cihazı için, belli 

bir takım koflullar oluflmamıflsa, o taktirde 

ilgili cihaz, koruma montajı olmayacak 

flekilde kullanılabilir. Teknik veri bölümüne 

bakınız. Yanlıfl veya aktif olmayan koruma 

montajı, ciddi bir flekilde insanların 

yaralanmasına neden olabilir.

!
UYARI! Titreflimlere maruz kalmak, kan 

dolaflımı bozuklu¤u bulunan kiflilerde, kan 

damarı veya sinirsel hastalıklara neden 

olabilir. Titreflimden meydana gelen herhangi 

bir rahatsızlık durumunda, doktora gidiniz. 

Örnn: bu tür semptomlar, uyuflukluk, 

duyarlılı¤ını yitirme, gıdıklanmalar, 

batmalar, a¤rılar veya normal gücünü 

yitirme, derinin yüzeyinin veya renginin 

de¤iflimi gibi ortaya çıkabilmektedir. Bu tür 

semptomlar alıfla geldi¤i flekilde, 

parmaklarda, ellerde veya bileklerde görülür. 

Düflük ısıda riskler daha fazla artabilir.
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kurtulmak için güvenlik önlemleri vardır. Kayıfl ve testere 

bafllı¤ı bölümüne bakınız.

Makinenin kayıfllarının do¤ru bir flekilde yerlefltirildi¤ini 

kontrol ediniz. Kayıfllar makineye takılıp ayar yapıldı¤ında, 

kayıflların güvenlik çözümünün çalıflıp çalıflmadı¤ını kontrol 

ediniz.

Susturucu

Susturucu, olanak elverdi¤ince, motor saçíntílaríndan 

kullanícíyí korumak üzere ve sesin düzeyini düflürmek için 

yapílmífltír. Katalizatör ile donatılmıfl susturucu, aynı zamanda 

gazın içinde bulunan zararlı maddeleri en aza indirmek için 

donatılmıfltır.

Sıcak ve kuru iklimlere sahip ülkelerde yanma riskinin 

(yukarıda adı geçen makine için) oldu¤u açıktır. Bu nedenle 

böyle bir susturucu donatmayı uygun bulduk. Kıvılcım odası 

a¤ı. Makinenizin susturucusunun, yukarıda adı geçen böyle bir 

kıvılcım odası a¤ının olup olmadı¤ını kontrol ediniz.

Susturucular açísíndan, kullaním kílavuzunda belirtilen 

denetim, bakím ve servisi yerine getirmeniz büyük önem 

taflímaktadír.

Susturucusu aflínmífl bir makineyi asla kullanmayíníz.

Susturucunun makinenin içine oturmufl oldu¤unu düzenli 

olarak denetleyiniz.

E¤er makinenizin susturucusu kívílcím tutma a¤ína sahip ise o 

da düzenli olarak temizlenmelidir. Yanlífl yerlefltirilmifl bir a¤ 

motorun ísínmasína ve ciddi biçimde arízalanmasína yol açar.

Kilit cıvata somunları

Bu tip kesici aletlerde sabitleme ifllemleri için kilit cıvata 

somunları kullanılır.

!
UYARI! Katalizatör susturucusu çok ısınır, 

bu nedenle makinenin kullanımı sona 

erdikten sonra sıcaklı¤ı hemen kaybolmaz. 

Susturucunun ısınması, makine boflta 

çalıflıyorken de devam eder. Susuturcuya 

dokunmak, deride yaralanmalara neden 

olabilir. Yanma tehlikesine karflı dikkatli 

olunuz.

!
UYARI! Susturucunun içinde kanserojen 

olabilecek kimyasal maddeler 

bulunmaktadır. Susturucunun hasar görmesi 

durumunda bu maddelere temas etmeyin.

!
UYARI! Düflününki:

Egzos dumanlarí sícaktír ve yangína neden 

olabilecek kívílcímlar da taflíyabilmektedir. 

Bu nedenle hiçbir biçimde makineyi kapalí 

yerde ve kolay tutuflabilir maddelerin 

yakínínda çalífltírmayíníz!
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Montaj sırasında cıvata somunlarını, kesme cihazlarının dönme 

yönüne do¤ru sıkınız. Sökme sırasında, cıvata somunlarını 

kesme cihazlarının dönme yönünde sökünüz. (D‹KKAT! 

Cıvata somunları sola do¤ru yivlidir.) Cıvata somunlarını, 

cıvata somun anahtarıyla sıkınız.

Testerenin keskin kısmındaki cıvata somunlarının gevfletilmesi 

ve sıkılması ifllemi sırasında, testere difllerinin zarar görmesi 

riski vardır. Bu nedenle, bu çalıflma esnasında bir elinizin 

keskin a¤ız koruyucusunda bulunması gerekir. Bu ifllemi 

mümkün bir hale getirebilmek için daime yeterli uzunlukta bir 

sapı bulunan somun anahtarı kullanınız. fiekildeki ok, somun 

anahtarının hangi bölge içinde cıvata somunlarının sökülüp, 

takılması iflleminde her biri için ayrı ayrı kullanılabilece¤ini 

göstermektedir.

Kilit cıvata somunlarının naylondan yapılmıfl kilitleri aflınmıfl 

olmamalı, elle sıkılabilir durumda olmalıdır. Kilitleme bölümü 

en az 1,5 Nm'lik bir mesafede olmalıdır. Cıvata somunları 

ortalama 10 kez vidalandıktan sonra de¤ifltirilecektir.

Kesici gereçler

Bu bölüm, afla¤ídaki amaçlan gerçeklefltirmek için uygun 

kesici gereçlerin seçim ve bakímíní nasíl yapaca¤ínízí 

anlatmaktadír:

• Makinenin geri tepme e¤ilimini azaltmak.

• En yüksek kesim yetene¤ini elde etmek.

• Kesici gereçlerin ömrünü uzatmak.

Kesici gereçler

Testereler çeflitli tipteki a¤aç ve tahtaların kesilmesi 

ifllemlerinde kullanılır.

Çim biçme makinesi ve çim bıça¤ı, yüksek ve büyük otların 

biçme ifllemlerinde kullanılır.

Kesme bafllı¤ı, çimlerin biçilmesi için kullanılmaktadır.

Temel kurallar

Kesim cihazıyla beraber aynı zamanda bizim tavsiye etti¤imiz 

koruma cihazını birlikte kullanınız. Teknik veri bölümüne 

bakınız.

Kesici aletin keskin a¤zının difllerini somut ve iyi bir 

keskinlikte olmasını sa¤layınız. Bizim talimatlarımıza uyunuz 

ve bizim tavsiye etti¤imiz araç-gereçleri kullanınız Yanlıfl bir 

ÖNEML‹!

Kesim cihazıyla beraber aynı zamanda bizim tavsiye 

etti¤imiz koruma cihazını birlikte kullanınız. Teknik veri 

bölümüne bakınız.

Halatların somut bir flekilde doldurulması ve do¤ru bir halat 

birimi seçimi için kesim teçhizatları bölümüne bakınız.

Kesici aletlerin a¤ız bölümündeki kesme difllerini çok iyi ve 

somut bir keskinlikte tutunuz! Lütfen tavsiyelerimize uyunuz. 

Aynı zamanda, Kesici aletlerin a¤ız bölümlerinin 

paketlemenmesi ile ilgili talimatlara bakınız.

Makinenin daima somut bir ses çıkarmasına dikkat ediniz! 

Daima bizim talimatlarımıza uyunuz ve tavsiye edilen 

flubelerimize baflvuruda bulununuz.

!
UYARI! Herhangi bir kesme cihazıyla 

çalıflmaya bafllamadan önce daima motoru 

durdurunuz. Bu ifllem aynı zamanda gaz ayar 

kolunun serbest bırakılması için de geçerlidir. 

Kesme cihazıyla çalıflmaya bafllamadan önce, 

cihazın tamamen durdu¤unu ve kablosunun 

ateflleme sisteminden çekilmifl oldu¤unu 

kontrol ediniz.

!
UYARI! Yanlıfl kullanılan bir kesim cihazı 

veya yanlıfl e¤elenmifl bir kesme cihazı a¤zı, 

cihazın aflırı derecede çalıflmasına neden 

olabilir.
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flekilde e¤elenmifl veya zarar görmüfl bir kesici alet kazalara 

neden olabilir.

Testere bıça¤ı ile ilgili ayarların do¤ru olmasına dikkat edin! 

Talimatları izleyip, ayar için önerilen aracı kullanın. Çünkü, 

yanlıfl ayarlanmıfl testere bıça¤ı nedeniyle sıkıflmalar olabilir ve 

bıçak zarar görebilir.

Kesme cihazlarının zarar görüp görmedi¤ini ve çatlama olup 

olmadı¤ını kontrol ediniz. Zarar görmüfl olan kesme cihazı 

daima de¤ifltirilecektir.

Çim biçme makinelerinin ve çim bıçaklarının 

e¤elenmesi

• Kesme cihazlarının somut bir flekilde e¤elenmesi ve 

paketlenmesi bölümüne bakınız. Kesme cihazı ve bıçaklar 

tek yönlü düz bir e¤e ile e¤elenecektir.

• Kesici aletlerin keskin a¤ızlarını eflit ölçüde e¤eleyiniz ve 

bu flekilde dengeyi sa¤layınız.

Testere a¤zının e¤elenmesi

• Kesme cihazlarının somut bir flekilde e¤elenmesi ve 

paketlenmesi bölümüne bakınız.

Somut olarak e¤elenmifl bir kesme cihazı ile etkili bir ifllev 

görülür ve gereksiz aflınmalardan kaçınılmalıdır.

• Kesme cihazının a¤ız kısmını e¤elerken iyi bir yardım 

alınız. Kesme cihazının a¤ız kısmını e¤elerken yassı ve düz 

bir e¤e kullanınız.

• E¤eleme açısı 15°. Kesme cihazının a¤ız kısmını e¤elerken 

5,5mm'lik yassı ve düz bir e¤e kullanınız. E¤er testerenin 

diflleri tafllara çarpıp aflınmıflsa o taktirde testerenin 

difllerinin yassı bir e¤e ile ayarlanması gerekir. Bu durumda 

difller e¤elenmeden, yuvarlak e¤eleme yapılır. Arka kısım 

için yapılan e¤elemeler bütün difller için eflit bir flekilde 

yapılmalıdır.

Mesafeyi ayarlayınız. Mesafe 1 mm olmalıdır.

!
UYARI! E¤ik, kırık veya zarar görmüfl 

testereleri ıskartaya çıkararak atınız. E¤ik ve 

kırık bir testereyi asla yeni bir ifllem için 

kullanmayınız. Yalnızca talimatta yazılı 

bulunan tipteki orijinal kesicileri kullanınız.
Turkish – 11



GENEL GÜVENLIK AÇIKLAMALARI
Kesme bafllı¤ı

• Yalnızca tavsiye edilen kesme halatlarını ve kesme 

bafllıklarını kullanınız. Bu araçlar, belli bir motor 

büyüklü¤üne uygun olması açısından üretici tarafından test 

edilmifltir. Otomatik bir kesme bafllı¤ının kullanılması özel 

olarak önem taflımaktadır. Yalnızca tavsiye edilen kesim 

teçhizatlarını kullanınız Teknik veri bölümüne bakınız.

• Genel olarak küçük makinelerde, küçük kesme bafllıkları 

istenmektedir. Kesme halatı nedeniyle, motor, halatı, 

kesme bafllı¤ından dıflarıya fırlatmakta ve aynı zamanda 

kesilen çime karflı koymak zorunda kalmaktadır.

• Halatın uzunlu¤u da aynı flekilde önem taflımaktadır. Uzun 

bir halat, aynı çapta olan daha kısa bir halatın gerek 

duydu¤u motor gücünden daha fazla bir motor gücü 

gerektirir.

• Bıça¤ın kesme koruma bölümüne bozulmayacak bir 

flekilde oturmasına dikkat ediniz. Bu, halatların do¤ru bir 

flekilde kesme ifllemlerinde kullanılır.

• Halatların daha uzun bir süreyle kullanılabilmesini 

sa¤lamak için birkaç gün suyun içinde tutunuz. Bu flekilde 

halat daha dayanıklı ve kullanıfllı olacaktır.

ÖNEML‹!

Kesme halatının, silindiri daima sert ve eflit bir flekilde 

sarmasına dikkat ediniz, aksi taktirde makineyi tehlikeli bir 

flekilde yıpratabilecek titreflimler meydana gelebilir.
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Dümenin montajı

• Arka kısımdaki, yakıt kulpunun sökülmesi

• Yakıt kulpunu tutarak, dümenin sa¤ kısmına do¤ru itiniz 

(flekile bakınız).

• Sabitlenmifl olan yakıt kulpunun deli¤i ile dümenin deli¤i 

birbirine uygun gelecek flekilde sökünüz.

• Sap kısmındaki arka bölümün vidasını tekrar sıkarak monte 

ifllemini yineleyiniz.

• Dümenin ve sapın vidasını tekrar sıkınız. Vidayı sıkınız.

• Dümene sabitlenmifl olan vidayı gevfletiniz.

• Dümeni flekildeki gibi yerlefltiriniz. Di¤er parçaları monte 

ediniz ve vidayı sıkınız.

• Kayıflı tutunuz ve makineyi asma çengeline asınız. Verim 

alınabilmesi için makinenin kayıfla asıldı¤ında iyi bir 

ayarlama yapılmalıdır. Vidayi sıkınız. 

Taflıma durumu, dümen

• Dümen kolayca döndürülebilir ve kolayca taflınıp 

paketlenebilir.

• Vidayı sökünüz. Vidayı sökünüz ki yakıt tutama¤ı 

motordan düflüp ayrılabilsin.

• Daha sonra dümeni kendi etrafında döndürerek bükünüz. 

Vidayı sıkınız.

• Transport koruyucusunun kesici cihaza montajı.

Kesme donanımını monte etme

!
UYARI!

Kesme cihazlarının monte ifllemlerinde 

ayrıca, destek aracının kesme cihazı içinde 

do¤ru bir flekilde monte edilmesi de önem 

taflımaktadır. Kesme cihazının yanlıfl monte 

edilmesi, ciddi bir flekilde, hayati tehlike 

oluflturacak yaralanmalara neden olabilir.

!
UYARI! Herhangi bir kesme cihazı için, belli 

bir takım koflullar oluflmamıflsa, o taktirde 

ilgili cihaz, koruma montajı olmayacak 

flekilde kullanılabilir. Teknik veri bölümüne 

bakınız. Yanlıfl veya aktif olmayan koruma 

montajı, ciddi bir flekilde insanların 

yaralanmasına neden olabilir.

ÖNEML‹! Testere veya çim kesici kullanabilmek için, 

makinenin do¤ru bir dümen, keskin a¤ız koruyucu ve kayıflla 

donanmıfl olması gerekmektedir.
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Kesici a¤ız koruyucu, çim bıça¤ı ve 

çim biçme aracının keskin a¤zının 

korumasının montajı

• Kesici a¤zın koruma kısmı/iki amaçlı koruma kısmı (A) bir 

çengel ile araca sabitlenir ve bir vida ile sa¤lamlafltırılır.

D‹KKAT! Daima tavsiye edilen keskin a¤ız korumasını 

kullanınız. Teknik bilgiler bölümüne bakíníz.

• Beraber getirilen (B) cihazını sırt kısma monte ediniz.

• Cihazın keskin kısmının sırt kısmını makas (ba¤lantı) 

yerindeki deli¤e uygun gelinceye kadar döndürünüz.

• Kilit çubu¤unu (C) cihazın sırt (dingil) kısmını kilitleyecek 

flekilde deli¤in içine iterek sokunuz.

• Kesiciyi (D) ve destek fincanlarını (E) ve yırtma deste¤ini 

(F) dingiller üzerine monte ediniz.

• Cıvata somunlarını monte ediniz (G). Cıvata somunları 35-

50 Nm (3,5-5 kpm) büyüklü¤ündeki anahtarla sıkılmalıdır. 

Araç, gereçlerin içinden somun anahtarını kullanınız. 

Somun anahtarının sapını, kesici bafllı¤a mümkün oldu¤u 

kadar yakın tutunuz. Anahtar, eksen üzerinde bulunan 

dönme yönüne do¤ru götürüldü¤ünde cı vata somunu sı kı 

lmalı dı r (D‹KKAT! sol yönde vidalanmalı dı r).

Kesici a¤ız koruyucusunun ve testere 

difllisi koruyucusunun montajı

• Saçtan yapılmıfl tepsiyi (H) sökünüz. Adaptörü (I) flekilde 

görüldü¤ü gibi (J) iki vida ile vidalayarak monte ediniz (K). 

Keskin a¤ız koruyucusunu (A), flekilde görüldü¤ü gibi 4 

vida ile (L) adaptöre monte ediniz.

D‹KKAT! Daima tavsiye edilen keskin a¤ız korumasını 

kullanınız. Teknik bilgiler bölümüne bakíníz.

• Beraber getirilen (B) cihazını sırt kısma monte ediniz.

• Cihazın keskin kısmının sırt kısmını makas (ba¤lantı) 

yerindeki deli¤e uygun gelinceye kadar döndürünüz.

• Kilit çubu¤unu (C) cihazın sırt (dingil) kısmını kilitleyecek 

flekilde deli¤in içine iterek sokunuz.

• Kesici Alet a¤zının (D) ve yırtıcı deste¤i (F) dıfl kısımdaki 

dingillere yerlefltiriniz.

• Cıvata somunlarını monte ediniz (G). Cıvata somunları 35-

50 Nm (3,5-5 kpm) büyüklü¤ündeki anahtarla sıkılmalıdır. 

Araç, gereçlerin içinden somun anahtarını kullanınız. 

Somun anahtarının sapını, kesici bafllı¤a mümkün oldu¤u 

kadar yakın tutunuz. Anahtar, eksen üzerinde bulunan 
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dönme yönüne do¤ru götürüldü¤ünde cı vata somunu sı kı 

lmalı dı r (D‹KKAT! sol yönde vidalanmalı dı r).

• Testerenin keskin kısmındaki cıvata somunlarının 

gevfletilmesi ve sıkılması ifllemi sırasında, testere difllerinin 

zarar görmesi riski vardır. Bu nedenle, bu çalıflma 

esnasında bir elinizin keskin a¤ız koruyucusunda 

bulunması gerekir. Bu ifllemi mümkün bir hale 

getirebilmek için daime yeterli uzunlukta bir sapı bulunan 

somun anahtarı kullanınız. fiekildeki ok, somun anahtarının 

hangi bölge içinde cıvata somunlarının sökülüp, takılması 

iflleminde her biri için ayrı ayrı kullanılabilece¤ini 

göstermektedir.

Superauto II 1" ́ nin kesme baflh ¤ı ve 

kesme koruması nı n montaj ifllemi

• Kesme bafllı¤ı ile çalıflmaya bafllamak için kesici koruma 

(A)yı monte ediniz. Kesici koruma/kombi koruma bir 

çengel ile araca sabitlenir ve bir vida ile sıkılarak 

sa¤lamlafltırılır (L)

• Beraber getirilen (B) cihazını sırt kısma monte ediniz.

• Cihazın keskin kısmının sırt kısmını makas (ba¤lantı) 

yerindeki deli¤e uygun gelinceye kadar döndürünüz.

• Kilit çubu¤unu (C) cihazın sırt (dingil) kısmını kilitleyecek 

flekilde deli¤in içine iterek sokunuz.

• Kesici bafllı¤ının montaj ifllemi için, cihazın parçalara 

ayrılması gerekmektedir (resme bakınız) Afla¤ıda ifllemleri 

uygulayınız:

(1) Kapa¤ının içindeki merkezi deli¤e bir parma¤ınızı 

sokunuz ve aynı zamanda kapa¤ı di¤er parmaklarınızla 

tutunuz. Di¤er elinizin baflparma¤ı ve iflaret parma¤ınızla 

iki kilit takma kısmını (J) zemin kısmından dıflarıya 

batacak flekilde çıkıncaya kadar bastırınız (K) Kesici 

bafllı¤ı, parmaklarınızın yardımıyla kapa¤ın içine do¤ru 

ayrı ayrı bastırınız.

• Kapa¤ı (1) ve yırtma deste¤ini (F) cihazın sırt (dingil) 

kısmına yerlefltirerek monte ediniz.

• Cıvata somununu monte ediniz (G) Cıvata somunu bir 35-

350 Nm (3,5-5 kpm) evresiyle sıkılır. Araç-gereçler içinde 

somun anahtarını kullanınız. Anahtarın sa¤ını, kesici 

bafllı¤a mümkün oldu¤u kadar yakın tutunuz.

• Anahtar, eksen üzerinde bulunan dönme yönüne do¤ru 

götürüldü¤ünde cı vata somunu sı kı lmalı dı r (D‹KKAT! 

sol yönde vidalanmalı dı r).

• Kesici bafllı¤ın zemin kısmının (K) kapa¤a montajı (ı) 

zemin kısmının ve kapa¤ın dıfl kısmının birlikte bastırılarak 

kilit kısmının ortasına do¤ru takılmasıyla sa¤lanır.

• Talimata uygun olmayacak flekilde yapılan montaj 

ifllemleri ters sonuçlanabilir.

Di¤er koruma ve kesici cihazların 

montaj ifllemi

• Kesici koruma/iki amaçlı koruma bölümünün (A) kesici 

bafllık/plastik bıçaklar ile çalıflma için montajı. Kesici 

G
F
I

A

B
C

K

J
I

K

Turkish – 15



MONTAJ
koruma bir çengel ile araca sabitlenir ve bir vida ile (L) 

sa¤lamlafltırılır.

• Beraber getirilen (B) cihazını sırt kısma monte ediniz.

• Cihazın keskin kısmının sırt kısmını makas (ba¤lantı) 

yerindeki deli¤e uygun gelinceye kadar döndürünüz.

• Kilit çubu¤unu (C) cihazın sırt (dingil) kısmını kilitleyecek 

flekilde deli¤in içine iterek sokunuz.

• Kesici bafllık/plastik bıçaklar (H) eksen üzerindeki dönme 

yönüne do¤ru vidalanarak sabitlenir.

• Talimata uygun olmayacak flekilde yapılan montaj 

ifllemleri ters sonuçlanabilir.

Temizlik testeresine kayıfl uyumu

Standart kayıfl

Çabuk çözülme

Bu durumda kayıfl çabuk çözülebilecektir. Motor güç kaybına 

u¤radı¤ında veya herhangi bir servis istasyonunda kayıflı 

makineden de¤ifltirmek gerekti¤inde mutlaka sa¤lam bir kayıfl 

kullanınız.

Eflit dingil a¤ırlı¤ı

Makineye çok uygun olarak yerlefltirilen bir kayıfl kesme 

ifllemini önemli ölçüde kolaylafltırır. Kayıflı en iyi çalıflma 

randımanı alacak flekilde ayarlayınız. Kayıflı, iyice gererek, her 

iki dingildeki a¤ırlı¤ın eflit olmasını sa¤layınız.

Do¤ru bir yükseklik

Dingil kayıfllarını, kesme cihazı araziye paralel olacak flekilde 

ayarlayınız.

Do¤ru bir denge

Kesme cihazını, arazinin üstünde dinlenmeye bırakınız. E¤er 

kesim ifllerinde testere kullanılacaksa, o taktirde cihazın tafl 

veya benzeri maddelerden temasını engellemek için toprak 

üzerinde dengede durmasını sa¤layınız. Testerede do¤ru bir 

denge sa¤layabilmek için asma çengelini aktarınız.

!
UYARI! Temizlik testeresi ile yapılan 

çalıflmalarda kayıfl, daima sabitlenerek 

takılmalıdır. Aksi taktirde testere ile güvenli 

bir flekilde manevra yapamaz ve kendinizi 

veya di¤er flahısları yaralayabilirsiniz. Çabuk 

bozulabilecek, aflınabilecek veya 

çözülebilecek bir kayıfl, kesinlikle 

kullanmayınız.

A

A

B
C

H

H
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Yakít kullanímí

Afla¤ídaki durumlarda makineyi asla çalífltírmayíníz:

1 E¤er motorun yakıt tankına doldurdu¤unuz yakıttan, yakıt 

döküntüsü varsa: Dökülen bütün yakıtı siliniz ve kalan 

benzinin buharlaflmasını bekleyiniz.

2 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.

3 Yakít sízdíríyorsa. Depo kapa¤í ve yakít kablolarínda 

sízma olup olmadíflíní düzenli olarak denetleyiniz.

Taflıma ve saklama

• 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.

• Yakıtın taflınması ve korunmasında yalnızca özel olarak 

tavsiye edilen ve onaylanmıfl bulunan araçlar 

kullanılacaktır.

• Makinenin uzun süre koruması durumunda, yakıt tankı, 

mutlaka boflaltılmalıdır. En yakındaki benzin istasyonu ile 

temasa geçerek elinizdeki benzin fazlasını ne yapmanız 

gerekti¤ini sorunuz.

• Makinenin taflınması veya korunması sırasında, kesme 

aracının transport koruması mutlaka monte edilmifl 

olmalıdır.

• Nakliye sırasında makineyi emniyete alın.

• Makinenin iyice temizlenmifl olmasına ve onu uzun süreli 

koruma altına almadan önce tümüyle yetkili servisin 

denetiminden geçmifl olmasına özen gösteriniz.

Çalífltírící

D‹KKAT! Makinenin motoru dört zamanlıdır. Ya¤ tankında 

her zaman yeterli ya¤ bulunmasına dikkat edin.

Benzin

Daima en az 90 oktanlık (RON) kaliteli kurflunsuz benzin 

kullanın.

Bunu çevreye uyumlu benzin olarak adlandırabiliriz so¤uk 

durumdaki benzinden de yararlanılabilir.

• Önerilen en düflük oktan 90 (RON) dı r. Motoru 90'dan 

daha düflük oktanla çalı fltı rı rsanı z motor vurmaya 

bafllayabilir. Böylece motor sı caklı ¤ı  yükselir ve yatak 

yükü artar ki bunları n sonucunda motorda ciddi hasarlar 

meydana gelebilir.

• Sürekli yüksek devirde yapılan çalıflmalarda yüksek sayıda 

oktan bulunan yakıt kullanılması tavsiye edilir.

• E¤er makine uzun bir süre kullanílmayacaksa yakít deposu 

boflaltílíp temizlenmelidir.

Motor ya¤ı

Makineyi çalıfltırmadan önce ya¤ seviyesini kontrol edin. Ya¤ 

seviyesinin çok düflük olması motorda ciddi hasara neden 

olabilir.

Makine yeniyse motor ya¤ının ilk aydan veya 10 saatlik 

kullanımdan sonra de¤ifltirilmesi gerekir.

• En iyi performans ve sonuç için HUSQVARNA motor 

ya¤ını kullanın

• HUSQVARNA motor ya¤ı yoksa baflka bir yüksek oktanlı 

motor ya¤ı kullanılabilir. Kullanaca¤ınız ya¤ı seçerken 

satıcınıza baflvurun. Dört zamanlı benzinli motorlar için 

üretilen motor ya¤ı kullanılmalıdır. Kalite sınıfı en az API 

SG olmalıdır. Genellikle viskozite sınıfı SAE 10W-40 

önerilir.

• ‹ki zamanlı motorlar için üretilmifl ya¤ları asla 

kullanmayın.

!
UYARI! Yakıtı taflırken çok dikkatli olunuz. 

Patlama ve yanma riskinin olabilece¤ini 

düflününüz.

!
UYARI! Yakıt ve yakıt buharı kolay atefl alır 

ve teneffüs edildi¤inde veya cildinizle temas 

etti¤inde ciddi yaralanmalara yol açabilir. Bu 

nedenle yakıt ifllemlerinde azami derecede 

dikkatli olmalı ve yeterli havalandırma 

olmasına özen göstermelisiniz.

!
UYARI! Katalitik konvertör egzosu, aletin 

kullaníldí¤í sírada ve kullanímdan sonra çok 

sícak olur. Ayní durum rölantide de söz 

konusudur. Makineyi özellikle yanící 

maddelerin ve/veya gazlarín yakínínda 

kullanaca¤íníz zaman yangín tehlikesini göz 

önünde tutunuz.
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Ya¤ seviyesi

Ya¤ seviyesini kontrol ederken makinenin kapatılıp düz bir 

yere konulması gerekir.

Ya¤ kapa¤ını açıp kapa¤a ba¤lı çubu¤u temizleyin ve yerine 

vidalamadan kapa¤ı terkrar yerine sokun. Çubu¤unun 

üstündeki ya¤ seviyesini kontrol edin.

Ya¤ seviyesi düflükse, ya¤ doldurma deli¤inin kenarına kadar 

ya¤ ilave edin.

Sadece önerilen motor ya¤ını kullanın.

Yakít ikmali

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.

Makineyi çalıfltırmadan önce daima, yakıt doldurdu¤unuz 

yerden en az 3 metre uzaklafltırın.

!
UYARI! Afla¤ídaki önlemler yangín 

olasílí¤íní azaltír.

Yakítín yakínínda sigara içmeyiniz ve/veya 

sícak bir cisim bulundurmayíníz.

Motor çalíflírken yakít ikmali yapmayíníz.

Yakıtı doldurmadan önce motoru durdurun 

ve motorun so¤umasını bekleyiniz.

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 kontrol yapınız.

• Keskin a¤zı kontrol ediniz, a¤ız kısmındaki difllerin 

diplerinde çatlakların oluflmadı¤ından ve merkezi çukur 

kısmında yarıkların bulunmadı¤ından emin olunuz. 

Çatlakların oluflmasında alıfla gelmifl sebeplerin arasında, 

e¤eleme sırasında keskin a¤ız difllerinin diplerinde bulunan 

köflelerin kazınması veya kesici aletin kör difllerle 

kullanılması sayılabilir. Çatlarlar ve yarıkları bulunan 

kesici teçhizatı kullanmayınız.

• Destek teçhizatını kontrol ederek çok fazla çalıflmadan 

dolayı veya sert ve kuvvetli vidalamalardan ötürü çatlaklar 

oluflmadı¤ından emin olunuz. Çatlaklar ve yarıkları 

bulunan kesici teçhizatı kullanmayınız.

• Cıvata somunlarının, kilitleme gücünü yitirmedi¤ini 

kontrol ediniz. Cıvata somunlarının kilitleme momenti en 

az 1,5 Nm olmalıdır. Cıvata somunlarının vidalama 

momenti 35-50 Nm olmalıdır.

• Keskin a¤ız korumasını kontrol ederek zarar görmemifl 

olmasına ve çatlakları bulunmamasına özen gösteriniz. 

Keskin a¤ız korumasında çatlaklar olması veya darbeye 

maruz kalması durumunda hemen de¤ifltiriniz.

• Kesme bafllı¤ı ve kesme bafllı¤ı koruyucusunu kontrol 

ediniz ve çatlakları bulunmadı¤ından veya zarar görmemifl 

oldu¤undan emin olunuz. Darbeyi maruz kalmıfl veya 

çatlamıfl olan kesme bafllı¤ı veya kesme koruyucuyu hemen 

de¤ifltiriniz.

• Korumasız veya aktif koruması bulunmayan makineyi asla 

kullanmayınız.

• Kapaklarda aynı zamanda somut bir flekilde monte edilmifl 

olacak ve makine çalıflmaya bafllamadan önce hatasız 

olacaktır.

Çalífltírma ve durdurma

So¤uk motor

Ateflleme: Bafllangıç noktasıyla "stop" iliflkisini kurunuz.

Jikle: Jikleyi jikle durumuna getiriniz. 

!
UYARI! Makineyi çalıfltırmaya bafllamadan 

önce, debriyaj ile teçhizat borusunun bir 

arada monte edilmesi gerekir aksi taktirde 

debriyaj boflalabilir ve insanların 

yaralanmasına neden olabilir.

Çalífltírmadan önce makineyi yakít ikmal 

alaníndan uzaklafltíríníz. Makineyi sabit bir 

zemin üzerine yerlefltiriniz. Kesme cihazının 

içine herhangi bir fleyin kaçmamasına veya 

girmemesine özen gösteriniz.

Yetkili olmayan kifli veya kiflilerin çalıflma 

alanına girmemesine özen gösteriniz, aksi 

takdirde bu insanların yaralanmaları riski 

almıfl olursunuz. Güvenlik mesafesi 15 metre
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Yakıt pompası: Yakıt pompasının kauçuk torbasına, yakıt 

dolmaya bafllayıncaya kadar defalarca basınız. Kauçuk 

torbanın tamamen dolmasına gerek yoktur. 

Sícak motor

Ateflleme: Bafllangıç noktasıyla "stop" iliflkisini kurunuz.

Jikle: Jikleyi açık duruma getirin. 

Yakıt pompası: Yakıt pompasının kauçuk torbasına, yakıt 

dolmaya bafllayıncaya kadar defalarca basınız. Kauçuk 

torbanın tamamen dolmasına gerek yoktur. 

Gaz kolu, bafllama gazı engeli ile flu hususlar 

için geçerlidir:

Bafllama gazı konumu için önce gaz ayar engel koluna ve gaz 

ayar koluna basınız daha sonra gaz bafllama dü¤mesine basınız 

(A). Daha sonra gaz ayar engel kolunu ve gaz ayar kolunu 

bıkarınız ve daha sonra da gaz bafllama dü¤mesini bıkarınız. 

Gaz bafllama fonksiyonu flimdi aktif hale gelmifl durumdadır. 

Motoru boflta çalıfltırmaya tekrar geri getirebilmek için, gaz 

ayar engel kolunu ve gaz ayar kolunu tekrar içeri do¤ru 

bastırınız.

Çalífltírma

Makinenin gövdesini topra¤a do¤ru sol elinizle bastırınız 

(D‹KKAT! Kesinlikle aya¤ınızla basmayınız!) 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. Çalífltírma ipini hiçbir zaman elinize dolamayíníz.

Motor çalıflmaya baflladı¤ında jikle ayar kolunu tekrar eski 

konumuna getiriniz ve motor çalıflıncaya kadar yeniden 

deneyiniz. Motor çalıflmaya baflladı¤ında tam gaz veriniz bu 

flekilde bafllama gazı otomatik olarak ba¤lanacaktır.

D‹KKAT! Çalífltírma ipini tümüyle díflarí do¤ru çekmeyiniz ve 

tümüyle díflarí do¤ru çekilmifl durumdayken elinizden 

bírakmayíníz. Bu durum, makinenin arízalanmasína yol 

açabilir.

Stop

Ateflleme kesilince motor durur.

O
I
L

O
I
L

!
UYARI! Motor jikle ayar kolu veya gaz 

bafllangıç kolu ile çalıflmaya baflladı¤ında 

kesme cihazı hemen dönmeye bafllar.
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Genel çalíflma açíklamalarí

Temel güvenlik kurallarí

1 Çevrenize dikkat ediniz:

• ‹nsan, hayvan ya da baflka birfleyin, makine üzerindeki 

denetiminizi engelleyemeyece¤inden emin olunuz.

• ‹nsanların, hayvanların veya di¤erlerinin yola bırakılan 

kesici cihazlarla temasının önlenebilmesi için, daima 

dikkatli olunuz.

• D‹KKAT! Herhangi bir kaza durumunda, yardım olmadan 

asla bir daha makineyi çalıfltırmayınız.

2 Çalıflma alanını kontrol edin. Tafl, cam kırıkları, çivi, tel, ip, 

vs. gibi etrafa sıçrayabilecek veya kesme donanımına 

takılabilecek tüm maddeleri temizleyin.

3 Kötü hava koflullarínda çalíflmaktan kaçíníníz. Örne¤in 

yo¤un sis, kaygan zemin, a¤acín düflme yönünü etkileyecek 

hava koflullarí v.b. Kötü havada çalíflmak yorucudur ve 

kaygan zemin, a¤acín düflme yönü v.b. gibi konularda, 

tehlikeli koflullara neden olabilir.

4 Hareket edebilme ve ayakta durabilme olana¤ínízín 

olmasína özen gösteriniz. Olasí engellere (kök, tafl, dal, 

çukur v.b.) dikkat ediniz. Kapalí bir arazide çalíflírken çok 

dikkatli olunuz.

5 Gerilmifl durumdaki bir a¤acı keserken çok dikkatli olun. 

Gerilmifl a¤aç kesilmeden önce veya kesildikten sonra hızla 

normal konuma geri dönebilir. Yanlıfl yerde durursanız 

veya yanlıfl yeri keserseniz, a¤aç size veya makineye çarpıp 

kontrolünüzü kaybetmenize neden olabilir. Her iki durum 

da ciddi yaralanmalara neden olabilir.

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

7 Makineyi her zaman iki elinizle tutun. Makineyi 

vücudunuzun sa¤ tarafında tutun.

8 Kesme donanımını bel hizasının altında tutun.

9 Makinenin yanından ayrılma veya makinenin taflınması 

durumunda motor mutlaka durdurulmalıdır. Sık sık 

taflınması durumunda, veya uzun seyahatlerde makinede 

daima transport koruma kullanılmalıdır.

10 Makinenin motorunu, kullanmadı¤ınız zaman ve yanında 

bulunmadı¤ınız zaman çalıflır vaziyette bırakmayınız.

ABC arazi testeresi

• Daima do¤ru teçhizatı kullanınız.

• Daima uygun olan teçhizatı kullanınız.

• Güvenlik flartnamesindeki kurallara daima uyunuz.

• Çalıflmayı iyi bir flekilde planlayıp organize ediniz.

• Kesiciyi çalıfltırırken daima tam devirle çalıfltırınız.

• Daima iyi durumda olan, kesici a¤zı e¤elenmifl olan 

kesicileri kullanınız.

• Tafl kesme iflleminden kaçınınız.

ÖNEML‹!

Bu bölüm, temizlik testeresi ve kesicilerle çalıflmayla ilgili 

temel güvenlik kurallarını ele almaktadır.

Cihazın kullanılması esnasında, emin olmadı¤ınız herhangi 

bir durumla karflılaflırsanız bir bilirkifliye danıflınız. Bu 

durumda satıcıyla veya servisinizle temasa geçiniz.

Yeterli derecede kaliteli olmayan ve çok zor ustalık 

gerektiren ürünleri kullanmaktan kaçınınız.

Makineleri kullanmaya bafllamadan önce, orman testeresi, 

çim biçme makinesi ve çim kesicileri arasındaki farkı 

anlamınız gerekir.
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• Devrilme yönünü kontrol edin (rüzgardan yararlanın). Çalıflma yöntemleri

• Kesme ifllemine bafllamadan önce, kesim bölgesini kontrol 

ederek, arazinin ne durumda oldu¤u, dayanma gücü olup 

olmadı¤ı, tafllık veya çukurlu olup olmadı¤ı tespit 

edilmelidir.

• Sahanın neresi kolaysa oradan bafllayın ve çalıflmak için 

kendinize açık bir alan yaratın.

• Her geçiflte 4-5 metre geniflli¤inde bir alanı temizleyerek 

saha boyunca sistemli olarak ileri geri çalıflın. Bu, 

makinanın her iki yöne de tam olarak eriflmesini sa¤lar ve 

kullanıcıya kullanıfllı ve birbiriyle kesiflmeyen bir çalıflma 

alanı sa¤lar.

• Yaklaflık 75 metre uzunlu¤unda bir fleridi temizleyin. 

‹lerledikçe yakıt tenekesini de hareket ettirin.

• Kesim ifllemi arazide sona erdi¤inde aracı belli bir açıyla 

yaslayarak kesmeye devam ediniz. Cihazla çapraz yönde 

kesim yapmak, cihaza yaslanarak yukarı-afla¤ı do¤ru 

yapılan kesimden çok daha kolaydır.

• Güzargahı yerdeki hendek ve di¤er engellerden kaçınacak 

biçimde planlayın. Ayrıca kesilen gövdelerin sahanın 

temizlenmifl kısmına düflmesini sa¤layacak biçimde rüzgar 

!
UYARI! Ciddi yaralanmalara yol 

açabilece¤inden motor çalıflırken veya kesici 

kısım dönerken makineyi kullanan kifli veya 

baflka herhangi biri kesilmifl parçaları 

almaya çalıflmamalıdır.

Bıçak flaftının etrafına sarılmıfl malzemeleri 

çıkarmadan önce motoru ve kesme 

düzene¤ini durdurun, aksi halde çok 

tehlikelidir. Makinenin belli bir süreyle 

kullanılmasından sonra, dingil açısı ısınabilir. 

Buna dokunuldu¤unda yanma sonucunda 

oluflabilecek yaralanma riski meydana 

gelebilir.

!
UYARI! Fırlayan, sıçrayan parçalara dikkat 

edin. Her zaman onanmıfl koruyucu gözlükler 

takın. Kesme donanımı koruyucusunun 

üstünden sarkmayın. Tafl, kıymık, vs. gözlere 

gelerek körlü¤e veya önemli yaralanmalara 

neden olabilir.

Yetkili olmayan kiflileri kesim alanının 

dıflında tutunuz. Çocukları, hayvanları, 

kesimi izleyen izleyicileri ve kesime yardımcı 

olan kiflileri, kesim esnasında güvenlik 

bölgesinin 15 metre uza¤ında tutunuz. 

Herhangi bir kifli makineye yaklafltı¤ında, 

hemen makineyi durdurunuz. Güvenlik 

bölgesinin içinde kesim yaparken, arkanıza 

bakmadan ve herhangi birisinin olup 

olmadı¤ını kontrol etmeden sa¤a-sola 

dönmeyiniz.

!
UYARI! Bazen dallar veya çimler, koruyucu 

bölme ile kesme cihazı arasında kalabilir. 

Makinenin temizli¤i yapılırken daima motoru 

durdurunuz.

!
UYARI! Testere bıça¤ı veya çim bıça¤ı takılı 

makineler, bıçak sabit bir nesneye temas 

etti¤inde fliddetle yan tarafa savrulabilir. 

Buna bıçak savrulması denir. Bıçak 

savrulması, makinenin ve/veya kullanıcının 

herhangi bir yöne sürüklenmesine ve 

makinenin kontrolünün kaybedilmesine 

neden olabilir. Makine bir çıkıntıya takılırsa, 

duraklarsa veya önünde bir engel varsa, 

bıçak savrulması uyarısız gerçekleflebilir. 

Kesilen malzemenin zor görüldü¤ü alanlarda, 

bıçak savrulmasının gerçekleflme olasılı¤ı 

daha fazladır.

Kesim bölgesinde saat 12 ile 3 arasında 

testere ile kesim yapmaktan kaçınınız. Kesme 

cihazının dönme (devir) hızından dolayı, 

çalıflma bölgesine kalın kökler sıçrayabilir.
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koflullarından faydalanmak için fleridin yönünü 

belirlemeniz gereklidir.

Testere kullanarak orman temizli¤i

• Gövde boyu büyüdükçe geri tepme riski artar. Bundan 

dolayı keserken bıça¤ın saat 12 ile saat 3 arasında kalan 

bölümünü kullanmaktan kaçınmalısınız.

• Sol tarafa do¤ru devrilmesi için a¤acının dibinin sa¤a 

do¤ru itilmesi gerekir. Bıça¤ı e¤ik tutup sıkıca bastırarak 

çapraz yönde sa¤ afla¤ıya do¤ru getirin. Aynı zamanda 

bıçak muhafazasını kullanarak gövdeyi itin. Bıça¤ın saat 3 

ile saat 5 arasında kalan bölümüyle kesin. Bıça¤ı 

ilerletmeden önce tam gaz verin.

• Sa¤ tarafa devrilmesi için a¤acının dibinin sola do¤ru 

itilmesi gerekir. Bıça¤ı e¤ik tutarak ça¤raz yönde sa¤a 

getirin. Bıça¤ın dönme yönünün a¤acın dibini sola do¤ru 

itmesi için bıça¤ın saat 3 ile saat 5 arasında kalan 

bölümüyle kesin.

• A¤acı ileri do¤ru devirmek için a¤acın dibinin geriye do¤ru 

çekilmesi gerekir. Bıça¤ı sıkı tutarak ani bir hareketle 

geriye do¤ru çekin.

• Büyük gövdeler her iki taraftan da kesilmelidir. Önce 

gövdenin hangi yöne devrilece¤ini belirleyin. ‹lk önce 

devrilece¤i tarafı kesin. Daha sonra gövdenin di¤er yanını 

kesin Keserken uygulayaca¤ınız basınç seviyesini 

gövdenin büyüklü¤ü ile a¤acın sertli¤ine uyacak biçimde 

ayarlayın. Ufak gövdelerde daha çok basınç uygulamak 

gerekirken, büyük gövdelerde daha azı yeterlidir.

• Gövdeler birbirlerine çok yakınsa yürüme hızınızı ona göre 

ayarlayın.

• Bıçak gövdede sıkıflırsa, asla makineyi bükerek 

çıkartmayın. Bu flekilde çıkartırsanız bıçak, debriyaj, mil 

veya dümen hasar görebilir. Kulpları bırakın, her iki 

elinizle mili kavrayın ve yavaflça çekerek makineyi 

kurtarın.
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Testerenin keskin a¤zıyla yapılan çalı 

temizli¤i

• ‹nce gövdeler ve çırpılar afla¤ı hareket eder. Biçme 

hareketiye, yanlara do¤ru sallayarak çalıflın.

• Tek bir testere hareketiyle birkaç gövdeyi kesmeye çalıflın.

• Grup halinde sert gövde bulunan yerlerde önce grubun en 

dıfl tarafındaki gövdeleri temizleyin. Sıkıflmaları önlemek 

için grubun dıfl tarafındaki gövdeleri, üst taraflarından 

kesin. Daha sonra gövdeleri gerekli yükseklikten kesin. 

Sonra, bıçakla grubun ortasına eriflerek kesmeye çalıflın. 

Eriflmekte hala zorlanıyorsanız, gövdeleri yukarıdan kesip 

devrilmelerini sa¤layın. Bu, sıkıflma riskini azaltır.

Çim biçme makineleri ve çim biçme

• Çim biçme makineleri, odun kesme iflleminde 

kullanılmamalıdır.

• Uzun ve sert çimlerin her türlüsünde mutlaka çim biçme 

makinesi kullanılmalıdır.

• Çimler saat sarkacı gibi yanlara do¤ru yayılan hareketlerle 

biçilir, bu ifllem sa¤dan sola temizlik hareketi ve soldan 

sa¤a geriye dönüfllü hareketlerle sa¤lanır. Biçme 

makinesini kullanırken, kesici kısmın sol kısmında (saatin 

8 ve 12 arasında) çalıflmasına dikkat ediniz.

• E¤er kesici, çim biçme ifllemi sırasında sol kısma meyilli 

olarak çalıflırsa, çimleri fliddetli bir fleklide belli bir yere 

toplar, bu ifllem örnn: tırmık ile çimlerin toplanmasını daha 

kolay bir hale getirir.

• Ritmik olarak yapılan çim biçme iflleminden sonra. Ayakta 

dik ve sabit bir flekilde durunuz. ‹leriye ve geriye do¤ru 

giderek tekrar hareketsiz bir flekilde durunuz.

• Destek fincanların çıkarınız ve arazinin üstüne bırakınız. 

Bu ifllem çim biçme makinesini arazinin çeflitli etkilerinden 

korur.

• Afla¤ıda belirtilen kurallar uyarak, cihazın çınlamaya 

benzer ses çıkarma riskini azaltınız: 

1Daima ful yakıtla çalıflınız.

2Geriye dönüfl hareketlerinde, yivli araçlardan uzak 

durmaya özen gösteriniz.

• Motoru durdurunuz, kayıflları çıkarınız ve cihazın yivli 

kısımlarını toplamadan önce makineyi topra¤ın üstüne 

yerlefltiriniz.

Kesme bafllı¤ı ile çim biçme

Kesme

• Kesme bafllı¤ını çimlerden uzaklafltırınız ve belli bir açıyla 

yaslanmıfl durumda tutunuz. Halatın son kısmı ifllemi 

yerine getirmektedir. Halatın kendi temposunda 

çalıflmasını sa¤layınız. Halatın içine herhangi bir maddeyi 

sokmayınız.

• Halat, çimleri ve çim olmayan di¤er maddeleri duvarlara, 

çitlere, a¤açlara ve çiçeklere do¤ru fırlatır, aynı zamanda 

ince a¤aç kabuklarına, çalılara ve çitlerdeki direklere zarar 

verebilir.

• Halat uzunlu¤unu 10-12 cm civarında kısaltarak ve motor 

devrini düflürerek ot ve bitki budarken meydana 

gelebilecek yaralanma riskini azaltınız.

Kazıyarak temizleme

• Kazıma tekni¤i ile yapılan temizlik, arzu edilmeyen bütün 

bitkileri temizler. Kesici bafllı¤ı topra¤ın üstüne koyunuz 

ve yaslayınız. Halatın son kısmını ile, a¤acın çevresindeki 

çubuk ve benzeri fleyleri kesip biçiniz. D‹KKAT! Bu 

teknik, halattaki aflınmayı arttırır.

• Halat çabuk aflındı¤ından, tafl, tu¤la, beton, metal direk ve 

benzeri çalıflmalarda, çubuk ve tahtalarla temaslarda 

malzemeyle donatmak gerekir.
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• Kesme ve kazıma ifllemlerinde, motora tam gaz vermeden 

çalıflma yapınız. Bu flekilde halat daha uzun bir süreyle 

aflınmadan kullanılabilecek ve kesme bafllı¤ı da daha az 

yıpranacaktır.

Kesme

• Tırafl etme ifllemi, alıfla gelmifl bir çim biçme makinesinin 

zorlukla yapabilece¤i kesme ifllemleri ve yerleri için ideal 

bir uygulamadır. Kesme ifllemi sırasında halatı topra¤a 

paralel gelecek flekilde tutunuz. Kesici bafllı¤ı afla¤ıya 

do¤ru bastırmaktan kaçınınız, çünkü bu flekilde çimlere ve 

araç-gerece zarar verebilirsiniz.

• Normal bir kesim sırasında, kesme bafllı¤ının sürekli 

toprakla iliflkili olmasını engelleyiniz. Bu tür uygulamalar, 

kesme bafllı¤ının aflınmasına ve bozulmasına neden 

olabilir.

Süpürme

• Döner halatın hafif rüzgar etkisi, çabuk ve tek yönlü basit 

temizlik için kullanılabilir. Halatı, temizlik yapılacak 

yüzeyin ve araçların üstüne paralel gelecek flekilde tutunuz 

ve ileri geri hareket ettiriniz.

• ‹yi bir sonuç elde edebilmek için motoru tam gaz olarak 

çalıfltırınız.
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Karbüratör

Çalífltírma

• Karbüratör, gaz ayarí aracílí¤íyla motorun devridaimini 

yönetir. Karbüratörün içinde hava/yakít birbirine karíflír.

• Karbüratör ayarı yapılması, motorun bulundu¤u koflullara, 

ör., iklime, yüksekli¤e ve benzine uyarlanması anlamına 

gelir.

Temel kurma

Fabrikadaki deneme sürüflünde karbüratör flöyle ayarlanír.

D‹KKAT! Karbüratörün optimal bir ayarı için satıcınızla/

servisinizle görüflerek kendi konusunda nitelikli bir elemana bu 

ifllemi yaptırınız.

Rölanti devrini ayarlama (T)

Hava filtresinin temiz olup olmadı¤ını kontrol edin. Rölanti 

devri do¤ru oldu¤unda kesicinin dönmemesi gerekir. Ayar 

yapılması gerekti¤inde, motor çalıflırken, T vidasını kesici 

dönmeye bafllayana kadar saat yönünde sıkıfltırın. Vidayı, 

kesici durana kadar saatin tersi yönünde açın. Motor her türlü 

konumda düzgün çalıflıp kesicinin dönmeye bafllamasını 

sa¤layacak devir hızına yeterli bir aralık oldu¤unda do¤ru 

rölanti devri sa¤lanmıfl olur.

Susturucu

D‹KKAT! Belli bir takım eksozlar katalizatör sistemiyle 

donatılmıfltır. Makinenizin katalizatör sistemiyle donatılmıfl 

olup olmadı¤ı konusunda bilgi almak için Teknik veri 

bölümüne bakınız.

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.

Makinenizdeki susturucunun üzerinde kıvılcım sıçramasını 

önleyen bir elek bulunur; bunun düzenli aralıklarla 

temizlenmesi gerekir. Ele¤in tıkanması motorun aflırı 

ısınmasına ve ciddi hasara neden olabilir..

D‹KKAT! Makineyi, kötü bir durumda bulunan bir eksozla 

asla beraber kullanmayınız.

!
UYARI! Makineyi çalıfltırmaya bafllamadan 

önce, debriyaj ile teçhizat borusunun bir 

arada monte edilmesi gerekir aksi taktirde 

debriyaj boflalabilir ve insanların 

yaralanmasına 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.

!
UYARI! Katalizatör susturucusu çok ısınır, 

bu nedenle makinenin kullanımı sona 

erdikten sonra sıcaklı¤ı hemen kaybolmaz. 

Susturucunun ısınması, makine boflta 

çalıflıyorken de devam eder. Susuturcuya 

dokunmak, deride yaralanmalara neden 

olabilir. Yanma tehlikesine karflı dikkatli 

olunuz.
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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 Pervane kanatlarí.

3 Silindirdeki so¤utucu borular.

4 Silindir kapa¤í (so¤uk havayí silindire iletir).

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.

Buji

Afla¤ídaki durumlar bujinin kondisyonunu etkiler:

• Yanlífl ayarlanmífl bir karbüratör.

• Kirli bir hava filtresi.

Bu faktörler bujinin elektrotlarínda artíklara yol açar ve çekifl 

bozukluklarí ile çalífltírma zorluklarína neden olabilir.

Bıçkının etkinli¤i düflükse, çalıfltırmada zorlanıyorsa ya da 

motor boflta çalıflırken tekliyorsa: baflka önlemlere 

bavurmadan, öncelikle bujiyi denetleyiniz. Buji kirliyse, 

temizleyiniz ve elektrot aralı¤ının 0,6-0,7 mm oldu¤unu 

denetleyiniz. Buji bir ay kadar çalıfltıktan sonra veya gerekirse 

daha önce de¤ifltirilmelidir.

D‹KKAT! Her zaman önerilen buji tipini kullaníníz! Yanlífl 

buji, kömür/silindir tahribine neden olur. Bujiye süpresör takılı 

oldu¤undan emin olun.

Hava filtresi

Afla¤ídakilerden kaçínmak için hava filtresi toz ve kirden 

aríndírílmalí ve düzenli olarak temizlenmelidir:

• Karbüratör arízalarí

• Çalífltírma sorunlarí

• Motor gücünün azalmasí

• Motor parçalarínda gereksiz aflínmasí

• Anormal ölçüde fazla yakít tüketimi.

Her 25 saatlik çalıflmadan sonra filtreyi temizleyiniz veya bu 

ifllemi tozlu çalıflma koflullarına göre daha sık uygulayınız.

Hava filtresinin temizlenmesi

Hava filtresi kapa¤ını sökünüz ve filtreyi dıflarıya çıkarınız. 

Hava filtresini sıcak suyla ve banyo sabunuyla yıkayınız. 

Filtreyi kuruduktan sonra tekrar yerine takarak monte ediniz.

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.

E¤er makine tozlu ortamlarda kullanılıyorsa, o taktirde hava 

filtresinin iç kısmının ya¤lanması gerekir. Bunun için kullanma 

talimatı bölümünde hava filtresinin iç kısmının ya¤lanması 

kısmına bakınız.

Hava filtresinin ya¤lanması

Hava filtresinin ya¤lanması  için daima HUSQVARNA filtre 

ya¤ı nı  kullanı nı z. no. 531 00 92-48. Hava filtresi ya¤ı , ya¤ı 

n filtreye eflit bir flekilde da¤ı lması  için bir çözülme maddesi 

içermektedir. Bu nedenle, ya¤ı n deriye temas etmemesini 

sa¤layı nı z.

Hava filtresini plastik bir torba içine koyunuz ve filtre ya¤ını, 

filtrenin içine dökünüz. Ya¤ın eflit flekilde filtreye 
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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.

Debriyajlar

Debriyajlar fabrika çıkıfllı olarak, güvenli bir miktardaki ya¤la 

ya¤lanmıfllardır. Makine kullanmaya bafllamadan önce kontrol 

edilerek debriyajlar 3/4 kısmının ya¤la dolu oldu¤u 

görülmelidir. Debriyajlar ya¤ı için özel HUSQVARNA ya¤ını 

kullanınız.

Debriyaj ya¤ı, normal olarak olası bir tamir durumu sözkonusu 

olmadıkça de¤ifltirilmemelidir.
28 – Turkish



BAKIM
Turkish – 29

Bakım fleması

Afla¤ıda makinede yapılması gereken bakım ifllemlerinin listesi vardır. Konuların ço¤u Bakım bölümünde anlatılmıfltır. 

Kullanıcının, Kullanım Kılavuzu’nun yalnız bu bölümünde belirtilen bakım ve servisi yapması gerekir. Daha kapsamlı ifllerin yetkili 

bir servis tarafından yapılması zorunludur.

Bakím Günlük bakím Haftalík bakím Aylík bakím

Makinenin dıfl kısmını temizleyin. X

Kayıflların zarar görmemifl oldu¤undan emin olunuz. X

Askı tokasının hasarlı olup olmadı¤ını kontrol edin. X

Gaz tetikleme kilidi ve gaz fonksiyonunun güvenlik açısından do¤ru 
flekilde iflledi¤inden emin olun.

X

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

Makinenin tutama¤ının ve dümeninin tam ve düzenli oturdu¤undan 
emin olunuz.

X

Kesme cihazının boflta devir yapıp yapmadı¤ını kontrol ediniz. X

Hava filtresini temizleyiniz. Gerekti¤inde de¤ifltiriniz. X

Koruma bölümünün zarar görmemifl oldu¤undan ve çatlamıfl veya 
delinmemifl oldu¤undan emin olunuz. Koruma bölümünde çatlamalar 
ve yarıklar meydana gelmiflse hemen de¤ifltiriniz.

X

Kesme cihazının keskin a¤zını kontrol ediniz, merkezi yerde 
bulundu¤undan yeterli keskinlikte bulundu¤undan ve çatlama veya 
yarıklar bulunmadı¤ından emin olunuz. Tüm olarak merkezi bir 
biçimde monte edilmemifl bir kesme aleti titreflimlere ve makinenin 
bozulmasına yol açabilir.

X

Kesme bafllı¤ının zarar görmemifl olmasından ve çatlak veya yarık 
bulunmadı¤ından emin olunuz. E¤er gerekiyorsa kesme bafllı¤ını 
de¤ifltiriniz.

X

Kesme donanımının kilit somununun do¤ru flekilde sıkıldı¤ından emin 
olun.

X

Vidalarín ve somunlarín síkíflma durumlaríní denetleyiniz. X

Motordan, depodan veya yakıt hatlarından yakıt sızıntısı olup 
olmadı¤ını kontrol edin.

X

Kesme aracının taflıyıcı korumasının tam ve düzenli bir flekilde 
yerlefltirilebildi¤ini görünüz.

X

Motorun ya¤ seviyesini kontrol edin ve gerekiyorsa ya¤ ilave edin. X

Motor çalıfltırma cihazı (halatıyla beraber) kontrol ediniz. X

Titreflim yalítícílarínín arízalí olup olmadíklaríní denetleyiniz. X

Bujileri dı fl kı sı mdaki temizli¤ini yapı nı z. Bujileri sökerek elektrik 
mesafesini kontrol ediniz. Mesafeyi 0,6-0,7 mm ye ayarlayı nı z veya 
bujileri de¤ifltiriniz. Bunun için bujiler kı smı na bakı nı z radyo arı zası .

X

Makinenin so¤utma sistemini temizleyin. X

Susturucunun kıvılcım hapsedici a¤ını temizleyiniz veya de¤ifltiriniz 
(yalnız katalizör sistemi olmayan susturucular için geçerlidir.)

X

Karbüratörü dıfl kısımda temizleyiniz ve kirlerini boflaltınız. X

Dingil açısının 3/4 oranda ya¤la dolu oldu¤unu kontrol ediniz. E¤er 
gerekiyorsa özel ya¤la doldurunuz.

X

Yakıt filtresinde kirlenme olup olmadı¤ını ve yakıt hortumunda çatlak 
veya baflka kusurlar olup olmadı¤ını kontrol edin. Gerekirse de¤ifltirin.

X

Tüm kablolarí ve ba¤lantílarí denetleyiniz. X

Debriyajı, debriyaj yaylarını ve debriyaj kampanasını kontrol ederek, 
aflınıp aflınmadıklarından emin olunuz. E¤er gerekiyorsa de¤ifltiriniz.

X

Bujileri de¤ifltiriniz. Bunun için bujiler kısmına bakınız radyo arızası. X

Susturucunun kıvılcım hapsedici a¤ını (yalnız katalizatör sistemi 
bulunan susturucular için geçerlidir) kontrol ederek temizleyiniz.

X

Motor ya¤ını de¤ifltirin. X



TEKN‹K B‹LG‹LER
Teknik bilgiler

Dipnot 1: Çevreye verilen gürültü emisyonu AB direktifi 2000/14/EC uyarínca ses gücü (LWA) olarak ölçülmüfltür. Makine için 

bildirilen ses gücü düzeyi, en yüksek düzeyi veren orijinal kesme ataflmanıyla ölçülmüfltür. Garanti edilen ve ölçülen ses gücü 

arasındaki fark, garantili ses gücünün, 2000/14/AT Sayılı Direktif do¤rultusunda, ölçüm sonucundaki da¤ılımı ve aynı modelden 

farklı makineler arasındaki de¤iflimleri de içermesidir.

Not 2: Makinenin denk gürültü basınç düzeyi için bildirilen verilerdeki tipik istatistik da¤ılım (standart sapma) 1 dB (A) fleklindedir.

Not 3: Denk vibrasyon düzeyi için bildirilen verilerin tipik istatistik da¤ılımı (standart sapması) 1 m/sn2 fleklindedir.

324Rx

Motor

Silindir hacmi, cm3 25,0

Silindir çapí, inç/mm 35

Hortum uzunlu¤u, inç/mm 26

Boflta çalíflma deviri, rpm 3100

Önerilen en yüksek devir, rpm 11000

Hareketli dingillerin r/dakika dönme sayısı 8300

ISO 8893 uyarınca azami motor çıkıflı, kW/dev/dak 0,8 / 7000

Katalizatör eksoz Hayır

Devir sayısı düzenleyicisi, difl sistemi Hayır

Ateflleme sistemi

Buji NGK CMR5H

Elektrot aralí¤í, inç/mm 0,6

Yakít ya¤lama sistemi

Benzin deposu hacmi, litre 0,5

A¤írlík

A¤ırlık, yakıtsız, kesme cihazı ve koruma, kg 5,5

Gürültü emisyonlarí

(1 nolu dipnota bakíníz)

Ses gücü düzeyi, ölçülmüfl dB(A) 105

Ses gücü düzeyi, garantili LWA dB(A) 106

Ses düzeyi

(2 nolu dipnota bakíníz)

Kullanıcının kula¤ına gelen ses basıncının karflılı¤ ölçülmüfl 

ve EN ISO 11806 ve ISO 22868, dB(A) olarak uygunlu¤u 

tespit edilmifltir.

Budayıcı bafllı¤ıyla (orijinal) donatılmıfl 93

Çim bıça¤ıyla (orijinal) donatılmıfl 89

Titreflim düzeyleri

(3 nolu dipnota bakíníz)

EN ISO 11806 ve ISO 22867 do¤rultusunda, kulplarda 

ölçülen denk vibrasyon düzeyleri (ahv,eq): m/sn2

Budayıcı bafllı¤ıyla (orijinal) donatılmıfl, sol/sa¤ 2,9/3,1

Çim bıça¤ıyla (orijinal) donatılmıfl, sol/sa¤ 2,7/2,2
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TEKN‹K B‹LG‹LER
 

Uygunluk konusunda AB deklarasyonu (Sadece Avrupa için geçerlidir)

Husqvarna AB,SE-561 82 Huskvarna, Sverige, Tel +46-36-146500 adresindeki flirket, iflbu nedenle testerelere onaylayı p güvence 

altı na almı fltı r.Husqvarna 324Rx2013 yı lı  itibariyle ve sonrası  için seri numaraları  (yı lı  metinde ve tabelada gösterilecek ve 

buna ek olarak sonraki numaralar bildirilecektir) TAVS‹YE D‹REKT‹FLER‹NDEK‹ kurallara karflı lı k gelmelidir.

   - 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‹. Ek V’e göre  

       uygunluk de¤erlendirmesi.

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

Uygulanan standartlar:

EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007

SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, ‹sveç, Husqvarna AB adına gönüllü sınamayı gerçeklefltirmifltir. 

Sertifikanín numarasí: SEC/09/2169 Ayrıca 2000/14/EG numaralı Konsey Yönergesi’nin Ek V’i ile uyumlulu¤u onaylanmıfltır. 

Sertifikanín numarasí: 01/164/039

Huskvarna, 8 nisan 2013

Per Gustafsson, Gelifltirme müdürü (Husqvarna AB yetkili temsilcisi ve teknik dokümantasyon sorumlusu.)

Onaylı aksesuarlar Tip Kesici aletin koruması, çeflit. no.

Kesici alet dingilinin vidalanması M10

Çim biçme makinesi/çim bıça¤ı
Grass 255-4 1" (Ø 255 4-difl) 503 93 42-02

Grass 255-8 1" (Ø 250 8-difl) 503 93 42-02

Testere keskin a¤zı
Maxi X 200-26 1” (Ø 200 26-difl) 537 21 71-01

Scarlet 200-22 1" (Ø 200 22-difl) 537 21 71-01

Plastik bıçaklar

Tricut Ø 255 mm (Ayrı bıçakların parça 

numarası: 531 01 77-15)
503 93 42-02 /  503 97 71-01

Tricut Ø 300 mm (Ayrı bıçakların parça 

numarası: 531 01 77-15)
503 93 42-02

Kesme bafllı¤ı

Trimmy Fix (Ø 2,4 mm kordon) 503 93 42-02 /  503 97 71-01

Superauto II (Ø 2,4 - 2,7 mm kordon) 503 93 42-02 /  503 97 71-01

S35 (Ø 2,4 - 3,0 mm kordon) 503 93 42-02 /  503 97 71-01

T25 (Ø 2,0 - 2,7 mm kordon) 503 93 42-02 /  503 97 71-01

T35, T35x (Ø 2,4 - 3,0 mm kordon) 503 93 42-02 /  503 97 71-01

Destek fincanı Sabit -
Turkish – 31
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