Bluelight Outdoor / Benzinli Ağaç Testeresi / OU-GS5200

Kullanım Kılavuzu
Instruction Manual

DİKKAT!
BU CİHAZ YÜKSEK ORANDA KESİCİ VE PARÇALAYICI ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR. CİHAZI
KULLANIRKEN ETRAFINIZDAKİLERİ EN AZ 5 M UZAKLAªTIRINIZ!
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Değerli Müºterimiz,
Bluelight’ı tercih ettiğiniz için teºekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz değerli
müºterilerimizin hayatını kolaylaºtırmak için özel olarak dizayn edilip yüksek güvenlik
önlemleri planlanarak üretilmiºtir. Ürünlerimizden maksimum verim alabilmek için kullanım
kılavuzunda belirtilen talimatları dikkatle okuyunuz ve uygulayınız. Kullanım kılavuzunda
bulunan bilgilere ileriki zamanlarda tekrar ihtiyacınız olabileceğinden lütfen ürün kutusu ile
birlikte muhafaza ediniz.
Bluelight Çağrı Merkezi 444 8 258 & 0850 321 2583 no’lu telefon numarası ile
hafta içi 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Mesai saatleri içinde
doğrudan bu numaraları arayarak ya da destek@bluelight.com.tr adresine mail
göndererek müºteri hizmetlerimizden teknik destek ve yardım alabilirsiniz.
GİRİª / GÜVENLİK MESAJLARI
Sizin ve çevrenizdekilerin güvenliği çok önemlidir. Benzinli Ağaç Testeresini güvenle kullanmak
önemli bir sorumluluktur. Güvenlik hakkındaki kararlar konusunda bilgi almanıza yardımcı olmak
için etiketlerde ve bu kılavuzda iºletim prosedürleri ve diğer bilgiler tarafınıza sunulmuºtur. Bu bilgiler
size ve çevrenizdekilere zarar verebilecek potansiyel tehlikeler hakkında uyarıda bulunur. Benzer
özellikte farklı Benzinli Ağaç Testeresi kullanımı konusunda bilginiz olabilir, ancak kullanım
kılavuzunu lütfen dikkatli bir ºekilde okuyun. Bu kullanım kılavuzu satın almıº olduğunuz Bluelight
Benzinli Ağaç Testeresinden en iyi performansı almanız için hazırlanmıºtır.
ÜRÜNLERİMİZ 2 YIL BLUELIGHT GARANTİSİ ALTINDADIR.
HERHANGİ BİR ARIZA DURUMUNDA MÜªTERİ HİZMETLERİMİZ İLE YAPACAĞINIZ
GÖRÜªME SONUCUNDA ÜRÜNÜNÜZ ADRESİNİZDEN ANLAªMALI OLDUĞUMUZ
KARGO FİRMASI İLE ÜCRETSİZ ALINIP, GARANTİ KAPSAMINDAKİ VE ÜRETİM
KAYNAKLI ARIZALAR GİDERİLDİKTEN SONRA YİNE ANLAªMALI OLDUĞUMUZ
KARGO FİRMASI İLE ÜCRETSİZ OLARAK TARAFINIZA GÖNDERİLECEKTİR.
Tabi ki sizi Benzinli Ağaç Testeresinin kullanımı ve bakımı hakkındaki tüm tehlikeler
konusunda uyarmak mümkün değildir. Bu konuda kendi karar mekanizmanızı
kullanmalısınız ve verdiğiniz kararların sorumlulukları tarafınıza ait olacaktır.
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ÖNEMLİ NOT
Üretici her zaman ürünleri tasarım ve kalite olarak daha ileriye taºımak amacındadır. Bu
nedenle, her ne kadar bu kılavuz basıldığı tarih itibariyle cihazın en güncel yapısına
uygun olarak geliºtirildiyse de, bu kılavuz ve makineniz arasında bir takım farklılıklar
olabilir. Üretici önceden bildirmeksizin kullanım kılavuzunu revize etme hakkına sahiptir,
çeviri / yazı hatalarında yasal bir sorumluluk üstlenmez. Bu sebepten dolayı ortaya
çıkabilecek herhangi bir soruna mahal vermemek için, herhangi bir uygulama ya da
özellik konusunda oluºabilecek sorularla ilgili olarak lütfen müºteri hizmetleri
yetkililerimiz ile iletiºime geçiniz.
Daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahiplerine vermek için bu kılavuzu saklayın.
İlk kullanımdan önce, güvenlik uyarılarını mutlaka okuyun!
- Ürünü paketinden çıkartırken paket içeriğini kontrol edin.
- Nakliye hasarlarını hemen yetkili satıcıya bildirin.
Eski cihazlarda, yeniden değerlendirme iºlemine tabi tutulması gereken değerli geri dönüºüm
malzemeleri bulunmaktadır. Aküler, plastikler, yağ ve benzeri maddeler doğaya ulaºmamalıdır. Bu
nedenle eski cihazları lütfen öngörülen toplama sistemleri aracılarına teslim edin.
ÖNSÖZ
1. Parça listesi ºirketimizin Benzinli Ağaç Testeresi OU-GS5200 için mevcut tüm parçaların listesini içerir ve orijinal
parça sipariºlerinde bu kullanım kılavuzundaki parça isimleri kullanılmalıdır. Lütfen orijinal olmayan parçalar
kullanmayınız. Bu tür durumlardan kaynaklanan kaza, hasar, arıza ve yaralanmalardan ﬁrmamız sorumlu değildir.
2. Sipariº ettiğiniz parçalarla aldığınız parçaların numaraları farklı olabilir, bu farklılık iºlevsellik açısından hiçbir ºey
değiºtirmez, ancak aldığınız parçalar daha geliºtirilmiº üst versiyon parçalar olabilir.
3. Bu parça listesinde bazı farklı aksesuarlar veya parçalar olabilir, zira bu kılavuz birden çok modeli kapsamaktadır.

DİKKAT!
Bu cihaz yüksek oranda kesici ve parçalayıcı özelliğine sahiptir. Cihazı
kullanırken etrafınızdakileri en az 5 m uzaklaºtırınız! Çocuklardan uzak tutunuz!
Bu kullanım kılavuzunu saklayın, bu sayede gerektiğinde baºvurabilirsiniz. Bu kullanım
kılavuzu Benzinli Ağaç Testeresinin kalıcı bir parçası olarak kabul edilir ve yeniden
satıº sırasında yeni alıcıya teslim edilmelidir.
GİRİª / GÜVENLİK MESAJLARI
Sizin ve baºkalarının güvenliği çok önemlidir. Bu Benzinli Ağaç Testeresini güvenle kullanmak
önemli bir sorumluluktur.
Güvenlik hakkındaki kararlar konusunda bilgi olmanıza yardımcı olmak için etiketlerde ve bu
kılavuzda iºletim prosedürler ve diğer bilgiler tarafınıza sunulmuºtur. Bu bilgiler size ve baºkalarına
zarar verebilecek potansiyel tehlikeler hakkında uyarıda bulunur.
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ÖNEMLİ NOT: HERHANGİ BİR ARIZA DURUMUNDA LÜTFEN, ÖNCELİKLE MERKEZ
TEKNİK SERVİSİMİZ İLE İRTİBAT KURUNUZ. YETKİLİ MERKEZ TEKNİK SERVİSİN DIªINDA,
ÜRÜN ÜZERİNDE YAPILACAK ONARIM, MODİFİKASYONLAR VE MÜDEHALELER
ÜRÜNÜNÜZÜN GARANTİ KAPSAMI DIªI KALMASINA NEDEN OLACAKTIR.
Aºağıdaki gibi çeºitli biçimlerde önemli güvenlik bilgileri göreceksiniz:
Güvenlik Etiketleri Benzinli Ağaç Testeresi üzerinde.
Güvenlik Mesajları Önünde bir güvenlik uyarısı sembolü üç sinyal sözcüğünden biri ile:
TEHLİKE, UYARI ya da DİKKAT.
Bu iºaret ve sözcüklerin anlamı:
TEHLİKE!
Talimatları izlememeniz halinde ÖLÜM ya da CİDDİ ªEKİLDE YARALANMALAR
MEYDANA GELİR.
UYARI!
Talimatları izlememeniz halinde ÖLEBİLİR ya da CİDDİ ªEKİLDE YARALANABİLİRSİNİZ.
DİKKAT!
Talimatları izlememeniz halinde CİDDİ ªEKİLDE YARALANABİLİRSİNİZ.
Benzinli Ağaç Testeresi Üzerindeki Güvenlik İºaretlerine İliºkin Notlar

Kullanım Kılavuzunu okuyun.

Koruyucu giysiler giyin.

Koruyucu gözlük takın.

Gaz Kelebeği Kumanda Anahtarı

Koruyucu eldiven giyin.

Çevre ve kendi güvenliğinizi sağlayın.

Kulak koruması takın.

Yanmalara karºı Sıcaklık Uyarısı.

Koruyucu çizme giyin.

Çalıºma esnasında etrafınızdakileri
8-10 metre uzaklaºtırın.
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ÖNLEMLER
OPERATÖR: BENZİNLİ AĞAÇ TESTERESİNİN KULLANIMI SIRASINDA ÜRETİCİ TARAFINDAN VERİLEN
KULLANIM KILAVUZUNDAKİ GÜVENLİK TALİMATLARINA SIKI SIKIYA UYMALIDIR.
Tehlike!
Makineyi çalıºtırmadan önce bu kılavuzu okumanız ve makinenin düzgün bir ºekilde çalıºmasını
sağlamak için kullanım sırasında talimatlara ve güvenlik kurallarına uymanız gerekmektedir.
Operatör çalıºtırma sırasında kulak koruyucu, koruyucu ºapka, koruyucu giysiler, koruyucu eldivenler,
koruyucu botlar ve iºleme uygun diğer koruyucu önlemleri almakla sorumludur.
UYARI!
YETKİLİ MERKEZ TEKNİK SERVİS DIªINDA Kiªi YA DA SERViSLERiN CiHAZ ÜZERiNDE MODiFiKASYON
VEYA TEKNiK MÜDAHALE YAPMASI VEYA ORİJİNAL OLMAYAN PARÇA KULLANILMASI DURUMUNDA
CiHAZINIZ GARANTi KAPSAMI DIªINDA KALACAKTIR! LÜTFEN HERHANGi BiR ARIZA DURUMUNDA
iLK OLARAK MÜªTERİ HİZMETLERİMİZ iLE iLETiªiME GEÇiNiZ.

ÜRÜN PARÇA TANITIMI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zincir Freni ve Ön Koruma
Çalıºtırma Kabzası
Hava Filtresi Kapağı
Jigle Topuzu
Gaz Tetik Kilidi
Sağ Tutma Sapı (Gaz kumanda Kolu)
Gaz Tetiği
Gaz Sabitleme Kilidi
Yakıt Deposu
Yağ Deposu
Sol Tutma Sapı
Testere Zinciri
Pala (Zincir Kılavuzu)

PAKET İÇERİĞİ
- Ana Ünite (Motor)
- Pala (Kılavuz Kolu)
- Pala Ve Zincir Koruyucu Plastik Kılıf
- Testere Zinciri
- Ölçekli Benzin Kabı
- Kullanım Kılavuzu Ve Takım Poºeti
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DOĞANIN KORUNMASI
Doğanın korunması, modern ormancılığın doğal bir parçasıdır. Tek ağaçları ya da daha geniº
bir orman alanını kesmeyi planlarken, ormanda yaºayan bitkileri ve hayvanları dikkate almamız
gereklidir. Ağaçları keserken, örneğin avcılar ya da açık hava tutkunları gibi ormanın keyfini
çıkaran kiºileri de düºünmemiz gereklidir. Yoğun nüfuslu alanların yakınında kesim yaparken
özellikle dikkatli olmalıyız. Ormanı kullanan kiºiler, orman konusuna birkaç kuºağı kapsayan
daha uzun süreli bir perspektiften bakmalıdır. Orman, değerli odunları gelecekte de sağlamaya
devam etmeli, bitki ve hayvan habitatlarını sürdürmelidir.
SORUMLULUK VE PLANLAMA
Ağaç kesimi planlaması, hem kesim planlarını hem de çevre koruma planlarını kapsar. Çoğu
ülkedeki devlet kurumları, ağaç kesimi sırasında doğanın sorumluluk sahibi bir biçimde
korunması için gereklilikler belirlemiºtir. Çevre açısından dikkate alınacak hususlar, farklı ülkeler
ve orman tipleri için değiºebilir. Kesim iºine baºlamadan önce, ülkenizde geçerli olan
yönetmelikleri ve tavsiyeleri öğrenin. Bu bilgiler, söz konusu ülkedeki ormancılık ve çevre
kurumlarından alınabilir.
Güvenliğiniz için motorlu Benzinli Ağaç Testeresi kursu alın!
Yeni baºlayan biri olarak, tek baºına çalıºmanız güvenliğinizi tehlikeye atabilir. Yanlıº teknik
öğrenmeniz durumunda, kaza riski önemli ölçüde artar. Benzinli Ağaç Testeresi kullanımı ve
güvenliği konusunda kurslar veren bazı ºirketler ve kuruluºlar mevcuttur. Bölgenizde hangi
kuralların geçerli olduğunu öğrenin
ÖNCE GÜVENLİK
Ünlem iºareti ile belirtilen tüm talimatlar, olası bir yaralanmaları engellemek için göz
önüne alınması gereken noktları belirtir. Bu sebeple tüm talimatları dikkatle okumanız
ve uygulamanız gerekmektedir.
Talimattaki Uyari Tipleri Hakkında Notlar
Uyarı! Bu iºaret olası bir ölümle sonuçlanabilecek ciddi bir yaralanmayı engellemek
için uyulması gereken talimatları belirtir.
Önemli! Bu iºarete uyulmaması halinde cihazın arızalanması, çalıºmaması ya da hasar
görmesine yol açabilecek talimatları belirtir.
“Not” Bu notlar cihazı kullanmayı kolaylaºtırıcı önerileri belirtir.
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1. CİHAZ ÜSTÜNDEKİ SEMBOLLER
Düzgün bir kullanım ve bakım yapabilmeniz için semboller motorun
üstüne etiket olarak iºlenmiºtir. Bu sembollere göre bir hata
yapmamaya dikkat edin.
(a) Yakıt depo kapağı.
(b) Zincir yağı depo kapağı.
(c) Stop anahtarı. (0) konumu cihazı durdurmak için anahtarı aºağı
basın.
(d) Jigle. Jigle topuzu çekik konumda kapalıdır.
(e) Zincir yağı ayarlama vidası gösteren belirteç.
MIN- Yağ akıºını azaltır, MAX- Yağ akıºını arttırır.
Bu vida motorun alt tarafında yer almaktadır.
(f) H yüksek rölanti vida yeri.
L düºük rölanti vida yeri.
Rölantide (Boºta) çalıºma ayarlama vidası.
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2. GÜVENLİK UYARILARI
Ürün Kullanmadan Önce
- Ürünü düzgün bir ºekilde kullanmak için öncelikle kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz.
- Ürünü hiç bir zaman alkollüyken, aºırı derecede yorgunken, uykusuzken veya ilaçların yol
açabileceği dikkat dağınıklığı durumunda veya genel olarak mukavemet yeteneğinin kısıtlandığı
durumlarda, cihazın kesinlikle kullanmayınız.
- Ürün egsozundan zehirli karbonmonoksit gazı çıktığından dolayı kapalı ortamlarda kullanmayınız.
- Yerler kaygan olduğunda veya düzgün bir duruº sağlayamadığınız durumlarda kullanmayınız.
- Gece ve ıºığın yetersiz veya yoğun sis olduğu ortamlarda veya açık bir görüº alanına sahip
olmadığınız durumlarda kullanmayınız.
- Ürünü; fırtına, ºimºek veya ºiddetli yağmur, kar olduğu zamanlarda güvenli bir kullanım
sağlanamayacağı ortamlarda kullanmayınız.
- Ürünü ilk defa kullanmaya baºladığınızda, ürünü kullanmayı kendiniz öğrenmek yerine
nitelikli bir kullanıcıdan öğrenin.
- Ürünü kullanacağınız zaman yanınızda mutlaka yangın söndürücü ve ilk yardım çantası
bulundurun.
- Uykusuzluk, yorgunluk veya fiziksel yetersizlik, dikkat eksikliğine ardından da kazalara ve
yaralanmalara yol açar. Cihaz ile çalıºırken her 15 dakikada bir kendinizi ve cihazı dinlendirin. Ayrıca
gün içinde toplam kullanımı 2 saat veya daha az olacak ºekilde yapınız.
- Bakım ve kullanım için kullanım kılavuzunu yanınızda bulundurunuz.
- Ürünü kullanım için bir baºkasına devredildiğinde kullanım kılavuzu da beraberinde
verilmelidir.
Bu cihaz, çocuklar, zihinsel ve bedensel engelli veya gerekli yeterliliğe sahip
olmayan kiºiler ve kullanım kılavuzunu tam olarak anlamayan kiºiler tarafından
kullanmasına izin vermeyin. Bu tür durumlardan doğabilecek kaza, yaralanma
vb. durumlardan Üretici/İthalatçı firma sorumlu değildir.
ÇALIªMA EKİPMANI
Cihazı kullanırken aºağıda belirtilen kiºisel koruyucu ekipmanlar kesinlikle
kullanılmalıdır!
-

Kask
Koruyucu Gözlük veya Tam Yüz Koruma Maskesi
Kalın İº Eldiveni
Kaymayan İº Botları
Kulak Koruyucu
Ayrıca Yanınızda Taºımanız Gerekenler
Cihazla Gelen Takımlar ve Kullanım Kılavuzu
Uygun ªekilde Saklanmıº Yakıt, 2 Zamanlı Motor Yağı ve Zincir Yağı
Çalıºma Alanınızı Belirten İºaretler
Düdük (Uyarma ve haberleºme için)
Balta, Testere, Takoz ve Küçük Bir Kürek (Kesme iºleminde yardımcı olması için)
Ürünü bol kıyafetlerle, çıplak ayakla veya terlik giyerek güvenliğinizi tehlikeye düºürecek
ºekilde kullanmayınız.
Yangı Söndürme Tüpü
İlk Yardım Çantası
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UYARI! Kazaların büyük çoğunluğu, zincirin kullanıcıya değmesiyle ortaya çıkar.
Makineyi her kullandığınızda, onaylanmıº kiºisel koruyucu araçlar kullanmalısınız.
Kiºisel koruyucu ekipmanlar yaralanma tehlikesini ortadan kaldırmasalar da, herhangi
bir kazanın meydana gelmesi durumunda yaralanma derecesini azaltır.
YAKITLA İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
- Bu ürünün motoru; çok yanıcı benzin içeren karıºım yakıt kullanacak ºekilde imal edilmiºtir.
Yakıt tenekelerinin saklanmasını veya yeniden yakıt konmasını asla ateº içeren fırın, ºömine,
ocak, soba gibi cisimlerin yanında yapmayınız.
- Cihazı kullanırken veya yakıt ikmali sırasında sigara ve türevlerini içmek çok tehlikelidir. Bu
yüzden bu iºlemler sırasında asla sigara ve türevlerini içmeyiniz.
- Cihaza yakıt ikmalinden önce motoru durdurun ve etrafta parlamaya yol açabilecek ateº
olmadığından emin olunuz.
- Eğer yakıt ikmali sırasında yakıt dökülürse, tekrar çalıºtırmadan önce kuru bir bezle yakıt
dökülen kısımları temizleyin. Yakıt yere dökülmüº ise üzerini toprak yada kum ile kapatın.
- Yakıt ikmalinden sonra yakıt deposunun kapağını sıkıca kapatın ve cihazı çalıºtırmadan
önce, yakıt bidonunu cihazdan en az 3 metre uzaklaºtırdıktan sonra cihazı çalıºtırma iºlemine
baºlayın.
- Yakıt ile ilgili iºlemler sırasında yakınınızda mutlaka yangın söndürücü bulundurun.
- Yakıt ikmali sırasında yakıtın cihaz üzerine dökülmemesine dikkat edin. Yakıttan kaynaklı
oluºabilecek deformasyon vb. durumlar garanti kapsamı dahilinde iºlem görmeyecektir.
MOTORU ÇALIªTIRMADAN ÖNCE
- Kesme iºlemini yapacağınız yerde, bir engel veya bir cisim varsa kaldırın. Yere sağlam basın
ve kaçıºınızı engelleyecek faktörleri kaldırın.
- Güvenli bir çalıºma ve geri çekilme, kaçıº alanı olmadan kesime baºlamayınız.
- İzleyicilerin, hayvanların veya diğer cisimlerin kesim yapılacak yerden en az 5 metreden
daha uzakta olduğundan emin olunuz.
- Cihazı, yıpranmalara kırılma veya uygun olmayan montaja karºın inceleyiniz. Gaz kontrol
tetiği bırakıldığında zincirin durduğundan emin olun.
MOTORU ÇALIªTIRIRKEN
- Cihazı her zaman sıkı bir ºekilde çift elle tutunuz ve tutma yerlerinin baºparmağınızla ve
diğer parmaklarınızla sıkıca kavrandığından emin olunuz.
- Cihaz çalıºırken bütün vücudunuzun güvenli bir ºekilde cihazdan uzak durduğundan emin olunuz.
- Cihazı çalıºtırmadan önce, testere zincirinin bir yere temas etmediğinden emin olunuz ve
zincir gerginliğini her çalıºmadan önce ve belirli aralıklarla kontrol ediniz.
- Kullanılan yakıtın doğru olduğundan ve deponuzun doluluğundan emin olunuz.
- Zincir yağınızın doğru yağ olduğundan ve zincir yağı deposunun dolu olduğundan emin olunuz.
- Cihazı çalıºtırmadan önce zincir kilidini aktif duruma getiriniz.
- Cihazı çalıºtırmadan önce çevrenizdekileri belirtilen uzaklıkta olduğundan emin olunuz.
- Kesme iºlemi sırasında mutlaka size refakat edecek birini bulundurunuz.
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UYGULAMA
- Tutma yerlerine, yağ veya yakıt bulaºmadığından emin olunuz. Temiz tutunuz.
- Ürün çalıºırken veya durduktan hemen sonra egzos, buji veya benzeri metalik parçalara
yanma veya elektrik çarpmasına yol açabileceği için dokunmayınız.
- Küçük parçaları (çalı, dal) keserken, testere zincirine takılıp fırlayabileceği için dikkatli olunuz.
- Gerginlik altındaki ağaç ve türevlerini keserken, kestiğiniz parçanın kesim sonrası bu
gerginlik sebebiyle ºiddetli bir ºekilde savrulabileceğini göz önüne alınız.
- Ağacın kesimi sırasında düºebilecek, ağaç parçalarına dikkat ediniz ve gerekli kaçıº planını
iºleme baºlamadan önce kurgulayınız.
- Cihazın ayarlarını değiºtirmeden önce cihazı durdurduğunuzdan kesinlikle emin olun.
GERİ TEPMEYE KARªI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER HUSUSLAR

DİKKAT!
Geri tepme: Cihazın zincir ucunu sert bir cisme çarptığında veya Benzinli Ağaç Testeresi ağaca
sıkıºtığında oluºur. Cihazın ucunun çarpması, testere ziniciri hareketi sebebiyle kullanıcıya
doğru geri ve üste doğru bir harekete yol açabilir. Testerenin sıkıºması ise testerenin geriye
doğru kendiliğinden hamle yapmasına yol açabilir. Her iki durumda da ciddi yaralanmalara
yol açabileceği için çok tehlikelidir.
- Ürünün düzgün çalıºması için sadece ürün üstündeki güvenlik ekipmanlarına güvenmeyin.
Bunun dıºında, ürünü düzgün bir ºekilde kullanabilmek için bazı önlemler almak gerekmektedir.
- Geri tepmenin yapısını ve nasıl olabileceğini anlayarak, kazalara yol açabilecek sürpriz
faktörünü engellemiº olursunuz.
- Sağ elinizle sağ tutma sapını, sol elinizle sol tutma sapını sıkıca kavradığınızdan enim olunuz.
- Cihazı kullanmayı düºündüğünüz çevrenin her türlü engelden arınmıº olduğundan emin
olunuz. Cihazın zincir ucunu bir cisme çarpması, cismi fırlayarak size veya çevrenizdekilere
çarpmasına yol açabilir.
- Kesim iºlemi sırasında mümkün olan en yüksek hızlarda kesim yapınız.
- Aºırı uzanarak veya omuz yüksekliğinden yukarılarda kesim yapmayınız.
- Testere zincirinin bakımı ve keskinleºtirilmesi için kullanım kılavuzundaki bilgilere uyunuz.
- Sadece üretici tarafından belirtilen veya izin verilen orijinal parça ve aksesuar kullanınız.
BAKIM
- Benzinli Ağaç Testeresinizi düzgün bir ºekilde çalıºır durumda tutmak için kullanım
kılavuzunda belirtilen bakımları belirli aralıklarla gerçekleºtirin.
- Kontrol veya bakımdan önce cihazın durmuº olduğundan emin olunuz.
DİKKAT!
- Cihaz durduktan sonra metal parçalar yüksek sıcaklıklarını bir süre muhafaza eder. İºlem
yapmak için cihazın soğumasını bekleyiniz.
- Kullanım kılavuzunda izin verilen bakımlar dıºındaki parçaların bakımları ve onarımları
yetkili merkez teknik servis tarafından yapılmalıdır. Yetkili merkez teknik servis dıºında yapılan
onarım veya modifikasyonlar ve orijinal olmayan parça kullanımlarından oluºabilecek arızalar
garanti kapsamı dahilinde iºlem görmeyecektir.
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TAªIMA
Cihazın motoru durdurulmuº, Pala (zincir kılavuzu) kılıfı takılmıº ve egsoz çıkıºı vücudunuzdan
uzak duracak ºekilde taºıyınız.
3. PALA (ZİNCİR KILAVUZU) VE TESTERE ZİNCİRİNİN MONTAJI
- Kutuyu açın, testere zincirini ve Pala (zincir kılavuzu) güç
ünitesine aºağıda anlatıldığı ve gösterildiği ºekilde monte edin.
Zincir yönünün doğru olduğundan emin olun.
- Zincir gerginliğinin iyi yapılmaması çok ciddi kiºisel yaralanmalara
ve cihazın ciddi kalıcı hasarlar almasına neden olur. Bu tür
durumlarda Üretici/İthalatçı firma sorumluluk kabul etmez.
DİKKAT!
Testere zincirini çok keskin kenarları olması sebebiyle,
kalın bir iº eldiveni kullanınız.
- Sol el korumasını geriye doğru çekerek, zincir freninin açık
olduğundan emin olun.
- Somunları gevºetin ve zincir fren mekanizmasını ve ön
korumayı çıkarın.
- Kutu içerisinden çıkan saplama diºlileri güç ünitesine monte
edin (siyah 4’lü diºli).
- Testere zincirini motor diºlisine (ªekil F1) takın. Ardından
palayı ana ünite üzerine yerleºtirin (ªekil F3). Testere zincirini
pala üzerindeki kanala dikkatli bir ºekilde yerleºtirdikten sonra
son olarak da zincir freni ve ön koruma kapağını takarak zincir
gerginlik ayarını yapın, ardından vidaları sıkın ve tam olarak
sıkıldığından emin olun (Zincir gerginlik ayar vidası koruma
kapağının ileri yönündedir).
Not: Testere zincirini takıldığı yönün doğruluğunu kontrol
ediniz. (ªekil F2)
(1) Hareket Yönü
- Zincir korumasını güç ünitesine takıp, sıkınız ve gerginliğini
parmağınızla kontrol ediniz.
- Koruma kapağını takın ve vidaları hafif bir ºekilde sıkın ardından palaya (zincir kılavuzu)
zincirin tam oturacağı ºekle gelene kadar, zincir gergi ayar vidasını sıkınız. (ªekil F3)
- Vidaları sıkarken palayı (zincir kılavuzu) yukarda tutarak güvenli bir ºekilde sıkılaºtırın. Daha
sonra zincirin düzgün bir dönüº ve gerginlik sağlamıº olduğunu elle hareket ettirerek kontrol
ediniz. Gerginlik ayarını aºırı sıkıºtırmanız motor performansının azalmasına ve aºırı ısınmasına
neden olur ve zincirin gereğinden fazla gevºek olması kesme iºlemi sırasında zincirin kılavuzdan
fırlamasına bu da ciddi ºekilde yaralanmanıza neden olacaktır.
- Koruma kapağını takın ve vidasını hafifçe sıkın.
- İlk olarak gergi vidasını gevºetin
- Palayı ve zinciri taktıktan sonra gerginliği ayarlayın.
- Koruma kapağının vidalarını tam olarak sıkın.
Not: Yeni bir zincir ilk kullanımda sünerek uzunluğu artacağından zincir gerginliğini sık sık
kontrol etmelisiniz. Gergin olmayan zincir palayı ve motor diºlisini aºırı derecede yıpratacak
ve uzun süre kontrol edilmediğinde zinciri fırlatarak kaza ve yaralanmalara neden olacaktır.
Bu tür durumlarda üretici / ithalatçi firma sorumluluk kabul etmez.
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4. YAKIT VE ZİNCİR YAĞI
DİKKAT!
Benzin çok yanıcıdır bu sebeple yakıtın yanına ateº veya benzeri ºeyleri yaklaºtırmayınız.
- Cihaz üzerine dökülmüº yakıtı, motoru çalıºtırmadan önce siliniz.
- Yakıt ikmalinden önce motoru durdurun ve soğuduğundan emin olunuz.
- Yakıtın saklandığı veya kullanıldığı yerden ateºi uzak tutunuz.
- Yakıt ikmali sırasında ve çalıºma alanınızda olası yangın tehlikelerine karºı mutlaka yangın
söndürücü bulundurun.
Önemli!
- Asla 4 zamanlı veya su soğutmalı 2 zamanlı motorlar için satılan madeni yağları kullanmayınız.
- Asla 2 zamanlı yağ katkısı olmayan yakıtı, yakıt deposuna koymayın ve kullanmayın.
- 1 aydan fazla duran yakıtın kullanılması karbüratörü tıkayabilir ya da düzgün çalıºmasına
engel olabilir. Fazla yakıtı, hava almayan tanklarda, karanlık ve soğuk ortamlarda saklayınız.
- Yakıt istasyonlarından cihaz için satın alacağınız benzin kurºunsuz benzin olmalıdır. Asla
farklı benzin tiplerini kulanmayın. 2 zamanlı motor yağı ile aºağıdaki belirtilen ölçülerde karıºım
yaptıktan sonra cihazın yakıt deposuna doldurun.
KARIªIM ORANLARI
Ticari Standart 2 Zamanlı Motor Yağı 25:1
(2.5 Lt. Kurºunsuz Benzin + 100 ml 2 zamanlı motor yağı)
DİKKAT! MOTORU KESİNLİKLE YAĞSIZ BENZİN İLE ÇALIªTIRMAYINIZ. AKSİ HALDE
OLUªACAK HASAR VE ARIZALAR GARANTİ KAPSAMI DÂHİLİNDE İªLEM
GÖRMEYECEKTİR.
ZİNCİR YAĞI
-

Soğuk havalarda zincir yağı deposuna 10W-30 / 10W-40 yağ koyabilirsiniz.
Sıcak havalarda zincir yağı deposuna 15W-40 yağ koyabilirsiniz.

Dikkat! Belirtilen yağlar dıºında fazla akıºkan yağ kullanılması cihazın ciddi hasar
almasına ve en önemlisi ciddi ºekilde yaralanmanıza neden olabilir.
- Yağlaması iyi olmayan bir testere zinciri ciddi yaºamsal olarak yaralanmalara neden olur.
Belirtilen yağlar dıºında zincir yağı kullanılması cihazınızın hasar almasına ve bu sebepten
dolayı kiºisel ve çevresel zararlara neden olabilir. Bu tür durumlarda İthalatçı / Üretici firma
sorumluluk kabul etmez.
Not: Atık veya kullanılmıº madeni yağlar, yağ pompasına zarar vereceği için kesinlikle
kullanmayınız.
DİKKAT! Cihazınız hava soğutmalı olduğundan orta yükte her 1 saatlik kullanımdan
sonra cihazı 20dk. dinlendirmeniz önemle tavsiye edilir. Bu durum kullanıcı sağlığı için
de son derece önem arz etmektedir.
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5. CİHAZIN KULLANIMINA BAªLAMADAN ÖNCE
- Kırılmıº veya eksik parçalara sahip bir benzinli ağaç testeresini kullanmak hayati risk taºır.
Motoru çalıºtırmadan önce pala kılavuzunun ve zincirin düzgün takıldığından, gerginliğin tam
olduğundan ve zincir perçinlerinde hasar olmadığından emin olun.
- Motorunuzun hava filtresini her kullanımdan önce basınçlı hava yardımı ile temizleyin.
Hava filtresi yırtık ya da yıpranmıº ise kesinlikle kullanmayın. Aksi halde motorunuzun içine
kaçabilecek parçalardan dolayı motorunuz ciddi kalıcı hasarlar alabilir.
- Zincir yağı deponuzun doğru yağ ile dolu olduğundan emin olun.
- Yakıt deponuzun doğru yakıt karıºımı ile doldurulduğundan emin olun.
- Zihinsel ve bedensel olarak yeterli olduğunuzdan emin olun.
- Ortam ıºığının yeterli olduğundan emin olun.
- Kesim yapacağınız ürünleri ve yerinizi belirleyin.
- Etrafınızdakileri uzaklaºtırın ve gerekli ekipmanların yanınızda olduğundan emin olun.
DİKKAT! BENZİNLİ AĞAÇ TESTERESİNİ SATIN ALDIKTAN SONRA GEREKLİ
İªLEMLERİN ARDINDAN İLK ÇALIªTIRMANIZDA RÖLANTİDE YÜKSÜZ BİR
ªEKİLDE 1 DEPO YAKIT BİTENE KADAR ÇALIªTIRMANIZ MOTORUN ALIªMASI
VE UZUN ÖMÜRLÜ OLMASI İÇİN ÖNEMLE TAVSİYE EDİLİR. İLK 10 SAATLİK
KULLANIMDA ÇOK YÜKSEK DEVİRDE VE YÜKSEK YÜKTE KULLANMAYINIZ
VE ZORLAMAYINIZ.
MOTORU ÇALIªTIRMA
1.Yakıt ve yağ depolarını sırasıyla belirtilen yakıt ve yağ ile doldurun
ardından kapaklarını sıkıca kapatın (ªekil F7).
2.Stop anahtarını “I” konumuna getirin (ªekil F8).
3.Jigleyi kapalı konuma getirin (ªekil F9).
(1) Zincir yağı
(2) Yakıt
(3) Anahtar
(4) Jigle kapalı
Not: Motoru durdurduktan hemen sonra Jigleyi kapalı konumda tutun.
4. Benzinli Ağaç Testeresi yerde güvenli bir ºekilde dururken, sol tutma
sapı üzerine bir elinizle baskı uygularken diğer eliniz ile çalıºtırma
kabzasını sertçe çekin (ªekil F10).
DİKKAT!
Benzinli ağaç testeresini kesinlikle elinizde tutarken havada
çalıºtırmayın. Çok tehlikeli kazalara yol açabilir.
5. Motor ilk ateºlemeyi yaptıktan sonra Jigleyi açık konuma getirin.
6. Gaz tetiği hafifçe çekili vaziyette 5 dk. motoru çalıºtırarak motorun
ısınmasını sağlayın.
DİKKAT!
Motor çalıºmaya baºladığı sırada zincir dönebileceğinden
yaralanma ve kazaları engellemek için zincir frenini aktif hale
getirildiğinizden emin olun.
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ZİNCİR YAĞLAMA
DİKKAT!
Cihazın yağ depo doluluğunu kontrol ederken, zincir, fren kolu ve tüm parçalarının
çalıºır ve sağlam durumdan olduğundan emin olunuz. Korumasız olarak unutulan
parçalar tehlikeli olabilir.
Motor çalıºtıktan sonra cihaz orta hızdayken, zincir yağı damla damla
etrafa püskürtebilir. (ªekil F12) Zincir yağınız kullanıma bağlı olarak
belirli aralıklarla kontrol ediniz. Yağsız çalıºma zincirinize ve cihazınıza
çok ciddi kalıcı hasarlar verebilir ve yaralanmalara neden olabilir. Cihaz
uzun süre kullanılmayacaksa zinciri sökün ve zincir yağıyla dolu olan
kabın içinde 1 gün bekletin ardından yağlı bir ºekilde bir sonraki
kullanıma kadar poºet içerisinde muhafaza edin.
ZİNCİR YAĞI DOLDURMA
Cihaza yakıt doldururken ya da tekrar çalıºtırılacağı zaman tekrar yağ deposunu kontrol ediniz,
yakıt bittiği zaman zincir yağı da bitebilir. Bu iºlemi belirli aralıklarla tekrarlayın.
KARBÜRATÖRÜ AYARLAMA (ªekil F14)
KARBÜRATÖR AYARLARI, MOTOR RÖLANTİDE ÇALIªIRKEN ZİNCİRİN DÖNMESİ HALİNDE
YAPILMALI VE BELİRLİ ARALIKLARLA KONTROL EDİLMELİDİR.
KARBÜRATÖR AYARI AªAĞIDA BELİRTİLDİĞİ ªEKİLDE YAPILMALIDIR.
- L ve H vidalarını sıkın.
- Motoru çalıºtırın ve orta hızda 5 dakika ısıtın.
- L ve H vidalarını yavaº bir ºekilde gevºetin.
- Gevºetme iºlemini istenilen devire gelene ve zincir dönmeyi durdurana
kadar H ve L arasında değiºimli olarak yapın.
KARBÜRATÖR DONMA ÖNLEME MEKANİZMASI
Benzinli ağaç testeresini 0 - 5 °C arasında yüksek nemli ortamlarda çalıºtırmak, karbüratörde
buzlanmaya ve dolayısıyla motor gücünün düºmesine ya da motorun düzgün çalıºmamasına
yol açabilir. Bu cihaz; hava filtre kapağının arka tarafında bulunan bir havalandırma ile sıcak
havanın motora verilmesi ve buzlanmanın oluºmasını engeleyecek ºekilde tasarlanmıºtır.
Herhangi bir iºlem yapmanıza gerek yoktur.
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ZİNCİR FRENİ (ªekil F18)
Zincir freni ön koruma kolu ileri doğru iterek aktif hale getirilir.
Freni serbest bırakmak için, ön korumada bulunan siyah mandalı
klik sesini duyana kadar çekin.
(1) Fren aktif ( Ön koruma )
(2) Serbest ( Fren boºta )
(3) Çalıºır Durumda
DİKKAT!
Günlük kontrollerinizde fren fonksiyonunun çalıºtığını teyit edin. Bu frenin çalıºmadığı
durumlarda mutlaka merkez teknik servisimiz ile iletiºime geçiniz. Fren devredeyken, motor
yüksek hızda çalıºırsa, debriyaj ısınır ve arızalanmaya yol açar. Testereyi kullanılırken zincir freni
devreye alınırsa, gaz tetiğinden elinizi çekin ve rölantide çalıºmasını sağlayın.
MOTORUN DOLDURULMASI
- Zincir frenini aktif hale getirin ve cihazı 1-2 dakika rölantide
çalıºmaya bırakın.
- Anahtarı “0” konumuna getirin.(Açma/Kapama düğmesini
kapatın) (ªekil F20)
(1) Motor stop anahtarı (ºalteri)
6. BENZİNLİ AĞAÇ TESTERESİ İLE KESME İªLEMİ
DİKKAT! Benzinli Ağaç Testeresi ile kesme iºlemine baºlamadan önce gaz
tetiğine basarak motor tam devrini almasını sağlayın motor devrini almadan
testere zincirinin oduna temas ettirilmesi zorlanmadan dolayı motorun stop
etmesine neden olur.
DİKKAT!
- Baºlamadan önce “Güvenli İºlem için” kullanım kılavuzunu okuyun, öncelikle basit kütüklerin
kesimi cihaza alıºılması için tavsiye edilir.
- Güvenlik talimatlarını takip edin. Benzinli ağaç testeresi sadece odun kesimi için kullanılmalıdır.
Farklı türde malzemeler kesmekte kullanılması yasaktır. Farklı malzeme kesiminde tireºimler
ve geri tepmeler gerçekleºebilir, bu yüzden güvenlik prosedürlerine uyulması gerekmektedir.
Benzinli ağaç testeresini, farklı objelerin kaldırılması, hareket ettirilmesi için kaldıraç olarak
kullanmayınız. Üretici tarafından belirtilmemiº aparatların ürüne takılması veya uygulamalar
yapılması yasaktır. Bu tür durumlarda cihaz garanti kapsamı dahilinde iºlem görmeyecektir.
- Benzinli ağaç testeresi ile kesme iºlemi yaparken fazla güç uygulanmasına gerek yoktur,
ürün tam hızda çalıºırken sadece hafif bir basınç uygulayınız. Fazla güç uygulamanız motorun
zorlanmasına ve aºırı yakıt tüketimine neden olur.
- Eğer benzinli ağaç testeresinin zinciri kesim sırasında sıkıºırsa, fazla zorlamayın çıkarmaya
çalıºmayın bunun yerine bir keski ya da ucu sivri takoz ile kesim yapılan yeri geniºleterek veya
kaldıraç kullanarak çıkartmayı deneyin.
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GERİ TEPMEYE KARªI KORUMA (ªekil F21)
Benzinli Ağaç Testeresinin zincirinin her kullanımdan önce kontrol
edilmesi ve zincirin keskin olduğunun tespiti geri tepmenin belirli
sınırlar içinde kalması için çok önemlidir. Güvenlik araçlarının
çıkarılması, yetersiz bakım, palanın veya zincirin yanlıº yerleºtirilmesi
geri tepmeye bağlı ciddi kiºisel yaralanma riskini arttırır. Kiºisel
güvenliğiniz kendi sorumluluğunuzdur. Güvenlik talimatlarına
uyulmaması durumunda oluºabilecek kaza, hasar ve yaralanmalardan
Üretici/İthalatçı firma sorumluluk kabul etmez.
AĞACI DEVİRME (ªekil F22)
- Ağacın devrilme yönünü, rüzgâra, ağacın eğimine, büyük dalların
yeri ve ağaç düºtükten sonra iºinizi kolaylaºtıracak ºekilde kesme
iºlemini ne taraftan yapacağınıza karar verin.
- Ağacın etrafını temizlerken, kendiniz için sabit bir zemin ve ağacın devrilmesi
sırasında oluºabilecek hatalı devrilmeler için kaçıº yönü planı hazırlayın.
- Ağacın devrilme yönünde ağacın gövdesinin 1/3 kadar kesin.
- Çentiğin diğer tarafından, çentiğin en alt kesiminin biraz üstüne
gelecek ºekilde düz kesim yapın. (ªekil F22)
DİKKAT! Ağaç düºerken, etraftaki kiºileri tehlike konusunda uyarın!
(1) Çentik kesik (ªekil F22)
(2) Düºme kesiği (ªekil F22)
(3) Düºme yönü (ªekil F22)
BENZİNLİ AĞAÇ TESTERESİ İLE ODUN KESME
DİKKAT!
- Ayağınızı her zaman düzgün bir zemine sağlam ºekilde basın. Kesinlikle
kesim yapılacak kerestenin ya da odunun üstünde durmayın.
- Kesilen bir odun yuvarlanabileceği için dikkatli olun. Özellikle bir
eğimde dururken, eğimin üst tarafında durun.
- Testerenin geri tepmesine karºı, “Kullanım Kılavuzu” talimatlara
mutlaka uyun. Çalıºmaya baºlamadan önce kesilecek dalı etkileyen
eğilme kuvvetinin yönünü kontrol edin. Benzinli Ağaç Testeresi
Palasının sıkıºmaması için eğme kuvvetinin tersi yönünde kesimi
bitirin.
YERDEKİ KÜTÜĞÜN KESİMİ (ªekil F23)
Kütüğü yarıya kadar kestikten sonra yuvarlayın ve diğer tarafından kesin.
YERDEN ASILI DURUMDAKİ KÜTÜĞÜN KESİMİ (ªekil F24)
A bölümünde, aºağıdan yukarı 1/3 oranında kesin ve geriye kalan 2/3 yukarıdan aºağıya
keserek iºlemi bitirin.
B bölümünde, yukarıdan aºağı 1/3 oranında kesin ve geriye kalan 2/3 aºağıdan yukarıya
keserek iºlemi bitirin.
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DÜªEN BİR AĞACIN DALLARINI KESMEK (ªekil F25)
Öncelikle dalın ne tarafa eğimli olduğunu kontrol edin, ardından
eğim tarafından yukarıdan aºağıya ilk kesiği yapın, kalanı diğer
taraftan aºağıdan yukarı keserek iºlemi bitirin.
DİKKAT! Kesilen bir dalın geriye savrulmamasına karºı son derece
dikkatli olun.
Ağaç Budanma (ªekil F26)
Budama iºlemini ilk olarak 1/3 kısmını aºağıdan yukarı küçük bir
kesim yaparak baºlayın ve geriye kalan 2/3 kısmını yukarıdan aºağı
doğru keserek iºlemi bitirin.
DİKKAT!
- Dengesiz bir ºekilde veya merdiven üstünde kesinlikle kesim yapmayın.
- Fazla uzanarak dengenizi kaybedecek ºekilde çalıºmayın.
- Benzinli ağaç testeresini omuz yüksekliğinizi aºacak ºekilde çalıºtırmayın.
- Benzinli ağaç testeresini her zaman iki elinizle sıkı ºekilde kavrayarak kullanın.
7. BAKIM
Cihazı temizlemeden, kontrol etmeden önce motorun çalıºmadığından ve soğuk
olduğundan emin olun. Ateºleme bujisini istem dıºı çalıºmaya karºı çıkartın.
1. Her Kullanımdan Sonra Bakım
- Hava Filtresi
Hava filtresindeki tozu, filtrenin köºesini sert bir yüzeye hafif bir
ºekilde vurarak temizleyebilirsiniz. Filtre üzerindeki kirin temizlenmesi
için, basınçlı hava kullanarak filtrenin iç tarafından basınçlı havayı
püskürterek temizleme iºlemini gerçekleºtirebilirsiniz. (ªekil F27)
Filtrenin parçalarını birleºtirmek için, kenarlarına klik sesini duyana
kadar bastırın.
DİKKAT! Hava filtresini yerleºtirirken, filtrenin silindir kapağındaki
yerlerine tam olarak oturduğundan emin olun.
2. Zincir Yağlama Kanal Bakımı
Palayı sökün ve talaº tozlarından dolayı tıkanabilecek olan yağlama
kanalını kontrol edin ve temizleyin. (ªekil F28)
(1) Yağlama Noktası
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3. Pala Kılavuz Yağlama Bakımı
Pala kılavuzu çıkarıldığında, yağlama noktası ve kılavuzun kanal
çevresindeki ve içindeki talaºları temizleyin (ªekil F29). Uç taraftaki
diºliyi, kolun ucundaki besleme (2) noktasından gres yağı ile yağlayın
(ªekil F30).
(1) Yağlama Noktası
(2) Gresleme Noktası
(3) Diºli
4. Diğer Bakım İºlemleri
Yağ sızması, gevºek bağlantı noktaları ve ana parçalardaki özellikle
tutma saplarının ve Pala (Kılavuzun) bağlantılarındaki büyük hasarları
kontrol edin. Eğer bir hasar ya da kusur görülür ise, tekrar
kullanmandan önce tamir edildiğinden ve bakımının yapıldığından
emin olunuz.
PERİYODİK BAKIM NOKTALARI
- Silindir Hava Kanallarının Bakımı
Silindir kanallarındaki tıkanma motorun aºırı ısınmasına yol açar. Silindir kanallarını, filtre, üst
silindir kapağı ve sağ koruma kapağını çıkarın sonra düzenli olarak kontrol edin ve temizleyin.
Üst silindir kapağı, Sağ koruma kapağını ve Hava filtresi kapağını takarken bütün iç donanımların
doğru yerleºtirildiğinden emin olun. Sökme ve takma iºlemlerinden doğabilecek problemler
kullanıcı sorumluluğundadır. Periyodik bakım esnasında silindir ve
karbüratör içerisine toz vb. türlerin girmesine izin vermeyin.
Not: Hava alma deliğinin kapatıldığından emin olun.
- Yakıt Filtresi
(a) Bir tel ile yakıt filtresini yakıt deposundan çıkarın.(ªekil F32)
(1) Yakıt Filtresi
(b)Filtreyi ayırın ve benzin ile yıkayın ve basınçlı hava ile temizleyin
ya da yeni bir benzin filtresi ile değiºtirin.
Not:
- Filtreyi çıkardıktan sonra, emme hortumunun yakıt deposu içine
kaçmaması için ucunu tutunuz.
- Filtreyi monte ederken, talaº ya da baºka elyafların emme hortumunun
içine girmemesine dikkat edin.
- Yağ Deposu
Doldurma ağzından, bir tel yardımıyla yağ filtresini çıkarın ve benzin ile temizleyin. Tekrar
takarken, ön tarafın sağ köºeye gelmesine dikkat edin. Ayrıca yağ deposundaki pisliği temizleyin
(ªekil F33).
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- Ateºleme Bujisi (ªekil F34)
Bujiyi yağsız benzin ile yıkayın ve elektrotları yumuºak tel fırça yardımıyla
temizleyin ve gerekirse aralığı 0,6-0,7 mm olarak ayarlayın.
- Zincir Diºlisi Çarkı (ªekil F35)
Zincirin çalıºmasına engel olan kırık ve aºırı yıpranmaları kontrol edin.
Eğer yıpranma veya kırık tespit edilirse yeni orijinal zincir ile değiºtirin.
Asla zincir üzerinde diºli değiºimi yapmayın. Aksi halde zincirdeki
kopma yada kırılmalardan dolayı ciddi ºekilde yaralanabilir yada
cihaza ciddi hasar verebilirsiniz.
Parçalarda ayrılma veya kırılma varsa müºteri hizmetlerimiz
ile iletiºime geçerek orijinal yedek parça talep ederek yenisi
ile değiºtirin.
9. TESTERE ZİNCİRİNİN VE PALA (KILAVUZ) BAKIMI
Benzinli Ağaç Testeresi
Düzgün ve sorunsuz bir kesim için testerenin diºlerini keskin bir
ºekilde tutulması ºarttır.
Testerenin diºlileri aºağıda belirtilen maddelerle karºılaºıyorsanız
keskinleºtirme yada testere zincirinin değiºtirilmesi gerekiyor.
- Talaºlar toz ºeklinde çıkıyorsa.
- Kesmek için ekstra güç sarf etmek zorunda kalınıyorsa.
- Kesim düzgün bir hizada olmuyorsa.
- Kesme iºlemi sırasında titreºim arttıysa.
- Yakıt tüketimi arttıysa.
- Kesme iºlemi normalden uzun zaman alıyorsa.
Testere Diºlileri Ayarlama Standartları:
DİKKAT! Güvenlik eldivenlerini giyin.
Yeni Zincir Takımından Önce;
- Benzinli Ağaç Testeresininin güvenli bir ºekilde durduğundan
emin olun.
- Motorun ve diğer parçaların soğuduğundan emin olun.
- Aºağıda belirtilen bilgilere uygun bir zincir takımı kullanın.
Zincir Tipi: 21BP (38 Diºli)
Ebat: 3/16 in. (4,76 mm)
Palayı bir mengene yardımı ile sabitleyin ve zincir testere diºlerini
paket içerisinden çıkan eğe yardımıyla 30 derecelik açı ile ileri doğru
hareket ettirerek testere diºlerini keskinleºtirin. Zinciri, ºekildeki gibi
yerleºtirin (ªekil F36).
Her testere diº derinliğini kontrol edin ve ºekildeki gibi uygun seviyeye
getirin (ªekil F37).
DİKKAT! Zincir kırılmasını veya geri tepmeyi azaltmak için
zincir diºi ve palaya tam olarak oturduğundan emin olunuz.
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(1) Uygun gösterge kontrol aygıtı
(2) Köºeyi yuvarlanması
(3) Derinlik ayar standardı
Her kesici diºlinin aynı uzunluğa ve açıya sahip olduğundan
emin olun (ªekil F38).
(4) Kesici uzunluğu
(5) Zincir eğeleme açısı
(6) Yan plaka açısı
(7) Üst plaka kesici açısı

PALA (KILAVUZ KOLU)
Kısmi yıpranma olmaması için palayı sıklıkla ters çevirin. Zincirin takıldığı kanallar kare olmalıdır.
Kanalı aºınmaya karºı kontrol edin. Kanal ve kesicinin dıºını bir cetvel ile kontrol edin, düzgün
olması için aralarında eºit mesafe olması gerekir, aksi takdirde pala yıpranmıºtır. Bu durumda
herhangi bir kaza yada hasara karºı pala değiºtirilmelidir. Müºteri hizmetlerimiz ile iletiºime
geçerek yeni Pala talebinde bulunabilirsiniz.
DİKKAT! Motorun çalıºması sırasında hiçbir hareketli parçasına kesinlikle dokunmayın
ve vücudunuzun herhangi bir yerinin temas etmesine izin vermeyin. Aksi halde ciddi
yaralanmalara neden olabilir. Çalıºma esnasında çalıºma alanınıza birinin yaklaºtığını
görürseniz motoru durdurun ve bölgeden uzaklaºması için gerekli uyarıları yapın.
UYARI! Kan dolaºımı bozukluğu olan kullanıcılarda fazla titreºime maruz kalmaktan dolayı
kan dolaºım bozukluğunun artmasına veya sinir hasarına neden olabilir. Fazla titreºime maruz
kalma belirtileri hissediyorsanız çalıºmayı bırakın ve doktorunuza baºvurun. Bu belirtilerden
bazıları; uyuºma hissi, hissizlik, gıdıklanma, iğne batması, ağrı, güç kaybı, cilt renginde veya
durumunda değiºikliktir. Bu belirtiler genelde parmaklarda, ellerde veya bileklerde görülür. Bu
belirtiler soğuk havalarda daha da kötüleºebilir.
SAKLAMA VE MUHAFAZA
Benzinli ağaç testerenizi uzun süreli kullanmayacaksanız;
- Havalandırma kanallarını, pala kılavuzu, zinciri, bujiyi, hava filtresini ve genel gövde temizliğini yapın.
- Yakıt deposunu ve zincir yağı deposunu boºaltın.
- Metal yüzeyleri korozyona karºı etkilenmemesi için yağlı bir bezle silin.
- Bujiyi sökerek silindir içerisinde 1 tatlı kaºığı kadar 2 zamanlı motor yağı dökün ve çalıºtırma
kabzasını 1 defa yavaºça çekin, ardından bujiyi dikkatli bir ºekilde yerine takın ve tam olarak
sıkıldığından emin olun (bu iºlem piston ve silindirin oksitlenmesini engellemek amacı ile yapılır.
Bu iºlem sonrası Benzinli Ağaç Testeresiyi kullanmak için çalıºtırmak istediğinizde fazla duman
çıkarmasına ve hafif zor çalıºmasına neden olacaktır).
- Cihazınızı muhafaza ve saklama süresince buji bağlantı kablosunu takmayın
- Cihazın hiçbir parçasını su ile temas ettirmeyin veya aºındırıcı kimyasal maddeler ile silmeyin
veya yıkamayın.
- Saklanacak ve muhafaza edilecek yerin yakınlarına fırın, su ısıtıcıları, giysi kurutucuları vb.
kıvılcım çıkartan cihazların yanına koymayın ve rutubetsiz tozsuz ortamda hava alabilecek
ºekilde depolayınız.
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TEKNİK TABLO
Motor Modeli:
Motor Tipi:
Silindir Hacmi:
Motor Gücü:
Maksimum Dönüº Hızı:
Yakıt Karıºım Oranı:
Kılavuz Boyu (pala) :
Zincir Tipi:
Yakıt Depo Kapasitesi:
Yağ Depo Kapasitesi:
Boº Ağırlık:
Dolu Ağırlık:

1E45F
Tek Silindirli 2 Zamanlı ve Hava Soğutmalı
52 cc
2.1Kw (2.8 BG)
8000 Rpm
Benzinli 25:1 oranında 2 Zamanlı Motor Yağı
50 cm (20”)
21 BP (38 Diºli) 3.16 inç (4.76mm)
550ml
260 ml
6.5kg
7.5kg

BLUELIGHT BENZİNLİ AĞAÇ TESTERESİ, ÜRETİM KAYNAKLI HATA VE ARIZALARA KARªI
SATIN ALDIĞINIZ TARİHTEN İTİBAREN 2 YIL BOYUNCA MEKANİK AKSAMI GARANTİ
KAPSAMI DAHİLİNDEDİR. KULLANILAN SARF MALZEMELER GARANTİ KAPSAMINDA
YER ALMAMAKTADIR.
(ÖRN. BUJİ, HAVA FİLTRESİ, BENZİN FİLTRESİ, YAĞ FİLTRESİ, TESTERE ZİNCİRİ VE PALA GİBİ)
CİHAZIN KULLANIM ÖMRÜ 7 YILDIR.
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GENEL BAKIM TABLOSU
Genel

Zincir testere
Testere zinciri
Zincir freni
Kılavuz kolu

Motoru
Çalıºtırmadan
Önce

Testere zinciri
Pala, Kılavuz kolu
Zincir yağlama
Zincir freni
STOP ºalteri,
Güvenlik kilit düğmesi,
Gaz kelebeği kolu
Yakıt / Yağ tankı kapağı

Dıº kısmı temizleyin, hasar var mı kontrol edin. Hasar
varsa hemen müºteri hizmetlerimiz ile iletiºime geçin.
Testere zincirini düzenli olarak bileyin ve zamanında
değiºtirin.
Zincir frenini sık sık kontrol edin.
Pala kılavuzunun her tarafının aynı biçimde kullanılması
ve aºınması açısından ters çevirin. Zamanında değiºtirin.
Hasar ve keskinlik açısından kontrol edin.
Zincir gerginliğini kontrol edin.
Hasar var mı kontrol edin.
Fonksiyonel kontrol yapın.
Fonksiyonel kontrol yapın.
Fonksiyonel kontrol yapın.
Sıkılığını kontrol edin.

Hergün

Hava filtresi
Pala, kılavuz kolu
Pala, kılavuz kolu desteği
Rölanti hızı

Temizleyin.
Hasarı kontrol edin, yağ alım menfezini temizleyin.
Özellikle, yağ kılavuz deliğini temizleyin.
Kontrol edin (Rölantide zincir dönmemeli).

Her Hafta

Fan yuvası

Hava soğumasının uygun biçimde olmasını sağlayacak
ºekilde temizleyin.
Temizleyin.
Kontrol ediniz, gerekirse değiºtiriniz.
Tıkanıp tıkanmadığını kontrol ediniz.
Hasar olup olmadığını kontrol ediniz, gerekirse parçayı
yenisi ile değiºtiriniz.
Konumunu ve sıkıca yerine oturduğunu kontrol ediniz.

Silindir alanı
Buji
Susturucu
Zincir yağlayıcının
koruma kılıfı
Vidalar ve somunlar
Her Üç
Ayda Bir
Depolama

Emme hortumu
Yakıt deposu,
Zincir yağ deposu

Değiºtiriniz.

Zincir testere

Dıº kısmı temizleyin, hasar var mı kontrol edin. Hasar
varsa hemen müºteri hizmetlerimiz ile iletiºime geçin.
Sökün, temizleyin ve hafifçe yağlayın.
Kılavuz kolunun kılavuz yivini temizleyiniz.
Boºaltın ve temizleyin.
İçindeki benzini boºaltın ve yeni benzin ile çalıºtırın.

Pala, kılavuz kolu / zincir
Yakıt / Yağ depoları
Karbüratör

Temizleyiniz.

Bu bakım planına uyulmaması ürünün garanti dıºı arızalarına neden olabilir.
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GENEL BAKIM TABLOSU
ARIZA

SİSTEM

GÖZLEM

SEBEP

Zincir
Çalıºmıyor

Zincir Freni

Motor çalıºmıyor

Zincir frenini kontrol edin.

Ateºleme kıvılcımı

Yakıt beslemesinde, kompresör
sisteminde arıza, mekanik arıza.
STOP ºalteri açık, kablo tertibatında arıza
ya da kısa devre, buji fiºi, buji arızalı, jigle
yanlıº pozisyonda, karbüratör arızalı,
emme kafası kirli, yakıt hattı bükülmüº ya
da tıkalı.
Çalıºtırma kabzasındaki yay kırık, motor
içerisinde kırık parçalar var.

Ateºleme Sistemi
Motor
Çalıºtırılamıyor
veya Zorla
Çalıºtırılıyor
Yakıt Beslemesi

Ateºleme kıvılcımı yok
Yakıt deposu dolu
Aletin dıºında

Mekanik Arıza

Çalıºtırma kabzası
çekilmiyor

Motor Çalıºıyor Yakıt Beslemesi
Ancak Hemen
Stop Ediyor

Depoda yakıt

Rölanti ayarını kontrol edin. Yakıt
filtresi tıkanmıº veya yanlıº yakıt.
Hava filtresi kirlenmiº temizleyin.

Yetersiz Güç
Kaynağı

Birden fazla
sistem aynı anda
etkilenmiº olabilir.

Cihaz boºta çalıºıyor

Hava filtresi kirli, karbüratör ayarı
yanlıº, susturucu tıkalı, silindirdeki
egzos kanalı tıkalı.

Zincir
Yağlaması
Yok

Yağ Deposu
Yağ Pompası

Testere zincirinde
zincir yağı yok

Yağ deposu boº yağ kanal oluğu kirli.

Kesinlikle orijinal olmayan yedek parça ve aksesuar kullanmayın. Bu nedenlerden
kaynaklanan Arıza veya Hasarlar Garanti kapsamında iºlem görmeyecek ve kaza,
yaralanmalardan Üretici / İthalatçı ﬁrma sorumluluk kabul etmeyecektir.
Yukarıda sıralananlar dıºında sorunlarla karºılaºmanız durumunda lütfen müºteri
hizmetlerimizi arayınız.
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UYARI!
KUTU İÇERİSİNDEN ÇIKAN POªET VE AMBALAJ MALZEMELERİNİ HERHANGİ BİR
BOĞULMA TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ.
DİKKAT! LÜTFEN SATIN ALMIª OLDUĞUNUZ ÜRÜNE AİT KUTU VE MUHAFAZA
İÇERİKLERİNİ 2 YIL GARANTİ SÜRESİNCE MUHAFAZA EDİNİZ. OLASI ARIZA
DURUMUNDA ÜRÜN SEVKİYATI İÇİN GEREKLİ OLACAKTIR.
ÖNEMLİ NOT: HERHANGİ BİR ARIZA DURUMUNDA LÜTFEN, ÖNCELİKLE MERKEZ
TEKNİK SERVİSİMİZ İLE İRTİBAT KURUNUZ. YETKİLİ MERKEZ TEKNİK SERVİSİN DIªINDA,
ÜRÜN ÜZERİNDE YAPILACAK ONARIM, MODİFİKASYONLAR VE MÜDAHALELER
ÜRÜNÜNÜZÜN GARANTİ KAPSAMI DIªI KALMASINA NEDEN OLACAKTIR.
BLUELIGHT ÜRÜNLERİ MERKEZ TEKNİK SERVİS

ÜRÜNLERİMİZ 2 YIL BLUELIGHT GARANTİSİ ALTINDADIR.
HERHANGİ BİR ARIZA DURUMUNDA MÜªTERİ HİZMETLERİMİZ İLE YAPACAĞINIZ
GÖRÜªME SONUCUNDA ÜRÜNÜNÜZ ADRESİNİZDEN ANLAªMALI OLDUĞUMUZ
KARGO FİRMASI İLE ÜCRETSİZ ALINIP, GARANTİ KAPSAMINDAKİ VE ÜRETİM
KAYNAKLI ARIZALAR GİDERİLDİKTEN SONRA YİNE ANLAªMALI OLDUĞUMUZ
KARGO FİRMASI İLE ÜCRETSİZ OLARAK TARAFINIZA GÖNDERİLECEKTİR.
KT İÇ VE DIª TİC. GIDA SAN. LTD ªTİ.
444 8 258 / 0 850 321 2583 (BLUE) / destek@bluelight.com.tr
ADRES: Seyrantepe Mah. Didenur Sok. No:8/A Seyrantepe - Kağıthane / İstanbul

GARANTİ BELGESİ
Belge Onay Tarihi: 12.12.2013

Belge No: 107753

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna
dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca,
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından
izin verilmiºtir.
İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN
Ünvanı
: KT İç ve Dıº Tic. Gıda San. Tic. Ltd. ªti.
Merkez Adresi
: 1. Levent, Levent Mah. Lale Sok. No.14 Beºiktaº / İstanbul
Telefonu
: 0212 270 74 70
Faksı
: 0212 270 75 74
Firma Yetkilisinin
İmzası / Kaºesi

ÜRÜNÜN
Cinsi
Markası
Modeli
Bandrol ve Seri No.’su
Teslim Tarihi ve Yeri
Garanti Süresi
Azami Tamir Süresi

: BENZİNLİ AĞAÇ TESTERESİ
: BLUELIGHT
: OU-GS5200
: BLBAT14000001
:: 2 YIL
: 20 (Yirmi) İº Günü

GARANTİ BELGESİ / SATICI & MÜŞTERİ
SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı

Adresi

Faksı

Telefonu

Fatura Tarihi ve No.’su

No.

Firma Yetkilisinin İmzası / Kaºesi

MÜªTERİ BİLGİLERİ
Adı / Soyadı

Adresi

Telefonu

İli / İlçesi

E-Posta Adresi

SERVİS GEÇMİªİ
Arıza Takip No.

Arıza Açıklaması

KT
Arıza Takip No.

Arıza Açıklaması

KT
Arıza Takip No.

Arıza Açıklaması

KT
Arıza Takip No.

Arıza Açıklaması

KT

ÖNEMLİ NOT: GARANTİ YALNIZCA, SATIª FATURASI VE GARANTİ BELGESİ İLE BİRLİKTE
GEÇERLİDİR. LÜTFEN FATURANIZI VE GARANTİ BELGENİZİ MUHAFAZA EDİNİZ.

GARANTİ ŞARTLARI
1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren baºlar ve 2 (İki) yıldır.
2. Malın tüm parçaları dahil (kullanım hatalarından kaynaklanan kısımlar hariç) olmak
üzere tamamı firmamızın garantisi altındadır.
3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine
eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 (Yirmi) iº günüdür. Bu süre malın servis istasyonuna,
servis istasyonu olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı
veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren baºlar. Sanayi malının arızasının 10
(on) iº günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı ve ithalatçı, malın tamiri
tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip baºka bir sanayi malını tüketicinin
kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve iºçilik, gerekse montaj hatalarından
dolayı arızalanması halinde, iºçilik masrafı, değiºtirirlen parça bedeli ya da baºka bir ad
altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Malın teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde,
aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması, veya
belirlenen garanti süresi içinde farklı arızaların toplamının altında olması sonucu, maldan
yararlanamamanın süreklilik kazanması, tamiri için gereken azami sürenin aºılması, servis
istasyonunun mevcut olmaması durumunda sırasıyla satıcı, bayii, acentesi, temsilciliği,
ithalatçısı veya imalatçısından birinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün
bulunmadığının belirlenmesi durumlarında ücretsiz olarak değiºtirme iºlemi yapılacaktır.
6. Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan
arızalar garanti kapsamı dıºındadır.
7. Garanti süresi içinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı
veya ithalatçı tarafından ºart koºulan periyodik bakımlarda verilen hizmet karºılığında
tüketiciden iºçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.
8. Voltaj düºmesi ya da yükselmesinden dolayı meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı
dıºındadır.
9. Satıcı / Bayi tarafından kaºelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
10. Garanti belgesi ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,
Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne baºvurulabilir.

SERVİS LİSTESİ
MERKEZ TEKNİK SERVİS
KT İÇ VE DIª TİC. GIDA SAN. LTD ªTİ.
444 8 258 / 0 850 321 2583 (BLUE) / destek@bluelight.com.tr
ADRES: Seyrantepe Mah. Didenur Sok. No:8/A Seyrantepe - Kağıthane / İstanbul

YETKİLİ TEKNİK SERVİS
1 ANKARA OTO, Ö. BAYRAM KARAOĞLU
Tel: 0276 223 6464
Adres: SABUNCULAR MAH. SANAYİ SİTESİ B BLOK
NO.22 ÇAYELİ, RİZE

