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Tip etiketi hakkýnda 
bilgiler
Bu bilgiler, ileride gerekli 

olabilecek bir cihaz tanýma iþlemi 

için, cihazýn yedek parçalarýnýn 

sipariþi için ve yetkili servis için 

çok önemlidir. Tip etiketi, motorun 

yakýnýndadýr. Cihazýnýzýn tip etiketi 

(levhasý) üzerindeki tüm bilgileri, 

müteakip alana kaydediniz.

Cihah ile ilgili bu ve diðer bilgileri, 

bu kullanma kýlavuzunun bir 

parçasý olan ve ayrýca verilen CE 

uygunluk beyan belgesi üzerinde 

de bulabilirsiniz.

Resimler ve þekiller

Kullanma kýlavuzunun 

baþlangýcýndaki resimli sayfalarý 

açýnýz.

Bu iþletme kýlavuzunda farklý 

modeller tarif etmektedir. 

Grafiksel gösterimlerin detaylarý, 

satýn alýnmýþ olan cihazdan farklý 

olabilir.

Kendi güvenliðiniz için

Cihazýn doðru 
kullanýlmasý
Bu cihaz sadece aþaðýdaki 

kullaným için tasarlanmýþ olup,

— iþbu kullanma kýlavuzunda 

bildirilen açýklamalara ve 

güvenlik bilgilerine uyulmasý 

þarttýr,

— evinizin bahçesinin ve eviniz 

haricindeki bahçenizin çim 

alanlarýnýn biçilmesi için 

kullanýlmalýdýr.

Diðer tüm kullanýmlar amaca 

aykýrý kullaným kabul edilir. Amaca 

aykýrý kullaným halinde garanti 

hakký kaybolur ve üretici bu 

durumda hiç bir sorumluluk kabul 

etmez. Kullanýcý, üçüncü þahýslara 

ve onlarýn mallarýna verilen tüm 

zarar ve hasarlardan sorumludur.

Cihazda kendi baþýnýza ve 

üreticinin izni olmadan yapacaðýnýz 

deðiþikliklerden kaynaklanan 

hasarlardan, üretici sorumlu 

deðildir.

Sadece elektronik start 

tertibatlý cihazlar için:

Cihaz ile birlikte teslim edilen þarj 

cihazý sadece, cihazýn içindeki 

akünün þarj edilmesi için 

kullanýlmalýdýr. Akü sadece bu 

þarj cihazý ile þarj edilmelidir.

Güvenlik ve kullanma 
bilgi ve uyarýlaraýna 
dikkat ediniz
Bu cihazý kullanan kiþi olarak, 

cihazý ilk kez kullanmaya 

baþlamadan önce, kullanma 

kýlavuzunu itinayla okuyunuz. 

Bu bilgi ve uyarýlara uyunuz ve 

kullanma kýlavuzunu ileride de 

kullanmak için saklayýnýz. 

Bu kullanma kýlavuzunu tanýmayan 

çocuklara veya baþka kiþilere, 

cihazý kullanmalarý için izin 

vermeyiniz.

Cihazý baþka birine verdiðiniz 

veya sattýðýnýz zaman, kullanma 

kýlavuzunu da veriniz.

Genel güvenlik bilgileri
Bu bölümde, genel güvenlik 

bilgileri bulunmaktadýr. 

Özellikle münferit cihaz parçalarý, 

fonksiyonlar veya iþlemler ile ilgili 

uyarý bilgileri için, kýlavuzun ilgili 

bölümlerine bakýnýz.

Cihaz ile çalýþmaya 

baþlamadan önce

Cihazý kullanan kiþiler, örn. alkol, 

uyuþturucu veya ilaç etkisi altýnda 

olmamalýdýr.

16 yaþýndan küçük kiþilerin cihazý 

kullanmasý veya cihazda örn. 

bakým, temizleme, ayarlama gibi 

baþka iþlemler yapmasý yasaktýr - 

Yerel yönetmelikler asgari 

kullanma yaþýný belirleyebilir.

Bu cihaz, fiziksel, sensörik, 

zihinsel veya ruhsal yetenekleri 

sýnýrlý olan veya cihaz hakkýnda 

yeterince tecrübesi ve/veya 

bilgisi olmayan kiþiler (çocuklar 

da dahil) tarafýndan 

kullanýlmamalýdýr; ancak bu kiþiler 

kendi güvenliklerinden sorumlu 

bir kiþi tarafýndan denetlenirse 

veya kendilerine cihazýn nasýl 

kullanýlacaðý hakkýnda yeterli bilgi 

ve eðitim verilirse, cihazý 

kullanmalarýna izin verilebilir.

Çocuklar, cihaz ile 

oynamamalarýný saðlamak için 

denetlenmelidir.

Çalýþmaya baþlamadan önce, 

tüm donanýmlarý, kumanda 

elemanlarýný ve bu elemanlarýn 

ilgili fonksiyonlarýný öðreniniz.

Yakýtý sadece depolama iþlemi 

için öngörülmüþ hazneler içinde 

ve kesinlikle ýsý kaynaklarýndan 

(örn. soba veya sýcak su depolarý) 

uzakta muhafaza ediniz. 

Cihaza sadece açýk bir alanda 

yakýt doldurunuz.

Cihaza kesinlikle çalýþýr 

durumdayken veya motor 

sýcakken yakýt doldurmayýnýz. 

Hasarlý egzoz donanýmýný, yakýt 

deposunu veya yakýt deposu 

kapaðýný deðiþtiriniz.
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Kullanmadan önce kontrol ediniz:

— Çim toplama tertibatýnýn iþlevini 

ve dýþarý atma kapaðýnýn doðru 

kapanýp kapanmadýðýný kontrol 

ediniz. Hasarlý, aþýnmýþ veya 

eksik parçalarý derhal yenileyiniz 

veya tamamlayýnýz.

— Kesici aletlerin, sabitleme 

pimlerinin ve tüm kesici 

ünitenin aþýnmýþ veya hasarlý 

olup olmadýðýný kontrol ediniz. 

Balans bozukluklarý olmasýný 

önlemek için, aþýnmýþ veya 

hasarlý parçalarýn uzman ve 

yetkili bir atölyede sadece 

komple set þeklinde 

deðiþtirilmesini saðlayýnýz.

Yedek parçalar ve aksesuarlar, 

üretici tarafýndan belirlenmiþ 

taleplere uygun olmalýdýr. 

Bu nedenle, sadece orijinal yedek 

parçalar ve orijinal aksesuarlar 

veya üretici tarafýndan kullanýmýna 

izin verilmiþ yedek parçalar ve 

aksesuarlar kullanýnýz.

Onarým çalýþmalarýný sadece 

yetkili atölyelere yaptýrýnýz.

Cihaz ile çalýþýrken

Cihaz ile veya cihazda yapýlan 

çalýþmalarda, uygun giysi 

kullanýnýz, örn:

— güvenlik donanýmlý ayakkabý,

— uzun pantolon,

— vücuda iyi oturan giysi,

— iþitme korumasý,

— koruyucu gözlük.

Tüm güvenlik tertibatlarý daima 

komple ve kusursuz durumda 

cihaza takýlmýþ olmalýdýr. 

Güvenlik tertibatlarýnda herhangi 

bir deðiþiklik yapmayýnýz.

Cihazý sadece üreticinin 

öngördüðü ve teslim ettiði 

teknik konumda kullanýnýz.

Cihazýn fabrika çýkýþýndaki 

motor ayarlarýný kesinlikle 

deðiþtirmeyiniz.

Açýk ateþ ve kývýlcým oluþmasýný 

önleyiniz ve ayrýca sigara 

içmeyiniz.

Bu cihazda yapýlacak her 

çalýþmadan önce

Yaralanma durumlarýný önlemek 

için, bu cihazda yapýlacak her 

çalýþmadan (örn. bakým ve ayar 

çalýþmalarý) ve transport 

iþleminden (örn. kaldýrma veya 

taþýma) önce

— Motoru kapatýnýz.

— Kontak anahtarýný (eðer varsa) 

çekip çýkarýnýz.

— Tüm hareket eden parçalarýn 

tamamen durmasýný ve 

motorun soðumasýný bekleyiniz.

— Motorun istenmeden çalýþmaya 

baþlamasýný önlemek için, 

kontak anahtarýný motordan 

çekip çýkarýnýz.

— Motor el kitabýndaki ek güvenlik 

bilgilerine dikkat ediniz.

Cihaz ile çalýþtýktan sonra

Cihazýn yanýndan kesinlikle motoru 

durdurmadan ayrýlmayýnýz ve 

gerekirse kontak anahtarýný çekip 

çýkarýnýz.

Güvenlik tertibatlarý
Resim 1

Tehlike

Güvenlik tertibatlarý hasarlý veya 

takýlmamýþ olan bir cihazý 

kesinlikle kullanmayýnýz.

Güvenlik kolu (1)

Güvenlik kolu, motoru ve kesici 

üniteyi gerektiðinde derhal 

durdurabilmek ve bu sayede 

güvenliðinizi saðlayabilek içindir. 

Bu ünitenin iþlevinin safdýþý 

býrakýlmasý denenmemelidir.

Dýþarý atma kapaðý (2) veya 

darbeye karþý koruma 

birimi (3)

Dýþarý atma kapaðý/darbeye karþý 

koruma birimi sizi, kesici üniteden 

veya dýþarý sýçrayabilecek sert 

maddelereden kaynaklanabilecek 

yaralanmalara karþý korur. Cihaz 

sadece dýþarý atma kapaðý veya 

darbeye karþý koruma birimi takýlý 

þekilde çalýþtýrýlmalýdýr.

Cihazdaki semboller
Cihaz üzerine farklý semboller 

çýkartma olarak yapýþtýrýlmýþtýr. 

Aþaðýda, bu sembollerin 

açýklamasýný bulabilirsiniz:

Dikkat! 

Cihazý devreye 

sokmadan önce, 

kullanma kýlavuzunu 

okuyunuz!

Üçüncü þahýslarý 

tehlike alanýndan 

uzak tutunuz!

Cihazda herhangi bir 

iþlem yapmadan 

önce ve cihazýn 

yanýndan ayrýlmadan 

önce, motoru 

kapatýnýz ve kontak 

anahtarýný çekip 

çýkarýnýz.

”Kendi güvenliðiniz 

için” bölümündeki ek 

bilgilere dikkat ediniz.

Kesici aletlerde 

yapýlacak 

çalýþmalardan önce, 

kontak anahtarýný 

çekip çýkarýnýz! 

Parmaklarýnýzý ve 

ayaklarýnýzý kesici 

aletlerden uzak 

tutunuz! Cihazý 

ayarlamadan ve 

temizlemeden veya 

kontrol etmeden 

önce kapatýnýz ve 

kontak anahtarýný 

çekip çýkarýnýz.

Yaralanma tehlikesi; sadece 

darbeye karþý koruma birimi takýlý 

olarak çalýþýnýz.

!

!
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Yaralanma tehlikesi; cihazý sadece 

itme kolu takýlý olarak çalýþýnýz.

Yaralanma tehlikesi; sadece dýþarý 

atma ünitesi takýlý olarak çalýþýnýz.

Bu sembolleri cihazda daima 

okunaklý bir þekilde muhafaza 

ediniz.

Kýlavuzdaki semboller 
Bu kýlavuzda, muhtemel tehlikeleri 

gösteren veya önemli bilgi ve 

uyarýlara dikkat çeken semboller 

kullanýlmýþtýr. Aþaðýda, bu 

sembollerin açýklamasýný 

bulabilirsiniz:

Tehlike

Tarif edilen çalýþma ile ilgili 

tehlikelere dikkatiniz çekilir; 

bu çalýþmalar esnasýnda insanlar 

için tehlike söz konusudur. 

Dikkat

Tarif edilen çalýþma ile ilgili 

tehlikelere dikkatiniz çekilir; bu 

çalýþmalar esnasýnda cihaz için 

hasar tehlikesi söz konusudur.

Bilgi

Önemli bilgilere ve uygulama için 

yararlý bilgilere dikkat çeker.

Montaj

Cihazýn montajý ayrý bir ek 

sayfada resimler ile gösterilir.

Giderme bilgileri

Ambalaj artýklarý, eski cihazlar vs. 

ilgili yerel yönetmeliklere göre 

giderilmelidir.

Kullanma

Motor el kitabýndaki bilgi ve 

uyarýlara da dikkat ediniz.

Tehlike

Kaza

— Çim biçme esnasýnda, cihazýn 

yakýnýnda kimse olmamalýdýr; 

özellikle de çocuklar veya 

hayvanlar. Cihazdan dýþarý 

fýrlatýna taþ veya baþka 

cisimlerden kaynaklanan 

yaralanma tehlikesi. 

Düþme

— Cihaza sadece normal yürüme 

hýzý ile iteleyiniz.

— Özellikle geri geri hareket 

ederek ve cihazý kendinize 

doðru çekerek çim biçtiðinizde 

dikkatli olunuz.

— Meyilli alanlarda çim biçerken, 

cihaz devrilebilir ve 

yaralanabilirsiniz. Meyilli 

alanlarda, alanýn eni boyunca 

hareket ederek çim biçiniz, 

yukarý ve aþaðý doðru deðil. 

% 20’den daha fazla meyilli 

alanlarda çim biçmeyiniz.

— Çim biçme yönünü deðiþtirirken 

özellikle dikkatli olunuz ve daima 

yere saðlam basmaya dikkat 

ediniz.

— Farklý alanlarýn sýnýr bölgelerinde 

çim biçme durumunda 

yaralanma tehlikesi söz 

konusudur. Kenar alanlarda, 

çit ile çevrilmiþ bölgelerde veya 

meyilli alanlarda çim biçilmesi 

tehlikelidir. Çim biçme 

esnasýnda, gereken güvenlik 

mesafesine uyunuz.

— Nemli veya ýslak çim biçerken, 

cihaz yere yeterince saðlam 

oturmadýðý için, kayabilir ve 

bunun sonucunda siz de 

düþebilirsiniz. Çimleri sadece 

kuru halde biçiniz.

— Sadece gündüz, yani gün 

ýþýðýnda veya iyi suni aydýnlatma 

durumunda çalýþýnýz.

Yaralanma

— Kýlavuz kollar tarafýndan 

belirlenen, tam devir yapan 

alete olan güvenlik mesafesine 

daima uyulmalýdýr.

— Kullanýcýnýn çalýþma alaný 

iþletme esnasýnda itme kolunun 

arka kýsmýndadýr.

— Kesinlikle ellerinizi veya 

ayaklarýnýzý dönen parçalara 

yaklaþtýrmayýnýz ve bu 

parçalarýn altýna sokmayýnýz.

— Cihazý, örn. yaðmurlu veya 

fýrtýnalý havalar gibi kötü hava 

koþullarýnda kullanmayýnýz.

— Motoru durdurunuz ve kesici 

aletin durmasýný bekleyiniz:

— cihazý yan yatýrmadan önce.

— çim alan haricindeki alanlar 

üzerinden sevk ederken.

— Motoru kapatýnýz ve motorun 

istenmeden çalýþtýrýlmasýný 

önlemek için: Kontak anahtarýný 

(eðer varsa) çekip çýkarýnýz, 

motorun soðumasýný bekleyiniz 

ve buji fiþini çekip çýkarýnýz.

— Çýkýþ kýsmýndan týkanýklýklarý ve 

blokajlarý gidermeden önce.

— Çim biçme makinesini kontrol 

etmeden, temizlemeden, 

ayarlamadan veya cihazda 

herhangi bir çalýþma 

yapmadan önce.

— Yabancý bir cisme çarpýlýnca. 

Çim biçme makinesinde hasar 

olup olmadýðýný kontrol ediniz 

ve hasar varsa, cihazý yetkili 

bir atölyeye götürünüz.

— Cihaz garip ve yoðun bir 

þekilde titremeye baþlarsa: 

Cihazý derhal kontrol ediniz.

— Motoru çalýþmakta olan bir 

cihazý kesinlikle kaldýrmayýnýz ve 

taþýmayýnýz.

— Çim biçilecek alaný kontrol 

ediniz ve cihaz tarafýndan 

kapýlabilecek ve fýrlatýlabilecek 

tüm cisimleri gideriniz.

!

!
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— Kesici alet yabanci bir cisme 

(örn. taþ) çarparsa veya cihaz 

garip bir þekilde titremeye 

baþlarsa: Motoru derhal 

kapatiniz. Cihazý daha fazla 

kullanmadan önce, yetkili bir 

atölyede hasar olup olmadýðý 

hususunda kontrol ettiriniz.

— Týrpanlý çim biçme 

makinelerinde kesinlikle çim 

dýþarý atma deliðinin önünde 

durmayýnýz.

Çim toplama düzenli cihazlar:

— Çim toplama düzenini 

çýkarýrken, dýþarý sýçrayan 

çimler veya yabancý cisimler 

tarafýndan kendiniz veya 

baþkalarý yaralanabilir. 

Çim toplama düzenini kesinlikle 

motor çalýþýrken boþaltmayýnýz. 

Cihazý kapatýnýz.

Karbonmonoksit gazýndan 

kaynaklanan boðulma tehlikesi.

Yanmalý motoru sadece açýk 

alanda çalýþtýrýnýz. 

Patlama ve yangýn tehlikesi

— Benzin buharlarý patlayýcýdýr ve 

benzin çok çabuk alevlenebilir.

— Motoru çalýþtýrmadan önce, 

cihazýn deposuna yakýt 

doldurunuz. Motor çalýþýyorken 

veya daha sýcakken, yakýt 

tankýný kapalý tutunuz.

— Sadece motor kapalýyken ve 

soðumuþken yakýt doldurunuz. 

Açýk ateþ ve kývýlcým oluþmasýný 

önleyiniz ve ayrýca sigara 

içmeyiniz. Cihaza sadece açýk 

bir alanda yakýt doldurunuz. 

— Eðer cihazdan dýþarý yakýt 

taþarsa, motoru çalýþtýrmayýnýz. 

Cihazý, yakýtýn akmýþ olduðu 

alandan uzaklaþtýrýnýz ve yakýt 

buharlarýnýn uçup kaybolmasýný 

bekleyiniz.

— Yangýn tehlikesini önlemek için, 

lütfen aþaðýdaki parçalarda cim 

veya dýþarý akmýþ yað 

olmamasýna dikkat ediniz:

— Motor

— Egzoz

— Piller/Aküler

— Benzin tanký

Takýlýp düþme tehlikesi

— Cihaza sadece normal yürüme 

hýzý ile iteleyiniz.

Dikkat

Cihazdaki hasarlar

— Taþlar, ortalýktaki dallar veya 

benzeri cisimler, cihazda ve 

cihazýn iþlevinde hasara yol 

açabilir. Cihazý kullanmaya 

baþlamadan önce, katý cisimleri 

daima çalýþma alanýndan 

uzaklaþtýrýnýz.

— Cihaza sadece kusursuz 

durumda çalýþtýrýnýz. Her 

kullanýmdan önce, cihazý 

gözden geçirip kontrol ediniz. 

Özellikle güvenlik tertibatlarýný, 

kumanda birimlerini ve cývata 

baðlantýlarýný hasar ve saðlam 

oturma hususunda kontrol 

ediniz. Cihazý çalýþtýrmadan 

önce, hasarlý parçalarý 

yenileyiniz.

Kullanma zamanlarý

Kullanma zamanlarý hususunda 

ülkenize özel/yerel yönetmeliklere 

dikkat ediniz (gerekirse baðlý 

olduðunuz belediyeye veya ilgili 

dairelere sorunuz).

Pozisyon bilgileri

Cihazda söz konusu olan pozisyon 

bilgileri (örn. sol, sað) daima 

cihazýn itme kolundan çalýþma 

yönüne doðru bakýlýyormuþ gibi 

anlaþýlmalýdýr.

Ýlk kez kullanmadan önce

Motor yaðý doldurulmasý

Dikkat

Cihaz, transport sebeplerinden 

dolayý içine motor yaðý konmadan 

teslim edilir. 

— Bu nedenle, ilk kez kullan-

madan önce motor yaðý 

doldurunuz; motor el kitabýna 

bakýnýz.

Akünün þarj edilmesi

(elektrostart fonksiyonlu 

cihazlarda)

Tahriþ/zehirlenme tehlikesi

Aþýrý durumlarda sývý veya gaz 

çýkma ihtimali dikkate alýnmalýdýr.

Akü, modele baðlý olarak, üst 

koldaki (Resim 2a) gösterge 

paneline veya çim biçme tablasýna 

(Resim 2b/c) konumlandýrýlmýþtýr. 

Elektrik çarpma tehlikesi

Þarj cihazýný kullanmadan önce, 

dýþ kýsmýnda görünür hasarlar 

olup olmadýðýný kontrol ediniz. 

Hasarlý bir þarj cihazýný kesinlikle 

kullanmayýnýz.

Dikkat

— Cihazýn elektrik beslemesini 

saðladýðýnýz elektrik 

þebekesinin, þarj cihazýndaki tip 

etiketi veya tip levhasý üzerinde 

bildirilen 220—230 V ve 50 Hz 

özelliklerine sahip olmasýna 

dikkat ediniz. 

— Þarj cihazýný neme, yaðmura, 

kara ve donmaya karþý 

koruyunuz.

— Aküyü sadece iyi havalandýrýlmýþ 

ve kuru yerlerde þarj ediniz. 

12 saatlik azami þarj süresi 

aþilmamalidir.

— Çim biçme makinesini devreye 

sokmadan önce, þarj cihazýný 

elektrik þebekesinden ve 

cihazdan ayýrýnýz.

Resim 2

 Cihazý ilk kez kullanmadan önce, 

aküyü asg. 10 saat þarj ediniz. 

Sadece teslimat kapsamýndaki 

þarj cihazýný kullanýnýz.

Bilgi

Þarj cihazýnýn baðlantýsýnýn 

çözülmesi, baðlama iþleminin 

tersi yönde yapýlmalýdýr.

Þarj cihazý için giderme 

bilgileri

Þarj cihazý için, elektronik 

cihazlarýn giderilmesi ile ilgili 

yönetmelikler geçerlidir. Lütfen 

yerel yönetmeliklere dikkat ediniz.

!
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Her kullanmadan önceki 
ayar çalýþmalarý

Yaralanma tehlikesi

Bu cihazda yapýlacak her 

çalýþmadan önce

— Motoru kapatýnýz.

— Kontak anahtarýný (eðer varsa) 

çekip çýkarýnýz.

— Tüm hareket eden parçalarýn 

tamamen durmasýný ve motorun 

soðumasýný bekleyiniz.

— Motorun istenmeden çalýþmaya 

baþlamasýný önlemek için, 

kontak anahtarýný motordan 

çekip çýkarýnýz.

Çim toplama düzeninin 

takýlmasý

(sadece çim toplama düzeni olan 

cihazlarda)

Resim 11

 Dýþarý atma kapaðýný yukarý 

kaldýrýnýz ve çim toplama 

düzenini takýnýz.

Kesme seviyesinin 

ayarlanmasý

Dikkat

Düzgün olmayan arazilerde 

kesme seviyesini, kesme býçaðý 

kesinlikle toprak zemine temas 

etmeyecek þekilde seçiniz. 

Resim 3

Çimin kesilme seviyesini 

istediðiniz gibi ayarlayýnýz. 

Yakl. 3 cm ile azami 9 cm arasýnda 

ayarlama olanaðý (modele baðlý).

Bilgi

Tekerleklerin tek tek ayarlanabildiði 

cihazlarda, tekerlekleri ayný 

seviyeye ayarlayýnýz.

Model A

 Tekerlekleri istediðiniz 

pozisyonda sabitleyiniz.

Model B

 Ýlgili parçayý çekiniz ve istediðiniz 

pozisyona oturtunuz.

Model C

 Merkezi seviye ayar düzeninin 

kolunu öne ve geriye itiniz ve 

istediðiniz pozisyona oturtunuz.

Ön tekerleklerin 

kilitlenmesi

(sadece ön tekerlekleri 

kilitlenebilen cihazlarda)

Resim 4

Tekerleklerin, düz sürme iþlemi 

için kilitlenmesi — Tekerlekleri öne 

doðru ayarlayýnýz ve kolu büyük 

deliðe takýnýz.

Tekerleklerin serbest hareket 

edebilmesi — Kolu küçük deliðe 

takýnýz.

Yakýt doldurulmasý ve yað 

seviyesinin kontrol edilmesi

 Kurþunsuz benzin doldurunuz 

(bakýnýz motor el kitabý).

 Doldurma ucunun alt kenarýnýn 

azami 2 cm aþaðýsýna kadar 

yakýt doldurunuz.

 Yakýt tankýný iyice kapatýnýz.

 Yað seviyesini kontrol ediniz, 

gerekirse ilave ediniz (bakýnýz 

motor el kitabý).

Motorun çalýþtýrýlmasý
Resim 5

Tehlike

Yaralanmalara karþý korunmak için,

— dýþarý atma düzeninin önünde 

durduðunuz zaman, motoru 

çalýþtýrmayýnýz;

— ellerinizi ve ayaklarýnýzý kesme 

düzeninden uzak tutunuz;

— ellerinizi, ayaklarýnýzý veya 

vücudunuzun diðer uzuvlarýný 

dönen parçalardan daima uzak 

tutunuz. Dýþarý atma düzeninden 

daima uzak durunuz.

Motoru çalýþtýrmadan önce, tüm 

kesici aletlerin ve tahrik sisteminin 

motora baðlantýsýný çözünüz 

(dekuplaj).

Cihazý, çalýþtýrma esnasýnda 

devirmeyiniz veya eðmeyiniz. 

Cihazý düz ve mümkünse kýsa 

veya az çimen olan bir alan 

üzerine yerleþtiriniz.

Motor hakkýnda bilgiler

Motor el kitabýndaki bilgilere 

dikkat ediniz.

— Bazý modellerde gaz kolu yoktur 

ve devir sayýsý otomatik olarak 

ayarlanýr. Motor daima en ideal 

devir sayýsý ile çalýþýr.

— Sýcak bir motorda da, jiklenin 

ya da hýzlý start ünitesinin 

(primer) devreye sokulmasý 

gerekli olabilir.

— Bazý modellerde jikle ve hýzlý 

start ünitesi (primer) yoktur. 

Motor, ilgili start iþlemine 

kendisini otomatik olarak 

ayarlar.

Soðuk motorda:

 Benzin vanasýný açýnýz 

(eðer varsa).

Jikleli cihazlar :

 Jikle kolunu  pozisyonuna 

ayarlayýnýz veya jikle telini 

dýþarý çekiniz ve gaz kolunu 

(eðer varsa) /max (azami) 

konumuna ayarlayýnýz — 

Resim 5A.

veya

 Gaz kolunu  pozisyonuna 

ayarlayýnýz — Resim 5A.

Hýzlý start üniteli (primer) cihazlar:

 Primeri 1—5 kez kuvvetlice 

bastýrýnýz ve gaz kolunu 

(eðer varsa) /max (azami) 

konumuna ayarlayýnýz — 

Resim 5B. 

Sýcak motorda:

 Benzin vanasýný açýnýz 

(eðer varsa).

 Gaz kolunu (eðer varsa) /max 

(azami) konumuna ayarlayýnýz — 

Resim 5B.

Elektrostart fonksiyonu 

olmayan cihazlar:

Resim 5C

 Cihazýn arka kýsmýnda durarak; 

güvenlik kolunu bastýrýnýz ve 

basýlý tutunuz.

 Çekme start tutamaðýný, bir 

direnç hissedinceye kadar 

yavaþça çekiniz ve sonra hýzlý 

ve kuvvetli bir þekilde tamamen 

çekiniz. Çekme start 

tutamaðýnýn, serbest býrakarak 

hýzlýca geri gitmesine izin 

vermeyiniz, yavaþça geri gitmesi 

için tutarak yardýmcý olunuz.

!
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Elektrostart fonksiyonlu 

cihazlar:

Resim 5D

 Þarj cihazýný elektrik þebeke-

sinden ve cihazdan ayýrýnýz.

 Cihazýn arka kýsmýnda durarak; 

güvenlik kolunu bastýrýnýz ve 

basýlý tutunuz.

 Ýtme kolundaki kontak 

anahtarýný motor çalýþmaya 

baþlayýncaya kadar tetikleyiniz 

(start denemesi azm. 5 saniye 

yapýlmalý ve ikinci bir 

denemeden önce asg. 1 dakika 

beklenilmelidir).

Bilgi

Elektrostart fonksiyonlu cihazlarda, 

motor (modeline baðlý olarak) 

çekme start tutamaðý ile manüel 

de çalýþtýrýlabilir.

Motoru çalýþýnca:

 Motor çalýþtýrýldýktan sonra 

(modele baðlý olarak):

— Jikleyi (eðer varsa) geri itiniz,

— gaz kolunu (eðer varsa) /

max. (azami) ve /min. 

(asgari) arasýna iterek, 

motorun kýsa bir süre 

çalýþarak ýsýnmasýný saðlayýnýz. 

 Çim biçmek için, gaz kolunu 

(eðer varsa) tam gaz 

konumuna ayarlayýnýz.

Bilgi

Motorun kullanýlmasý ile ilgili daha 

baþka bilgiler için, motor el 

kitabýna bakabilirsiniz.

Motorun durdurulmasý
Resim 7

 Gaz kolunu (eðer varsa) /

min. (asgari) konumuna 

ayarlayýnýz.

 Güvenlik kolunu serbest 

býrakýnýz. Motor ve kesici alet 

kýsa süre sonra durur.

Cihaz ile çalýþýlmasý

Tekerlek tahrikinin 

açýlmasý/kapatýlmasý

(sadece tekerlek tahriki olan 

cihazlarda)

Resim 6A, B, C

Tekerlek tahrikinin açýlmasý 

/ :
 Kolu/tutamaðý çekiniz ve çekili 

tutunuz.

Tekerlek tahrikinin kapatýlmasý 

/ :
 Kolu/tutamaðý serbest býrakýnýz.

Resim 6C'ye uygun cihazlar 

için bilgi ve uyarý

Açmak/Kapatmak için hem sol, 

hem de sað kol ya da her iki kol 

birlikte kullanýlabilir.

Bilgi

Cihazýn tasarýmýndan dolayý cihaz 

geri çekildiðinde arka tekerlekler 

kilitlenebilir ya da daha fazla direnç 

söz konusu olabilir. 

Burada cihazda herhangi bir hata 

olduðu söylenemez, bu sadece 

teknik sebeplerden kaynaklanan 

bir durumdur.

Giderilmesi (modele baðlý): 

Cihazý önce tahrik kolu çekili 

deðilken biraz öne iteleyiniz ve 

ardýndan geri iteleyiniz.

Tekerlek tahrik hýzýnýn 
deðiþtirilmesi
(modele baðlý)

Dikkat

Cihazdaki hasarlar

Ayarlamayý sadece motor çalýþýr 

konumdayken yapýnýz.

Resim 6D, E

 Küçük kol ile, farklý hýz kade-

meleri arasýnda seçim yapýnýz 

(1/min./  ve 4/max./ ).

Resim 6F, G

 Küçük kol ile, hýz kademeleri 

arasýnda seçim yapýnýz 

(1/min./  ve 4/max./ ).

Bilgi

Teknik sebeplerden dolayý, 

duran cihazda hýzý deðiþtirmek 

zor olabilir.

Giderilmesi: Tahrik kolunu çekiniz 

ve hýz kademesini seçiniz.

Çim toplama düzeninin 

çýkarýlmasý ve boþaltýlmasý

(çim toplama düzeni olan 

cihazlarda)

Resim 11

Biçilmiþ çimler yerde kalýrsa veya 

doluluk göstergesi (opsiyon, 

Resim 12) sepetin dolduðunu 

gösterirse:

 Güvenlik kolunu serbest 

býrakýnýz ve motor duruncaya 

kadar bekleyiniz.

 Dýþarý atma kapaðýný yukarý 

kaldýrýnýz ve çim toplama 

düzenini çýkarýnýz.

 Sepeti boþaltýnýz.

Çim toplama düzenini 

takmadan çalýþýlmasý

Çim toplama düzenini cihazdan 

çýkardýðýnýz zaman, dýþarý atma 

kapaðý aþaðý doðru kapanýr. 

Çim toplama düzenini takmadan 

çalýþýldýðýnda, biçilen çimler 

doðrudan yere atýlýr.

Zemin örtme sistemine 

çevrilmesi

(opsiyon olarak sunulan zemin 

örtme aksesuarý olan cihazlarda)

Arka taraftan dýþarý atma 

düzeni olan cihazlar:

Resim 8A

 Dýþarý atma kapaðýný yukarý 

kaldýrýnýz.

 Çim toplama düzenini çýkarýnýz.

 Zemin kaplama malzeme 

kamasýný takýnýz (modele baðlý).

 Dýþarý atma kapaðýný aþaðý 

indiriniz.
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Bilgi

Entegre edilmiþ zemin kaplama 
fonksiyonlu modellerde, ayrýca bir 
zemin kaplama malzeme kamasýna 
gerek yoktur; bu fonksiyonu özel 
þekil verilmiþ bir arka kapak 
üstlenir (Resim 8B).

Yandan dýþarý atma 

fonksiyonlu cihazlar:

Resim 9

 Yandan dýþarý atma ünitesinin 
yerine, darbeye karþý koruma 
ünitesini/zemin kaplama 
malzeme kapaðýný monte ediniz 
(Resim 9A)

veya

 Yandan dýþarý atma ünitesini 
söküp çýkarýnýz; darbeye karþý 
koruma ünitesi/zemin kaplama 
malzeme kapaðý otomatik 
olarak kapanýr (Resim 9B).

Cihaz donanýmýnýn yandan 

dýþarý atma modeline 

çevrilmesi

(modele baðlý)

 Eðer varsa: Çim toplama 
ünitesini çýkarýnýz ve arkadan 
dýþarý atma kapaðýný aþaðý 
doðru kapatýnýz.

 Darbeye karþý koruma ünitesini/
zemin kaplama malzeme 
kapaðýný yukarý kaldýrýnýz ve 
yandan dýþarý atma ünitesini 
monte ediniz (Resim 9C).

Çalýþma iþlemi sonunda
 Kontak anahtarýný (eðer varsa) 

çekip çýkarýnýz.

 Tüm hareket eden parçalarýn 
tamamen durmasýný ve 
motorun soðumasýný bekleyiniz.

 Benzin vanasýný kapatýnýz 
(eðer varsa — motor el kitabýna 
bakýnýz).

 Buji soketini (fiþini) motordan 
çekip çýkarýnýz.

 Çim toplama düzenini boþaltýnýz.

Elektrostart fonksiyonlu cihazlar:

 Aküyü 10 saat þarj ediniz.

Bilgi

Sadece motoru soðumuþ cihazlarý 

kapalý yerlere koyunuz.

Çim bakýmý için yararlý 
bilgiler

Çimlerinizin saðlýklý ve muntazam 

büyümesi için, bazý yararlý bilgiler:

Çim biçilmesi
Çimler farklý çimen türlerinden 

oluþur. Çok sýk çim biçtiðiniz 

zaman, yoðun kök salan ve 

saðlam çimenler büyür. Nadir çim 

biçtiðiniz zaman, daha çok uzun 

çimenler ve diðer yabani otlar 

(örn. yonca, çayýr papatyasý) 

büyür.

Çimlerin normal yüksekliði yakl. 

4—5 cm kadardýr. Normal olarak 

toplam çim yüksekliðinin sadece 
1/3 kadarý kesilmelidir; yani çimler 

7—8 cm uzunlukta olunca, normal 

seviyeye kadar kesmelidir.

Çimler mümkün olduðu kadar 

4 cm’den daha kýsa kesilmemelidir, 

aksi halde, kuraklýk olduðu 

zamanlarda çimenlere zarar 

verilmiþ olur.

Çok uzamýþ çimenleri (örn. 

tatilden döndüðünüzde) kademe 

kademe normal seviyeye kadar 

kesiniz.

Çim biçerken, kesme hatlarýnýn 

daima biraz kesiþmesine dikkat 

ediniz.

Zemin kaplama 
(aksesuarlar ile)
Çimenler biçme esnasýnda küçük 

parçalar (yakl. 1 cm) halinde 

kesilir ve zemin üzerinde öylece 

kalýr. Çimlerin birçok besleyici 

maddesi korunmuþ olur. 

Çok iyi bir sonuç elde edebilmek 

için, çimler daima kýsa tutulmalýdýr; 

”Çim biçme” bölümüne de bakýnýz. 

Zemin kaplama iþlemi için 

aþaðýdaki bilgilere de dikkat ediniz:

— Islak çim biçmeyiniz. 

— Toplam çim uzunluðun 2 cm’ 

den fazlasýný biçmeyiniz.

— Yavaþ sürünüz.

— Azami motor devir sayýsýný 

kullanýnýz:

— Kesici düzeni muntazam 

aralýklar ile temizleyiniz.

Transport

Kýsa mesafeler elden

Tehlike

Zemin üzerindeki cisimler, dönen 

kesici düzen tarafýndan tutulup 

fýrlatýlabilir ve bu da zarara sebep 

olabilir. 

Cihazý çim alan haricindeki alanlar 

üzerinden hareket ettirmek için, 

önce motoru kapatýnýz.

Bir araç ile

Tehlike

Her taþýma iþleminden önce 

motoru durdurunuz ve soðumasýný 

bekleyiniz. Buji fiþini çekip 

çýkarýnýz.

Cihaza eðik konumda sevk 

etmeyiniz.

Cihazý bir araç üzerinde veya 

içinde sevk ederken, istenmeden 

kaymasýný önlemek için, gereken 

önlemleri alýnýz.

Cihazý sadece yakýt deposu boþ 

durumdayken taþýyýnýz. 

Yakýt deposunun kapaðý sýkýca 

kapatýlmýþ olmalýdýr.

Katlanabilen kol düzeni:

Resim 10

 Cihazý daha rahat muhafaza 

edebilmek için, yönlendirme 

kolunu katlayýnýz. 

Bakým/Temizlik

Tehlike

Yaralanmalarý önlemek için, bu 

cihazda yapýlacak her çalýþmadan 

önce:

— Motoru kapatýnýz.

— Kontak anahtarýný (eðer varsa) 

çekip çýkarýnýz.

— Tüm hareket eden parçalarýn 

tamamen durmasýný ve motorun 

soðumasýný bekleyiniz.

— Motorun istenmeden çalýþmaya 

baþlamasýný önlemek için, 

kontak anahtarýný motordan 

çekip çýkarýnýz.

— Motor el kitabýndaki ek güvenlik 

bilgilerine dikkat ediniz.

!
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Tehlike

Örn. kesici düzenin deðiþtirilmesi 

veya taþlanmasý (bilenmesi) gibi 

çalýþmalarda kesici düzenin sebep 

olabileceði her türlü yaralanmaya 

karþý korunmak için, bu çalýþmalarý 

sadece yetkili bir elemana veya 

atölyeye yaptýrýnýz (bu çalýþmalar 

için özel aletler gereklidir).

Býçak cývatasýnýn sýkma torku:

— 51—68 Nm (çelik kasalý çim 

biçme makinesi)

— 36—44 Nm (plastik kasalý çim 

biçme makinesi)

Dikkat

Cihazý daima öyle eðiniz ki, buji 

hep yukarýya doðru olsun; 

böylelikle yakýttan veya yaðdan 

dolayý herhangi bir motor hasarý 

oluþmasý önlenmiþ olur.

Bakým

Dikkat

Motor el kitabýndaki bakým 

yönetmeliklerine dikkat ediniz. 

Çalýþma sezonu sonunda cihazý 

yetkili bir atölyeye kontrol ettiriniz 

ve gereken bakýmý yaptýrýnýz.

Her türlü onarým ve bozuk 

akülerin ya da bozuk sigortalarýn 

deðiþtirilmesi iþlemini sadece 

yetkili bir atölyeye yaptýrýnýz.

Dikkat

Motor yaðý, çevre açýsýndan 

tehlike yaratabilir.

Yað deðiþtirildiðinde elde edilen 

eski yaðý, bir eski yað toplama 

merkezine veya ilgili bir giderme 

iþletmesine veriniz.

Piller/Aküler, çevre 
açýsýndan tehlike 
yaratabilir.

Kullanýlmýþ pilleri/aküleri normal 

ev çöpüne atmayýnýz. Eskimiþ 

pilleri/aküleri satýcýnýza veya ilgili 

bir giderme iþletmesine veriniz. 

Cihaz hurdaya çýkarýlmadan önce, 

pilleri/aküleri söküp çýkarýnýz.

Bilgi

Motor el kitabýndaki kontrol ve 

bakým aralýklarýna dikkat ediniz.

Modele baðlý olarak, cihazýnýz bir 

elektronik bakým göstergesi ile 

donatýlmýþtýr (Resim 13). 

Yazýlý bakým bilgilerine ek olarak, 

ilgili bakým göstergelerine de 

dikkat ediniz. Kullaným ve diðer 

bilgiler için, lütfen bakým 

göstergesine ilave edilmiþ ayrý 

kullanma kýlavuzuna bakýnýz.

Her kullanmadan önce

 Yað seviyesini kontrol ediniz, 

gerekirse ilave ediniz.

 Cývata baðlantýlarýný sýký oturma 

konusunda kontrol ediniz, 

gerekirse sýkýnýz.

 Güvenlik tertibatlarýný kontrol 

ediniz.

Kuplajýn devreye girme 

noktasýný kontrol ediniz:

(sadece tekerlek tahriki olan 

cihazlarda)

— Motor çalýþýr ve tekerlek tahriki 

kapalý durumdayken, cihaz öne 

doðru hareket etmemelidir.

— Motor çalýþýr ve tekerlek tahriki 

açýk durumdayken, cihaz öne 

doðru hareket etmelidir.

Resim 15

 Ýhtiyaca göre, müdahale (iþlev) 

noktasýný tekerlek tahrik kolun-

daki týrtýllý çark/ayar somunu 

(modele baðlý olarak, kumanda 

konsolunun alt tarafýnda) veya 

çekme teli (bowden) üzerinden 

ayarlayabilirsiniz.

Bilgi

Bazý modellerde herhangi bir ayar 

olanaðý yoktur.

Ýlk 2—5 iþletme saattinden 

sonra

 Yað deðiþtirilmelidir, ekteki 

motor el kitabýna bakýnýz.

Her çim biçme iþleminden 

sonra veya her 8 haftada bir

(sadece elektrostart fonksiyonlu 

cihazlar)

 Aküyü 10 saat þarj ediniz.

Sezonda bir

 Yað deðiþtirilmelidir, ekteki 

motor el kitabýna bakýnýz.

 Oynak noktalarý ve dýþarý 

atma düzenindeki döner yayý 

yaðlayýnýz.

 Çalýþma sezonu sonunda cihazý 

yetkili bir atölyeye kontrol 

ettiriniz ve gereken bakýmý 

yaptýrýnýz.

Temizlenmesi

Dikkat

Cihaza her kullanýmdan sonra 

temizleyiniz. Temizlenmemiþ bir 

cihaz, malzeme ve iþlev hatasýna 

neden olur.

Temizleme iþlemi için, yüksek 

basýnçlý temizleme cihazlarý 

kullanmayýnýz.

Çim toplama düzeninin 

temizlenmesi

(sadece çim toplama düzeni olan 

cihazlarda)

En basiti, doðrudan çim biçme 

iþlemi sonrasýnda hemen 

temizlemektir.

 Çim toplama düzenini çýkarýnýz 

ve boþaltýnýz.

 Çim toplama düzeni, kuvvetli bir 

su huzmesi (bahçe sulama 

hortumu) ile temizlenebilir.

 Çim toplama düzeninin, bir 

sonraki kullanma iþleminden 

önce iyice kurumasýný 

saðlayýnýz.

Çim biçme makinesinin 

temizlenmesi

Tehlike

Kesici düzende herhangi bir 

iþlem yaparken, yaralanabilirsiniz. 

Kendi güvenliðiniz için, çalýþma 

eldivenleri kullanýnýz.

Dikkat

Cihazý daima öyle eðiniz ki, buji 

hep yukarýya doðru olsun; 

böylelikle yakýttan veya yaðdan 

dolayý herhangi bir motor hasarý 

oluþmasý önlenmiþ olur.

Cihazýn üzerine su püskürtmeyiniz 

ve sýkmayýnýz. Aksi halde elektrikli 

parçalar zarar görebilir.

!

!
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Cihazý mümkünse doðrudan çim 

biçme iþlemi sonrasýnda hemen 

temizleyiniz.

Tabla yýkama sistemi olmayan 

cihazlar:

 Kesme iþleminin gerçekleþtiði 

hücreyi ve dýþarý atma kapaðýný 

bir fýrça, faraþ veya bez ile 

temizleyiniz.

 Cihazý tekerlekleri üzerinde 

duracak þekilde konumlayýnýz 

ve görünen tüm çim ve pislik 

artýklarýný gideriniz.

Tabla yýkama sistemi olan 

cihazlar:

Resim 14

Tabla yýkama sistemli çim biçme 

makineleri bir su baðlantýsý ile 

donatýlmýþtýr. Bu sistem sayesinde 

çim biçme tablasýnýn alt tarafýndaki 

çimen artýklarý su ile giderilebilir 

ve aþýndýrabilecek özelliðe sahip 

kimyasal maddelerin birikmesi 

önlenebilir.

Çim biçmeden sonra yapýlacak 

iþlem:

 Cihazý, moloz, taþ vs. gibi 

maddelerin olmadýðý düz bir 

yüzeye konumlandýrýnýz.

Bilgi

Dýþarý atma deliði evlere, garajlara 

v.b. yapýlara doðru bakmamalýdýr.

 Normal bir hortum adaptörünü 

(opsiyon olarak teslimat 

kapsamýnda mevcut olabilir) bir 

su hortumuna monte ediniz ve 

çim biçme tablasýnýn su 

baðlantýsýna baðlayýnýz.

 Suyu açýnýz.

 Motoru çalýþtýrýnýz ve birkaç 

dakika çalýþmasýný bekleyiniz.

 Motoru durdurunuz ve su 

hortumunu cihazdan sökünüz.

Temizleme iþlemi sona erdikten 

sonra:

 Motoru çalýþtýrýnýz ve çim biçme 

tablasýnýn alt tarafýnýn kurumasý 

için, motoru birkaç dakika 

çalýþtýrýnýz.

 Motoru durdurunuz.

Cihazýn uzun süre 
devreden çýkarýlmasý

Tehlike

Patlama ve yangýn tehlikesi.

Tanký içinde yakýt (benzin) olan 

bir cihazý, yakýt buhar ve gazlarýnýn 

ateþ veya kývýlcým ile temas 

edebileceði bir yerde kesinlikle 

muhafaza etmeyiniz.

Dikkat

Cihazdaki malzeme hasarlarý. 

Cihazý (motoru soðumuþ olarak) 

sadece temiz ve kuru bir yerde 

muhafaza ediniz. Cihaz uzun süre 

depolanacaksa, örn. kýþýn, 

paslanmaya karþý önlem alýnýz.

Çalýþma sezonu sonunda veya 

cihaz bir aydan daha uzun bir 

süre kullanýlmayacaksa:

 Yakýtý uygun bir kabýn içine 

akýtýnýz ve motoru, motor el 

kitabýnda bildirildiði gibi uzun 

bir süre için devreden çýkarýnýz.

Dikkat

Yakýtý sadece açýk bir alanda 

boþaltýnýz.

 Cihazý ve çim toplama düzenini 

temizleyiniz.

 Tüm metal parçalarý, 

paslanmaya karþý korumak için, 

yaðlanmýþ bir bez (reçinesiz bir 

yað) ile siliniz veya püskürtme 

yað sýkarak nemlendiriniz.

 Aküyü þarj ediniz (eðer varsa).

Garanti

Her ülkede, iþletmemizin veya 

ithalatçýnýn bildirdiði garanti 

koþullarý geçerlidir. Cihazýnýzdaki 

arýzalarý, sebebi malzeme veya 

üretim hatasý olmasý halinde, 

garanti kapsamýnda ücretsiz 

gideriyoruz. Garanti hakkýnda 

yararlanma durumunda, 

satýcýnýza veya size en yakýn 

temsilciliðe baþvurunuz.

Motor hakkýnda bilgiler

Motor üreticisi, güç, güç veya 

performans ölçme, teknik 

özellikler, garanti ve servis gibi 

motor ile ilgili tüm sorunlardan 

sorumludur. Daha detaylý bilgileri, 

motor üreticisinin ayrýca vermiþ 

olduðu sahibi/kullanýcýsý için el 

kitabýnda bulabilirsiniz.

Arýzalarýn tanýnmasý 
ve giderilmesi

Çim biçme makinenizin 

çalýþtýrýlmasý esnasýndaki 

arýzalarýn çok kez basit sebepleri 

vardýr ve bu sebepleri sizin 

bilmeniz ve bunlarý kýsmen 

kendiniz giderebilmeniz gerekir. 

Emin olmadýðýnýz durumlarda, 

yetkili satýcýnýz size yardýmcý 

olacaktýr.

!
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Problem Muhtemel sebebi(leri) Giderilmesi

Start teli çekilemiyor. Güvenlik kolu çalýþtýrýlmamýþ. Güvenlik kolunu üst kola doðru bastýrýnýz.

Býçakta blokaj söz konusu. Buji fiþini çekip çýkarýnýz ve blokajý gideriniz.

Motor bozuk. Yetkili atölyeye baþvurunuz.

Motor çalýþmaya 

baþlamýyor.

Gaz kolu doðru konumda deðil. Gaz kolu, ilgili  veya CHOKE (soðuk 

motorda) konumunda.

Gaz kolu doðru konumda deðil. Gaz kolu, ilgili /max. veya START (sýcak 

motorda) konumunda.

Çim biçme makinesi yüksek 

çimenler içinde.

Çim biçme makinesini, düþük seviyeli 

çimleri olan bir zemin üzerine alýnýz.

Tankta yakýt yok. Tanka temiz, yeni yakýt doldurunuz.

Buji fiþi takýlmamýþ. Buji fiþini takýnýz.

Yakýt eski veya pis. Eski yakýt yerine yenisini koyunuz.

Hava filtresi pislenmiþ. Hava filtresini temizleyiniz.

Jikleyi çekmeyiniz. Jikleyi çekiniz.

Primer ünitesini soðuk start 

iþleminde devreye sokmayýnýz.

Primer ünitesini devreye sokunuz.

— Elektrostart fonksiyonlu 

cihazda:

Aküyü deþarj ediniz. Aküyü, cihaz ile birlikte teslim edilen þarj 

cihazý ile þarj ediniz.

Hat hasarlý. Elektrik hattýnýn iyi olup olmadýðýný kontrol 

ediniz.

Sigorta bozuk. Bozuk sigortanýn yetkili bir atölyede 

deðiþtirilmesini saðlayýnýz.

Garip sesler var 

(výnlama, çýnlama, vuruntu).

Cývatalar, somunlar veya baþka 

sabitleme parçalarý gevþek.

Parçalarý sabitleyiniz. Sesler kaybolmazsa: 

Yetkili atölyeye baþvurunuz.

Sallanmalar, titremeler. Býçak gevþek. Býçak sabitleme cývatasýnýn, yetkili bir 

atölyede sýkýlmasýný saðlayýnýz.

Býçakta hasar var. Býçaðýn yetkili bir atölyede deðiþtirilmesini 

saðlayýnýz.

Býçakta doðru balans 

yapýlmamýþ.

Býçaðýn yetkili bir atölyede deðiþtirilmesini 

saðlayýnýz veya balans yaptýrýnýz.

Motor sabitleme düzeni 

gevþek.

Motorun yetkili bir atölyede sabitlenmesini 

saðlayýnýz.

Býçak iyi kesmiyor veya 

devir sayýsý düþüyor.

Çimenler çok yüksek. Daha fazla kesme seviyesi ayarlayýnýz ve 

gerekirse iki kez biçiniz. 
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Çimler zemin üzerinde 

kalýyor veya çim toplama 

düzeni dolmuyor.

Çimenler çok nemli. Çimlerin kurumasýný bekleyiniz.

Dýþarý atma düzeni týkanmýþ. Motoru kapatýnýz, týkanýklýðý gideriniz.

Býçak körelmiþ. Býçaðýn yetkili bir atölyede deðiþtirilmesini 

veya yeniden bilenmesini saðlayýnýz. 

Motor gücü yetersiz. Çimleri daha kýsa aralýklar ile, yani daha 

sýk biçiniz, kesme seviyesini daha yüksek 

ayarlayýnýz.

Çim toplama düzeni dolu. Motoru kapatýnýz, çim toplama düzenini 

boþaltýnýz.

Çim toplama düzeni 

pislenmiþ.

Motoru kapatýnýz, çim toplama 

düzenindeki hava deliklerini temizleyiniz. 

Tekerlek tahriki çalýþmýyor. V kayýþý kopmuþ veya diþli 

düzeni (þanzýman) bozuk.

Hasarlý parçalarýn yetkili bir atölyede 

deðiþtirilmesini saðlayýnýz.

Çekme teli/Bowden teli 

kopmuþ.

Hasarlý parçalarýn yetkili bir atölyede 

deðiþtirilmesini saðlayýnýz.

Problem Muhtemel sebebi(leri) Giderilmesi




