
T535i XP®

TR Kullanım kılavuzu 2-30



İçindekiler
Giriş................................................................................ 2

Güvenlik..........................................................................4

Montaj........................................................................... 12

Kullanım........................................................................13

Bakım............................................................................18

Sorun giderme.............................................................. 26

Taşıma, depolama ve atma.......................................... 27

Teknik veriler................................................................ 27

Aksesuarlar...................................................................28

AT Uyumluluk Bildirimi..................................................30

Giriş
Ürün açıklaması
Bu ürün, elektrik motoru bulunan bir motorlu testere
modelidir.

Kullanım sırasında güvenliğiniz ve verimliliği artırmak
için sürekli olarak çalışmalar yapılmaktadır. Daha fazla
bilgi için lütfen servis bayinizle görüşün.

Kullanım amacı
Bu ürün, budama ve ağaç tepesi düzeltme gibi
profesyonel ağaç bakımı için kullanılır.

Not: Ulusal düzenlemeler ürünün kullanımını
kısıtlayabilir.

Ürüne genel bakış

7

6

2
1

15

1413

21 20 19
18 17 16

12

11

10

9
8

33
32

31

30

2928
27

26

25

24

23

22

3 4

5

1. Ön el siperliği
2. Tuş takımı
3. SavE düğmesi
4. Uyarı göstergesi

5. Çalıştırma ve durdurma düğmesi
6. Bilgi ve uyarı etiketi
7. Üst tutma kolu
8. Kemer deliği
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9. İp deliği
10. Fan muhafazası
11. Zincir yağı deposu
12. Ön tutamak
13. Güç tetiği kilidi
14. Güç tetiği
15. Mahmuz
16. Kılavuzun ucundaki pinyon
17. Testere zinciri
18. Kılavuz çubuk/uç
19. Zincir Kıskacı
20. Zincir germe vidası
21. Tahrik dişlisi kapağı
22. Kılavuz çubuğu kapağı
23. Şarj LED'i
24. Uyarı göstergesi
25. Güç kablosu
26. Akü şarj cihazı
27. Kombine anahtar
28. Düğme, akü durumu
29. Akü durumu
30. Uyarı göstergesi
31. Akü çıkarma düğmesi
32. Akü
33. Kullanım kılavuzu

Ürün üzerindeki semboller

Operatör ya da başkaları için ciddi
yaralanma veya ölüm riski. Dikkatli olun ve
ürünü doğru kullanın. Ürünü kullanmadan
önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun
ve talimatları anlayın.

Onaylı koruyucu baret, kulak koruma
ekipmanı ve koruyucu gözlük kullanın.

Bu ürün yürürlükteki AB Direktiflerine
uygundur.

Çevreye gürültü yayma düzeyi, yürürlükteki
AB Direktiflerine uygundur. Ürünün gürültü
emisyonu Teknik veriler sayfada: 27 ve
etiket üzerinde belirtilmiştir.

Ayaklar, bacaklar, eller ve kollar için onaylı
koruyucu kullanın.

Uyarı! Kılavuz ucu bir nesneye
dokunduğunda geri tepme oluşabilir. Bu,
kılavuzun operatör tarafına savrulmasına
neden olabilir. Ciddi yaralanma veya ölüm
riski.

L-Max 

XX mm / XX"

Testere zincirinin dönme yönü ve kılavuzun
maksimum uzunluğu.

Zincir freni, devrede (sağ). Zincir freni, devre
dışı (sol).

Zincir yağı.

Doğru akım.

Su sıçramasına karşı korumalıdır.

Çevreyle ilgili işaret. Ürün ya da ürünün
ambalajı evsel atık değildir. Ürünü elektrikli
ve elektronik ekipmanlara özel onaylı bir çöp
atma merkezinde geri dönüştürün.

Bu testere, sadece ağaç
bakımı işleri konusunda
özel eğitim almış kişiler ta-
rafından kullanılmalıdır.
Kullanım kılavuzuna ba-
kın!

yyyywwxxxxx Nominal değerler plakası,
seri numarasını gösterir.
yyyy üretim yılı, hh ise
üretim haftasıdır.

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)
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Arıza emniyetli dönüştürücü.

Akü şarj cihazını sadece kapalı mekanlarda
kullanın ve saklayın.

Çift yalıtım.

Güvenlik
Güvenlik tanımları
Aşağıdaki tanımlar, her bir sinyal kelimesinin önem
derecesini belirtir.

UYARI: Yaralanma tehlikesi.

DİKKAT: Ürünün hasar görme tehlikesi.

Not: Bu bilgiler, ürünün kullanımını kolaylaştırır.

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.

• 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 toprak arızası devre
kesicisi (GFCI) korumalı bir güç kaynağı kullanın.
GFCI kullanmak elektrik çarpması 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 aygıtı gibi koruyucu ekipman kullanımı
yaralanmaları azaltır.

• Makinenin kendiliğinden çalışmasını önleyin. Güç
kaynağına ve/veya akü grubuna bağlamadan, aracı
kaldırmadan veya taşımadan önce anahtarın kapalı
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.
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• 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, elbisenizi ve eldivenlerinizi 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.

• 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
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.

Testere güvenlik uyarıları
• Testere çalışırken vücudunuzun tüm organlarını

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

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

• Testere zinciri kendi kablosuyla ya da başka
kablolarla temas edebileceğinden, elektrikli aleti
sadece izoleli tutma yüzeyinden tutun. Testere
zincirinin, içinden "elektrik geçen" bir elektrik
kablosuna temas etmesi elektrikli aletin metal
parçalarına "elektrik yüklenmesine" ve kullanıcıya
elektrik çarpmasına neden olur.

• Koruyucu gözlük ve kulak koruyucusu takın. Eller,
bacaklar ve baş için ilave koruyucu ekipman
takmanız tavsiye edilir. Yeterli koruyucu kıyafet,
sıçrayan cisimlerden veya testere zinciriyle kazayla
temas etmekten kaynaklanabilecek kişisel
yaralanma riskini azaltır.

• Testereyi yalnızca sağlam, sabit ve düz bir zeminde
ayakta durur konumdayken ve ayaklarınız sabit
haldeyken kullanın. Merdivenler gibi sabit olmayan
veya kaygan yüzeyler dengenizi veya testerenin
hakimiyetini kaybetmenize neden olabilir.

• Gergin duran bir ağaç dalını keserken, dalın aniden
sıçramasına/fırlamasına karşı dikkatli olun. Ağaç
liflerindeki geri boşaldığı anda, yük altındaki
gerginliği nedeniyle ağaç dalı operatöre çarpabilir ve/
veya testerenin kontrolden çıkmasına neden olabilir.
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• Fundalıkları veya fidanları keserken son derece
dikkatli olun. İnce parçalar testere zincirine takılabilir
ve size doğru fırlayarak yaralanmanıza ya da
dengenizi kaybetmenize neden olabilir.

• Testereyi ön tutma yeri kapalı halde ve
vücudunuzdan uzak tutarak taşıyın. Testereyi
taşırken ya da depolarken kılavuz kapağını mutlaka
takın. Testerenin doğru ve düzgün kullanılması,
hareket halindeki testere zincirine kapılma/takılma
riskini azaltacaktır.

• Yağlama, zincir gerginliği ve aksesuar değişimi ile
ilgili talimata uyun. Hatalı gerdirilmiş veya yağlanmış
bir testere zinciri kopabilir veya geri tepme riskini
artırabilir.

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

• Sadece ahşabı kesin. Testereyi asla kullanım amacı
dışında kullanmayın. Örneğin testereyi plastik, taş
duvar veya ahşap olmayan yapı malzemelerini
kesmek için kullanmayın. Testerenin tasarımında
amaçlanmayan işler için kullanılması, tehlikeli
durumlara 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 ahşap testere zincirini sıkıştırırsa
geri tepme meydana gelebilir. Bazı durumlarda, uç
kısımdan sağlanan temas aniden geri tepmeye ve
kılavuzun operatöre doğru yukarı/geri hareket etmesine
neden olabilir. Testere zincirinin kılavuzun üst kısmına
doğru sıkışması kılavuzun hızla operatöre doğru hareket
etmesine neden olabilir. Bu tip anlık durumlar testere
hakimiyetini kaybetmenize neden olarak ciddi
yaralanmaya sebebiyet verebilir. Sadece testerenize
takılı emniyet elemanlarına güvenmeyin. Testerenin
kullanıcısı olarak, kesim işlerinde kazaların ve
yaralanmanın önlenmesine yönelik tedbirler almak sizin
sorumluluğunuzdadır. Geri tepme aletin hatalı
kullanılmasından ve/veya hatalı çalışma koşullarından/
uygulamalarından kaynaklanır ve aşağıda belirtilen
önlemlerin alınması suretiyle önlenebilir:

• Testerenin saplarını 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. Testerenin başından ayrılmayın.

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

• Sadece üreticinin bildirdiği yedek kılavuzları ve
zincirleri kullanın. Yanlış tipte yedek kılavuzlar ve

zincirler, zincir kopmalarına ve/veya geri tepmeye
neden olabilir.

• Üreticinin testere zinciri için bildirdiği bileyleme
bakım talimatlarına uyun. Derinlik ölçeği yüksekliğini
azaltmak daha fazla geri tepmeye neden olabilir.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN.

Genel güvenlik talimatları

UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki
uyarı talimatlarını okuyun.

• 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. Bu
kullanım kılavuzunun içeriğini okumanız ve
anlamanız çok önemlidir.

• Üreticiden onay almadan üründe değişiklik
yapmayın. Başkaları tarafından değiştirilmiş olan bir
ürünü kullanmayın ve her zaman orijinal aksesuarlar
kullanın. Üretici tarafından onaylanmamış
değişiklikler operatör ya da başkaları açısından ciddi
yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.

• Zincir yağı dumanlarının ve talaş tozunun uzun süreli
solunması sağlık sorunlarına yol açabilir.

• Bu ürün, çalışırken elektromanyetik bir alan
oluşturur. Bu alan, bazı koşullarda aktif veya pasif
tıbbi implantlarda girişime neden edebilir. Ciddi
yaralanmaya veya ölüme neden olabilecek
durumların ortaya çıkma riskini azaltmak için tıbbi
implantı olan kişilerin bu ürünü çalıştırmadan önce
doktorlarına ve tıbbi implant üreticilerine
danışmalarını öneririz.

Kullanım için güvenlik talimatları

UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki
uyarı talimatlarını okuyun.

• Bu kullanım kılavuzundaki bilgiler, profesyonel bilgi
ve deneyime alternatif değildir. Ürünü nasıl
kullanacağınızdan emin değilseniz profesyonel
bilgiye ve deneyime sahip birine danışın.

• Ürünün kullanımıyla ilgili sorularınız varsa
Husqvarna ya da servis bayinize danışın. Size
ürününüzü doğru ve güvenli bir şekilde nasıl
çalıştırabileceğinizle ilgili bilgi verebiliriz. Mümkünse
motorlu testere kullanma üzerine bir eğitim kursuna
gidin. Servis bayiniz, bulunduğunuz yerdeki orman
işleri okulu ya da kütüphane, size mevcut eğitim
materyalleri ve kurslar hakkında bilgi verebilir.

• Bu ürünün kontrolden çıkma riski yüksektir. Yalnızca
kesme ve çalışma teknikleri konusunda özel eğitim
almış kişiler bu ürünü bir ağaç üzerinde
kullanmalıdır. Operatörde lift, halatlar ve güvenli
kuşam askılık gibi güvenlik donanımları bulunmalıdır.
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Yer seviyesinde tüm çalışmalar için normal motorlu
testereler önerilir.

• Yaralanma riskini azaltmak için özel kesme ve
çalışma teknikleriyle ilgili talimatlara uyun. Bu tür
çalışma için özel profesyonel eğitiminiz yoksa ağaca
tırmanarak çalışma yapmayın. Bu eğitim, güvenli
tırmanma tekniklerini ve çalışma pozisyonlarını da
içerir. Kuşam askılıklar, halatlar, kemerler, tırmanma
demirleri ve karabinalar gibi ekipmanların nasıl
kullanılacağını öğrenmelisiniz.

• Geri tepme alanı kılavuzun ucundayken kesme
işlemi yapmayın.

• Dönmekte olan testere zincirine dokunmayın. Ciddi
yaralanmaya ya da ölüme yol açabilir.

• Operatör tek bir halatla bağlıyken kesme işlemi
yapmaya ya da düşen kısımları tutmaya çalışmayın.
Her zaman iki emniyet halatı kullanın.

• Devirme çalışmaları sırasında, testereyle kesme
işlemi tamamlanır tamamlanmaz kulak koruma
ekipmanını çıkarın. Sesleri ve uyarı sinyallerini
duymanız önemlidir.

• Bu ürünü kullanmadan önce geri tepmenin etkilerini
ve bunları nasıl önleyeceğinizi anlamış olmanız
gerekir. Talimatlar için bkz. Geri tepme hakkında
bilgiler sayfada: 14 ve Geri tepmeyle ilgili yaygın
sorular sayfada: 14.

• Kusurlu bir ürünü, aküyü veya akü şarj cihazını asla
kullanmayın.

• Ürünü yorgunken veya alkol, uyuşturucu ya da ilaç
etkisi altındayken kullanmayın. Görüşünüzü,
dikkatinizi, koordinasyonunuzu ya da karar verme
kabiliyetinizi olumsuz etkileyebilecek bir
durumdayken ürünü kullanmayın. Yorgun olma riski,
çalışma süresinin sonuna doğru artar.

• Kılavuz, testere zinciri ve tüm kapaklar doğru bir
şekilde takılmamışsa ürünü çalıştırmayın. Aksi
takdirde tahrik dişlisi gevşeyerek ciddi yaralanmalara
neden olabilir. Talimatlar için bkz. Montaj sayfada:
12.

• Kişilerin ya da hayvanların ürüne dokunma ya da
ürünü kontrol etmenizi etkileme riski olmadığından
emin olun.

• Dikkatli olmazsanız geri tepme riski artar. Kılavuzun
geri tepme alanı kazara bir dala, ağaca ya da başka
nesnelere çarparsa geri tepme oluşabilir.

• Ürünü tek elle tutmayın. Bu ürün, tek elle güvenli bir
şekilde kontrol edilemez.

• Ürünü sağ elinizle üst tutma yerinden, sol elinizle de
ön tutma yerinden sıkıca tutun. Tutma yerlerini
parmaklarınızı sararak kavrayın. Bu, geri tepmenin
etkisini azaltır ve ürünün kontrolünü sağlamanıza
yardımcı olur. Tutma yerlerini elinizden bırakmayın!

• Ayaklarınızı yere sağlam bir şekilde bastığınızdan ve
testere zincirinin bir nesneye dokunmadığından emin
olun.

• Ürünü omuz yüksekliğinden yukarıda tutarak
kullanmayın ve kılavuz ucuyla kesme işlemi
yapmaya çalışmayın.

• Özel eğitiminiz yoksa devirme ya da dal budama
işlemleri yapmaya çalışmayın.

• Hatalı ya da doğru bir şekilde bileylenmemiş kesme
donanımı ile kesme işlemi yaptığınızda titreşim
seviyesi artar. Geniş yapraklı ağaçlar gibi sert
ağaçlar kesmek, kozalaklı ağaçlar gibi yumuşak
ağaçları kesmeye göre daha fazla titreşime neden
olur.

• 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
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renginde veya durumunda değişikliktir. Bu belirtiler
genellikle parmaklarda, ellerde veya bileklerde
görülür ve soğuk havalarda artar.

• Kapasitenizi aştığını düşündüğünüz durumlardan
kaçının.

• Çalışma sırasında karşılaşabileceğiniz tüm olası
durumlara yer vermek imkansızdır. Her zaman
dikkatli olun ve sağduyunuzu kullanın.

Kişisel koruyucu ekipman

UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki
uyarı talimatlarını okuyun.

• Çoğu motorlu testere kazası, motorlu testerenin
operatöre değmesi sonucu oluşur. Çalışma sırasında
onaylı kişisel koruyucu ekipman kullanmalısınız.
Kişisel koruyucu ekipman sizi yaralanmalara karşı
tamamen korumaz ancak kaza olması halinde
yaralanma derecesini azaltır. Hangi ekipmanı
kullanmanız gerektiğiyle ilgili tavsiyeler için servis
bayinize danışın.

• Kıyafetleriniz üzerinize oturmalı ancak hareketlerinizi
kısıtlamamalıdır. Kişisel koruyucu ekipmanların
durumunu düzenli olarak kontrol edin.

• Onaylı koruyucu baret kullanın.
• Onaylanmış kulak koruma ekipmanı kullanın. Uzun

süre gürültüye maruz kalınması sürekli işitme
hasarına yol açabilir.

• Fırlayan nesnelerin neden olacağı yaralanma riskini
azaltmak için koruyucu gözlük veya yüz siperliği
kullanın. Ürün ağaç yongaları ve küçük ağaç
parçaları gibi nesneleri büyük bir kuvvetle fırlatabilir.
Bu, özellikle gözlerde ciddi yaralanmayla
sonuçlanabilir.

• Testere korumalı eldiven kullanın.
• Testere korumalı pantolon kullanın.

• Testere korumalı, çelik burunlu ve kaymaz tabanlı
botlar kullanın.

• Yanınızda her zaman ilk yardım kiti bulundurun.
• Kıvılcım riski. Orman yangınlarını engellemek için

yakınınızda yangın söndürücü araçlar ve kürek
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. 

Ürün üzerindeki güvenlik araçlarının bakımı ve
kontrolleri sayfada: 19.

• Güvenlik araçları arızalıysa Husqvarna bayinizle
görüşün.

Tuş takımı

Zincir freni etkinleştirilince veya aşırı yük riski varsa
uyarı göstergesi yanıp söner. Aşırı yük koruması ürünü
geçici olarak durdurur ve sıcaklık azalana kadar ürünü
kullanamazsınız. Gösterge ışığı sabit bir şekilde
yanıyorsa servis bayinize danışın.

Otomatik durdurma işlevi

Üründe, bir dakika boyunca kullanmamanız halinde
ürünü durduran bir otomatik durdurma işlevi bulunur.

Zincir freni ve ön el koruyucusu

Ürününüzde, geri tepme olması halinde testere zincirini
durduran bir zincir freni bulunur. Zincir freni kaza riskini
azaltır ancak kazaları önlemek yalnızca sizin elinizdedir.

UYARI: Geri tepme riski bulunan
durumlardan kaçının. Ürününüzü kullanırken
dikkatli olun ve kılavuzun geri tepme
alanının herhangi bir nesneye
değmediğinden emin olun.

Zincir freni sol elinizle manuel olarak ya da ataletle
serbest bırakma mekanizması ile otomatik olarak
etkinleştirilir. Zincir frenini etkinleştirmek için ön el
koruyucusunu manuel olarak ileriye doğru itin. Bu işlem,
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tahrik dişlisini durduran yay yüklü bir mekanizmayı
çalıştırır.

Zincir frenini devre dışı bırakmak için ön el
koruyucusunu geriye doğru çekin.

Zincir freninin nasıl devreye alındığı, geri tepme kuvveti
ve ürünün konumu ile ilgilidir. Geri tepme alanı sizden
en uzaktayken yoğun bir geri tepme olursa zincir freni
ataletle serbest bırakma mekanizmasıyla etkinleştirilir.
Geri tepme küçükse ya da geri tepme alanı size daha
yakınsa zincir freni sol elinizle manuel olarak
etkinleştirilir.

Zincir frenini ürünü çalıştırırken ve kısa mesafelerde
hareket ederken park freni olarak kullanın. Bu, testere

zincirinin size ya da yakınınızdaki birine değme riskini
azaltır.

Geri tepme çok ani ve yoğun olabilir. Çoğu geri tepme
küçüktür ve zincir frenini her zaman etkinleştirmez.
Ürünü kullanırken bir geri tepme olursa tutma yerlerini
sıkıca tutun ve sakın bırakmayın.

Eliniz ön tutma yerinden kayarsa ön el koruyucusu da
testere zincirine değme riskini azaltır.

Devrilme pozisyonunda zincir frenini manuel olarak
etkinleştiremezsiniz. Bu pozisyonda zincir freni yalnızca
ataletle serbest bırakma mekanizması tarafından
etkinleştirilebilir.
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Güç tetiği kilidi

Güç tetiği kilidi, güç tetiğinin kazayla çalıştırılmasını
önler. Elinizi tutma yerinin etrafına koyup güç tetiği
kilidine (A) basarsanız güç tetiği (B) serbest kalır. Tutma
yerini bırakırsanız güç tetiği ve güç tetiği kilidi birlikte
geri hareket ederek ilk konumlarına geri döner.

A B

Zincir Kıskacı

Zincir yakalayıcı, kırılması ya da gevşemesi halinde
testere zincirini yakalar. Doğru zincir gerginliğine
sahipseniz risk azalır. Ayrıca kılavuzun ve testere
zincirinin bakımlarını doğru yaparak da riski
azaltabilirsiniz. Talimatlar için bkz. Montaj sayfada: 12
ve Bakım sayfada: 18.

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.

• Aküyü yağmurdan ve ıslak koşullardan uzak tutun.
• 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. Aküyü ve akü tutucuyu kontrol etme sayfada:
21.

• 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.

• Hasarlı olmayan onaylı ve topraklanmış bir elektrik
prizi kullanın.

• Ürününüz için verilenden başka akü şarj cihazı
kullanmayın. Husqvarna BLi yedek aküleri şarj
ederken yalnızca Husqvarna QC 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
kapılara, çitlere veya benzeri 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.
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• 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 duvar prizlerini kullanın.

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.

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:
28.

• 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. Testere zinciri
gerginliğini ayarlama sayfada: 23.

• 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.
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Montaj
Kılavuz çubuğunu ve testere zincirini
takma

UYARI: Ürünün parçalarını birleştirmeden ya
da ürün üzerinde bakım işlemleri yapmadan
önce aküyü her zaman çıkarın.

1. Zincir frenini devre dışı bırakın.

2. Kılavuz somununu, tahrik dişlisi kapağını ve taşıma
halkasını (A) çıkarın.

A

3. Kılavuzu, kılavuz saplamasının üzerine yerleştirin.
Kılavuz çubuğunu en arka konumuna yönlendirin.
Testere zincirini tahrik dişlisinden yukarı kaldırın ve
kılavuz çubuğundaki oluğa geçirin. Kılavuz
çubuğunun üst kenarından başlayın.

4. Kesici bağlantı kenarlarının kılavuz çubuğunun üst
kenarına dönük olduğundan emin olun.

5. Tahrik dişlisi kapağını takın ve zincir ayarlama pimini
kılavuzdaki deliğe yönlendirin.

6. Testere zincirindeki zincir dişlilerinin tahrik dişlisine
doğru bir şekilde uyduğundan emin olun.

7. Testere zincirinin, kılavuzdaki oluğa doğru bir şekilde
geçtiğinden emin olun.

8. Kılavuz somununu elinizle sıkın.
9. Testere zincirini sıkın. Talimatlar için bkz. Testere

zinciri gerginliğini ayarlama sayfada: 23.
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Kullanım
Giriş

UYARI: Ürünü kullanmadan önce güvenlik
bölümünü okuyup anlayın.

Ürünü kullanmadan önce işlev kontrolü
yapma
1. Doğru çalıştığından ve hasarlı olmadığından emin

olmak için zincir frenini kontrol edin.
2. Doğru çalıştığından ve hasarlı olmadığından emin

olmak için güç tetiği kilidini kontrol edin.
3. Doğru çalıştığından emin olmak için tuş takımını

kontrol edin.
4. Tutma yerlerinde yağ olmadığından emin olun.
5. Bütün parçaların doğru bir şekilde takıldığından ve

hasarlı ya da eksik olmadığından emin olmak için
kontrol edin.

6. Doğru şekilde takıldığından emin olmak için zincir
yakalayıcıyı kontrol edin.

7. Zincir gerginliğini kontrol edin.
8. Aküyü şarj edin ve ürüne doğru şekilde takılmış

olduğundan emin olun.
9. Güç tetiğini serbest bıraktığınızda testere zincirinin

durduğundan emin olun.

7

13924

8 5 6

Doğru zincir yağı kullanma
UYARI: Yaralanmanıza ve çevre üzerinde
zarara yol açabileceğinden atık yağ
kullanmayın. Atık yağ; yağ pompasının,
kılavuzun ve testere zincirinin hasar
görmesine neden olur.

UYARI: Kesim ekipmanı yeterince
yağlanmazsa testere zinciri kopabilir.
Operatör için ciddi yaralanma veya ölüm
riski.

UYARI: Bu işlevin düzgün çalışması için
doğru zincir yağı kullanın. Zincir yağı
seçerken servis bayinize danışın.

• Maksimum testere zinciri ömrünü elde etmek ve
çevre üzerindeki olumsuz etkileri engellemek için
Husqvarna zincir yağı kullanın. Husqvarna zincir
yağını bulamazsanız standart bir zincir yağı
kullanmanızı öneririz.

• Testere zincirine iyi yapışan bir zincir yağı kullanın.
• Hava sıcaklığına uygun viskozite aralığına sahip bir

zincir yağı kullanın.

DİKKAT: 0°C/32°F altındaki sıcaklıklarda
bazı zincir yağları çok koyulaşarak yağ
pompası bileşenlerinin hasar görmesine
neden olabilir.

• Tavsiye edilen kesme donanımlarını kullanın. Bkz. 
Aksesuarlar sayfada: 28.

• Zincir yağı tankının kapağını çıkarın.
• Zincir yağı tankına zincir yağı doldurun.
• Kapağı dikkatlice takın.

Not: Zincir yağı tankının ürününüzün neresinde
olduğunu görmek için bkz. Ürüne genel bakış sayfada:
2.

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 akü şarj cihazına takma
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.

A B C D

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.

Geri tepme hakkında bilgiler
UYARI: Geri tepme, operatör ya da
başkaları açısından ciddi yaralanmalara
veya ölüme neden olabilir. Riski azaltmak
için geri tepmenin sebeplerini ve bunları
nasıl önleyebileceğinizi bilmeniz gerekir.

Geri tepme, kılavuzun geri tepme alanı bir nesneye
dokunduğunda meydana gelir. Geri tepme aniden ve

büyük bir kuvvetle oluşabilir ve ürünü, operatöre doğru
savurur.

Geri tepme, her zaman kılavuzun kesim düzleminde
oluşur. Genellikle ürün operatöre doğru savrulur ancak
farklı bir yöne de hareket edebilir. Geri tepme oluştuğu
andaki ürünü kullanma şekliniz savrulmanın yönünü
belirler.

Daha küçük kılavuz yarıçapı geri tepme kuvvetini azaltır.

Geri tepme etkilerini azaltmak için düşük geri tepmeli
testere zinciri kullanın. Geri tepme alanının bir nesneye
değmesine izin vermeyin.

UYARI: Hiçbir testere zinciri geri tepmeyi
tamamen engellemez. Her zaman
talimatlara uyun.

Geri tepmeyle ilgili yaygın sorular
• Geri tepme sırasında el, zincir frenini daima

etkinleştirir mi?

Hayır. Ön el koruyucusunu ileriye itmek için biraz
kuvvet uygulamak gerekir. Gereken kuvveti
uygulamazsanız zincir freni devreye girmez. Çalışma
sırasında ayrıca ürünün tutma yerlerini iki elinizle
sıkıca tutmalısınız. Geri tepme oluşursa zincir freni,
testere zincirini size değmeden durduramayabilir.
Ayrıca elinizin, zincir frenini etkinleştirmek için ön el
koruyucusuna dokunamadığı pozisyonlar da olabilir.
Bunun bir örneği devirme pozisyonudur.

• Geri tepme sırasında ataletle serbest bırakma
mekanizması zincir frenini daime devreye alır mı?

Hayır. Öncelikle zincir freni doğru çalışmalıdır. Zincir
frenini kontrol etmeyle ilgili talimatlar için bkz. Ürün
üzerindeki güvenlik araçlarının bakımı ve kontrolleri
sayfada: 19. Bunu, ürünü her kullanımdan önce
yapmanızı tavsiye ederiz. İkinci olarak, geri tepme
kuvveti zincir frenini devreye alacak kadar büyük
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olmalıdır. Zincir freni çok hassassa sert kullanım
sırasında devreye girebilir.

• Geri tepme sırasında zincir freni beni daima
yaralanmaktan korur mu?

Hayır. Zincir freninin koruma sağlamak için doğru
çalışması gerekir. Ayrıca zincir freni, testere zincirini
durdurmak için geri tepme sırasında etkinleşmiş
olmalıdır. Kılavuzun yakınındaysanız zincir freni,
testere zincirini size çarpmadan durduracak zamanı
bulamayabilir.

UYARI: Geri tepmeleri yalnızca siz, doğru
çalışma tekniğiyle önleyebilirsiniz.

Ürünü çalıştırma
1. Güç tetiğini ve güç tetiği kilidini kontrol edin. Bkz. 

Güç tetiği kilidini kontrol etme sayfada: 20.
2. Zincir frenini etkinleştirmek için ön el koruyucusunu

ileriye doğru itin.

3. Aküyü akü tutucusuna yerleştirin.

DİKKAT: Akünün akü tutucusuna doğru
şekilde takıldığından emin olun. Akü, akü
tutucusuna rahatça geçmiyorsa konumu
doğru değildir.

4. Bir tık sesi duyana kadar akünün alt kısmını bastırın.

5. Yeşil LED yanana kadar çalıştırma/durdurma
düğmesini basılı tutun.

UYARI: Ağaçta çalıştırırken ürünü kayışına
doğru indirmeden önce zincir frenini devreye
alın.

SavE işlevinin kullanılması
SavE işlevi, zincir hızını düşürür ve akünün kapasitesini
artırır.

Not: SavE işlevi, ürünün gücünü azaltmaz.

1. SavE düğmesine basın. Yeşil LED yanar.
2. İşlevi kapatmak için SavE düğmesine tekrar basın.

Yeşil LED söner.

Ürünü durdurma
1. Yeşil LED sönene kadar çalıştırma/durdurma

düğmesini basılı tutun.
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2. Yanlışlıkla çalıştırmayı önlemek için akü çıkarma
düğmelerine basın ve aküyü akü tutucudan çıkarın.

Çalışma tekniğiyle ilgili genel bilgiler
Aşağıda bu ürünün kullanımıyla ilgili bazı genel bilgiler
verilmiştir.

UYARI: Bu kullanım kılavuzundaki çalışma
teknikleriyle ilgili bilgiler, ağaç işleri ürününü
kullanmak için uygun bir eğitim olarak kabul
edilmez. Bu ürün yalnızca özel eğitim almış
olan ağaç işleri operatörleri tarafından
kullanılmalıdır! Uygun eğitim almadan
kullanmak ciddi yaralanmalara neden
olabilir. Emin olmadığınız hiçbir işlemi
yapmaya çalışmayın!

• Çekme hareketiyle kesme, kılavuzun alt kısmıyla
kesme işlemidir. Keserken testere zinciri ağaç
boyunca hareket eder. Bu pozisyonda ürünü ve geri
tepme alanını daha iyi kontrol edersiniz.

• İtme darbesiyle kesme, kılavuzun üst kısmıyla
kesme işlemidir. Testere zinciri, ürünü operatöre
doğru iter.

UYARI: İtme darbesiyle kesim yaparken
dikkatli olun. Testere zinciri ağaç
gövdesine sıkışırsa ürün size doğru
itilebilir. Bu kuvveti önlemeniz gerekir;
aksi halde kılavuzun geri tepme alanı
ağaca değebilir. Bu da geri tepmeye
neden olur.

• Kesim yaparken tam güç kullanın.
• Her kesimden sonra güç tetiğini bırakın.

DİKKAT: Motoru çok uzun süre tam
güçte ve yüksüz çalıştırırsanız motorda
hasar oluşabilir. Örneğin, testere
zincirinden direnç olmadan kesim
yaparken.

Ürünü ağaçta çalışmaya hazırlama
Yer operatörü
Yer operatörü olarak aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Ürünü inceleyin.
2. Aküyü şarj edin.
3. Onaylı bir emniyet kayışının ucunu halat deliğine

bağlayın.
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Not: Emniyet kayışı ürün düştüğünde yere
çarpmamasını sağlar.

4. Emniyet kayışının diğer ucunda bir karabina
bulunduğundan emin olun.

5. Ürünü çalıştırın.
6. Ürünü durdurun.
7. Zincir frenini etkinleştirin.
8. Ürünü ağaçtaki operatöre kaldırın. Kaldırma

araçlarını kullanın.

UYARI: Ürünü ağaçtaki operatöre
kaldırırken ürünün güvenli bir şekilde
takıldığından emin olun.

Ağaç operatörü
Ağaç operatörü olarak aşağıdaki talimatlara uyun.

1. Emniyet kayışının bağlantısını kaldırma araçlarından
kesmeden önce ürünü kuşam askılığına takmanız
gerekir. Ürünü emniyet kayışındaki kemer deliğinden
veya çelik halkadan kuşam askılığına takın.

UYARI: Emniyet kayışını kuşam
askılığının önerilen 1 bağlantı noktasına
bağlayın.

UYARI: Ürünü kuşam askılığına takmak
için sadece emniyet kayışını
kullanıyorsanız ürünü emniyet kayışı ile
tamamen alçaltın. Ürünü yüksek bir
yerden aşağı bırakmayın.

2. Emniyet kayışının serbest ucunu kuşam askılık
üzerindeki bağlantı noktalarından birine takmak için
onaylı karabinalar kullanın. Burası, birincil bağlantı
noktanızdır.

DİKKAT: Emniyet kayışı sadece halat
deliğine bağlanmalıdır.

3. Kesme işlemini gerçekleştirmek için sabit ve güvenli
bir konumda olduğunuzdan emin olun.

4. Ürünü ikincil bağlantı noktasından ayırın, ürünü
çalıştırın ve kesme işlemini yapın.

5. Kesme işlemi tamamlandıktan sonra, zincir frenini
doğrudan devreye alın.

6. Ürünü durdurun ve ikincil bağlantı noktasına
yerleştirin.

Ürünü ağaçta kullanma
UYARI: Çoğu kaza, operatörün ürünü ya da
çalışma pozisyonunu tam kontrol
edememesinden kaynaklanır.

• Güvenli bir çalışma konumunda durun.
• Yatay kısımları bel hizasından, dikey kısımları karın

hizasından kesin.
• Ürünü 2 elinizle tutun.
• Ayaklarınızın üzerinde sabit durduğunuzdan ve dikey

dalları keserken düşük yanal kuvvet
uyguladığınızdan emin olun. Artan yanal kuvvetleri
ortadan kaldırmak ya da önlemek için güvenlik
kayışını farklı bir bağlantı noktasına yönlendirin.
Ayrıca doğrudan kuşam askılıktan farklı bir bağlantı
noktasına ayarlanabilir bir kayış da kullanabilirsiniz.
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• Güvenli çalışma konumunu korumak için ayak halatı
kullanın.

• Kuşam askılığı, kemeri ve halatları düzenli aralıklarla
kontrol edin.

• Ürünle birlikte tırmanmanız gerekiyorsa ürünü kuşam
askılığının arka bağlantı noktasına bağlayın. Arka
bağlantı noktası, ürünü tırmanma kayışlarından uzak
tutar ve ağırlığı omurganızla merkezi olarak
desteklemenizi sağlar.

UYARI: Ürünü kayışın üzerine indirirken
zincir frenini etkinleştirmeniz gerekir.

Sıkışan bir ürünü kurtarma
1. Ürünü durdurun.
2. Ürünü ağaç içerisindeki kesiğe (ağaç gövdesine

doğru) veya farklı bir alet kayışına güvenli şekilde
bağlayın.

3. Dalı kaldırırken gerektiğinde testereyi kesikten
dikkatlice çekin.

UYARI: Ürünü çekerek serbest
bırakmaya çalışmayın. Ciddi yaralanma
riski.

4. Ürünü ayırmak için gerekirse bir testere veya ikinci
bir motorlu testere kullanın. Dalı, sıkışan ürüne
minimum 30 cm/12 inç mesafeden kesin. Ürünün
sıkıştığı dış uçtan kesin.

Bakım
Giriş

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

Bakım takvimi

UYARI: Bakım yapmadan önce aküyü
çıkarın.

Ürün üzerinde yapmanız gereken bakım adımları
aşağıda listelenmiştir. Daha fazla bilgi için Bakım
sayfada: 18 bölümüne bakın.

Bakım Kullan-
madan
önce

Haftalık
olarak

Aylık ola-
rak

Ürünün dış kısımlarını temizleyin. X
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Bakım Kullan-
madan
önce

Haftalık
olarak

Aylık ola-
rak

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

Zincir frenini temizleyin ve güvenli bir şekilde çalıştığından emin olun. Zincir ya-
kalayıcının zarar görmemiş olduğundan emin olun. Gerekirse değiştirin. X

Eşit bir şekilde aşınması için kılavuzu çevirin. Kılavuz çubuğundaki yağlama deli-
ğinin tıkalı olmadığından emin olun. Kılavuz oluğunu temizleyin. X

Testerede ve testere siperliğinde hiçbir çatlak olmadığından ve bunların hasar
görmüş olmadığından emin olun. Çatlak varsa ya da darbeye maruz kalmışsa
testereyi ve testere siperliğini değiştirin.

X

Kılavuzun ve testere zincirinin yeterince yağlandığından emin olun. X

Testere zincirini kontrol edin. Çatlak olup olmadığına bakın ve testere zincirinin
sert ya da olağanüstü derecede aşınmış olmadığından emin olun. Gerekirse de-
ğiştirin.

X

Testere zincirini bileyin. Gerginliğini ve durumunu kontrol edin. Tahrik dişlisinde
aşınma olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse değiştirin. X

Üründeki hava girişini temizleyin. X

Vida ve somunların sıkı olduğundan emin olun. X

Tuş takımının düzgün çalıştığından ve hasar görmemiş olduğundan emin olun. X

Kılavuzun kenarlarındaki çapakları gidermek için bir eğe kullanın. X

Akü ile ürün arasındaki bağlantıları kontrol edin. Akü ile akü şarj cihazı arasında-
ki bağlantıyı kontrol edin. X

Yağ tankını boşaltın ve temizleyin. X

Ürünün ve akünün soğutma kanallarına basınçlı hava püskürtün. X

Ürün üzerindeki güvenlik araçlarının
bakımı ve kontrolleri
Ön el koruyucusunu kontrol etme
Ön el koruyucusunu düzenli olarak kontrol edin.

1. Ön el koruyucusunun hasarlı olmadığından ve çatlak
gibi hasarlar bulunmadığından emin olun.

2. Ön el koruyucusunun serbestçe hareket
edebildiğinden ve ürüne güvenli bir şekilde takılmış
olduğundan emin olun.

Fren tetiğini kontrol etme
1. Ürünü çalıştırın ve testere zincirinin yere ya da bir

nesneye değmediğinden emin olun. Talimatlar için
bkz. Ürünü çalıştırma sayfada: 15.
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2. Ürünü sıkıca tutun. Ellerinizi tutma yerlerine
yerleştirin.

3. Tam güç uygulayın ve zincir frenini etkinleştirmek
için sol bileğinizi ileriye doğru bükün.

4. Testere zincirinin doğrudan durduğundan emin olun.

UYARI: Ön tutma yerini elinizden
bırakmayın!

Güç tetiği kilidini kontrol etme
1. Güç tetiğinin ve güç tetiği kilidinin serbestçe hareket

ettiğinden ve dönüş yayının düzgün çalıştığından
emin olun.

2. Gaz tetiği kilidine basın ve tetiği serbest
bıraktığınızda ilk konumuna döndüğünden emin
olun.

3. Güç tetiği kilidi serbest bırakıldığında güç tetiğinin
rölanti konumuna sabitlendiğinden emin olun.

4. Ürünü çalıştırın ve tam güç uygulayın.
5. Güç tetiğini serbest bırakın ve testere zincirinin

durduğundan ve sabit kaldığından emin olun. Güç
tetiği boştayken testere zinciri dönerse servis
bayinize başvurun.

Zincir yakalayıcıyı kontrol etme
1. Zincir yakalayıcıda hasar olmadığından emin olun.
2. Zincir yakalayıcının sabit olduğundan ve ürünün

gövdesine takılı olduğundan emin olun.

Tuş takımını kontrol etme
1. Ürünü çalıştırın. Bkz. Ürünü çalıştırma sayfada: 15
2. Çalıştırma/durdurma düğmesine tekrar basın.
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3. Düğmeyi basılı tuttuğunuzda ürünün durduğundan
emin olun. Yeşil LED söner.

Aküyü ve akü tutucuyu kontrol etme
1. Aküyü ve akü tutucuyu yumuşak bir fırça ile

temizleyin.
2. Soğutma deliklerini ve akü konektörlerini temizleyin.

3. Akünün hasarlı olmadığından ve çatlaklar gibi gözle
görülür kusurların bulunmadığından emin olun.

Akü şarj cihazını kontrol etme
1. Akü şarj cihazının ve güç besleme kablosunun

hasarlı olmadığından emin olun. Çatlak ya da başka
hasar olup olmadığını kontrol edin.

Soğutma sistemini temizleme
Üründe, ürünün sıcaklığını mümkün olduğunca düşük
tutan bir soğutma sistemi bulunur.

Soğutma sistemi, ürünün sol tarafında bir hava girişi ve
motorda bir fandan oluşur.

1. Soğutma sistemini haftada bir defa ya da gerekirse
daha sık olmak üzere fırçayla temizleyin.

2. Soğutma sisteminin kirli ya da tıkalı olmadığından
emin olun.

DİKKAT: Kirli ya da tıkalı bir soğutma
sistemi, ürünün aşırı ısınmasına neden
olabilir. Bu, pistonun ve silindirin hasar
görmesine yol açar.

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: 28.

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

• Kılavuzun ucundaki pinyondaki diş sayısı (T).

959 - 006 - 15.05.2019 21



• 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.

• Zincir yağı deliği ve zincir gerginliğini ayarlama
deliği. Kılavuz, ürünle hizalanmış olmalıdır.

• Zincir dişlisi genişliği, mm/inç.

Kesicileri 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

Kesiciyi bileylerken şunları düşünün:

• Eğeleme açısı.

• Kesme açısı.

• Eğe konumu.

• Yuvarlak eğe çapı.

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

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

Not: Testere zincirinin bileylenmesi hakkında bilgi için
bkz. Testere zincirini bileylemek için sayfada: 21.

Kesicileri bileyleme
1. Kesme dişlerini bilemek için yuvarlak bir eğe ve eğe

mastarı kullanın.

Not: Husqvarna tarafından testere zinciriniz için
tavsiye edilen eğe ve mastar hakkında bilgi için bkz. 
Eğeleme ekipmanı ve eğeleme açıları sayfada: 29.

2. Eğe mastarını kesiciye doğru şekilde uygulayın. Eğe
mastarı ile birlikte verilen talimatlara bakın.

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

4. Kesme dişinin bir tarafındaki malzemeyi çıkarın.
5. Ürünü ters çevirin ve diğer taraftaki malzemeyi

çıkarın.
6. Tüm kesme dişlerinin aynı uzunlukta olduğundan

emin olun.

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. 
Eğeleme ekipmanı ve eğeleme açıları sayfada: 29.

A

B

C

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

Derinlik ölçeği ayarını düzenleme
Derinlik ölçeği ayarını yapmadan ya da kesicileri
bileylemeden önce talimatlar için bkz. Kesicileri
bileyleme sayfada: 23. Kesme dişlerini bileylediğiniz her
üç çalışmadan sonra derinlik ölçeği ayarını yapmanızı
tavsiye ederiz.

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
yalnızca Husqvarna derinlik ölçme 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.

Testere zinciri gerginliğini ayarlama
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. Tahrik dişlisi kapağını ve zincir frenini tutan kılavuz
somununu gevşetin. Kombine anahtarı kullanın.

2. Kılavuzun ön kısmını kaldırın ve zincir gerdirme
vidasını çevirin. Kombine anahtarı kullanın.

3. Testere zincirini, kılavuza sıkıca dayanana kadar
sıkın.

4. Kombine anahtarı kullanarak kılavuz somununu sıkın
ve aynı anda kılavuzun ön kısmını kaldırın.

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

Not: Zincir germe vidasının ürününüz üzerindeki yeri için
bkz. Ürüne genel bakış sayfada: 2.

Testere zinciri yağlamasını kontrol
etmek için
Aküyü üç kez şarj ettikten sonra testere zinciri
yağlamasını kontrol edin.

1. Ürünü açın ve 3/4 güçte çalıştırın. Kılavuzu, açık
renkli bir yüzeyden yaklaşık 20 cm (8 inç) yukarıda
tutun.

2. Zincir yağlaması doğruysa 1 dakika sonra yüzeyde
net bir yağ hattı görürsünüz.

3. Testere zinciri yağlaması doğru değilse aşağıdaki
kontrolleri yapın.
a) Tıkalı olmadığından emin olmak için kılavuzdaki

yağ kanalını kontrol edin. Gerekirse temizleyin.

b) Temiz olduğundan emin olmak için kılavuzun
ucundaki oluğu kontrol edin. Gerekirse
temizleyin.

c) Kılavuzun ucundaki pinyonun serbestçe
döndüğünden ve kılavuz çubuğunun ucundaki
pinyonda bulunan yağlama deliğinin tıkalı
olmadığından emin olun. Gerekirse temizleyin ve
yağlayın.

4. Yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra zincir
yağlama çalışmıyorsa servis bayinizle iletişime
geçin.

Zincir tahrik dişlisini kontrol etme
• Zincir tahrik dişlisinde aşınma olup olmadığını

kontrol edin. Gerekirse zincir tahrik dişlisini değiştirin.
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• Testere zincirini her değiştirdiğinizde zincir tahrik
dişlisini de değiştirin.

Kesme donanımını kontrol etme
1. Perçin ve zincir dişlilerinde çatlak olmadığından ve

gevşemiş bir perçin bulunmadığından emin olun.
Gerekirse değiştirin.

2. Testere zincirinin kolayca bükülebildiğinden emin
olun. Kolay bükülemiyorsa testere zincirini değiştirin.

3. Perçin ve bağlantıların aşınmış olup olmadığını
incelemek için testere zincirini yeni bir testere
zinciriyle karşılaştırın.

4. Kesme dişinin en uzun parçası 4 mm'den/0,16
inç'ten kısaysa testere zincirini değiştirin. Ayrıca,
kesicilerde çatlak varsa testere zincirini 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.

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.
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Sorun giderme

Tuş takımı

Ürünün tuş takımı üzerindeki olası arıza kodları.

LED ekran Olası arızalar Olası işlem

Yanıp sönen uyarı göstergesi. Zincir freni etkin. Zincir frenini serbest bırakmak için ön
el koruyucusunu geri çekin.

Sıcaklık değişimi. Ürünün soğumasını bekleyin.

Aşırı yük. Kesme donanımı sıkışmış-
tır.

Kesme donanımı sıkışmıştır. Kesme
donanımını serbest bırakın.

Güç tetiği ve çalıştırma düğmesine
aynı anda basılmalıdır.

Güç tetiğini bıraktığınızda ürün aktif
hale gelir.

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

Sürekli yanan uyarı göstergesi. Servis. Servis bayinize danışın.

Akü

Sorun Olası arızalar Olası çözüm

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

Kırmızı hata LED'i yanıp söner. Akü boştur. Aküyü şarj edin.

Sıcaklık değişimi. Aküyü -10°C (14°F) ile 40°C (104°F) arasın-
daki sıcaklıklarda kullanın.

Yüksek voltaj. Aküyü şarj cihazından çıkarın.

Kırmızı hata LED'i yanar. Hücre farkı çok fazladır (1 V). Servis bayinize danışın.

Akü şarj cihazı

LED ekran Olası arızalar Olası işlem

Yanıp sönen uyarı göstergesi. Sıcaklık değişimi. Aküyü, sıcaklığın 5°C/41°F ile 40°C/
104°F arasında olduğu ortamlarda
kullanın.

Sürekli yanan uyarı göstergesi. Servis bayinize danışın.
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Taşıma, depolama ve atma
Taşıma ve saklama
• 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.

• Uzun süreli depolamadan önce ürünü temizleyin ve
ürüne eksiksiz bir bakım yaptırın.

• 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
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

T535i XP
Motor

Tip BLDC (fırçasız) 36V

Özellikler

Düşük enerji sarfiyat modu savE

Yağlama sistemi

Yağ pompası türü Otomatik

Yağ tankı kapasitesi, litre/cm2 0,20/200

Ağırlık

Akü, kılavuz, testere zinciri ve boş zincir yağı tankı olmadan motorlu testere,
kg

2.4

Suya karşı koruma seviyesi

IPX4 Evet
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T535i XP
Gürültü yayma 1

Ses gücü seviyesi, ölçülmüş dB(A) 104

Ses düzeyi, LWA dB(A) garantili 106

Ses seviyeleri 2

Operatörün kulağındaki eş değer ses basıncı seviyeleri, dB(A) 93

Titreşim seviyeleri 3

Ön tutma yeri, m/s2 3,3

Arka tutma yeri, m/s2 3,7

Eşdeğer titreşim düzeyleri 4

Ön tutma yeri, m/s2 2,0

Arka tutma yeri, m/s2 2.4

Testere zinciri/kılavuz

Önerilen kılavuz uzunlukları, inç/cm 10-14/25-35

Kullanılabilir kesim uzunluğu, inç/cm 9-13/23-33

Tahrik dişlisinin tipi/diş sayısı Spur/7

Maksimum zincir hızı/(sakla), m/sn 20 (15)

Aksesuarlar
Kılavuz çubuğu ve testere zinciri
kombinasyonları
Husqvarna T535i XP için aşağıdaki kesme donanımları
onaylıdır.

Kılavuz Testere zinciri

Uzunluk, inç Zincir bakla açık-
lığı, inç

Kılavuz, mm Maksimum burun
yarıçapı

Tip Uzunluk, tahrik
bağlantıları (no.)

10 3/8 1.1 7 T Husqvarna H38 40

12 9T 45

14 52

1 2000/14/AT sayılı AT direktifi uyarınca ses gücü (LWA) olarak çevrede ölçülen gürültü yayma seviyesi.
2 ISO 22868'e göre, eş değer ses basınç seviyesi, çeşitli çalışma koşullarında farklı ses basınç seviyeleri için

zaman ağırlıklı enerji toplamı olarak hesaplanır. Eş değer ses basınç seviyesi için tipik istatistik dağılım, 1 dB
(A) değerinde bir standart sapmadır.

3 EN 60745-2-13'e göre titreşim seviyesi. Titreşim düzeyi için bildirilen verilerin tipik istatistik dağılımı (standart
sapması) 1 m/s2şeklindedir. Makineye farklı bir kılavuz uzunluğu ve önerilen zincir türü takıldığına alınan öl-
çümlere göre beyan edilen titreşim verileri. Makineye farklı bir kılavuz uzunluğu takılırsa titreşim düzeyi maksi-
mum ± 1,5 m/s2olmak üzere değişiklik gösterebilir.

4 Eşdeğer titreşim düzeyi, yanmalı motorlu zincirli testereler baz alınarak ölçülmüş ve hesaplanmıştır. Bu değer-
ler, ISO 22867:2011'e göre titreşim verilerini motor türünden bağımsız olarak karşılaştırabilmek için verilmiştir.
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Kılavuz Testere zinciri

Uzunluk, inç Zincir bakla açık-
lığı, inç

Kılavuz, mm Maksimum burun
yarıçapı

Tip Uzunluk, tahrik
bağlantıları (no.)

10 0,325 mini 1.1 8T Husqvarna
SP21G

46

12 51

14 59

Eğeleme ekipmanı ve eğeleme açıları
Husqvarna eğe mastarını kullandığınızda doğru
eğeleme açılarını bulursunuz. Testere zincirinin
keskinliğini yeniden kazanması için her zaman

Husqvarna eğe mastarı kullanmanızı öneririz. Parça
numaraları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Üründe hangi testere zincirinin bulunduğunu
bilmiyorsanız servis bayinize danışın.

38 11/64 inç/4,5
mm 75° 30° 0° 0,025 inç/

0,65 mm 5056981-03 5795588-01

21 5/32 inç/4,0
mm 60° 30° 0° 0,025 inç/

0,65 mm 5950046-01 5950047-01

Onaylı aküler
Bu ürün için yalnızca orijinal BLi akülerini kullanın.

Onaylı akü şarj cihazları

Akü şarj cihazı QC330 QC500

Giriş voltajı, V 100-240 100-240

Frekans, Hz 50-60 50-60

Güç, W 330 500
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AT Uyumluluk Bildirimi
AT Uyumluluk bildirimi
Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, İsveç, tel:
+46-36-146500, yegane sorumlu olarak 2019 yılı ve
sonrası tarihli seri numaralı (yıl ve seri numarası, tip
plakasında açıkça belirtilmiştir) Husqvarna T535i XP
kablosuz akülü motorlu testerelerin aşağıdaki KONSEY
DİREKTİFLERİ gereksinimlerine uygun olduğunu beyan
eder:

• 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 Mayıs 2000 tarihli ve 2000/14/AT sayılı "çevreye
gürültü yayma ile ilgili" direktif.

• 8 Haziran 2011 tarihli ve 2011/65/AB sayılı "belirli
tehlikeli maddelerin kısıtlanmasına" ilişkin direktif

Aşağıdaki standartlar uygulanmıştır: EN
60745-1:2009+A11:2010, EN
60745-2-13:2009+A1:2010, EN 55014:2006+A1:2009,
EN 61000-6-2:2005, 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: 0404/19/2523

Ayrıca, RISE SMP, Svensk Maskinprovning AB, Box
7035, SE-750 07, Uppsala, İsveç, 8 Mayıs 2000 tarihli
"çevreye gürültü yayma ile ilgili" 2000/14/AT Konsey
Direktifi'nin V. ekine uygunluğu da onaylamıştır. Belgeler
şu sayılara sahiptir: 01/162/003.

Verilen motorlu testere, AT tip incelemesinden geçmiş
örneğe uygundur.

Gürültü yayma ile ilgili bilgi için bkz. Teknik veriler
sayfada: 27.

Huskvarna, 2019-01-15

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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