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İşletme kılavuzu – Elektromotorlu çim biçme makinesi
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Tip etiketi hakkinda bilgiler

Bu bilgiler, ileride gerekli olabilecek
bir cihaz tanima işlemi için, cihazin
yedek parçalarinin siparişi için ve
yetkili servis için çok önemlidir. Tip
etiketi, motorun yakinindadir. Bu tip
etiketi üzerindeki tüm bilgileri
aşağidaki alana kaydediniz.

Cihah ile ilgili bu ve diğer bilgileri,
bu kullanma kilavuzunun bir
parçasi olan ve ayrica verilen CE
uygunluk beyan belgesi üzerinde
de bulabilirsiniz.

Resimler ve şekiller

Kullanma kilavuzunun
başlangicindaki resimli sayfalari
açiniz.
Bu işletme kilavuzunda farkli
modeller tarif etmektedir. Grafiksel
gösterimlerin detaylari, satin
alinmiş olan cihazdan farkli olabilir.

Kendi güvenliğiniz için
Cihazin doğru kullanilmasi
Bu cihaz sadece aşağidaki
kullanim için tasarlanmiş olup,
– işbu kullanma kilavuzunda
bildirilen açiklamalara ve
güvenlik bilgilerine uyulmasi
şarttir,

– evinizin bahçesinin ve eviniz
haricindeki bahçenizin çim
alanlarinin biçilmesi için
kullanilmalidir.
Diğer tüm kullanimlar amaca aykiri
kullanim kabul edilir. Amaca aykiri
kullanim halinde garanti hakki
kaybolur ve üretici bu durumda hiç
bir sorumluluk kabul etmez.
Kullanici, üçüncü şahislara ve
onlarin mallarina verilen tüm zarar
ve hasarlardan sorumludur.
Cihazda kendi başiniza ve
üreticinin izni olmadan yapacağiniz
değişikliklerden kaynaklanan
hasarlardan, üretici sorumlu
değildir.

Güvenlik ve kullanma bilgi
ve uyarilaraina dikkat
ediniz

Bu cihazi kullanan kişi olarak,
cihazi ilk kez kullanmaya
başlamadan önce, kullanma
kilavuzunu itinayla okuyunuz.
Bu bilgi ve uyarilara uyunuz ve
kullanma kilavuzunu ileride de
kullanmak için saklayiniz.
Bu kullanma kilavuzunu tanimayan
çocuklara veya başka kişilere,
cihazi kullanmalari için izin
vermeyiniz.
Cihazi başka birine verdiğiniz veya
sattiğiniz zaman, kullanma
kilavuzunu da veriniz.

Genel güvenlik bilgileri

Bu bölümde, genel güvenlik bilgileri
bulunmaktadir. Özellikle münferit
cihaz parçalari, fonksiyonlar veya
işlemler ile ilgili uyari bilgileri için,
kilavuzun ilgili bölümlerine bakiniz.

Cihaz ile çalişmaya
başlamadan önce
Yorgunluk ve hastalık
durumlarında cihazı kullanmayınız.
Cihazi kullanan kişiler, örn. alkol,
uyuşturucu veya ilaç etkisi altinda
olmamalidir.
16 yaþýndan küçük kiþilerin cihazý
kullanmasý veya cihazda örn.
bakým, temizleme, ayarlama gibi
baþka iþlemler yapmasý yasaktýr Yerel yönetmelikler asgari
kullanma yaþýný belirleyebilir.

Türkçe
Bu cihaz, fiziksel, sensörik, zihinsel
veya ruhsal yetenekleri sinirli olan
veya cihaz hakkinda yeterince
tecrübesi ve/veya bilgisi olmayan
kişiler (çocuklar da dahil) tarafindan
kullanilmamalidir; ancak bu kişiler
kendi güvenliklerinden sorumlu bir
kişi tarafindan denetlenirse veya
kendilerine cihazin nasil kullanilacaği
hakkinda yeterli bilgi ve eğitim
verilirse, cihazi kullanmalarina izin
verilebilir.
Çocuklar, cihaz ile oynamamalarini
sağlamak için denetlenmelidir.
Çalişmaya başlamadan önce, tüm
donanimlari, kumanda elemanlarini
ve bu elemanlarin ilgili
fonksiyonlarini öğreniniz.
Açik havada sadece özellikle bu
kullanim için izin verilmiş ve ilgili
şekilde işaretlenmiş bağlanti
kablosu kullaniniz, örn. H07RN –
F 3 x 1,5 m2 (azm. 50 m).
Bağlanti kablolarinin bağlanti
parçalari siçrana suya karşi
korunmuş ve lastikten veya lastik
ile kapli olmalidir. Her kullanimdan
önce, bağlantikablosunun hasarli,
kirik, çatlak veya dolanmiş olup
olmadiğini kontrol ediniz.
Bunun için cihazi kapatiniz ve
elektrik fişini çekip prizden
çikariniz. Sadece kusursuz
durumda olan bağlanti kablolari
kullaniniz. Kullanmadan önce
kontrol ediniz:
– Çim toplama tertibatinin işlevini ve
dişari atma kapağinin doğru
kapanip kapanmadiğini kontrol
ediniz. Hasarli, aşinmiş veya eksik
parçalari derhal yenileyiniz veya
tamamlayiniz.
– Kesici aletlerin, sabitleme
pimlerinin ve tüm kesici ünitenin
aşinmiş veya hasarli olup
olmadiğini kontrol ediniz. Balans
bozukluklari olmasini önlemek
için, aşinmiş veya hasarli
parçalarin uzman ve yetkili bir
atölyede sadece komple set
şeklinde değiştirilmesini
sağlayiniz.
– Motor ve şalter/fiş kombinasyonu
arasindaki kablonun hasarli olup
olmadiğin kontrol ediniz. Hasarli
kablonun hemen yetkili bir
atölyede değiştirilmesini
sağlayiniz.
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Türkçe
Yedek parçalar ve aksesuarlar,
üretici tarafindan belirlenmiş
taleplere uygun olmalidir.
Bu nedenle, sadece orijinal yedek
parçalar ve orijinal aksesuarlar
veya üretici tarafindan kullanimina
izin verilmiş yedek parçalar ve
aksesuarlar kullaniniz.
Onarim çalişmalarini sadece yetkili
atölyelere yaptiriniz.

Cihaz ile çalişirken

Cihaz ile veya cihazda yapilan
çalişmalarda, uygun giysi
kullaniniz, örn:
– güvenlik donanimli ayakkabi,
– uzun pantolon,
– vücuda iyi oturan giysi,
– koruyucu gözlük.
Cihazi sadece üreticinin öngördüğü
ve teslim ettiği teknik konumda
kullaniniz.

Bu cihazda yapilacak her
çalişmadan önce

Yaralanma durumlarini önlemek
için, bu cihazda yapilacak her
çalişmadan (örn. bakim ve ayar
çalişmalari) önce
– Motoru kapatiniz,
– Tüm hareket eden parçalarin
tamamen durmasini bekleyiniz,
– Elektrik fişini çekip prizden
çikariniz,
– Motorun soğumasini bekleyiniz
(yakl. 30 dakika).

Cihaz ile çaliştiktan sonra

Cihazin yanindan ayrilmadan önce,
elektrik fişini çekip prizden
çikariniz.

Güvenlik tertibatlari
Resim 1

! Tehlike
Güvenlik tertibatlari hasarli veya
takilmamiş olan bir cihazi kesinlikle
kullanmayiniz.
Güvenlik kolu (1)
Güvenlik kolu, motoru ve kesici
üniteyi gerektiğinde derhal
durdurabilmek ve bu sayede
güvenliğinizi sağlayabilek içindir.
Bu ünitenin işlevinin safdişi
birakilmasi denenmemelidir.
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Dişari atma kapaği (2) veya
darbeye karşi koruma birimi
(3)
Dişari atma kapaği/darbeye karşi
koruma birimi sizi, kesici üniteden
veya dişari siçraya-bilecek sert
maddelereden kaynaklanabilecek
yaralanmalara karşi korur. Cihaz
sadece dişari atma kapaği veya
darbeye karşi koruma birimi takili
şekilde çaliştirilmalidir.

Cihazdaki semboller

Cihaz üzerine farkli semboller
çikartma olarak yapiştirilmiştir.
Aşağida, bu sembollerin
açiklamasini bulabilirsiniz:
Dikkat!
Cihazi devreye sokmadan önce, kullanma kilavuzunu
okuyunuz!

Üçüncü şahislari
tehlike alanindan
uzak tutunuz!

Kesme aletlerinde
yapilacak
çalişmalardan önce,
elektrik fişini çekip prizden çikariniz! Parmaklarinizi ve ayaklarinizi
kesici aletlerden uzak
tutunuz! Cihazi, ayarlamadan ve temizlemeden veya bağlanti
kablosunun dolanmiş
ya da hasarli olup
olmadiğini kontrol
etmeden önce,
kapatiniz ve elektrik
fişini prizden çekip
çikariniz. Bağlanti kablosunu aletlerden uzak
tutunuz.
Ellerinizi ve/veya
ayaklarinizi kesinlikle
dönen parçalardan
uzak tutunuz.

Bağlanti kablosunu
kesme aletlerinden
uzak tutunuz!

Bu sembolleri cihazda daima
okunakli bir şekilde muhafaza
ediniz.
Hasarlı veya okunamayan
sembolleri değiştiriniz.

Kilavuzdaki semboller

Bu kilavuzda, muhtemel tehlikeleri
gösteren veya önemli bilgi ve
uyarilara dikkat çeken semboller
kullanilmiştir. Aşağida, bu
sembollerin açiklamasini
bulabilirsiniz:

! Tehlike
Tarif edilen çalişma ile ilgili
tehlikelere dikkatiniz çekilir; bu
çalişmalar esnasinda insanlar için
tehlike söz konusudur.
Dikkat
Tarif edilen çalişma ile ilgili
tehlikelere dikkatiniz çekilir; bu
çalişmalar esnasinda cihaz için
hasar tehlikesi söz konusudur.
Bilgi
Önemli bilgilere ve uygulama için
yararli bilgilere dikkat çeker.

Giderme bilgileri

Ambalaj artiklari, eski cihazlar vs.
ilgili yerel yönetmeliklere göre
giderilmelidir.
Eski elektronik cihazlar
değerli maddelerdir ve bu
nedenle, normal çöpe
atilmamalidir!
Sizin de aktif şekilde kaynaklarin ve
çevrenin korunmasina katkida
bulunmanizi ve bu cihazi ilgili geri
alma merkezlerine (eğer varsa)
vererek, bizim de çevre koruma
çalişmalarimizi desteklemenizi rica
ediyoruz.
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Cihazin monte edilmesi
Ekteki sayfada resimler ile
cihazinizi birkaç adimda nasil
monte edebileceğinizi ve işletmeye
hazir duruma getireceğinizi
gösteriyoruz.

Kullanma
! Tehlike
Elektrik çarpma tehlikesi
– Şebeke prizinizde bir insan
koruma şalteri (= azami 30 mA
tetikleme akimli hatali akima karşi
koruma şalteri) kullaniniz.
– Eğer çim biçme esnasinda
kabloyu kesip koparacak
olursaniz, ölüm veya yaralanma
tehlikesi söz konusudur. Yavaş ve
küçük emin adimlar atarak
cihazdan uzaklaşiniz. Cihazin
elektrik fişini çekip prizden
çikariniz. Çim biçme esnasinda
bağlanti kablosunun kesinlikle
kesme veya biçme sahasina
girmemesine dikkat ediniz.
Kaza
– Çim biçme esnasinda, cihazin
yakininda kimse olmamalidir;
özellikle de çocuklar veya
hayvanlar.
Cihazdan dişari firlatina taş veya
başka cisimlerden kaynaklanan
yaralanma tehlikesi.
Düşme
– Cihaza sadece normal yürüme
hizi ile iteleyiniz.
– Özellikle geri geri hareket ederek
ve cihazi kendinize doğru çekerek
çim biçtiğinizde dikkatli olunuz.
– Meyilli alanlarda çim biçerken,
cihaz devrilebilir ve yaralanabilirsiniz. Meyilli alanlarda, alanin
eni boyunca hareket ederek çim
biçiniz, yukari ve aşaği doğru
değil. % 20’den daha fazla meyilli
alanlarda çim biçmeyiniz.
– Çalişma yönünü değiştirirken
özellikle dikkatli olunuz ve daima
yere sağlam basmaya dikkat
ediniz, özellikle de meyilli
alanlarda.

– Farkli alanlarin sinir bölgelerinde
çim biçme durumunda yaralanma
tehlikesi söz konusudur. Kenar
alanlarda, çit ile çevrilmiş
bölgelerde veya meyilli alanlarda
çim biçilmesi tehlikelidir. Çim
biçme esnasinda, gereken
güvenlik mesafesine uyunuz.
– Nemli veya islak çim biçerken,
cihaz yere yeterince sağlam
oturmadiği için, kayabilir ve bunun
sonucunda siz de düşebilirsiniz.
Çimleri sadece kuru halde biçiniz.
– Sadece gündüz, yani gün işiğinda
veya iyi suni aydinlatma
durumunda çalişiniz.
Yaralanma
– Kilavuz kollar tarafindan
belirlenen, tam devir yapan alete
olan güvenlik mesafesine daima
uyulmalidir.
– Kullanicinin çalişma alani işletme
esnasinda itme kolunun arka
kismindadir.
– Kesinlikle ellerinizi veya
ayaklarinizi dönen parçalara
yaklaştirmayiniz ve bu parçalarin
altina sokmayiniz.
– Cihazin yan yatirilmasi veya
devrilmesi gerekirse ve taşinmak
üzere başka alanlar üzerinden
geçerileceği zaman, motoru
durdurunuz.
– Motoru çalişmakta olan bir cihazi
kesinlikle kaldirmayiniz ve
taşimayiniz. Önce elektrik fişini
çekip elektrik prizinden çikariniz.
– Blokajlar çözdüğünüzde veya çim
dişari atma kanalindan tikanikliklar
giderdiğinizde veya çim biçme
makinesini kontrol etmeden,
temizlemeden, sevk etmeden,
ayarlamadan veya cihazda bir
işlem yapmadan önce, motoru
kapatiniz ve elektrik fişini çekip
prizden çikariniz.
– Çim toplama düzenini çikarirken,
dişari siçrayan çimler veya
yabanci cisimler tarafindan
kendiniz veya başkalari
yaralanabilir. Çim toplama
düzenini kesinlikle motor
çalişirken boşaltmayiniz. Bunun
için cihazi kapatiniz.
– Çim biçilecek alani kontrol ediniz
ve cihaz tarafindan kapilabilecek
ve firlatilabilecek tüm cisimleri
gideriniz.

Türkçe
– Cihazi, örn. yağmurlu veya firtinali
havalar gibi kötü hava
koşullarinda kullanmayiniz.
– Kesici alet yabanci bir cisme (örn.
taş) çarparsa veya cihaz garip bir
şekilde titremeye başlarsa:
Motoru derhal kapatiniz ve şebeke
fişini çekip prizden çikariniz.
Cihazi daha fazla kullanmadan
önce, yetkili bir atölyede hasar
olup olmadiği hususunda kontrol
ettiriniz.
– Tirpanli çim biçme makinelerinde
kesinlikle çim dişari atma deliğinin
önünde durmayiniz.
– Cihazin yanindan ayrilmadan
önce, elektrik fişini çekip prizden
çikariniz.
Tökezleme
– Cihaz yönünü değiştirirken,
bağlanti kablosuna takilip
tökezleyebilirsiniz ve
yaralanabilirsiniz. Kabloyu daima
yürüme ve kesme alanina
girmeyecek şekilde tutunuz ve
yönlendiriniz.
– Cihaza sadece normal yürüme
hizi ile iteleyiniz.
Dikkat
Cihazdaki hasarlar
– Taşlar, ortaliktaki dallar veya
benzeri cisimler, cihazda ve
cihazin işlevinde hasara yol
açabilir. Cihazi kullanmaya
başlamadan önce, kati cisimleri
daima çalişma alanindan
uzaklaştiriniz.
– Cihaza sadece kusursuz durumda çaliştiriniz. Her kullanimdan
önce, cihazi gözden geçirip kontrol
ediniz. Özellikle güvenlik
tertibatlarini, elektrikli kumanda
birimlerini, elektrik ileten kablolari
ve civata bağlantilarini hasar ve
sağlam oturma husu-sunda
kontrol ediniz. Cihazi
çaliştirmadan önce, hasarli
parçalari yenileyiniz.
Kullanma zamanlari
Kullanma zamanlari hususunda
ülkenize özel/yerel yönetmeliklere
dikkat ediniz (gerekirse bağli
olduğunuz belediyeye veya ilgili
dairelere sorunuz).
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Türkçe
Pozisyon bilgileri
Cihazda söz konusu olan pozisyon
bilgileri (örn. sol, sağ) daima
cihazin itme kolundan çalişma
yönüne doğru bakiliyormuş gibi
anlaşilmalidir.

1. Çim toplama düzeninin
takilmasi
Resim 2
 Dişari atma kapağini yukari
kaldiriniz ve çim toplama
düzenini takiniz.

2. Kesme seviyesinin
ayarlanmasi
Dikkat
Düzgün olmayan arazilerde kesme
seviyesini, kesme biçaği kesinlikle
toprak zemine temas etmeyecek
şekilde seçiniz.
Resim 3
Çimin kesilme seviyesini istediğiniz
gibi ayarlayiniz.
Yakl. 3 cm ile azami 9 cm arasinda
ayarlama olanaği (modele bağli).
Bilgi
Tekerleklerin tek tek ayarlanabildiği
cihazlarda, tekerlekleri ayni
seviyeye ayarlayiniz.
Model A:
 Tekerlekleri sökünüz ve uygun
seviye ayarina göre takiniz.
Model B:
 İlgili parçayi çekiniz ve istediğiniz
pozisyona oturtunuz.
Model C:
 Merkezi seviye ayar düzeninin
kolunu öne ve geriye itiniz ve
istediğiniz pozisyona oturtunuz.
Model D:
 Kilitleme düğmesine basiniz ve
ayni zamanda tutamaği/kolu
çekerek veya bastirarak,
istediğiniz seviyeyi ayarlayiniz.
Kilitleme düğmesini serbest
biraktiğinizda, istediğiniz ayar
pozisyonu gerçekleşir.
Model E:
 Tekerleği öne çekiniz ve
istedğiniz pozisyona oturtunuz.
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3. Bağlanti kablosu



Resim 4
 Bağlanti kablosunu, kablo
gerilmesini azaltma donanimina
sabitleyiniz.
 Bağlanti kablosunu önce
cihazdaki şalter/fiş
kombinasyonuna ve sonra bir
230 V elektrik prizine takiniz.





8. Çim toplama düzenini
takmadan çalişilmasi

4. Motorun çaliştirilmasi
! Tehlike

Ellerinizi ve ayaklarinizi kesme
düzeninden uzak tutunuz.

Dikkat
– Cihazi, çaliştirma esnasinda
devirmeyiniz veya eğmeyiniz.
– Cihazin yüksek çim içinde
çaliştirilmaya başlanmasi
denenirse, motor aşiri fazla
isinabilir ve zarar görebilir.
Resim 5
 Cihazi düz ve mümkünse kisa
veya az çimen olan bir alan
üzerine yerleştiriniz.
 Cihazin arka kisminda durarak;
kilitleme düğmesine bastiriniz ve
basili tutunuz.
 Güvenlik kolunu çekiniz ve
tutunuz, kilitleme düğmesini
serbest birakiniz.
Motor ve kesme aleti çalişir.
Çalişmaya başlayabilirsiniz.

5. Tekerlek tahrikinin
açilmasi/kapatilmasi

(sadece tekerlek tahriki olan
cihazlarda)
Resim 9
Tekerlek tahrikinin açilmasi
 Kolu çekiniz ve çekili tutunuz.
Tekerlek tahrikinin kapatilmasi
:
 Kolu serbest birakiniz.

:

6. Motorun durdurulmasi


Güvenlik kolunu serbest
birakiniz.
Motor ve kesici alet kisa süre
sonra durur.

7. Çim toplama düzenini
çikariniz ve boşaltiniz.

Resim 2
Biçilmiş çimler yerde kalirsa veya
doluluk göstergesi (opsiyon, Resim
10) sepetin dolduğunu gösterirse:
156

Güvenlik kolunu serbest birakiniz
ve motor duruncaya kadar
bekleyiniz.
Dişari atma kapağini yukari
kaldiriniz ve çim toplama
düzenini çikariniz.
Sepeti boşaltiniz.

Çim toplama düzenini cihazdan
çikardiğiniz zaman, dişari atma
kapaği aşaği doğru kapanir.
Çim toplama düzenini takmadan
çalişildiğinda, biçilen çimler
doğrudan yere atilir.

9. Zemin örtme sistemine
çevrilmesi

(sadece opsiyon olarak sunulan
zemin örtme aksesuarina sahip
cihazlar içindir).
Arka taraftan dişari atma düzeni
olan cihazlar:
Resim 7A
 Dişari atma kapağini yukari
kaldiriniz.
 Çim toplama düzenini çikariniz.
 Zemin kaplama malzeme
kamasini takiniz (modele bağli).
 Dişari atma kapağini aşaği
indiriniz.
Bilgi
Entegre edilmiş zemin kaplama
fonksiyonlu modellerde, ayrica bir
zemin kaplama malzeme kamasina
gerek yoktur; bu fonksiyonu özel
şekil verilmiş bir arka kapak üstlenir
(Resim 7B).
Yandan dişari atma fonksiyonlu
cihazlar:
 Yandan dişari atma ünitesini
söküp çikariniz; darbeye karşi
koruma ünitesi/zemin kaplama
malzeme kapaği otomatik olarak
kapanir (Resim 8A).

10. Cihaz donaniminin
yandan dişari atma
modeline çevrilmesi

(modele bağli)
 Eğer varsa:
Çim toplama ünitesini çikariniz ve
arkadan dişari atma kapağini
aşaği doğru kapatiniz.
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Darbeye karşi koruma ünitesini/
zemin kaplama malzeme kapağini
yukari kaldiriniz ve yandan dişari
atma ünitesini monte ediniz
(Resim 8B).

11. Çalişma işlemi
sonunda




Çim toplama düzenini boşaltiniz.
Elektrik fişini prizden ve cihazdan
çekip çikariniz.
Cihazi temizlemeden, bakima
tabi tutmadan, depolamadan
veya uzun zaman devreden
çikarmadan önce, motorun
soğumasini bekleyiniz (yakl.
30 dakika).

Çim bakimi için yararli
bilgiler
Çim biçilmesi

Çimler farkli çimen türlerinden
oluşur. Çok sik çim biçtiğiniz
zaman, yoğun kök salan ve sağlam
çimenler büyür. Nadir çim biçtiğiniz
zaman, daha çok uzun çimenler ve
diğer yabani otlar (örn. yonca, çayir
papatyasi) büyür.
Çimlerin normal yüksekliği yakl.
4–5 cm kadardir. Normal olarak
toplam çim yüksekliğinin sadece
1/ kadari kesilmelidir; yani çimler 7–
3
8 cm uzunlukta olunca, normal
seviyeye kadar kesmelidir. Çimler
mümkün olduğu kadar 4 cm’den
daha kisa kesilmemelidir, aksi halde,
kuraklik olduğu zamanlarda
çimenlere zarar verilmiş olur.
Çok uzamiş çimenleri (örn. tatilden
döndüğünüzde) kademe kademe
normal seviyeye kadar kesiniz.
Çim biçerken, kesme hatlarinin
daima biraz kesişmesine dikkat
ediniz.

Zemin kaplama
(aksesuarlar ile)

Çimenler biçme esnasinda küçük
parçalar (yakl. 1 cm) halinde kesilir
ve zemin üzerinde öylece kalir.
Çimlerin birçok besleyici maddesi
korunmuş olur. Çok iyi bir sonuç
elde edebilmek için, çimler daima
kisa tutulmalidir; ”Çim biçme”
bölümüne de bakiniz.
Zemin kaplama işlemi için
aşağidaki bilgilere de dikkat ediniz:

– Islak çim biçmeyiniz.
– Toplam çim uzunluğun 2 cm’den
fazlasini biçmeyiniz.
– Yavaş sürünüz.
– Kesici düzeni muntazam araliklar
ile temizleyiniz.

Transport
! Tehlike
Bir araç üzerinde veya içinde taşima
işleminden önce: Motoru kapatiniz
ve bağlanti kablosunu çikariniz.
Motorun soğumasini bekleyiniz
(yakl. 30 dakika).
Cihazi bir araç üzerinde veya içinde
sevk ederken, istenmeden
kaymasini önlemek için, gereken
önlemleri aliniz.
Cihazi kaldirmadan veya
taşimadan önce, elektrik fişini
prizden çekip çikariniz. Cihazi örn.
yaya yollari veya avlu girişleri gibi
alanlar üzerinden hareket ettirip
geçirmek için, önce motoru
kapatiniz.
Dikkat
Motor ve şalter/fiş kombinasyonu
arasindaki kabloyu sikiştirmayiniz
veya büküp katlamayiniz.
Resim 6
 Cihazi daha rahat muhafaza
edebilmek için, yönlendirme
kolunu katlayiniz.

Bakim/Temizlik
! Tehlike
Yaralanmalari önlemek için, bu
cihazda yapilacak her çalişmadan
önce:
– Motoru kapatiniz.
– Tüm hareket eden parçalarin
tamamen durmasini bekleyiniz.
– Elektrik fişini çekip prizden
çikariniz.
– Motorun soğumasini bekleyiniz
(yakl. 30 dakika).

Türkçe

Bakim
! Tehlike

Örn. kesici düzenin değiştirilmesi
veya taşlanmasi (bilenmesi) gibi
çalişmalarda kesici düzenin sebep
olabileceği her türlü yaralanmaya
karşi korunmak için, bu çalişmalari
sadece yetkili bir elemana veya
atölyeye yaptiriniz (bu çalişmalar
için özel aletler gereklidir).

Her kullanmadan önce
Bağlanti kablosunu kontrol
ediniz.
 Civata bağlantilarini siki oturma
konusunda kontrol ediniz.
 Güvenlik tertibatlarini kontrol
ediniz.
 Cihazi kontrol ediniz – Bakiniz
bölüm ”Cihaz ile çalişmaya
başlamadan önce”.
Kuplajin devreye girme
noktasini kontrol ediniz:
(sadece tekerlek tahriki olan
cihazlarda)
– Motor çalişir ve tekerlek tahriki
kapali durumdayken, cihaz öne
doğru hareket etmemelidir.
– Motor çalişir ve tekerlek tahriki
açik durumdayken, cihaz öne
doğru hareket etmelidir.
 Gerekirse, bağlanti noktasini
tekerlek tahrik kolundaki tirtilli
çark/ayar somunu üzerinden
veya çekme teli (Bowden) ile
ayarlayiniz.


Sezonda bir




Oynak noktalari ve dişari atma
düzenindeki döner yayi
yağlayiniz.
Çalişma sezonu sonunda cihazi
yetkili bir atölyeye kontrol ettiriniz
ve gereken bakimi yaptiriniz.

Temizlenmesi
Dikkat
– Cihazin üzerine su püskürtmeyiniz
ve sikmayiniz. Aksi halde elektrikli
parçalar zarar görebilir.
– Cihaza her kullanimdan sonra
temizleyiniz. Temizlenmemiş bir
cihaz, malzeme ve işlev hatasina
neden olur.
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Cihazin uzun süre
devreden çikarilmasi

Çim toplama düzeninin
temizlenmesi
En basiti, doğrudan çim biçme
işlemi sonrasinda hemen
temizlemektir.
 Çim toplama düzenini çikariniz
ve boşaltiniz.
 Çim toplama düzeni, kuvvetli bir
su huzmesi (bahçe sulama
hortumu) ile temizlenebilir.
 Çim toplama düzeninin, bir
sonraki kullanma işleminden
önce iyice kurumasini sağlayiniz.

Çim biçme makinesinin
temizlenmesi

! Tehlike
Kesici düzende herhangi bir işlem
yaparken, yaralanabilirsiniz. Kendi
güvenliğiniz için, çalişma
eldivenleri kullaniniz.
Cihazi mümkünse doğrudan çim
biçme işlemi sonrasinda hemen
temizleyiniz.
 Cihazi yana doğru eğiniz.
 Kesme işleminin gerçekleştiği
hücreyi ve dişari atma kapağini
bir firça, faraş veya bez ile
temizleyiniz.
 Cihazi tekerlekleri üzerinde
duracak şekilde konumlayiniz ve
görünen tüm çim ve pislik
artiklarini gideriniz.

Garanti

Dikkat
Cihazdaki malzeme hasarlari.
Cihazi (motoru soğumuş olarak)
sadece temiz ve kuru bir yerde
muhafaza ediniz. Cihaz uzun süre
depolanacaksa, örn. kişin,
paslanmaya karşi önlem aliniz.
Çalişma sezonu sonunda veya
cihaz bir aydan daha uzun bir süre
kullanilmayacaksa:
 Cihazi ve çim toplama düzenini
temizleyiniz.
 Tüm metal parçalari,
paslanmaya karşi korumak için,
yağlanmiş bir bez (reçinesiz bir
yağ) ile siliniz veya püskürtme
yağ sikarak nemlendiriniz.

Her ülkede, işletmemizin veya
ithalatçinin bildirdiği garanti
koşullari geçerlidir. Cihazinizdaki
arizalari, sebebi malzeme veya
üretim hatasi olmasi halinde,
garanti kapsaminda ücretsiz
gideriyoruz. Garanti hakkinda
yararlanma durumunda, saticiniza
veya size en yakin temsilciliğe
başvurunuz.

Arizalarin taninmasi ve
giderilmesi
Çim biçme makinenizin
çaliştirilmasi esnasindaki arizalarin
çok kez basit sebepleri vardir ve bu
sebepleri sizin bilmeniz ve bunlari
kismen kendiniz giderebilmeniz
gerekir. Emin olmadiğiniz
durumlarda, yetkili saticiniz size
yardimci olacaktir.

Problem

Muhtemel sebebi(leri)

Giderilmesi

Motorun çalişmaya başlamiyor.

Bağlanti kablosu bağli değil veya
bozuk.

Kabloyu kontrol ediniz, takiniz,
gerekirse yenileyiniz veya uzman bir
yetkilinin onarmasini sağlayiniz.

Evin sigortasinda aşiri yüklenme
söz konusu.

Sigortayi açiniz, gerekirse daha
güçlü bir ev elektrik bağlantisi
kullaniniz veya uzman bir yetkilinin
kurmasini sağlayiniz.

Şalter/fiş kombinasyonu bozuk.

Yetkili bir atölyede onarilmasini
sağlayiniz.

Çim biçme makinesi yüksek
çimenler içinde.

Çim biçme makinesini, düşük
seviyeli çimleri olan bir zemin
üzerine aliniz.

Biçakta blokaj söz konusu.

Elektrik fişini prizden çikariniz, blokaji
gideriniz.

Motor gürültü yapiyor, fakat
çalişmiyor.
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Problem

Muhtemel sebebi(leri)

Giderilmesi

Motor aniden kapaniyor.

Fiş gevşemiş.

Kabloyu kontrol ediniz, kablo
gerilmesini azaltma donanimina
takilmiş olmasini sağlayiniz, fişi
tekrar prize takiniz.

Aşiri yüklenmeye karşi koruma
cihazi kapatti (modele bağli).

Şebeke fişini çekip prizden çikariniz,
çim çikişindan tikanikliği gideriniz,
yakl. 30 dakika bekleyiniz, yeniden
açiniz.

Garip sesler var (vinlama,
çinlama, vuruntu).

Civatalar, somunlar veya başka
sabitleme parçalari gevşek.

Parçalari sabitleyiniz; Eğer sesler
kaybolmazsa: Yetkili atölyeye
başvurunuz.

Yoğun titremeler.

Hasarli biçak mili veya bozuk
kesme biçaği.

Pim veya civatalar gevşemiş.
Cihazi derhal kapatiniz.

Tekerlek tahriki çalişmiyor.

V kayişi ya da dişli düzeni
(şanziman) bozuk.

Hasarli parçalarin yetkili bir atölyede
değiştirilmesini sağlayiniz.

Biçak iyi kesmiyor veya devir
sayisi düşüyor.

Çimenler çok yüksek.

Daha fazla kesme seviyesi
ayarlayiniz ve gerekirse iki kez
biçiniz.

Çimler zemin üzerinde kaliyor
veya çim toplama düzeni
dolmuyor.

Çimenler çok nemli.

Çimlerin kurumasini bekleyiniz.

Dişari atma düzeni tikanmiş.

Şebeke fişini çekip çikariniz,
tikanikliği gideriniz.

Biçak körelmiş.

Biçağin yetkili bir atölyede
değiştirilmesini veya yeniden
bilenmesini sağlayiniz.

Çim toplama düzeni dolu.

Çim biçme makinesini kapatiniz, çim
toplama düzenini boşaltiniz.

Çim toplama düzeni pislenmiş.

Çim biçme makinesini kapatiniz, çim
toplama düzenindeki hava deliklerini
temizleyiniz.
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