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Giriş
Ürün açıklaması
Husqvarna 530iP4, 530iPT5, elektrik motoru bulunan
akülü uzun milli budayıcıdır.

Kullanım amacı
Bu ürün dal ve çalıların kesimi için kullanılır.

Not: Ulusal düzenlemeler ürünün kullanımını
kısıtlayabilir.

Ürünü yalnızca üretici tarafından onaylanmış
aksesuarlarla kullanın. Bkz. Aksesuarlar sayfada: 25.

Genel bakış
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1. Testere başlığı
2. Zincir yağı deposu
3. Kılavuz

4. Kılavuz somunları
5. Mil
6. Kuşam askılık destek kancası (530iPT5)
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7. Tuş takımı
8. Güç tetiği kilidi
9. Güç tetiği
10. Arka kol
11. Ön tutamak
12. Esnek kablo
13. Akü şarj cihazı (Aksesuar)
14. Güç göstergesi
15. Pil çıkarma düğmeleri
16. Akü (Aksesuar)
17. Uyarı göstergesi
18. Akü gösterge düğmesi
19. Akü durumu
20. Çalıştırma ve durdurma düğmesi
21. SavE düğmesi
22. Taşıma askısı
23. 4 mm allen anahtarı
24. Kombine anahtar
25. Kullanım kılavuzu
26. Teleskopik işlev (530iPT5)
27. Dal kancası
28. Nakliye koruyucusu
29. Darbe siperliği

Ürün üzerindeki semboller
UYARI! Bu ürün tehlikelidir. Ürün dikkatli ve
doğru bir şekilde kullanılmazsa operatör
veya yakındaki kimseler yaralanabilir veya
ölebilir. Operatörün veya yakındaki
kimselerin yaralanmasını önlemek için
kullanım kılavuzundaki tüm güvenlik
talimatlarını okuyup bunlara uyun. Lütfen
kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve
kullanımdan önce talimatları anladığınızdan
emin olun.

Üzerinize nesne düşebilecek yerlerde
koruyucu baret kullanın. Onaylanmış kulak

koruma ekipmanı kullanın. Onaylı koruyucu
gözlük kullanın.

Onaylı koruyucu eldiven kullanın.

Ağır işler için elverişli, kaymaya dirençli
botlar kullanın.

Oklar, tutma yeri konumunun sınırını
gösterir.

Su sıçramasına karşı korumalıdır.

Doğru akım.

Vücudunuzun tüm parçalarını sıcak
yüzeylerden uzak tutun.

Zincir yağının doldurulması ve yağ akışının
ayarlanması.

Kesme birimi çalışma döngüsü, çalışma
süresi/rölanti süresi.

Ürün veya ambalajı evsel atık olarak
atılamaz. Ürün ve ambalajı, elektrikli ve
elektronik ekipmanları geri dönüştürmek için
uygun bir geri dönüşüm istasyonuna
gönderilmelidir. (Sadece Avrupa için
geçerlidir)

Bu ürün elektriğe karşı yalıtılmamıştır. Ürün, yüksek voltajlı güç hattına yaklaşırsa veya te-
mas ederse ölüme ya da ciddi yaralanmaya yol açabilir. Elektrik, ark yaparak bir noktadan
diğerine sıçrayabilir. Voltaj ne kadar yüksekse elektriğin sıçrama mesafesi de o kadar uzun-
dur. Elektrik, özellikle ıslaksalar dallardan ve diğer nesnelerden de geçebilir. Makine ve yük-
sek voltajlı güç hatları ve/veya bunlara temas eden tüm nesneler arasında en az 10 m mesa-
fe bırakın. Bu güvenli mesafenin dahilinde çalışmanız gerekirse çalışmaya başlamadan önce
daima ilgili elektrik şirketiyle irtibata geçerek gücün kesildiğinden emin olmanız gerekir.

Ürün operatörü, çalışma sırasında insanların veya hayvanların kendisine 15 metreden fazla
yaklaşmamasını sağlamalıdır.
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yyyyhhxxxx Nominal değerler plakası seri numa-
rasını gösterir. yyyy üretim yılı, hh
üretim haftası ve xxxx sıra numarası-
dır.

Ürün, geçerli AT direktiflerine uygundur.

Not: Ürünün üzerindeki diğer semboller/etiketler, bazı
pazarların sertifikalandırma gereklilikleri ile ilgilidir.

Akü ve/veya akü şarj cihazı üzerindeki
semboller

Bu ürünü, elektrikli ve
elektronik ekipmanlar için
bir geri dönüşüm istasyo-
nunda geri dönüştürün.
(Sadece Avrupa için ge-
çerlidir)

Arıza emniyetli dönüştürücü.

Akü şarj cihazını sadece kapalı mekanlarda
kullanın ve saklayın.

Çift yalıtım.

Ürün sorumluluğu
Ürün sorumluluğu yasalarında belirtildiği üzere;

• ürünün hatalı bir şekilde onarılması,
• ürünün, üretici tarafından onaylanmayan veya

üreticiden alınmayan parçalarla tamir edilmesi,
• üründe, üreticiden alınmayan veya üretici tarafından

onaylanmayan bir aksesuar bulunması,
• ve ürünün, onaylı bir servis merkezinde veya yetkili

bir kurum tarafından tamir edilmemesi durumunda
oluşabilecek hasarlardan sorumlu değiliz.

Güvenlik
Güvenlik tanımları
Kılavuzdaki önemli kısımları vurgulamak için uyarılar ve
notlar kullanılmıştır.

UYARI: Kılavuzdaki talimatlara uyulmadığı
takdirde operatör veya çevredeki kişiler için
ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi varsa
kullanılır.

DİKKAT: Kılavuzdaki talimatlara uyulmadığı
takdirde ürünün, diğer malzemelerin veya
çevrenin zarar görme riski olduğunda
kullanılır.

Not: Belirli bir durumda bilgi verilmesi gerektiğinde
kullanılır.

Genel elektrikli alet güvenlik uyarıları
UYARI: Tüm güvenlik uyarılarını ve
talimatları okuyun. Uyarılar ve talimatların
göz ardı edilmesi elektrik çarpmasına,
yangına ve/veya ciddi yaralanmaya neden
olabilir.

Not: Tüm uyarı ve talimatları ilerde başvurmak üzere
saklayın. Uyarılardaki "elektrikli alet" ifadesi, şebeke
akımıyla çalışan (kablolu) elektrikli aletinizi veya aküyle
çalışan (kablosuz) elektrikli aletinizi belirtmektedir.

Çalışma alanı güvenliği
• Çalışma alanını temiz ve iyi aydınlatılmış tutun.

Kalabalık veya karanlık alanlar kazalara neden
olabilir.

• Elektrikli aletleri yanıcı sıvıların, gazların veya
tozların bulunduğu patlayıcı ortamlarda
çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya gazı
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkarır.

• Elektrikli aletleri kullanırken çocukları ve
yanınızdakileri uzakta tutun. Dikkatinizin dağılması,
kontrolü kaybetmenize neden olabilir.

Elektrik güvenliği
• Elektrikli aletlerin fişleri prize uygun olmalıdır. Hiçbir

zaman fişler üzerinde herhangi bir değişiklik
yapmayın. Topraklı elektrikli aletler ile herhangi bir
adaptör fiş kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve
uygun prizler elektrik çarpması riskini azaltır.

• Boru, radyatör, alan, soğutucu gibi topraklı
yüzeylerle vücut temasından kaçının. Vücudunuz
topraklı ise elektrik çarpması riski artar.
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• Elektrikli aletleri yağmura veya ıslak koşullara maruz
bırakmayın. Elektrikli aletin içine giren su, elektrik
çarpması riskini artırır.

• Kabloyu kötü kullanmayın. Kabloyu asla elektrikli
aleti taşımak, çekmek veya fişini çıkarmak için
kullanmayın. Kabloyu ısıdan, yağdan, keskin
kenarlardan veya hareketli parçalardan uzakta tutun.
Hasar görmüş veya dolaşmış kablolar elektrik
çarpması riskini artırır.

• Elektrikli aleti dış mekanda kullanırken, dış mekan
kullanımı için uygun bir uzatma kablosu kullanın. Dış
mekan için uygun bir kordon kullanmak, elektrik
çarpması riskini azaltır.

• Elektrikli aleti mutlaka nemli bir ortamda
çalıştırmanız gerekiyorsa artık akım cihazı (RCD)
korumalı bir güç kaynağı kullanın. RCD kullanmak
elektrik şoku riskini azaltır.

Kişisel güvenlik
• Elektrikli aletleri kullanırken dikkatinizi yaptığınız işe

verin ve sağduyulu olun. Yorgunken veya
uyuşturucu, alkol ya da ilaç etkisi altındayken
elektrikli aletleri kullanmayın. Elektrikli alet
kullanırken bir anlık bir dikkatsizlik, ciddi
yaralanmaya neden olabilir.

• Kişisel koruyucu araçlar kullanın. Daima koruyucu
gözlük takın. Uygun durumlarda toz maskesi,
kaymayan güvenlik ayakkabıları, çelik başlık veya
kulak koruma ekipmanı gibi koruyucu ekipman
kullanımı yaralanmaları azaltır.

• Makinenin kendiliğinden çalışmasını önleyin. Güç
kaynağına ve/veya akü grubuna bağlamadan, aracı
kaldırmadan veya taşımadan önce anahtarın
KAPALI konumda olduğundan emin olun. Elektrikli
aletleri parmağınız çalıştırma düğmesindeyken
taşımak veya açık elektrikli aletlere enerji vermek
kazalara davetiye çıkarır.

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

• Makineyi kullanırken erişim alanınızın dışındaki
yerlere uzanmaya çalışmayın. Her zaman yere
sağlam basın ve dengenizi koruyun. Bu, elektrikli
aletin beklenmedik durumlarda daha iyi kontrolünü
sağlar.

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

• Cihazlar toz çekme ve toplama takımı bağlantısı ile
geldiyse bunların bağlı olduğundan ve düzgün
kullanıldığından emin olun. Toz toplama özelliği tozla
ilgili tehlikeleri azaltabilir.

• Aletleri sık kullanmanın verdiği aşinalıkla kendinizi
rahat hissedip alet güvenlik ilkelerini görmezden
gelmeyin. Dikkatsizce gerçekleştirilen işlemler bir
anda ciddi yaralanmalara neden olabilir.

• Elektrikli aletin kullanımı sırasında meydana gelen
titreşim emisyonu, aletin kullanıldığı şekle bağlı

olarak belirtilen toplam değerden farklılık gösterebilir.
Operatörler, gerçek kullanım koşullarını ve
ortamlarını dikkate alarak kendilerini koruyacak
doğru önlemleri belirlemelidir (aletin kapalı kaldığı ve
rölantide çalıştığı zamanlar gibi çalışma zamanlarıyla
ilgili tüm hususlar dikkate alınmalıdır).

Elektrikli alet kullanımı ve bakımı
• Elektrikli aleti zorlamayın. Yapacağınız iş için uygun

olan elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet,
tasarlandığı oranda işi daha iyi ve güvenli yapar.

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

• Herhangi bir ayarlama yapmadan, aksesuar
değiştirmeden veya elektrikli aletleri saklamadan
önce elektrikli aletin güç kaynağı fişini çekin ve/veya
akü grubunu çıkarın. Bu tür önleyici güvenlik
önlemleri, elektrikli aletin kazara çalıştırılma riskini
azaltır.

• Kullanılmayan elektrikli aletleri çocukların
erişemeyeceği yerde saklayın ve elektrikli alete veya
elektrikli aleti kullanmak üzere bu talimatlara yabancı
olan kişilere izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.

• Elektrikli aletlerin bakımını yapın. Hareketli
parçaların yanlış konumlandırılması veya
bağlanması, parçaların kırılması ve elektrikli aletin
çalışmasını etkileyebilecek herhangi bir durum olup
olmadığını kontrol edin. Hasarlı ise kullanmadan
önce elektrikli aleti tamir ettirin. Çoğu kaza yetersiz
bakım yapılmış elektrikli aletlerden
kaynaklanmaktadır.

• Kesme araçlarını keskin ve temiz tutun. Bakımı
düzgün yapılmış, kesen tarafları yeterli keskinlikte
olan kesme araçlarının takılma ihtimali daha az olup
kontrol etmesi daha kolaydır.

• Elektrikli aleti, aksesuarları ve araç parçalarını vb.
çalışma koşullarını ve yapılacak işi göz önünde
tutarak bu talimatlara uygun şekilde kullanın.
Elektrikli aletin düşünülen amaçlar dışında
kullanılması tehlikeli bir duruma yol açabilir.

Akülü alet kullanımı ve bakımı
• Sadece üreticinin belirttiği şarj aletiyle şarj edin. Bir

akü grubu için uygun olan bir şarj aleti başka bir akü
grubuyla kullanıldığında yangın riski doğurabilir.

• Sadece özel geliştirilmiş akü paketlerine sahip
elektrik aletleri kullanın. Farklı türde akü gruplarının
kullanılması yangın ve yaralanma riski doğurabilir.

• Akü grubu kullanımda değilken ataç, bozuk para,
anahtar, çivi, vida veya diğer küçük metal cisimler
gibi bir ucun başka bir uca bağlanmasına neden
olabilecek cisimlerden uzak tutun. Akü uçlarının kısa
devre yapması vücudun yanmasına veya yangına
neden olabilir.

• Zorlayıcı koşullarda aküden elektrolit sızabilir;
dokunmayın. Kazayla temas ederseniz bol suyla
yıkayın. Sıvı göze temas ederse ayrıca doktora
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başvurun. Aküden sızan sıvı cildin tahriş olmasına
veya yanıklara neden olabilir.

Servis
• Elektrikli aletinizin yalnızca aynı yedek parçalar

kullanan uzman bir tamirci tarafından onarılmasını
sağlayın. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin sağlanması
için gereklidir.

Uzun milli budayıcı güvenlik uyarıları - kişisel
güvenlik
• Uzun milli budayıcıyı kullanırken tüm uzuvlarınızı

testere zincirinden uzak tutun. Uzun milli budayıcıyı
çalıştırmadan önce, testere zincirinin hiçbir şeye
temas etmediğinden emin olun. Uzun milli budayıcı
çalışırken bir anlık dalgınlık vücudunuzun ya da
kıyafetlerinizin testere zincirine sıkışmasına neden
olabilir.

• Uzun milli budayıcıyı daima sağ elinizle arka tutma
kolundan, sol elinizle de ön tutma yerinden sıkıca
tutun. Farklı bir el kombinasyonuyla testereyi
tutarsanız kişisel yaralanma riski doğar; bunu asla
yapmayın.

• Motorlu testere kendi kablosuyla ya da başka
kablolarla temas edebileceğinden uzun milli
budayıcıyı yalnızca izoleli tutma yüzeyinden tutun.
Testere zincirlerinin, içinden "elektrik geçen" bir
kabloya temas etmesi uzun milli budayıcının metal
parçalarına "elektrik yüklenmesine" ve operatöre
elektrik çarpmasına neden olabilir.

• Koruyucu gözlük takın. Kulak, baş, eller, bacaklar ve
ayaklar için ilave koruyucu ekipman takmanız
önerilir. Yeterli koruyucu ekipman, sıçrayan
cisimlerden veya testere zincirine kazayla temas
etmekten kaynaklanabilecek yaralanma riskini
azaltır.

• Testereyi yalnızca sağlam, sabit ve düz bir zeminde
ayakta durur konumdayken ve ayaklarınız sabit
haldeyken kullanın. Kaygan veya dengesiz yüzeyler
dengenizi veya uzun milli budayıcının hakimiyetini
kaybetmenize neden olabilir.

• Gergin duran bir ağaç dalını keserken, dalın aniden
sıçramasına/fırlamasına karşı dikkatli olun. Ağaç
liflerindeki gerilim boşaldığı anda, yay gibi gerilmiş
ağaç dalı operatöre çarpabilir ve/veya uzun milli
budayıcının kontrolden çıkmasına neden olabilir.

• Fundalıkları veya fidanları keserken son derece
dikkatli olun. İnce parçalar uzun milli budayıcıya
takılıp size doğru fırlayabilir ya da dengenizi
kaybetmenize neden olabilir.

• Yağlama, zincir gerdirme ve kılavuz ve zincirin
değiştirilmesi için talimatları uygulayın. Hatalı
gerdirilmiş veya yağlanmış bir zincir kopabilir veya
geri tepme riskini artırabilir.

• Uzun milli budayıcıyı ön tutma yeri kapalı halde ve
vücudunuzdan uzak tutarak taşıyın. Uzun milli
budayıcıyı taşırken ya da depolarken kılavuz
kapağını mutlaka takın. Uzun milli budayıcının doğru
şekilde kullanılması, hareket halindeki testere
zincirine kazara temas etme riskini azaltacaktır.

• Sadece ahşabı kesin. Uzun milli budayıcıyı
tasarlanan kullanım amacı dışında kullanmayın.
Örneğin uzun milli budayıcıyı metal, plastik, taş
duvar veya ahşap olmayan yapı malzemelerini
kesmek için kullanmayın. Uzun milli budayıcının
tasarlandığı işler dışında kullanılması, tehlikeli
durumlara neden olabilir.

• Testere saplarını kuru, temiz, gres ve yağdan
arındırılmış halde tutun. Gresli veya yağlı saplar
elinizin kaymasına ve testere hakimiyetini
kaybetmenize neden olabilir.

• Riskleri ve bunlardan nasıl sakınacağınızı anlayana
kadar bir ağacı devirme girişiminde bulunmayın. Bir
ağacı devirirken operatör veya yanındakiler ciddi
şekilde yaralanabilir.

• Bu uzun milli budayıcı ağaç devirmek için
tasarlanmamıştır.Uzun milli budayıcının
tasarlanandan farklı işler için kullanılması operatör
veya yanındakilerin ciddi şekilde yaralanmasına
neden olabilir.

• İlk kez kullananların kütükleri bir testere tezgahı veya
beşiği üzerinde keserek alıştırma yapmalarını
önemle tavsiye ederiz.

Geri tepmenin nedenleri ve operatörün
yapabilecekleri
Kılavuzun burnu veya ucu bir cisme değdiği zaman ya
da kesim sırasında ağaç uzun milli budayıcıyı sıkıştırırsa
geri tepme meydana gelebilir. Bazı durumlarda, uç
kısımdan sağlanan temas aniden geri tepmeye ve
kılavuzun operatöre doğru yukarı/geri hareket etmesine
neden olabilir. Uzun milli budayıcının kılavuzun üst
kısmına doğru sıkışması kılavuzun hızla operatöre
doğru hareket etmesine neden olabilir. Bu tip anlık
durumlar uzun milli budayıcının hakimiyetini
kaybetmenize neden olarak ciddi yaralanmaya
sebebiyet verebilir. Sadece uzun milli budayıcınızda
bulunan güvenlik araçlarına güvenmeyin. Uzun milli
budayıcı kullanıcısı olarak, kesim işlerinde kazaların ve
yaralanmanın önlenmesine yönelik tedbirler almak sizin
sorumluluğunuzdadır. Geri tepme, uzun milli budayıcının
hatalı kullanılmasından ve/veya hatalı çalışma
prosedürlerinden/koşullarından kaynaklanır ve aşağıda
belirtilen uygun önlemlerin alınması suretiyle önlenebilir:

• Uzun milli budayıcının tutma yerlerini iki elinizin
parmaklarıyla sıkı şekilde kavrayarak tutun ve
vücudunuz ile kolunuzu olası geri tepme kuvvetlerine
mukavemet edebilecek şekilde konumlandırın. Geri
tepme kuvvetleri, gerekli tedbirler alınırsa operatör
tarafından kontrol altına alınabilir. Uzun milli
budayıcıyı elinizden bırakmayın.

• Asla omuz yüksekliğinin üzerinde bir yükseklikte
kesme işlemi yapmayın. Bu sayede, istenmeyen uç
teması önlenebilir ve beklenmedik durumlarda uzun
milli budayıcı daha iyi kontrol edilebilir.

• Sadece üretici tarafından belirtilen yedek kılavuzları
ve uzun milli budayıcıları kullanın.Yanlış yedek
kılavuzların ve uzun milli budayıcıların kullanılması
zincirin kopmasına ve/veya geri tepmeye neden
olabilir.
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• Üreticinin uzun milli budayıcı için bileyleme ve bakım
talimatlarını uygulayın. Derinlik ölçeği yüksekliğini
azaltmak daha fazla geri tepmeye neden olabilir.

Genel güvenlik talimatları

UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki
uyarı talimatlarını okuyun.

• Ürününün kazara çalışmasını önlemek için aküyü
çıkarın.

• Bu ürün, dikkatli olmamanız ya da ürünü doğru
kullanmamanız halinde tehlikeli bir alettir. Bu ürün,
operatör ya da başkaları açısından ciddi
yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.

• Orijinal özellikleri değiştirilmişse ürünü kullanmayın.
Üreticinin onayı olmadan ürünün bir parçasını
değiştirmeyin. Yalnızca üretici tarafından onaylanmış
parçaları kullanın. Hatalı bakım çalışmaları,
yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.

• Kullanmadan önce ürünü kontrol edin. Bkz. 
Çalıştırmadan önce kontrol etme sayfada: 14 ve 
Bakım takvimi sayfada: 16. Arızalı ürünü
kullanmayın. Bu kılavuzda belirtilen güvenlik
kontrolleri, bakım ve servis talimatlarını uygulayın.

• Çocuklar, ürünle oynamadıklarından emin olmak için
gözetim altında tutulmalıdır. Çocukların veya ürünün
ve/veya akünün kullanımı konusunda eğitilmemiş
diğer kişilerin ürünü kullanmasına veya üründe
servis işlemleri yapmasına kesinlikle izin vermeyin.
Ulusal yasalarda kullanıcı yaşı konusunda bir
düzenleme olabilir.

• Çocukların veya yetkili olmayan kişilerin erişmesini
önlemek için ürünü kilitli bir alanda tutun.

• Ürünü çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
• Üreticinin izni alınmadan ürün tasarımında hiçbir

şekilde değişiklik yapılamaz. Her zaman orijinal
aksesuarlar kullanın. Onaylanmayan değişiklikler ve/
veya aksesuarlar, operatörler ve başka kişilerin ciddi
şekilde yaralanmasına veya ölümüne yol açabilir.

Not: Kullanım, Ulusal veya Yerel yönetmelikler
tarafından düzenlenebilir. Belirlenmiş yönetmeliklere
uyun.

Kullanım için güvenlik talimatları

UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki
uyarı talimatlarını okuyup bunlara uyun.

• Çalışırken hiçbir insan veya hayvanın 15 metreden
(50 ft) fazla yaklaşmadığından emin olun. Aynı
çalışma alanında birden fazla operatör çalıştığında
güvenli mesafe en az 15 metre olmalıdır. Aksi
takdirde ciddi yaralanma riski vardır. Herhangi biri
yaklaşırsa ürünü derhal durdurun. Güvenlik bölgesi

içinde kimsenin bulunmadığından emin olmak için
arkanızı kontrol etmeden ürünü asla sallamayın.

• Kötü hava şartlarında çalışmak yorucu olabilir ve
genellikle beraberinde tehlikeler getirir. Beraberinde
getirebileceği riskler nedeniyle makinenin yoğun sis,
sağanak yağmur, şiddetli rüzgar, aşırı soğuk veya
yıldırım düşme riskinin olduğu durumlar gibi çok kötü
hava koşullarında kullanılması tavsiye edilmez.

• Çocukların ürünü kullanmasına veya yakınında
bulunmasına izin vermeyin. Ürünün çalıştırılması
kolay olduğu için çocuklar, tam gözetim altında
tutulmadıklarında makineyi çalıştırabilirler. Bu da
ciddi yaralanma riski doğurur. Ürün, yakın gözetim
altında olmadığında akü ile bağlantısı kesilmelidir.

• İnsanların, hayvanların veya diğer nesnelerin ürün
kontrolünüzü etkilemeyeceğinden veya bunların
kesme donanımıyla ya da kesme donanımının
fırlattığı sabit olmayan nesnelerle temas
etmeyeceğinden emin olun.

• Kulak koruma ekipmanı taktığınızda uyarı
sinyallerine veya bağırma seslerine karşı dikkatli
olun. Ürün durur durmaz kulak koruma ekipmanınızı
mutlaka çıkarın.

• Titreşime aşırı ölçüde maruz kalmak, dolaşım
bozukluğu olan kişilerde dolaşım veya sinir sistemi
hasarına yol açabilir. Titreşime aşırı maruz kalma
belirtileri yaşıyorsanız doktorunuzla konuşun. Bu
belirtilerden bazıları uyuşma, his kaybı,
karıncalanma, iğnelenme, acı, güç kaybı, cilt
renginde veya durumunda değişikliktir. Bu belirtiler
çoğunlukla parmaklarda, ellerde veya bileklerde
ortaya çıkar.

• Kesme donanımını onaylanmış bir siperlik olmadan
hiçbir zaman kullanmayın. Hatalı veya arızalı bir
siperlik takılması ciddi yaralanmaya neden olabilir.

• Ürün üzerinde bir işlem yapmadan önce her zaman
ürünü durdurun, aküyü çıkarın ve kesme
donanımının tamamen durduğundan emin olun.
Bileyleme talimatlarına uymamak, geri tepme riskini
büyük oranda artırır.

• Nasıl devam etmeniz gerektiği konusunda emin
olmadığınız bir durumla karşılaşırsanız bir uzmana
danışmalısınız. Bayiniz veya servis atölyenizle
iletişime geçin. Yapabileceğinizin ötesinde olduğunu
düşündüğünüz hiçbir çalışmayı yapmayın.

• Yapabileceğinizin ötesinde olduğunu düşündüğünüz
hiçbir çalışmayı yapmayın.

• Ürünü hiçbir zaman yorgunken; alkol, uyuşturucu
veya ilaç gibi görüşünüzü, dikkatinizi ya da doğru
düşünmenizi etkileyebilecek bir maddenin etkisi
altındayken kullanmayın.

• Kılavuzun ucu sabit bir cisme temas ettiği zaman
ürün şiddetle yana fırlayabilir. Buna geri tepme denir.
Geri tepme, ürünü/operatörü herhangi bir yöne doğru
itmeye ve muhtemelen ürünün kontrolünün
kaybedilmesine neden olabilecek kadar şiddetli
olabilir. Kılavuz ucuyla kesmekten kaçının.

• Bir kaza durumunda yardım isteyemeyecek
durumdaysanız ürünü kullanmayın.
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• Dengenizi koruyun ve yere sağlam basın. Güvenli bir
şekilde hareket edebildiğinizden ve ayakta
durabildiğinizden emin olun. Ani hareket etmeniz
gerekebileceğini göz önünde bulundurarak
çevrenizdeki olası engelleri (kökler, taşlar, dallar,
hendekler vs.) kontrol edin. Eğimli yüzeyde
çalışırken çok dikkatli olun.

• Çalışma alanını daima inceleyin. Taş, kırık cam, çivi,
çelik tel, ip vb. fırlayabilecek veya kesme
donanımına dolaşabilecek tüm sabit olmayan
nesneleri kaldırın.

• Gerilim altındaki bir ağacı keserken çok dikkatli olun.
Gerilim altındaki bir ağaç kesildikten önce veya
sonra normal konumuna geri fırlayabilir. Kendinizi
yanlış konumlandırırsanız veya kesimi yanlış yerden
yaparsanız ağaç size ya da ürüne çarpabilir ve
kontrolü kaybetmenize neden olabilir. Her iki durum
da ciddi kişisel yaralanmalara yol açabilir.

• Ürünün ağırlığını desteklemek ve kullanımını
kolaylaştırmak için kuşam askılığı kullanın.

• Ürünü daima iki elinizle tutun. Ürünü vücudunuzun
sağ tarafında tutun.

• Ürünü başka bir alana taşımadan önce durdurun.
Ürünü bir mesafe boyunca taşımadan veya
nakletmeden önce nakliye siperliğini takın.

• Görüş alanınızda değilken ürünü çalışır halde asla
yere koymayın.

• Ürün -10°C'den düşük bir sıcaklıkta çalıştırılırsa ürün
ve akünün çalıştırılmadan önce en az 24 saat
boyunca sıcak bir ortamda saklanması gerekir.

• Asla kesilmekte olan bir dalın altında durmayın. Bu
ciddi veya ölümcül yaralanmaya bile neden olabilir.

• Yukarıdan geçen güç hatlarının bulunduğu bölgede
çalışmak için uygun güvenlik yönetmeliklerine uyun.

• Bu ürün elektriğe karşı yalıtılmamıştır. Ürün, yüksek
voltajlı güç hattına yaklaşırsa veya temas ederse
ölüme ya da ciddi fiziksel yaralanmaya yol açabilir.
Elektrik, ark yaparak bir noktadan diğerine
sıçrayabilir. Voltaj ne kadar yüksekse elektriğin
sıçrama mesafesi de o kadar uzundur. Elektrik,
özellikle ıslaksalar dallardan ve diğer nesnelerden de
geçebilir. Ürün ve yüksek voltajlı güç hatları ve/veya
bunlara temas eden nesneler arasında her zaman
en az 10 metre (33 ft) mesafe bırakın. Bu güvenli
mesafenin dahilinde çalışmanız gerekirse çalışmaya

başlamadan önce daima ilgili elektrik şirketiyle
irtibata geçerek gücün kesildiğinden emin olmanız
gerekir.

• Hatalı bir kesme donanımı kaza riskini artırabilir.

Kişisel koruyucu ekipman

UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki
uyarı talimatlarını okuyun.

• Ürünü kullanırken daima onaylı kişisel koruyucu
ekipmanları kullanın. Kişisel koruyucu ekipmanlar
yaralanma riskini tamamen engelleyemez ancak bir
kaza durumunda yaralanmanın derecesini azaltır.
Bayinizin doğru ekipmanı seçmenize yardımcı
olmasını sağlayın.

• Nesnelerin düşme riski bulunan yerlerde koruyucu
kask kullanın.

• Uzun süre gürültüye maruz kalmak işitme
bozukluğuna yol açabilir. Genel olarak, aküyle
çalışan ürünler diğerlerine göre daha sessizdir fakat
gürültü düzeyi ve uzun kullanımın birleşmesiyle
hasar meydana gelebilir. , operatörlerin ürünleri gün
içinde uzun süre kullanacakları zaman kulak koruma
ekipmanları kullanmalarını önerir. Sürekli ve düzenli
kullanıcıların işitme yetileri düzenli olarak kontrol
edilmelidir.

UYARI: Kulak koruma ekipmanları, ses
ve uyarı sinyallerini duymayı sınırlar.

• Onaylı koruyucu gözlük kullanın. Vizör
kullanıyorsanız onaylı koruma gözlüğü de
kullanmanız gerekir. Onaylı koruma gözlükleri
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ABD'de ANSI Z87.1, AB ülkelerinde EN 166
standardıyla uyumlu olmalıdır.

• Kesme donanımını takma, kontrol etme veya
temizleme gibi eldiven gerektiren durumlarda eldiven
kullanın.

• Sağlam, kaymayan botlar veya ayakkabılar giyin.

• Sağlam kumaştan yapılmış kıyafetler kullanın.
Daima kalın ve uzun pantolonlarla uzun kollu
kıyafetler kullanın. Çalılara ve dallara takılabilecek
bol kıyafetler kullanmayın. Takı takmayın; şort,
sandalet giymeyin veya çıplak ayakla dolaşmayın.
Saçınızı güvenli bir şekilde omuz hizasının üzerinde
toplayın.

• İlk yardım ekipmanını yakında bulundurun.

Ürünün üzerindeki güvenlik aletleri

UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki
uyarı talimatlarını okuyun.

• Güvenlik araçları arızalı olan bir ürünü kullanmayın.
• Güvenlik araçlarını düzenli olarak kontrol edin. Bkz. 

Bakım takvimi sayfada: 16.
• Güvenlik araçları arızalıysa Husqvarna bayinizle

görüşün.

Tuş takımını kontrol etme

1. Çalıştırma/durdurma düğmesine (A) basın.

C

A

B

a) LED (B) yandığında ürün açılır.
b) LED (B) söndüğünde ürün kapanır.

2. Uyarı göstergesi (C) yanıyorsa veya yanıp
sönüyorsa. Bkz. Tuş takımı sayfada: 22.

Güç tetiği kilidini kontrol etme

Güç tetiği kilidi, kazara çalıştırılmayı önlemek üzere
tasarlanmıştır. Kilide (A) bastırdığınızda güç tetiği (B)
serbest kalır. Sapı bıraktığınız anda güç tetiği ve güç
tetiği kilidi orijinal konumlarına geri döner. Bu hareket,
bağımsız yaylar tarafından gerçekleştirilir.

A

B

1. Kilit ilk konumundayken güç tetiğinin kilitli
olduğundan emin olun.

2. Güç tetiği kilidine basın ve serbest bıraktığınızda ilk
konumuna geri döndüğünden emin olun.
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3. Güç tetiğinin ve kilidin serbestçe hareket ettiğinden
ve dönüş yayının düzgün çalıştığından emin olun.

4. Ürünü çalıştırın; bkz. Ürünü çalıştırma sayfada: 14.
5. Tam gaz uygulayın.
6. Güç tetiğini serbest bırakın ve kesme donanımının

durduğundan ve sabit kaldığından emin olun.

Kesme donanımı koruyucusu

Kesme donanımı siperliği, nesnelerin operatöre doğru
fırlatılmasını engeller.

Kesme donanımı siperliğinde hasar olup olmadığını
kontrol edin ve hasarlıysa siperliği değiştirin. Yalnızca
onaylı kesme donanımı siperliğini kullanın.

Kesme donanımı için güvenlik talimatları

UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki
uyarı talimatlarını okuyun.

• Sadece bizim tavsiye ettiğimiz kılavuz/testere zinciri
kombinasyonlarını ve eğeleme ekipmanlarını
kullanın. Talimatlar için bkz. Aksesuarlar sayfada:
25.

• Testere zincirini kullanırken veya üzerinde bakım
yaparken koruyucu eldivenler takın. Hareket
etmeyen bir testere zinciri yaralanmalara da yol
açabilir.

• Kesme dişlerinin her zaman doğru bir şekilde
bileylenmiş olmasını sağlayın. Talimatlara uyun ve
önerilen eğe mastarını kullanın. Hasarlı ya da yanlış
bileylenmiş testere zinciri kaza riskini artırır.

• Doğru derinlik ölçeği ayarını koruyun. Talimatlara
uyun ve önerilen derinlik ölçeği ayarını kullanın.

Derinlik ölçeği ayarının çok fazla olması geri tepme
riskini artırır.

• Testere zincirinin doğru gerginlikte olduğundan emin
olun. Testere zinciri kılavuza doğru sıkıştırılmamışsa
yerinden çıkabilir. Yanlış testere zinciri gerginliği
kılavuzdaki, testere zincirindeki ve zincir tahrik
dişlisindeki aşınmayı artırır. Bkz. Zinciri germe
sayfada: 20.

• Kesme donanımlarının bakımlarını düzenli olarak
yapın ve bu ekipmanları doğru şekilde yağlayın.
Testere zinciri yanlış yağlanırsa testere zincirindeki
ve zincir tahrik dişlisindeki aşınma riski artar.

Akü güvenliği

UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki
uyarı talimatlarını okuyun.

• Yalnızca ürününüz için önerdiğimiz BLi akülerini
kullanın. Piller yazılım şifresine sahiptir.

• İlgili Husqvarna ürünleri için güç kaynağı olarak
yalnızca şarj edilebilir BLi akülerini kullanın.
Yaralanmayı önlemek için aküyü başka cihazların
güç kaynağı olarak kullanmayın.

• Elektrik çarpması riski. Akü terminallerini
anahtarlara, vidalara veya diğer metallere
bağlamayın. Bu, aküde kısa devreye neden olabilir.

• Şarj edilebilir olmayan aküleri kullanmayın.
• Akünün hava deliklerine herhangi bir nesne

koymayın.
• Aküyü doğrudan güneş ışığından, ısı kaynaklarından

veya açık alevden uzak tutun. Akü yanıklara ve/veya
kimyasal yanıklara neden olabilir.
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• Aküyü mikrodalgalardan ve yüksek basınçtan uzak
tutun.

• Aküyü parçalarına ayırmaya veya kırmaya
çalışmayın.

• Akü asidinin cildinize temas etmesine izin vermeyin.
Akü asidi ciltte yaralanmaya, aşınmaya ve yanıklara
neden olabilir. Akü asidi gözünüze kaçarsa ovmayın
ancak gözlerinizi suyla en az 15 dakika yıkayın. Akü
asidi cildinize temas ederse cildinizi bol miktarda su
ve sabunla yıkamanız gerekir. Tıbbi yardım alın.

• Aküyü -10°C (14°F) ile 40°C (104°F) arasındaki
sıcaklıklarda kullanın.

• Aküyü veya akü şarj cihazını suyla temizlemeyin.
Bkz. Ürünü, aküyü ve akü şarj cihazını temizleme
sayfada: 22.

• Hatalı veya hasarlı aküleri kullanmayın.
• Aküleri çivi, vida veya mücevherat gibi metal

nesnelerden uzak bir yerde saklayın.
• Aküyü çocuklardan uzakta tutun.

Akü şarj cihazı güvenliği

UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki
uyarı talimatlarını okuyun.

• Güvenlik talimatlarına uyulmaması durumunda
elektrik çarpması veya kısa devre riski vardır.

• Ürününüz için verilenden başka akü şarj cihazı
kullanmayın. BLi yedek aküleri şarj ederken yalnızca 
şarj cihazlarını kullanın.

• Akü şarj cihazını parçalarına ayırmaya çalışmayın.
• Hatalı veya hasarlı akü şarj cihazlarını kullanmayın.
• Akü şarj cihazını güç kablosundan tutup kaldırmayın.

Akü şarj cihazını elektrik prizinden çıkarmak için fişi
çekin. Güç kablosunu çekmeyin.

• Tüm kabloları ve uzatma kablolarını sudan, yağdan
ve keskin köşelerden uzakta tutun. Kablonun kapı,
çit veya benzeri gibi yerlere takılmadığından emin
olun.

• Akü şarj cihazını, yanıcı malzemelerin veya
korozyona neden olabilecek malzemelerin yakınında
kullanmayın. Akü şarj cihazının üstünün kapalı

olmadığından emin olun. Duman veya ateş çıkması
durumunda akü şarj cihazının fişini çekip çıkarın.

• Aküyü yalnızca kapalı alanda, iyi hava akışı olan ve
güneş ışığından uzak bir yerde şarj edin. Aküyü dış
mekanda şarj etmeyin. Aküyü ıslak koşullarda şarj
etmeyin.

• Akü şarj cihazını yalnızca 5°C (41°F) ile 40°C
(104°F) arasındaki sıcaklıklarda kullanın. Şarj
cihazını iyi hava akışı olan kuru ve tozsuz bir
ortamda kullanın.

• Akü şarj cihazının soğutma deliklerine herhangi bir
nesne koymayın.

• Akü şarj cihazında kısa devre oluşabileceği için şarj
cihazının terminallerini metal nesnelere bağlamayın.

• Hasarlı olmayan onaylı elektrik prizlerini kullanın.
Akü şarj cihazı kablosunun hasarlı olmadığından
emin olun. Uzatma kabloları kullanılıyorsa uzatma
kablolarının hasarlı olmadığından emin olun.

Bakım için güvenlik talimatları

UYARI: Ürün üzerinde bakım yapmadan
önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.

• Bakım ve diğer kontrolleri gerçekleştirmeden veya
ürünü monte etmeden önce aküyü çıkarın.

• Operatör, yalnızca kullanım kılavuzunda gösterilen
bakım ve servis işlemlerini uygulamalıdır. Daha
geniş çaplı bakım ve servis için servis bayinizle
iletişime geçin.

• Aküyü veya akü şarj cihazını suyla temizlemeyin.
Güçlü deterjanlar plastiğe zarar verebilir.

• Bakım yapmamanız ürünün kullanım ömrünü azaltır
ve kaza riskini artırır.

• Ürünün güvenlik araçları başta olmak üzere tüm
servis ve onarım işlemleri için özel eğitim gerekir.
Bakım yaptıktan sonra bu kullanım kılavuzundaki
tüm kontroller onaylanmazsa servis bayinizle
iletişime geçin. Ürününüz için profesyonel onarım ve
servis hizmetinin mevcut olduğunu garanti ederiz.

• Sadece orijinal yedek parça kullanın.

Montaj
Giriş

UYARI: Ürünü monte etmeden önce
güvenlik bölümünü okuyup anlayın.

Kılavuzu ve testere zincirini takma
1. Kavrama kapağını tutan kılavuz somunlarını çıkarın.

2. Kılavuzu, kılavuz çubuk cıvatası üzerinde ayarlayın.
Kılavuzu arka konuma yerleştirin. Testere zincirini
tahrik dişlisi üzerine ve kılavuzdaki oluğa yerleştirin.
Kılavuzun üst tarafından başlayın.

3. Kesici kenarlarının kılavuzun (C) üst kenarında öne
dönük olduğundan emin olun.
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4. Kılavuzun üzerindeki deliği zincir ayarlama pimiyle
hizalayın ve kavrama kapağını takın. Tahrik
bağlantılarının zincir tahrik dişlisi (B) üzerine doğru
şekilde oturduğundan emin olun. Testere zincirinin,
kılavuzdaki oluğun içinde olduğundan emin olun.
Kılavuz somunlarını elinizle mümkün olduğunca
sıkın.

C

A
B

5. Testere zincirini gerdirin, bkz. Zinciri germe sayfada:
20.

Testere başlığı açısını ayarlama
UYARI: Devam etmeden önce ürünü
durdurun ve aküyü çıkarın. Koruyucu
eldivenler kullanın.

1. Testere başlığındaki (A) vidaları gevşetin.
2. Testere başlığını (B) 90° çevirin.
3. Vidaları (A) sıkın.

A

B

Dal kancasını monte etme
• Dal kancasını takmak için 2 adet vida kullanın.

Darbe siperliğini monte etme
1. Darbe siperliğini takmak için 6 adet vida kullanın.

Mil boyunun ayarlanması
1. Düğmeyi açın.

2. Mili dışarı çekip istenilen uzunluğa getirin.
3. Düğmeyi sıkın.

Kuşam askılığın ayarlanması
1. Taşıma askısını takınız.
2. Kuşam askılığı, kuşam askılık destek kancasına

takın.
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3. Kuşam askılık destek kancası sağ kalçanızın
hizasına gelene kadar kuşam askılığın boyunu
ayarlayın.

Akü şarj cihazını bağlama
1. Akü şarj cihazını nominal değerler plakasında

belirtilen voltaj ve frekansa uygun olarak bağlayın.
2. Fişi, topraklanmış bir elektrik prizine takın. Akü şarj

cihazındaki LED bir kez yeşil renkte yanıp söner.

Not: Akü sıcaklığı 50°C'den (122°F) fazlaysa akü şarj
olmaz. Sıcaklık 50°C'den (122°F) fazlaysa akü şarj
cihazı, akü şarj olmadan önce aküyü soğutur.

Aküyü ürüne bağlama

UYARI: Üründe yalnızca Husqvarna orijinal
akülerini kullanın.

1. Akünün tamamen şarj olduğundan emin olun.
2. Aküyü, ürünün akü tutucusuna yerleştirin. Akü yerine

kilitlendiğinde bir tıklama duyarsınız.

DİKKAT: Akü, akü yuvasına rahatça
geçmiyorsa akü doğru şekilde
takılmamış demektir. Bu, üründe hasara
neden olabilir.

3. Akünün doğru şekilde takıldığından emin olun.

Akü bilgisi
Akünün kullanımı hakkında bilgi için akünün kullanım
kılavuzuna başvurun.

Zincir yağını doldurma
1 saat kullanımdan sonra ya da akü boşaldığında zincir
yağını doldurun.

1. Testere başlığının üst kısmında bulunan zincir yağı
kapağını açın.

2. Husqvarna zincir yağıyla doldurun.
3. Zincir yağı kapağını takın.

Kullanım
Giriş

UYARI: Ürünü kullanmadan önce güvenlik
bölümünü okuyup anlayın.

Aküyü şarj etme
Not: Aküyü ilk defa kullanacaksanız şarj edin. Yeni bir
akünün şarjı %30 seviyesindedir.

1. Akünün kuru olduğundan emin olun.
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2. Aküyü şarj cihazına yerleştirin.

3. Akü şarj cihazının üzerindeki yeşil şarj ışığının
yandığından emin olun. Bu, akünün akü şarj
cihazına düzgün bir şekilde bağlandığını gösterir.

4. Akü üzerindeki tüm LED'ler yandığında akü tam
olarak şarj olmuştur.

5. Akü şarj cihazının elektrik priziyle bağlantısını
kesmek için fişi çekin. Kabloyu çekmeyin.

6. Aküyü şarj cihazından çıkarın.

Not: Daha fazla bilgi için akü ve akü şarj cihazı
kılavuzlarına başvurun.

Çalıştırmadan önce kontrol etme
1. Çalışma alanını inceleyin. Fırlayabilecek tüm

nesneleri uzaklaştırın.
2. Testere zincirini kontrol edin. Asla körelmiş, çatlak

veya hasarlı ekipman kullanmayın.
3. Ürünün mükemmel çalışır durumda olup olmadığını

kontrol edin.
4. Tüm somunların ve vidaların sıkı olup olmadığını

kontrol edin.
5. Zincirin yeterince yağlandığından emin olun, bkz. 

Kesme donanımını yağlamak için sayfada: 21.
6. Testere zincirinin motor rölantideyken daima

durduğundan emin olun.

7. Ürünü yalnızca hedeflenen amaç için kullanın.
8. Gidonun ve güvenlik aparatlarının sağlam

olduğundan emin olun. Eksik parçası olan veya
parçaları teknik özelliklere aykırı olarak değiştirilmiş
bir makineyi asla kullanmayın.

Ürünü çalıştırma
1. Yeşil LED yanana kadar çalıştırma/durdurma

düğmesini basılı tutun.

2. Hızı kontrol etmek için güç tetiğini kullanın.

SavE işlevinin kullanılması
Bu üründe, SavE adı verilen bir güç tasarruf işlevi
bulunur. SavE işlevi, zincir hızını düşürür ve aküye en
uzun çalışma süresini sağlar.

Not: SavE işlevi, ürünün kesim gücünü azaltmaz.

1. Tuş takımı üzerindeki SavE düğmesine basın.
2. Yeşil LED'in yandığından emin olun.
3. İşlevi kapatmak için SavE düğmesine tekrar basın.

Yeşil LED söner.

Ürünü durdurma
1. Güç tetiğini veya güç tetiği kilidini serbest bırakın.
2. Yeşil LED kapalı oluncaya kadar başlatma/durdurma

düğmesine basın.
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3. Aküdeki serbest bırakma düğmelerine basın ve
aküyü çıkartın.

Ürünü kullanma
UYARI: Kesilmekte olan bir dalın tam altında
durmayın. Bu durum yaralanmalara veya
ölüme yol açabilir.

• Yukarıdan geçen güç hatlarının yakınında çalışırken
dikkatli olun. Düşen dallar kısa devreye neden
olabilir.

• Mümkünse dalı dik açıyla kesebileceğiniz şekilde
pozisyon alın.

90°

• Büyük dalları bölümler halinde kesin. Düşen dalların
yere çarpıktan sonra kullanıcıya doğru
sıçrayabileceğini unutmayın.

• Dalın kökündeki yumruyu asla kesmeyin. Bu, bitkinin
iyileşme sürecini yavaşlatırken mantar saldırısı
riskini artırır!

• Kesme sırasında destek sağlamak için kesme
kafasının tabanındaki durma noktasını kullanın. Bu,
kesme donanımının dalın üstünde "zıplama"
yapmasına engel olur.

• Dalı kesmeye başlamadan önce dalın altında bir ilk
kesik oluşturun. Bu, kabuğun ağaçta kalıcı hasar
oluşmasına ve iyileşme sürecinin yavaşlamasına
neden olabilecek şekilde parçalanmasını önler.
Kesik, sıkışmayı önlemek için dal kalınlığının
1/3'ünden fazla olmamalıdır. Kesme donanımını
daldan çekerken sıkışmayı önlemek için zinciri çalışır
durumda tutun.

• Yere sağlam bastığınızdan ve çalışırken dalların,
taşların ve ağaçların size engel olmayacağından
emin olun.

UYARI: Kesme donanımı tamamen
görüş açınızda olmadığı sürece güç
tetiğini asla etkinleştirmeyin.
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Bakım
Giriş

UYARI: Ürün üzerinde bakım yapmadan
önce güvenlik bölümünü okuyup anlayın.

UYARI: Ürün üzerinde bakım yapmadan
önce aküyü çıkarın.

Bakım takvimi

UYARI: Bakım yapmadan önce aküyü
çıkarın.

Ürün üzerinde yapmanız gereken bakım adımları
aşağıda listelenmiştir. Daha fazla bilgi için bakım
bölümündeki görevlere bakın.

Bakım Günlük Haftalık olarak Aylık olarak

Ürünün dış parçalarını kuru bir bezle temizle-
yin. Su kullanmayın. X

Çalıştırma ve durdurma düğmesinin doğru
şekilde çalıştığından ve hasarlı olmadığından
emin olun.

X

Güç tetiğinin ve güç tetiği kilidinin güvenlik
açısından doğru çalıştığından emin olun. X

Tüm kontrollerin çalıştığından ve zarar gör-
mediğinden emin olun. X

Tutma yerlerini temiz ve kuru tutun. Tutma
yerlerinde yağ ve gres olmadığından emin
olun.

X

Testere zinciri kapağının hasarlı olmadığın-
dan emin olun. Hasarlıysa testere zinciri ka-
pağını değiştirin.

X

Vida ve somunların sıkı olduğundan emin
olun. X

Yağ tankı kapağını temizleyin X

Aküdeki açma düğmelerinin çalıştığından ve
aküyü ürüne sabitlediğinden emin olun. X

Akü şarj cihazının zarar görmediğinden ve
doğru şekilde çalıştığından emin olun. X

Akünün zarar görmemiş olduğundan emin
olun. X

Akünün şarj edilmiş olduğundan emin olun. X

Akü şarj cihazının zarar görmediğinden emin
olun. X

Tüm kabloları, rakorları ve bağlantıları kon-
trol edin. Hasar veya kir olmadığından emin
olun.

X

Testere zinciri kapağını temizleyin. X
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Bakım Günlük Haftalık olarak Aylık olarak

Akü ile ürün arasındaki bağlantıları kontrol
edin. Akü ile akü şarj cihazı arasındaki bağ-
lantıyı kontrol edin.

X

Testere kafasının hasarlı olmadığından emin
olun. Hasarlıysa testere başlığını değiştirin.

Testere kafasına yönelik tüm servis işlemleri onaylı bir Husqvarna
bayisi tarafından gerçekleştirilmelidir.

Zincir tahrik dişlisinde aşınma olup olmadığı-
nı kontrol edin.

Zincir tahrik dişlisini yaklaşık 100 çalışma saatinden sonra veya ge-
rekirse daha sık değiştirin.

Aküyü ve akü şarj cihazını kontrol etme
1. Aküyü çatlak gibi hasarlara karşı kontrol edin.
2. Akü şarj cihazını çatlak gibi hasarlara karşı kontrol

edin.
3. Akü şarj cihazının bağlantı kablosunun hasarlı

olmadığını ve üzerinde çatlaklar bulunmadığını
kontrol edin.

Ataşmanda bakım yapma
Testere zincirini kontrol etme
Testere zincirini her gün kontrol edin.

1. Perçinlerde ve bağlantılarda çatlak olmadığından
emin olun.

2. Testere zincirinin sert olup olmadığını kontrol edin.
3. Perçin ve bağlantıların aşınmış olup olmadığını

incelemek için testere zincirini yeni bir testere
zinciriyle karşılaştırın.

4. Testere zinciri yukarıdaki koşullara sahipse
değiştirin.

5. Kesme dişlerinin uzunluğu aşınma nedeniyle 4
mm'ye (0,16 inç) düştüyse testere zincirini değiştirin

Zincir tahrik dişlisini kontrol etme
1. Zincir tahrik dişlisindeki aşınma derecesini düzenli

olarak kontrol edin.

2. Zincir tahrik dişlisi aşınmış ve motor mili üzerinde bir
taraftan diğer tarafa hareket ediyorsa zincir tahrik
dişlisini değiştirin.

Kılavuzu kontrol etme
1. Yağ kanalının tıkalı olmadığından emin olun.

Gerekirse temizleyin.

2. Kılavuzun kenarlarında çapak olup olmadığını
inceleyin. Bir eğe kullanarak çapakları temizleyin.

3. Kılavuzun oluğunu temizleyin.
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4. Kılavuzdaki oluğun aşınmış olup olmadığını
inceleyin. Gerekirse kılavuzu değiştirin.

5. Kılavuz ucunun kaba veya çok aşınmış olup
olmadığını inceleyin.

6. Kılavuzun ucundaki pinyonun serbestçe
döndüğünden ve kılavuzun ucundaki pinyonda
bulunan yağlama deliğinin tıkalı olmadığından emin
olun. Gerekirse temizleyin ve yağlayın.

7. Kullanım ömrünü uzatmak için kılavuzu her gün
çevirin.

Testere zincirini bileylemek için
Kılavuz ve testere zinciri hakkında bilgi

UYARI: Testere zincirini kullanırken veya
üzerinde bakım yaparken koruyucu
eldivenler takın. Hareket etmeyen bir testere
zinciri yaralanmalara da yol açabilir.

Aşınmış ya da hasarlı kılavuzu ya da testere zincirini,
Husqvarna tarafından tavsiye edilen kılavuz ve testere
zinciri kombinasyonuyla değiştirin. Bu, ürünün güvenlik
işlevlerini sürdürmesi açısından gereklidir. Tavsiye
ettiğimiz yedek kılavuz ve zincir kombinasyonlarının
listesini görmek için bkz. Aksesuarlar sayfada: 25.

• Kılavuz uzunluğu, inç/cm. Kılavuz uzunluğu ile ilgili
bilgiler genelde kılavuzun arka ucunda bulunur.

• Kılavuzun ucundaki pinyondaki diş sayısı (T).

• Zincir bakla açıklığı, inç. Testere zincirinin zincir
dişlileri arasındaki mesafe, kılavuzun ucundaki
pinyondaki diş ile tahrik dişlisi arasındaki mesafeyle
hizalanmış olmalıdır.

PITCH = 
D 

D 

2 

• Zincir dişlisi sayısı. Zincir dişlisi sayısı kılavuz türüne
göre belirlenir.

• Kılavuz oluğu genişliği, inç/mm. Kılavuzdaki oluğun
genişliği zincir dişlisi genişliği ile aynı olmalıdır.
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• Zincir yağı deliği ve zincir gerginliğini ayarlama
deliği. Kılavuz, ürünle hizalanmış olmalıdır.

• Zincir dişlisi genişliği, mm/inç.

Kesme dişini bileyleme hakkında genel bilgiler
Kör bir testere zincirini kullanmayın. Testere zinciri körse
kılavuzu ağaca doğru itmek için daha fazla basınç
uygulamanız gerekir. Testere zinciri çok körse hiç ağaç
yongası çıkmaz, sadece talaş çıkar.

Keskin testere zinciri ağacı keserek ilerler ve ağaç
yongaları uzun ve kalın olur.

Kesme dişi (A) ve derinlik ölçeği (B) birlikte testere
zincirinin kesen kısmını, yani testereyi oluşturur. Bu ikisi
arasındaki yükseklik farklı, kesme derinliğini oluşturur
(derinlik ölçeği ayarı).

A

B

Bir kesme dişini bileylerken şunları düşünün:

• Eğeleme açısı.

• Kesme açısı.

• Eğe konumu.

• Yuvarlak eğe çapı.

Doğru ekipman olmadan testere zincirini doğru şekilde
bileylemek kolay değildir. Önerilen eğe mastarını
kullanın. Bu, maksimum kesme performansını
korumanızı ve geri tepme riskini minimumda tutmanıza
yardımcı olur.

UYARI: Bileyleme talimatlarına uymamanız
halinde geri tepme riski çok fazla artar.

Not: Testere zincirinin bileylenmesi hakkında bilgi için
bkz. Kesme dişlerini bileme sayfada: 19.

Kesme dişlerini bileme

1. Kesme dişlerini bilemek için yuvarlak bir eğe ve eğe
mastarı kullanın.

Not: Testere zinciriniz için önerdiğimiz eğe ve mastar
hakkında bilgi için bkz. Aksesuarlar sayfada: 25.
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2. Testere zincirinin doğru gerginlikte olduğundan emin
olun. Doğru gerginlikte olmayan testere zinciri
yanlara doğru hareket eder. Bu, testere zincirinin
bileylenmesini zorlaştırır. Talimatlar için bkz. Zinciri
germe sayfada: 20.

3. Eğeyi kesme dişinin iç kısmından çekerek dışarı
çıkarın. Çekme hareketindeki basıncı azaltın.

4. Önce tek bir taraftaki tüm dişlerdeki eğeleme
malzemesini çıkarın.

5. Ürünü ters çevirin ve diğer taraftaki eğeleme
malzemesini çıkarın.

6. Eğeleme malzemesini çıkardığınızda tüm kesme
dişlerinin aynı uzunlukta olduğundan emin olun.

7. Kesme dişleri 4 mm'ye (0,16 inç) kısaldığında testere
zinciri yıpranır. Testere zincirini değiştirin.

Derinlik ölçeği ayarını yapma hakkında genel
bilgiler
Kesme dişini (A) bileylediğinizde derinlik ölçeği ayarı (C)
azalır. Maksimum kesme performansını korumak
amacıyla tavsiye edilen derinlik ölçeği ayarını elde
etmek için derinlik ölçeğindeki (B) eğeleme malzemesini
çıkarmanız gerekir. Testere zinciriniz için doğru derinlik
ölçeği ayarını elde etme hakkında talimatlar için bkz. 
Aksesuarlar sayfada: 25.

A

B

C

UYARI: Derinlik ölçeği ayarı çok büyükse
geri tepme riski artar!

Derinlik ölçeği ayarını düzenleme
Derinlik ölçeği ayarını yapmadan ya da kesme dişlerini
bileylemeden önce talimatlar için bkz. Kesme dişlerini
bileme sayfada: 19. Kesme dişlerini bileylediğiniz her üç
çalışmadan sonra derinlik ölçeği ayarını yapmanızı
tavsiye ederiz.

Not: Bu tavsiye, yalnızca kesme dişlerinin uzunluğunun
çok fazla azalmaması durumunda geçerlidir.

Derinlik ölçeği için doğru derinlik ölçeği ayarını ve
eğimini elde etmek için derinlik ölçme aracımızı
kullanmanızı tavsiye ederiz.

1. Derinlik ölçeğini ayarlamak için düz eğe ve derinlik
ölçme aracı kullanın. Derinlik ölçeği için doğru
derinlik ölçeği ayarını ve eğimini elde etmek için
sadece önerilen derinlik ölçeği aracını kullanın.

2. Derinlik ölçme aracını testere zincirinin üzerine
koyun.

Not: Aracı kullanma hakkında daha fazla bilgi için
derinlik ölçme aracının ambalajına bakın.

3. Derinlik ölçeğinin derinlik ölçme aracına uzanan
kısmını çıkarmak için düz eğeyi kullanın.

Not: Eğeyi derinlik ölçme aracı boyunca hareket
ettirirken direnç hissetmediğinizde derinlik ölçeği
ayarı doğrudur.

Zinciri germe

UYARI: Doğru gerginlikte olmayan bir
testere zinciri kılavuzdan çıkarak ciddi
yaralanma veya ölüme neden olabilir.

Testere zinciri kullanıldıkça uzar. Testere zincirini
düzenli olarak ayarlayın.
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1. Kavrama kapağını/zincir frenini tutan kılavuz
somununu gevşetin. İngiliz anahtarı kullanın.

2. Kılavuz somunlarını elinizle mümkün olduğunca
sıkın.

3. Kılavuzun ön kısmını kaldırın ve zincir gerdirme
vidasını çevirin. İngiliz anahtarı kullanın.

4. Testere zincirini kılavuza sıkıca oturacak ancak
kolayca hareket ettirilebilecek kadar sıkın.

5. İngiliz anahtarını kullanarak kılavuz somunlarını sıkın
ve aynı anda kılavuzun ön kısmını kaldırın.

6. Testere zincirini elinizle serbestçe çekebildiğinizden
ve zincirin kılavuzdan sarkmadığından emin olun.

Kesme donanımını yağlamak için

UYARI: Kesme donanımının iyi bir şekilde
yağlanmaması zincirin kopmasına neden
olarak ciddi veya ölümcül yaralanmalara yol
açabilir.

UYARI: Atık yağ kullanmayın! Atık yağ
insanlar, ürün ve çevre açısından tehlikelidir.

Zincir yağı

UYARI: Kesme donanımının yetersiz
yağlanması zincirin yapışmasına neden
olarak ciddi ve hatta ölümcül yaralanmalara
neden olabilir.

• Zincir yağının zincire iyi yapışması ve ayrıca yazın
sıcak ya da kışın soğuk hava koşullarında akışkanlık
özelliğini koruması gerekir.

• Bitkisel yağ bazlı olması sayesinde biyolojik olarak
çözünebilen optimal bir zincir yağı geliştirdik. Testere
zincirinin kullanım ömrünü maksimum düzeye
çıkarmak ve çevreye verilen zararı en aza indirmek
için kendi yağımızı kullanmanızı öneririz.

• Kendi zincir yağımız mevcut değilse standart zincir
yağı önerilir.

• Özellikle testere zincirlerinin yağlanması için yağ
bulunmayan bölgelerde normal EP 90 şanzıman
yağı kullanılabilir.

• Kesinlikle atık yağ kullanmayın! Atık yağ kullanılması
kendiniz, makine ve çevre için tehlikelidir.

Zincirin yağlamasını kontrol etme

1. Her yakıt doldurduğunuzda zincirin yağlamasını
kontrol edin. Çubuğun ucunu 20 cm (8 inç)
mesafeden, açık renkli bir alanın üzerine doğru
tutun. 1 dakika boyunca %75 gazla çalıştırdıktan
sonra açık renkli alanın üzerinde fark edilir bir yağ
çizgisi görürsünüz.

Yağlamanın çalışıp çalışmadığını kontrol etme
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1. Kılavuzdaki yağ kanalının tıkanıp tıkanmadığını
kontrol edin. Gerekirse temizleyin.

2. Dişli kovanındaki yağ kanalının temiz olup
olmadığını kontrol edin. Gerekirse temizleyin.

3. Kılavuz ucu dişlisinin serbestçe dönüp dönmediğini
kontrol edin. Yukarıdaki kontrolleri gerçekleştirdikten
sonra zincir yağlama sistemi hala çalışmıyorsa
servis atölyenizle irtibata geçin.

Zincir tahrik dişlisini değiştirme
1. Kavrama kapağını tutan kılavuz somununu (A)

çıkarın.

2. Kavrama kapağını (B) çıkarın.
3. Rondela klipsini (C) çıkarın.
4. Rondelayı (D) çıkarın.
5. Zincir tahrik dişlisini (E) çıkarın.

A

B

C

E

D

6. Yeni bir zincir tahrik dişlisi takın.

Ürünü, aküyü ve akü şarj cihazını
temizleme
1. Kullandıktan sonra ürünü kuru bir bezle temizleyin.
2. Aküyü ve akü şarj cihazını kuru bir bezle temizleyin.

Pil kılavuz raylarını temiz tutun.
3. Kullanmadan önce akü üzerindeki terminaller ve akü

şarj cihazının temiz olduğundan emin olun.
4. Yağ tankı kapağının etrafını bir fırçayla temizleyin.
5. Koruyucu kapağın iç yüzeyini bir fırçayla temizleyin.

Sorun giderme

Tuş takımı

Sorun Olası arızalar Olası çözüm

Yeşil çalıştırma LED'i
yanıp sönüyor.

Düşük akü voltajı. Aküyü şarj edin.

Kırmızı hata LED'i
yanıp söner.

Aşırı yük. Kesme donanımı tıkanmıştır. Ürünü durdu-
run. Pili çıkarın. Kesme donanımını istenme-
yen malzemelerden temizleyin. Zinciri gevşe-
tin.

Sıcaklık değişimi. Ürünün soğumasını bekleyin.

Güç tetiğine ve çalıştırma düğmesine aynı
anda basılmıştır.

Güç tetiğini serbest bırakın ve çalıştırma
düğmesine basın.

Ürün çalışmıyor. Akü konektörlerinde kir var. Basınçlı hava veya yumuşak bir fırça ile akü
konektörlerini temizleyin.

Kırmızı hata LED'i
yanar.

Üründe servis işlemi gerçekleştirilmesi gere-
kir.

Servis bayinize danışın.
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Akü

LED ekran Olası arızalar Olası işlem

Yeşil LED yanıp sönüyor Düşük akü voltajı. Aküyü şarj edin.

Hata LED'i yanıp sönüyor Akü boşalmış. Aküyü şarj edin.

Sıcaklık değişimi. Aküyü, sıcaklığın -10°C (14°F) ile 40°C
(104°F) arasında olduğu ortamlarda kullanın.

Hata LED'i yanıyor Hücre farkı çok fazladır (1 V). Servis noktası ile iletişime geçin.

Akü şarj cihazı

Sorun Olası arızalar Olası çözüm

Kırmızı hata LED'i yanıp söner. Sıcaklık değişimi. Akü şarj cihazını 5°C (41°F) ile 40°C
(104°F) arasındaki sıcaklıklarda kul-
lanın.

Kırmızı hata LED'i yanar. Servis bayinize danışın.

Taşıma, depolama ve atma
Taşıma ve saklama
Not: Sıcaklıktaki değişimler, yağ tankında basınca
neden olabilir ve bunun sonucunda geçici yağ sızıntısı
meydana gelebilir. Depolama talimatlarını izleyin.

• Ürünü depoya kaldırmadan önce ürünü temizleyin ve
yağ tankını boşaltın.

• Depolama sırasında ürünü yatay konumda yerleştirin
veya kılavuz aşağı bakacak şekilde asın.

• Ürünü depolarken kılavuz yukarı bakacak şekilde
yerleştirmeyin.

• Ürün ile birlikte verilen Lityum iyon aküler, Tehlikeli
Maddeler Yönetmeliklerinin gereksinimlerini
karşılamaktadır.

• Üçüncü taraflar ve aracı nakliye şirketleri de dahil
olmak üzere, ticari amaçlı taşıma işlemlerinde
ambalaj ve etiketler üzerindeki özel gereksinimlere
uyun.

• Ürünü göndermeden önce tehlikeli maddeler
konusunda özel eğitim almış bir kişiyle görüşün.
Yürürlükteki tüm ulusal yönetmeliklere uyun.

• Aküyü bir ambalaja yerleştireceğiniz zaman açık
kontakları bantlayın. Aküyü ambalaj içine hareket
etmesini engelleyecek şekilde yerleştirin.

• Saklama veya taşıma için aküyü çıkarın.
• Aküyü ve akü şarj cihazını nem ve don olmayan kuru

bir yerde saklayın.

• Aküyü statik elektriğin oluşabileceği yerlerde
saklamayın. Aküyü metal bir kutuda tutmayın.

• Aküyü, sıcaklığı 5°C (41°F) ile 25°C (77°F) arasında
olan ve doğrudan güneş ışığı almayan bir yerde
tutun.

• Akü şarj cihazını, sıcaklığı 5°C (41°F) ile 45°C
(113°F) arasında olan ve doğrudan güneş ışığı
almayan bir yerde tutun.

• Uzun süreli depolamadan önce aküyü %30-%50
arasındaki bir seviyeye kadar şarj edin.

• Akü şarj cihazını, kapalı ve kuru bir alanda saklayın.
• Depolama sırasında aküyü akü şarj cihazından

uzakta tutun. Çocukların ve diğer izinsiz kişilerin
ekipmana dokunmasına izin vermeyin. Ekipmanı
kilitleyebileceğiniz bir yerde tutun.

• Taşıma ve depolama sırasında ürünün hasar
görmesini engellemek için taşıma koruyucusunu
kullanın.

• Taşıma sırasında ürünü güvenli bir şekilde
sabitleyin.

Akü, akü şarj cihazı ve ürünü atma
Aşağıdaki simge, ürünün evsel bir atık olmadığını
gösterir. Ürünü, elektrikli ve elektronik ekipmanlar için bir
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geri dönüşüm istasyonunda geri dönüştürün. Bu,
çevrenin ve insanların zarar görmemesine yardımcı olur.

Daha fazla bilgi için yerel yetkililerle, evsel atık servisiyle
veya bayinizle görüşün.

Not: Simge, ürün veya ürün paketi üzerinde gösterilir.

Teknik veriler

Teknik veriler

530iP4 530iPT5

Motor

Motor tipi BLDC (fırçasız) 36 V

Zincir hızı, m/sn (1/4) 18 18

Yağ tankı kapasitesi, l/cm3 0,15/150 0,15/150

Ağırlık

Aküsüz ağırlık, kg 3,4 5

Suya karşı koruma seviyesi

IPX4 1 Evet Evet

Gürültü yayma

Ses gücü seviyesi, ölçülmüş dB(A) 98 98

Ses düzeyi, LWA dB(A) garantili 98 98

Ses seviyeleri2

EN ISO 22868'e göre ölçülen operatörün kulağında oluşan eşdeğer
ses basıncı seviyesi, dB(A), min./maks.:

88 83

Titreşim seviyeleri3

EN ISO 22867 uyarınca tutma yerlerinde ölçülen eşdeğer titreşim düzeyleri (ahveq), m/sn2

Uzatılmış mil, ön/arka tutma yerleri 1,0/0,9 1,0/1,2

Kısa mil ön/arka tutma yeri - 1,4/1,2

1 IPX4 işaretine sahip Husqvarna Elde Taşınan Akülü ürünleri, ürün onay düzeyinde bu gereksinimleri karşıla-
maktadır

2 Makinenin eşdeğer ses basıncı düzeyi için bildirilen verilerdeki tipik istatistik dağılım (standart sapma) 1 dB
(A) şeklindedir.

3 Eşdeğer titreşim seviyesi için bildirilen verilerin tipik istatistik dağılımı (standart sapması) 2 m/s2 şeklindedir.
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Aksesuarlar
Onaylı aküler
Bu ürün için yalnızca orijinal BLi akülerini kullanın.

Ürün için onaylı akü şarj cihazları

Akü şarj cihazı QC330 QC500

Şebeke voltajı, V 100-240 100-240

Frekans, Hz 50-60 50-60

Güç, W 330 500

Kılavuz çubuğu ve testere zinciri
kombinasyonları
Aşağıdaki kombinasyonlar CE onaylıdır.

Kılavuz Testere zinciri

Uzunluk, inç Açıklık, inç Kılavuz, mm Tip Uzunluk, tahrik bağ-
lantıları no.

10 1/4 1.3
Husqvarna H00

58

12 64

Testere zincirini eğeleme ve eğe
mastarı
Doğru eğeleme açılarını elde etmek için önerilen eğe
mastarını kullanın. Testere zincirinin keskinliğini yeniden

kazanması için her zaman önerilen eğe mastarını
kullanmanızı öneririz.

Ürününüzde hangi testere zincirinin bulunduğunu
bilmiyorsanız servis bayinizle görüşün.

mm/inç mm/inç

37 4,0 / 5/32 80° 30° 0° 0,65/0,025 5056981-03 5806875-01
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AT Uyumluluk Bildirimi
AT Uyumluluk Bildirimi
Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, İsveç, tel.:
+46-36-146500; seri numaraları 2018 ve sonraki tarihli
(yıl, seri numarasıyla birlikte nominal değerler
plakasında açıkça belirtilmiştir) Husqvarna 530iP4,
530iPT5 uzun milli budayıcıların aşağıdaki KONSEY
DİREKTİFİ gereksinimleriyle uyumlu olduğunu belirtir:

• 17 Mayıs 2006 tarihli ve 2006/42/AT sayılı
"makinelerle ilgili" direktif

• 26 Şubat 2014 tarihli ve 2014/30/AB sayılı
"elektromanyetik uyumlulukla ilgili" direktif

• 8 Haziran 2011 tarihli ve 2011/65/AB sayılı "belirli
tehlikeli maddelerin kısıtlanması" direktifi

Aşağıdaki standartlar uygulanmıştır:

EN 60745-1:2009 + A11:2010, EN ISO 11680-1:2011,
EN ISO 14982:2009, CISPR12:2007+amd1 2009, EN
50581:2012

Onaylanmış kuruluş (0404): RISE SMP, Svensk
Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07, Uppsala,
İsveç, makine direktifinin (2006/42/AT) 12. maddesinin
3b fıkrasına uygun şekilde AT tip incelemesi
gerçekleştirmiştir. AT tip incelemesi sertifikaları şu
numaralara sahiptir: 0404/19/2530.

Huskvarna 11.04.2019

Pär Martinsson, Geliştirme Müdürü (Husqvarna AB
yetkili temsilcisi ve teknik dokümantasyon sorumlusu)

Türk ithalat şirketi daha fazla bilgi için temas edilecek:
Çullas Orman Bahçe ve Tarım Mak. San. Tic. A.Ş.
Suadiye Mh. Bağdat Cd. No:455/4
Kadıköy – 34740 İstanbul / Türkiye
Telefon: +90 216 519 88 82
Faks: +90 216 519 88 78
info@cullas.com.tr
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