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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 Çalı Tırpanını 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 Çalı Tırpanı kullanımı konusunda bilginiz olabilir, ancak kullanım 
kılavuzunu lütfen dikkatli bir ºekilde okuyun. Bu kullanım kılavuzu satın almıº olduğunuz 
Bluelight Benzinli Çalı Tırpanından 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 Çalı Tırpanının 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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  DİKKAT!
  Bu ürünün motor egzozu kanser, doğum kusurları ya da diğer üreme ile  
  ilgili sorunlara yol açtığı bilinen kimyasallar içerir.

Bu kullanım kılavuzunu saklayın, bu sayede gerektiğinde baºvurabilirsiniz. Bu kullanım 
kılavuzu çalı tırpanı makinesinin  kalıcı bir parçası olarak kabul edilir ve yeniden satıº 
sırasında yeni alıcıya teslim edilmelidir.
 
GİRİª / GÜVENLİK MESAJLARI
Sizin ve baºkalarının güvenliği çok önemlidir. Bu çalı tırpanı makinesini 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.

ÖNEMLİ NOT

Üretici her zaman ürünlerin 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 BENZİNLİ ÇALI TIRPANI MODEL BK-520 için mevcut tüm parçaların listesini içerir  
 ve orijinal parça sipariºlerinde bu kullanım kılavuzundaki parça isimleri kullanılmalıdır. Lütfen orijinal  
 olmayan parçalar kullanmayınız.
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.



Kullanma kılavuzunu okuyun.

Koruyucu gözlük takın.

Koruyucu eldiven giyin.

Kulak koruması takın.

Koruyucu çizme giyiniz.

Koruyucu giysiler giyiniz.

Gaz Kelebeği Kumanda Anahtarı 

Çevre ve kendi güvenliğinizi sağlayın.

Yanmalara karºı Sıcaklık Uyarısı.

Çalıºma esnasında etrafınızdakileri 
8-10 metre uzaklaºtırın.

Çalı Tırpanı Makinesi Üzerindeki Güvenlik İºaretlerine İliºkin Notlar
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Aºağıdaki gibi çeºitli biçimlerde önemli güvenlik bilgileri göreceksiniz:

Güvenlik Etiketleri Çalı Tırpanı 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.

ÖNEMLİ NOT: HERHANGİ BİR ARIZA DURUMUNDA LÜTFEN, ÖNCELİKLE MERKEZ 
TEKNİK SERVİSİMİZ İLE İRTİBAT KURUNUZ. YETKİLİ SERVİSİN DIªINDA, ÜRÜN 
ÜZERİNDE YAPILACAK ONARIM, MODİFİKASYONLAR VE MÜDEHALELER 
ÜRÜNÜNÜZÜN GARANTİ KAPSAMI DIªI KALMASINA NEDEN OLACAKTIR.



 ÖNLEMLER
 Operatör: Kılavuzda verilen güvenlik talimatlarına sıkı sıkıya uymanın yanı sıra ºunlar yapmalıdır:
1. Benzinli çalı tırpanı kulanımı sırasında üretici tarafından verilen Güvenlik Talimatlarına uymalıdır.

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!
YETKiLi SERViS 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.
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ÜRÜN PARÇA TANITIMI

1. KAVRAMA
2. TAªIMA SIRTLIĞI (ªASE)
3. MOTOR SIRTLIK ªASE BAĞLANTISI
4. MOTOR
5. YAKIT DEPOSU (BAZI MODELLERDE MOTORUN ALTINDA YER ALIR)
6. SIRT ASKISI
7. BEL ASKISI
8. SPİRAL ªAFT HORTUMU  (ESNEK TAHRİP HORTUMU VE İÇ MİLİ)
9. GAZ KOLU TETİĞİ
10. GAZ EMNİYET TETİĞİ
11. STOP ANAHTARI
12. TUTMA SAPI VE BRAKET
13. TAHRİP BORUSU VE İÇ MİLİ
14. TAHRİP MİL BAªLIĞI
15. BIÇAK
16. MİSİNA BAªLIĞI
17. MİSİNA BIÇAĞI
18. GÜVENLİK KAPAĞI



PAKET İÇERİĞİ

DİKKAT! BENZİNLİ ÇALI TIRPANI 2 AYRI KOLİDE SATIªA SUNULMAKTADIR.

1. KOLİ İÇERİĞİ 

• ANA ÜNİTE (GAZ KOLU, TAªIMA SIRTLIĞI)
• MİSİNA BAªLIĞI
• BIÇAK
• KULLANIM KILAVUZU, TAKIM POªETİ VE VİDALAR
• GÜVENLİK KAPAĞI
• TUTMA SAPI VE BRAKET
• ÖLÇEKLİ BENZİN KABI

2. KOLİ İÇERİĞİ

• TAHRİP BORUSU, İÇ MİLİ, EK BAĞLANTI BORUSU VE TAHRİP MİL BAªLIĞI
• SPİRAL ªAFT HORTUMU (ESNEK TAHRİP HOTUMU VE İÇ MİLİ)
  

BENZiNLi ÇALI TIRPANI  GÜVENLiĞi /  ÖNEMLi GÜVENLiK BiLGiLERi

Benzinli çalı tırpanı dıº mekanda çim ve ince çalı gruplarını kesmekte kullanmak üzere tasarlanmıºtır. Bu cihaz 
asla bir motorlu testere olarak kullanılamaz.  Diğer amaçlar için kullanımı operatörün yaralanmasına ya 
da çalı tırpanının ve diğer mülkiyetin zarar görmesine neden olabilir. Çoğu yaralanma ya da mülk zararı bu 
kılavuzdaki ve çalı tırpanı makinesinin üzerindeki talimatlar izlenerek önlenebilir. En genel tehlikelere karºı 
kendinizi ve çevrenizdekileri korumanın en iyi yolları aºağıda açıklanmıºtır.

GÜVENLi KULLANIM iÇiN GENEL TALiMATLAR

ªirketimizin tüm ürünlerinin yanında bir kullanım kılavuzu verilmektedir. Cihazın kullanımını anlamak için lütfen 
bu kılavuzu dikkatle okuyun. Diğer ayrıntılar için müºteri hizmetlerimiz ile iletiºime geçin.

KULLANMADAN ÖNCE

Çalı Tırpanı / Hareketli Parçaların incelemesi
- Hareketli parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol edin.
- Aºınan, bükülen, kırık, çapaklanan ya da herhangi bir ºekilde hasarlı parça var ise makineyi çalıºtırmayın.
- Bir aksesuar kullanırken düzgün takıldığından ve iyice sıkıldığından emin olun.
- Koruyucu güvenlik kapağının yerinde ve güvenli olduğundan emin olun.
- Mutlaka orijinal misina grubu ve bıçak kullanın. Kesme bıçağında / misina grubunda hiçbir ºekilde ilave  
 ya da kaynak iºlemi yapmayın. Orijinal olmayan hiçbir parçayı kullanmayın. Bu tür durumlardan oluºacak  
 hasar ve kazalardan kullanıcı sorumlu olacaktır.

Operatör ve Çevre Güvenliği:
- Baºınız (gözler ve ense) kulaklarınızı, ellerinizi ve ayaklarınızı korumak için güvenlik ºapkası, kalın koruyucu  
 eldiven, kulak koruyucu ve koruyuculu çizme giyin.
- Uygun ºekilde giyinin, bol giysi ya da mücevher kullanmayın; bunlar cihazın hareketli parçalarına takılabilir.
- Çalı tırpanını kullanan herkesin bu talimatları bildiğinden emin olun. Çocukların makineyi kullanmasına  
 asla izin vermeyin. Çocukları ve evcil hayvanları çalıºma alanında uzak tutun. 
- Civataları ve sabitleyicileri kontrol edin, gevºek ya da eksik olup olmadıklarına bakın.
- Akıl, ruh ve beden sağlığı yerinde olmayan kiºilerin çalı tırpanı makinesini kullanmasına izin vermeyin.

Misina Baºlık Montajı
- Misina bağlantı vidası ters yivli olduğundan sıkma iºlemi saat yönünün tersine yapılmalıdır (Sağadan sola  
 doğru çevirilmelidir).
- 1 numaralı kalın sarı pulu takın ve kilit pulunu sabitledikten sonra ardından misina baºlığını saat yönünün tersine  
 çevirerek sıkınız. Baºlığın tam olarak sıkıºtırıldığından emin olunuz.  

Misina Uzunluk Ayarı
- Motor azami dönüº hızındayken misina baºlığını zemine bastırın. Bu iºlem baºlık içerisinden misinanın  
 çıkmasını sağlayacaktır. Standart uzunluk elde edilene kadar bu iºleme devam edin.

Kesme Bıçağının Takılması;
- Kesme bıçağı çok keskindir, dikkatle tutun.
- Bıçağı düzgün ºekilde takmak için kılavuzu dikkatle okuyun.
- Bıçak sabitleme civatası sola (TERS) diºlidir, sıkmak için saat yönünün tersinde, gevºetmek için saat yönünde çevirin.
- Asla orijinal olmayan parça ve aksesuar kullanmayın.

Yakıt ikmali
-  MOTORU KESiNLiKLE SADECE BENZiN iLE ÇALIªTIRMAYIN. MUTLAKA YAĞ BENZiN KARIªIMI KULLANILARAK  
 MOTOR ÇALIªTIRILMALIDIR.
-  Motor 25/1 oranında Kurºunsuz benzin ve iki zamanlı motor yağı karıºımı ile çalıºtırılmalıdır.
 2.5 Lt. Kurºunsuz Benzin + 100 ml 2 zamanlı motor yağı.
-  Yakıt deposu kapağını çıkarın ve makine düz bir yüzeydeyken yakıt seviyesini kontrol edin.
-  Yakıt seviyesi düºükse yakıt ikmalini iyi havalandırılan bir yerde motor dururken yapın.
-  Motor bir süre çalıºmıº ve sıcak ise soğumasını bekleyin. Benzin buharının alevlere ya da kıvılcımlara  
 eriºebileceği, kapalı bir mekan içinde kesinlikle yakıt ikmali yapmayın.
- Yakıtı depodan taºmayacak ºekilde doldurunuz.
- Yakıt ikmali sırasında sigara ve türevlerini içmeyin, kıvılcım ve ateº çıkaracak unsurları ikmal sırasında  
 bölgeden uzak tutun.
 UYARI !!!
 Benzin son derece yanıcı ve parlayıcı bir maddedir.
 Benzinle iº yaparken yanabilir ya da ciddi ºekilde yaralanabilirsiniz.
• Motoru durdurun, ısı, kıvılcım ve alevi uzak tutun.
• Yalnızca dıº mekanlarda yakıt ikmali yapın.
• Dökülen yakıtı hemen silin.
 UYARI !!!
 Yakıt ikmali sırasında yanınızda yangın söndürücü bulundurunuz!

ÇALIªTIRMA SIRASINDA

- Cihaz iyi havalandırılan bir yerde kullanılmalıdır. Egzozdan çıkan karbon monoksit gazı bilinç kaybı ve  
 ölümle sonuçlanacak kaza ve yaralanmalara neden olur.
- Çocukları uzak tutun. Çevredekiler çalıºma sırasında güvenli bir mesafede tutulmalıdır (en az 7-8 metre).
- Tüm uzuvlarınızı ve giysilerinizi motoru çalıºtırırken ya da kullanırken bıçaktan uzak tutun.
- Kesim sırasında makineyi iki elinizle sıkıca kavrayın ve ayaklarınızla vücudunuzu dengeli tutun.
- Operatör kesim alanının yerel talimatlarına uymalıdır.
- Güvenlik için ASLA cihaz yüksüz halde tam gaz çalıºtırılmamalıdır. 
- Cihazı susturucusuz çalıºtırmayın. 
- Ağır bir iº temposunda çalıºıyorsanız her zaman yanınızda biri olsun. 
- Bir ayarlama ya da bakım iºlemi yaparken cihazı durdurun ve buji kapağını çıkartın.
- Misina ya da Bıçak tarafından fırlatılan nesneler ciddi yaralanmalara neden olabilir. Makineyi kullanmadan  
 önce bölgeyi dikkatle inceleyin, kaya, kırık cam, çivi, tel ya da yay gibi bıçak ya da misinaya takılabilecek  
 ya da fırlatılabilecek tüm nesneleri temizleyin.

SAKLAMA / SAKLAMA HAZIRLIĞI

Benzinli Çalı Tırpanını sorunsuz ve iyi durumda kalması için uygun saklama hazırlığı ºarttır. Aºağıdaki adımlar, 
Benzinli Çalı Tırpanını iºlevi ve görünümünü pas ve aºınmadan etkilenmesini önlemeye yardımcı olacak ve 
yeniden kullanıldığında motorun daha kolay çalıºmasını sağlayacaktır.
 
 Yakıt Deposunu ve Karbüratörü Boºaltma
1. Karbüratörün altına uygun özelliklerde bir benzin kabı koyun ve yakıtın dökülmesini önlemek için huni kullanın.
2. Karbüratördeki yakıtı tahliye edin.,
 UYARI !!!
 Benzin son derece yanıcı ve parlayıcı bir maddedir.
 Benzinle iº yaparken yanabilir ya da ciddi ºekilde yaralanabilirsiniz.
• Motoru durdurun, ısı, kıvılcım ve alevi uzak tutun.
• Yalnızca dıº mekanlarda yakıt boºaltımı yapın.
• Dökülen yakıtı hemen silin.
3. Tüm yakıt kaba boºaldıktan sonra gerekli kontrolleri yapın.
4. Motoru her zaman tırpan bölümünden daha yüksekte tutun.
 UYARI! Yakıt boyaya ve plastiğe zarar verebilir. Yakıt deposunu doldururken yakıtı dokmemeye dikkat edin.
 Dökülen yakıttan kaynaklanan hasar garanti kapsamında değildir.
-  Yakıt ikmalinden ya da boºaltımından sonra yakıt deposu kapağını iyice sıkarak kapatın.
-  Dökülen yakıt yalnızca yangın tehlikesi teºkil etmez, ayrıca çevreye ve doğaya zarar verir. Dökülen yakıtı hemen silin.

 Temizleme
1. Cihazın bütün parçalarını dikkatli bir ºekilde nemli bir bez ile silin. Asla kimyasal aºındırıcı kullanmayın ve  
 su ile yıkamayın.
 
 Motor Temizleme
- Motor kısmının temızlenmesi sırasında hiçbir kimyasal madde kullanmayın. Nemli bir bez ile silin ve basınçlı  
 hava ile motorun hava kanallarını temizleyin.

BUJi BAKIMI

UYARI! Yanlıº buji kullanımı motorda ciddi kalıcı hasara sebep olur ve ürününüz garanti kapsamı 
dıºında kalmasına neden olur.
1. Buji kapağını çıkartın ve buji alanı çevresindeki tüm pislikleri temizleyin.
2. Bujiyi, araç kitindeki 5/8-inclik bir buji anahtarı ile sökün.
3. Bujiyi inceleyin. Elektrotlar yıpranmıºsa ya da karbon ve diğer tortuların miktarı aºırı arttığında temizleme  
 iºlemi yetersiz kalıyor ise buji değiºtirilmelidir.
4. Bujiyi monte etmeden önce, elektrot boºluğunu bir kablo kalınlığı ölçme aygıtı ile ölçün. Aralık 0,024 ile  
 0,028 inç (0,6 – 0,7 mm) arasında olmalıdır. Gerekiyorsa yan elektrotu dikkatle bükerek boºluğu düzeltin.
5. Bujiyi elinizle dikkatle takın ve yivlerin bozulmamasına dikkat edin.
6. Buji yerine oturduktan sonra pula baskı yaparak 5/8 inçlik buji anahtarı ile sıkın. Kullanılmıº bir bujiyi  
 yeniden takarken buji yerine oturduktan sonra 1/8 – 1/4 tur daha sıkın. Yeni bir bujiyi yeniden takarken  
 buji yerine oturduktan sonra 1 tur daha sıkın.
7. Buji kapağını takın.

 UYARI !!!
 Motor sıcakken buji bakımı ve değiºimi yapmayınız. Motorun soğumasını bekleyiniz.
 Bujinin fazla sıkılması silindir baºlığındaki diºlere zarar verebilir.

 UYARI !!!
• Bir bahçe hortumu ya da basınçlı yıkama ekipmanı kullanılması suyun hava filtresine kaçmasına neden  
 olabilir. Hava filtresindeki su filtre elemanının ve karbüratör ya da motor silindirine girerek hasara neden  
 olabilir. Bu tür durumlarda ürün garanti kapsamı dahilinde iºlem görmeyecektir.
• Sıcak motor ile temas eden su hasara neden olabilir. Misina ve bıçak kısmını yıkamadan önce mutlaka  
 soğumasını bekleyin.

 UYARI !!!
1. Sıcak misina ve bıçak kısmına püskürtülen su, çok hızlı soğumadan dolayı parçaların hasar görmesine neden olabilir.
2. Çalı tırpanı makinesini temizledikten sonra, eriºilebilir tüm yüzeyleri kurutun.
3. Motor içine su kaçmıº ise buharlaºması için normal çalıºma sıcaklığına eriºene kadar dıº mekanda rölantide çalıºtırın.
4. Motoru durdurun ve soğumasını bekleyin.
5. Makine temizlendikten ve kuruduktan sonra, hasarlı boya yerlerine rötuº yapın ve diğer alanları ince bir  
 yağ tabakasıyla kaplayın. Gaz telini bir silikon sprey yağlayıcı ile yağlayın.

 SAKLAMA ÖNLEMLERi

- Yakıt deposunda ve karbüratör içinde hiç yakıt kalmayacak ºekilde muhafaza etmeniz önerilir. Yakıt dolu  
 bir ºekilde muhafaza etmeniz çeºitli tehlikelere yol açabilir. Benzin buharının ateº alma tehlikesinin önlenmesi  
 önemlidir. Fırın, su ısıtıcı ya da giysi kurutucu gibi kıvılcım üreten cihazlardan uzak iyi havalanan bir saklama  
 alanı seçin. Ayrıca kıvılcım üreten elektrik motoru bulunan ya da elektrikli alet çalıºtırılan alanlardan da kaçının.
-  Mümkünse, pas ve korozyonu hızlandıran yüksek nemli yerlerde saklamaktan kaçının.
-  Çalı tırpanını düz bir zemine koyun. Eğimli düzlem yakıt sızıntısına neden olabilir.
- Motor ve egzoz sistemi soğukken, makineyi tozu önleyecek ºekilde örtün. Sıcak motor ve egzoz sistemi  
 bazı malzemelerin alev almasına ya da erimesine neden olabilir. Toz örtüsü olarak plastik madde
 kullanmayın. Gözenekli olmayan bir örtü, makine çevresindeki nemi hapsederek pas ve aºınmayı hızlandırabilir.

 YAKIT SAKLAMA UYARISI!
- Cihazı kullandığınız bölgeye bağlı olarak yakıt formülleri hızla bozulabilir ve oksitlenebilir. Yakıt bozulması ve  
 oksitlenmesi 30 gün gibi kısa bir sürede gerçekleºebilir ve karbüratör ve/veya yakıt sistemine zarar verebilir.  
 Kimyasal tepkimelere uyumlu yakıt bidonu kullanınız.
- Benzin, saklanırken oksitlenebilir ve bozulabilir. Eski benzin motorun zor çalıºmasına neden olur ve yakıt  
 sistemini tıkayan reçine birikintileri bırakır. Makinedeki benzin saklama sırasında bozulursa, karbüratör ve  
 diğer yakıt sistemi bileºenlerini temizlemeniz gerekebilir. Bozulmuº, kirli, su karıºmıº yakıt kullanımından  
 kaynaklanan yakıt sisteminde oluºabilecek hasarlardan kullanıcı sorumludur.
- Yakıt deposunda ve karbüratörde soruna yol açmadan benzinin saklanabileceği sürenin uzunluğu, benzin  
 karıºımı, saklama sıcaklığı ve yakıt deposunun kısmen ya da tamamen dolu olması gibi faktörlere bağlı olarak  
 değiºir. Kısmen dolu bir yakıt deposundaki hava yakıtın bozulmasını hızlandırır. Çok yüksek saklama   
 sıcaklıkları yakıt bozulmasını hızlandıracaktır. Yakıt bozulması sorunları birkaç ay içinde ya da yakıt deposu  
 doldurulduğu sırada benzin yeni değilse daha kısa sürede oluºabilir.
- Garanti, saklama hazırlığına uyulmamasından kaynaklanan yakıt sistemi hasarını ya da motor performansı  
 sorunlarını kapsamaz. 
- Yakıt deposunu ve karbüratörü boºaltarak yakıt bozulması sorunlarını önleyebilirsiniz.

 DEPODAN ÇIKARMA

- Çalı tırpanını KULLANMADAN ÖNCE bölümünde açıklanan ºekilde kontrol edin.
- Saklama hazırlığında yakıt boºaltıldıysa depoyu yeni benzin ve yağ karıºımı  ile doldurun. Yakıt ikmali için  
 bir benzin konteyneriniz varsa yalnızca yeni benzin ile dolu olduğundan emin olun. Benzin zaman içinde   
 oksitlenip bozularak zor çalıºmaya neden olur.
- Silindir saklama hazırlığı sırasında yağla kaplanmıºsa, motor ateºleme sırasında kısa bir süre fazla duman  
 üretebilir. Bu normaldir.

1. MONTAJ PROSEDÜRLERi
 BK-520 BENZiNLi ÇALI TIRPANI üç ana bölümden oluºur; motor, esnek mil ve tahrip mili.

1. Tahrip Mili Montajı (ªekil1)
Esnek Mili, Tahrip Mili eklem borusunun ucuna takın ve civatayı esnek milin yuvasına takarak eklem borusu 
civatasını gevºetin.
NOT: Ensek iç milin kare ucunu tahrip milinin kare deliğine (tahrip milini hafifçe çevirerek) hizalayın, 
bu sayede sıkı bir ºekilde bağlanırlar.

2. Esnek Mil Montajı (ªekil2)
Yaylı PiMi çekin. Esnek iç milin kare ucunu kare deliğe sokarak esnek mili kavrama kutusuna sokun ve pimi 
esnek milin yuvasına yerleºtirin.

BU İªLEM SIRASINDA SON DERECE DİKKATLİ OLUNMALIDIR, ESNEK MİL UÇLARININ DEFORMASYONU 
GİBİ DURUMLAR KULLANICI SORUMLULUĞUNDADIR.
3. Gaz Teli ve Stop Kordonu Montajı
Gaz telini ve stop kordonunu mil sapındaki kablo deliklerinden geçirin, ardından her bir terminale uygun 
ºekilde bağlayın (ªekil3). Gaz kumanda kolunun montajını yaparken kesinlikle gaz kumanda kolunu parçalamayın 
ve sökmeyin. Montaj iºlemi gaz kumanda kolununun vidalarını gevºeterek tahrip miline geçirin, gerekli 
ayarlamayı yaptıktan sonra vidaları tekrar sıkın.
Son olarak bağlanan gaz telini ve stop kordonunu esnek mile kablo kelepçesi ile sabitleyin (ªekil4).

4. TEKNiK ÖZELLiKLER

Çalı Tırpanı Model  BK-520
Motor Modeli  44F-5
MotorTipi   2 Zamanlı Hava Soğutmalı
Motor Hacmi  51.7 CC
Motor Gücü  1.6 kW (2.1 BG)
Maksimum Dönüº Hızı 9500 RPM
Benzin Yağ Karıºım Oranı 25:1
Yakıt Depo Kapasitesi 1.2 Lt.

Boyut
Net Ağırlık (Boº, Kg.) 11.7
Uzunluk (mm)  1850
Geniºlik (mm)  600
Yükseklik (mm)  400

Ateºleme; İndüksiyon bobinli manyetolu, kontaksız.
Misina kesme baºlığı, 3 diºli bıçak.

Bıçak ve misina, taº vb. sert bir cisme çarparsa, motoru hemen durdurun ve bıçağı/misinayı ve ilgili parçaların 
normal durumda olduğundan emin olun. Çim ya da çalılar bıçağa dolandığında, motoru ve bıçağı durdurup 
buji kapağını söktükten sonra çalı ya da çimleri temizleyin. 

5. Durdurma
- Motor hızını azaltın motorun 3-5 dk. rölantide çalıºmasını bekleyin 
ve ardından durana kadar stop düğmesini “0” konumuna getirin 
(ªekil5). ASLA MOTOR YÜKSEK HIZDA ÇALIªIRKEN ANiDEN 
DURDURMAYIN! Aksi halde motor sıcak olduğundan ºiºme 
ve sıkıºma oluºabilir ve bir sonraki çalıºmada zorluk 
yaºayabilirsiniz.

3. BAKIM
1. Düzenli kontrol

1) Temizlik 
1.1 Hava filtresini temizleyin (ºekil6).
1.2 Buji aralığındaki karbonu temizleyin (standart aralık 0.6mm ya da 0.023 inçtir) (ªekil7).
1.3 Silindir egzoz deliğini ve susturucuyu silindire zarar vermeyecek ºekilde temizleyin. 
Silindir kapağına ya da fan kutusu kapağına giren toz ve çimleri temizleyin (aksi halde 
aºırı ısınma gibi sorunlar oluºabilir).
2) Herhangi bir yakıt ya da yağ sızıntısını dikkatle inceleyin.
3) Tüm somunları, civataları, vidaları vb. kontrol edin ve gereken ºekilde sıkı ve sabit olduklarından 
emin olun.
4) Esnek mil hortumunu ve esnek mili her 2 (iki) saatlik kullanımdan sonra gres yağı ile yağlayınız.
5) Her 5 saatlik kullanımdan sonra tahrip mili baºlığı üzerindeki küçük vidayı sökerek içini gres 
yağı ile doldurunuz. Yağsız çalıºma tahrip mili baºlığına kalıcı ciddi hasarlar verir.  

4. Tutma Sapı (ªekil 8)
Tutma sapını ve braketi paketinden çıkarın. Tutma sapını ve braketi 2 civata ile gevºek olarak takın ve tutma sapının 
konumunu rahat çalıºma ºeklinize göre ayarladıktan sonra gevºek olan civataları iyice sıkın.

5. Güvenlik Kapağı (ªekil 9)
1) Güvenlik kapağını tahrip mil baºlığının üzerine gelecek ºekilde tahrip borusuna paket içerisinde çıkan vidalar ile takın.
2) Güvenlik kapağı braketini uygun konuma getirdikten sonra vidaları sıkın.
3) ASLA Güvenlik kapağı olmadan kullanmayın. Ciddi ºekilde yaralanabilirsiniz.

6. Bıçak
1) Çelik bıçağı takarken bıçağı ºekil 10’da gösterilen ºekilde 
sabitleyin.
2) Bıçağı takarken ya da çıkarırken bıçak tutucuyu kilit kolu ile 
kilitleyerek ºekil 11’de gösterildiği gibi gevºetin.
NOT: Bıçak sabitleme civatası TERS yivdir. Sökme iºlemi 
saat yönünde, sıkma iºlemi ise saat yönünün tersine 
yapılmalıdır. bu iºlemi yaparken parmaklarınızı yaralamamak 
için kalın iº eldiveni giyin. civatanın düzgün ve sıkı bir ºekilde takıldığından emin olun.

2. ÇALIªTIRMA PROSEDÜRLERi

DiKKAT! Cihazı tam gaz ile çalıºtırmak, bıçağın / misinanın aniden yüksek devirde dönmesine neden 
olur ve bu durum son derece tehlikelidir. DAHA UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM İÇİN, CİHAZI SATIN 
ALDIKTAN SONRA BELİRTİLEN ÖZELLİKTE YAKIT DOLUMUNU YAPIN VE RÖLANTİDE YÜKSÜZ BİR 
ªEKİLDE 1 DEPO YAKIT BİTENE KADAR ÇALIªTIRIN. BU İªLEM MOTORUNUZUN AÇILMASI VE DAHA 
UZUN ÖMÜRLÜ OLMASINI SAĞLAYACAKTIR. ASLA İLK ÇALIªTIRMADA TAM GAZ İLE ÇALIªMAYA 
BAªLAMAYIN!

Yakıt Doldurma ve Baºlama
1. Yakıt: Bu benzinli motor tek silindirli, iki zamanlı motor 
olup 90 OKTAN veya üzeri kurºunsuz benzin ve yağ karıºımı 
ile çalıºır. Cihazı asla farklı yakıt tipleri ile çalıºtırmayın. Aksi 
takdirde motorda kalıcı hasarlar meydana gelir. Yağ, iki 
zamanlı benzinli motora uygun olmalıdır (asla yerine baºka 
tip yağ kullanmayın). Benzin ve yağ karıºım oranı, ürün ile 
birlikte verilen ölçüm kabında belirtilen ölçüler doğrultusunda 
hazırlanmalıdır (ªekil 12’de belirtildiği gibi 25:1 oranında).
2. Benzin dönüº pompası (karbüratör altındaki ºeffaf plastik 
pompa) benzin yakıt deposuna geri dönene kadar plastik pompaya sürekli olarak basın.
3. Gaz kumanda kolunu START konumuna getirin. 
4. Jigleyi ayarlayın. Kıºın veya ilk çalıºtırmada jigle kapalı (off) konumuna getirin, motor sıcakken çalıºtırmalarda 
jigle açılmalıdır.

5. Yakıt karıºımının silindire tam olarak ulaºması için çalıºtırma kabzasını 3 ila 5 defa yavaºça çekin ve ardından 
aynı iºlemi motoru çalıºtırmak için çalıºtırma kabzasını hızlıca çekin. Çalıºtırma kabzasının tamamen çekildiğinden 
emin olun, kabzayı asla aniden serbest bırakmayın, aksi takdirde cihaz hasar görür ve arızalara neden olur.
6. Motor çalıºtıktan sonra, jigleyi yavaºça tamamen açık konuma getirebilirsiniz.
7. İºleme baºlamadan önce motorun 5 dk. boyunca rölantide çalıºmasını bekleyin. MOTOR SOĞUKKEN ASLA 
YÜKSEK HIZLARDA ÇALIªTIRMAYIN VE KESME iªLEMi YAPMAYIN.
8. Yeni (SIFIR) motor ilk 5 -6 saat boyunca tam gazda çalıºmaz. Tam gazda çalıºabilmesi için 5-6 saat boyunca 
yüksüz rolanti devirde çalıºtırılması gerekir.
9. Sırt askı aparatı tekli kayıºlar hızlı kuplaj ve serbest bırakma sistemine sahip olup tek elle kullanma imkanı 
sağlamaktadır. Acil durumlarda kullanıcının kayıºları tek 
hamle ile çıkartılmasına olanak sağlar.
10. Civataları ve sabitleyicilerin gevºek ya da eksik olup 
olmadıklarını kontrol edin.
AYARLAMA (ªekil 13) Rölanti hızı çok yüksek ya da düºük 
olduğunda, rölanti hızı ayarlama vidasıyla ayarını yapın. 
Bıçağın rölanti hızında dönmeye devam etmesi halinde 
ayarlama vidasını saat yönü tersinde çevirin (gevºetin).
11. Asla motoru yüksüz durumda tam gazda çalıºtırmayın. 
Motorunuzun ve diğer aparatların ciddi ºekilde 
hasarlanmasına neden olur.

ÖNEMLi UYARI !!! 
SATIN ALMIª OLDUĞUNUZ BENZİNLİ ÇALI TIRPANI SADECE 90 OKTAN VE ÜZERi KURªUNSUZ BENZİN 
VE YAĞ KARIªIMI İLE ÇALIªMA LİSANSINA SAHİPTİR. FARKLI TÜRDE YAKIT KULLANIMINDAN YA DA 
YAĞSIZ BENZİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HATA, KUSUR VE ARIZALAR GARANTİ KAPSAMI 
DAHİLİNDE İªLEM GÖRMEYECEKTİR.

DİKKAT! 
2 ZAMANLI YAĞ KARIªIMSIZ BENZIN KULLANILMASI MOTORDA 
KiLiTLENMEYE VE CiDDi HASARA NEDEN OLACAKTIR.

DİKKAT!
Motor çalıºtığında bıçak dönebilir ve esnek mil burulabilir. Motor 
çalıºtırılırken bıçağın / misinanın hiçbir nesneyle temas etmesine izin 
vermeyin.

3. Taºıma iºlemi (ªekil 14)
1) İnce sapı sol elinizle tutun ve yere eğilin. Sağ kolunuzu sağ kemere geçirin.
2) Mili sağ elinize aktarın ve geriye uzanarak sol kolunuzu diğer kemere geçirin.
3) Motor ünitesi sırtınıza takıldığında mili ºekil 14’de gösterildiği gibi kavrayın.

4. Kesme
1) Bıçak saat yönü tersinde döner, bu nedenle verimli kesim için tırpanın sağdan sola doğru kullanılması önerilir.
2) İzleyenleri çalıºma alanında en az 7~8m (30ft) mesafede tutun.
3) Son derece dikkatli olmalısınız.
4) Misina baºlığı ile sadece ot ve türevlerini kesmekte kullanılmalıdır.
5) Bıçak, ot ve 3mm çapındaki çalılıkları kesme iºleminde kullanılabilir.
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BAKIM VE SERVİS

Genel Bakım Önerileri
1. Havalandırma kanallarının tıkanmasına izin vermeyiniz ve düzenli olarak temizleyiniz.
2. Motorun ve tetiğin açıklıklarından girebilecek toz partiküllerini düzenli olarak kontrol ediniz.  
 Yumuºak bir fırça ya da basınçlı hava ile tozları temizleyebilirsiniz. Temizlerken gözleriniz  
 için koruyucu gözlük kullanınız.
3.  Cihazı sadece yumuºak az nemli bez ile siliniz. Suya sokmayınız. Asla benzin, alkol veya  
 kimyasal bazlı temizleyiciler kullanmayınız. Herhangi bir hasar ya da arıza durumunda  
 mutlaka öncelikle Müºteri Hizmetlerimiz ile iletiºime geçiniz.

BLUELIGHT BENZİNLİ ÇALI TIRPANI, 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. HAVA FİLTESİ, YAKIT FİLTRESİ, MİSİNA VE MİSİNA BAªLIĞI GİBİ)

CİHAZIN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR.



PAKET İÇERİĞİ

DİKKAT! BENZİNLİ ÇALI TIRPANI 2 AYRI KOLİDE SATIªA SUNULMAKTADIR.

1. KOLİ İÇERİĞİ 

• ANA ÜNİTE (GAZ KOLU, TAªIMA SIRTLIĞI)
• MİSİNA BAªLIĞI
• BIÇAK
• KULLANIM KILAVUZU, TAKIM POªETİ VE VİDALAR
• GÜVENLİK KAPAĞI
• TUTMA SAPI VE BRAKET
• ÖLÇEKLİ BENZİN KABI

2. KOLİ İÇERİĞİ

• TAHRİP BORUSU, İÇ MİLİ, EK BAĞLANTI BORUSU VE TAHRİP MİL BAªLIĞI
• SPİRAL ªAFT HORTUMU (ESNEK TAHRİP HOTUMU VE İÇ MİLİ)
  

BENZiNLi ÇALI TIRPANI  GÜVENLiĞi /  ÖNEMLi GÜVENLiK BiLGiLERi

Benzinli çalı tırpanı dıº mekanda çim ve ince çalı gruplarını kesmekte kullanmak üzere tasarlanmıºtır. Bu cihaz 
asla bir motorlu testere olarak kullanılamaz.  Diğer amaçlar için kullanımı operatörün yaralanmasına ya 
da çalı tırpanının ve diğer mülkiyetin zarar görmesine neden olabilir. Çoğu yaralanma ya da mülk zararı bu 
kılavuzdaki ve çalı tırpanı makinesinin üzerindeki talimatlar izlenerek önlenebilir. En genel tehlikelere karºı 
kendinizi ve çevrenizdekileri korumanın en iyi yolları aºağıda açıklanmıºtır.

GÜVENLi KULLANIM iÇiN GENEL TALiMATLAR

ªirketimizin tüm ürünlerinin yanında bir kullanım kılavuzu verilmektedir. Cihazın kullanımını anlamak için lütfen 
bu kılavuzu dikkatle okuyun. Diğer ayrıntılar için müºteri hizmetlerimiz ile iletiºime geçin.

KULLANMADAN ÖNCE

Çalı Tırpanı / Hareketli Parçaların incelemesi
- Hareketli parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol edin.
- Aºınan, bükülen, kırık, çapaklanan ya da herhangi bir ºekilde hasarlı parça var ise makineyi çalıºtırmayın.
- Bir aksesuar kullanırken düzgün takıldığından ve iyice sıkıldığından emin olun.
- Koruyucu güvenlik kapağının yerinde ve güvenli olduğundan emin olun.
- Mutlaka orijinal misina grubu ve bıçak kullanın. Kesme bıçağında / misina grubunda hiçbir ºekilde ilave  
 ya da kaynak iºlemi yapmayın. Orijinal olmayan hiçbir parçayı kullanmayın. Bu tür durumlardan oluºacak  
 hasar ve kazalardan kullanıcı sorumlu olacaktır.

Operatör ve Çevre Güvenliği:
- Baºınız (gözler ve ense) kulaklarınızı, ellerinizi ve ayaklarınızı korumak için güvenlik ºapkası, kalın koruyucu  
 eldiven, kulak koruyucu ve koruyuculu çizme giyin.
- Uygun ºekilde giyinin, bol giysi ya da mücevher kullanmayın; bunlar cihazın hareketli parçalarına takılabilir.
- Çalı tırpanını kullanan herkesin bu talimatları bildiğinden emin olun. Çocukların makineyi kullanmasına  
 asla izin vermeyin. Çocukları ve evcil hayvanları çalıºma alanında uzak tutun. 
- Civataları ve sabitleyicileri kontrol edin, gevºek ya da eksik olup olmadıklarına bakın.
- Akıl, ruh ve beden sağlığı yerinde olmayan kiºilerin çalı tırpanı makinesini kullanmasına izin vermeyin.
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Misina Baºlık Montajı
- Misina bağlantı vidası ters yivli olduğundan sıkma iºlemi saat yönünün tersine yapılmalıdır (Sağadan sola  
 doğru çevirilmelidir).
- 1 numaralı kalın sarı pulu takın ve kilit pulunu sabitledikten sonra ardından misina baºlığını saat yönünün tersine  
 çevirerek sıkınız. Baºlığın tam olarak sıkıºtırıldığından emin olunuz.  

Misina Uzunluk Ayarı
- Motor azami dönüº hızındayken misina baºlığını zemine bastırın. Bu iºlem baºlık içerisinden misinanın  
 çıkmasını sağlayacaktır. Standart uzunluk elde edilene kadar bu iºleme devam edin.

Kesme Bıçağının Takılması;
- Kesme bıçağı çok keskindir, dikkatle tutun.
- Bıçağı düzgün ºekilde takmak için kılavuzu dikkatle okuyun.
- Bıçak sabitleme civatası sola (TERS) diºlidir, sıkmak için saat yönünün tersinde, gevºetmek için saat yönünde çevirin.
- Asla orijinal olmayan parça ve aksesuar kullanmayın.

Yakıt ikmali
-  MOTORU KESiNLiKLE SADECE BENZiN iLE ÇALIªTIRMAYIN. MUTLAKA YAĞ BENZiN KARIªIMI KULLANILARAK  
 MOTOR ÇALIªTIRILMALIDIR.
-  Motor 25/1 oranında Kurºunsuz benzin ve iki zamanlı motor yağı karıºımı ile çalıºtırılmalıdır.
 2.5 Lt. Kurºunsuz Benzin + 100 ml 2 zamanlı motor yağı.
-  Yakıt deposu kapağını çıkarın ve makine düz bir yüzeydeyken yakıt seviyesini kontrol edin.
-  Yakıt seviyesi düºükse yakıt ikmalini iyi havalandırılan bir yerde motor dururken yapın.
-  Motor bir süre çalıºmıº ve sıcak ise soğumasını bekleyin. Benzin buharının alevlere ya da kıvılcımlara  
 eriºebileceği, kapalı bir mekan içinde kesinlikle yakıt ikmali yapmayın.
- Yakıtı depodan taºmayacak ºekilde doldurunuz.
- Yakıt ikmali sırasında sigara ve türevlerini içmeyin, kıvılcım ve ateº çıkaracak unsurları ikmal sırasında  
 bölgeden uzak tutun.
 UYARI !!!
 Benzin son derece yanıcı ve parlayıcı bir maddedir.
 Benzinle iº yaparken yanabilir ya da ciddi ºekilde yaralanabilirsiniz.
• Motoru durdurun, ısı, kıvılcım ve alevi uzak tutun.
• Yalnızca dıº mekanlarda yakıt ikmali yapın.
• Dökülen yakıtı hemen silin.
 UYARI !!!
 Yakıt ikmali sırasında yanınızda yangın söndürücü bulundurunuz!

ÇALIªTIRMA SIRASINDA

- Cihaz iyi havalandırılan bir yerde kullanılmalıdır. Egzozdan çıkan karbon monoksit gazı bilinç kaybı ve  
 ölümle sonuçlanacak kaza ve yaralanmalara neden olur.
- Çocukları uzak tutun. Çevredekiler çalıºma sırasında güvenli bir mesafede tutulmalıdır (en az 7-8 metre).
- Tüm uzuvlarınızı ve giysilerinizi motoru çalıºtırırken ya da kullanırken bıçaktan uzak tutun.
- Kesim sırasında makineyi iki elinizle sıkıca kavrayın ve ayaklarınızla vücudunuzu dengeli tutun.
- Operatör kesim alanının yerel talimatlarına uymalıdır.
- Güvenlik için ASLA cihaz yüksüz halde tam gaz çalıºtırılmamalıdır. 
- Cihazı susturucusuz çalıºtırmayın. 
- Ağır bir iº temposunda çalıºıyorsanız her zaman yanınızda biri olsun. 
- Bir ayarlama ya da bakım iºlemi yaparken cihazı durdurun ve buji kapağını çıkartın.
- Misina ya da Bıçak tarafından fırlatılan nesneler ciddi yaralanmalara neden olabilir. Makineyi kullanmadan  
 önce bölgeyi dikkatle inceleyin, kaya, kırık cam, çivi, tel ya da yay gibi bıçak ya da misinaya takılabilecek  
 ya da fırlatılabilecek tüm nesneleri temizleyin.

SAKLAMA / SAKLAMA HAZIRLIĞI

Benzinli Çalı Tırpanını sorunsuz ve iyi durumda kalması için uygun saklama hazırlığı ºarttır. Aºağıdaki adımlar, 
Benzinli Çalı Tırpanını iºlevi ve görünümünü pas ve aºınmadan etkilenmesini önlemeye yardımcı olacak ve 
yeniden kullanıldığında motorun daha kolay çalıºmasını sağlayacaktır.
 
 Yakıt Deposunu ve Karbüratörü Boºaltma
1. Karbüratörün altına uygun özelliklerde bir benzin kabı koyun ve yakıtın dökülmesini önlemek için huni kullanın.
2. Karbüratördeki yakıtı tahliye edin.,
 UYARI !!!
 Benzin son derece yanıcı ve parlayıcı bir maddedir.
 Benzinle iº yaparken yanabilir ya da ciddi ºekilde yaralanabilirsiniz.
• Motoru durdurun, ısı, kıvılcım ve alevi uzak tutun.
• Yalnızca dıº mekanlarda yakıt boºaltımı yapın.
• Dökülen yakıtı hemen silin.
3. Tüm yakıt kaba boºaldıktan sonra gerekli kontrolleri yapın.
4. Motoru her zaman tırpan bölümünden daha yüksekte tutun.
 UYARI! Yakıt boyaya ve plastiğe zarar verebilir. Yakıt deposunu doldururken yakıtı dokmemeye dikkat edin.
 Dökülen yakıttan kaynaklanan hasar garanti kapsamında değildir.
-  Yakıt ikmalinden ya da boºaltımından sonra yakıt deposu kapağını iyice sıkarak kapatın.
-  Dökülen yakıt yalnızca yangın tehlikesi teºkil etmez, ayrıca çevreye ve doğaya zarar verir. Dökülen yakıtı hemen silin.

 Temizleme
1. Cihazın bütün parçalarını dikkatli bir ºekilde nemli bir bez ile silin. Asla kimyasal aºındırıcı kullanmayın ve  
 su ile yıkamayın.
 
 Motor Temizleme
- Motor kısmının temızlenmesi sırasında hiçbir kimyasal madde kullanmayın. Nemli bir bez ile silin ve basınçlı  
 hava ile motorun hava kanallarını temizleyin.

BUJi BAKIMI

UYARI! Yanlıº buji kullanımı motorda ciddi kalıcı hasara sebep olur ve ürününüz garanti kapsamı 
dıºında kalmasına neden olur.
1. Buji kapağını çıkartın ve buji alanı çevresindeki tüm pislikleri temizleyin.
2. Bujiyi, araç kitindeki 5/8-inclik bir buji anahtarı ile sökün.
3. Bujiyi inceleyin. Elektrotlar yıpranmıºsa ya da karbon ve diğer tortuların miktarı aºırı arttığında temizleme  
 iºlemi yetersiz kalıyor ise buji değiºtirilmelidir.
4. Bujiyi monte etmeden önce, elektrot boºluğunu bir kablo kalınlığı ölçme aygıtı ile ölçün. Aralık 0,024 ile  
 0,028 inç (0,6 – 0,7 mm) arasında olmalıdır. Gerekiyorsa yan elektrotu dikkatle bükerek boºluğu düzeltin.
5. Bujiyi elinizle dikkatle takın ve yivlerin bozulmamasına dikkat edin.
6. Buji yerine oturduktan sonra pula baskı yaparak 5/8 inçlik buji anahtarı ile sıkın. Kullanılmıº bir bujiyi  
 yeniden takarken buji yerine oturduktan sonra 1/8 – 1/4 tur daha sıkın. Yeni bir bujiyi yeniden takarken  
 buji yerine oturduktan sonra 1 tur daha sıkın.
7. Buji kapağını takın.

 UYARI !!!
 Motor sıcakken buji bakımı ve değiºimi yapmayınız. Motorun soğumasını bekleyiniz.
 Bujinin fazla sıkılması silindir baºlığındaki diºlere zarar verebilir.

 UYARI !!!
• Bir bahçe hortumu ya da basınçlı yıkama ekipmanı kullanılması suyun hava filtresine kaçmasına neden  
 olabilir. Hava filtresindeki su filtre elemanının ve karbüratör ya da motor silindirine girerek hasara neden  
 olabilir. Bu tür durumlarda ürün garanti kapsamı dahilinde iºlem görmeyecektir.
• Sıcak motor ile temas eden su hasara neden olabilir. Misina ve bıçak kısmını yıkamadan önce mutlaka  
 soğumasını bekleyin.

 UYARI !!!
1. Sıcak misina ve bıçak kısmına püskürtülen su, çok hızlı soğumadan dolayı parçaların hasar görmesine neden olabilir.
2. Çalı tırpanı makinesini temizledikten sonra, eriºilebilir tüm yüzeyleri kurutun.
3. Motor içine su kaçmıº ise buharlaºması için normal çalıºma sıcaklığına eriºene kadar dıº mekanda rölantide çalıºtırın.
4. Motoru durdurun ve soğumasını bekleyin.
5. Makine temizlendikten ve kuruduktan sonra, hasarlı boya yerlerine rötuº yapın ve diğer alanları ince bir  
 yağ tabakasıyla kaplayın. Gaz telini bir silikon sprey yağlayıcı ile yağlayın.

 SAKLAMA ÖNLEMLERi

- Yakıt deposunda ve karbüratör içinde hiç yakıt kalmayacak ºekilde muhafaza etmeniz önerilir. Yakıt dolu  
 bir ºekilde muhafaza etmeniz çeºitli tehlikelere yol açabilir. Benzin buharının ateº alma tehlikesinin önlenmesi  
 önemlidir. Fırın, su ısıtıcı ya da giysi kurutucu gibi kıvılcım üreten cihazlardan uzak iyi havalanan bir saklama  
 alanı seçin. Ayrıca kıvılcım üreten elektrik motoru bulunan ya da elektrikli alet çalıºtırılan alanlardan da kaçının.
-  Mümkünse, pas ve korozyonu hızlandıran yüksek nemli yerlerde saklamaktan kaçının.
-  Çalı tırpanını düz bir zemine koyun. Eğimli düzlem yakıt sızıntısına neden olabilir.
- Motor ve egzoz sistemi soğukken, makineyi tozu önleyecek ºekilde örtün. Sıcak motor ve egzoz sistemi  
 bazı malzemelerin alev almasına ya da erimesine neden olabilir. Toz örtüsü olarak plastik madde
 kullanmayın. Gözenekli olmayan bir örtü, makine çevresindeki nemi hapsederek pas ve aºınmayı hızlandırabilir.

 YAKIT SAKLAMA UYARISI!
- Cihazı kullandığınız bölgeye bağlı olarak yakıt formülleri hızla bozulabilir ve oksitlenebilir. Yakıt bozulması ve  
 oksitlenmesi 30 gün gibi kısa bir sürede gerçekleºebilir ve karbüratör ve/veya yakıt sistemine zarar verebilir.  
 Kimyasal tepkimelere uyumlu yakıt bidonu kullanınız.
- Benzin, saklanırken oksitlenebilir ve bozulabilir. Eski benzin motorun zor çalıºmasına neden olur ve yakıt  
 sistemini tıkayan reçine birikintileri bırakır. Makinedeki benzin saklama sırasında bozulursa, karbüratör ve  
 diğer yakıt sistemi bileºenlerini temizlemeniz gerekebilir. Bozulmuº, kirli, su karıºmıº yakıt kullanımından  
 kaynaklanan yakıt sisteminde oluºabilecek hasarlardan kullanıcı sorumludur.
- Yakıt deposunda ve karbüratörde soruna yol açmadan benzinin saklanabileceği sürenin uzunluğu, benzin  
 karıºımı, saklama sıcaklığı ve yakıt deposunun kısmen ya da tamamen dolu olması gibi faktörlere bağlı olarak  
 değiºir. Kısmen dolu bir yakıt deposundaki hava yakıtın bozulmasını hızlandırır. Çok yüksek saklama   
 sıcaklıkları yakıt bozulmasını hızlandıracaktır. Yakıt bozulması sorunları birkaç ay içinde ya da yakıt deposu  
 doldurulduğu sırada benzin yeni değilse daha kısa sürede oluºabilir.
- Garanti, saklama hazırlığına uyulmamasından kaynaklanan yakıt sistemi hasarını ya da motor performansı  
 sorunlarını kapsamaz. 
- Yakıt deposunu ve karbüratörü boºaltarak yakıt bozulması sorunlarını önleyebilirsiniz.

 DEPODAN ÇIKARMA

- Çalı tırpanını KULLANMADAN ÖNCE bölümünde açıklanan ºekilde kontrol edin.
- Saklama hazırlığında yakıt boºaltıldıysa depoyu yeni benzin ve yağ karıºımı  ile doldurun. Yakıt ikmali için  
 bir benzin konteyneriniz varsa yalnızca yeni benzin ile dolu olduğundan emin olun. Benzin zaman içinde   
 oksitlenip bozularak zor çalıºmaya neden olur.
- Silindir saklama hazırlığı sırasında yağla kaplanmıºsa, motor ateºleme sırasında kısa bir süre fazla duman  
 üretebilir. Bu normaldir.

1. MONTAJ PROSEDÜRLERi
 BK-520 BENZiNLi ÇALI TIRPANI üç ana bölümden oluºur; motor, esnek mil ve tahrip mili.

1. Tahrip Mili Montajı (ªekil1)
Esnek Mili, Tahrip Mili eklem borusunun ucuna takın ve civatayı esnek milin yuvasına takarak eklem borusu 
civatasını gevºetin.
NOT: Ensek iç milin kare ucunu tahrip milinin kare deliğine (tahrip milini hafifçe çevirerek) hizalayın, 
bu sayede sıkı bir ºekilde bağlanırlar.

2. Esnek Mil Montajı (ªekil2)
Yaylı PiMi çekin. Esnek iç milin kare ucunu kare deliğe sokarak esnek mili kavrama kutusuna sokun ve pimi 
esnek milin yuvasına yerleºtirin.

BU İªLEM SIRASINDA SON DERECE DİKKATLİ OLUNMALIDIR, ESNEK MİL UÇLARININ DEFORMASYONU 
GİBİ DURUMLAR KULLANICI SORUMLULUĞUNDADIR.
3. Gaz Teli ve Stop Kordonu Montajı
Gaz telini ve stop kordonunu mil sapındaki kablo deliklerinden geçirin, ardından her bir terminale uygun 
ºekilde bağlayın (ªekil3). Gaz kumanda kolunun montajını yaparken kesinlikle gaz kumanda kolunu parçalamayın 
ve sökmeyin. Montaj iºlemi gaz kumanda kolununun vidalarını gevºeterek tahrip miline geçirin, gerekli 
ayarlamayı yaptıktan sonra vidaları tekrar sıkın.
Son olarak bağlanan gaz telini ve stop kordonunu esnek mile kablo kelepçesi ile sabitleyin (ªekil4).

4. TEKNiK ÖZELLiKLER

Çalı Tırpanı Model  BK-520
Motor Modeli  44F-5
MotorTipi   2 Zamanlı Hava Soğutmalı
Motor Hacmi  51.7 CC
Motor Gücü  1.6 kW (2.1 BG)
Maksimum Dönüº Hızı 9500 RPM
Benzin Yağ Karıºım Oranı 25:1
Yakıt Depo Kapasitesi 1.2 Lt.

Boyut
Net Ağırlık (Boº, Kg.) 11.7
Uzunluk (mm)  1850
Geniºlik (mm)  600
Yükseklik (mm)  400

Ateºleme; İndüksiyon bobinli manyetolu, kontaksız.
Misina kesme baºlığı, 3 diºli bıçak.

Bıçak ve misina, taº vb. sert bir cisme çarparsa, motoru hemen durdurun ve bıçağı/misinayı ve ilgili parçaların 
normal durumda olduğundan emin olun. Çim ya da çalılar bıçağa dolandığında, motoru ve bıçağı durdurup 
buji kapağını söktükten sonra çalı ya da çimleri temizleyin. 

5. Durdurma
- Motor hızını azaltın motorun 3-5 dk. rölantide çalıºmasını bekleyin 
ve ardından durana kadar stop düğmesini “0” konumuna getirin 
(ªekil5). ASLA MOTOR YÜKSEK HIZDA ÇALIªIRKEN ANiDEN 
DURDURMAYIN! Aksi halde motor sıcak olduğundan ºiºme 
ve sıkıºma oluºabilir ve bir sonraki çalıºmada zorluk 
yaºayabilirsiniz.

3. BAKIM
1. Düzenli kontrol

1) Temizlik 
1.1 Hava filtresini temizleyin (ºekil6).
1.2 Buji aralığındaki karbonu temizleyin (standart aralık 0.6mm ya da 0.023 inçtir) (ªekil7).
1.3 Silindir egzoz deliğini ve susturucuyu silindire zarar vermeyecek ºekilde temizleyin. 
Silindir kapağına ya da fan kutusu kapağına giren toz ve çimleri temizleyin (aksi halde 
aºırı ısınma gibi sorunlar oluºabilir).
2) Herhangi bir yakıt ya da yağ sızıntısını dikkatle inceleyin.
3) Tüm somunları, civataları, vidaları vb. kontrol edin ve gereken ºekilde sıkı ve sabit olduklarından 
emin olun.
4) Esnek mil hortumunu ve esnek mili her 2 (iki) saatlik kullanımdan sonra gres yağı ile yağlayınız.
5) Her 5 saatlik kullanımdan sonra tahrip mili baºlığı üzerindeki küçük vidayı sökerek içini gres 
yağı ile doldurunuz. Yağsız çalıºma tahrip mili baºlığına kalıcı ciddi hasarlar verir.  

4. Tutma Sapı (ªekil 8)
Tutma sapını ve braketi paketinden çıkarın. Tutma sapını ve braketi 2 civata ile gevºek olarak takın ve tutma sapının 
konumunu rahat çalıºma ºeklinize göre ayarladıktan sonra gevºek olan civataları iyice sıkın.

5. Güvenlik Kapağı (ªekil 9)
1) Güvenlik kapağını tahrip mil baºlığının üzerine gelecek ºekilde tahrip borusuna paket içerisinde çıkan vidalar ile takın.
2) Güvenlik kapağı braketini uygun konuma getirdikten sonra vidaları sıkın.
3) ASLA Güvenlik kapağı olmadan kullanmayın. Ciddi ºekilde yaralanabilirsiniz.

6. Bıçak
1) Çelik bıçağı takarken bıçağı ºekil 10’da gösterilen ºekilde 
sabitleyin.
2) Bıçağı takarken ya da çıkarırken bıçak tutucuyu kilit kolu ile 
kilitleyerek ºekil 11’de gösterildiği gibi gevºetin.
NOT: Bıçak sabitleme civatası TERS yivdir. Sökme iºlemi 
saat yönünde, sıkma iºlemi ise saat yönünün tersine 
yapılmalıdır. bu iºlemi yaparken parmaklarınızı yaralamamak 
için kalın iº eldiveni giyin. civatanın düzgün ve sıkı bir ºekilde takıldığından emin olun.

2. ÇALIªTIRMA PROSEDÜRLERi

DiKKAT! Cihazı tam gaz ile çalıºtırmak, bıçağın / misinanın aniden yüksek devirde dönmesine neden 
olur ve bu durum son derece tehlikelidir. DAHA UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM İÇİN, CİHAZI SATIN 
ALDIKTAN SONRA BELİRTİLEN ÖZELLİKTE YAKIT DOLUMUNU YAPIN VE RÖLANTİDE YÜKSÜZ BİR 
ªEKİLDE 1 DEPO YAKIT BİTENE KADAR ÇALIªTIRIN. BU İªLEM MOTORUNUZUN AÇILMASI VE DAHA 
UZUN ÖMÜRLÜ OLMASINI SAĞLAYACAKTIR. ASLA İLK ÇALIªTIRMADA TAM GAZ İLE ÇALIªMAYA 
BAªLAMAYIN!

Yakıt Doldurma ve Baºlama
1. Yakıt: Bu benzinli motor tek silindirli, iki zamanlı motor 
olup 90 OKTAN veya üzeri kurºunsuz benzin ve yağ karıºımı 
ile çalıºır. Cihazı asla farklı yakıt tipleri ile çalıºtırmayın. Aksi 
takdirde motorda kalıcı hasarlar meydana gelir. Yağ, iki 
zamanlı benzinli motora uygun olmalıdır (asla yerine baºka 
tip yağ kullanmayın). Benzin ve yağ karıºım oranı, ürün ile 
birlikte verilen ölçüm kabında belirtilen ölçüler doğrultusunda 
hazırlanmalıdır (ªekil 12’de belirtildiği gibi 25:1 oranında).
2. Benzin dönüº pompası (karbüratör altındaki ºeffaf plastik 
pompa) benzin yakıt deposuna geri dönene kadar plastik pompaya sürekli olarak basın.
3. Gaz kumanda kolunu START konumuna getirin. 
4. Jigleyi ayarlayın. Kıºın veya ilk çalıºtırmada jigle kapalı (off) konumuna getirin, motor sıcakken çalıºtırmalarda 
jigle açılmalıdır.

5. Yakıt karıºımının silindire tam olarak ulaºması için çalıºtırma kabzasını 3 ila 5 defa yavaºça çekin ve ardından 
aynı iºlemi motoru çalıºtırmak için çalıºtırma kabzasını hızlıca çekin. Çalıºtırma kabzasının tamamen çekildiğinden 
emin olun, kabzayı asla aniden serbest bırakmayın, aksi takdirde cihaz hasar görür ve arızalara neden olur.
6. Motor çalıºtıktan sonra, jigleyi yavaºça tamamen açık konuma getirebilirsiniz.
7. İºleme baºlamadan önce motorun 5 dk. boyunca rölantide çalıºmasını bekleyin. MOTOR SOĞUKKEN ASLA 
YÜKSEK HIZLARDA ÇALIªTIRMAYIN VE KESME iªLEMi YAPMAYIN.
8. Yeni (SIFIR) motor ilk 5 -6 saat boyunca tam gazda çalıºmaz. Tam gazda çalıºabilmesi için 5-6 saat boyunca 
yüksüz rolanti devirde çalıºtırılması gerekir.
9. Sırt askı aparatı tekli kayıºlar hızlı kuplaj ve serbest bırakma sistemine sahip olup tek elle kullanma imkanı 
sağlamaktadır. Acil durumlarda kullanıcının kayıºları tek 
hamle ile çıkartılmasına olanak sağlar.
10. Civataları ve sabitleyicilerin gevºek ya da eksik olup 
olmadıklarını kontrol edin.
AYARLAMA (ªekil 13) Rölanti hızı çok yüksek ya da düºük 
olduğunda, rölanti hızı ayarlama vidasıyla ayarını yapın. 
Bıçağın rölanti hızında dönmeye devam etmesi halinde 
ayarlama vidasını saat yönü tersinde çevirin (gevºetin).
11. Asla motoru yüksüz durumda tam gazda çalıºtırmayın. 
Motorunuzun ve diğer aparatların ciddi ºekilde 
hasarlanmasına neden olur.

ÖNEMLi UYARI !!! 
SATIN ALMIª OLDUĞUNUZ BENZİNLİ ÇALI TIRPANI SADECE 90 OKTAN VE ÜZERi KURªUNSUZ BENZİN 
VE YAĞ KARIªIMI İLE ÇALIªMA LİSANSINA SAHİPTİR. FARKLI TÜRDE YAKIT KULLANIMINDAN YA DA 
YAĞSIZ BENZİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HATA, KUSUR VE ARIZALAR GARANTİ KAPSAMI 
DAHİLİNDE İªLEM GÖRMEYECEKTİR.

DİKKAT! 
2 ZAMANLI YAĞ KARIªIMSIZ BENZIN KULLANILMASI MOTORDA 
KiLiTLENMEYE VE CiDDi HASARA NEDEN OLACAKTIR.

DİKKAT!
Motor çalıºtığında bıçak dönebilir ve esnek mil burulabilir. Motor 
çalıºtırılırken bıçağın / misinanın hiçbir nesneyle temas etmesine izin 
vermeyin.

3. Taºıma iºlemi (ªekil 14)
1) İnce sapı sol elinizle tutun ve yere eğilin. Sağ kolunuzu sağ kemere geçirin.
2) Mili sağ elinize aktarın ve geriye uzanarak sol kolunuzu diğer kemere geçirin.
3) Motor ünitesi sırtınıza takıldığında mili ºekil 14’de gösterildiği gibi kavrayın.

4. Kesme
1) Bıçak saat yönü tersinde döner, bu nedenle verimli kesim için tırpanın sağdan sola doğru kullanılması önerilir.
2) İzleyenleri çalıºma alanında en az 7~8m (30ft) mesafede tutun.
3) Son derece dikkatli olmalısınız.
4) Misina baºlığı ile sadece ot ve türevlerini kesmekte kullanılmalıdır.
5) Bıçak, ot ve 3mm çapındaki çalılıkları kesme iºleminde kullanılabilir.

BAKIM VE SERVİS

Genel Bakım Önerileri
1. Havalandırma kanallarının tıkanmasına izin vermeyiniz ve düzenli olarak temizleyiniz.
2. Motorun ve tetiğin açıklıklarından girebilecek toz partiküllerini düzenli olarak kontrol ediniz.  
 Yumuºak bir fırça ya da basınçlı hava ile tozları temizleyebilirsiniz. Temizlerken gözleriniz  
 için koruyucu gözlük kullanınız.
3.  Cihazı sadece yumuºak az nemli bez ile siliniz. Suya sokmayınız. Asla benzin, alkol veya  
 kimyasal bazlı temizleyiciler kullanmayınız. Herhangi bir hasar ya da arıza durumunda  
 mutlaka öncelikle Müºteri Hizmetlerimiz ile iletiºime geçiniz.

BLUELIGHT BENZİNLİ ÇALI TIRPANI, 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. HAVA FİLTESİ, YAKIT FİLTRESİ, MİSİNA VE MİSİNA BAªLIĞI GİBİ)

CİHAZIN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR.



PAKET İÇERİĞİ

DİKKAT! BENZİNLİ ÇALI TIRPANI 2 AYRI KOLİDE SATIªA SUNULMAKTADIR.

1. KOLİ İÇERİĞİ 

• ANA ÜNİTE (GAZ KOLU, TAªIMA SIRTLIĞI)
• MİSİNA BAªLIĞI
• BIÇAK
• KULLANIM KILAVUZU, TAKIM POªETİ VE VİDALAR
• GÜVENLİK KAPAĞI
• TUTMA SAPI VE BRAKET
• ÖLÇEKLİ BENZİN KABI

2. KOLİ İÇERİĞİ

• TAHRİP BORUSU, İÇ MİLİ, EK BAĞLANTI BORUSU VE TAHRİP MİL BAªLIĞI
• SPİRAL ªAFT HORTUMU (ESNEK TAHRİP HOTUMU VE İÇ MİLİ)
  

BENZiNLi ÇALI TIRPANI  GÜVENLiĞi /  ÖNEMLi GÜVENLiK BiLGiLERi

Benzinli çalı tırpanı dıº mekanda çim ve ince çalı gruplarını kesmekte kullanmak üzere tasarlanmıºtır. Bu cihaz 
asla bir motorlu testere olarak kullanılamaz.  Diğer amaçlar için kullanımı operatörün yaralanmasına ya 
da çalı tırpanının ve diğer mülkiyetin zarar görmesine neden olabilir. Çoğu yaralanma ya da mülk zararı bu 
kılavuzdaki ve çalı tırpanı makinesinin üzerindeki talimatlar izlenerek önlenebilir. En genel tehlikelere karºı 
kendinizi ve çevrenizdekileri korumanın en iyi yolları aºağıda açıklanmıºtır.

GÜVENLi KULLANIM iÇiN GENEL TALiMATLAR

ªirketimizin tüm ürünlerinin yanında bir kullanım kılavuzu verilmektedir. Cihazın kullanımını anlamak için lütfen 
bu kılavuzu dikkatle okuyun. Diğer ayrıntılar için müºteri hizmetlerimiz ile iletiºime geçin.

KULLANMADAN ÖNCE

Çalı Tırpanı / Hareketli Parçaların incelemesi
- Hareketli parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol edin.
- Aºınan, bükülen, kırık, çapaklanan ya da herhangi bir ºekilde hasarlı parça var ise makineyi çalıºtırmayın.
- Bir aksesuar kullanırken düzgün takıldığından ve iyice sıkıldığından emin olun.
- Koruyucu güvenlik kapağının yerinde ve güvenli olduğundan emin olun.
- Mutlaka orijinal misina grubu ve bıçak kullanın. Kesme bıçağında / misina grubunda hiçbir ºekilde ilave  
 ya da kaynak iºlemi yapmayın. Orijinal olmayan hiçbir parçayı kullanmayın. Bu tür durumlardan oluºacak  
 hasar ve kazalardan kullanıcı sorumlu olacaktır.

Operatör ve Çevre Güvenliği:
- Baºınız (gözler ve ense) kulaklarınızı, ellerinizi ve ayaklarınızı korumak için güvenlik ºapkası, kalın koruyucu  
 eldiven, kulak koruyucu ve koruyuculu çizme giyin.
- Uygun ºekilde giyinin, bol giysi ya da mücevher kullanmayın; bunlar cihazın hareketli parçalarına takılabilir.
- Çalı tırpanını kullanan herkesin bu talimatları bildiğinden emin olun. Çocukların makineyi kullanmasına  
 asla izin vermeyin. Çocukları ve evcil hayvanları çalıºma alanında uzak tutun. 
- Civataları ve sabitleyicileri kontrol edin, gevºek ya da eksik olup olmadıklarına bakın.
- Akıl, ruh ve beden sağlığı yerinde olmayan kiºilerin çalı tırpanı makinesini kullanmasına izin vermeyin.

Bluelight Outdoor / Benzinli Çalı Tırpanı / BK520

Misina Baºlık Montajı
- Misina bağlantı vidası ters yivli olduğundan sıkma iºlemi saat yönünün tersine yapılmalıdır (Sağadan sola  
 doğru çevirilmelidir).
- 1 numaralı kalın sarı pulu takın ve kilit pulunu sabitledikten sonra ardından misina baºlığını saat yönünün tersine  
 çevirerek sıkınız. Baºlığın tam olarak sıkıºtırıldığından emin olunuz.  

Misina Uzunluk Ayarı
- Motor azami dönüº hızındayken misina baºlığını zemine bastırın. Bu iºlem baºlık içerisinden misinanın  
 çıkmasını sağlayacaktır. Standart uzunluk elde edilene kadar bu iºleme devam edin.

Kesme Bıçağının Takılması;
- Kesme bıçağı çok keskindir, dikkatle tutun.
- Bıçağı düzgün ºekilde takmak için kılavuzu dikkatle okuyun.
- Bıçak sabitleme civatası sola (TERS) diºlidir, sıkmak için saat yönünün tersinde, gevºetmek için saat yönünde çevirin.
- Asla orijinal olmayan parça ve aksesuar kullanmayın.

Yakıt ikmali
-  MOTORU KESiNLiKLE SADECE BENZiN iLE ÇALIªTIRMAYIN. MUTLAKA YAĞ BENZiN KARIªIMI KULLANILARAK  
 MOTOR ÇALIªTIRILMALIDIR.
-  Motor 25/1 oranında Kurºunsuz benzin ve iki zamanlı motor yağı karıºımı ile çalıºtırılmalıdır.
 2.5 Lt. Kurºunsuz Benzin + 100 ml 2 zamanlı motor yağı.
-  Yakıt deposu kapağını çıkarın ve makine düz bir yüzeydeyken yakıt seviyesini kontrol edin.
-  Yakıt seviyesi düºükse yakıt ikmalini iyi havalandırılan bir yerde motor dururken yapın.
-  Motor bir süre çalıºmıº ve sıcak ise soğumasını bekleyin. Benzin buharının alevlere ya da kıvılcımlara  
 eriºebileceği, kapalı bir mekan içinde kesinlikle yakıt ikmali yapmayın.
- Yakıtı depodan taºmayacak ºekilde doldurunuz.
- Yakıt ikmali sırasında sigara ve türevlerini içmeyin, kıvılcım ve ateº çıkaracak unsurları ikmal sırasında  
 bölgeden uzak tutun.
 UYARI !!!
 Benzin son derece yanıcı ve parlayıcı bir maddedir.
 Benzinle iº yaparken yanabilir ya da ciddi ºekilde yaralanabilirsiniz.
• Motoru durdurun, ısı, kıvılcım ve alevi uzak tutun.
• Yalnızca dıº mekanlarda yakıt ikmali yapın.
• Dökülen yakıtı hemen silin.
 UYARI !!!
 Yakıt ikmali sırasında yanınızda yangın söndürücü bulundurunuz!

ÇALIªTIRMA SIRASINDA

- Cihaz iyi havalandırılan bir yerde kullanılmalıdır. Egzozdan çıkan karbon monoksit gazı bilinç kaybı ve  
 ölümle sonuçlanacak kaza ve yaralanmalara neden olur.
- Çocukları uzak tutun. Çevredekiler çalıºma sırasında güvenli bir mesafede tutulmalıdır (en az 7-8 metre).
- Tüm uzuvlarınızı ve giysilerinizi motoru çalıºtırırken ya da kullanırken bıçaktan uzak tutun.
- Kesim sırasında makineyi iki elinizle sıkıca kavrayın ve ayaklarınızla vücudunuzu dengeli tutun.
- Operatör kesim alanının yerel talimatlarına uymalıdır.
- Güvenlik için ASLA cihaz yüksüz halde tam gaz çalıºtırılmamalıdır. 
- Cihazı susturucusuz çalıºtırmayın. 
- Ağır bir iº temposunda çalıºıyorsanız her zaman yanınızda biri olsun. 
- Bir ayarlama ya da bakım iºlemi yaparken cihazı durdurun ve buji kapağını çıkartın.
- Misina ya da Bıçak tarafından fırlatılan nesneler ciddi yaralanmalara neden olabilir. Makineyi kullanmadan  
 önce bölgeyi dikkatle inceleyin, kaya, kırık cam, çivi, tel ya da yay gibi bıçak ya da misinaya takılabilecek  
 ya da fırlatılabilecek tüm nesneleri temizleyin.

SAKLAMA / SAKLAMA HAZIRLIĞI

Benzinli Çalı Tırpanını sorunsuz ve iyi durumda kalması için uygun saklama hazırlığı ºarttır. Aºağıdaki adımlar, 
Benzinli Çalı Tırpanını iºlevi ve görünümünü pas ve aºınmadan etkilenmesini önlemeye yardımcı olacak ve 
yeniden kullanıldığında motorun daha kolay çalıºmasını sağlayacaktır.
 
 Yakıt Deposunu ve Karbüratörü Boºaltma
1. Karbüratörün altına uygun özelliklerde bir benzin kabı koyun ve yakıtın dökülmesini önlemek için huni kullanın.
2. Karbüratördeki yakıtı tahliye edin.,
 UYARI !!!
 Benzin son derece yanıcı ve parlayıcı bir maddedir.
 Benzinle iº yaparken yanabilir ya da ciddi ºekilde yaralanabilirsiniz.
• Motoru durdurun, ısı, kıvılcım ve alevi uzak tutun.
• Yalnızca dıº mekanlarda yakıt boºaltımı yapın.
• Dökülen yakıtı hemen silin.
3. Tüm yakıt kaba boºaldıktan sonra gerekli kontrolleri yapın.
4. Motoru her zaman tırpan bölümünden daha yüksekte tutun.
 UYARI! Yakıt boyaya ve plastiğe zarar verebilir. Yakıt deposunu doldururken yakıtı dokmemeye dikkat edin.
 Dökülen yakıttan kaynaklanan hasar garanti kapsamında değildir.
-  Yakıt ikmalinden ya da boºaltımından sonra yakıt deposu kapağını iyice sıkarak kapatın.
-  Dökülen yakıt yalnızca yangın tehlikesi teºkil etmez, ayrıca çevreye ve doğaya zarar verir. Dökülen yakıtı hemen silin.

 Temizleme
1. Cihazın bütün parçalarını dikkatli bir ºekilde nemli bir bez ile silin. Asla kimyasal aºındırıcı kullanmayın ve  
 su ile yıkamayın.
 
 Motor Temizleme
- Motor kısmının temızlenmesi sırasında hiçbir kimyasal madde kullanmayın. Nemli bir bez ile silin ve basınçlı  
 hava ile motorun hava kanallarını temizleyin.

BUJi BAKIMI

UYARI! Yanlıº buji kullanımı motorda ciddi kalıcı hasara sebep olur ve ürününüz garanti kapsamı 
dıºında kalmasına neden olur.
1. Buji kapağını çıkartın ve buji alanı çevresindeki tüm pislikleri temizleyin.
2. Bujiyi, araç kitindeki 5/8-inclik bir buji anahtarı ile sökün.
3. Bujiyi inceleyin. Elektrotlar yıpranmıºsa ya da karbon ve diğer tortuların miktarı aºırı arttığında temizleme  
 iºlemi yetersiz kalıyor ise buji değiºtirilmelidir.
4. Bujiyi monte etmeden önce, elektrot boºluğunu bir kablo kalınlığı ölçme aygıtı ile ölçün. Aralık 0,024 ile  
 0,028 inç (0,6 – 0,7 mm) arasında olmalıdır. Gerekiyorsa yan elektrotu dikkatle bükerek boºluğu düzeltin.
5. Bujiyi elinizle dikkatle takın ve yivlerin bozulmamasına dikkat edin.
6. Buji yerine oturduktan sonra pula baskı yaparak 5/8 inçlik buji anahtarı ile sıkın. Kullanılmıº bir bujiyi  
 yeniden takarken buji yerine oturduktan sonra 1/8 – 1/4 tur daha sıkın. Yeni bir bujiyi yeniden takarken  
 buji yerine oturduktan sonra 1 tur daha sıkın.
7. Buji kapağını takın.

 UYARI !!!
 Motor sıcakken buji bakımı ve değiºimi yapmayınız. Motorun soğumasını bekleyiniz.
 Bujinin fazla sıkılması silindir baºlığındaki diºlere zarar verebilir.

 UYARI !!!
• Bir bahçe hortumu ya da basınçlı yıkama ekipmanı kullanılması suyun hava filtresine kaçmasına neden  
 olabilir. Hava filtresindeki su filtre elemanının ve karbüratör ya da motor silindirine girerek hasara neden  
 olabilir. Bu tür durumlarda ürün garanti kapsamı dahilinde iºlem görmeyecektir.
• Sıcak motor ile temas eden su hasara neden olabilir. Misina ve bıçak kısmını yıkamadan önce mutlaka  
 soğumasını bekleyin.

 UYARI !!!
1. Sıcak misina ve bıçak kısmına püskürtülen su, çok hızlı soğumadan dolayı parçaların hasar görmesine neden olabilir.
2. Çalı tırpanı makinesini temizledikten sonra, eriºilebilir tüm yüzeyleri kurutun.
3. Motor içine su kaçmıº ise buharlaºması için normal çalıºma sıcaklığına eriºene kadar dıº mekanda rölantide çalıºtırın.
4. Motoru durdurun ve soğumasını bekleyin.
5. Makine temizlendikten ve kuruduktan sonra, hasarlı boya yerlerine rötuº yapın ve diğer alanları ince bir  
 yağ tabakasıyla kaplayın. Gaz telini bir silikon sprey yağlayıcı ile yağlayın.

 SAKLAMA ÖNLEMLERi

- Yakıt deposunda ve karbüratör içinde hiç yakıt kalmayacak ºekilde muhafaza etmeniz önerilir. Yakıt dolu  
 bir ºekilde muhafaza etmeniz çeºitli tehlikelere yol açabilir. Benzin buharının ateº alma tehlikesinin önlenmesi  
 önemlidir. Fırın, su ısıtıcı ya da giysi kurutucu gibi kıvılcım üreten cihazlardan uzak iyi havalanan bir saklama  
 alanı seçin. Ayrıca kıvılcım üreten elektrik motoru bulunan ya da elektrikli alet çalıºtırılan alanlardan da kaçının.
-  Mümkünse, pas ve korozyonu hızlandıran yüksek nemli yerlerde saklamaktan kaçının.
-  Çalı tırpanını düz bir zemine koyun. Eğimli düzlem yakıt sızıntısına neden olabilir.
- Motor ve egzoz sistemi soğukken, makineyi tozu önleyecek ºekilde örtün. Sıcak motor ve egzoz sistemi  
 bazı malzemelerin alev almasına ya da erimesine neden olabilir. Toz örtüsü olarak plastik madde
 kullanmayın. Gözenekli olmayan bir örtü, makine çevresindeki nemi hapsederek pas ve aºınmayı hızlandırabilir.

 YAKIT SAKLAMA UYARISI!
- Cihazı kullandığınız bölgeye bağlı olarak yakıt formülleri hızla bozulabilir ve oksitlenebilir. Yakıt bozulması ve  
 oksitlenmesi 30 gün gibi kısa bir sürede gerçekleºebilir ve karbüratör ve/veya yakıt sistemine zarar verebilir.  
 Kimyasal tepkimelere uyumlu yakıt bidonu kullanınız.
- Benzin, saklanırken oksitlenebilir ve bozulabilir. Eski benzin motorun zor çalıºmasına neden olur ve yakıt  
 sistemini tıkayan reçine birikintileri bırakır. Makinedeki benzin saklama sırasında bozulursa, karbüratör ve  
 diğer yakıt sistemi bileºenlerini temizlemeniz gerekebilir. Bozulmuº, kirli, su karıºmıº yakıt kullanımından  
 kaynaklanan yakıt sisteminde oluºabilecek hasarlardan kullanıcı sorumludur.
- Yakıt deposunda ve karbüratörde soruna yol açmadan benzinin saklanabileceği sürenin uzunluğu, benzin  
 karıºımı, saklama sıcaklığı ve yakıt deposunun kısmen ya da tamamen dolu olması gibi faktörlere bağlı olarak  
 değiºir. Kısmen dolu bir yakıt deposundaki hava yakıtın bozulmasını hızlandırır. Çok yüksek saklama   
 sıcaklıkları yakıt bozulmasını hızlandıracaktır. Yakıt bozulması sorunları birkaç ay içinde ya da yakıt deposu  
 doldurulduğu sırada benzin yeni değilse daha kısa sürede oluºabilir.
- Garanti, saklama hazırlığına uyulmamasından kaynaklanan yakıt sistemi hasarını ya da motor performansı  
 sorunlarını kapsamaz. 
- Yakıt deposunu ve karbüratörü boºaltarak yakıt bozulması sorunlarını önleyebilirsiniz.

 DEPODAN ÇIKARMA

- Çalı tırpanını KULLANMADAN ÖNCE bölümünde açıklanan ºekilde kontrol edin.
- Saklama hazırlığında yakıt boºaltıldıysa depoyu yeni benzin ve yağ karıºımı  ile doldurun. Yakıt ikmali için  
 bir benzin konteyneriniz varsa yalnızca yeni benzin ile dolu olduğundan emin olun. Benzin zaman içinde   
 oksitlenip bozularak zor çalıºmaya neden olur.
- Silindir saklama hazırlığı sırasında yağla kaplanmıºsa, motor ateºleme sırasında kısa bir süre fazla duman  
 üretebilir. Bu normaldir.

1. MONTAJ PROSEDÜRLERi
 BK-520 BENZiNLi ÇALI TIRPANI üç ana bölümden oluºur; motor, esnek mil ve tahrip mili.

1. Tahrip Mili Montajı (ªekil1)
Esnek Mili, Tahrip Mili eklem borusunun ucuna takın ve civatayı esnek milin yuvasına takarak eklem borusu 
civatasını gevºetin.
NOT: Ensek iç milin kare ucunu tahrip milinin kare deliğine (tahrip milini hafifçe çevirerek) hizalayın, 
bu sayede sıkı bir ºekilde bağlanırlar.

2. Esnek Mil Montajı (ªekil2)
Yaylı PiMi çekin. Esnek iç milin kare ucunu kare deliğe sokarak esnek mili kavrama kutusuna sokun ve pimi 
esnek milin yuvasına yerleºtirin.

BU İªLEM SIRASINDA SON DERECE DİKKATLİ OLUNMALIDIR, ESNEK MİL UÇLARININ DEFORMASYONU 
GİBİ DURUMLAR KULLANICI SORUMLULUĞUNDADIR.
3. Gaz Teli ve Stop Kordonu Montajı
Gaz telini ve stop kordonunu mil sapındaki kablo deliklerinden geçirin, ardından her bir terminale uygun 
ºekilde bağlayın (ªekil3). Gaz kumanda kolunun montajını yaparken kesinlikle gaz kumanda kolunu parçalamayın 
ve sökmeyin. Montaj iºlemi gaz kumanda kolununun vidalarını gevºeterek tahrip miline geçirin, gerekli 
ayarlamayı yaptıktan sonra vidaları tekrar sıkın.
Son olarak bağlanan gaz telini ve stop kordonunu esnek mile kablo kelepçesi ile sabitleyin (ªekil4).

4. TEKNiK ÖZELLiKLER

Çalı Tırpanı Model  BK-520
Motor Modeli  44F-5
MotorTipi   2 Zamanlı Hava Soğutmalı
Motor Hacmi  51.7 CC
Motor Gücü  1.6 kW (2.1 BG)
Maksimum Dönüº Hızı 9500 RPM
Benzin Yağ Karıºım Oranı 25:1
Yakıt Depo Kapasitesi 1.2 Lt.

Boyut
Net Ağırlık (Boº, Kg.) 11.7
Uzunluk (mm)  1850
Geniºlik (mm)  600
Yükseklik (mm)  400

Ateºleme; İndüksiyon bobinli manyetolu, kontaksız.
Misina kesme baºlığı, 3 diºli bıçak.

Bıçak ve misina, taº vb. sert bir cisme çarparsa, motoru hemen durdurun ve bıçağı/misinayı ve ilgili parçaların 
normal durumda olduğundan emin olun. Çim ya da çalılar bıçağa dolandığında, motoru ve bıçağı durdurup 
buji kapağını söktükten sonra çalı ya da çimleri temizleyin. 

5. Durdurma
- Motor hızını azaltın motorun 3-5 dk. rölantide çalıºmasını bekleyin 
ve ardından durana kadar stop düğmesini “0” konumuna getirin 
(ªekil5). ASLA MOTOR YÜKSEK HIZDA ÇALIªIRKEN ANiDEN 
DURDURMAYIN! Aksi halde motor sıcak olduğundan ºiºme 
ve sıkıºma oluºabilir ve bir sonraki çalıºmada zorluk 
yaºayabilirsiniz.

3. BAKIM
1. Düzenli kontrol

1) Temizlik 
1.1 Hava filtresini temizleyin (ºekil6).
1.2 Buji aralığındaki karbonu temizleyin (standart aralık 0.6mm ya da 0.023 inçtir) (ªekil7).
1.3 Silindir egzoz deliğini ve susturucuyu silindire zarar vermeyecek ºekilde temizleyin. 
Silindir kapağına ya da fan kutusu kapağına giren toz ve çimleri temizleyin (aksi halde 
aºırı ısınma gibi sorunlar oluºabilir).
2) Herhangi bir yakıt ya da yağ sızıntısını dikkatle inceleyin.
3) Tüm somunları, civataları, vidaları vb. kontrol edin ve gereken ºekilde sıkı ve sabit olduklarından 
emin olun.
4) Esnek mil hortumunu ve esnek mili her 2 (iki) saatlik kullanımdan sonra gres yağı ile yağlayınız.
5) Her 5 saatlik kullanımdan sonra tahrip mili baºlığı üzerindeki küçük vidayı sökerek içini gres 
yağı ile doldurunuz. Yağsız çalıºma tahrip mili baºlığına kalıcı ciddi hasarlar verir.  

4. Tutma Sapı (ªekil 8)
Tutma sapını ve braketi paketinden çıkarın. Tutma sapını ve braketi 2 civata ile gevºek olarak takın ve tutma sapının 
konumunu rahat çalıºma ºeklinize göre ayarladıktan sonra gevºek olan civataları iyice sıkın.

5. Güvenlik Kapağı (ªekil 9)
1) Güvenlik kapağını tahrip mil baºlığının üzerine gelecek ºekilde tahrip borusuna paket içerisinde çıkan vidalar ile takın.
2) Güvenlik kapağı braketini uygun konuma getirdikten sonra vidaları sıkın.
3) ASLA Güvenlik kapağı olmadan kullanmayın. Ciddi ºekilde yaralanabilirsiniz.

6. Bıçak
1) Çelik bıçağı takarken bıçağı ºekil 10’da gösterilen ºekilde 
sabitleyin.
2) Bıçağı takarken ya da çıkarırken bıçak tutucuyu kilit kolu ile 
kilitleyerek ºekil 11’de gösterildiği gibi gevºetin.
NOT: Bıçak sabitleme civatası TERS yivdir. Sökme iºlemi 
saat yönünde, sıkma iºlemi ise saat yönünün tersine 
yapılmalıdır. bu iºlemi yaparken parmaklarınızı yaralamamak 
için kalın iº eldiveni giyin. civatanın düzgün ve sıkı bir ºekilde takıldığından emin olun.

2. ÇALIªTIRMA PROSEDÜRLERi

DiKKAT! Cihazı tam gaz ile çalıºtırmak, bıçağın / misinanın aniden yüksek devirde dönmesine neden 
olur ve bu durum son derece tehlikelidir. DAHA UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM İÇİN, CİHAZI SATIN 
ALDIKTAN SONRA BELİRTİLEN ÖZELLİKTE YAKIT DOLUMUNU YAPIN VE RÖLANTİDE YÜKSÜZ BİR 
ªEKİLDE 1 DEPO YAKIT BİTENE KADAR ÇALIªTIRIN. BU İªLEM MOTORUNUZUN AÇILMASI VE DAHA 
UZUN ÖMÜRLÜ OLMASINI SAĞLAYACAKTIR. ASLA İLK ÇALIªTIRMADA TAM GAZ İLE ÇALIªMAYA 
BAªLAMAYIN!

Yakıt Doldurma ve Baºlama
1. Yakıt: Bu benzinli motor tek silindirli, iki zamanlı motor 
olup 90 OKTAN veya üzeri kurºunsuz benzin ve yağ karıºımı 
ile çalıºır. Cihazı asla farklı yakıt tipleri ile çalıºtırmayın. Aksi 
takdirde motorda kalıcı hasarlar meydana gelir. Yağ, iki 
zamanlı benzinli motora uygun olmalıdır (asla yerine baºka 
tip yağ kullanmayın). Benzin ve yağ karıºım oranı, ürün ile 
birlikte verilen ölçüm kabında belirtilen ölçüler doğrultusunda 
hazırlanmalıdır (ªekil 12’de belirtildiği gibi 25:1 oranında).
2. Benzin dönüº pompası (karbüratör altındaki ºeffaf plastik 
pompa) benzin yakıt deposuna geri dönene kadar plastik pompaya sürekli olarak basın.
3. Gaz kumanda kolunu START konumuna getirin. 
4. Jigleyi ayarlayın. Kıºın veya ilk çalıºtırmada jigle kapalı (off) konumuna getirin, motor sıcakken çalıºtırmalarda 
jigle açılmalıdır.

5. Yakıt karıºımının silindire tam olarak ulaºması için çalıºtırma kabzasını 3 ila 5 defa yavaºça çekin ve ardından 
aynı iºlemi motoru çalıºtırmak için çalıºtırma kabzasını hızlıca çekin. Çalıºtırma kabzasının tamamen çekildiğinden 
emin olun, kabzayı asla aniden serbest bırakmayın, aksi takdirde cihaz hasar görür ve arızalara neden olur.
6. Motor çalıºtıktan sonra, jigleyi yavaºça tamamen açık konuma getirebilirsiniz.
7. İºleme baºlamadan önce motorun 5 dk. boyunca rölantide çalıºmasını bekleyin. MOTOR SOĞUKKEN ASLA 
YÜKSEK HIZLARDA ÇALIªTIRMAYIN VE KESME iªLEMi YAPMAYIN.
8. Yeni (SIFIR) motor ilk 5 -6 saat boyunca tam gazda çalıºmaz. Tam gazda çalıºabilmesi için 5-6 saat boyunca 
yüksüz rolanti devirde çalıºtırılması gerekir.
9. Sırt askı aparatı tekli kayıºlar hızlı kuplaj ve serbest bırakma sistemine sahip olup tek elle kullanma imkanı 
sağlamaktadır. Acil durumlarda kullanıcının kayıºları tek 
hamle ile çıkartılmasına olanak sağlar.
10. Civataları ve sabitleyicilerin gevºek ya da eksik olup 
olmadıklarını kontrol edin.
AYARLAMA (ªekil 13) Rölanti hızı çok yüksek ya da düºük 
olduğunda, rölanti hızı ayarlama vidasıyla ayarını yapın. 
Bıçağın rölanti hızında dönmeye devam etmesi halinde 
ayarlama vidasını saat yönü tersinde çevirin (gevºetin).
11. Asla motoru yüksüz durumda tam gazda çalıºtırmayın. 
Motorunuzun ve diğer aparatların ciddi ºekilde 
hasarlanmasına neden olur.

ÖNEMLi UYARI !!! 
SATIN ALMIª OLDUĞUNUZ BENZİNLİ ÇALI TIRPANI SADECE 90 OKTAN VE ÜZERi KURªUNSUZ BENZİN 
VE YAĞ KARIªIMI İLE ÇALIªMA LİSANSINA SAHİPTİR. FARKLI TÜRDE YAKIT KULLANIMINDAN YA DA 
YAĞSIZ BENZİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HATA, KUSUR VE ARIZALAR GARANTİ KAPSAMI 
DAHİLİNDE İªLEM GÖRMEYECEKTİR.

DİKKAT! 
2 ZAMANLI YAĞ KARIªIMSIZ BENZIN KULLANILMASI MOTORDA 
KiLiTLENMEYE VE CiDDi HASARA NEDEN OLACAKTIR.

DİKKAT!
Motor çalıºtığında bıçak dönebilir ve esnek mil burulabilir. Motor 
çalıºtırılırken bıçağın / misinanın hiçbir nesneyle temas etmesine izin 
vermeyin.

3. Taºıma iºlemi (ªekil 14)
1) İnce sapı sol elinizle tutun ve yere eğilin. Sağ kolunuzu sağ kemere geçirin.
2) Mili sağ elinize aktarın ve geriye uzanarak sol kolunuzu diğer kemere geçirin.
3) Motor ünitesi sırtınıza takıldığında mili ºekil 14’de gösterildiği gibi kavrayın.

4. Kesme
1) Bıçak saat yönü tersinde döner, bu nedenle verimli kesim için tırpanın sağdan sola doğru kullanılması önerilir.
2) İzleyenleri çalıºma alanında en az 7~8m (30ft) mesafede tutun.
3) Son derece dikkatli olmalısınız.
4) Misina baºlığı ile sadece ot ve türevlerini kesmekte kullanılmalıdır.
5) Bıçak, ot ve 3mm çapındaki çalılıkları kesme iºleminde kullanılabilir.

BAKIM VE SERVİS

Genel Bakım Önerileri
1. Havalandırma kanallarının tıkanmasına izin vermeyiniz ve düzenli olarak temizleyiniz.
2. Motorun ve tetiğin açıklıklarından girebilecek toz partiküllerini düzenli olarak kontrol ediniz.  
 Yumuºak bir fırça ya da basınçlı hava ile tozları temizleyebilirsiniz. Temizlerken gözleriniz  
 için koruyucu gözlük kullanınız.
3.  Cihazı sadece yumuºak az nemli bez ile siliniz. Suya sokmayınız. Asla benzin, alkol veya  
 kimyasal bazlı temizleyiciler kullanmayınız. Herhangi bir hasar ya da arıza durumunda  
 mutlaka öncelikle Müºteri Hizmetlerimiz ile iletiºime geçiniz.

BLUELIGHT BENZİNLİ ÇALI TIRPANI, 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. HAVA FİLTESİ, YAKIT FİLTRESİ, MİSİNA VE MİSİNA BAªLIĞI GİBİ)

CİHAZIN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR.



PAKET İÇERİĞİ

DİKKAT! BENZİNLİ ÇALI TIRPANI 2 AYRI KOLİDE SATIªA SUNULMAKTADIR.

1. KOLİ İÇERİĞİ 

• ANA ÜNİTE (GAZ KOLU, TAªIMA SIRTLIĞI)
• MİSİNA BAªLIĞI
• BIÇAK
• KULLANIM KILAVUZU, TAKIM POªETİ VE VİDALAR
• GÜVENLİK KAPAĞI
• TUTMA SAPI VE BRAKET
• ÖLÇEKLİ BENZİN KABI

2. KOLİ İÇERİĞİ

• TAHRİP BORUSU, İÇ MİLİ, EK BAĞLANTI BORUSU VE TAHRİP MİL BAªLIĞI
• SPİRAL ªAFT HORTUMU (ESNEK TAHRİP HOTUMU VE İÇ MİLİ)
  

BENZiNLi ÇALI TIRPANI  GÜVENLiĞi /  ÖNEMLi GÜVENLiK BiLGiLERi

Benzinli çalı tırpanı dıº mekanda çim ve ince çalı gruplarını kesmekte kullanmak üzere tasarlanmıºtır. Bu cihaz 
asla bir motorlu testere olarak kullanılamaz.  Diğer amaçlar için kullanımı operatörün yaralanmasına ya 
da çalı tırpanının ve diğer mülkiyetin zarar görmesine neden olabilir. Çoğu yaralanma ya da mülk zararı bu 
kılavuzdaki ve çalı tırpanı makinesinin üzerindeki talimatlar izlenerek önlenebilir. En genel tehlikelere karºı 
kendinizi ve çevrenizdekileri korumanın en iyi yolları aºağıda açıklanmıºtır.

GÜVENLi KULLANIM iÇiN GENEL TALiMATLAR

ªirketimizin tüm ürünlerinin yanında bir kullanım kılavuzu verilmektedir. Cihazın kullanımını anlamak için lütfen 
bu kılavuzu dikkatle okuyun. Diğer ayrıntılar için müºteri hizmetlerimiz ile iletiºime geçin.

KULLANMADAN ÖNCE

Çalı Tırpanı / Hareketli Parçaların incelemesi
- Hareketli parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol edin.
- Aºınan, bükülen, kırık, çapaklanan ya da herhangi bir ºekilde hasarlı parça var ise makineyi çalıºtırmayın.
- Bir aksesuar kullanırken düzgün takıldığından ve iyice sıkıldığından emin olun.
- Koruyucu güvenlik kapağının yerinde ve güvenli olduğundan emin olun.
- Mutlaka orijinal misina grubu ve bıçak kullanın. Kesme bıçağında / misina grubunda hiçbir ºekilde ilave  
 ya da kaynak iºlemi yapmayın. Orijinal olmayan hiçbir parçayı kullanmayın. Bu tür durumlardan oluºacak  
 hasar ve kazalardan kullanıcı sorumlu olacaktır.

Operatör ve Çevre Güvenliği:
- Baºınız (gözler ve ense) kulaklarınızı, ellerinizi ve ayaklarınızı korumak için güvenlik ºapkası, kalın koruyucu  
 eldiven, kulak koruyucu ve koruyuculu çizme giyin.
- Uygun ºekilde giyinin, bol giysi ya da mücevher kullanmayın; bunlar cihazın hareketli parçalarına takılabilir.
- Çalı tırpanını kullanan herkesin bu talimatları bildiğinden emin olun. Çocukların makineyi kullanmasına  
 asla izin vermeyin. Çocukları ve evcil hayvanları çalıºma alanında uzak tutun. 
- Civataları ve sabitleyicileri kontrol edin, gevºek ya da eksik olup olmadıklarına bakın.
- Akıl, ruh ve beden sağlığı yerinde olmayan kiºilerin çalı tırpanı makinesini kullanmasına izin vermeyin.

Bluelight Outdoor / Benzinli Çalı Tırpanı / BK520

Misina Baºlık Montajı
- Misina bağlantı vidası ters yivli olduğundan sıkma iºlemi saat yönünün tersine yapılmalıdır (Sağadan sola  
 doğru çevirilmelidir).
- 1 numaralı kalın sarı pulu takın ve kilit pulunu sabitledikten sonra ardından misina baºlığını saat yönünün tersine  
 çevirerek sıkınız. Baºlığın tam olarak sıkıºtırıldığından emin olunuz.  

Misina Uzunluk Ayarı
- Motor azami dönüº hızındayken misina baºlığını zemine bastırın. Bu iºlem baºlık içerisinden misinanın  
 çıkmasını sağlayacaktır. Standart uzunluk elde edilene kadar bu iºleme devam edin.

Kesme Bıçağının Takılması;
- Kesme bıçağı çok keskindir, dikkatle tutun.
- Bıçağı düzgün ºekilde takmak için kılavuzu dikkatle okuyun.
- Bıçak sabitleme civatası sola (TERS) diºlidir, sıkmak için saat yönünün tersinde, gevºetmek için saat yönünde çevirin.
- Asla orijinal olmayan parça ve aksesuar kullanmayın.

Yakıt ikmali
-  MOTORU KESiNLiKLE SADECE BENZiN iLE ÇALIªTIRMAYIN. MUTLAKA YAĞ BENZiN KARIªIMI KULLANILARAK  
 MOTOR ÇALIªTIRILMALIDIR.
-  Motor 25/1 oranında Kurºunsuz benzin ve iki zamanlı motor yağı karıºımı ile çalıºtırılmalıdır.
 2.5 Lt. Kurºunsuz Benzin + 100 ml 2 zamanlı motor yağı.
-  Yakıt deposu kapağını çıkarın ve makine düz bir yüzeydeyken yakıt seviyesini kontrol edin.
-  Yakıt seviyesi düºükse yakıt ikmalini iyi havalandırılan bir yerde motor dururken yapın.
-  Motor bir süre çalıºmıº ve sıcak ise soğumasını bekleyin. Benzin buharının alevlere ya da kıvılcımlara  
 eriºebileceği, kapalı bir mekan içinde kesinlikle yakıt ikmali yapmayın.
- Yakıtı depodan taºmayacak ºekilde doldurunuz.
- Yakıt ikmali sırasında sigara ve türevlerini içmeyin, kıvılcım ve ateº çıkaracak unsurları ikmal sırasında  
 bölgeden uzak tutun.
 UYARI !!!
 Benzin son derece yanıcı ve parlayıcı bir maddedir.
 Benzinle iº yaparken yanabilir ya da ciddi ºekilde yaralanabilirsiniz.
• Motoru durdurun, ısı, kıvılcım ve alevi uzak tutun.
• Yalnızca dıº mekanlarda yakıt ikmali yapın.
• Dökülen yakıtı hemen silin.
 UYARI !!!
 Yakıt ikmali sırasında yanınızda yangın söndürücü bulundurunuz!

ÇALIªTIRMA SIRASINDA

- Cihaz iyi havalandırılan bir yerde kullanılmalıdır. Egzozdan çıkan karbon monoksit gazı bilinç kaybı ve  
 ölümle sonuçlanacak kaza ve yaralanmalara neden olur.
- Çocukları uzak tutun. Çevredekiler çalıºma sırasında güvenli bir mesafede tutulmalıdır (en az 7-8 metre).
- Tüm uzuvlarınızı ve giysilerinizi motoru çalıºtırırken ya da kullanırken bıçaktan uzak tutun.
- Kesim sırasında makineyi iki elinizle sıkıca kavrayın ve ayaklarınızla vücudunuzu dengeli tutun.
- Operatör kesim alanının yerel talimatlarına uymalıdır.
- Güvenlik için ASLA cihaz yüksüz halde tam gaz çalıºtırılmamalıdır. 
- Cihazı susturucusuz çalıºtırmayın. 
- Ağır bir iº temposunda çalıºıyorsanız her zaman yanınızda biri olsun. 
- Bir ayarlama ya da bakım iºlemi yaparken cihazı durdurun ve buji kapağını çıkartın.
- Misina ya da Bıçak tarafından fırlatılan nesneler ciddi yaralanmalara neden olabilir. Makineyi kullanmadan  
 önce bölgeyi dikkatle inceleyin, kaya, kırık cam, çivi, tel ya da yay gibi bıçak ya da misinaya takılabilecek  
 ya da fırlatılabilecek tüm nesneleri temizleyin.

SAKLAMA / SAKLAMA HAZIRLIĞI

Benzinli Çalı Tırpanını sorunsuz ve iyi durumda kalması için uygun saklama hazırlığı ºarttır. Aºağıdaki adımlar, 
Benzinli Çalı Tırpanını iºlevi ve görünümünü pas ve aºınmadan etkilenmesini önlemeye yardımcı olacak ve 
yeniden kullanıldığında motorun daha kolay çalıºmasını sağlayacaktır.
 
 Yakıt Deposunu ve Karbüratörü Boºaltma
1. Karbüratörün altına uygun özelliklerde bir benzin kabı koyun ve yakıtın dökülmesini önlemek için huni kullanın.
2. Karbüratördeki yakıtı tahliye edin.,
 UYARI !!!
 Benzin son derece yanıcı ve parlayıcı bir maddedir.
 Benzinle iº yaparken yanabilir ya da ciddi ºekilde yaralanabilirsiniz.
• Motoru durdurun, ısı, kıvılcım ve alevi uzak tutun.
• Yalnızca dıº mekanlarda yakıt boºaltımı yapın.
• Dökülen yakıtı hemen silin.
3. Tüm yakıt kaba boºaldıktan sonra gerekli kontrolleri yapın.
4. Motoru her zaman tırpan bölümünden daha yüksekte tutun.
 UYARI! Yakıt boyaya ve plastiğe zarar verebilir. Yakıt deposunu doldururken yakıtı dokmemeye dikkat edin.
 Dökülen yakıttan kaynaklanan hasar garanti kapsamında değildir.
-  Yakıt ikmalinden ya da boºaltımından sonra yakıt deposu kapağını iyice sıkarak kapatın.
-  Dökülen yakıt yalnızca yangın tehlikesi teºkil etmez, ayrıca çevreye ve doğaya zarar verir. Dökülen yakıtı hemen silin.

 Temizleme
1. Cihazın bütün parçalarını dikkatli bir ºekilde nemli bir bez ile silin. Asla kimyasal aºındırıcı kullanmayın ve  
 su ile yıkamayın.
 
 Motor Temizleme
- Motor kısmının temızlenmesi sırasında hiçbir kimyasal madde kullanmayın. Nemli bir bez ile silin ve basınçlı  
 hava ile motorun hava kanallarını temizleyin.

BUJi BAKIMI

UYARI! Yanlıº buji kullanımı motorda ciddi kalıcı hasara sebep olur ve ürününüz garanti kapsamı 
dıºında kalmasına neden olur.
1. Buji kapağını çıkartın ve buji alanı çevresindeki tüm pislikleri temizleyin.
2. Bujiyi, araç kitindeki 5/8-inclik bir buji anahtarı ile sökün.
3. Bujiyi inceleyin. Elektrotlar yıpranmıºsa ya da karbon ve diğer tortuların miktarı aºırı arttığında temizleme  
 iºlemi yetersiz kalıyor ise buji değiºtirilmelidir.
4. Bujiyi monte etmeden önce, elektrot boºluğunu bir kablo kalınlığı ölçme aygıtı ile ölçün. Aralık 0,024 ile  
 0,028 inç (0,6 – 0,7 mm) arasında olmalıdır. Gerekiyorsa yan elektrotu dikkatle bükerek boºluğu düzeltin.
5. Bujiyi elinizle dikkatle takın ve yivlerin bozulmamasına dikkat edin.
6. Buji yerine oturduktan sonra pula baskı yaparak 5/8 inçlik buji anahtarı ile sıkın. Kullanılmıº bir bujiyi  
 yeniden takarken buji yerine oturduktan sonra 1/8 – 1/4 tur daha sıkın. Yeni bir bujiyi yeniden takarken  
 buji yerine oturduktan sonra 1 tur daha sıkın.
7. Buji kapağını takın.

 UYARI !!!
 Motor sıcakken buji bakımı ve değiºimi yapmayınız. Motorun soğumasını bekleyiniz.
 Bujinin fazla sıkılması silindir baºlığındaki diºlere zarar verebilir.

 UYARI !!!
• Bir bahçe hortumu ya da basınçlı yıkama ekipmanı kullanılması suyun hava filtresine kaçmasına neden  
 olabilir. Hava filtresindeki su filtre elemanının ve karbüratör ya da motor silindirine girerek hasara neden  
 olabilir. Bu tür durumlarda ürün garanti kapsamı dahilinde iºlem görmeyecektir.
• Sıcak motor ile temas eden su hasara neden olabilir. Misina ve bıçak kısmını yıkamadan önce mutlaka  
 soğumasını bekleyin.

 UYARI !!!
1. Sıcak misina ve bıçak kısmına püskürtülen su, çok hızlı soğumadan dolayı parçaların hasar görmesine neden olabilir.
2. Çalı tırpanı makinesini temizledikten sonra, eriºilebilir tüm yüzeyleri kurutun.
3. Motor içine su kaçmıº ise buharlaºması için normal çalıºma sıcaklığına eriºene kadar dıº mekanda rölantide çalıºtırın.
4. Motoru durdurun ve soğumasını bekleyin.
5. Makine temizlendikten ve kuruduktan sonra, hasarlı boya yerlerine rötuº yapın ve diğer alanları ince bir  
 yağ tabakasıyla kaplayın. Gaz telini bir silikon sprey yağlayıcı ile yağlayın.

 SAKLAMA ÖNLEMLERi

- Yakıt deposunda ve karbüratör içinde hiç yakıt kalmayacak ºekilde muhafaza etmeniz önerilir. Yakıt dolu  
 bir ºekilde muhafaza etmeniz çeºitli tehlikelere yol açabilir. Benzin buharının ateº alma tehlikesinin önlenmesi  
 önemlidir. Fırın, su ısıtıcı ya da giysi kurutucu gibi kıvılcım üreten cihazlardan uzak iyi havalanan bir saklama  
 alanı seçin. Ayrıca kıvılcım üreten elektrik motoru bulunan ya da elektrikli alet çalıºtırılan alanlardan da kaçının.
-  Mümkünse, pas ve korozyonu hızlandıran yüksek nemli yerlerde saklamaktan kaçının.
-  Çalı tırpanını düz bir zemine koyun. Eğimli düzlem yakıt sızıntısına neden olabilir.
- Motor ve egzoz sistemi soğukken, makineyi tozu önleyecek ºekilde örtün. Sıcak motor ve egzoz sistemi  
 bazı malzemelerin alev almasına ya da erimesine neden olabilir. Toz örtüsü olarak plastik madde
 kullanmayın. Gözenekli olmayan bir örtü, makine çevresindeki nemi hapsederek pas ve aºınmayı hızlandırabilir.

 YAKIT SAKLAMA UYARISI!
- Cihazı kullandığınız bölgeye bağlı olarak yakıt formülleri hızla bozulabilir ve oksitlenebilir. Yakıt bozulması ve  
 oksitlenmesi 30 gün gibi kısa bir sürede gerçekleºebilir ve karbüratör ve/veya yakıt sistemine zarar verebilir.  
 Kimyasal tepkimelere uyumlu yakıt bidonu kullanınız.
- Benzin, saklanırken oksitlenebilir ve bozulabilir. Eski benzin motorun zor çalıºmasına neden olur ve yakıt  
 sistemini tıkayan reçine birikintileri bırakır. Makinedeki benzin saklama sırasında bozulursa, karbüratör ve  
 diğer yakıt sistemi bileºenlerini temizlemeniz gerekebilir. Bozulmuº, kirli, su karıºmıº yakıt kullanımından  
 kaynaklanan yakıt sisteminde oluºabilecek hasarlardan kullanıcı sorumludur.
- Yakıt deposunda ve karbüratörde soruna yol açmadan benzinin saklanabileceği sürenin uzunluğu, benzin  
 karıºımı, saklama sıcaklığı ve yakıt deposunun kısmen ya da tamamen dolu olması gibi faktörlere bağlı olarak  
 değiºir. Kısmen dolu bir yakıt deposundaki hava yakıtın bozulmasını hızlandırır. Çok yüksek saklama   
 sıcaklıkları yakıt bozulmasını hızlandıracaktır. Yakıt bozulması sorunları birkaç ay içinde ya da yakıt deposu  
 doldurulduğu sırada benzin yeni değilse daha kısa sürede oluºabilir.
- Garanti, saklama hazırlığına uyulmamasından kaynaklanan yakıt sistemi hasarını ya da motor performansı  
 sorunlarını kapsamaz. 
- Yakıt deposunu ve karbüratörü boºaltarak yakıt bozulması sorunlarını önleyebilirsiniz.

 DEPODAN ÇIKARMA

- Çalı tırpanını KULLANMADAN ÖNCE bölümünde açıklanan ºekilde kontrol edin.
- Saklama hazırlığında yakıt boºaltıldıysa depoyu yeni benzin ve yağ karıºımı  ile doldurun. Yakıt ikmali için  
 bir benzin konteyneriniz varsa yalnızca yeni benzin ile dolu olduğundan emin olun. Benzin zaman içinde   
 oksitlenip bozularak zor çalıºmaya neden olur.
- Silindir saklama hazırlığı sırasında yağla kaplanmıºsa, motor ateºleme sırasında kısa bir süre fazla duman  
 üretebilir. Bu normaldir.

1. MONTAJ PROSEDÜRLERi
 BK-520 BENZiNLi ÇALI TIRPANI üç ana bölümden oluºur; motor, esnek mil ve tahrip mili.

1. Tahrip Mili Montajı (ªekil1)
Esnek Mili, Tahrip Mili eklem borusunun ucuna takın ve civatayı esnek milin yuvasına takarak eklem borusu 
civatasını gevºetin.
NOT: Ensek iç milin kare ucunu tahrip milinin kare deliğine (tahrip milini hafifçe çevirerek) hizalayın, 
bu sayede sıkı bir ºekilde bağlanırlar.

2. Esnek Mil Montajı (ªekil2)
Yaylı PiMi çekin. Esnek iç milin kare ucunu kare deliğe sokarak esnek mili kavrama kutusuna sokun ve pimi 
esnek milin yuvasına yerleºtirin.

BU İªLEM SIRASINDA SON DERECE DİKKATLİ OLUNMALIDIR, ESNEK MİL UÇLARININ DEFORMASYONU 
GİBİ DURUMLAR KULLANICI SORUMLULUĞUNDADIR.
3. Gaz Teli ve Stop Kordonu Montajı
Gaz telini ve stop kordonunu mil sapındaki kablo deliklerinden geçirin, ardından her bir terminale uygun 
ºekilde bağlayın (ªekil3). Gaz kumanda kolunun montajını yaparken kesinlikle gaz kumanda kolunu parçalamayın 
ve sökmeyin. Montaj iºlemi gaz kumanda kolununun vidalarını gevºeterek tahrip miline geçirin, gerekli 
ayarlamayı yaptıktan sonra vidaları tekrar sıkın.
Son olarak bağlanan gaz telini ve stop kordonunu esnek mile kablo kelepçesi ile sabitleyin (ªekil4).

4. TEKNiK ÖZELLiKLER

Çalı Tırpanı Model  BK-520
Motor Modeli  44F-5
MotorTipi   2 Zamanlı Hava Soğutmalı
Motor Hacmi  51.7 CC
Motor Gücü  1.6 kW (2.1 BG)
Maksimum Dönüº Hızı 9500 RPM
Benzin Yağ Karıºım Oranı 25:1
Yakıt Depo Kapasitesi 1.2 Lt.

Boyut
Net Ağırlık (Boº, Kg.) 11.7
Uzunluk (mm)  1850
Geniºlik (mm)  600
Yükseklik (mm)  400

Ateºleme; İndüksiyon bobinli manyetolu, kontaksız.
Misina kesme baºlığı, 3 diºli bıçak.

Bıçak ve misina, taº vb. sert bir cisme çarparsa, motoru hemen durdurun ve bıçağı/misinayı ve ilgili parçaların 
normal durumda olduğundan emin olun. Çim ya da çalılar bıçağa dolandığında, motoru ve bıçağı durdurup 
buji kapağını söktükten sonra çalı ya da çimleri temizleyin. 

5. Durdurma
- Motor hızını azaltın motorun 3-5 dk. rölantide çalıºmasını bekleyin 
ve ardından durana kadar stop düğmesini “0” konumuna getirin 
(ªekil5). ASLA MOTOR YÜKSEK HIZDA ÇALIªIRKEN ANiDEN 
DURDURMAYIN! Aksi halde motor sıcak olduğundan ºiºme 
ve sıkıºma oluºabilir ve bir sonraki çalıºmada zorluk 
yaºayabilirsiniz.

3. BAKIM
1. Düzenli kontrol

1) Temizlik 
1.1 Hava filtresini temizleyin (ºekil6).
1.2 Buji aralığındaki karbonu temizleyin (standart aralık 0.6mm ya da 0.023 inçtir) (ªekil7).
1.3 Silindir egzoz deliğini ve susturucuyu silindire zarar vermeyecek ºekilde temizleyin. 
Silindir kapağına ya da fan kutusu kapağına giren toz ve çimleri temizleyin (aksi halde 
aºırı ısınma gibi sorunlar oluºabilir).
2) Herhangi bir yakıt ya da yağ sızıntısını dikkatle inceleyin.
3) Tüm somunları, civataları, vidaları vb. kontrol edin ve gereken ºekilde sıkı ve sabit olduklarından 
emin olun.
4) Esnek mil hortumunu ve esnek mili her 2 (iki) saatlik kullanımdan sonra gres yağı ile yağlayınız.
5) Her 5 saatlik kullanımdan sonra tahrip mili baºlığı üzerindeki küçük vidayı sökerek içini gres 
yağı ile doldurunuz. Yağsız çalıºma tahrip mili baºlığına kalıcı ciddi hasarlar verir.  

4. Tutma Sapı (ªekil 8)
Tutma sapını ve braketi paketinden çıkarın. Tutma sapını ve braketi 2 civata ile gevºek olarak takın ve tutma sapının 
konumunu rahat çalıºma ºeklinize göre ayarladıktan sonra gevºek olan civataları iyice sıkın.

5. Güvenlik Kapağı (ªekil 9)
1) Güvenlik kapağını tahrip mil baºlığının üzerine gelecek ºekilde tahrip borusuna paket içerisinde çıkan vidalar ile takın.
2) Güvenlik kapağı braketini uygun konuma getirdikten sonra vidaları sıkın.
3) ASLA Güvenlik kapağı olmadan kullanmayın. Ciddi ºekilde yaralanabilirsiniz.

6. Bıçak
1) Çelik bıçağı takarken bıçağı ºekil 10’da gösterilen ºekilde 
sabitleyin.
2) Bıçağı takarken ya da çıkarırken bıçak tutucuyu kilit kolu ile 
kilitleyerek ºekil 11’de gösterildiği gibi gevºetin.
NOT: Bıçak sabitleme civatası TERS yivdir. Sökme iºlemi 
saat yönünde, sıkma iºlemi ise saat yönünün tersine 
yapılmalıdır. bu iºlemi yaparken parmaklarınızı yaralamamak 
için kalın iº eldiveni giyin. civatanın düzgün ve sıkı bir ºekilde takıldığından emin olun.

2. ÇALIªTIRMA PROSEDÜRLERi

DiKKAT! Cihazı tam gaz ile çalıºtırmak, bıçağın / misinanın aniden yüksek devirde dönmesine neden 
olur ve bu durum son derece tehlikelidir. DAHA UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM İÇİN, CİHAZI SATIN 
ALDIKTAN SONRA BELİRTİLEN ÖZELLİKTE YAKIT DOLUMUNU YAPIN VE RÖLANTİDE YÜKSÜZ BİR 
ªEKİLDE 1 DEPO YAKIT BİTENE KADAR ÇALIªTIRIN. BU İªLEM MOTORUNUZUN AÇILMASI VE DAHA 
UZUN ÖMÜRLÜ OLMASINI SAĞLAYACAKTIR. ASLA İLK ÇALIªTIRMADA TAM GAZ İLE ÇALIªMAYA 
BAªLAMAYIN!

Yakıt Doldurma ve Baºlama
1. Yakıt: Bu benzinli motor tek silindirli, iki zamanlı motor 
olup 90 OKTAN veya üzeri kurºunsuz benzin ve yağ karıºımı 
ile çalıºır. Cihazı asla farklı yakıt tipleri ile çalıºtırmayın. Aksi 
takdirde motorda kalıcı hasarlar meydana gelir. Yağ, iki 
zamanlı benzinli motora uygun olmalıdır (asla yerine baºka 
tip yağ kullanmayın). Benzin ve yağ karıºım oranı, ürün ile 
birlikte verilen ölçüm kabında belirtilen ölçüler doğrultusunda 
hazırlanmalıdır (ªekil 12’de belirtildiği gibi 25:1 oranında).
2. Benzin dönüº pompası (karbüratör altındaki ºeffaf plastik 
pompa) benzin yakıt deposuna geri dönene kadar plastik pompaya sürekli olarak basın.
3. Gaz kumanda kolunu START konumuna getirin. 
4. Jigleyi ayarlayın. Kıºın veya ilk çalıºtırmada jigle kapalı (off) konumuna getirin, motor sıcakken çalıºtırmalarda 
jigle açılmalıdır.

5. Yakıt karıºımının silindire tam olarak ulaºması için çalıºtırma kabzasını 3 ila 5 defa yavaºça çekin ve ardından 
aynı iºlemi motoru çalıºtırmak için çalıºtırma kabzasını hızlıca çekin. Çalıºtırma kabzasının tamamen çekildiğinden 
emin olun, kabzayı asla aniden serbest bırakmayın, aksi takdirde cihaz hasar görür ve arızalara neden olur.
6. Motor çalıºtıktan sonra, jigleyi yavaºça tamamen açık konuma getirebilirsiniz.
7. İºleme baºlamadan önce motorun 5 dk. boyunca rölantide çalıºmasını bekleyin. MOTOR SOĞUKKEN ASLA 
YÜKSEK HIZLARDA ÇALIªTIRMAYIN VE KESME iªLEMi YAPMAYIN.
8. Yeni (SIFIR) motor ilk 5 -6 saat boyunca tam gazda çalıºmaz. Tam gazda çalıºabilmesi için 5-6 saat boyunca 
yüksüz rolanti devirde çalıºtırılması gerekir.
9. Sırt askı aparatı tekli kayıºlar hızlı kuplaj ve serbest bırakma sistemine sahip olup tek elle kullanma imkanı 
sağlamaktadır. Acil durumlarda kullanıcının kayıºları tek 
hamle ile çıkartılmasına olanak sağlar.
10. Civataları ve sabitleyicilerin gevºek ya da eksik olup 
olmadıklarını kontrol edin.
AYARLAMA (ªekil 13) Rölanti hızı çok yüksek ya da düºük 
olduğunda, rölanti hızı ayarlama vidasıyla ayarını yapın. 
Bıçağın rölanti hızında dönmeye devam etmesi halinde 
ayarlama vidasını saat yönü tersinde çevirin (gevºetin).
11. Asla motoru yüksüz durumda tam gazda çalıºtırmayın. 
Motorunuzun ve diğer aparatların ciddi ºekilde 
hasarlanmasına neden olur.

ÖNEMLi UYARI !!! 
SATIN ALMIª OLDUĞUNUZ BENZİNLİ ÇALI TIRPANI SADECE 90 OKTAN VE ÜZERi KURªUNSUZ BENZİN 
VE YAĞ KARIªIMI İLE ÇALIªMA LİSANSINA SAHİPTİR. FARKLI TÜRDE YAKIT KULLANIMINDAN YA DA 
YAĞSIZ BENZİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HATA, KUSUR VE ARIZALAR GARANTİ KAPSAMI 
DAHİLİNDE İªLEM GÖRMEYECEKTİR.

DİKKAT! 
2 ZAMANLI YAĞ KARIªIMSIZ BENZIN KULLANILMASI MOTORDA 
KiLiTLENMEYE VE CiDDi HASARA NEDEN OLACAKTIR.

DİKKAT!
Motor çalıºtığında bıçak dönebilir ve esnek mil burulabilir. Motor 
çalıºtırılırken bıçağın / misinanın hiçbir nesneyle temas etmesine izin 
vermeyin.

3. Taºıma iºlemi (ªekil 14)
1) İnce sapı sol elinizle tutun ve yere eğilin. Sağ kolunuzu sağ kemere geçirin.
2) Mili sağ elinize aktarın ve geriye uzanarak sol kolunuzu diğer kemere geçirin.
3) Motor ünitesi sırtınıza takıldığında mili ºekil 14’de gösterildiği gibi kavrayın.

4. Kesme
1) Bıçak saat yönü tersinde döner, bu nedenle verimli kesim için tırpanın sağdan sola doğru kullanılması önerilir.
2) İzleyenleri çalıºma alanında en az 7~8m (30ft) mesafede tutun.
3) Son derece dikkatli olmalısınız.
4) Misina baºlığı ile sadece ot ve türevlerini kesmekte kullanılmalıdır.
5) Bıçak, ot ve 3mm çapındaki çalılıkları kesme iºleminde kullanılabilir.

BAKIM VE SERVİS

Genel Bakım Önerileri
1. Havalandırma kanallarının tıkanmasına izin vermeyiniz ve düzenli olarak temizleyiniz.
2. Motorun ve tetiğin açıklıklarından girebilecek toz partiküllerini düzenli olarak kontrol ediniz.  
 Yumuºak bir fırça ya da basınçlı hava ile tozları temizleyebilirsiniz. Temizlerken gözleriniz  
 için koruyucu gözlük kullanınız.
3.  Cihazı sadece yumuºak az nemli bez ile siliniz. Suya sokmayınız. Asla benzin, alkol veya  
 kimyasal bazlı temizleyiciler kullanmayınız. Herhangi bir hasar ya da arıza durumunda  
 mutlaka öncelikle Müºteri Hizmetlerimiz ile iletiºime geçiniz.

BLUELIGHT BENZİNLİ ÇALI TIRPANI, 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. HAVA FİLTESİ, YAKIT FİLTRESİ, MİSİNA VE MİSİNA BAªLIĞI GİBİ)

CİHAZIN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR.



PAKET İÇERİĞİ

DİKKAT! BENZİNLİ ÇALI TIRPANI 2 AYRI KOLİDE SATIªA SUNULMAKTADIR.

1. KOLİ İÇERİĞİ 

• ANA ÜNİTE (GAZ KOLU, TAªIMA SIRTLIĞI)
• MİSİNA BAªLIĞI
• BIÇAK
• KULLANIM KILAVUZU, TAKIM POªETİ VE VİDALAR
• GÜVENLİK KAPAĞI
• TUTMA SAPI VE BRAKET
• ÖLÇEKLİ BENZİN KABI

2. KOLİ İÇERİĞİ

• TAHRİP BORUSU, İÇ MİLİ, EK BAĞLANTI BORUSU VE TAHRİP MİL BAªLIĞI
• SPİRAL ªAFT HORTUMU (ESNEK TAHRİP HOTUMU VE İÇ MİLİ)
  

BENZiNLi ÇALI TIRPANI  GÜVENLiĞi /  ÖNEMLi GÜVENLiK BiLGiLERi

Benzinli çalı tırpanı dıº mekanda çim ve ince çalı gruplarını kesmekte kullanmak üzere tasarlanmıºtır. Bu cihaz 
asla bir motorlu testere olarak kullanılamaz.  Diğer amaçlar için kullanımı operatörün yaralanmasına ya 
da çalı tırpanının ve diğer mülkiyetin zarar görmesine neden olabilir. Çoğu yaralanma ya da mülk zararı bu 
kılavuzdaki ve çalı tırpanı makinesinin üzerindeki talimatlar izlenerek önlenebilir. En genel tehlikelere karºı 
kendinizi ve çevrenizdekileri korumanın en iyi yolları aºağıda açıklanmıºtır.

GÜVENLi KULLANIM iÇiN GENEL TALiMATLAR

ªirketimizin tüm ürünlerinin yanında bir kullanım kılavuzu verilmektedir. Cihazın kullanımını anlamak için lütfen 
bu kılavuzu dikkatle okuyun. Diğer ayrıntılar için müºteri hizmetlerimiz ile iletiºime geçin.

KULLANMADAN ÖNCE

Çalı Tırpanı / Hareketli Parçaların incelemesi
- Hareketli parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol edin.
- Aºınan, bükülen, kırık, çapaklanan ya da herhangi bir ºekilde hasarlı parça var ise makineyi çalıºtırmayın.
- Bir aksesuar kullanırken düzgün takıldığından ve iyice sıkıldığından emin olun.
- Koruyucu güvenlik kapağının yerinde ve güvenli olduğundan emin olun.
- Mutlaka orijinal misina grubu ve bıçak kullanın. Kesme bıçağında / misina grubunda hiçbir ºekilde ilave  
 ya da kaynak iºlemi yapmayın. Orijinal olmayan hiçbir parçayı kullanmayın. Bu tür durumlardan oluºacak  
 hasar ve kazalardan kullanıcı sorumlu olacaktır.

Operatör ve Çevre Güvenliği:
- Baºınız (gözler ve ense) kulaklarınızı, ellerinizi ve ayaklarınızı korumak için güvenlik ºapkası, kalın koruyucu  
 eldiven, kulak koruyucu ve koruyuculu çizme giyin.
- Uygun ºekilde giyinin, bol giysi ya da mücevher kullanmayın; bunlar cihazın hareketli parçalarına takılabilir.
- Çalı tırpanını kullanan herkesin bu talimatları bildiğinden emin olun. Çocukların makineyi kullanmasına  
 asla izin vermeyin. Çocukları ve evcil hayvanları çalıºma alanında uzak tutun. 
- Civataları ve sabitleyicileri kontrol edin, gevºek ya da eksik olup olmadıklarına bakın.
- Akıl, ruh ve beden sağlığı yerinde olmayan kiºilerin çalı tırpanı makinesini kullanmasına izin vermeyin.

Bluelight Outdoor / Benzinli Çalı Tırpanı / BK520

Misina Baºlık Montajı
- Misina bağlantı vidası ters yivli olduğundan sıkma iºlemi saat yönünün tersine yapılmalıdır (Sağadan sola  
 doğru çevirilmelidir).
- 1 numaralı kalın sarı pulu takın ve kilit pulunu sabitledikten sonra ardından misina baºlığını saat yönünün tersine  
 çevirerek sıkınız. Baºlığın tam olarak sıkıºtırıldığından emin olunuz.  

Misina Uzunluk Ayarı
- Motor azami dönüº hızındayken misina baºlığını zemine bastırın. Bu iºlem baºlık içerisinden misinanın  
 çıkmasını sağlayacaktır. Standart uzunluk elde edilene kadar bu iºleme devam edin.

Kesme Bıçağının Takılması;
- Kesme bıçağı çok keskindir, dikkatle tutun.
- Bıçağı düzgün ºekilde takmak için kılavuzu dikkatle okuyun.
- Bıçak sabitleme civatası sola (TERS) diºlidir, sıkmak için saat yönünün tersinde, gevºetmek için saat yönünde çevirin.
- Asla orijinal olmayan parça ve aksesuar kullanmayın.

Yakıt ikmali
-  MOTORU KESiNLiKLE SADECE BENZiN iLE ÇALIªTIRMAYIN. MUTLAKA YAĞ BENZiN KARIªIMI KULLANILARAK  
 MOTOR ÇALIªTIRILMALIDIR.
-  Motor 25/1 oranında Kurºunsuz benzin ve iki zamanlı motor yağı karıºımı ile çalıºtırılmalıdır.
 2.5 Lt. Kurºunsuz Benzin + 100 ml 2 zamanlı motor yağı.
-  Yakıt deposu kapağını çıkarın ve makine düz bir yüzeydeyken yakıt seviyesini kontrol edin.
-  Yakıt seviyesi düºükse yakıt ikmalini iyi havalandırılan bir yerde motor dururken yapın.
-  Motor bir süre çalıºmıº ve sıcak ise soğumasını bekleyin. Benzin buharının alevlere ya da kıvılcımlara  
 eriºebileceği, kapalı bir mekan içinde kesinlikle yakıt ikmali yapmayın.
- Yakıtı depodan taºmayacak ºekilde doldurunuz.
- Yakıt ikmali sırasında sigara ve türevlerini içmeyin, kıvılcım ve ateº çıkaracak unsurları ikmal sırasında  
 bölgeden uzak tutun.
 UYARI !!!
 Benzin son derece yanıcı ve parlayıcı bir maddedir.
 Benzinle iº yaparken yanabilir ya da ciddi ºekilde yaralanabilirsiniz.
• Motoru durdurun, ısı, kıvılcım ve alevi uzak tutun.
• Yalnızca dıº mekanlarda yakıt ikmali yapın.
• Dökülen yakıtı hemen silin.
 UYARI !!!
 Yakıt ikmali sırasında yanınızda yangın söndürücü bulundurunuz!

ÇALIªTIRMA SIRASINDA

- Cihaz iyi havalandırılan bir yerde kullanılmalıdır. Egzozdan çıkan karbon monoksit gazı bilinç kaybı ve  
 ölümle sonuçlanacak kaza ve yaralanmalara neden olur.
- Çocukları uzak tutun. Çevredekiler çalıºma sırasında güvenli bir mesafede tutulmalıdır (en az 7-8 metre).
- Tüm uzuvlarınızı ve giysilerinizi motoru çalıºtırırken ya da kullanırken bıçaktan uzak tutun.
- Kesim sırasında makineyi iki elinizle sıkıca kavrayın ve ayaklarınızla vücudunuzu dengeli tutun.
- Operatör kesim alanının yerel talimatlarına uymalıdır.
- Güvenlik için ASLA cihaz yüksüz halde tam gaz çalıºtırılmamalıdır. 
- Cihazı susturucusuz çalıºtırmayın. 
- Ağır bir iº temposunda çalıºıyorsanız her zaman yanınızda biri olsun. 
- Bir ayarlama ya da bakım iºlemi yaparken cihazı durdurun ve buji kapağını çıkartın.
- Misina ya da Bıçak tarafından fırlatılan nesneler ciddi yaralanmalara neden olabilir. Makineyi kullanmadan  
 önce bölgeyi dikkatle inceleyin, kaya, kırık cam, çivi, tel ya da yay gibi bıçak ya da misinaya takılabilecek  
 ya da fırlatılabilecek tüm nesneleri temizleyin.

SAKLAMA / SAKLAMA HAZIRLIĞI

Benzinli Çalı Tırpanını sorunsuz ve iyi durumda kalması için uygun saklama hazırlığı ºarttır. Aºağıdaki adımlar, 
Benzinli Çalı Tırpanını iºlevi ve görünümünü pas ve aºınmadan etkilenmesini önlemeye yardımcı olacak ve 
yeniden kullanıldığında motorun daha kolay çalıºmasını sağlayacaktır.
 
 Yakıt Deposunu ve Karbüratörü Boºaltma
1. Karbüratörün altına uygun özelliklerde bir benzin kabı koyun ve yakıtın dökülmesini önlemek için huni kullanın.
2. Karbüratördeki yakıtı tahliye edin.,
 UYARI !!!
 Benzin son derece yanıcı ve parlayıcı bir maddedir.
 Benzinle iº yaparken yanabilir ya da ciddi ºekilde yaralanabilirsiniz.
• Motoru durdurun, ısı, kıvılcım ve alevi uzak tutun.
• Yalnızca dıº mekanlarda yakıt boºaltımı yapın.
• Dökülen yakıtı hemen silin.
3. Tüm yakıt kaba boºaldıktan sonra gerekli kontrolleri yapın.
4. Motoru her zaman tırpan bölümünden daha yüksekte tutun.
 UYARI! Yakıt boyaya ve plastiğe zarar verebilir. Yakıt deposunu doldururken yakıtı dokmemeye dikkat edin.
 Dökülen yakıttan kaynaklanan hasar garanti kapsamında değildir.
-  Yakıt ikmalinden ya da boºaltımından sonra yakıt deposu kapağını iyice sıkarak kapatın.
-  Dökülen yakıt yalnızca yangın tehlikesi teºkil etmez, ayrıca çevreye ve doğaya zarar verir. Dökülen yakıtı hemen silin.

 Temizleme
1. Cihazın bütün parçalarını dikkatli bir ºekilde nemli bir bez ile silin. Asla kimyasal aºındırıcı kullanmayın ve  
 su ile yıkamayın.
 
 Motor Temizleme
- Motor kısmının temızlenmesi sırasında hiçbir kimyasal madde kullanmayın. Nemli bir bez ile silin ve basınçlı  
 hava ile motorun hava kanallarını temizleyin.

BUJi BAKIMI

UYARI! Yanlıº buji kullanımı motorda ciddi kalıcı hasara sebep olur ve ürününüz garanti kapsamı 
dıºında kalmasına neden olur.
1. Buji kapağını çıkartın ve buji alanı çevresindeki tüm pislikleri temizleyin.
2. Bujiyi, araç kitindeki 5/8-inclik bir buji anahtarı ile sökün.
3. Bujiyi inceleyin. Elektrotlar yıpranmıºsa ya da karbon ve diğer tortuların miktarı aºırı arttığında temizleme  
 iºlemi yetersiz kalıyor ise buji değiºtirilmelidir.
4. Bujiyi monte etmeden önce, elektrot boºluğunu bir kablo kalınlığı ölçme aygıtı ile ölçün. Aralık 0,024 ile  
 0,028 inç (0,6 – 0,7 mm) arasında olmalıdır. Gerekiyorsa yan elektrotu dikkatle bükerek boºluğu düzeltin.
5. Bujiyi elinizle dikkatle takın ve yivlerin bozulmamasına dikkat edin.
6. Buji yerine oturduktan sonra pula baskı yaparak 5/8 inçlik buji anahtarı ile sıkın. Kullanılmıº bir bujiyi  
 yeniden takarken buji yerine oturduktan sonra 1/8 – 1/4 tur daha sıkın. Yeni bir bujiyi yeniden takarken  
 buji yerine oturduktan sonra 1 tur daha sıkın.
7. Buji kapağını takın.

 UYARI !!!
 Motor sıcakken buji bakımı ve değiºimi yapmayınız. Motorun soğumasını bekleyiniz.
 Bujinin fazla sıkılması silindir baºlığındaki diºlere zarar verebilir.

 UYARI !!!
• Bir bahçe hortumu ya da basınçlı yıkama ekipmanı kullanılması suyun hava filtresine kaçmasına neden  
 olabilir. Hava filtresindeki su filtre elemanının ve karbüratör ya da motor silindirine girerek hasara neden  
 olabilir. Bu tür durumlarda ürün garanti kapsamı dahilinde iºlem görmeyecektir.
• Sıcak motor ile temas eden su hasara neden olabilir. Misina ve bıçak kısmını yıkamadan önce mutlaka  
 soğumasını bekleyin.

 UYARI !!!
1. Sıcak misina ve bıçak kısmına püskürtülen su, çok hızlı soğumadan dolayı parçaların hasar görmesine neden olabilir.
2. Çalı tırpanı makinesini temizledikten sonra, eriºilebilir tüm yüzeyleri kurutun.
3. Motor içine su kaçmıº ise buharlaºması için normal çalıºma sıcaklığına eriºene kadar dıº mekanda rölantide çalıºtırın.
4. Motoru durdurun ve soğumasını bekleyin.
5. Makine temizlendikten ve kuruduktan sonra, hasarlı boya yerlerine rötuº yapın ve diğer alanları ince bir  
 yağ tabakasıyla kaplayın. Gaz telini bir silikon sprey yağlayıcı ile yağlayın.

 SAKLAMA ÖNLEMLERi

- Yakıt deposunda ve karbüratör içinde hiç yakıt kalmayacak ºekilde muhafaza etmeniz önerilir. Yakıt dolu  
 bir ºekilde muhafaza etmeniz çeºitli tehlikelere yol açabilir. Benzin buharının ateº alma tehlikesinin önlenmesi  
 önemlidir. Fırın, su ısıtıcı ya da giysi kurutucu gibi kıvılcım üreten cihazlardan uzak iyi havalanan bir saklama  
 alanı seçin. Ayrıca kıvılcım üreten elektrik motoru bulunan ya da elektrikli alet çalıºtırılan alanlardan da kaçının.
-  Mümkünse, pas ve korozyonu hızlandıran yüksek nemli yerlerde saklamaktan kaçının.
-  Çalı tırpanını düz bir zemine koyun. Eğimli düzlem yakıt sızıntısına neden olabilir.
- Motor ve egzoz sistemi soğukken, makineyi tozu önleyecek ºekilde örtün. Sıcak motor ve egzoz sistemi  
 bazı malzemelerin alev almasına ya da erimesine neden olabilir. Toz örtüsü olarak plastik madde
 kullanmayın. Gözenekli olmayan bir örtü, makine çevresindeki nemi hapsederek pas ve aºınmayı hızlandırabilir.

 YAKIT SAKLAMA UYARISI!
- Cihazı kullandığınız bölgeye bağlı olarak yakıt formülleri hızla bozulabilir ve oksitlenebilir. Yakıt bozulması ve  
 oksitlenmesi 30 gün gibi kısa bir sürede gerçekleºebilir ve karbüratör ve/veya yakıt sistemine zarar verebilir.  
 Kimyasal tepkimelere uyumlu yakıt bidonu kullanınız.
- Benzin, saklanırken oksitlenebilir ve bozulabilir. Eski benzin motorun zor çalıºmasına neden olur ve yakıt  
 sistemini tıkayan reçine birikintileri bırakır. Makinedeki benzin saklama sırasında bozulursa, karbüratör ve  
 diğer yakıt sistemi bileºenlerini temizlemeniz gerekebilir. Bozulmuº, kirli, su karıºmıº yakıt kullanımından  
 kaynaklanan yakıt sisteminde oluºabilecek hasarlardan kullanıcı sorumludur.
- Yakıt deposunda ve karbüratörde soruna yol açmadan benzinin saklanabileceği sürenin uzunluğu, benzin  
 karıºımı, saklama sıcaklığı ve yakıt deposunun kısmen ya da tamamen dolu olması gibi faktörlere bağlı olarak  
 değiºir. Kısmen dolu bir yakıt deposundaki hava yakıtın bozulmasını hızlandırır. Çok yüksek saklama   
 sıcaklıkları yakıt bozulmasını hızlandıracaktır. Yakıt bozulması sorunları birkaç ay içinde ya da yakıt deposu  
 doldurulduğu sırada benzin yeni değilse daha kısa sürede oluºabilir.
- Garanti, saklama hazırlığına uyulmamasından kaynaklanan yakıt sistemi hasarını ya da motor performansı  
 sorunlarını kapsamaz. 
- Yakıt deposunu ve karbüratörü boºaltarak yakıt bozulması sorunlarını önleyebilirsiniz.

 DEPODAN ÇIKARMA

- Çalı tırpanını KULLANMADAN ÖNCE bölümünde açıklanan ºekilde kontrol edin.
- Saklama hazırlığında yakıt boºaltıldıysa depoyu yeni benzin ve yağ karıºımı  ile doldurun. Yakıt ikmali için  
 bir benzin konteyneriniz varsa yalnızca yeni benzin ile dolu olduğundan emin olun. Benzin zaman içinde   
 oksitlenip bozularak zor çalıºmaya neden olur.
- Silindir saklama hazırlığı sırasında yağla kaplanmıºsa, motor ateºleme sırasında kısa bir süre fazla duman  
 üretebilir. Bu normaldir.

1. MONTAJ PROSEDÜRLERi
 BK-520 BENZiNLi ÇALI TIRPANI üç ana bölümden oluºur; motor, esnek mil ve tahrip mili.

1. Tahrip Mili Montajı (ªekil1)
Esnek Mili, Tahrip Mili eklem borusunun ucuna takın ve civatayı esnek milin yuvasına takarak eklem borusu 
civatasını gevºetin.
NOT: Ensek iç milin kare ucunu tahrip milinin kare deliğine (tahrip milini hafifçe çevirerek) hizalayın, 
bu sayede sıkı bir ºekilde bağlanırlar.

2. Esnek Mil Montajı (ªekil2)
Yaylı PiMi çekin. Esnek iç milin kare ucunu kare deliğe sokarak esnek mili kavrama kutusuna sokun ve pimi 
esnek milin yuvasına yerleºtirin.

BU İªLEM SIRASINDA SON DERECE DİKKATLİ OLUNMALIDIR, ESNEK MİL UÇLARININ DEFORMASYONU 
GİBİ DURUMLAR KULLANICI SORUMLULUĞUNDADIR.
3. Gaz Teli ve Stop Kordonu Montajı
Gaz telini ve stop kordonunu mil sapındaki kablo deliklerinden geçirin, ardından her bir terminale uygun 
ºekilde bağlayın (ªekil3). Gaz kumanda kolunun montajını yaparken kesinlikle gaz kumanda kolunu parçalamayın 
ve sökmeyin. Montaj iºlemi gaz kumanda kolununun vidalarını gevºeterek tahrip miline geçirin, gerekli 
ayarlamayı yaptıktan sonra vidaları tekrar sıkın.
Son olarak bağlanan gaz telini ve stop kordonunu esnek mile kablo kelepçesi ile sabitleyin (ªekil4).

4. TEKNiK ÖZELLiKLER

Çalı Tırpanı Model  BK-520
Motor Modeli  44F-5
MotorTipi   2 Zamanlı Hava Soğutmalı
Motor Hacmi  51.7 CC
Motor Gücü  1.6 kW (2.1 BG)
Maksimum Dönüº Hızı 9500 RPM
Benzin Yağ Karıºım Oranı 25:1
Yakıt Depo Kapasitesi 1.2 Lt.

Boyut
Net Ağırlık (Boº, Kg.) 11.7
Uzunluk (mm)  1850
Geniºlik (mm)  600
Yükseklik (mm)  400

Ateºleme; İndüksiyon bobinli manyetolu, kontaksız.
Misina kesme baºlığı, 3 diºli bıçak.

Bıçak ve misina, taº vb. sert bir cisme çarparsa, motoru hemen durdurun ve bıçağı/misinayı ve ilgili parçaların 
normal durumda olduğundan emin olun. Çim ya da çalılar bıçağa dolandığında, motoru ve bıçağı durdurup 
buji kapağını söktükten sonra çalı ya da çimleri temizleyin. 

5. Durdurma
- Motor hızını azaltın motorun 3-5 dk. rölantide çalıºmasını bekleyin 
ve ardından durana kadar stop düğmesini “0” konumuna getirin 
(ªekil5). ASLA MOTOR YÜKSEK HIZDA ÇALIªIRKEN ANiDEN 
DURDURMAYIN! Aksi halde motor sıcak olduğundan ºiºme 
ve sıkıºma oluºabilir ve bir sonraki çalıºmada zorluk 
yaºayabilirsiniz.

3. BAKIM
1. Düzenli kontrol

1) Temizlik 
1.1 Hava filtresini temizleyin (ºekil6).
1.2 Buji aralığındaki karbonu temizleyin (standart aralık 0.6mm ya da 0.023 inçtir) (ªekil7).
1.3 Silindir egzoz deliğini ve susturucuyu silindire zarar vermeyecek ºekilde temizleyin. 
Silindir kapağına ya da fan kutusu kapağına giren toz ve çimleri temizleyin (aksi halde 
aºırı ısınma gibi sorunlar oluºabilir).
2) Herhangi bir yakıt ya da yağ sızıntısını dikkatle inceleyin.
3) Tüm somunları, civataları, vidaları vb. kontrol edin ve gereken ºekilde sıkı ve sabit olduklarından 
emin olun.
4) Esnek mil hortumunu ve esnek mili her 2 (iki) saatlik kullanımdan sonra gres yağı ile yağlayınız.
5) Her 5 saatlik kullanımdan sonra tahrip mili baºlığı üzerindeki küçük vidayı sökerek içini gres 
yağı ile doldurunuz. Yağsız çalıºma tahrip mili baºlığına kalıcı ciddi hasarlar verir.  

4. Tutma Sapı (ªekil 8)
Tutma sapını ve braketi paketinden çıkarın. Tutma sapını ve braketi 2 civata ile gevºek olarak takın ve tutma sapının 
konumunu rahat çalıºma ºeklinize göre ayarladıktan sonra gevºek olan civataları iyice sıkın.

5. Güvenlik Kapağı (ªekil 9)
1) Güvenlik kapağını tahrip mil baºlığının üzerine gelecek ºekilde tahrip borusuna paket içerisinde çıkan vidalar ile takın.
2) Güvenlik kapağı braketini uygun konuma getirdikten sonra vidaları sıkın.
3) ASLA Güvenlik kapağı olmadan kullanmayın. Ciddi ºekilde yaralanabilirsiniz.

6. Bıçak
1) Çelik bıçağı takarken bıçağı ºekil 10’da gösterilen ºekilde 
sabitleyin.
2) Bıçağı takarken ya da çıkarırken bıçak tutucuyu kilit kolu ile 
kilitleyerek ºekil 11’de gösterildiği gibi gevºetin.
NOT: Bıçak sabitleme civatası TERS yivdir. Sökme iºlemi 
saat yönünde, sıkma iºlemi ise saat yönünün tersine 
yapılmalıdır. bu iºlemi yaparken parmaklarınızı yaralamamak 
için kalın iº eldiveni giyin. civatanın düzgün ve sıkı bir ºekilde takıldığından emin olun.

2. ÇALIªTIRMA PROSEDÜRLERi

DiKKAT! Cihazı tam gaz ile çalıºtırmak, bıçağın / misinanın aniden yüksek devirde dönmesine neden 
olur ve bu durum son derece tehlikelidir. DAHA UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM İÇİN, CİHAZI SATIN 
ALDIKTAN SONRA BELİRTİLEN ÖZELLİKTE YAKIT DOLUMUNU YAPIN VE RÖLANTİDE YÜKSÜZ BİR 
ªEKİLDE 1 DEPO YAKIT BİTENE KADAR ÇALIªTIRIN. BU İªLEM MOTORUNUZUN AÇILMASI VE DAHA 
UZUN ÖMÜRLÜ OLMASINI SAĞLAYACAKTIR. ASLA İLK ÇALIªTIRMADA TAM GAZ İLE ÇALIªMAYA 
BAªLAMAYIN!

Yakıt Doldurma ve Baºlama
1. Yakıt: Bu benzinli motor tek silindirli, iki zamanlı motor 
olup 90 OKTAN veya üzeri kurºunsuz benzin ve yağ karıºımı 
ile çalıºır. Cihazı asla farklı yakıt tipleri ile çalıºtırmayın. Aksi 
takdirde motorda kalıcı hasarlar meydana gelir. Yağ, iki 
zamanlı benzinli motora uygun olmalıdır (asla yerine baºka 
tip yağ kullanmayın). Benzin ve yağ karıºım oranı, ürün ile 
birlikte verilen ölçüm kabında belirtilen ölçüler doğrultusunda 
hazırlanmalıdır (ªekil 12’de belirtildiği gibi 25:1 oranında).
2. Benzin dönüº pompası (karbüratör altındaki ºeffaf plastik 
pompa) benzin yakıt deposuna geri dönene kadar plastik pompaya sürekli olarak basın.
3. Gaz kumanda kolunu START konumuna getirin. 
4. Jigleyi ayarlayın. Kıºın veya ilk çalıºtırmada jigle kapalı (off) konumuna getirin, motor sıcakken çalıºtırmalarda 
jigle açılmalıdır.

5. Yakıt karıºımının silindire tam olarak ulaºması için çalıºtırma kabzasını 3 ila 5 defa yavaºça çekin ve ardından 
aynı iºlemi motoru çalıºtırmak için çalıºtırma kabzasını hızlıca çekin. Çalıºtırma kabzasının tamamen çekildiğinden 
emin olun, kabzayı asla aniden serbest bırakmayın, aksi takdirde cihaz hasar görür ve arızalara neden olur.
6. Motor çalıºtıktan sonra, jigleyi yavaºça tamamen açık konuma getirebilirsiniz.
7. İºleme baºlamadan önce motorun 5 dk. boyunca rölantide çalıºmasını bekleyin. MOTOR SOĞUKKEN ASLA 
YÜKSEK HIZLARDA ÇALIªTIRMAYIN VE KESME iªLEMi YAPMAYIN.
8. Yeni (SIFIR) motor ilk 5 -6 saat boyunca tam gazda çalıºmaz. Tam gazda çalıºabilmesi için 5-6 saat boyunca 
yüksüz rolanti devirde çalıºtırılması gerekir.
9. Sırt askı aparatı tekli kayıºlar hızlı kuplaj ve serbest bırakma sistemine sahip olup tek elle kullanma imkanı 
sağlamaktadır. Acil durumlarda kullanıcının kayıºları tek 
hamle ile çıkartılmasına olanak sağlar.
10. Civataları ve sabitleyicilerin gevºek ya da eksik olup 
olmadıklarını kontrol edin.
AYARLAMA (ªekil 13) Rölanti hızı çok yüksek ya da düºük 
olduğunda, rölanti hızı ayarlama vidasıyla ayarını yapın. 
Bıçağın rölanti hızında dönmeye devam etmesi halinde 
ayarlama vidasını saat yönü tersinde çevirin (gevºetin).
11. Asla motoru yüksüz durumda tam gazda çalıºtırmayın. 
Motorunuzun ve diğer aparatların ciddi ºekilde 
hasarlanmasına neden olur.

ÖNEMLi UYARI !!! 
SATIN ALMIª OLDUĞUNUZ BENZİNLİ ÇALI TIRPANI SADECE 90 OKTAN VE ÜZERi KURªUNSUZ BENZİN 
VE YAĞ KARIªIMI İLE ÇALIªMA LİSANSINA SAHİPTİR. FARKLI TÜRDE YAKIT KULLANIMINDAN YA DA 
YAĞSIZ BENZİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HATA, KUSUR VE ARIZALAR GARANTİ KAPSAMI 
DAHİLİNDE İªLEM GÖRMEYECEKTİR.

DİKKAT! 
2 ZAMANLI YAĞ KARIªIMSIZ BENZIN KULLANILMASI MOTORDA 
KiLiTLENMEYE VE CiDDi HASARA NEDEN OLACAKTIR.

DİKKAT!
Motor çalıºtığında bıçak dönebilir ve esnek mil burulabilir. Motor 
çalıºtırılırken bıçağın / misinanın hiçbir nesneyle temas etmesine izin 
vermeyin.

3. Taºıma iºlemi (ªekil 14)
1) İnce sapı sol elinizle tutun ve yere eğilin. Sağ kolunuzu sağ kemere geçirin.
2) Mili sağ elinize aktarın ve geriye uzanarak sol kolunuzu diğer kemere geçirin.
3) Motor ünitesi sırtınıza takıldığında mili ºekil 14’de gösterildiği gibi kavrayın.

4. Kesme
1) Bıçak saat yönü tersinde döner, bu nedenle verimli kesim için tırpanın sağdan sola doğru kullanılması önerilir.
2) İzleyenleri çalıºma alanında en az 7~8m (30ft) mesafede tutun.
3) Son derece dikkatli olmalısınız.
4) Misina baºlığı ile sadece ot ve türevlerini kesmekte kullanılmalıdır.
5) Bıçak, ot ve 3mm çapındaki çalılıkları kesme iºleminde kullanılabilir.

ªekil 1 ªekil 2

ªekil 3

ªekil 4

BAKIM VE SERVİS

Genel Bakım Önerileri
1. Havalandırma kanallarının tıkanmasına izin vermeyiniz ve düzenli olarak temizleyiniz.
2. Motorun ve tetiğin açıklıklarından girebilecek toz partiküllerini düzenli olarak kontrol ediniz.  
 Yumuºak bir fırça ya da basınçlı hava ile tozları temizleyebilirsiniz. Temizlerken gözleriniz  
 için koruyucu gözlük kullanınız.
3.  Cihazı sadece yumuºak az nemli bez ile siliniz. Suya sokmayınız. Asla benzin, alkol veya  
 kimyasal bazlı temizleyiciler kullanmayınız. Herhangi bir hasar ya da arıza durumunda  
 mutlaka öncelikle Müºteri Hizmetlerimiz ile iletiºime geçiniz.

BLUELIGHT BENZİNLİ ÇALI TIRPANI, 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. HAVA FİLTESİ, YAKIT FİLTRESİ, MİSİNA VE MİSİNA BAªLIĞI GİBİ)

CİHAZIN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR.



PAKET İÇERİĞİ

DİKKAT! BENZİNLİ ÇALI TIRPANI 2 AYRI KOLİDE SATIªA SUNULMAKTADIR.

1. KOLİ İÇERİĞİ 

• ANA ÜNİTE (GAZ KOLU, TAªIMA SIRTLIĞI)
• MİSİNA BAªLIĞI
• BIÇAK
• KULLANIM KILAVUZU, TAKIM POªETİ VE VİDALAR
• GÜVENLİK KAPAĞI
• TUTMA SAPI VE BRAKET
• ÖLÇEKLİ BENZİN KABI

2. KOLİ İÇERİĞİ

• TAHRİP BORUSU, İÇ MİLİ, EK BAĞLANTI BORUSU VE TAHRİP MİL BAªLIĞI
• SPİRAL ªAFT HORTUMU (ESNEK TAHRİP HOTUMU VE İÇ MİLİ)
  

BENZiNLi ÇALI TIRPANI  GÜVENLiĞi /  ÖNEMLi GÜVENLiK BiLGiLERi

Benzinli çalı tırpanı dıº mekanda çim ve ince çalı gruplarını kesmekte kullanmak üzere tasarlanmıºtır. Bu cihaz 
asla bir motorlu testere olarak kullanılamaz.  Diğer amaçlar için kullanımı operatörün yaralanmasına ya 
da çalı tırpanının ve diğer mülkiyetin zarar görmesine neden olabilir. Çoğu yaralanma ya da mülk zararı bu 
kılavuzdaki ve çalı tırpanı makinesinin üzerindeki talimatlar izlenerek önlenebilir. En genel tehlikelere karºı 
kendinizi ve çevrenizdekileri korumanın en iyi yolları aºağıda açıklanmıºtır.

GÜVENLi KULLANIM iÇiN GENEL TALiMATLAR

ªirketimizin tüm ürünlerinin yanında bir kullanım kılavuzu verilmektedir. Cihazın kullanımını anlamak için lütfen 
bu kılavuzu dikkatle okuyun. Diğer ayrıntılar için müºteri hizmetlerimiz ile iletiºime geçin.

KULLANMADAN ÖNCE

Çalı Tırpanı / Hareketli Parçaların incelemesi
- Hareketli parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol edin.
- Aºınan, bükülen, kırık, çapaklanan ya da herhangi bir ºekilde hasarlı parça var ise makineyi çalıºtırmayın.
- Bir aksesuar kullanırken düzgün takıldığından ve iyice sıkıldığından emin olun.
- Koruyucu güvenlik kapağının yerinde ve güvenli olduğundan emin olun.
- Mutlaka orijinal misina grubu ve bıçak kullanın. Kesme bıçağında / misina grubunda hiçbir ºekilde ilave  
 ya da kaynak iºlemi yapmayın. Orijinal olmayan hiçbir parçayı kullanmayın. Bu tür durumlardan oluºacak  
 hasar ve kazalardan kullanıcı sorumlu olacaktır.

Operatör ve Çevre Güvenliği:
- Baºınız (gözler ve ense) kulaklarınızı, ellerinizi ve ayaklarınızı korumak için güvenlik ºapkası, kalın koruyucu  
 eldiven, kulak koruyucu ve koruyuculu çizme giyin.
- Uygun ºekilde giyinin, bol giysi ya da mücevher kullanmayın; bunlar cihazın hareketli parçalarına takılabilir.
- Çalı tırpanını kullanan herkesin bu talimatları bildiğinden emin olun. Çocukların makineyi kullanmasına  
 asla izin vermeyin. Çocukları ve evcil hayvanları çalıºma alanında uzak tutun. 
- Civataları ve sabitleyicileri kontrol edin, gevºek ya da eksik olup olmadıklarına bakın.
- Akıl, ruh ve beden sağlığı yerinde olmayan kiºilerin çalı tırpanı makinesini kullanmasına izin vermeyin.

Bluelight Outdoor / Benzinli Çalı Tırpanı / BK520

Misina Baºlık Montajı
- Misina bağlantı vidası ters yivli olduğundan sıkma iºlemi saat yönünün tersine yapılmalıdır (Sağadan sola  
 doğru çevirilmelidir).
- 1 numaralı kalın sarı pulu takın ve kilit pulunu sabitledikten sonra ardından misina baºlığını saat yönünün tersine  
 çevirerek sıkınız. Baºlığın tam olarak sıkıºtırıldığından emin olunuz.  

Misina Uzunluk Ayarı
- Motor azami dönüº hızındayken misina baºlığını zemine bastırın. Bu iºlem baºlık içerisinden misinanın  
 çıkmasını sağlayacaktır. Standart uzunluk elde edilene kadar bu iºleme devam edin.

Kesme Bıçağının Takılması;
- Kesme bıçağı çok keskindir, dikkatle tutun.
- Bıçağı düzgün ºekilde takmak için kılavuzu dikkatle okuyun.
- Bıçak sabitleme civatası sola (TERS) diºlidir, sıkmak için saat yönünün tersinde, gevºetmek için saat yönünde çevirin.
- Asla orijinal olmayan parça ve aksesuar kullanmayın.

Yakıt ikmali
-  MOTORU KESiNLiKLE SADECE BENZiN iLE ÇALIªTIRMAYIN. MUTLAKA YAĞ BENZiN KARIªIMI KULLANILARAK  
 MOTOR ÇALIªTIRILMALIDIR.
-  Motor 25/1 oranında Kurºunsuz benzin ve iki zamanlı motor yağı karıºımı ile çalıºtırılmalıdır.
 2.5 Lt. Kurºunsuz Benzin + 100 ml 2 zamanlı motor yağı.
-  Yakıt deposu kapağını çıkarın ve makine düz bir yüzeydeyken yakıt seviyesini kontrol edin.
-  Yakıt seviyesi düºükse yakıt ikmalini iyi havalandırılan bir yerde motor dururken yapın.
-  Motor bir süre çalıºmıº ve sıcak ise soğumasını bekleyin. Benzin buharının alevlere ya da kıvılcımlara  
 eriºebileceği, kapalı bir mekan içinde kesinlikle yakıt ikmali yapmayın.
- Yakıtı depodan taºmayacak ºekilde doldurunuz.
- Yakıt ikmali sırasında sigara ve türevlerini içmeyin, kıvılcım ve ateº çıkaracak unsurları ikmal sırasında  
 bölgeden uzak tutun.
 UYARI !!!
 Benzin son derece yanıcı ve parlayıcı bir maddedir.
 Benzinle iº yaparken yanabilir ya da ciddi ºekilde yaralanabilirsiniz.
• Motoru durdurun, ısı, kıvılcım ve alevi uzak tutun.
• Yalnızca dıº mekanlarda yakıt ikmali yapın.
• Dökülen yakıtı hemen silin.
 UYARI !!!
 Yakıt ikmali sırasında yanınızda yangın söndürücü bulundurunuz!

ÇALIªTIRMA SIRASINDA

- Cihaz iyi havalandırılan bir yerde kullanılmalıdır. Egzozdan çıkan karbon monoksit gazı bilinç kaybı ve  
 ölümle sonuçlanacak kaza ve yaralanmalara neden olur.
- Çocukları uzak tutun. Çevredekiler çalıºma sırasında güvenli bir mesafede tutulmalıdır (en az 7-8 metre).
- Tüm uzuvlarınızı ve giysilerinizi motoru çalıºtırırken ya da kullanırken bıçaktan uzak tutun.
- Kesim sırasında makineyi iki elinizle sıkıca kavrayın ve ayaklarınızla vücudunuzu dengeli tutun.
- Operatör kesim alanının yerel talimatlarına uymalıdır.
- Güvenlik için ASLA cihaz yüksüz halde tam gaz çalıºtırılmamalıdır. 
- Cihazı susturucusuz çalıºtırmayın. 
- Ağır bir iº temposunda çalıºıyorsanız her zaman yanınızda biri olsun. 
- Bir ayarlama ya da bakım iºlemi yaparken cihazı durdurun ve buji kapağını çıkartın.
- Misina ya da Bıçak tarafından fırlatılan nesneler ciddi yaralanmalara neden olabilir. Makineyi kullanmadan  
 önce bölgeyi dikkatle inceleyin, kaya, kırık cam, çivi, tel ya da yay gibi bıçak ya da misinaya takılabilecek  
 ya da fırlatılabilecek tüm nesneleri temizleyin.

SAKLAMA / SAKLAMA HAZIRLIĞI

Benzinli Çalı Tırpanını sorunsuz ve iyi durumda kalması için uygun saklama hazırlığı ºarttır. Aºağıdaki adımlar, 
Benzinli Çalı Tırpanını iºlevi ve görünümünü pas ve aºınmadan etkilenmesini önlemeye yardımcı olacak ve 
yeniden kullanıldığında motorun daha kolay çalıºmasını sağlayacaktır.
 
 Yakıt Deposunu ve Karbüratörü Boºaltma
1. Karbüratörün altına uygun özelliklerde bir benzin kabı koyun ve yakıtın dökülmesini önlemek için huni kullanın.
2. Karbüratördeki yakıtı tahliye edin.,
 UYARI !!!
 Benzin son derece yanıcı ve parlayıcı bir maddedir.
 Benzinle iº yaparken yanabilir ya da ciddi ºekilde yaralanabilirsiniz.
• Motoru durdurun, ısı, kıvılcım ve alevi uzak tutun.
• Yalnızca dıº mekanlarda yakıt boºaltımı yapın.
• Dökülen yakıtı hemen silin.
3. Tüm yakıt kaba boºaldıktan sonra gerekli kontrolleri yapın.
4. Motoru her zaman tırpan bölümünden daha yüksekte tutun.
 UYARI! Yakıt boyaya ve plastiğe zarar verebilir. Yakıt deposunu doldururken yakıtı dokmemeye dikkat edin.
 Dökülen yakıttan kaynaklanan hasar garanti kapsamında değildir.
-  Yakıt ikmalinden ya da boºaltımından sonra yakıt deposu kapağını iyice sıkarak kapatın.
-  Dökülen yakıt yalnızca yangın tehlikesi teºkil etmez, ayrıca çevreye ve doğaya zarar verir. Dökülen yakıtı hemen silin.

 Temizleme
1. Cihazın bütün parçalarını dikkatli bir ºekilde nemli bir bez ile silin. Asla kimyasal aºındırıcı kullanmayın ve  
 su ile yıkamayın.
 
 Motor Temizleme
- Motor kısmının temızlenmesi sırasında hiçbir kimyasal madde kullanmayın. Nemli bir bez ile silin ve basınçlı  
 hava ile motorun hava kanallarını temizleyin.

BUJi BAKIMI

UYARI! Yanlıº buji kullanımı motorda ciddi kalıcı hasara sebep olur ve ürününüz garanti kapsamı 
dıºında kalmasına neden olur.
1. Buji kapağını çıkartın ve buji alanı çevresindeki tüm pislikleri temizleyin.
2. Bujiyi, araç kitindeki 5/8-inclik bir buji anahtarı ile sökün.
3. Bujiyi inceleyin. Elektrotlar yıpranmıºsa ya da karbon ve diğer tortuların miktarı aºırı arttığında temizleme  
 iºlemi yetersiz kalıyor ise buji değiºtirilmelidir.
4. Bujiyi monte etmeden önce, elektrot boºluğunu bir kablo kalınlığı ölçme aygıtı ile ölçün. Aralık 0,024 ile  
 0,028 inç (0,6 – 0,7 mm) arasında olmalıdır. Gerekiyorsa yan elektrotu dikkatle bükerek boºluğu düzeltin.
5. Bujiyi elinizle dikkatle takın ve yivlerin bozulmamasına dikkat edin.
6. Buji yerine oturduktan sonra pula baskı yaparak 5/8 inçlik buji anahtarı ile sıkın. Kullanılmıº bir bujiyi  
 yeniden takarken buji yerine oturduktan sonra 1/8 – 1/4 tur daha sıkın. Yeni bir bujiyi yeniden takarken  
 buji yerine oturduktan sonra 1 tur daha sıkın.
7. Buji kapağını takın.

 UYARI !!!
 Motor sıcakken buji bakımı ve değiºimi yapmayınız. Motorun soğumasını bekleyiniz.
 Bujinin fazla sıkılması silindir baºlığındaki diºlere zarar verebilir.

 UYARI !!!
• Bir bahçe hortumu ya da basınçlı yıkama ekipmanı kullanılması suyun hava filtresine kaçmasına neden  
 olabilir. Hava filtresindeki su filtre elemanının ve karbüratör ya da motor silindirine girerek hasara neden  
 olabilir. Bu tür durumlarda ürün garanti kapsamı dahilinde iºlem görmeyecektir.
• Sıcak motor ile temas eden su hasara neden olabilir. Misina ve bıçak kısmını yıkamadan önce mutlaka  
 soğumasını bekleyin.

 UYARI !!!
1. Sıcak misina ve bıçak kısmına püskürtülen su, çok hızlı soğumadan dolayı parçaların hasar görmesine neden olabilir.
2. Çalı tırpanı makinesini temizledikten sonra, eriºilebilir tüm yüzeyleri kurutun.
3. Motor içine su kaçmıº ise buharlaºması için normal çalıºma sıcaklığına eriºene kadar dıº mekanda rölantide çalıºtırın.
4. Motoru durdurun ve soğumasını bekleyin.
5. Makine temizlendikten ve kuruduktan sonra, hasarlı boya yerlerine rötuº yapın ve diğer alanları ince bir  
 yağ tabakasıyla kaplayın. Gaz telini bir silikon sprey yağlayıcı ile yağlayın.

 SAKLAMA ÖNLEMLERi

- Yakıt deposunda ve karbüratör içinde hiç yakıt kalmayacak ºekilde muhafaza etmeniz önerilir. Yakıt dolu  
 bir ºekilde muhafaza etmeniz çeºitli tehlikelere yol açabilir. Benzin buharının ateº alma tehlikesinin önlenmesi  
 önemlidir. Fırın, su ısıtıcı ya da giysi kurutucu gibi kıvılcım üreten cihazlardan uzak iyi havalanan bir saklama  
 alanı seçin. Ayrıca kıvılcım üreten elektrik motoru bulunan ya da elektrikli alet çalıºtırılan alanlardan da kaçının.
-  Mümkünse, pas ve korozyonu hızlandıran yüksek nemli yerlerde saklamaktan kaçının.
-  Çalı tırpanını düz bir zemine koyun. Eğimli düzlem yakıt sızıntısına neden olabilir.
- Motor ve egzoz sistemi soğukken, makineyi tozu önleyecek ºekilde örtün. Sıcak motor ve egzoz sistemi  
 bazı malzemelerin alev almasına ya da erimesine neden olabilir. Toz örtüsü olarak plastik madde
 kullanmayın. Gözenekli olmayan bir örtü, makine çevresindeki nemi hapsederek pas ve aºınmayı hızlandırabilir.

 YAKIT SAKLAMA UYARISI!
- Cihazı kullandığınız bölgeye bağlı olarak yakıt formülleri hızla bozulabilir ve oksitlenebilir. Yakıt bozulması ve  
 oksitlenmesi 30 gün gibi kısa bir sürede gerçekleºebilir ve karbüratör ve/veya yakıt sistemine zarar verebilir.  
 Kimyasal tepkimelere uyumlu yakıt bidonu kullanınız.
- Benzin, saklanırken oksitlenebilir ve bozulabilir. Eski benzin motorun zor çalıºmasına neden olur ve yakıt  
 sistemini tıkayan reçine birikintileri bırakır. Makinedeki benzin saklama sırasında bozulursa, karbüratör ve  
 diğer yakıt sistemi bileºenlerini temizlemeniz gerekebilir. Bozulmuº, kirli, su karıºmıº yakıt kullanımından  
 kaynaklanan yakıt sisteminde oluºabilecek hasarlardan kullanıcı sorumludur.
- Yakıt deposunda ve karbüratörde soruna yol açmadan benzinin saklanabileceği sürenin uzunluğu, benzin  
 karıºımı, saklama sıcaklığı ve yakıt deposunun kısmen ya da tamamen dolu olması gibi faktörlere bağlı olarak  
 değiºir. Kısmen dolu bir yakıt deposundaki hava yakıtın bozulmasını hızlandırır. Çok yüksek saklama   
 sıcaklıkları yakıt bozulmasını hızlandıracaktır. Yakıt bozulması sorunları birkaç ay içinde ya da yakıt deposu  
 doldurulduğu sırada benzin yeni değilse daha kısa sürede oluºabilir.
- Garanti, saklama hazırlığına uyulmamasından kaynaklanan yakıt sistemi hasarını ya da motor performansı  
 sorunlarını kapsamaz. 
- Yakıt deposunu ve karbüratörü boºaltarak yakıt bozulması sorunlarını önleyebilirsiniz.

 DEPODAN ÇIKARMA

- Çalı tırpanını KULLANMADAN ÖNCE bölümünde açıklanan ºekilde kontrol edin.
- Saklama hazırlığında yakıt boºaltıldıysa depoyu yeni benzin ve yağ karıºımı  ile doldurun. Yakıt ikmali için  
 bir benzin konteyneriniz varsa yalnızca yeni benzin ile dolu olduğundan emin olun. Benzin zaman içinde   
 oksitlenip bozularak zor çalıºmaya neden olur.
- Silindir saklama hazırlığı sırasında yağla kaplanmıºsa, motor ateºleme sırasında kısa bir süre fazla duman  
 üretebilir. Bu normaldir.

1. MONTAJ PROSEDÜRLERi
 BK-520 BENZiNLi ÇALI TIRPANI üç ana bölümden oluºur; motor, esnek mil ve tahrip mili.

1. Tahrip Mili Montajı (ªekil1)
Esnek Mili, Tahrip Mili eklem borusunun ucuna takın ve civatayı esnek milin yuvasına takarak eklem borusu 
civatasını gevºetin.
NOT: Ensek iç milin kare ucunu tahrip milinin kare deliğine (tahrip milini hafifçe çevirerek) hizalayın, 
bu sayede sıkı bir ºekilde bağlanırlar.

2. Esnek Mil Montajı (ªekil2)
Yaylı PiMi çekin. Esnek iç milin kare ucunu kare deliğe sokarak esnek mili kavrama kutusuna sokun ve pimi 
esnek milin yuvasına yerleºtirin.

BU İªLEM SIRASINDA SON DERECE DİKKATLİ OLUNMALIDIR, ESNEK MİL UÇLARININ DEFORMASYONU 
GİBİ DURUMLAR KULLANICI SORUMLULUĞUNDADIR.
3. Gaz Teli ve Stop Kordonu Montajı
Gaz telini ve stop kordonunu mil sapındaki kablo deliklerinden geçirin, ardından her bir terminale uygun 
ºekilde bağlayın (ªekil3). Gaz kumanda kolunun montajını yaparken kesinlikle gaz kumanda kolunu parçalamayın 
ve sökmeyin. Montaj iºlemi gaz kumanda kolununun vidalarını gevºeterek tahrip miline geçirin, gerekli 
ayarlamayı yaptıktan sonra vidaları tekrar sıkın.
Son olarak bağlanan gaz telini ve stop kordonunu esnek mile kablo kelepçesi ile sabitleyin (ªekil4).

4. TEKNiK ÖZELLiKLER

Çalı Tırpanı Model  BK-520
Motor Modeli  44F-5
MotorTipi   2 Zamanlı Hava Soğutmalı
Motor Hacmi  51.7 CC
Motor Gücü  1.6 kW (2.1 BG)
Maksimum Dönüº Hızı 9500 RPM
Benzin Yağ Karıºım Oranı 25:1
Yakıt Depo Kapasitesi 1.2 Lt.

Boyut
Net Ağırlık (Boº, Kg.) 11.7
Uzunluk (mm)  1850
Geniºlik (mm)  600
Yükseklik (mm)  400

Ateºleme; İndüksiyon bobinli manyetolu, kontaksız.
Misina kesme baºlığı, 3 diºli bıçak.

Bıçak ve misina, taº vb. sert bir cisme çarparsa, motoru hemen durdurun ve bıçağı/misinayı ve ilgili parçaların 
normal durumda olduğundan emin olun. Çim ya da çalılar bıçağa dolandığında, motoru ve bıçağı durdurup 
buji kapağını söktükten sonra çalı ya da çimleri temizleyin. 

5. Durdurma
- Motor hızını azaltın motorun 3-5 dk. rölantide çalıºmasını bekleyin 
ve ardından durana kadar stop düğmesini “0” konumuna getirin 
(ªekil5). ASLA MOTOR YÜKSEK HIZDA ÇALIªIRKEN ANiDEN 
DURDURMAYIN! Aksi halde motor sıcak olduğundan ºiºme 
ve sıkıºma oluºabilir ve bir sonraki çalıºmada zorluk 
yaºayabilirsiniz.

3. BAKIM
1. Düzenli kontrol

1) Temizlik 
1.1 Hava filtresini temizleyin (ºekil6).
1.2 Buji aralığındaki karbonu temizleyin (standart aralık 0.6mm ya da 0.023 inçtir) (ªekil7).
1.3 Silindir egzoz deliğini ve susturucuyu silindire zarar vermeyecek ºekilde temizleyin. 
Silindir kapağına ya da fan kutusu kapağına giren toz ve çimleri temizleyin (aksi halde 
aºırı ısınma gibi sorunlar oluºabilir).
2) Herhangi bir yakıt ya da yağ sızıntısını dikkatle inceleyin.
3) Tüm somunları, civataları, vidaları vb. kontrol edin ve gereken ºekilde sıkı ve sabit olduklarından 
emin olun.
4) Esnek mil hortumunu ve esnek mili her 2 (iki) saatlik kullanımdan sonra gres yağı ile yağlayınız.
5) Her 5 saatlik kullanımdan sonra tahrip mili baºlığı üzerindeki küçük vidayı sökerek içini gres 
yağı ile doldurunuz. Yağsız çalıºma tahrip mili baºlığına kalıcı ciddi hasarlar verir.  

ªekil 5

4. Tutma Sapı (ªekil 8)
Tutma sapını ve braketi paketinden çıkarın. Tutma sapını ve braketi 2 civata ile gevºek olarak takın ve tutma sapının 
konumunu rahat çalıºma ºeklinize göre ayarladıktan sonra gevºek olan civataları iyice sıkın.

5. Güvenlik Kapağı (ªekil 9)
1) Güvenlik kapağını tahrip mil baºlığının üzerine gelecek ºekilde tahrip borusuna paket içerisinde çıkan vidalar ile takın.
2) Güvenlik kapağı braketini uygun konuma getirdikten sonra vidaları sıkın.
3) ASLA Güvenlik kapağı olmadan kullanmayın. Ciddi ºekilde yaralanabilirsiniz.

6. Bıçak
1) Çelik bıçağı takarken bıçağı ºekil 10’da gösterilen ºekilde 
sabitleyin.
2) Bıçağı takarken ya da çıkarırken bıçak tutucuyu kilit kolu ile 
kilitleyerek ºekil 11’de gösterildiği gibi gevºetin.
NOT: Bıçak sabitleme civatası TERS yivdir. Sökme iºlemi 
saat yönünde, sıkma iºlemi ise saat yönünün tersine 
yapılmalıdır. bu iºlemi yaparken parmaklarınızı yaralamamak 
için kalın iº eldiveni giyin. civatanın düzgün ve sıkı bir ºekilde takıldığından emin olun.

2. ÇALIªTIRMA PROSEDÜRLERi

DiKKAT! Cihazı tam gaz ile çalıºtırmak, bıçağın / misinanın aniden yüksek devirde dönmesine neden 
olur ve bu durum son derece tehlikelidir. DAHA UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM İÇİN, CİHAZI SATIN 
ALDIKTAN SONRA BELİRTİLEN ÖZELLİKTE YAKIT DOLUMUNU YAPIN VE RÖLANTİDE YÜKSÜZ BİR 
ªEKİLDE 1 DEPO YAKIT BİTENE KADAR ÇALIªTIRIN. BU İªLEM MOTORUNUZUN AÇILMASI VE DAHA 
UZUN ÖMÜRLÜ OLMASINI SAĞLAYACAKTIR. ASLA İLK ÇALIªTIRMADA TAM GAZ İLE ÇALIªMAYA 
BAªLAMAYIN!

Yakıt Doldurma ve Baºlama
1. Yakıt: Bu benzinli motor tek silindirli, iki zamanlı motor 
olup 90 OKTAN veya üzeri kurºunsuz benzin ve yağ karıºımı 
ile çalıºır. Cihazı asla farklı yakıt tipleri ile çalıºtırmayın. Aksi 
takdirde motorda kalıcı hasarlar meydana gelir. Yağ, iki 
zamanlı benzinli motora uygun olmalıdır (asla yerine baºka 
tip yağ kullanmayın). Benzin ve yağ karıºım oranı, ürün ile 
birlikte verilen ölçüm kabında belirtilen ölçüler doğrultusunda 
hazırlanmalıdır (ªekil 12’de belirtildiği gibi 25:1 oranında).
2. Benzin dönüº pompası (karbüratör altındaki ºeffaf plastik 
pompa) benzin yakıt deposuna geri dönene kadar plastik pompaya sürekli olarak basın.
3. Gaz kumanda kolunu START konumuna getirin. 
4. Jigleyi ayarlayın. Kıºın veya ilk çalıºtırmada jigle kapalı (off) konumuna getirin, motor sıcakken çalıºtırmalarda 
jigle açılmalıdır.

5. Yakıt karıºımının silindire tam olarak ulaºması için çalıºtırma kabzasını 3 ila 5 defa yavaºça çekin ve ardından 
aynı iºlemi motoru çalıºtırmak için çalıºtırma kabzasını hızlıca çekin. Çalıºtırma kabzasının tamamen çekildiğinden 
emin olun, kabzayı asla aniden serbest bırakmayın, aksi takdirde cihaz hasar görür ve arızalara neden olur.
6. Motor çalıºtıktan sonra, jigleyi yavaºça tamamen açık konuma getirebilirsiniz.
7. İºleme baºlamadan önce motorun 5 dk. boyunca rölantide çalıºmasını bekleyin. MOTOR SOĞUKKEN ASLA 
YÜKSEK HIZLARDA ÇALIªTIRMAYIN VE KESME iªLEMi YAPMAYIN.
8. Yeni (SIFIR) motor ilk 5 -6 saat boyunca tam gazda çalıºmaz. Tam gazda çalıºabilmesi için 5-6 saat boyunca 
yüksüz rolanti devirde çalıºtırılması gerekir.
9. Sırt askı aparatı tekli kayıºlar hızlı kuplaj ve serbest bırakma sistemine sahip olup tek elle kullanma imkanı 
sağlamaktadır. Acil durumlarda kullanıcının kayıºları tek 
hamle ile çıkartılmasına olanak sağlar.
10. Civataları ve sabitleyicilerin gevºek ya da eksik olup 
olmadıklarını kontrol edin.
AYARLAMA (ªekil 13) Rölanti hızı çok yüksek ya da düºük 
olduğunda, rölanti hızı ayarlama vidasıyla ayarını yapın. 
Bıçağın rölanti hızında dönmeye devam etmesi halinde 
ayarlama vidasını saat yönü tersinde çevirin (gevºetin).
11. Asla motoru yüksüz durumda tam gazda çalıºtırmayın. 
Motorunuzun ve diğer aparatların ciddi ºekilde 
hasarlanmasına neden olur.

ÖNEMLi UYARI !!! 
SATIN ALMIª OLDUĞUNUZ BENZİNLİ ÇALI TIRPANI SADECE 90 OKTAN VE ÜZERi KURªUNSUZ BENZİN 
VE YAĞ KARIªIMI İLE ÇALIªMA LİSANSINA SAHİPTİR. FARKLI TÜRDE YAKIT KULLANIMINDAN YA DA 
YAĞSIZ BENZİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HATA, KUSUR VE ARIZALAR GARANTİ KAPSAMI 
DAHİLİNDE İªLEM GÖRMEYECEKTİR.

DİKKAT! 
2 ZAMANLI YAĞ KARIªIMSIZ BENZIN KULLANILMASI MOTORDA 
KiLiTLENMEYE VE CiDDi HASARA NEDEN OLACAKTIR.

DİKKAT!
Motor çalıºtığında bıçak dönebilir ve esnek mil burulabilir. Motor 
çalıºtırılırken bıçağın / misinanın hiçbir nesneyle temas etmesine izin 
vermeyin.

3. Taºıma iºlemi (ªekil 14)
1) İnce sapı sol elinizle tutun ve yere eğilin. Sağ kolunuzu sağ kemere geçirin.
2) Mili sağ elinize aktarın ve geriye uzanarak sol kolunuzu diğer kemere geçirin.
3) Motor ünitesi sırtınıza takıldığında mili ºekil 14’de gösterildiği gibi kavrayın.

4. Kesme
1) Bıçak saat yönü tersinde döner, bu nedenle verimli kesim için tırpanın sağdan sola doğru kullanılması önerilir.
2) İzleyenleri çalıºma alanında en az 7~8m (30ft) mesafede tutun.
3) Son derece dikkatli olmalısınız.
4) Misina baºlığı ile sadece ot ve türevlerini kesmekte kullanılmalıdır.
5) Bıçak, ot ve 3mm çapındaki çalılıkları kesme iºleminde kullanılabilir.

ªekil 6

ªekil 7

BAKIM VE SERVİS

Genel Bakım Önerileri
1. Havalandırma kanallarının tıkanmasına izin vermeyiniz ve düzenli olarak temizleyiniz.
2. Motorun ve tetiğin açıklıklarından girebilecek toz partiküllerini düzenli olarak kontrol ediniz.  
 Yumuºak bir fırça ya da basınçlı hava ile tozları temizleyebilirsiniz. Temizlerken gözleriniz  
 için koruyucu gözlük kullanınız.
3.  Cihazı sadece yumuºak az nemli bez ile siliniz. Suya sokmayınız. Asla benzin, alkol veya  
 kimyasal bazlı temizleyiciler kullanmayınız. Herhangi bir hasar ya da arıza durumunda  
 mutlaka öncelikle Müºteri Hizmetlerimiz ile iletiºime geçiniz.

BLUELIGHT BENZİNLİ ÇALI TIRPANI, 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. HAVA FİLTESİ, YAKIT FİLTRESİ, MİSİNA VE MİSİNA BAªLIĞI GİBİ)

CİHAZIN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR.



PAKET İÇERİĞİ

DİKKAT! BENZİNLİ ÇALI TIRPANI 2 AYRI KOLİDE SATIªA SUNULMAKTADIR.

1. KOLİ İÇERİĞİ 

• ANA ÜNİTE (GAZ KOLU, TAªIMA SIRTLIĞI)
• MİSİNA BAªLIĞI
• BIÇAK
• KULLANIM KILAVUZU, TAKIM POªETİ VE VİDALAR
• GÜVENLİK KAPAĞI
• TUTMA SAPI VE BRAKET
• ÖLÇEKLİ BENZİN KABI

2. KOLİ İÇERİĞİ

• TAHRİP BORUSU, İÇ MİLİ, EK BAĞLANTI BORUSU VE TAHRİP MİL BAªLIĞI
• SPİRAL ªAFT HORTUMU (ESNEK TAHRİP HOTUMU VE İÇ MİLİ)
  

BENZiNLi ÇALI TIRPANI  GÜVENLiĞi /  ÖNEMLi GÜVENLiK BiLGiLERi

Benzinli çalı tırpanı dıº mekanda çim ve ince çalı gruplarını kesmekte kullanmak üzere tasarlanmıºtır. Bu cihaz 
asla bir motorlu testere olarak kullanılamaz.  Diğer amaçlar için kullanımı operatörün yaralanmasına ya 
da çalı tırpanının ve diğer mülkiyetin zarar görmesine neden olabilir. Çoğu yaralanma ya da mülk zararı bu 
kılavuzdaki ve çalı tırpanı makinesinin üzerindeki talimatlar izlenerek önlenebilir. En genel tehlikelere karºı 
kendinizi ve çevrenizdekileri korumanın en iyi yolları aºağıda açıklanmıºtır.

GÜVENLi KULLANIM iÇiN GENEL TALiMATLAR

ªirketimizin tüm ürünlerinin yanında bir kullanım kılavuzu verilmektedir. Cihazın kullanımını anlamak için lütfen 
bu kılavuzu dikkatle okuyun. Diğer ayrıntılar için müºteri hizmetlerimiz ile iletiºime geçin.

KULLANMADAN ÖNCE

Çalı Tırpanı / Hareketli Parçaların incelemesi
- Hareketli parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol edin.
- Aºınan, bükülen, kırık, çapaklanan ya da herhangi bir ºekilde hasarlı parça var ise makineyi çalıºtırmayın.
- Bir aksesuar kullanırken düzgün takıldığından ve iyice sıkıldığından emin olun.
- Koruyucu güvenlik kapağının yerinde ve güvenli olduğundan emin olun.
- Mutlaka orijinal misina grubu ve bıçak kullanın. Kesme bıçağında / misina grubunda hiçbir ºekilde ilave  
 ya da kaynak iºlemi yapmayın. Orijinal olmayan hiçbir parçayı kullanmayın. Bu tür durumlardan oluºacak  
 hasar ve kazalardan kullanıcı sorumlu olacaktır.

Operatör ve Çevre Güvenliği:
- Baºınız (gözler ve ense) kulaklarınızı, ellerinizi ve ayaklarınızı korumak için güvenlik ºapkası, kalın koruyucu  
 eldiven, kulak koruyucu ve koruyuculu çizme giyin.
- Uygun ºekilde giyinin, bol giysi ya da mücevher kullanmayın; bunlar cihazın hareketli parçalarına takılabilir.
- Çalı tırpanını kullanan herkesin bu talimatları bildiğinden emin olun. Çocukların makineyi kullanmasına  
 asla izin vermeyin. Çocukları ve evcil hayvanları çalıºma alanında uzak tutun. 
- Civataları ve sabitleyicileri kontrol edin, gevºek ya da eksik olup olmadıklarına bakın.
- Akıl, ruh ve beden sağlığı yerinde olmayan kiºilerin çalı tırpanı makinesini kullanmasına izin vermeyin.

Bluelight Outdoor / Benzinli Çalı Tırpanı / BK520

Misina Baºlık Montajı
- Misina bağlantı vidası ters yivli olduğundan sıkma iºlemi saat yönünün tersine yapılmalıdır (Sağadan sola  
 doğru çevirilmelidir).
- 1 numaralı kalın sarı pulu takın ve kilit pulunu sabitledikten sonra ardından misina baºlığını saat yönünün tersine  
 çevirerek sıkınız. Baºlığın tam olarak sıkıºtırıldığından emin olunuz.  

Misina Uzunluk Ayarı
- Motor azami dönüº hızındayken misina baºlığını zemine bastırın. Bu iºlem baºlık içerisinden misinanın  
 çıkmasını sağlayacaktır. Standart uzunluk elde edilene kadar bu iºleme devam edin.

Kesme Bıçağının Takılması;
- Kesme bıçağı çok keskindir, dikkatle tutun.
- Bıçağı düzgün ºekilde takmak için kılavuzu dikkatle okuyun.
- Bıçak sabitleme civatası sola (TERS) diºlidir, sıkmak için saat yönünün tersinde, gevºetmek için saat yönünde çevirin.
- Asla orijinal olmayan parça ve aksesuar kullanmayın.

Yakıt ikmali
-  MOTORU KESiNLiKLE SADECE BENZiN iLE ÇALIªTIRMAYIN. MUTLAKA YAĞ BENZiN KARIªIMI KULLANILARAK  
 MOTOR ÇALIªTIRILMALIDIR.
-  Motor 25/1 oranında Kurºunsuz benzin ve iki zamanlı motor yağı karıºımı ile çalıºtırılmalıdır.
 2.5 Lt. Kurºunsuz Benzin + 100 ml 2 zamanlı motor yağı.
-  Yakıt deposu kapağını çıkarın ve makine düz bir yüzeydeyken yakıt seviyesini kontrol edin.
-  Yakıt seviyesi düºükse yakıt ikmalini iyi havalandırılan bir yerde motor dururken yapın.
-  Motor bir süre çalıºmıº ve sıcak ise soğumasını bekleyin. Benzin buharının alevlere ya da kıvılcımlara  
 eriºebileceği, kapalı bir mekan içinde kesinlikle yakıt ikmali yapmayın.
- Yakıtı depodan taºmayacak ºekilde doldurunuz.
- Yakıt ikmali sırasında sigara ve türevlerini içmeyin, kıvılcım ve ateº çıkaracak unsurları ikmal sırasında  
 bölgeden uzak tutun.
 UYARI !!!
 Benzin son derece yanıcı ve parlayıcı bir maddedir.
 Benzinle iº yaparken yanabilir ya da ciddi ºekilde yaralanabilirsiniz.
• Motoru durdurun, ısı, kıvılcım ve alevi uzak tutun.
• Yalnızca dıº mekanlarda yakıt ikmali yapın.
• Dökülen yakıtı hemen silin.
 UYARI !!!
 Yakıt ikmali sırasında yanınızda yangın söndürücü bulundurunuz!

ÇALIªTIRMA SIRASINDA

- Cihaz iyi havalandırılan bir yerde kullanılmalıdır. Egzozdan çıkan karbon monoksit gazı bilinç kaybı ve  
 ölümle sonuçlanacak kaza ve yaralanmalara neden olur.
- Çocukları uzak tutun. Çevredekiler çalıºma sırasında güvenli bir mesafede tutulmalıdır (en az 7-8 metre).
- Tüm uzuvlarınızı ve giysilerinizi motoru çalıºtırırken ya da kullanırken bıçaktan uzak tutun.
- Kesim sırasında makineyi iki elinizle sıkıca kavrayın ve ayaklarınızla vücudunuzu dengeli tutun.
- Operatör kesim alanının yerel talimatlarına uymalıdır.
- Güvenlik için ASLA cihaz yüksüz halde tam gaz çalıºtırılmamalıdır. 
- Cihazı susturucusuz çalıºtırmayın. 
- Ağır bir iº temposunda çalıºıyorsanız her zaman yanınızda biri olsun. 
- Bir ayarlama ya da bakım iºlemi yaparken cihazı durdurun ve buji kapağını çıkartın.
- Misina ya da Bıçak tarafından fırlatılan nesneler ciddi yaralanmalara neden olabilir. Makineyi kullanmadan  
 önce bölgeyi dikkatle inceleyin, kaya, kırık cam, çivi, tel ya da yay gibi bıçak ya da misinaya takılabilecek  
 ya da fırlatılabilecek tüm nesneleri temizleyin.

SAKLAMA / SAKLAMA HAZIRLIĞI

Benzinli Çalı Tırpanını sorunsuz ve iyi durumda kalması için uygun saklama hazırlığı ºarttır. Aºağıdaki adımlar, 
Benzinli Çalı Tırpanını iºlevi ve görünümünü pas ve aºınmadan etkilenmesini önlemeye yardımcı olacak ve 
yeniden kullanıldığında motorun daha kolay çalıºmasını sağlayacaktır.
 
 Yakıt Deposunu ve Karbüratörü Boºaltma
1. Karbüratörün altına uygun özelliklerde bir benzin kabı koyun ve yakıtın dökülmesini önlemek için huni kullanın.
2. Karbüratördeki yakıtı tahliye edin.,
 UYARI !!!
 Benzin son derece yanıcı ve parlayıcı bir maddedir.
 Benzinle iº yaparken yanabilir ya da ciddi ºekilde yaralanabilirsiniz.
• Motoru durdurun, ısı, kıvılcım ve alevi uzak tutun.
• Yalnızca dıº mekanlarda yakıt boºaltımı yapın.
• Dökülen yakıtı hemen silin.
3. Tüm yakıt kaba boºaldıktan sonra gerekli kontrolleri yapın.
4. Motoru her zaman tırpan bölümünden daha yüksekte tutun.
 UYARI! Yakıt boyaya ve plastiğe zarar verebilir. Yakıt deposunu doldururken yakıtı dokmemeye dikkat edin.
 Dökülen yakıttan kaynaklanan hasar garanti kapsamında değildir.
-  Yakıt ikmalinden ya da boºaltımından sonra yakıt deposu kapağını iyice sıkarak kapatın.
-  Dökülen yakıt yalnızca yangın tehlikesi teºkil etmez, ayrıca çevreye ve doğaya zarar verir. Dökülen yakıtı hemen silin.

 Temizleme
1. Cihazın bütün parçalarını dikkatli bir ºekilde nemli bir bez ile silin. Asla kimyasal aºındırıcı kullanmayın ve  
 su ile yıkamayın.
 
 Motor Temizleme
- Motor kısmının temızlenmesi sırasında hiçbir kimyasal madde kullanmayın. Nemli bir bez ile silin ve basınçlı  
 hava ile motorun hava kanallarını temizleyin.

BUJi BAKIMI

UYARI! Yanlıº buji kullanımı motorda ciddi kalıcı hasara sebep olur ve ürününüz garanti kapsamı 
dıºında kalmasına neden olur.
1. Buji kapağını çıkartın ve buji alanı çevresindeki tüm pislikleri temizleyin.
2. Bujiyi, araç kitindeki 5/8-inclik bir buji anahtarı ile sökün.
3. Bujiyi inceleyin. Elektrotlar yıpranmıºsa ya da karbon ve diğer tortuların miktarı aºırı arttığında temizleme  
 iºlemi yetersiz kalıyor ise buji değiºtirilmelidir.
4. Bujiyi monte etmeden önce, elektrot boºluğunu bir kablo kalınlığı ölçme aygıtı ile ölçün. Aralık 0,024 ile  
 0,028 inç (0,6 – 0,7 mm) arasında olmalıdır. Gerekiyorsa yan elektrotu dikkatle bükerek boºluğu düzeltin.
5. Bujiyi elinizle dikkatle takın ve yivlerin bozulmamasına dikkat edin.
6. Buji yerine oturduktan sonra pula baskı yaparak 5/8 inçlik buji anahtarı ile sıkın. Kullanılmıº bir bujiyi  
 yeniden takarken buji yerine oturduktan sonra 1/8 – 1/4 tur daha sıkın. Yeni bir bujiyi yeniden takarken  
 buji yerine oturduktan sonra 1 tur daha sıkın.
7. Buji kapağını takın.

 UYARI !!!
 Motor sıcakken buji bakımı ve değiºimi yapmayınız. Motorun soğumasını bekleyiniz.
 Bujinin fazla sıkılması silindir baºlığındaki diºlere zarar verebilir.

 UYARI !!!
• Bir bahçe hortumu ya da basınçlı yıkama ekipmanı kullanılması suyun hava filtresine kaçmasına neden  
 olabilir. Hava filtresindeki su filtre elemanının ve karbüratör ya da motor silindirine girerek hasara neden  
 olabilir. Bu tür durumlarda ürün garanti kapsamı dahilinde iºlem görmeyecektir.
• Sıcak motor ile temas eden su hasara neden olabilir. Misina ve bıçak kısmını yıkamadan önce mutlaka  
 soğumasını bekleyin.

 UYARI !!!
1. Sıcak misina ve bıçak kısmına püskürtülen su, çok hızlı soğumadan dolayı parçaların hasar görmesine neden olabilir.
2. Çalı tırpanı makinesini temizledikten sonra, eriºilebilir tüm yüzeyleri kurutun.
3. Motor içine su kaçmıº ise buharlaºması için normal çalıºma sıcaklığına eriºene kadar dıº mekanda rölantide çalıºtırın.
4. Motoru durdurun ve soğumasını bekleyin.
5. Makine temizlendikten ve kuruduktan sonra, hasarlı boya yerlerine rötuº yapın ve diğer alanları ince bir  
 yağ tabakasıyla kaplayın. Gaz telini bir silikon sprey yağlayıcı ile yağlayın.

 SAKLAMA ÖNLEMLERi

- Yakıt deposunda ve karbüratör içinde hiç yakıt kalmayacak ºekilde muhafaza etmeniz önerilir. Yakıt dolu  
 bir ºekilde muhafaza etmeniz çeºitli tehlikelere yol açabilir. Benzin buharının ateº alma tehlikesinin önlenmesi  
 önemlidir. Fırın, su ısıtıcı ya da giysi kurutucu gibi kıvılcım üreten cihazlardan uzak iyi havalanan bir saklama  
 alanı seçin. Ayrıca kıvılcım üreten elektrik motoru bulunan ya da elektrikli alet çalıºtırılan alanlardan da kaçının.
-  Mümkünse, pas ve korozyonu hızlandıran yüksek nemli yerlerde saklamaktan kaçının.
-  Çalı tırpanını düz bir zemine koyun. Eğimli düzlem yakıt sızıntısına neden olabilir.
- Motor ve egzoz sistemi soğukken, makineyi tozu önleyecek ºekilde örtün. Sıcak motor ve egzoz sistemi  
 bazı malzemelerin alev almasına ya da erimesine neden olabilir. Toz örtüsü olarak plastik madde
 kullanmayın. Gözenekli olmayan bir örtü, makine çevresindeki nemi hapsederek pas ve aºınmayı hızlandırabilir.

 YAKIT SAKLAMA UYARISI!
- Cihazı kullandığınız bölgeye bağlı olarak yakıt formülleri hızla bozulabilir ve oksitlenebilir. Yakıt bozulması ve  
 oksitlenmesi 30 gün gibi kısa bir sürede gerçekleºebilir ve karbüratör ve/veya yakıt sistemine zarar verebilir.  
 Kimyasal tepkimelere uyumlu yakıt bidonu kullanınız.
- Benzin, saklanırken oksitlenebilir ve bozulabilir. Eski benzin motorun zor çalıºmasına neden olur ve yakıt  
 sistemini tıkayan reçine birikintileri bırakır. Makinedeki benzin saklama sırasında bozulursa, karbüratör ve  
 diğer yakıt sistemi bileºenlerini temizlemeniz gerekebilir. Bozulmuº, kirli, su karıºmıº yakıt kullanımından  
 kaynaklanan yakıt sisteminde oluºabilecek hasarlardan kullanıcı sorumludur.
- Yakıt deposunda ve karbüratörde soruna yol açmadan benzinin saklanabileceği sürenin uzunluğu, benzin  
 karıºımı, saklama sıcaklığı ve yakıt deposunun kısmen ya da tamamen dolu olması gibi faktörlere bağlı olarak  
 değiºir. Kısmen dolu bir yakıt deposundaki hava yakıtın bozulmasını hızlandırır. Çok yüksek saklama   
 sıcaklıkları yakıt bozulmasını hızlandıracaktır. Yakıt bozulması sorunları birkaç ay içinde ya da yakıt deposu  
 doldurulduğu sırada benzin yeni değilse daha kısa sürede oluºabilir.
- Garanti, saklama hazırlığına uyulmamasından kaynaklanan yakıt sistemi hasarını ya da motor performansı  
 sorunlarını kapsamaz. 
- Yakıt deposunu ve karbüratörü boºaltarak yakıt bozulması sorunlarını önleyebilirsiniz.

 DEPODAN ÇIKARMA

- Çalı tırpanını KULLANMADAN ÖNCE bölümünde açıklanan ºekilde kontrol edin.
- Saklama hazırlığında yakıt boºaltıldıysa depoyu yeni benzin ve yağ karıºımı  ile doldurun. Yakıt ikmali için  
 bir benzin konteyneriniz varsa yalnızca yeni benzin ile dolu olduğundan emin olun. Benzin zaman içinde   
 oksitlenip bozularak zor çalıºmaya neden olur.
- Silindir saklama hazırlığı sırasında yağla kaplanmıºsa, motor ateºleme sırasında kısa bir süre fazla duman  
 üretebilir. Bu normaldir.

1. MONTAJ PROSEDÜRLERi
 BK-520 BENZiNLi ÇALI TIRPANI üç ana bölümden oluºur; motor, esnek mil ve tahrip mili.

1. Tahrip Mili Montajı (ªekil1)
Esnek Mili, Tahrip Mili eklem borusunun ucuna takın ve civatayı esnek milin yuvasına takarak eklem borusu 
civatasını gevºetin.
NOT: Ensek iç milin kare ucunu tahrip milinin kare deliğine (tahrip milini hafifçe çevirerek) hizalayın, 
bu sayede sıkı bir ºekilde bağlanırlar.

2. Esnek Mil Montajı (ªekil2)
Yaylı PiMi çekin. Esnek iç milin kare ucunu kare deliğe sokarak esnek mili kavrama kutusuna sokun ve pimi 
esnek milin yuvasına yerleºtirin.

BU İªLEM SIRASINDA SON DERECE DİKKATLİ OLUNMALIDIR, ESNEK MİL UÇLARININ DEFORMASYONU 
GİBİ DURUMLAR KULLANICI SORUMLULUĞUNDADIR.
3. Gaz Teli ve Stop Kordonu Montajı
Gaz telini ve stop kordonunu mil sapındaki kablo deliklerinden geçirin, ardından her bir terminale uygun 
ºekilde bağlayın (ªekil3). Gaz kumanda kolunun montajını yaparken kesinlikle gaz kumanda kolunu parçalamayın 
ve sökmeyin. Montaj iºlemi gaz kumanda kolununun vidalarını gevºeterek tahrip miline geçirin, gerekli 
ayarlamayı yaptıktan sonra vidaları tekrar sıkın.
Son olarak bağlanan gaz telini ve stop kordonunu esnek mile kablo kelepçesi ile sabitleyin (ªekil4).

4. TEKNiK ÖZELLiKLER

Çalı Tırpanı Model  BK-520
Motor Modeli  44F-5
MotorTipi   2 Zamanlı Hava Soğutmalı
Motor Hacmi  51.7 CC
Motor Gücü  1.6 kW (2.1 BG)
Maksimum Dönüº Hızı 9500 RPM
Benzin Yağ Karıºım Oranı 25:1
Yakıt Depo Kapasitesi 1.2 Lt.

Boyut
Net Ağırlık (Boº, Kg.) 11.7
Uzunluk (mm)  1850
Geniºlik (mm)  600
Yükseklik (mm)  400

Ateºleme; İndüksiyon bobinli manyetolu, kontaksız.
Misina kesme baºlığı, 3 diºli bıçak.

Bıçak ve misina, taº vb. sert bir cisme çarparsa, motoru hemen durdurun ve bıçağı/misinayı ve ilgili parçaların 
normal durumda olduğundan emin olun. Çim ya da çalılar bıçağa dolandığında, motoru ve bıçağı durdurup 
buji kapağını söktükten sonra çalı ya da çimleri temizleyin. 

5. Durdurma
- Motor hızını azaltın motorun 3-5 dk. rölantide çalıºmasını bekleyin 
ve ardından durana kadar stop düğmesini “0” konumuna getirin 
(ªekil5). ASLA MOTOR YÜKSEK HIZDA ÇALIªIRKEN ANiDEN 
DURDURMAYIN! Aksi halde motor sıcak olduğundan ºiºme 
ve sıkıºma oluºabilir ve bir sonraki çalıºmada zorluk 
yaºayabilirsiniz.

3. BAKIM
1. Düzenli kontrol

1) Temizlik 
1.1 Hava filtresini temizleyin (ºekil6).
1.2 Buji aralığındaki karbonu temizleyin (standart aralık 0.6mm ya da 0.023 inçtir) (ªekil7).
1.3 Silindir egzoz deliğini ve susturucuyu silindire zarar vermeyecek ºekilde temizleyin. 
Silindir kapağına ya da fan kutusu kapağına giren toz ve çimleri temizleyin (aksi halde 
aºırı ısınma gibi sorunlar oluºabilir).
2) Herhangi bir yakıt ya da yağ sızıntısını dikkatle inceleyin.
3) Tüm somunları, civataları, vidaları vb. kontrol edin ve gereken ºekilde sıkı ve sabit olduklarından 
emin olun.
4) Esnek mil hortumunu ve esnek mili her 2 (iki) saatlik kullanımdan sonra gres yağı ile yağlayınız.
5) Her 5 saatlik kullanımdan sonra tahrip mili baºlığı üzerindeki küçük vidayı sökerek içini gres 
yağı ile doldurunuz. Yağsız çalıºma tahrip mili baºlığına kalıcı ciddi hasarlar verir.  

4. Tutma Sapı (ªekil 8)
Tutma sapını ve braketi paketinden çıkarın. Tutma sapını ve braketi 2 civata ile gevºek olarak takın ve tutma sapının 
konumunu rahat çalıºma ºeklinize göre ayarladıktan sonra gevºek olan civataları iyice sıkın.

5. Güvenlik Kapağı (ªekil 9)
1) Güvenlik kapağını tahrip mil baºlığının üzerine gelecek ºekilde tahrip borusuna paket içerisinde çıkan vidalar ile takın.
2) Güvenlik kapağı braketini uygun konuma getirdikten sonra vidaları sıkın.
3) ASLA Güvenlik kapağı olmadan kullanmayın. Ciddi ºekilde yaralanabilirsiniz.

6. Bıçak
1) Çelik bıçağı takarken bıçağı ºekil 10’da gösterilen ºekilde 
sabitleyin.
2) Bıçağı takarken ya da çıkarırken bıçak tutucuyu kilit kolu ile 
kilitleyerek ºekil 11’de gösterildiği gibi gevºetin.
NOT: Bıçak sabitleme civatası TERS yivdir. Sökme iºlemi 
saat yönünde, sıkma iºlemi ise saat yönünün tersine 
yapılmalıdır. bu iºlemi yaparken parmaklarınızı yaralamamak 
için kalın iº eldiveni giyin. civatanın düzgün ve sıkı bir ºekilde takıldığından emin olun.

2. ÇALIªTIRMA PROSEDÜRLERi

DiKKAT! Cihazı tam gaz ile çalıºtırmak, bıçağın / misinanın aniden yüksek devirde dönmesine neden 
olur ve bu durum son derece tehlikelidir. DAHA UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM İÇİN, CİHAZI SATIN 
ALDIKTAN SONRA BELİRTİLEN ÖZELLİKTE YAKIT DOLUMUNU YAPIN VE RÖLANTİDE YÜKSÜZ BİR 
ªEKİLDE 1 DEPO YAKIT BİTENE KADAR ÇALIªTIRIN. BU İªLEM MOTORUNUZUN AÇILMASI VE DAHA 
UZUN ÖMÜRLÜ OLMASINI SAĞLAYACAKTIR. ASLA İLK ÇALIªTIRMADA TAM GAZ İLE ÇALIªMAYA 
BAªLAMAYIN!

Yakıt Doldurma ve Baºlama
1. Yakıt: Bu benzinli motor tek silindirli, iki zamanlı motor 
olup 90 OKTAN veya üzeri kurºunsuz benzin ve yağ karıºımı 
ile çalıºır. Cihazı asla farklı yakıt tipleri ile çalıºtırmayın. Aksi 
takdirde motorda kalıcı hasarlar meydana gelir. Yağ, iki 
zamanlı benzinli motora uygun olmalıdır (asla yerine baºka 
tip yağ kullanmayın). Benzin ve yağ karıºım oranı, ürün ile 
birlikte verilen ölçüm kabında belirtilen ölçüler doğrultusunda 
hazırlanmalıdır (ªekil 12’de belirtildiği gibi 25:1 oranında).
2. Benzin dönüº pompası (karbüratör altındaki ºeffaf plastik 
pompa) benzin yakıt deposuna geri dönene kadar plastik pompaya sürekli olarak basın.
3. Gaz kumanda kolunu START konumuna getirin. 
4. Jigleyi ayarlayın. Kıºın veya ilk çalıºtırmada jigle kapalı (off) konumuna getirin, motor sıcakken çalıºtırmalarda 
jigle açılmalıdır.

ªekil 8 ªekil 9 ªekil 11ªekil 10

5. Yakıt karıºımının silindire tam olarak ulaºması için çalıºtırma kabzasını 3 ila 5 defa yavaºça çekin ve ardından 
aynı iºlemi motoru çalıºtırmak için çalıºtırma kabzasını hızlıca çekin. Çalıºtırma kabzasının tamamen çekildiğinden 
emin olun, kabzayı asla aniden serbest bırakmayın, aksi takdirde cihaz hasar görür ve arızalara neden olur.
6. Motor çalıºtıktan sonra, jigleyi yavaºça tamamen açık konuma getirebilirsiniz.
7. İºleme baºlamadan önce motorun 5 dk. boyunca rölantide çalıºmasını bekleyin. MOTOR SOĞUKKEN ASLA 
YÜKSEK HIZLARDA ÇALIªTIRMAYIN VE KESME iªLEMi YAPMAYIN.
8. Yeni (SIFIR) motor ilk 5 -6 saat boyunca tam gazda çalıºmaz. Tam gazda çalıºabilmesi için 5-6 saat boyunca 
yüksüz rolanti devirde çalıºtırılması gerekir.
9. Sırt askı aparatı tekli kayıºlar hızlı kuplaj ve serbest bırakma sistemine sahip olup tek elle kullanma imkanı 
sağlamaktadır. Acil durumlarda kullanıcının kayıºları tek 
hamle ile çıkartılmasına olanak sağlar.
10. Civataları ve sabitleyicilerin gevºek ya da eksik olup 
olmadıklarını kontrol edin.
AYARLAMA (ªekil 13) Rölanti hızı çok yüksek ya da düºük 
olduğunda, rölanti hızı ayarlama vidasıyla ayarını yapın. 
Bıçağın rölanti hızında dönmeye devam etmesi halinde 
ayarlama vidasını saat yönü tersinde çevirin (gevºetin).
11. Asla motoru yüksüz durumda tam gazda çalıºtırmayın. 
Motorunuzun ve diğer aparatların ciddi ºekilde 
hasarlanmasına neden olur.

ÖNEMLi UYARI !!! 
SATIN ALMIª OLDUĞUNUZ BENZİNLİ ÇALI TIRPANI SADECE 90 OKTAN VE ÜZERi KURªUNSUZ BENZİN 
VE YAĞ KARIªIMI İLE ÇALIªMA LİSANSINA SAHİPTİR. FARKLI TÜRDE YAKIT KULLANIMINDAN YA DA 
YAĞSIZ BENZİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HATA, KUSUR VE ARIZALAR GARANTİ KAPSAMI 
DAHİLİNDE İªLEM GÖRMEYECEKTİR.

DİKKAT! 
2 ZAMANLI YAĞ KARIªIMSIZ BENZIN KULLANILMASI MOTORDA 
KiLiTLENMEYE VE CiDDi HASARA NEDEN OLACAKTIR.

DİKKAT!
Motor çalıºtığında bıçak dönebilir ve esnek mil burulabilir. Motor 
çalıºtırılırken bıçağın / misinanın hiçbir nesneyle temas etmesine izin 
vermeyin.

3. Taºıma iºlemi (ªekil 14)
1) İnce sapı sol elinizle tutun ve yere eğilin. Sağ kolunuzu sağ kemere geçirin.
2) Mili sağ elinize aktarın ve geriye uzanarak sol kolunuzu diğer kemere geçirin.
3) Motor ünitesi sırtınıza takıldığında mili ºekil 14’de gösterildiği gibi kavrayın.

4. Kesme
1) Bıçak saat yönü tersinde döner, bu nedenle verimli kesim için tırpanın sağdan sola doğru kullanılması önerilir.
2) İzleyenleri çalıºma alanında en az 7~8m (30ft) mesafede tutun.
3) Son derece dikkatli olmalısınız.
4) Misina baºlığı ile sadece ot ve türevlerini kesmekte kullanılmalıdır.
5) Bıçak, ot ve 3mm çapındaki çalılıkları kesme iºleminde kullanılabilir.

ªekil 12

BAKIM VE SERVİS

Genel Bakım Önerileri
1. Havalandırma kanallarının tıkanmasına izin vermeyiniz ve düzenli olarak temizleyiniz.
2. Motorun ve tetiğin açıklıklarından girebilecek toz partiküllerini düzenli olarak kontrol ediniz.  
 Yumuºak bir fırça ya da basınçlı hava ile tozları temizleyebilirsiniz. Temizlerken gözleriniz  
 için koruyucu gözlük kullanınız.
3.  Cihazı sadece yumuºak az nemli bez ile siliniz. Suya sokmayınız. Asla benzin, alkol veya  
 kimyasal bazlı temizleyiciler kullanmayınız. Herhangi bir hasar ya da arıza durumunda  
 mutlaka öncelikle Müºteri Hizmetlerimiz ile iletiºime geçiniz.

BLUELIGHT BENZİNLİ ÇALI TIRPANI, 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. HAVA FİLTESİ, YAKIT FİLTRESİ, MİSİNA VE MİSİNA BAªLIĞI GİBİ)

CİHAZIN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR.



PAKET İÇERİĞİ

DİKKAT! BENZİNLİ ÇALI TIRPANI 2 AYRI KOLİDE SATIªA SUNULMAKTADIR.

1. KOLİ İÇERİĞİ 

• ANA ÜNİTE (GAZ KOLU, TAªIMA SIRTLIĞI)
• MİSİNA BAªLIĞI
• BIÇAK
• KULLANIM KILAVUZU, TAKIM POªETİ VE VİDALAR
• GÜVENLİK KAPAĞI
• TUTMA SAPI VE BRAKET
• ÖLÇEKLİ BENZİN KABI

2. KOLİ İÇERİĞİ

• TAHRİP BORUSU, İÇ MİLİ, EK BAĞLANTI BORUSU VE TAHRİP MİL BAªLIĞI
• SPİRAL ªAFT HORTUMU (ESNEK TAHRİP HOTUMU VE İÇ MİLİ)
  

BENZiNLi ÇALI TIRPANI  GÜVENLiĞi /  ÖNEMLi GÜVENLiK BiLGiLERi

Benzinli çalı tırpanı dıº mekanda çim ve ince çalı gruplarını kesmekte kullanmak üzere tasarlanmıºtır. Bu cihaz 
asla bir motorlu testere olarak kullanılamaz.  Diğer amaçlar için kullanımı operatörün yaralanmasına ya 
da çalı tırpanının ve diğer mülkiyetin zarar görmesine neden olabilir. Çoğu yaralanma ya da mülk zararı bu 
kılavuzdaki ve çalı tırpanı makinesinin üzerindeki talimatlar izlenerek önlenebilir. En genel tehlikelere karºı 
kendinizi ve çevrenizdekileri korumanın en iyi yolları aºağıda açıklanmıºtır.

GÜVENLi KULLANIM iÇiN GENEL TALiMATLAR

ªirketimizin tüm ürünlerinin yanında bir kullanım kılavuzu verilmektedir. Cihazın kullanımını anlamak için lütfen 
bu kılavuzu dikkatle okuyun. Diğer ayrıntılar için müºteri hizmetlerimiz ile iletiºime geçin.

KULLANMADAN ÖNCE

Çalı Tırpanı / Hareketli Parçaların incelemesi
- Hareketli parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol edin.
- Aºınan, bükülen, kırık, çapaklanan ya da herhangi bir ºekilde hasarlı parça var ise makineyi çalıºtırmayın.
- Bir aksesuar kullanırken düzgün takıldığından ve iyice sıkıldığından emin olun.
- Koruyucu güvenlik kapağının yerinde ve güvenli olduğundan emin olun.
- Mutlaka orijinal misina grubu ve bıçak kullanın. Kesme bıçağında / misina grubunda hiçbir ºekilde ilave  
 ya da kaynak iºlemi yapmayın. Orijinal olmayan hiçbir parçayı kullanmayın. Bu tür durumlardan oluºacak  
 hasar ve kazalardan kullanıcı sorumlu olacaktır.

Operatör ve Çevre Güvenliği:
- Baºınız (gözler ve ense) kulaklarınızı, ellerinizi ve ayaklarınızı korumak için güvenlik ºapkası, kalın koruyucu  
 eldiven, kulak koruyucu ve koruyuculu çizme giyin.
- Uygun ºekilde giyinin, bol giysi ya da mücevher kullanmayın; bunlar cihazın hareketli parçalarına takılabilir.
- Çalı tırpanını kullanan herkesin bu talimatları bildiğinden emin olun. Çocukların makineyi kullanmasına  
 asla izin vermeyin. Çocukları ve evcil hayvanları çalıºma alanında uzak tutun. 
- Civataları ve sabitleyicileri kontrol edin, gevºek ya da eksik olup olmadıklarına bakın.
- Akıl, ruh ve beden sağlığı yerinde olmayan kiºilerin çalı tırpanı makinesini kullanmasına izin vermeyin.

Bluelight Outdoor / Benzinli Çalı Tırpanı / BK520

Misina Baºlık Montajı
- Misina bağlantı vidası ters yivli olduğundan sıkma iºlemi saat yönünün tersine yapılmalıdır (Sağadan sola  
 doğru çevirilmelidir).
- 1 numaralı kalın sarı pulu takın ve kilit pulunu sabitledikten sonra ardından misina baºlığını saat yönünün tersine  
 çevirerek sıkınız. Baºlığın tam olarak sıkıºtırıldığından emin olunuz.  

Misina Uzunluk Ayarı
- Motor azami dönüº hızındayken misina baºlığını zemine bastırın. Bu iºlem baºlık içerisinden misinanın  
 çıkmasını sağlayacaktır. Standart uzunluk elde edilene kadar bu iºleme devam edin.

Kesme Bıçağının Takılması;
- Kesme bıçağı çok keskindir, dikkatle tutun.
- Bıçağı düzgün ºekilde takmak için kılavuzu dikkatle okuyun.
- Bıçak sabitleme civatası sola (TERS) diºlidir, sıkmak için saat yönünün tersinde, gevºetmek için saat yönünde çevirin.
- Asla orijinal olmayan parça ve aksesuar kullanmayın.

Yakıt ikmali
-  MOTORU KESiNLiKLE SADECE BENZiN iLE ÇALIªTIRMAYIN. MUTLAKA YAĞ BENZiN KARIªIMI KULLANILARAK  
 MOTOR ÇALIªTIRILMALIDIR.
-  Motor 25/1 oranında Kurºunsuz benzin ve iki zamanlı motor yağı karıºımı ile çalıºtırılmalıdır.
 2.5 Lt. Kurºunsuz Benzin + 100 ml 2 zamanlı motor yağı.
-  Yakıt deposu kapağını çıkarın ve makine düz bir yüzeydeyken yakıt seviyesini kontrol edin.
-  Yakıt seviyesi düºükse yakıt ikmalini iyi havalandırılan bir yerde motor dururken yapın.
-  Motor bir süre çalıºmıº ve sıcak ise soğumasını bekleyin. Benzin buharının alevlere ya da kıvılcımlara  
 eriºebileceği, kapalı bir mekan içinde kesinlikle yakıt ikmali yapmayın.
- Yakıtı depodan taºmayacak ºekilde doldurunuz.
- Yakıt ikmali sırasında sigara ve türevlerini içmeyin, kıvılcım ve ateº çıkaracak unsurları ikmal sırasında  
 bölgeden uzak tutun.
 UYARI !!!
 Benzin son derece yanıcı ve parlayıcı bir maddedir.
 Benzinle iº yaparken yanabilir ya da ciddi ºekilde yaralanabilirsiniz.
• Motoru durdurun, ısı, kıvılcım ve alevi uzak tutun.
• Yalnızca dıº mekanlarda yakıt ikmali yapın.
• Dökülen yakıtı hemen silin.
 UYARI !!!
 Yakıt ikmali sırasında yanınızda yangın söndürücü bulundurunuz!

ÇALIªTIRMA SIRASINDA

- Cihaz iyi havalandırılan bir yerde kullanılmalıdır. Egzozdan çıkan karbon monoksit gazı bilinç kaybı ve  
 ölümle sonuçlanacak kaza ve yaralanmalara neden olur.
- Çocukları uzak tutun. Çevredekiler çalıºma sırasında güvenli bir mesafede tutulmalıdır (en az 7-8 metre).
- Tüm uzuvlarınızı ve giysilerinizi motoru çalıºtırırken ya da kullanırken bıçaktan uzak tutun.
- Kesim sırasında makineyi iki elinizle sıkıca kavrayın ve ayaklarınızla vücudunuzu dengeli tutun.
- Operatör kesim alanının yerel talimatlarına uymalıdır.
- Güvenlik için ASLA cihaz yüksüz halde tam gaz çalıºtırılmamalıdır. 
- Cihazı susturucusuz çalıºtırmayın. 
- Ağır bir iº temposunda çalıºıyorsanız her zaman yanınızda biri olsun. 
- Bir ayarlama ya da bakım iºlemi yaparken cihazı durdurun ve buji kapağını çıkartın.
- Misina ya da Bıçak tarafından fırlatılan nesneler ciddi yaralanmalara neden olabilir. Makineyi kullanmadan  
 önce bölgeyi dikkatle inceleyin, kaya, kırık cam, çivi, tel ya da yay gibi bıçak ya da misinaya takılabilecek  
 ya da fırlatılabilecek tüm nesneleri temizleyin.

SAKLAMA / SAKLAMA HAZIRLIĞI

Benzinli Çalı Tırpanını sorunsuz ve iyi durumda kalması için uygun saklama hazırlığı ºarttır. Aºağıdaki adımlar, 
Benzinli Çalı Tırpanını iºlevi ve görünümünü pas ve aºınmadan etkilenmesini önlemeye yardımcı olacak ve 
yeniden kullanıldığında motorun daha kolay çalıºmasını sağlayacaktır.
 
 Yakıt Deposunu ve Karbüratörü Boºaltma
1. Karbüratörün altına uygun özelliklerde bir benzin kabı koyun ve yakıtın dökülmesini önlemek için huni kullanın.
2. Karbüratördeki yakıtı tahliye edin.,
 UYARI !!!
 Benzin son derece yanıcı ve parlayıcı bir maddedir.
 Benzinle iº yaparken yanabilir ya da ciddi ºekilde yaralanabilirsiniz.
• Motoru durdurun, ısı, kıvılcım ve alevi uzak tutun.
• Yalnızca dıº mekanlarda yakıt boºaltımı yapın.
• Dökülen yakıtı hemen silin.
3. Tüm yakıt kaba boºaldıktan sonra gerekli kontrolleri yapın.
4. Motoru her zaman tırpan bölümünden daha yüksekte tutun.
 UYARI! Yakıt boyaya ve plastiğe zarar verebilir. Yakıt deposunu doldururken yakıtı dokmemeye dikkat edin.
 Dökülen yakıttan kaynaklanan hasar garanti kapsamında değildir.
-  Yakıt ikmalinden ya da boºaltımından sonra yakıt deposu kapağını iyice sıkarak kapatın.
-  Dökülen yakıt yalnızca yangın tehlikesi teºkil etmez, ayrıca çevreye ve doğaya zarar verir. Dökülen yakıtı hemen silin.

 Temizleme
1. Cihazın bütün parçalarını dikkatli bir ºekilde nemli bir bez ile silin. Asla kimyasal aºındırıcı kullanmayın ve  
 su ile yıkamayın.
 
 Motor Temizleme
- Motor kısmının temızlenmesi sırasında hiçbir kimyasal madde kullanmayın. Nemli bir bez ile silin ve basınçlı  
 hava ile motorun hava kanallarını temizleyin.

BUJi BAKIMI

UYARI! Yanlıº buji kullanımı motorda ciddi kalıcı hasara sebep olur ve ürününüz garanti kapsamı 
dıºında kalmasına neden olur.
1. Buji kapağını çıkartın ve buji alanı çevresindeki tüm pislikleri temizleyin.
2. Bujiyi, araç kitindeki 5/8-inclik bir buji anahtarı ile sökün.
3. Bujiyi inceleyin. Elektrotlar yıpranmıºsa ya da karbon ve diğer tortuların miktarı aºırı arttığında temizleme  
 iºlemi yetersiz kalıyor ise buji değiºtirilmelidir.
4. Bujiyi monte etmeden önce, elektrot boºluğunu bir kablo kalınlığı ölçme aygıtı ile ölçün. Aralık 0,024 ile  
 0,028 inç (0,6 – 0,7 mm) arasında olmalıdır. Gerekiyorsa yan elektrotu dikkatle bükerek boºluğu düzeltin.
5. Bujiyi elinizle dikkatle takın ve yivlerin bozulmamasına dikkat edin.
6. Buji yerine oturduktan sonra pula baskı yaparak 5/8 inçlik buji anahtarı ile sıkın. Kullanılmıº bir bujiyi  
 yeniden takarken buji yerine oturduktan sonra 1/8 – 1/4 tur daha sıkın. Yeni bir bujiyi yeniden takarken  
 buji yerine oturduktan sonra 1 tur daha sıkın.
7. Buji kapağını takın.

 UYARI !!!
 Motor sıcakken buji bakımı ve değiºimi yapmayınız. Motorun soğumasını bekleyiniz.
 Bujinin fazla sıkılması silindir baºlığındaki diºlere zarar verebilir.

 UYARI !!!
• Bir bahçe hortumu ya da basınçlı yıkama ekipmanı kullanılması suyun hava filtresine kaçmasına neden  
 olabilir. Hava filtresindeki su filtre elemanının ve karbüratör ya da motor silindirine girerek hasara neden  
 olabilir. Bu tür durumlarda ürün garanti kapsamı dahilinde iºlem görmeyecektir.
• Sıcak motor ile temas eden su hasara neden olabilir. Misina ve bıçak kısmını yıkamadan önce mutlaka  
 soğumasını bekleyin.

 UYARI !!!
1. Sıcak misina ve bıçak kısmına püskürtülen su, çok hızlı soğumadan dolayı parçaların hasar görmesine neden olabilir.
2. Çalı tırpanı makinesini temizledikten sonra, eriºilebilir tüm yüzeyleri kurutun.
3. Motor içine su kaçmıº ise buharlaºması için normal çalıºma sıcaklığına eriºene kadar dıº mekanda rölantide çalıºtırın.
4. Motoru durdurun ve soğumasını bekleyin.
5. Makine temizlendikten ve kuruduktan sonra, hasarlı boya yerlerine rötuº yapın ve diğer alanları ince bir  
 yağ tabakasıyla kaplayın. Gaz telini bir silikon sprey yağlayıcı ile yağlayın.

 SAKLAMA ÖNLEMLERi

- Yakıt deposunda ve karbüratör içinde hiç yakıt kalmayacak ºekilde muhafaza etmeniz önerilir. Yakıt dolu  
 bir ºekilde muhafaza etmeniz çeºitli tehlikelere yol açabilir. Benzin buharının ateº alma tehlikesinin önlenmesi  
 önemlidir. Fırın, su ısıtıcı ya da giysi kurutucu gibi kıvılcım üreten cihazlardan uzak iyi havalanan bir saklama  
 alanı seçin. Ayrıca kıvılcım üreten elektrik motoru bulunan ya da elektrikli alet çalıºtırılan alanlardan da kaçının.
-  Mümkünse, pas ve korozyonu hızlandıran yüksek nemli yerlerde saklamaktan kaçının.
-  Çalı tırpanını düz bir zemine koyun. Eğimli düzlem yakıt sızıntısına neden olabilir.
- Motor ve egzoz sistemi soğukken, makineyi tozu önleyecek ºekilde örtün. Sıcak motor ve egzoz sistemi  
 bazı malzemelerin alev almasına ya da erimesine neden olabilir. Toz örtüsü olarak plastik madde
 kullanmayın. Gözenekli olmayan bir örtü, makine çevresindeki nemi hapsederek pas ve aºınmayı hızlandırabilir.

 YAKIT SAKLAMA UYARISI!
- Cihazı kullandığınız bölgeye bağlı olarak yakıt formülleri hızla bozulabilir ve oksitlenebilir. Yakıt bozulması ve  
 oksitlenmesi 30 gün gibi kısa bir sürede gerçekleºebilir ve karbüratör ve/veya yakıt sistemine zarar verebilir.  
 Kimyasal tepkimelere uyumlu yakıt bidonu kullanınız.
- Benzin, saklanırken oksitlenebilir ve bozulabilir. Eski benzin motorun zor çalıºmasına neden olur ve yakıt  
 sistemini tıkayan reçine birikintileri bırakır. Makinedeki benzin saklama sırasında bozulursa, karbüratör ve  
 diğer yakıt sistemi bileºenlerini temizlemeniz gerekebilir. Bozulmuº, kirli, su karıºmıº yakıt kullanımından  
 kaynaklanan yakıt sisteminde oluºabilecek hasarlardan kullanıcı sorumludur.
- Yakıt deposunda ve karbüratörde soruna yol açmadan benzinin saklanabileceği sürenin uzunluğu, benzin  
 karıºımı, saklama sıcaklığı ve yakıt deposunun kısmen ya da tamamen dolu olması gibi faktörlere bağlı olarak  
 değiºir. Kısmen dolu bir yakıt deposundaki hava yakıtın bozulmasını hızlandırır. Çok yüksek saklama   
 sıcaklıkları yakıt bozulmasını hızlandıracaktır. Yakıt bozulması sorunları birkaç ay içinde ya da yakıt deposu  
 doldurulduğu sırada benzin yeni değilse daha kısa sürede oluºabilir.
- Garanti, saklama hazırlığına uyulmamasından kaynaklanan yakıt sistemi hasarını ya da motor performansı  
 sorunlarını kapsamaz. 
- Yakıt deposunu ve karbüratörü boºaltarak yakıt bozulması sorunlarını önleyebilirsiniz.

 DEPODAN ÇIKARMA

- Çalı tırpanını KULLANMADAN ÖNCE bölümünde açıklanan ºekilde kontrol edin.
- Saklama hazırlığında yakıt boºaltıldıysa depoyu yeni benzin ve yağ karıºımı  ile doldurun. Yakıt ikmali için  
 bir benzin konteyneriniz varsa yalnızca yeni benzin ile dolu olduğundan emin olun. Benzin zaman içinde   
 oksitlenip bozularak zor çalıºmaya neden olur.
- Silindir saklama hazırlığı sırasında yağla kaplanmıºsa, motor ateºleme sırasında kısa bir süre fazla duman  
 üretebilir. Bu normaldir.

1. MONTAJ PROSEDÜRLERi
 BK-520 BENZiNLi ÇALI TIRPANI üç ana bölümden oluºur; motor, esnek mil ve tahrip mili.

1. Tahrip Mili Montajı (ªekil1)
Esnek Mili, Tahrip Mili eklem borusunun ucuna takın ve civatayı esnek milin yuvasına takarak eklem borusu 
civatasını gevºetin.
NOT: Ensek iç milin kare ucunu tahrip milinin kare deliğine (tahrip milini hafifçe çevirerek) hizalayın, 
bu sayede sıkı bir ºekilde bağlanırlar.

2. Esnek Mil Montajı (ªekil2)
Yaylı PiMi çekin. Esnek iç milin kare ucunu kare deliğe sokarak esnek mili kavrama kutusuna sokun ve pimi 
esnek milin yuvasına yerleºtirin.

BU İªLEM SIRASINDA SON DERECE DİKKATLİ OLUNMALIDIR, ESNEK MİL UÇLARININ DEFORMASYONU 
GİBİ DURUMLAR KULLANICI SORUMLULUĞUNDADIR.
3. Gaz Teli ve Stop Kordonu Montajı
Gaz telini ve stop kordonunu mil sapındaki kablo deliklerinden geçirin, ardından her bir terminale uygun 
ºekilde bağlayın (ªekil3). Gaz kumanda kolunun montajını yaparken kesinlikle gaz kumanda kolunu parçalamayın 
ve sökmeyin. Montaj iºlemi gaz kumanda kolununun vidalarını gevºeterek tahrip miline geçirin, gerekli 
ayarlamayı yaptıktan sonra vidaları tekrar sıkın.
Son olarak bağlanan gaz telini ve stop kordonunu esnek mile kablo kelepçesi ile sabitleyin (ªekil4).

4. TEKNiK ÖZELLiKLER

Çalı Tırpanı Model  BK-520
Motor Modeli  44F-5
MotorTipi   2 Zamanlı Hava Soğutmalı
Motor Hacmi  51.7 CC
Motor Gücü  1.6 kW (2.1 BG)
Maksimum Dönüº Hızı 9500 RPM
Benzin Yağ Karıºım Oranı 25:1
Yakıt Depo Kapasitesi 1.2 Lt.

Boyut
Net Ağırlık (Boº, Kg.) 11.7
Uzunluk (mm)  1850
Geniºlik (mm)  600
Yükseklik (mm)  400

Ateºleme; İndüksiyon bobinli manyetolu, kontaksız.
Misina kesme baºlığı, 3 diºli bıçak.

Bıçak ve misina, taº vb. sert bir cisme çarparsa, motoru hemen durdurun ve bıçağı/misinayı ve ilgili parçaların 
normal durumda olduğundan emin olun. Çim ya da çalılar bıçağa dolandığında, motoru ve bıçağı durdurup 
buji kapağını söktükten sonra çalı ya da çimleri temizleyin. 

5. Durdurma
- Motor hızını azaltın motorun 3-5 dk. rölantide çalıºmasını bekleyin 
ve ardından durana kadar stop düğmesini “0” konumuna getirin 
(ªekil5). ASLA MOTOR YÜKSEK HIZDA ÇALIªIRKEN ANiDEN 
DURDURMAYIN! Aksi halde motor sıcak olduğundan ºiºme 
ve sıkıºma oluºabilir ve bir sonraki çalıºmada zorluk 
yaºayabilirsiniz.

3. BAKIM
1. Düzenli kontrol

1) Temizlik 
1.1 Hava filtresini temizleyin (ºekil6).
1.2 Buji aralığındaki karbonu temizleyin (standart aralık 0.6mm ya da 0.023 inçtir) (ªekil7).
1.3 Silindir egzoz deliğini ve susturucuyu silindire zarar vermeyecek ºekilde temizleyin. 
Silindir kapağına ya da fan kutusu kapağına giren toz ve çimleri temizleyin (aksi halde 
aºırı ısınma gibi sorunlar oluºabilir).
2) Herhangi bir yakıt ya da yağ sızıntısını dikkatle inceleyin.
3) Tüm somunları, civataları, vidaları vb. kontrol edin ve gereken ºekilde sıkı ve sabit olduklarından 
emin olun.
4) Esnek mil hortumunu ve esnek mili her 2 (iki) saatlik kullanımdan sonra gres yağı ile yağlayınız.
5) Her 5 saatlik kullanımdan sonra tahrip mili baºlığı üzerindeki küçük vidayı sökerek içini gres 
yağı ile doldurunuz. Yağsız çalıºma tahrip mili baºlığına kalıcı ciddi hasarlar verir.  

4. Tutma Sapı (ªekil 8)
Tutma sapını ve braketi paketinden çıkarın. Tutma sapını ve braketi 2 civata ile gevºek olarak takın ve tutma sapının 
konumunu rahat çalıºma ºeklinize göre ayarladıktan sonra gevºek olan civataları iyice sıkın.

5. Güvenlik Kapağı (ªekil 9)
1) Güvenlik kapağını tahrip mil baºlığının üzerine gelecek ºekilde tahrip borusuna paket içerisinde çıkan vidalar ile takın.
2) Güvenlik kapağı braketini uygun konuma getirdikten sonra vidaları sıkın.
3) ASLA Güvenlik kapağı olmadan kullanmayın. Ciddi ºekilde yaralanabilirsiniz.

6. Bıçak
1) Çelik bıçağı takarken bıçağı ºekil 10’da gösterilen ºekilde 
sabitleyin.
2) Bıçağı takarken ya da çıkarırken bıçak tutucuyu kilit kolu ile 
kilitleyerek ºekil 11’de gösterildiği gibi gevºetin.
NOT: Bıçak sabitleme civatası TERS yivdir. Sökme iºlemi 
saat yönünde, sıkma iºlemi ise saat yönünün tersine 
yapılmalıdır. bu iºlemi yaparken parmaklarınızı yaralamamak 
için kalın iº eldiveni giyin. civatanın düzgün ve sıkı bir ºekilde takıldığından emin olun.

2. ÇALIªTIRMA PROSEDÜRLERi

DiKKAT! Cihazı tam gaz ile çalıºtırmak, bıçağın / misinanın aniden yüksek devirde dönmesine neden 
olur ve bu durum son derece tehlikelidir. DAHA UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM İÇİN, CİHAZI SATIN 
ALDIKTAN SONRA BELİRTİLEN ÖZELLİKTE YAKIT DOLUMUNU YAPIN VE RÖLANTİDE YÜKSÜZ BİR 
ªEKİLDE 1 DEPO YAKIT BİTENE KADAR ÇALIªTIRIN. BU İªLEM MOTORUNUZUN AÇILMASI VE DAHA 
UZUN ÖMÜRLÜ OLMASINI SAĞLAYACAKTIR. ASLA İLK ÇALIªTIRMADA TAM GAZ İLE ÇALIªMAYA 
BAªLAMAYIN!

Yakıt Doldurma ve Baºlama
1. Yakıt: Bu benzinli motor tek silindirli, iki zamanlı motor 
olup 90 OKTAN veya üzeri kurºunsuz benzin ve yağ karıºımı 
ile çalıºır. Cihazı asla farklı yakıt tipleri ile çalıºtırmayın. Aksi 
takdirde motorda kalıcı hasarlar meydana gelir. Yağ, iki 
zamanlı benzinli motora uygun olmalıdır (asla yerine baºka 
tip yağ kullanmayın). Benzin ve yağ karıºım oranı, ürün ile 
birlikte verilen ölçüm kabında belirtilen ölçüler doğrultusunda 
hazırlanmalıdır (ªekil 12’de belirtildiği gibi 25:1 oranında).
2. Benzin dönüº pompası (karbüratör altındaki ºeffaf plastik 
pompa) benzin yakıt deposuna geri dönene kadar plastik pompaya sürekli olarak basın.
3. Gaz kumanda kolunu START konumuna getirin. 
4. Jigleyi ayarlayın. Kıºın veya ilk çalıºtırmada jigle kapalı (off) konumuna getirin, motor sıcakken çalıºtırmalarda 
jigle açılmalıdır.

5. Yakıt karıºımının silindire tam olarak ulaºması için çalıºtırma kabzasını 3 ila 5 defa yavaºça çekin ve ardından 
aynı iºlemi motoru çalıºtırmak için çalıºtırma kabzasını hızlıca çekin. Çalıºtırma kabzasının tamamen çekildiğinden 
emin olun, kabzayı asla aniden serbest bırakmayın, aksi takdirde cihaz hasar görür ve arızalara neden olur.
6. Motor çalıºtıktan sonra, jigleyi yavaºça tamamen açık konuma getirebilirsiniz.
7. İºleme baºlamadan önce motorun 5 dk. boyunca rölantide çalıºmasını bekleyin. MOTOR SOĞUKKEN ASLA 
YÜKSEK HIZLARDA ÇALIªTIRMAYIN VE KESME iªLEMi YAPMAYIN.
8. Yeni (SIFIR) motor ilk 5 -6 saat boyunca tam gazda çalıºmaz. Tam gazda çalıºabilmesi için 5-6 saat boyunca 
yüksüz rolanti devirde çalıºtırılması gerekir.
9. Sırt askı aparatı tekli kayıºlar hızlı kuplaj ve serbest bırakma sistemine sahip olup tek elle kullanma imkanı 
sağlamaktadır. Acil durumlarda kullanıcının kayıºları tek 
hamle ile çıkartılmasına olanak sağlar.
10. Civataları ve sabitleyicilerin gevºek ya da eksik olup 
olmadıklarını kontrol edin.
AYARLAMA (ªekil 13) Rölanti hızı çok yüksek ya da düºük 
olduğunda, rölanti hızı ayarlama vidasıyla ayarını yapın. 
Bıçağın rölanti hızında dönmeye devam etmesi halinde 
ayarlama vidasını saat yönü tersinde çevirin (gevºetin).
11. Asla motoru yüksüz durumda tam gazda çalıºtırmayın. 
Motorunuzun ve diğer aparatların ciddi ºekilde 
hasarlanmasına neden olur.

ÖNEMLi UYARI !!! 
SATIN ALMIª OLDUĞUNUZ BENZİNLİ ÇALI TIRPANI SADECE 90 OKTAN VE ÜZERi KURªUNSUZ BENZİN 
VE YAĞ KARIªIMI İLE ÇALIªMA LİSANSINA SAHİPTİR. FARKLI TÜRDE YAKIT KULLANIMINDAN YA DA 
YAĞSIZ BENZİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HATA, KUSUR VE ARIZALAR GARANTİ KAPSAMI 
DAHİLİNDE İªLEM GÖRMEYECEKTİR.

DİKKAT! 
2 ZAMANLI YAĞ KARIªIMSIZ BENZIN KULLANILMASI MOTORDA 
KiLiTLENMEYE VE CiDDi HASARA NEDEN OLACAKTIR.

DİKKAT!
Motor çalıºtığında bıçak dönebilir ve esnek mil burulabilir. Motor 
çalıºtırılırken bıçağın / misinanın hiçbir nesneyle temas etmesine izin 
vermeyin.

3. Taºıma iºlemi (ªekil 14)
1) İnce sapı sol elinizle tutun ve yere eğilin. Sağ kolunuzu sağ kemere geçirin.
2) Mili sağ elinize aktarın ve geriye uzanarak sol kolunuzu diğer kemere geçirin.
3) Motor ünitesi sırtınıza takıldığında mili ºekil 14’de gösterildiği gibi kavrayın.

4. Kesme
1) Bıçak saat yönü tersinde döner, bu nedenle verimli kesim için tırpanın sağdan sola doğru kullanılması önerilir.
2) İzleyenleri çalıºma alanında en az 7~8m (30ft) mesafede tutun.
3) Son derece dikkatli olmalısınız.
4) Misina baºlığı ile sadece ot ve türevlerini kesmekte kullanılmalıdır.
5) Bıçak, ot ve 3mm çapındaki çalılıkları kesme iºleminde kullanılabilir.

ªekil 13

BAKIM VE SERVİS

Genel Bakım Önerileri
1. Havalandırma kanallarının tıkanmasına izin vermeyiniz ve düzenli olarak temizleyiniz.
2. Motorun ve tetiğin açıklıklarından girebilecek toz partiküllerini düzenli olarak kontrol ediniz.  
 Yumuºak bir fırça ya da basınçlı hava ile tozları temizleyebilirsiniz. Temizlerken gözleriniz  
 için koruyucu gözlük kullanınız.
3.  Cihazı sadece yumuºak az nemli bez ile siliniz. Suya sokmayınız. Asla benzin, alkol veya  
 kimyasal bazlı temizleyiciler kullanmayınız. Herhangi bir hasar ya da arıza durumunda  
 mutlaka öncelikle Müºteri Hizmetlerimiz ile iletiºime geçiniz.

BLUELIGHT BENZİNLİ ÇALI TIRPANI, 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. HAVA FİLTESİ, YAKIT FİLTRESİ, MİSİNA VE MİSİNA BAªLIĞI GİBİ)

CİHAZIN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR.

ªekil 14



PAKET İÇERİĞİ

DİKKAT! BENZİNLİ ÇALI TIRPANI 2 AYRI KOLİDE SATIªA SUNULMAKTADIR.

1. KOLİ İÇERİĞİ 

• ANA ÜNİTE (GAZ KOLU, TAªIMA SIRTLIĞI)
• MİSİNA BAªLIĞI
• BIÇAK
• KULLANIM KILAVUZU, TAKIM POªETİ VE VİDALAR
• GÜVENLİK KAPAĞI
• TUTMA SAPI VE BRAKET
• ÖLÇEKLİ BENZİN KABI

2. KOLİ İÇERİĞİ

• TAHRİP BORUSU, İÇ MİLİ, EK BAĞLANTI BORUSU VE TAHRİP MİL BAªLIĞI
• SPİRAL ªAFT HORTUMU (ESNEK TAHRİP HOTUMU VE İÇ MİLİ)
  

BENZiNLi ÇALI TIRPANI  GÜVENLiĞi /  ÖNEMLi GÜVENLiK BiLGiLERi

Benzinli çalı tırpanı dıº mekanda çim ve ince çalı gruplarını kesmekte kullanmak üzere tasarlanmıºtır. Bu cihaz 
asla bir motorlu testere olarak kullanılamaz.  Diğer amaçlar için kullanımı operatörün yaralanmasına ya 
da çalı tırpanının ve diğer mülkiyetin zarar görmesine neden olabilir. Çoğu yaralanma ya da mülk zararı bu 
kılavuzdaki ve çalı tırpanı makinesinin üzerindeki talimatlar izlenerek önlenebilir. En genel tehlikelere karºı 
kendinizi ve çevrenizdekileri korumanın en iyi yolları aºağıda açıklanmıºtır.

GÜVENLi KULLANIM iÇiN GENEL TALiMATLAR

ªirketimizin tüm ürünlerinin yanında bir kullanım kılavuzu verilmektedir. Cihazın kullanımını anlamak için lütfen 
bu kılavuzu dikkatle okuyun. Diğer ayrıntılar için müºteri hizmetlerimiz ile iletiºime geçin.

KULLANMADAN ÖNCE

Çalı Tırpanı / Hareketli Parçaların incelemesi
- Hareketli parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol edin.
- Aºınan, bükülen, kırık, çapaklanan ya da herhangi bir ºekilde hasarlı parça var ise makineyi çalıºtırmayın.
- Bir aksesuar kullanırken düzgün takıldığından ve iyice sıkıldığından emin olun.
- Koruyucu güvenlik kapağının yerinde ve güvenli olduğundan emin olun.
- Mutlaka orijinal misina grubu ve bıçak kullanın. Kesme bıçağında / misina grubunda hiçbir ºekilde ilave  
 ya da kaynak iºlemi yapmayın. Orijinal olmayan hiçbir parçayı kullanmayın. Bu tür durumlardan oluºacak  
 hasar ve kazalardan kullanıcı sorumlu olacaktır.

Operatör ve Çevre Güvenliği:
- Baºınız (gözler ve ense) kulaklarınızı, ellerinizi ve ayaklarınızı korumak için güvenlik ºapkası, kalın koruyucu  
 eldiven, kulak koruyucu ve koruyuculu çizme giyin.
- Uygun ºekilde giyinin, bol giysi ya da mücevher kullanmayın; bunlar cihazın hareketli parçalarına takılabilir.
- Çalı tırpanını kullanan herkesin bu talimatları bildiğinden emin olun. Çocukların makineyi kullanmasına  
 asla izin vermeyin. Çocukları ve evcil hayvanları çalıºma alanında uzak tutun. 
- Civataları ve sabitleyicileri kontrol edin, gevºek ya da eksik olup olmadıklarına bakın.
- Akıl, ruh ve beden sağlığı yerinde olmayan kiºilerin çalı tırpanı makinesini kullanmasına izin vermeyin.

Bluelight Outdoor / Benzinli Çalı Tırpanı / BK520

Misina Baºlık Montajı
- Misina bağlantı vidası ters yivli olduğundan sıkma iºlemi saat yönünün tersine yapılmalıdır (Sağadan sola  
 doğru çevirilmelidir).
- 1 numaralı kalın sarı pulu takın ve kilit pulunu sabitledikten sonra ardından misina baºlığını saat yönünün tersine  
 çevirerek sıkınız. Baºlığın tam olarak sıkıºtırıldığından emin olunuz.  

Misina Uzunluk Ayarı
- Motor azami dönüº hızındayken misina baºlığını zemine bastırın. Bu iºlem baºlık içerisinden misinanın  
 çıkmasını sağlayacaktır. Standart uzunluk elde edilene kadar bu iºleme devam edin.

Kesme Bıçağının Takılması;
- Kesme bıçağı çok keskindir, dikkatle tutun.
- Bıçağı düzgün ºekilde takmak için kılavuzu dikkatle okuyun.
- Bıçak sabitleme civatası sola (TERS) diºlidir, sıkmak için saat yönünün tersinde, gevºetmek için saat yönünde çevirin.
- Asla orijinal olmayan parça ve aksesuar kullanmayın.

Yakıt ikmali
-  MOTORU KESiNLiKLE SADECE BENZiN iLE ÇALIªTIRMAYIN. MUTLAKA YAĞ BENZiN KARIªIMI KULLANILARAK  
 MOTOR ÇALIªTIRILMALIDIR.
-  Motor 25/1 oranında Kurºunsuz benzin ve iki zamanlı motor yağı karıºımı ile çalıºtırılmalıdır.
 2.5 Lt. Kurºunsuz Benzin + 100 ml 2 zamanlı motor yağı.
-  Yakıt deposu kapağını çıkarın ve makine düz bir yüzeydeyken yakıt seviyesini kontrol edin.
-  Yakıt seviyesi düºükse yakıt ikmalini iyi havalandırılan bir yerde motor dururken yapın.
-  Motor bir süre çalıºmıº ve sıcak ise soğumasını bekleyin. Benzin buharının alevlere ya da kıvılcımlara  
 eriºebileceği, kapalı bir mekan içinde kesinlikle yakıt ikmali yapmayın.
- Yakıtı depodan taºmayacak ºekilde doldurunuz.
- Yakıt ikmali sırasında sigara ve türevlerini içmeyin, kıvılcım ve ateº çıkaracak unsurları ikmal sırasında  
 bölgeden uzak tutun.
 UYARI !!!
 Benzin son derece yanıcı ve parlayıcı bir maddedir.
 Benzinle iº yaparken yanabilir ya da ciddi ºekilde yaralanabilirsiniz.
• Motoru durdurun, ısı, kıvılcım ve alevi uzak tutun.
• Yalnızca dıº mekanlarda yakıt ikmali yapın.
• Dökülen yakıtı hemen silin.
 UYARI !!!
 Yakıt ikmali sırasında yanınızda yangın söndürücü bulundurunuz!

ÇALIªTIRMA SIRASINDA

- Cihaz iyi havalandırılan bir yerde kullanılmalıdır. Egzozdan çıkan karbon monoksit gazı bilinç kaybı ve  
 ölümle sonuçlanacak kaza ve yaralanmalara neden olur.
- Çocukları uzak tutun. Çevredekiler çalıºma sırasında güvenli bir mesafede tutulmalıdır (en az 7-8 metre).
- Tüm uzuvlarınızı ve giysilerinizi motoru çalıºtırırken ya da kullanırken bıçaktan uzak tutun.
- Kesim sırasında makineyi iki elinizle sıkıca kavrayın ve ayaklarınızla vücudunuzu dengeli tutun.
- Operatör kesim alanının yerel talimatlarına uymalıdır.
- Güvenlik için ASLA cihaz yüksüz halde tam gaz çalıºtırılmamalıdır. 
- Cihazı susturucusuz çalıºtırmayın. 
- Ağır bir iº temposunda çalıºıyorsanız her zaman yanınızda biri olsun. 
- Bir ayarlama ya da bakım iºlemi yaparken cihazı durdurun ve buji kapağını çıkartın.
- Misina ya da Bıçak tarafından fırlatılan nesneler ciddi yaralanmalara neden olabilir. Makineyi kullanmadan  
 önce bölgeyi dikkatle inceleyin, kaya, kırık cam, çivi, tel ya da yay gibi bıçak ya da misinaya takılabilecek  
 ya da fırlatılabilecek tüm nesneleri temizleyin.

SAKLAMA / SAKLAMA HAZIRLIĞI

Benzinli Çalı Tırpanını sorunsuz ve iyi durumda kalması için uygun saklama hazırlığı ºarttır. Aºağıdaki adımlar, 
Benzinli Çalı Tırpanını iºlevi ve görünümünü pas ve aºınmadan etkilenmesini önlemeye yardımcı olacak ve 
yeniden kullanıldığında motorun daha kolay çalıºmasını sağlayacaktır.
 
 Yakıt Deposunu ve Karbüratörü Boºaltma
1. Karbüratörün altına uygun özelliklerde bir benzin kabı koyun ve yakıtın dökülmesini önlemek için huni kullanın.
2. Karbüratördeki yakıtı tahliye edin.,
 UYARI !!!
 Benzin son derece yanıcı ve parlayıcı bir maddedir.
 Benzinle iº yaparken yanabilir ya da ciddi ºekilde yaralanabilirsiniz.
• Motoru durdurun, ısı, kıvılcım ve alevi uzak tutun.
• Yalnızca dıº mekanlarda yakıt boºaltımı yapın.
• Dökülen yakıtı hemen silin.
3. Tüm yakıt kaba boºaldıktan sonra gerekli kontrolleri yapın.
4. Motoru her zaman tırpan bölümünden daha yüksekte tutun.
 UYARI! Yakıt boyaya ve plastiğe zarar verebilir. Yakıt deposunu doldururken yakıtı dokmemeye dikkat edin.
 Dökülen yakıttan kaynaklanan hasar garanti kapsamında değildir.
-  Yakıt ikmalinden ya da boºaltımından sonra yakıt deposu kapağını iyice sıkarak kapatın.
-  Dökülen yakıt yalnızca yangın tehlikesi teºkil etmez, ayrıca çevreye ve doğaya zarar verir. Dökülen yakıtı hemen silin.

 Temizleme
1. Cihazın bütün parçalarını dikkatli bir ºekilde nemli bir bez ile silin. Asla kimyasal aºındırıcı kullanmayın ve  
 su ile yıkamayın.
 
 Motor Temizleme
- Motor kısmının temızlenmesi sırasında hiçbir kimyasal madde kullanmayın. Nemli bir bez ile silin ve basınçlı  
 hava ile motorun hava kanallarını temizleyin.

BUJi BAKIMI

UYARI! Yanlıº buji kullanımı motorda ciddi kalıcı hasara sebep olur ve ürününüz garanti kapsamı 
dıºında kalmasına neden olur.
1. Buji kapağını çıkartın ve buji alanı çevresindeki tüm pislikleri temizleyin.
2. Bujiyi, araç kitindeki 5/8-inclik bir buji anahtarı ile sökün.
3. Bujiyi inceleyin. Elektrotlar yıpranmıºsa ya da karbon ve diğer tortuların miktarı aºırı arttığında temizleme  
 iºlemi yetersiz kalıyor ise buji değiºtirilmelidir.
4. Bujiyi monte etmeden önce, elektrot boºluğunu bir kablo kalınlığı ölçme aygıtı ile ölçün. Aralık 0,024 ile  
 0,028 inç (0,6 – 0,7 mm) arasında olmalıdır. Gerekiyorsa yan elektrotu dikkatle bükerek boºluğu düzeltin.
5. Bujiyi elinizle dikkatle takın ve yivlerin bozulmamasına dikkat edin.
6. Buji yerine oturduktan sonra pula baskı yaparak 5/8 inçlik buji anahtarı ile sıkın. Kullanılmıº bir bujiyi  
 yeniden takarken buji yerine oturduktan sonra 1/8 – 1/4 tur daha sıkın. Yeni bir bujiyi yeniden takarken  
 buji yerine oturduktan sonra 1 tur daha sıkın.
7. Buji kapağını takın.

 UYARI !!!
 Motor sıcakken buji bakımı ve değiºimi yapmayınız. Motorun soğumasını bekleyiniz.
 Bujinin fazla sıkılması silindir baºlığındaki diºlere zarar verebilir.

 UYARI !!!
• Bir bahçe hortumu ya da basınçlı yıkama ekipmanı kullanılması suyun hava filtresine kaçmasına neden  
 olabilir. Hava filtresindeki su filtre elemanının ve karbüratör ya da motor silindirine girerek hasara neden  
 olabilir. Bu tür durumlarda ürün garanti kapsamı dahilinde iºlem görmeyecektir.
• Sıcak motor ile temas eden su hasara neden olabilir. Misina ve bıçak kısmını yıkamadan önce mutlaka  
 soğumasını bekleyin.

 UYARI !!!
1. Sıcak misina ve bıçak kısmına püskürtülen su, çok hızlı soğumadan dolayı parçaların hasar görmesine neden olabilir.
2. Çalı tırpanı makinesini temizledikten sonra, eriºilebilir tüm yüzeyleri kurutun.
3. Motor içine su kaçmıº ise buharlaºması için normal çalıºma sıcaklığına eriºene kadar dıº mekanda rölantide çalıºtırın.
4. Motoru durdurun ve soğumasını bekleyin.
5. Makine temizlendikten ve kuruduktan sonra, hasarlı boya yerlerine rötuº yapın ve diğer alanları ince bir  
 yağ tabakasıyla kaplayın. Gaz telini bir silikon sprey yağlayıcı ile yağlayın.

 SAKLAMA ÖNLEMLERi

- Yakıt deposunda ve karbüratör içinde hiç yakıt kalmayacak ºekilde muhafaza etmeniz önerilir. Yakıt dolu  
 bir ºekilde muhafaza etmeniz çeºitli tehlikelere yol açabilir. Benzin buharının ateº alma tehlikesinin önlenmesi  
 önemlidir. Fırın, su ısıtıcı ya da giysi kurutucu gibi kıvılcım üreten cihazlardan uzak iyi havalanan bir saklama  
 alanı seçin. Ayrıca kıvılcım üreten elektrik motoru bulunan ya da elektrikli alet çalıºtırılan alanlardan da kaçının.
-  Mümkünse, pas ve korozyonu hızlandıran yüksek nemli yerlerde saklamaktan kaçının.
-  Çalı tırpanını düz bir zemine koyun. Eğimli düzlem yakıt sızıntısına neden olabilir.
- Motor ve egzoz sistemi soğukken, makineyi tozu önleyecek ºekilde örtün. Sıcak motor ve egzoz sistemi  
 bazı malzemelerin alev almasına ya da erimesine neden olabilir. Toz örtüsü olarak plastik madde
 kullanmayın. Gözenekli olmayan bir örtü, makine çevresindeki nemi hapsederek pas ve aºınmayı hızlandırabilir.

 YAKIT SAKLAMA UYARISI!
- Cihazı kullandığınız bölgeye bağlı olarak yakıt formülleri hızla bozulabilir ve oksitlenebilir. Yakıt bozulması ve  
 oksitlenmesi 30 gün gibi kısa bir sürede gerçekleºebilir ve karbüratör ve/veya yakıt sistemine zarar verebilir.  
 Kimyasal tepkimelere uyumlu yakıt bidonu kullanınız.
- Benzin, saklanırken oksitlenebilir ve bozulabilir. Eski benzin motorun zor çalıºmasına neden olur ve yakıt  
 sistemini tıkayan reçine birikintileri bırakır. Makinedeki benzin saklama sırasında bozulursa, karbüratör ve  
 diğer yakıt sistemi bileºenlerini temizlemeniz gerekebilir. Bozulmuº, kirli, su karıºmıº yakıt kullanımından  
 kaynaklanan yakıt sisteminde oluºabilecek hasarlardan kullanıcı sorumludur.
- Yakıt deposunda ve karbüratörde soruna yol açmadan benzinin saklanabileceği sürenin uzunluğu, benzin  
 karıºımı, saklama sıcaklığı ve yakıt deposunun kısmen ya da tamamen dolu olması gibi faktörlere bağlı olarak  
 değiºir. Kısmen dolu bir yakıt deposundaki hava yakıtın bozulmasını hızlandırır. Çok yüksek saklama   
 sıcaklıkları yakıt bozulmasını hızlandıracaktır. Yakıt bozulması sorunları birkaç ay içinde ya da yakıt deposu  
 doldurulduğu sırada benzin yeni değilse daha kısa sürede oluºabilir.
- Garanti, saklama hazırlığına uyulmamasından kaynaklanan yakıt sistemi hasarını ya da motor performansı  
 sorunlarını kapsamaz. 
- Yakıt deposunu ve karbüratörü boºaltarak yakıt bozulması sorunlarını önleyebilirsiniz.

 DEPODAN ÇIKARMA

- Çalı tırpanını KULLANMADAN ÖNCE bölümünde açıklanan ºekilde kontrol edin.
- Saklama hazırlığında yakıt boºaltıldıysa depoyu yeni benzin ve yağ karıºımı  ile doldurun. Yakıt ikmali için  
 bir benzin konteyneriniz varsa yalnızca yeni benzin ile dolu olduğundan emin olun. Benzin zaman içinde   
 oksitlenip bozularak zor çalıºmaya neden olur.
- Silindir saklama hazırlığı sırasında yağla kaplanmıºsa, motor ateºleme sırasında kısa bir süre fazla duman  
 üretebilir. Bu normaldir.

1. MONTAJ PROSEDÜRLERi
 BK-520 BENZiNLi ÇALI TIRPANI üç ana bölümden oluºur; motor, esnek mil ve tahrip mili.

1. Tahrip Mili Montajı (ªekil1)
Esnek Mili, Tahrip Mili eklem borusunun ucuna takın ve civatayı esnek milin yuvasına takarak eklem borusu 
civatasını gevºetin.
NOT: Ensek iç milin kare ucunu tahrip milinin kare deliğine (tahrip milini hafifçe çevirerek) hizalayın, 
bu sayede sıkı bir ºekilde bağlanırlar.

2. Esnek Mil Montajı (ªekil2)
Yaylı PiMi çekin. Esnek iç milin kare ucunu kare deliğe sokarak esnek mili kavrama kutusuna sokun ve pimi 
esnek milin yuvasına yerleºtirin.

BU İªLEM SIRASINDA SON DERECE DİKKATLİ OLUNMALIDIR, ESNEK MİL UÇLARININ DEFORMASYONU 
GİBİ DURUMLAR KULLANICI SORUMLULUĞUNDADIR.
3. Gaz Teli ve Stop Kordonu Montajı
Gaz telini ve stop kordonunu mil sapındaki kablo deliklerinden geçirin, ardından her bir terminale uygun 
ºekilde bağlayın (ªekil3). Gaz kumanda kolunun montajını yaparken kesinlikle gaz kumanda kolunu parçalamayın 
ve sökmeyin. Montaj iºlemi gaz kumanda kolununun vidalarını gevºeterek tahrip miline geçirin, gerekli 
ayarlamayı yaptıktan sonra vidaları tekrar sıkın.
Son olarak bağlanan gaz telini ve stop kordonunu esnek mile kablo kelepçesi ile sabitleyin (ªekil4).

4. TEKNiK ÖZELLiKLER

Çalı Tırpanı Model  BK-520
Motor Modeli  44F-5
MotorTipi   2 Zamanlı Hava Soğutmalı
Motor Hacmi  51.7 CC
Motor Gücü  1.6 kW (2.1 BG)
Maksimum Dönüº Hızı 9500 RPM
Benzin Yağ Karıºım Oranı 25:1
Yakıt Depo Kapasitesi 1.2 Lt.

Boyut
Net Ağırlık (Boº, Kg.) 11.7
Uzunluk (mm)  1850
Geniºlik (mm)  600
Yükseklik (mm)  400

Ateºleme; İndüksiyon bobinli manyetolu, kontaksız.
Misina kesme baºlığı, 3 diºli bıçak.

Bıçak ve misina, taº vb. sert bir cisme çarparsa, motoru hemen durdurun ve bıçağı/misinayı ve ilgili parçaların 
normal durumda olduğundan emin olun. Çim ya da çalılar bıçağa dolandığında, motoru ve bıçağı durdurup 
buji kapağını söktükten sonra çalı ya da çimleri temizleyin. 

5. Durdurma
- Motor hızını azaltın motorun 3-5 dk. rölantide çalıºmasını bekleyin 
ve ardından durana kadar stop düğmesini “0” konumuna getirin 
(ªekil5). ASLA MOTOR YÜKSEK HIZDA ÇALIªIRKEN ANiDEN 
DURDURMAYIN! Aksi halde motor sıcak olduğundan ºiºme 
ve sıkıºma oluºabilir ve bir sonraki çalıºmada zorluk 
yaºayabilirsiniz.

3. BAKIM
1. Düzenli kontrol

1) Temizlik 
1.1 Hava filtresini temizleyin (ºekil6).
1.2 Buji aralığındaki karbonu temizleyin (standart aralık 0.6mm ya da 0.023 inçtir) (ªekil7).
1.3 Silindir egzoz deliğini ve susturucuyu silindire zarar vermeyecek ºekilde temizleyin. 
Silindir kapağına ya da fan kutusu kapağına giren toz ve çimleri temizleyin (aksi halde 
aºırı ısınma gibi sorunlar oluºabilir).
2) Herhangi bir yakıt ya da yağ sızıntısını dikkatle inceleyin.
3) Tüm somunları, civataları, vidaları vb. kontrol edin ve gereken ºekilde sıkı ve sabit olduklarından 
emin olun.
4) Esnek mil hortumunu ve esnek mili her 2 (iki) saatlik kullanımdan sonra gres yağı ile yağlayınız.
5) Her 5 saatlik kullanımdan sonra tahrip mili baºlığı üzerindeki küçük vidayı sökerek içini gres 
yağı ile doldurunuz. Yağsız çalıºma tahrip mili baºlığına kalıcı ciddi hasarlar verir.  

4. Tutma Sapı (ªekil 8)
Tutma sapını ve braketi paketinden çıkarın. Tutma sapını ve braketi 2 civata ile gevºek olarak takın ve tutma sapının 
konumunu rahat çalıºma ºeklinize göre ayarladıktan sonra gevºek olan civataları iyice sıkın.

5. Güvenlik Kapağı (ªekil 9)
1) Güvenlik kapağını tahrip mil baºlığının üzerine gelecek ºekilde tahrip borusuna paket içerisinde çıkan vidalar ile takın.
2) Güvenlik kapağı braketini uygun konuma getirdikten sonra vidaları sıkın.
3) ASLA Güvenlik kapağı olmadan kullanmayın. Ciddi ºekilde yaralanabilirsiniz.

6. Bıçak
1) Çelik bıçağı takarken bıçağı ºekil 10’da gösterilen ºekilde 
sabitleyin.
2) Bıçağı takarken ya da çıkarırken bıçak tutucuyu kilit kolu ile 
kilitleyerek ºekil 11’de gösterildiği gibi gevºetin.
NOT: Bıçak sabitleme civatası TERS yivdir. Sökme iºlemi 
saat yönünde, sıkma iºlemi ise saat yönünün tersine 
yapılmalıdır. bu iºlemi yaparken parmaklarınızı yaralamamak 
için kalın iº eldiveni giyin. civatanın düzgün ve sıkı bir ºekilde takıldığından emin olun.

2. ÇALIªTIRMA PROSEDÜRLERi

DiKKAT! Cihazı tam gaz ile çalıºtırmak, bıçağın / misinanın aniden yüksek devirde dönmesine neden 
olur ve bu durum son derece tehlikelidir. DAHA UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM İÇİN, CİHAZI SATIN 
ALDIKTAN SONRA BELİRTİLEN ÖZELLİKTE YAKIT DOLUMUNU YAPIN VE RÖLANTİDE YÜKSÜZ BİR 
ªEKİLDE 1 DEPO YAKIT BİTENE KADAR ÇALIªTIRIN. BU İªLEM MOTORUNUZUN AÇILMASI VE DAHA 
UZUN ÖMÜRLÜ OLMASINI SAĞLAYACAKTIR. ASLA İLK ÇALIªTIRMADA TAM GAZ İLE ÇALIªMAYA 
BAªLAMAYIN!

Yakıt Doldurma ve Baºlama
1. Yakıt: Bu benzinli motor tek silindirli, iki zamanlı motor 
olup 90 OKTAN veya üzeri kurºunsuz benzin ve yağ karıºımı 
ile çalıºır. Cihazı asla farklı yakıt tipleri ile çalıºtırmayın. Aksi 
takdirde motorda kalıcı hasarlar meydana gelir. Yağ, iki 
zamanlı benzinli motora uygun olmalıdır (asla yerine baºka 
tip yağ kullanmayın). Benzin ve yağ karıºım oranı, ürün ile 
birlikte verilen ölçüm kabında belirtilen ölçüler doğrultusunda 
hazırlanmalıdır (ªekil 12’de belirtildiği gibi 25:1 oranında).
2. Benzin dönüº pompası (karbüratör altındaki ºeffaf plastik 
pompa) benzin yakıt deposuna geri dönene kadar plastik pompaya sürekli olarak basın.
3. Gaz kumanda kolunu START konumuna getirin. 
4. Jigleyi ayarlayın. Kıºın veya ilk çalıºtırmada jigle kapalı (off) konumuna getirin, motor sıcakken çalıºtırmalarda 
jigle açılmalıdır.

5. Yakıt karıºımının silindire tam olarak ulaºması için çalıºtırma kabzasını 3 ila 5 defa yavaºça çekin ve ardından 
aynı iºlemi motoru çalıºtırmak için çalıºtırma kabzasını hızlıca çekin. Çalıºtırma kabzasının tamamen çekildiğinden 
emin olun, kabzayı asla aniden serbest bırakmayın, aksi takdirde cihaz hasar görür ve arızalara neden olur.
6. Motor çalıºtıktan sonra, jigleyi yavaºça tamamen açık konuma getirebilirsiniz.
7. İºleme baºlamadan önce motorun 5 dk. boyunca rölantide çalıºmasını bekleyin. MOTOR SOĞUKKEN ASLA 
YÜKSEK HIZLARDA ÇALIªTIRMAYIN VE KESME iªLEMi YAPMAYIN.
8. Yeni (SIFIR) motor ilk 5 -6 saat boyunca tam gazda çalıºmaz. Tam gazda çalıºabilmesi için 5-6 saat boyunca 
yüksüz rolanti devirde çalıºtırılması gerekir.
9. Sırt askı aparatı tekli kayıºlar hızlı kuplaj ve serbest bırakma sistemine sahip olup tek elle kullanma imkanı 
sağlamaktadır. Acil durumlarda kullanıcının kayıºları tek 
hamle ile çıkartılmasına olanak sağlar.
10. Civataları ve sabitleyicilerin gevºek ya da eksik olup 
olmadıklarını kontrol edin.
AYARLAMA (ªekil 13) Rölanti hızı çok yüksek ya da düºük 
olduğunda, rölanti hızı ayarlama vidasıyla ayarını yapın. 
Bıçağın rölanti hızında dönmeye devam etmesi halinde 
ayarlama vidasını saat yönü tersinde çevirin (gevºetin).
11. Asla motoru yüksüz durumda tam gazda çalıºtırmayın. 
Motorunuzun ve diğer aparatların ciddi ºekilde 
hasarlanmasına neden olur.

ÖNEMLi UYARI !!! 
SATIN ALMIª OLDUĞUNUZ BENZİNLİ ÇALI TIRPANI SADECE 90 OKTAN VE ÜZERi KURªUNSUZ BENZİN 
VE YAĞ KARIªIMI İLE ÇALIªMA LİSANSINA SAHİPTİR. FARKLI TÜRDE YAKIT KULLANIMINDAN YA DA 
YAĞSIZ BENZİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HATA, KUSUR VE ARIZALAR GARANTİ KAPSAMI 
DAHİLİNDE İªLEM GÖRMEYECEKTİR.

DİKKAT! 
2 ZAMANLI YAĞ KARIªIMSIZ BENZIN KULLANILMASI MOTORDA 
KiLiTLENMEYE VE CiDDi HASARA NEDEN OLACAKTIR.

DİKKAT!
Motor çalıºtığında bıçak dönebilir ve esnek mil burulabilir. Motor 
çalıºtırılırken bıçağın / misinanın hiçbir nesneyle temas etmesine izin 
vermeyin.

3. Taºıma iºlemi (ªekil 14)
1) İnce sapı sol elinizle tutun ve yere eğilin. Sağ kolunuzu sağ kemere geçirin.
2) Mili sağ elinize aktarın ve geriye uzanarak sol kolunuzu diğer kemere geçirin.
3) Motor ünitesi sırtınıza takıldığında mili ºekil 14’de gösterildiği gibi kavrayın.

4. Kesme
1) Bıçak saat yönü tersinde döner, bu nedenle verimli kesim için tırpanın sağdan sola doğru kullanılması önerilir.
2) İzleyenleri çalıºma alanında en az 7~8m (30ft) mesafede tutun.
3) Son derece dikkatli olmalısınız.
4) Misina baºlığı ile sadece ot ve türevlerini kesmekte kullanılmalıdır.
5) Bıçak, ot ve 3mm çapındaki çalılıkları kesme iºleminde kullanılabilir.

BAKIM VE SERVİS

Genel Bakım Önerileri
1. Havalandırma kanallarının tıkanmasına izin vermeyiniz ve düzenli olarak temizleyiniz.
2. Motorun ve tetiğin açıklıklarından girebilecek toz partiküllerini düzenli olarak kontrol ediniz.  
 Yumuºak bir fırça ya da basınçlı hava ile tozları temizleyebilirsiniz. Temizlerken gözleriniz  
 için koruyucu gözlük kullanınız.
3.  Cihazı sadece yumuºak az nemli bez ile siliniz. Suya sokmayınız. Asla benzin, alkol veya  
 kimyasal bazlı temizleyiciler kullanmayınız. Herhangi bir hasar ya da arıza durumunda  
 mutlaka öncelikle Müºteri Hizmetlerimiz ile iletiºime geçiniz.

BLUELIGHT BENZİNLİ ÇALI TIRPANI, 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. HAVA FİLTESİ, YAKIT FİLTRESİ, MİSİNA VE MİSİNA BAªLIĞI GİBİ)

CİHAZIN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR.



PAKET İÇERİĞİ

DİKKAT! BENZİNLİ ÇALI TIRPANI 2 AYRI KOLİDE SATIªA SUNULMAKTADIR.

1. KOLİ İÇERİĞİ 

• ANA ÜNİTE (GAZ KOLU, TAªIMA SIRTLIĞI)
• MİSİNA BAªLIĞI
• BIÇAK
• KULLANIM KILAVUZU, TAKIM POªETİ VE VİDALAR
• GÜVENLİK KAPAĞI
• TUTMA SAPI VE BRAKET
• ÖLÇEKLİ BENZİN KABI

2. KOLİ İÇERİĞİ

• TAHRİP BORUSU, İÇ MİLİ, EK BAĞLANTI BORUSU VE TAHRİP MİL BAªLIĞI
• SPİRAL ªAFT HORTUMU (ESNEK TAHRİP HOTUMU VE İÇ MİLİ)
  

BENZiNLi ÇALI TIRPANI  GÜVENLiĞi /  ÖNEMLi GÜVENLiK BiLGiLERi

Benzinli çalı tırpanı dıº mekanda çim ve ince çalı gruplarını kesmekte kullanmak üzere tasarlanmıºtır. Bu cihaz 
asla bir motorlu testere olarak kullanılamaz.  Diğer amaçlar için kullanımı operatörün yaralanmasına ya 
da çalı tırpanının ve diğer mülkiyetin zarar görmesine neden olabilir. Çoğu yaralanma ya da mülk zararı bu 
kılavuzdaki ve çalı tırpanı makinesinin üzerindeki talimatlar izlenerek önlenebilir. En genel tehlikelere karºı 
kendinizi ve çevrenizdekileri korumanın en iyi yolları aºağıda açıklanmıºtır.

GÜVENLi KULLANIM iÇiN GENEL TALiMATLAR

ªirketimizin tüm ürünlerinin yanında bir kullanım kılavuzu verilmektedir. Cihazın kullanımını anlamak için lütfen 
bu kılavuzu dikkatle okuyun. Diğer ayrıntılar için müºteri hizmetlerimiz ile iletiºime geçin.

KULLANMADAN ÖNCE

Çalı Tırpanı / Hareketli Parçaların incelemesi
- Hareketli parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol edin.
- Aºınan, bükülen, kırık, çapaklanan ya da herhangi bir ºekilde hasarlı parça var ise makineyi çalıºtırmayın.
- Bir aksesuar kullanırken düzgün takıldığından ve iyice sıkıldığından emin olun.
- Koruyucu güvenlik kapağının yerinde ve güvenli olduğundan emin olun.
- Mutlaka orijinal misina grubu ve bıçak kullanın. Kesme bıçağında / misina grubunda hiçbir ºekilde ilave  
 ya da kaynak iºlemi yapmayın. Orijinal olmayan hiçbir parçayı kullanmayın. Bu tür durumlardan oluºacak  
 hasar ve kazalardan kullanıcı sorumlu olacaktır.

Operatör ve Çevre Güvenliği:
- Baºınız (gözler ve ense) kulaklarınızı, ellerinizi ve ayaklarınızı korumak için güvenlik ºapkası, kalın koruyucu  
 eldiven, kulak koruyucu ve koruyuculu çizme giyin.
- Uygun ºekilde giyinin, bol giysi ya da mücevher kullanmayın; bunlar cihazın hareketli parçalarına takılabilir.
- Çalı tırpanını kullanan herkesin bu talimatları bildiğinden emin olun. Çocukların makineyi kullanmasına  
 asla izin vermeyin. Çocukları ve evcil hayvanları çalıºma alanında uzak tutun. 
- Civataları ve sabitleyicileri kontrol edin, gevºek ya da eksik olup olmadıklarına bakın.
- Akıl, ruh ve beden sağlığı yerinde olmayan kiºilerin çalı tırpanı makinesini kullanmasına izin vermeyin.

Bluelight Outdoor / Benzinli Çalı Tırpanı / BK520

Misina Baºlık Montajı
- Misina bağlantı vidası ters yivli olduğundan sıkma iºlemi saat yönünün tersine yapılmalıdır (Sağadan sola  
 doğru çevirilmelidir).
- 1 numaralı kalın sarı pulu takın ve kilit pulunu sabitledikten sonra ardından misina baºlığını saat yönünün tersine  
 çevirerek sıkınız. Baºlığın tam olarak sıkıºtırıldığından emin olunuz.  

Misina Uzunluk Ayarı
- Motor azami dönüº hızındayken misina baºlığını zemine bastırın. Bu iºlem baºlık içerisinden misinanın  
 çıkmasını sağlayacaktır. Standart uzunluk elde edilene kadar bu iºleme devam edin.

Kesme Bıçağının Takılması;
- Kesme bıçağı çok keskindir, dikkatle tutun.
- Bıçağı düzgün ºekilde takmak için kılavuzu dikkatle okuyun.
- Bıçak sabitleme civatası sola (TERS) diºlidir, sıkmak için saat yönünün tersinde, gevºetmek için saat yönünde çevirin.
- Asla orijinal olmayan parça ve aksesuar kullanmayın.

Yakıt ikmali
-  MOTORU KESiNLiKLE SADECE BENZiN iLE ÇALIªTIRMAYIN. MUTLAKA YAĞ BENZiN KARIªIMI KULLANILARAK  
 MOTOR ÇALIªTIRILMALIDIR.
-  Motor 25/1 oranında Kurºunsuz benzin ve iki zamanlı motor yağı karıºımı ile çalıºtırılmalıdır.
 2.5 Lt. Kurºunsuz Benzin + 100 ml 2 zamanlı motor yağı.
-  Yakıt deposu kapağını çıkarın ve makine düz bir yüzeydeyken yakıt seviyesini kontrol edin.
-  Yakıt seviyesi düºükse yakıt ikmalini iyi havalandırılan bir yerde motor dururken yapın.
-  Motor bir süre çalıºmıº ve sıcak ise soğumasını bekleyin. Benzin buharının alevlere ya da kıvılcımlara  
 eriºebileceği, kapalı bir mekan içinde kesinlikle yakıt ikmali yapmayın.
- Yakıtı depodan taºmayacak ºekilde doldurunuz.
- Yakıt ikmali sırasında sigara ve türevlerini içmeyin, kıvılcım ve ateº çıkaracak unsurları ikmal sırasında  
 bölgeden uzak tutun.
 UYARI !!!
 Benzin son derece yanıcı ve parlayıcı bir maddedir.
 Benzinle iº yaparken yanabilir ya da ciddi ºekilde yaralanabilirsiniz.
• Motoru durdurun, ısı, kıvılcım ve alevi uzak tutun.
• Yalnızca dıº mekanlarda yakıt ikmali yapın.
• Dökülen yakıtı hemen silin.
 UYARI !!!
 Yakıt ikmali sırasında yanınızda yangın söndürücü bulundurunuz!

ÇALIªTIRMA SIRASINDA

- Cihaz iyi havalandırılan bir yerde kullanılmalıdır. Egzozdan çıkan karbon monoksit gazı bilinç kaybı ve  
 ölümle sonuçlanacak kaza ve yaralanmalara neden olur.
- Çocukları uzak tutun. Çevredekiler çalıºma sırasında güvenli bir mesafede tutulmalıdır (en az 7-8 metre).
- Tüm uzuvlarınızı ve giysilerinizi motoru çalıºtırırken ya da kullanırken bıçaktan uzak tutun.
- Kesim sırasında makineyi iki elinizle sıkıca kavrayın ve ayaklarınızla vücudunuzu dengeli tutun.
- Operatör kesim alanının yerel talimatlarına uymalıdır.
- Güvenlik için ASLA cihaz yüksüz halde tam gaz çalıºtırılmamalıdır. 
- Cihazı susturucusuz çalıºtırmayın. 
- Ağır bir iº temposunda çalıºıyorsanız her zaman yanınızda biri olsun. 
- Bir ayarlama ya da bakım iºlemi yaparken cihazı durdurun ve buji kapağını çıkartın.
- Misina ya da Bıçak tarafından fırlatılan nesneler ciddi yaralanmalara neden olabilir. Makineyi kullanmadan  
 önce bölgeyi dikkatle inceleyin, kaya, kırık cam, çivi, tel ya da yay gibi bıçak ya da misinaya takılabilecek  
 ya da fırlatılabilecek tüm nesneleri temizleyin.

SAKLAMA / SAKLAMA HAZIRLIĞI

Benzinli Çalı Tırpanını sorunsuz ve iyi durumda kalması için uygun saklama hazırlığı ºarttır. Aºağıdaki adımlar, 
Benzinli Çalı Tırpanını iºlevi ve görünümünü pas ve aºınmadan etkilenmesini önlemeye yardımcı olacak ve 
yeniden kullanıldığında motorun daha kolay çalıºmasını sağlayacaktır.
 
 Yakıt Deposunu ve Karbüratörü Boºaltma
1. Karbüratörün altına uygun özelliklerde bir benzin kabı koyun ve yakıtın dökülmesini önlemek için huni kullanın.
2. Karbüratördeki yakıtı tahliye edin.,
 UYARI !!!
 Benzin son derece yanıcı ve parlayıcı bir maddedir.
 Benzinle iº yaparken yanabilir ya da ciddi ºekilde yaralanabilirsiniz.
• Motoru durdurun, ısı, kıvılcım ve alevi uzak tutun.
• Yalnızca dıº mekanlarda yakıt boºaltımı yapın.
• Dökülen yakıtı hemen silin.
3. Tüm yakıt kaba boºaldıktan sonra gerekli kontrolleri yapın.
4. Motoru her zaman tırpan bölümünden daha yüksekte tutun.
 UYARI! Yakıt boyaya ve plastiğe zarar verebilir. Yakıt deposunu doldururken yakıtı dokmemeye dikkat edin.
 Dökülen yakıttan kaynaklanan hasar garanti kapsamında değildir.
-  Yakıt ikmalinden ya da boºaltımından sonra yakıt deposu kapağını iyice sıkarak kapatın.
-  Dökülen yakıt yalnızca yangın tehlikesi teºkil etmez, ayrıca çevreye ve doğaya zarar verir. Dökülen yakıtı hemen silin.

 Temizleme
1. Cihazın bütün parçalarını dikkatli bir ºekilde nemli bir bez ile silin. Asla kimyasal aºındırıcı kullanmayın ve  
 su ile yıkamayın.
 
 Motor Temizleme
- Motor kısmının temızlenmesi sırasında hiçbir kimyasal madde kullanmayın. Nemli bir bez ile silin ve basınçlı  
 hava ile motorun hava kanallarını temizleyin.

BUJi BAKIMI

UYARI! Yanlıº buji kullanımı motorda ciddi kalıcı hasara sebep olur ve ürününüz garanti kapsamı 
dıºında kalmasına neden olur.
1. Buji kapağını çıkartın ve buji alanı çevresindeki tüm pislikleri temizleyin.
2. Bujiyi, araç kitindeki 5/8-inclik bir buji anahtarı ile sökün.
3. Bujiyi inceleyin. Elektrotlar yıpranmıºsa ya da karbon ve diğer tortuların miktarı aºırı arttığında temizleme  
 iºlemi yetersiz kalıyor ise buji değiºtirilmelidir.
4. Bujiyi monte etmeden önce, elektrot boºluğunu bir kablo kalınlığı ölçme aygıtı ile ölçün. Aralık 0,024 ile  
 0,028 inç (0,6 – 0,7 mm) arasında olmalıdır. Gerekiyorsa yan elektrotu dikkatle bükerek boºluğu düzeltin.
5. Bujiyi elinizle dikkatle takın ve yivlerin bozulmamasına dikkat edin.
6. Buji yerine oturduktan sonra pula baskı yaparak 5/8 inçlik buji anahtarı ile sıkın. Kullanılmıº bir bujiyi  
 yeniden takarken buji yerine oturduktan sonra 1/8 – 1/4 tur daha sıkın. Yeni bir bujiyi yeniden takarken  
 buji yerine oturduktan sonra 1 tur daha sıkın.
7. Buji kapağını takın.

 UYARI !!!
 Motor sıcakken buji bakımı ve değiºimi yapmayınız. Motorun soğumasını bekleyiniz.
 Bujinin fazla sıkılması silindir baºlığındaki diºlere zarar verebilir.

 UYARI !!!
• Bir bahçe hortumu ya da basınçlı yıkama ekipmanı kullanılması suyun hava filtresine kaçmasına neden  
 olabilir. Hava filtresindeki su filtre elemanının ve karbüratör ya da motor silindirine girerek hasara neden  
 olabilir. Bu tür durumlarda ürün garanti kapsamı dahilinde iºlem görmeyecektir.
• Sıcak motor ile temas eden su hasara neden olabilir. Misina ve bıçak kısmını yıkamadan önce mutlaka  
 soğumasını bekleyin.

 UYARI !!!
1. Sıcak misina ve bıçak kısmına püskürtülen su, çok hızlı soğumadan dolayı parçaların hasar görmesine neden olabilir.
2. Çalı tırpanı makinesini temizledikten sonra, eriºilebilir tüm yüzeyleri kurutun.
3. Motor içine su kaçmıº ise buharlaºması için normal çalıºma sıcaklığına eriºene kadar dıº mekanda rölantide çalıºtırın.
4. Motoru durdurun ve soğumasını bekleyin.
5. Makine temizlendikten ve kuruduktan sonra, hasarlı boya yerlerine rötuº yapın ve diğer alanları ince bir  
 yağ tabakasıyla kaplayın. Gaz telini bir silikon sprey yağlayıcı ile yağlayın.

 SAKLAMA ÖNLEMLERi

- Yakıt deposunda ve karbüratör içinde hiç yakıt kalmayacak ºekilde muhafaza etmeniz önerilir. Yakıt dolu  
 bir ºekilde muhafaza etmeniz çeºitli tehlikelere yol açabilir. Benzin buharının ateº alma tehlikesinin önlenmesi  
 önemlidir. Fırın, su ısıtıcı ya da giysi kurutucu gibi kıvılcım üreten cihazlardan uzak iyi havalanan bir saklama  
 alanı seçin. Ayrıca kıvılcım üreten elektrik motoru bulunan ya da elektrikli alet çalıºtırılan alanlardan da kaçının.
-  Mümkünse, pas ve korozyonu hızlandıran yüksek nemli yerlerde saklamaktan kaçının.
-  Çalı tırpanını düz bir zemine koyun. Eğimli düzlem yakıt sızıntısına neden olabilir.
- Motor ve egzoz sistemi soğukken, makineyi tozu önleyecek ºekilde örtün. Sıcak motor ve egzoz sistemi  
 bazı malzemelerin alev almasına ya da erimesine neden olabilir. Toz örtüsü olarak plastik madde
 kullanmayın. Gözenekli olmayan bir örtü, makine çevresindeki nemi hapsederek pas ve aºınmayı hızlandırabilir.

 YAKIT SAKLAMA UYARISI!
- Cihazı kullandığınız bölgeye bağlı olarak yakıt formülleri hızla bozulabilir ve oksitlenebilir. Yakıt bozulması ve  
 oksitlenmesi 30 gün gibi kısa bir sürede gerçekleºebilir ve karbüratör ve/veya yakıt sistemine zarar verebilir.  
 Kimyasal tepkimelere uyumlu yakıt bidonu kullanınız.
- Benzin, saklanırken oksitlenebilir ve bozulabilir. Eski benzin motorun zor çalıºmasına neden olur ve yakıt  
 sistemini tıkayan reçine birikintileri bırakır. Makinedeki benzin saklama sırasında bozulursa, karbüratör ve  
 diğer yakıt sistemi bileºenlerini temizlemeniz gerekebilir. Bozulmuº, kirli, su karıºmıº yakıt kullanımından  
 kaynaklanan yakıt sisteminde oluºabilecek hasarlardan kullanıcı sorumludur.
- Yakıt deposunda ve karbüratörde soruna yol açmadan benzinin saklanabileceği sürenin uzunluğu, benzin  
 karıºımı, saklama sıcaklığı ve yakıt deposunun kısmen ya da tamamen dolu olması gibi faktörlere bağlı olarak  
 değiºir. Kısmen dolu bir yakıt deposundaki hava yakıtın bozulmasını hızlandırır. Çok yüksek saklama   
 sıcaklıkları yakıt bozulmasını hızlandıracaktır. Yakıt bozulması sorunları birkaç ay içinde ya da yakıt deposu  
 doldurulduğu sırada benzin yeni değilse daha kısa sürede oluºabilir.
- Garanti, saklama hazırlığına uyulmamasından kaynaklanan yakıt sistemi hasarını ya da motor performansı  
 sorunlarını kapsamaz. 
- Yakıt deposunu ve karbüratörü boºaltarak yakıt bozulması sorunlarını önleyebilirsiniz.

 DEPODAN ÇIKARMA

- Çalı tırpanını KULLANMADAN ÖNCE bölümünde açıklanan ºekilde kontrol edin.
- Saklama hazırlığında yakıt boºaltıldıysa depoyu yeni benzin ve yağ karıºımı  ile doldurun. Yakıt ikmali için  
 bir benzin konteyneriniz varsa yalnızca yeni benzin ile dolu olduğundan emin olun. Benzin zaman içinde   
 oksitlenip bozularak zor çalıºmaya neden olur.
- Silindir saklama hazırlığı sırasında yağla kaplanmıºsa, motor ateºleme sırasında kısa bir süre fazla duman  
 üretebilir. Bu normaldir.

1. MONTAJ PROSEDÜRLERi
 BK-520 BENZiNLi ÇALI TIRPANI üç ana bölümden oluºur; motor, esnek mil ve tahrip mili.

1. Tahrip Mili Montajı (ªekil1)
Esnek Mili, Tahrip Mili eklem borusunun ucuna takın ve civatayı esnek milin yuvasına takarak eklem borusu 
civatasını gevºetin.
NOT: Ensek iç milin kare ucunu tahrip milinin kare deliğine (tahrip milini hafifçe çevirerek) hizalayın, 
bu sayede sıkı bir ºekilde bağlanırlar.

2. Esnek Mil Montajı (ªekil2)
Yaylı PiMi çekin. Esnek iç milin kare ucunu kare deliğe sokarak esnek mili kavrama kutusuna sokun ve pimi 
esnek milin yuvasına yerleºtirin.

BU İªLEM SIRASINDA SON DERECE DİKKATLİ OLUNMALIDIR, ESNEK MİL UÇLARININ DEFORMASYONU 
GİBİ DURUMLAR KULLANICI SORUMLULUĞUNDADIR.
3. Gaz Teli ve Stop Kordonu Montajı
Gaz telini ve stop kordonunu mil sapındaki kablo deliklerinden geçirin, ardından her bir terminale uygun 
ºekilde bağlayın (ªekil3). Gaz kumanda kolunun montajını yaparken kesinlikle gaz kumanda kolunu parçalamayın 
ve sökmeyin. Montaj iºlemi gaz kumanda kolununun vidalarını gevºeterek tahrip miline geçirin, gerekli 
ayarlamayı yaptıktan sonra vidaları tekrar sıkın.
Son olarak bağlanan gaz telini ve stop kordonunu esnek mile kablo kelepçesi ile sabitleyin (ªekil4).

4. TEKNiK ÖZELLiKLER

Çalı Tırpanı Model  BK-520
Motor Modeli  44F-5
MotorTipi   2 Zamanlı Hava Soğutmalı
Motor Hacmi  51.7 CC
Motor Gücü  1.6 kW (2.1 BG)
Maksimum Dönüº Hızı 9500 RPM
Benzin Yağ Karıºım Oranı 25:1
Yakıt Depo Kapasitesi 1.2 Lt.

Boyut
Net Ağırlık (Boº, Kg.) 11.7
Uzunluk (mm)  1850
Geniºlik (mm)  600
Yükseklik (mm)  400

Ateºleme; İndüksiyon bobinli manyetolu, kontaksız.
Misina kesme baºlığı, 3 diºli bıçak.

Bıçak ve misina, taº vb. sert bir cisme çarparsa, motoru hemen durdurun ve bıçağı/misinayı ve ilgili parçaların 
normal durumda olduğundan emin olun. Çim ya da çalılar bıçağa dolandığında, motoru ve bıçağı durdurup 
buji kapağını söktükten sonra çalı ya da çimleri temizleyin. 

5. Durdurma
- Motor hızını azaltın motorun 3-5 dk. rölantide çalıºmasını bekleyin 
ve ardından durana kadar stop düğmesini “0” konumuna getirin 
(ªekil5). ASLA MOTOR YÜKSEK HIZDA ÇALIªIRKEN ANiDEN 
DURDURMAYIN! Aksi halde motor sıcak olduğundan ºiºme 
ve sıkıºma oluºabilir ve bir sonraki çalıºmada zorluk 
yaºayabilirsiniz.

3. BAKIM
1. Düzenli kontrol

1) Temizlik 
1.1 Hava filtresini temizleyin (ºekil6).
1.2 Buji aralığındaki karbonu temizleyin (standart aralık 0.6mm ya da 0.023 inçtir) (ªekil7).
1.3 Silindir egzoz deliğini ve susturucuyu silindire zarar vermeyecek ºekilde temizleyin. 
Silindir kapağına ya da fan kutusu kapağına giren toz ve çimleri temizleyin (aksi halde 
aºırı ısınma gibi sorunlar oluºabilir).
2) Herhangi bir yakıt ya da yağ sızıntısını dikkatle inceleyin.
3) Tüm somunları, civataları, vidaları vb. kontrol edin ve gereken ºekilde sıkı ve sabit olduklarından 
emin olun.
4) Esnek mil hortumunu ve esnek mili her 2 (iki) saatlik kullanımdan sonra gres yağı ile yağlayınız.
5) Her 5 saatlik kullanımdan sonra tahrip mili baºlığı üzerindeki küçük vidayı sökerek içini gres 
yağı ile doldurunuz. Yağsız çalıºma tahrip mili baºlığına kalıcı ciddi hasarlar verir.  

4. Tutma Sapı (ªekil 8)
Tutma sapını ve braketi paketinden çıkarın. Tutma sapını ve braketi 2 civata ile gevºek olarak takın ve tutma sapının 
konumunu rahat çalıºma ºeklinize göre ayarladıktan sonra gevºek olan civataları iyice sıkın.

5. Güvenlik Kapağı (ªekil 9)
1) Güvenlik kapağını tahrip mil baºlığının üzerine gelecek ºekilde tahrip borusuna paket içerisinde çıkan vidalar ile takın.
2) Güvenlik kapağı braketini uygun konuma getirdikten sonra vidaları sıkın.
3) ASLA Güvenlik kapağı olmadan kullanmayın. Ciddi ºekilde yaralanabilirsiniz.

6. Bıçak
1) Çelik bıçağı takarken bıçağı ºekil 10’da gösterilen ºekilde 
sabitleyin.
2) Bıçağı takarken ya da çıkarırken bıçak tutucuyu kilit kolu ile 
kilitleyerek ºekil 11’de gösterildiği gibi gevºetin.
NOT: Bıçak sabitleme civatası TERS yivdir. Sökme iºlemi 
saat yönünde, sıkma iºlemi ise saat yönünün tersine 
yapılmalıdır. bu iºlemi yaparken parmaklarınızı yaralamamak 
için kalın iº eldiveni giyin. civatanın düzgün ve sıkı bir ºekilde takıldığından emin olun.

2. ÇALIªTIRMA PROSEDÜRLERi

DiKKAT! Cihazı tam gaz ile çalıºtırmak, bıçağın / misinanın aniden yüksek devirde dönmesine neden 
olur ve bu durum son derece tehlikelidir. DAHA UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM İÇİN, CİHAZI SATIN 
ALDIKTAN SONRA BELİRTİLEN ÖZELLİKTE YAKIT DOLUMUNU YAPIN VE RÖLANTİDE YÜKSÜZ BİR 
ªEKİLDE 1 DEPO YAKIT BİTENE KADAR ÇALIªTIRIN. BU İªLEM MOTORUNUZUN AÇILMASI VE DAHA 
UZUN ÖMÜRLÜ OLMASINI SAĞLAYACAKTIR. ASLA İLK ÇALIªTIRMADA TAM GAZ İLE ÇALIªMAYA 
BAªLAMAYIN!

Yakıt Doldurma ve Baºlama
1. Yakıt: Bu benzinli motor tek silindirli, iki zamanlı motor 
olup 90 OKTAN veya üzeri kurºunsuz benzin ve yağ karıºımı 
ile çalıºır. Cihazı asla farklı yakıt tipleri ile çalıºtırmayın. Aksi 
takdirde motorda kalıcı hasarlar meydana gelir. Yağ, iki 
zamanlı benzinli motora uygun olmalıdır (asla yerine baºka 
tip yağ kullanmayın). Benzin ve yağ karıºım oranı, ürün ile 
birlikte verilen ölçüm kabında belirtilen ölçüler doğrultusunda 
hazırlanmalıdır (ªekil 12’de belirtildiği gibi 25:1 oranında).
2. Benzin dönüº pompası (karbüratör altındaki ºeffaf plastik 
pompa) benzin yakıt deposuna geri dönene kadar plastik pompaya sürekli olarak basın.
3. Gaz kumanda kolunu START konumuna getirin. 
4. Jigleyi ayarlayın. Kıºın veya ilk çalıºtırmada jigle kapalı (off) konumuna getirin, motor sıcakken çalıºtırmalarda 
jigle açılmalıdır.

5. Yakıt karıºımının silindire tam olarak ulaºması için çalıºtırma kabzasını 3 ila 5 defa yavaºça çekin ve ardından 
aynı iºlemi motoru çalıºtırmak için çalıºtırma kabzasını hızlıca çekin. Çalıºtırma kabzasının tamamen çekildiğinden 
emin olun, kabzayı asla aniden serbest bırakmayın, aksi takdirde cihaz hasar görür ve arızalara neden olur.
6. Motor çalıºtıktan sonra, jigleyi yavaºça tamamen açık konuma getirebilirsiniz.
7. İºleme baºlamadan önce motorun 5 dk. boyunca rölantide çalıºmasını bekleyin. MOTOR SOĞUKKEN ASLA 
YÜKSEK HIZLARDA ÇALIªTIRMAYIN VE KESME iªLEMi YAPMAYIN.
8. Yeni (SIFIR) motor ilk 5 -6 saat boyunca tam gazda çalıºmaz. Tam gazda çalıºabilmesi için 5-6 saat boyunca 
yüksüz rolanti devirde çalıºtırılması gerekir.
9. Sırt askı aparatı tekli kayıºlar hızlı kuplaj ve serbest bırakma sistemine sahip olup tek elle kullanma imkanı 
sağlamaktadır. Acil durumlarda kullanıcının kayıºları tek 
hamle ile çıkartılmasına olanak sağlar.
10. Civataları ve sabitleyicilerin gevºek ya da eksik olup 
olmadıklarını kontrol edin.
AYARLAMA (ªekil 13) Rölanti hızı çok yüksek ya da düºük 
olduğunda, rölanti hızı ayarlama vidasıyla ayarını yapın. 
Bıçağın rölanti hızında dönmeye devam etmesi halinde 
ayarlama vidasını saat yönü tersinde çevirin (gevºetin).
11. Asla motoru yüksüz durumda tam gazda çalıºtırmayın. 
Motorunuzun ve diğer aparatların ciddi ºekilde 
hasarlanmasına neden olur.

ÖNEMLi UYARI !!! 
SATIN ALMIª OLDUĞUNUZ BENZİNLİ ÇALI TIRPANI SADECE 90 OKTAN VE ÜZERi KURªUNSUZ BENZİN 
VE YAĞ KARIªIMI İLE ÇALIªMA LİSANSINA SAHİPTİR. FARKLI TÜRDE YAKIT KULLANIMINDAN YA DA 
YAĞSIZ BENZİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HATA, KUSUR VE ARIZALAR GARANTİ KAPSAMI 
DAHİLİNDE İªLEM GÖRMEYECEKTİR.

DİKKAT! 
2 ZAMANLI YAĞ KARIªIMSIZ BENZIN KULLANILMASI MOTORDA 
KiLiTLENMEYE VE CiDDi HASARA NEDEN OLACAKTIR.

DİKKAT!
Motor çalıºtığında bıçak dönebilir ve esnek mil burulabilir. Motor 
çalıºtırılırken bıçağın / misinanın hiçbir nesneyle temas etmesine izin 
vermeyin.

3. Taºıma iºlemi (ªekil 14)
1) İnce sapı sol elinizle tutun ve yere eğilin. Sağ kolunuzu sağ kemere geçirin.
2) Mili sağ elinize aktarın ve geriye uzanarak sol kolunuzu diğer kemere geçirin.
3) Motor ünitesi sırtınıza takıldığında mili ºekil 14’de gösterildiği gibi kavrayın.

4. Kesme
1) Bıçak saat yönü tersinde döner, bu nedenle verimli kesim için tırpanın sağdan sola doğru kullanılması önerilir.
2) İzleyenleri çalıºma alanında en az 7~8m (30ft) mesafede tutun.
3) Son derece dikkatli olmalısınız.
4) Misina baºlığı ile sadece ot ve türevlerini kesmekte kullanılmalıdır.
5) Bıçak, ot ve 3mm çapındaki çalılıkları kesme iºleminde kullanılabilir.

UYARI!
KUTU İÇERİSİNDEN ÇIKAN POªET VE AMBALAJ MALZEMELERİNİ HERHANGİ BİR 
BOĞULMA TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN ÇOCUKLARINIZDAN 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 SERVİSİN DIªINDA, ÜRÜN 
ÜZERİNDE YAPILACAK ONARIM, MODİFİKASYONLAR VE MÜDAHALELER 
ÜRÜNÜNÜZÜN GARANTİ KAPSAMI DIªI KALMASINA NEDEN OLACAKTIR.

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

BLUELIGHT ÜRÜNLERİ MERKEZ TEKNİK SERVİS

BAKIM VE SERVİS

Genel Bakım Önerileri
1. Havalandırma kanallarının tıkanmasına izin vermeyiniz ve düzenli olarak temizleyiniz.
2. Motorun ve tetiğin açıklıklarından girebilecek toz partiküllerini düzenli olarak kontrol ediniz.  
 Yumuºak bir fırça ya da basınçlı hava ile tozları temizleyebilirsiniz. Temizlerken gözleriniz  
 için koruyucu gözlük kullanınız.
3.  Cihazı sadece yumuºak az nemli bez ile siliniz. Suya sokmayınız. Asla benzin, alkol veya  
 kimyasal bazlı temizleyiciler kullanmayınız. Herhangi bir hasar ya da arıza durumunda  
 mutlaka öncelikle Müºteri Hizmetlerimiz ile iletiºime geçiniz.

BLUELIGHT BENZİNLİ ÇALI TIRPANI, 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. HAVA FİLTESİ, YAKIT FİLTRESİ, MİSİNA VE MİSİNA BAªLIĞI GİBİ)

CİHAZIN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR.



PAKET İÇERİĞİ

DİKKAT! BENZİNLİ ÇALI TIRPANI 2 AYRI KOLİDE SATIªA SUNULMAKTADIR.

1. KOLİ İÇERİĞİ 

• ANA ÜNİTE (GAZ KOLU, TAªIMA SIRTLIĞI)
• MİSİNA BAªLIĞI
• BIÇAK
• KULLANIM KILAVUZU, TAKIM POªETİ VE VİDALAR
• GÜVENLİK KAPAĞI
• TUTMA SAPI VE BRAKET
• ÖLÇEKLİ BENZİN KABI

2. KOLİ İÇERİĞİ

• TAHRİP BORUSU, İÇ MİLİ, EK BAĞLANTI BORUSU VE TAHRİP MİL BAªLIĞI
• SPİRAL ªAFT HORTUMU (ESNEK TAHRİP HOTUMU VE İÇ MİLİ)
  

BENZiNLi ÇALI TIRPANI  GÜVENLiĞi /  ÖNEMLi GÜVENLiK BiLGiLERi

Benzinli çalı tırpanı dıº mekanda çim ve ince çalı gruplarını kesmekte kullanmak üzere tasarlanmıºtır. Bu cihaz 
asla bir motorlu testere olarak kullanılamaz.  Diğer amaçlar için kullanımı operatörün yaralanmasına ya 
da çalı tırpanının ve diğer mülkiyetin zarar görmesine neden olabilir. Çoğu yaralanma ya da mülk zararı bu 
kılavuzdaki ve çalı tırpanı makinesinin üzerindeki talimatlar izlenerek önlenebilir. En genel tehlikelere karºı 
kendinizi ve çevrenizdekileri korumanın en iyi yolları aºağıda açıklanmıºtır.

GÜVENLi KULLANIM iÇiN GENEL TALiMATLAR

ªirketimizin tüm ürünlerinin yanında bir kullanım kılavuzu verilmektedir. Cihazın kullanımını anlamak için lütfen 
bu kılavuzu dikkatle okuyun. Diğer ayrıntılar için müºteri hizmetlerimiz ile iletiºime geçin.

KULLANMADAN ÖNCE

Çalı Tırpanı / Hareketli Parçaların incelemesi
- Hareketli parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol edin.
- Aºınan, bükülen, kırık, çapaklanan ya da herhangi bir ºekilde hasarlı parça var ise makineyi çalıºtırmayın.
- Bir aksesuar kullanırken düzgün takıldığından ve iyice sıkıldığından emin olun.
- Koruyucu güvenlik kapağının yerinde ve güvenli olduğundan emin olun.
- Mutlaka orijinal misina grubu ve bıçak kullanın. Kesme bıçağında / misina grubunda hiçbir ºekilde ilave  
 ya da kaynak iºlemi yapmayın. Orijinal olmayan hiçbir parçayı kullanmayın. Bu tür durumlardan oluºacak  
 hasar ve kazalardan kullanıcı sorumlu olacaktır.

Operatör ve Çevre Güvenliği:
- Baºınız (gözler ve ense) kulaklarınızı, ellerinizi ve ayaklarınızı korumak için güvenlik ºapkası, kalın koruyucu  
 eldiven, kulak koruyucu ve koruyuculu çizme giyin.
- Uygun ºekilde giyinin, bol giysi ya da mücevher kullanmayın; bunlar cihazın hareketli parçalarına takılabilir.
- Çalı tırpanını kullanan herkesin bu talimatları bildiğinden emin olun. Çocukların makineyi kullanmasına  
 asla izin vermeyin. Çocukları ve evcil hayvanları çalıºma alanında uzak tutun. 
- Civataları ve sabitleyicileri kontrol edin, gevºek ya da eksik olup olmadıklarına bakın.
- Akıl, ruh ve beden sağlığı yerinde olmayan kiºilerin çalı tırpanı makinesini kullanmasına izin vermeyin.

Misina Baºlık Montajı
- Misina bağlantı vidası ters yivli olduğundan sıkma iºlemi saat yönünün tersine yapılmalıdır (Sağadan sola  
 doğru çevirilmelidir).
- 1 numaralı kalın sarı pulu takın ve kilit pulunu sabitledikten sonra ardından misina baºlığını saat yönünün tersine  
 çevirerek sıkınız. Baºlığın tam olarak sıkıºtırıldığından emin olunuz.  

Misina Uzunluk Ayarı
- Motor azami dönüº hızındayken misina baºlığını zemine bastırın. Bu iºlem baºlık içerisinden misinanın  
 çıkmasını sağlayacaktır. Standart uzunluk elde edilene kadar bu iºleme devam edin.

Kesme Bıçağının Takılması;
- Kesme bıçağı çok keskindir, dikkatle tutun.
- Bıçağı düzgün ºekilde takmak için kılavuzu dikkatle okuyun.
- Bıçak sabitleme civatası sola (TERS) diºlidir, sıkmak için saat yönünün tersinde, gevºetmek için saat yönünde çevirin.
- Asla orijinal olmayan parça ve aksesuar kullanmayın.

Yakıt ikmali
-  MOTORU KESiNLiKLE SADECE BENZiN iLE ÇALIªTIRMAYIN. MUTLAKA YAĞ BENZiN KARIªIMI KULLANILARAK  
 MOTOR ÇALIªTIRILMALIDIR.
-  Motor 25/1 oranında Kurºunsuz benzin ve iki zamanlı motor yağı karıºımı ile çalıºtırılmalıdır.
 2.5 Lt. Kurºunsuz Benzin + 100 ml 2 zamanlı motor yağı.
-  Yakıt deposu kapağını çıkarın ve makine düz bir yüzeydeyken yakıt seviyesini kontrol edin.
-  Yakıt seviyesi düºükse yakıt ikmalini iyi havalandırılan bir yerde motor dururken yapın.
-  Motor bir süre çalıºmıº ve sıcak ise soğumasını bekleyin. Benzin buharının alevlere ya da kıvılcımlara  
 eriºebileceği, kapalı bir mekan içinde kesinlikle yakıt ikmali yapmayın.
- Yakıtı depodan taºmayacak ºekilde doldurunuz.
- Yakıt ikmali sırasında sigara ve türevlerini içmeyin, kıvılcım ve ateº çıkaracak unsurları ikmal sırasında  
 bölgeden uzak tutun.
 UYARI !!!
 Benzin son derece yanıcı ve parlayıcı bir maddedir.
 Benzinle iº yaparken yanabilir ya da ciddi ºekilde yaralanabilirsiniz.
• Motoru durdurun, ısı, kıvılcım ve alevi uzak tutun.
• Yalnızca dıº mekanlarda yakıt ikmali yapın.
• Dökülen yakıtı hemen silin.
 UYARI !!!
 Yakıt ikmali sırasında yanınızda yangın söndürücü bulundurunuz!

ÇALIªTIRMA SIRASINDA

- Cihaz iyi havalandırılan bir yerde kullanılmalıdır. Egzozdan çıkan karbon monoksit gazı bilinç kaybı ve  
 ölümle sonuçlanacak kaza ve yaralanmalara neden olur.
- Çocukları uzak tutun. Çevredekiler çalıºma sırasında güvenli bir mesafede tutulmalıdır (en az 7-8 metre).
- Tüm uzuvlarınızı ve giysilerinizi motoru çalıºtırırken ya da kullanırken bıçaktan uzak tutun.
- Kesim sırasında makineyi iki elinizle sıkıca kavrayın ve ayaklarınızla vücudunuzu dengeli tutun.
- Operatör kesim alanının yerel talimatlarına uymalıdır.
- Güvenlik için ASLA cihaz yüksüz halde tam gaz çalıºtırılmamalıdır. 
- Cihazı susturucusuz çalıºtırmayın. 
- Ağır bir iº temposunda çalıºıyorsanız her zaman yanınızda biri olsun. 
- Bir ayarlama ya da bakım iºlemi yaparken cihazı durdurun ve buji kapağını çıkartın.
- Misina ya da Bıçak tarafından fırlatılan nesneler ciddi yaralanmalara neden olabilir. Makineyi kullanmadan  
 önce bölgeyi dikkatle inceleyin, kaya, kırık cam, çivi, tel ya da yay gibi bıçak ya da misinaya takılabilecek  
 ya da fırlatılabilecek tüm nesneleri temizleyin.

SAKLAMA / SAKLAMA HAZIRLIĞI

Benzinli Çalı Tırpanını sorunsuz ve iyi durumda kalması için uygun saklama hazırlığı ºarttır. Aºağıdaki adımlar, 
Benzinli Çalı Tırpanını iºlevi ve görünümünü pas ve aºınmadan etkilenmesini önlemeye yardımcı olacak ve 
yeniden kullanıldığında motorun daha kolay çalıºmasını sağlayacaktır.
 
 Yakıt Deposunu ve Karbüratörü Boºaltma
1. Karbüratörün altına uygun özelliklerde bir benzin kabı koyun ve yakıtın dökülmesini önlemek için huni kullanın.
2. Karbüratördeki yakıtı tahliye edin.,
 UYARI !!!
 Benzin son derece yanıcı ve parlayıcı bir maddedir.
 Benzinle iº yaparken yanabilir ya da ciddi ºekilde yaralanabilirsiniz.
• Motoru durdurun, ısı, kıvılcım ve alevi uzak tutun.
• Yalnızca dıº mekanlarda yakıt boºaltımı yapın.
• Dökülen yakıtı hemen silin.
3. Tüm yakıt kaba boºaldıktan sonra gerekli kontrolleri yapın.
4. Motoru her zaman tırpan bölümünden daha yüksekte tutun.
 UYARI! Yakıt boyaya ve plastiğe zarar verebilir. Yakıt deposunu doldururken yakıtı dokmemeye dikkat edin.
 Dökülen yakıttan kaynaklanan hasar garanti kapsamında değildir.
-  Yakıt ikmalinden ya da boºaltımından sonra yakıt deposu kapağını iyice sıkarak kapatın.
-  Dökülen yakıt yalnızca yangın tehlikesi teºkil etmez, ayrıca çevreye ve doğaya zarar verir. Dökülen yakıtı hemen silin.

 Temizleme
1. Cihazın bütün parçalarını dikkatli bir ºekilde nemli bir bez ile silin. Asla kimyasal aºındırıcı kullanmayın ve  
 su ile yıkamayın.
 
 Motor Temizleme
- Motor kısmının temızlenmesi sırasında hiçbir kimyasal madde kullanmayın. Nemli bir bez ile silin ve basınçlı  
 hava ile motorun hava kanallarını temizleyin.

BUJi BAKIMI

UYARI! Yanlıº buji kullanımı motorda ciddi kalıcı hasara sebep olur ve ürününüz garanti kapsamı 
dıºında kalmasına neden olur.
1. Buji kapağını çıkartın ve buji alanı çevresindeki tüm pislikleri temizleyin.
2. Bujiyi, araç kitindeki 5/8-inclik bir buji anahtarı ile sökün.
3. Bujiyi inceleyin. Elektrotlar yıpranmıºsa ya da karbon ve diğer tortuların miktarı aºırı arttığında temizleme  
 iºlemi yetersiz kalıyor ise buji değiºtirilmelidir.
4. Bujiyi monte etmeden önce, elektrot boºluğunu bir kablo kalınlığı ölçme aygıtı ile ölçün. Aralık 0,024 ile  
 0,028 inç (0,6 – 0,7 mm) arasında olmalıdır. Gerekiyorsa yan elektrotu dikkatle bükerek boºluğu düzeltin.
5. Bujiyi elinizle dikkatle takın ve yivlerin bozulmamasına dikkat edin.
6. Buji yerine oturduktan sonra pula baskı yaparak 5/8 inçlik buji anahtarı ile sıkın. Kullanılmıº bir bujiyi  
 yeniden takarken buji yerine oturduktan sonra 1/8 – 1/4 tur daha sıkın. Yeni bir bujiyi yeniden takarken  
 buji yerine oturduktan sonra 1 tur daha sıkın.
7. Buji kapağını takın.

 UYARI !!!
 Motor sıcakken buji bakımı ve değiºimi yapmayınız. Motorun soğumasını bekleyiniz.
 Bujinin fazla sıkılması silindir baºlığındaki diºlere zarar verebilir.

 UYARI !!!
• Bir bahçe hortumu ya da basınçlı yıkama ekipmanı kullanılması suyun hava filtresine kaçmasına neden  
 olabilir. Hava filtresindeki su filtre elemanının ve karbüratör ya da motor silindirine girerek hasara neden  
 olabilir. Bu tür durumlarda ürün garanti kapsamı dahilinde iºlem görmeyecektir.
• Sıcak motor ile temas eden su hasara neden olabilir. Misina ve bıçak kısmını yıkamadan önce mutlaka  
 soğumasını bekleyin.

 UYARI !!!
1. Sıcak misina ve bıçak kısmına püskürtülen su, çok hızlı soğumadan dolayı parçaların hasar görmesine neden olabilir.
2. Çalı tırpanı makinesini temizledikten sonra, eriºilebilir tüm yüzeyleri kurutun.
3. Motor içine su kaçmıº ise buharlaºması için normal çalıºma sıcaklığına eriºene kadar dıº mekanda rölantide çalıºtırın.
4. Motoru durdurun ve soğumasını bekleyin.
5. Makine temizlendikten ve kuruduktan sonra, hasarlı boya yerlerine rötuº yapın ve diğer alanları ince bir  
 yağ tabakasıyla kaplayın. Gaz telini bir silikon sprey yağlayıcı ile yağlayın.

 SAKLAMA ÖNLEMLERi

- Yakıt deposunda ve karbüratör içinde hiç yakıt kalmayacak ºekilde muhafaza etmeniz önerilir. Yakıt dolu  
 bir ºekilde muhafaza etmeniz çeºitli tehlikelere yol açabilir. Benzin buharının ateº alma tehlikesinin önlenmesi  
 önemlidir. Fırın, su ısıtıcı ya da giysi kurutucu gibi kıvılcım üreten cihazlardan uzak iyi havalanan bir saklama  
 alanı seçin. Ayrıca kıvılcım üreten elektrik motoru bulunan ya da elektrikli alet çalıºtırılan alanlardan da kaçının.
-  Mümkünse, pas ve korozyonu hızlandıran yüksek nemli yerlerde saklamaktan kaçının.
-  Çalı tırpanını düz bir zemine koyun. Eğimli düzlem yakıt sızıntısına neden olabilir.
- Motor ve egzoz sistemi soğukken, makineyi tozu önleyecek ºekilde örtün. Sıcak motor ve egzoz sistemi  
 bazı malzemelerin alev almasına ya da erimesine neden olabilir. Toz örtüsü olarak plastik madde
 kullanmayın. Gözenekli olmayan bir örtü, makine çevresindeki nemi hapsederek pas ve aºınmayı hızlandırabilir.

 YAKIT SAKLAMA UYARISI!
- Cihazı kullandığınız bölgeye bağlı olarak yakıt formülleri hızla bozulabilir ve oksitlenebilir. Yakıt bozulması ve  
 oksitlenmesi 30 gün gibi kısa bir sürede gerçekleºebilir ve karbüratör ve/veya yakıt sistemine zarar verebilir.  
 Kimyasal tepkimelere uyumlu yakıt bidonu kullanınız.
- Benzin, saklanırken oksitlenebilir ve bozulabilir. Eski benzin motorun zor çalıºmasına neden olur ve yakıt  
 sistemini tıkayan reçine birikintileri bırakır. Makinedeki benzin saklama sırasında bozulursa, karbüratör ve  
 diğer yakıt sistemi bileºenlerini temizlemeniz gerekebilir. Bozulmuº, kirli, su karıºmıº yakıt kullanımından  
 kaynaklanan yakıt sisteminde oluºabilecek hasarlardan kullanıcı sorumludur.
- Yakıt deposunda ve karbüratörde soruna yol açmadan benzinin saklanabileceği sürenin uzunluğu, benzin  
 karıºımı, saklama sıcaklığı ve yakıt deposunun kısmen ya da tamamen dolu olması gibi faktörlere bağlı olarak  
 değiºir. Kısmen dolu bir yakıt deposundaki hava yakıtın bozulmasını hızlandırır. Çok yüksek saklama   
 sıcaklıkları yakıt bozulmasını hızlandıracaktır. Yakıt bozulması sorunları birkaç ay içinde ya da yakıt deposu  
 doldurulduğu sırada benzin yeni değilse daha kısa sürede oluºabilir.
- Garanti, saklama hazırlığına uyulmamasından kaynaklanan yakıt sistemi hasarını ya da motor performansı  
 sorunlarını kapsamaz. 
- Yakıt deposunu ve karbüratörü boºaltarak yakıt bozulması sorunlarını önleyebilirsiniz.

 DEPODAN ÇIKARMA

- Çalı tırpanını KULLANMADAN ÖNCE bölümünde açıklanan ºekilde kontrol edin.
- Saklama hazırlığında yakıt boºaltıldıysa depoyu yeni benzin ve yağ karıºımı  ile doldurun. Yakıt ikmali için  
 bir benzin konteyneriniz varsa yalnızca yeni benzin ile dolu olduğundan emin olun. Benzin zaman içinde   
 oksitlenip bozularak zor çalıºmaya neden olur.
- Silindir saklama hazırlığı sırasında yağla kaplanmıºsa, motor ateºleme sırasında kısa bir süre fazla duman  
 üretebilir. Bu normaldir.

1. MONTAJ PROSEDÜRLERi
 BK-520 BENZiNLi ÇALI TIRPANI üç ana bölümden oluºur; motor, esnek mil ve tahrip mili.

1. Tahrip Mili Montajı (ªekil1)
Esnek Mili, Tahrip Mili eklem borusunun ucuna takın ve civatayı esnek milin yuvasına takarak eklem borusu 
civatasını gevºetin.
NOT: Ensek iç milin kare ucunu tahrip milinin kare deliğine (tahrip milini hafifçe çevirerek) hizalayın, 
bu sayede sıkı bir ºekilde bağlanırlar.

2. Esnek Mil Montajı (ªekil2)
Yaylı PiMi çekin. Esnek iç milin kare ucunu kare deliğe sokarak esnek mili kavrama kutusuna sokun ve pimi 
esnek milin yuvasına yerleºtirin.

BU İªLEM SIRASINDA SON DERECE DİKKATLİ OLUNMALIDIR, ESNEK MİL UÇLARININ DEFORMASYONU 
GİBİ DURUMLAR KULLANICI SORUMLULUĞUNDADIR.
3. Gaz Teli ve Stop Kordonu Montajı
Gaz telini ve stop kordonunu mil sapındaki kablo deliklerinden geçirin, ardından her bir terminale uygun 
ºekilde bağlayın (ªekil3). Gaz kumanda kolunun montajını yaparken kesinlikle gaz kumanda kolunu parçalamayın 
ve sökmeyin. Montaj iºlemi gaz kumanda kolununun vidalarını gevºeterek tahrip miline geçirin, gerekli 
ayarlamayı yaptıktan sonra vidaları tekrar sıkın.
Son olarak bağlanan gaz telini ve stop kordonunu esnek mile kablo kelepçesi ile sabitleyin (ªekil4).

4. TEKNiK ÖZELLiKLER

Çalı Tırpanı Model  BK-520
Motor Modeli  44F-5
MotorTipi   2 Zamanlı Hava Soğutmalı
Motor Hacmi  51.7 CC
Motor Gücü  1.6 kW (2.1 BG)
Maksimum Dönüº Hızı 9500 RPM
Benzin Yağ Karıºım Oranı 25:1
Yakıt Depo Kapasitesi 1.2 Lt.

Boyut
Net Ağırlık (Boº, Kg.) 11.7
Uzunluk (mm)  1850
Geniºlik (mm)  600
Yükseklik (mm)  400

Ateºleme; İndüksiyon bobinli manyetolu, kontaksız.
Misina kesme baºlığı, 3 diºli bıçak.

Bıçak ve misina, taº vb. sert bir cisme çarparsa, motoru hemen durdurun ve bıçağı/misinayı ve ilgili parçaların 
normal durumda olduğundan emin olun. Çim ya da çalılar bıçağa dolandığında, motoru ve bıçağı durdurup 
buji kapağını söktükten sonra çalı ya da çimleri temizleyin. 

5. Durdurma
- Motor hızını azaltın motorun 3-5 dk. rölantide çalıºmasını bekleyin 
ve ardından durana kadar stop düğmesini “0” konumuna getirin 
(ªekil5). ASLA MOTOR YÜKSEK HIZDA ÇALIªIRKEN ANiDEN 
DURDURMAYIN! Aksi halde motor sıcak olduğundan ºiºme 
ve sıkıºma oluºabilir ve bir sonraki çalıºmada zorluk 
yaºayabilirsiniz.

3. BAKIM
1. Düzenli kontrol

1) Temizlik 
1.1 Hava filtresini temizleyin (ºekil6).
1.2 Buji aralığındaki karbonu temizleyin (standart aralık 0.6mm ya da 0.023 inçtir) (ªekil7).
1.3 Silindir egzoz deliğini ve susturucuyu silindire zarar vermeyecek ºekilde temizleyin. 
Silindir kapağına ya da fan kutusu kapağına giren toz ve çimleri temizleyin (aksi halde 
aºırı ısınma gibi sorunlar oluºabilir).
2) Herhangi bir yakıt ya da yağ sızıntısını dikkatle inceleyin.
3) Tüm somunları, civataları, vidaları vb. kontrol edin ve gereken ºekilde sıkı ve sabit olduklarından 
emin olun.
4) Esnek mil hortumunu ve esnek mili her 2 (iki) saatlik kullanımdan sonra gres yağı ile yağlayınız.
5) Her 5 saatlik kullanımdan sonra tahrip mili baºlığı üzerindeki küçük vidayı sökerek içini gres 
yağı ile doldurunuz. Yağsız çalıºma tahrip mili baºlığına kalıcı ciddi hasarlar verir.  

4. Tutma Sapı (ªekil 8)
Tutma sapını ve braketi paketinden çıkarın. Tutma sapını ve braketi 2 civata ile gevºek olarak takın ve tutma sapının 
konumunu rahat çalıºma ºeklinize göre ayarladıktan sonra gevºek olan civataları iyice sıkın.

5. Güvenlik Kapağı (ªekil 9)
1) Güvenlik kapağını tahrip mil baºlığının üzerine gelecek ºekilde tahrip borusuna paket içerisinde çıkan vidalar ile takın.
2) Güvenlik kapağı braketini uygun konuma getirdikten sonra vidaları sıkın.
3) ASLA Güvenlik kapağı olmadan kullanmayın. Ciddi ºekilde yaralanabilirsiniz.

6. Bıçak
1) Çelik bıçağı takarken bıçağı ºekil 10’da gösterilen ºekilde 
sabitleyin.
2) Bıçağı takarken ya da çıkarırken bıçak tutucuyu kilit kolu ile 
kilitleyerek ºekil 11’de gösterildiği gibi gevºetin.
NOT: Bıçak sabitleme civatası TERS yivdir. Sökme iºlemi 
saat yönünde, sıkma iºlemi ise saat yönünün tersine 
yapılmalıdır. bu iºlemi yaparken parmaklarınızı yaralamamak 
için kalın iº eldiveni giyin. civatanın düzgün ve sıkı bir ºekilde takıldığından emin olun.

2. ÇALIªTIRMA PROSEDÜRLERi

DiKKAT! Cihazı tam gaz ile çalıºtırmak, bıçağın / misinanın aniden yüksek devirde dönmesine neden 
olur ve bu durum son derece tehlikelidir. DAHA UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM İÇİN, CİHAZI SATIN 
ALDIKTAN SONRA BELİRTİLEN ÖZELLİKTE YAKIT DOLUMUNU YAPIN VE RÖLANTİDE YÜKSÜZ BİR 
ªEKİLDE 1 DEPO YAKIT BİTENE KADAR ÇALIªTIRIN. BU İªLEM MOTORUNUZUN AÇILMASI VE DAHA 
UZUN ÖMÜRLÜ OLMASINI SAĞLAYACAKTIR. ASLA İLK ÇALIªTIRMADA TAM GAZ İLE ÇALIªMAYA 
BAªLAMAYIN!

Yakıt Doldurma ve Baºlama
1. Yakıt: Bu benzinli motor tek silindirli, iki zamanlı motor 
olup 90 OKTAN veya üzeri kurºunsuz benzin ve yağ karıºımı 
ile çalıºır. Cihazı asla farklı yakıt tipleri ile çalıºtırmayın. Aksi 
takdirde motorda kalıcı hasarlar meydana gelir. Yağ, iki 
zamanlı benzinli motora uygun olmalıdır (asla yerine baºka 
tip yağ kullanmayın). Benzin ve yağ karıºım oranı, ürün ile 
birlikte verilen ölçüm kabında belirtilen ölçüler doğrultusunda 
hazırlanmalıdır (ªekil 12’de belirtildiği gibi 25:1 oranında).
2. Benzin dönüº pompası (karbüratör altındaki ºeffaf plastik 
pompa) benzin yakıt deposuna geri dönene kadar plastik pompaya sürekli olarak basın.
3. Gaz kumanda kolunu START konumuna getirin. 
4. Jigleyi ayarlayın. Kıºın veya ilk çalıºtırmada jigle kapalı (off) konumuna getirin, motor sıcakken çalıºtırmalarda 
jigle açılmalıdır.

5. Yakıt karıºımının silindire tam olarak ulaºması için çalıºtırma kabzasını 3 ila 5 defa yavaºça çekin ve ardından 
aynı iºlemi motoru çalıºtırmak için çalıºtırma kabzasını hızlıca çekin. Çalıºtırma kabzasının tamamen çekildiğinden 
emin olun, kabzayı asla aniden serbest bırakmayın, aksi takdirde cihaz hasar görür ve arızalara neden olur.
6. Motor çalıºtıktan sonra, jigleyi yavaºça tamamen açık konuma getirebilirsiniz.
7. İºleme baºlamadan önce motorun 5 dk. boyunca rölantide çalıºmasını bekleyin. MOTOR SOĞUKKEN ASLA 
YÜKSEK HIZLARDA ÇALIªTIRMAYIN VE KESME iªLEMi YAPMAYIN.
8. Yeni (SIFIR) motor ilk 5 -6 saat boyunca tam gazda çalıºmaz. Tam gazda çalıºabilmesi için 5-6 saat boyunca 
yüksüz rolanti devirde çalıºtırılması gerekir.
9. Sırt askı aparatı tekli kayıºlar hızlı kuplaj ve serbest bırakma sistemine sahip olup tek elle kullanma imkanı 
sağlamaktadır. Acil durumlarda kullanıcının kayıºları tek 
hamle ile çıkartılmasına olanak sağlar.
10. Civataları ve sabitleyicilerin gevºek ya da eksik olup 
olmadıklarını kontrol edin.
AYARLAMA (ªekil 13) Rölanti hızı çok yüksek ya da düºük 
olduğunda, rölanti hızı ayarlama vidasıyla ayarını yapın. 
Bıçağın rölanti hızında dönmeye devam etmesi halinde 
ayarlama vidasını saat yönü tersinde çevirin (gevºetin).
11. Asla motoru yüksüz durumda tam gazda çalıºtırmayın. 
Motorunuzun ve diğer aparatların ciddi ºekilde 
hasarlanmasına neden olur.

ÖNEMLi UYARI !!! 
SATIN ALMIª OLDUĞUNUZ BENZİNLİ ÇALI TIRPANI SADECE 90 OKTAN VE ÜZERi KURªUNSUZ BENZİN 
VE YAĞ KARIªIMI İLE ÇALIªMA LİSANSINA SAHİPTİR. FARKLI TÜRDE YAKIT KULLANIMINDAN YA DA 
YAĞSIZ BENZİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HATA, KUSUR VE ARIZALAR GARANTİ KAPSAMI 
DAHİLİNDE İªLEM GÖRMEYECEKTİR.

DİKKAT! 
2 ZAMANLI YAĞ KARIªIMSIZ BENZIN KULLANILMASI MOTORDA 
KiLiTLENMEYE VE CiDDi HASARA NEDEN OLACAKTIR.

DİKKAT!
Motor çalıºtığında bıçak dönebilir ve esnek mil burulabilir. Motor 
çalıºtırılırken bıçağın / misinanın hiçbir nesneyle temas etmesine izin 
vermeyin.

3. Taºıma iºlemi (ªekil 14)
1) İnce sapı sol elinizle tutun ve yere eğilin. Sağ kolunuzu sağ kemere geçirin.
2) Mili sağ elinize aktarın ve geriye uzanarak sol kolunuzu diğer kemere geçirin.
3) Motor ünitesi sırtınıza takıldığında mili ºekil 14’de gösterildiği gibi kavrayın.

4. Kesme
1) Bıçak saat yönü tersinde döner, bu nedenle verimli kesim için tırpanın sağdan sola doğru kullanılması önerilir.
2) İzleyenleri çalıºma alanında en az 7~8m (30ft) mesafede tutun.
3) Son derece dikkatli olmalısınız.
4) Misina baºlığı ile sadece ot ve türevlerini kesmekte kullanılmalıdır.
5) Bıçak, ot ve 3mm çapındaki çalılıkları kesme iºleminde kullanılabilir.

GARANTİ BELGESİ

Belge Onay Tarihi: 21.11.2012

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 : BENZİNLİ ÇALI TIRPANI / ÇİM, OT KESME
Markası : BLUELIGHT 
Modeli : BK520
Bandrol ve Seri No.’su : -
Teslim Tarihi ve Yeri : -
Garanti Süresi : 2 YIL
Azami Tamir Süresi : 20 (Yirmi) İº Günü

Belge No: 118468
BAKIM VE SERVİS

Genel Bakım Önerileri
1. Havalandırma kanallarının tıkanmasına izin vermeyiniz ve düzenli olarak temizleyiniz.
2. Motorun ve tetiğin açıklıklarından girebilecek toz partiküllerini düzenli olarak kontrol ediniz.  
 Yumuºak bir fırça ya da basınçlı hava ile tozları temizleyebilirsiniz. Temizlerken gözleriniz  
 için koruyucu gözlük kullanınız.
3.  Cihazı sadece yumuºak az nemli bez ile siliniz. Suya sokmayınız. Asla benzin, alkol veya  
 kimyasal bazlı temizleyiciler kullanmayınız. Herhangi bir hasar ya da arıza durumunda  
 mutlaka öncelikle Müºteri Hizmetlerimiz ile iletiºime geçiniz.

BLUELIGHT BENZİNLİ ÇALI TIRPANI, 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. HAVA FİLTESİ, YAKIT FİLTRESİ, MİSİNA VE MİSİNA BAªLIĞI GİBİ)

CİHAZIN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR.



PAKET İÇERİĞİ

DİKKAT! BENZİNLİ ÇALI TIRPANI 2 AYRI KOLİDE SATIªA SUNULMAKTADIR.

1. KOLİ İÇERİĞİ 

• ANA ÜNİTE (GAZ KOLU, TAªIMA SIRTLIĞI)
• MİSİNA BAªLIĞI
• BIÇAK
• KULLANIM KILAVUZU, TAKIM POªETİ VE VİDALAR
• GÜVENLİK KAPAĞI
• TUTMA SAPI VE BRAKET
• ÖLÇEKLİ BENZİN KABI

2. KOLİ İÇERİĞİ

• TAHRİP BORUSU, İÇ MİLİ, EK BAĞLANTI BORUSU VE TAHRİP MİL BAªLIĞI
• SPİRAL ªAFT HORTUMU (ESNEK TAHRİP HOTUMU VE İÇ MİLİ)
  

BENZiNLi ÇALI TIRPANI  GÜVENLiĞi /  ÖNEMLi GÜVENLiK BiLGiLERi

Benzinli çalı tırpanı dıº mekanda çim ve ince çalı gruplarını kesmekte kullanmak üzere tasarlanmıºtır. Bu cihaz 
asla bir motorlu testere olarak kullanılamaz.  Diğer amaçlar için kullanımı operatörün yaralanmasına ya 
da çalı tırpanının ve diğer mülkiyetin zarar görmesine neden olabilir. Çoğu yaralanma ya da mülk zararı bu 
kılavuzdaki ve çalı tırpanı makinesinin üzerindeki talimatlar izlenerek önlenebilir. En genel tehlikelere karºı 
kendinizi ve çevrenizdekileri korumanın en iyi yolları aºağıda açıklanmıºtır.

GÜVENLi KULLANIM iÇiN GENEL TALiMATLAR

ªirketimizin tüm ürünlerinin yanında bir kullanım kılavuzu verilmektedir. Cihazın kullanımını anlamak için lütfen 
bu kılavuzu dikkatle okuyun. Diğer ayrıntılar için müºteri hizmetlerimiz ile iletiºime geçin.

KULLANMADAN ÖNCE

Çalı Tırpanı / Hareketli Parçaların incelemesi
- Hareketli parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol edin.
- Aºınan, bükülen, kırık, çapaklanan ya da herhangi bir ºekilde hasarlı parça var ise makineyi çalıºtırmayın.
- Bir aksesuar kullanırken düzgün takıldığından ve iyice sıkıldığından emin olun.
- Koruyucu güvenlik kapağının yerinde ve güvenli olduğundan emin olun.
- Mutlaka orijinal misina grubu ve bıçak kullanın. Kesme bıçağında / misina grubunda hiçbir ºekilde ilave  
 ya da kaynak iºlemi yapmayın. Orijinal olmayan hiçbir parçayı kullanmayın. Bu tür durumlardan oluºacak  
 hasar ve kazalardan kullanıcı sorumlu olacaktır.

Operatör ve Çevre Güvenliği:
- Baºınız (gözler ve ense) kulaklarınızı, ellerinizi ve ayaklarınızı korumak için güvenlik ºapkası, kalın koruyucu  
 eldiven, kulak koruyucu ve koruyuculu çizme giyin.
- Uygun ºekilde giyinin, bol giysi ya da mücevher kullanmayın; bunlar cihazın hareketli parçalarına takılabilir.
- Çalı tırpanını kullanan herkesin bu talimatları bildiğinden emin olun. Çocukların makineyi kullanmasına  
 asla izin vermeyin. Çocukları ve evcil hayvanları çalıºma alanında uzak tutun. 
- Civataları ve sabitleyicileri kontrol edin, gevºek ya da eksik olup olmadıklarına bakın.
- Akıl, ruh ve beden sağlığı yerinde olmayan kiºilerin çalı tırpanı makinesini kullanmasına izin vermeyin.

Misina Baºlık Montajı
- Misina bağlantı vidası ters yivli olduğundan sıkma iºlemi saat yönünün tersine yapılmalıdır (Sağadan sola  
 doğru çevirilmelidir).
- 1 numaralı kalın sarı pulu takın ve kilit pulunu sabitledikten sonra ardından misina baºlığını saat yönünün tersine  
 çevirerek sıkınız. Baºlığın tam olarak sıkıºtırıldığından emin olunuz.  

Misina Uzunluk Ayarı
- Motor azami dönüº hızındayken misina baºlığını zemine bastırın. Bu iºlem baºlık içerisinden misinanın  
 çıkmasını sağlayacaktır. Standart uzunluk elde edilene kadar bu iºleme devam edin.

Kesme Bıçağının Takılması;
- Kesme bıçağı çok keskindir, dikkatle tutun.
- Bıçağı düzgün ºekilde takmak için kılavuzu dikkatle okuyun.
- Bıçak sabitleme civatası sola (TERS) diºlidir, sıkmak için saat yönünün tersinde, gevºetmek için saat yönünde çevirin.
- Asla orijinal olmayan parça ve aksesuar kullanmayın.

Yakıt ikmali
-  MOTORU KESiNLiKLE SADECE BENZiN iLE ÇALIªTIRMAYIN. MUTLAKA YAĞ BENZiN KARIªIMI KULLANILARAK  
 MOTOR ÇALIªTIRILMALIDIR.
-  Motor 25/1 oranında Kurºunsuz benzin ve iki zamanlı motor yağı karıºımı ile çalıºtırılmalıdır.
 2.5 Lt. Kurºunsuz Benzin + 100 ml 2 zamanlı motor yağı.
-  Yakıt deposu kapağını çıkarın ve makine düz bir yüzeydeyken yakıt seviyesini kontrol edin.
-  Yakıt seviyesi düºükse yakıt ikmalini iyi havalandırılan bir yerde motor dururken yapın.
-  Motor bir süre çalıºmıº ve sıcak ise soğumasını bekleyin. Benzin buharının alevlere ya da kıvılcımlara  
 eriºebileceği, kapalı bir mekan içinde kesinlikle yakıt ikmali yapmayın.
- Yakıtı depodan taºmayacak ºekilde doldurunuz.
- Yakıt ikmali sırasında sigara ve türevlerini içmeyin, kıvılcım ve ateº çıkaracak unsurları ikmal sırasında  
 bölgeden uzak tutun.
 UYARI !!!
 Benzin son derece yanıcı ve parlayıcı bir maddedir.
 Benzinle iº yaparken yanabilir ya da ciddi ºekilde yaralanabilirsiniz.
• Motoru durdurun, ısı, kıvılcım ve alevi uzak tutun.
• Yalnızca dıº mekanlarda yakıt ikmali yapın.
• Dökülen yakıtı hemen silin.
 UYARI !!!
 Yakıt ikmali sırasında yanınızda yangın söndürücü bulundurunuz!

ÇALIªTIRMA SIRASINDA

- Cihaz iyi havalandırılan bir yerde kullanılmalıdır. Egzozdan çıkan karbon monoksit gazı bilinç kaybı ve  
 ölümle sonuçlanacak kaza ve yaralanmalara neden olur.
- Çocukları uzak tutun. Çevredekiler çalıºma sırasında güvenli bir mesafede tutulmalıdır (en az 7-8 metre).
- Tüm uzuvlarınızı ve giysilerinizi motoru çalıºtırırken ya da kullanırken bıçaktan uzak tutun.
- Kesim sırasında makineyi iki elinizle sıkıca kavrayın ve ayaklarınızla vücudunuzu dengeli tutun.
- Operatör kesim alanının yerel talimatlarına uymalıdır.
- Güvenlik için ASLA cihaz yüksüz halde tam gaz çalıºtırılmamalıdır. 
- Cihazı susturucusuz çalıºtırmayın. 
- Ağır bir iº temposunda çalıºıyorsanız her zaman yanınızda biri olsun. 
- Bir ayarlama ya da bakım iºlemi yaparken cihazı durdurun ve buji kapağını çıkartın.
- Misina ya da Bıçak tarafından fırlatılan nesneler ciddi yaralanmalara neden olabilir. Makineyi kullanmadan  
 önce bölgeyi dikkatle inceleyin, kaya, kırık cam, çivi, tel ya da yay gibi bıçak ya da misinaya takılabilecek  
 ya da fırlatılabilecek tüm nesneleri temizleyin.

SAKLAMA / SAKLAMA HAZIRLIĞI

Benzinli Çalı Tırpanını sorunsuz ve iyi durumda kalması için uygun saklama hazırlığı ºarttır. Aºağıdaki adımlar, 
Benzinli Çalı Tırpanını iºlevi ve görünümünü pas ve aºınmadan etkilenmesini önlemeye yardımcı olacak ve 
yeniden kullanıldığında motorun daha kolay çalıºmasını sağlayacaktır.
 
 Yakıt Deposunu ve Karbüratörü Boºaltma
1. Karbüratörün altına uygun özelliklerde bir benzin kabı koyun ve yakıtın dökülmesini önlemek için huni kullanın.
2. Karbüratördeki yakıtı tahliye edin.,
 UYARI !!!
 Benzin son derece yanıcı ve parlayıcı bir maddedir.
 Benzinle iº yaparken yanabilir ya da ciddi ºekilde yaralanabilirsiniz.
• Motoru durdurun, ısı, kıvılcım ve alevi uzak tutun.
• Yalnızca dıº mekanlarda yakıt boºaltımı yapın.
• Dökülen yakıtı hemen silin.
3. Tüm yakıt kaba boºaldıktan sonra gerekli kontrolleri yapın.
4. Motoru her zaman tırpan bölümünden daha yüksekte tutun.
 UYARI! Yakıt boyaya ve plastiğe zarar verebilir. Yakıt deposunu doldururken yakıtı dokmemeye dikkat edin.
 Dökülen yakıttan kaynaklanan hasar garanti kapsamında değildir.
-  Yakıt ikmalinden ya da boºaltımından sonra yakıt deposu kapağını iyice sıkarak kapatın.
-  Dökülen yakıt yalnızca yangın tehlikesi teºkil etmez, ayrıca çevreye ve doğaya zarar verir. Dökülen yakıtı hemen silin.

 Temizleme
1. Cihazın bütün parçalarını dikkatli bir ºekilde nemli bir bez ile silin. Asla kimyasal aºındırıcı kullanmayın ve  
 su ile yıkamayın.
 
 Motor Temizleme
- Motor kısmının temızlenmesi sırasında hiçbir kimyasal madde kullanmayın. Nemli bir bez ile silin ve basınçlı  
 hava ile motorun hava kanallarını temizleyin.

BUJi BAKIMI

UYARI! Yanlıº buji kullanımı motorda ciddi kalıcı hasara sebep olur ve ürününüz garanti kapsamı 
dıºında kalmasına neden olur.
1. Buji kapağını çıkartın ve buji alanı çevresindeki tüm pislikleri temizleyin.
2. Bujiyi, araç kitindeki 5/8-inclik bir buji anahtarı ile sökün.
3. Bujiyi inceleyin. Elektrotlar yıpranmıºsa ya da karbon ve diğer tortuların miktarı aºırı arttığında temizleme  
 iºlemi yetersiz kalıyor ise buji değiºtirilmelidir.
4. Bujiyi monte etmeden önce, elektrot boºluğunu bir kablo kalınlığı ölçme aygıtı ile ölçün. Aralık 0,024 ile  
 0,028 inç (0,6 – 0,7 mm) arasında olmalıdır. Gerekiyorsa yan elektrotu dikkatle bükerek boºluğu düzeltin.
5. Bujiyi elinizle dikkatle takın ve yivlerin bozulmamasına dikkat edin.
6. Buji yerine oturduktan sonra pula baskı yaparak 5/8 inçlik buji anahtarı ile sıkın. Kullanılmıº bir bujiyi  
 yeniden takarken buji yerine oturduktan sonra 1/8 – 1/4 tur daha sıkın. Yeni bir bujiyi yeniden takarken  
 buji yerine oturduktan sonra 1 tur daha sıkın.
7. Buji kapağını takın.

 UYARI !!!
 Motor sıcakken buji bakımı ve değiºimi yapmayınız. Motorun soğumasını bekleyiniz.
 Bujinin fazla sıkılması silindir baºlığındaki diºlere zarar verebilir.

 UYARI !!!
• Bir bahçe hortumu ya da basınçlı yıkama ekipmanı kullanılması suyun hava filtresine kaçmasına neden  
 olabilir. Hava filtresindeki su filtre elemanının ve karbüratör ya da motor silindirine girerek hasara neden  
 olabilir. Bu tür durumlarda ürün garanti kapsamı dahilinde iºlem görmeyecektir.
• Sıcak motor ile temas eden su hasara neden olabilir. Misina ve bıçak kısmını yıkamadan önce mutlaka  
 soğumasını bekleyin.

 UYARI !!!
1. Sıcak misina ve bıçak kısmına püskürtülen su, çok hızlı soğumadan dolayı parçaların hasar görmesine neden olabilir.
2. Çalı tırpanı makinesini temizledikten sonra, eriºilebilir tüm yüzeyleri kurutun.
3. Motor içine su kaçmıº ise buharlaºması için normal çalıºma sıcaklığına eriºene kadar dıº mekanda rölantide çalıºtırın.
4. Motoru durdurun ve soğumasını bekleyin.
5. Makine temizlendikten ve kuruduktan sonra, hasarlı boya yerlerine rötuº yapın ve diğer alanları ince bir  
 yağ tabakasıyla kaplayın. Gaz telini bir silikon sprey yağlayıcı ile yağlayın.

 SAKLAMA ÖNLEMLERi

- Yakıt deposunda ve karbüratör içinde hiç yakıt kalmayacak ºekilde muhafaza etmeniz önerilir. Yakıt dolu  
 bir ºekilde muhafaza etmeniz çeºitli tehlikelere yol açabilir. Benzin buharının ateº alma tehlikesinin önlenmesi  
 önemlidir. Fırın, su ısıtıcı ya da giysi kurutucu gibi kıvılcım üreten cihazlardan uzak iyi havalanan bir saklama  
 alanı seçin. Ayrıca kıvılcım üreten elektrik motoru bulunan ya da elektrikli alet çalıºtırılan alanlardan da kaçının.
-  Mümkünse, pas ve korozyonu hızlandıran yüksek nemli yerlerde saklamaktan kaçının.
-  Çalı tırpanını düz bir zemine koyun. Eğimli düzlem yakıt sızıntısına neden olabilir.
- Motor ve egzoz sistemi soğukken, makineyi tozu önleyecek ºekilde örtün. Sıcak motor ve egzoz sistemi  
 bazı malzemelerin alev almasına ya da erimesine neden olabilir. Toz örtüsü olarak plastik madde
 kullanmayın. Gözenekli olmayan bir örtü, makine çevresindeki nemi hapsederek pas ve aºınmayı hızlandırabilir.

 YAKIT SAKLAMA UYARISI!
- Cihazı kullandığınız bölgeye bağlı olarak yakıt formülleri hızla bozulabilir ve oksitlenebilir. Yakıt bozulması ve  
 oksitlenmesi 30 gün gibi kısa bir sürede gerçekleºebilir ve karbüratör ve/veya yakıt sistemine zarar verebilir.  
 Kimyasal tepkimelere uyumlu yakıt bidonu kullanınız.
- Benzin, saklanırken oksitlenebilir ve bozulabilir. Eski benzin motorun zor çalıºmasına neden olur ve yakıt  
 sistemini tıkayan reçine birikintileri bırakır. Makinedeki benzin saklama sırasında bozulursa, karbüratör ve  
 diğer yakıt sistemi bileºenlerini temizlemeniz gerekebilir. Bozulmuº, kirli, su karıºmıº yakıt kullanımından  
 kaynaklanan yakıt sisteminde oluºabilecek hasarlardan kullanıcı sorumludur.
- Yakıt deposunda ve karbüratörde soruna yol açmadan benzinin saklanabileceği sürenin uzunluğu, benzin  
 karıºımı, saklama sıcaklığı ve yakıt deposunun kısmen ya da tamamen dolu olması gibi faktörlere bağlı olarak  
 değiºir. Kısmen dolu bir yakıt deposundaki hava yakıtın bozulmasını hızlandırır. Çok yüksek saklama   
 sıcaklıkları yakıt bozulmasını hızlandıracaktır. Yakıt bozulması sorunları birkaç ay içinde ya da yakıt deposu  
 doldurulduğu sırada benzin yeni değilse daha kısa sürede oluºabilir.
- Garanti, saklama hazırlığına uyulmamasından kaynaklanan yakıt sistemi hasarını ya da motor performansı  
 sorunlarını kapsamaz. 
- Yakıt deposunu ve karbüratörü boºaltarak yakıt bozulması sorunlarını önleyebilirsiniz.

 DEPODAN ÇIKARMA

- Çalı tırpanını KULLANMADAN ÖNCE bölümünde açıklanan ºekilde kontrol edin.
- Saklama hazırlığında yakıt boºaltıldıysa depoyu yeni benzin ve yağ karıºımı  ile doldurun. Yakıt ikmali için  
 bir benzin konteyneriniz varsa yalnızca yeni benzin ile dolu olduğundan emin olun. Benzin zaman içinde   
 oksitlenip bozularak zor çalıºmaya neden olur.
- Silindir saklama hazırlığı sırasında yağla kaplanmıºsa, motor ateºleme sırasında kısa bir süre fazla duman  
 üretebilir. Bu normaldir.

1. MONTAJ PROSEDÜRLERi
 BK-520 BENZiNLi ÇALI TIRPANI üç ana bölümden oluºur; motor, esnek mil ve tahrip mili.

1. Tahrip Mili Montajı (ªekil1)
Esnek Mili, Tahrip Mili eklem borusunun ucuna takın ve civatayı esnek milin yuvasına takarak eklem borusu 
civatasını gevºetin.
NOT: Ensek iç milin kare ucunu tahrip milinin kare deliğine (tahrip milini hafifçe çevirerek) hizalayın, 
bu sayede sıkı bir ºekilde bağlanırlar.

2. Esnek Mil Montajı (ªekil2)
Yaylı PiMi çekin. Esnek iç milin kare ucunu kare deliğe sokarak esnek mili kavrama kutusuna sokun ve pimi 
esnek milin yuvasına yerleºtirin.

BU İªLEM SIRASINDA SON DERECE DİKKATLİ OLUNMALIDIR, ESNEK MİL UÇLARININ DEFORMASYONU 
GİBİ DURUMLAR KULLANICI SORUMLULUĞUNDADIR.
3. Gaz Teli ve Stop Kordonu Montajı
Gaz telini ve stop kordonunu mil sapındaki kablo deliklerinden geçirin, ardından her bir terminale uygun 
ºekilde bağlayın (ªekil3). Gaz kumanda kolunun montajını yaparken kesinlikle gaz kumanda kolunu parçalamayın 
ve sökmeyin. Montaj iºlemi gaz kumanda kolununun vidalarını gevºeterek tahrip miline geçirin, gerekli 
ayarlamayı yaptıktan sonra vidaları tekrar sıkın.
Son olarak bağlanan gaz telini ve stop kordonunu esnek mile kablo kelepçesi ile sabitleyin (ªekil4).

4. TEKNiK ÖZELLiKLER

Çalı Tırpanı Model  BK-520
Motor Modeli  44F-5
MotorTipi   2 Zamanlı Hava Soğutmalı
Motor Hacmi  51.7 CC
Motor Gücü  1.6 kW (2.1 BG)
Maksimum Dönüº Hızı 9500 RPM
Benzin Yağ Karıºım Oranı 25:1
Yakıt Depo Kapasitesi 1.2 Lt.

Boyut
Net Ağırlık (Boº, Kg.) 11.7
Uzunluk (mm)  1850
Geniºlik (mm)  600
Yükseklik (mm)  400

Ateºleme; İndüksiyon bobinli manyetolu, kontaksız.
Misina kesme baºlığı, 3 diºli bıçak.

Bıçak ve misina, taº vb. sert bir cisme çarparsa, motoru hemen durdurun ve bıçağı/misinayı ve ilgili parçaların 
normal durumda olduğundan emin olun. Çim ya da çalılar bıçağa dolandığında, motoru ve bıçağı durdurup 
buji kapağını söktükten sonra çalı ya da çimleri temizleyin. 

5. Durdurma
- Motor hızını azaltın motorun 3-5 dk. rölantide çalıºmasını bekleyin 
ve ardından durana kadar stop düğmesini “0” konumuna getirin 
(ªekil5). ASLA MOTOR YÜKSEK HIZDA ÇALIªIRKEN ANiDEN 
DURDURMAYIN! Aksi halde motor sıcak olduğundan ºiºme 
ve sıkıºma oluºabilir ve bir sonraki çalıºmada zorluk 
yaºayabilirsiniz.

3. BAKIM
1. Düzenli kontrol

1) Temizlik 
1.1 Hava filtresini temizleyin (ºekil6).
1.2 Buji aralığındaki karbonu temizleyin (standart aralık 0.6mm ya da 0.023 inçtir) (ªekil7).
1.3 Silindir egzoz deliğini ve susturucuyu silindire zarar vermeyecek ºekilde temizleyin. 
Silindir kapağına ya da fan kutusu kapağına giren toz ve çimleri temizleyin (aksi halde 
aºırı ısınma gibi sorunlar oluºabilir).
2) Herhangi bir yakıt ya da yağ sızıntısını dikkatle inceleyin.
3) Tüm somunları, civataları, vidaları vb. kontrol edin ve gereken ºekilde sıkı ve sabit olduklarından 
emin olun.
4) Esnek mil hortumunu ve esnek mili her 2 (iki) saatlik kullanımdan sonra gres yağı ile yağlayınız.
5) Her 5 saatlik kullanımdan sonra tahrip mili baºlığı üzerindeki küçük vidayı sökerek içini gres 
yağı ile doldurunuz. Yağsız çalıºma tahrip mili baºlığına kalıcı ciddi hasarlar verir.  

4. Tutma Sapı (ªekil 8)
Tutma sapını ve braketi paketinden çıkarın. Tutma sapını ve braketi 2 civata ile gevºek olarak takın ve tutma sapının 
konumunu rahat çalıºma ºeklinize göre ayarladıktan sonra gevºek olan civataları iyice sıkın.

5. Güvenlik Kapağı (ªekil 9)
1) Güvenlik kapağını tahrip mil baºlığının üzerine gelecek ºekilde tahrip borusuna paket içerisinde çıkan vidalar ile takın.
2) Güvenlik kapağı braketini uygun konuma getirdikten sonra vidaları sıkın.
3) ASLA Güvenlik kapağı olmadan kullanmayın. Ciddi ºekilde yaralanabilirsiniz.

6. Bıçak
1) Çelik bıçağı takarken bıçağı ºekil 10’da gösterilen ºekilde 
sabitleyin.
2) Bıçağı takarken ya da çıkarırken bıçak tutucuyu kilit kolu ile 
kilitleyerek ºekil 11’de gösterildiği gibi gevºetin.
NOT: Bıçak sabitleme civatası TERS yivdir. Sökme iºlemi 
saat yönünde, sıkma iºlemi ise saat yönünün tersine 
yapılmalıdır. bu iºlemi yaparken parmaklarınızı yaralamamak 
için kalın iº eldiveni giyin. civatanın düzgün ve sıkı bir ºekilde takıldığından emin olun.

2. ÇALIªTIRMA PROSEDÜRLERi

DiKKAT! Cihazı tam gaz ile çalıºtırmak, bıçağın / misinanın aniden yüksek devirde dönmesine neden 
olur ve bu durum son derece tehlikelidir. DAHA UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM İÇİN, CİHAZI SATIN 
ALDIKTAN SONRA BELİRTİLEN ÖZELLİKTE YAKIT DOLUMUNU YAPIN VE RÖLANTİDE YÜKSÜZ BİR 
ªEKİLDE 1 DEPO YAKIT BİTENE KADAR ÇALIªTIRIN. BU İªLEM MOTORUNUZUN AÇILMASI VE DAHA 
UZUN ÖMÜRLÜ OLMASINI SAĞLAYACAKTIR. ASLA İLK ÇALIªTIRMADA TAM GAZ İLE ÇALIªMAYA 
BAªLAMAYIN!

Yakıt Doldurma ve Baºlama
1. Yakıt: Bu benzinli motor tek silindirli, iki zamanlı motor 
olup 90 OKTAN veya üzeri kurºunsuz benzin ve yağ karıºımı 
ile çalıºır. Cihazı asla farklı yakıt tipleri ile çalıºtırmayın. Aksi 
takdirde motorda kalıcı hasarlar meydana gelir. Yağ, iki 
zamanlı benzinli motora uygun olmalıdır (asla yerine baºka 
tip yağ kullanmayın). Benzin ve yağ karıºım oranı, ürün ile 
birlikte verilen ölçüm kabında belirtilen ölçüler doğrultusunda 
hazırlanmalıdır (ªekil 12’de belirtildiği gibi 25:1 oranında).
2. Benzin dönüº pompası (karbüratör altındaki ºeffaf plastik 
pompa) benzin yakıt deposuna geri dönene kadar plastik pompaya sürekli olarak basın.
3. Gaz kumanda kolunu START konumuna getirin. 
4. Jigleyi ayarlayın. Kıºın veya ilk çalıºtırmada jigle kapalı (off) konumuna getirin, motor sıcakken çalıºtırmalarda 
jigle açılmalıdır.

5. Yakıt karıºımının silindire tam olarak ulaºması için çalıºtırma kabzasını 3 ila 5 defa yavaºça çekin ve ardından 
aynı iºlemi motoru çalıºtırmak için çalıºtırma kabzasını hızlıca çekin. Çalıºtırma kabzasının tamamen çekildiğinden 
emin olun, kabzayı asla aniden serbest bırakmayın, aksi takdirde cihaz hasar görür ve arızalara neden olur.
6. Motor çalıºtıktan sonra, jigleyi yavaºça tamamen açık konuma getirebilirsiniz.
7. İºleme baºlamadan önce motorun 5 dk. boyunca rölantide çalıºmasını bekleyin. MOTOR SOĞUKKEN ASLA 
YÜKSEK HIZLARDA ÇALIªTIRMAYIN VE KESME iªLEMi YAPMAYIN.
8. Yeni (SIFIR) motor ilk 5 -6 saat boyunca tam gazda çalıºmaz. Tam gazda çalıºabilmesi için 5-6 saat boyunca 
yüksüz rolanti devirde çalıºtırılması gerekir.
9. Sırt askı aparatı tekli kayıºlar hızlı kuplaj ve serbest bırakma sistemine sahip olup tek elle kullanma imkanı 
sağlamaktadır. Acil durumlarda kullanıcının kayıºları tek 
hamle ile çıkartılmasına olanak sağlar.
10. Civataları ve sabitleyicilerin gevºek ya da eksik olup 
olmadıklarını kontrol edin.
AYARLAMA (ªekil 13) Rölanti hızı çok yüksek ya da düºük 
olduğunda, rölanti hızı ayarlama vidasıyla ayarını yapın. 
Bıçağın rölanti hızında dönmeye devam etmesi halinde 
ayarlama vidasını saat yönü tersinde çevirin (gevºetin).
11. Asla motoru yüksüz durumda tam gazda çalıºtırmayın. 
Motorunuzun ve diğer aparatların ciddi ºekilde 
hasarlanmasına neden olur.

ÖNEMLi UYARI !!! 
SATIN ALMIª OLDUĞUNUZ BENZİNLİ ÇALI TIRPANI SADECE 90 OKTAN VE ÜZERi KURªUNSUZ BENZİN 
VE YAĞ KARIªIMI İLE ÇALIªMA LİSANSINA SAHİPTİR. FARKLI TÜRDE YAKIT KULLANIMINDAN YA DA 
YAĞSIZ BENZİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HATA, KUSUR VE ARIZALAR GARANTİ KAPSAMI 
DAHİLİNDE İªLEM GÖRMEYECEKTİR.

DİKKAT! 
2 ZAMANLI YAĞ KARIªIMSIZ BENZIN KULLANILMASI MOTORDA 
KiLiTLENMEYE VE CiDDi HASARA NEDEN OLACAKTIR.

DİKKAT!
Motor çalıºtığında bıçak dönebilir ve esnek mil burulabilir. Motor 
çalıºtırılırken bıçağın / misinanın hiçbir nesneyle temas etmesine izin 
vermeyin.

3. Taºıma iºlemi (ªekil 14)
1) İnce sapı sol elinizle tutun ve yere eğilin. Sağ kolunuzu sağ kemere geçirin.
2) Mili sağ elinize aktarın ve geriye uzanarak sol kolunuzu diğer kemere geçirin.
3) Motor ünitesi sırtınıza takıldığında mili ºekil 14’de gösterildiği gibi kavrayın.

4. Kesme
1) Bıçak saat yönü tersinde döner, bu nedenle verimli kesim için tırpanın sağdan sola doğru kullanılması önerilir.
2) İzleyenleri çalıºma alanında en az 7~8m (30ft) mesafede tutun.
3) Son derece dikkatli olmalısınız.
4) Misina baºlığı ile sadece ot ve türevlerini kesmekte kullanılmalıdır.
5) Bıçak, ot ve 3mm çapındaki çalılıkları kesme iºleminde kullanılabilir.

GARANTİ BELGESİ / SATICI & MÜŞTERİ

SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı

Adresi

Fatura Tarihi ve No.’su

Telefonu

No. Firma Yetkilisinin İmzası / Kaºesi

MÜªTERİ BİLGİLERİ

Adı / Soyadı

Adresi

E-Posta Adresi

İli / İlçesi

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

Faksı

Telefonu

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

BAKIM VE SERVİS

Genel Bakım Önerileri
1. Havalandırma kanallarının tıkanmasına izin vermeyiniz ve düzenli olarak temizleyiniz.
2. Motorun ve tetiğin açıklıklarından girebilecek toz partiküllerini düzenli olarak kontrol ediniz.  
 Yumuºak bir fırça ya da basınçlı hava ile tozları temizleyebilirsiniz. Temizlerken gözleriniz  
 için koruyucu gözlük kullanınız.
3.  Cihazı sadece yumuºak az nemli bez ile siliniz. Suya sokmayınız. Asla benzin, alkol veya  
 kimyasal bazlı temizleyiciler kullanmayınız. Herhangi bir hasar ya da arıza durumunda  
 mutlaka öncelikle Müºteri Hizmetlerimiz ile iletiºime geçiniz.

BLUELIGHT BENZİNLİ ÇALI TIRPANI, 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. HAVA FİLTESİ, YAKIT FİLTRESİ, MİSİNA VE MİSİNA BAªLIĞI GİBİ)

CİHAZIN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR.



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.

GARANTİ ŞARTLARI



SERVİS LİSTESİ

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

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 SERVİSLER



UYGUNLUK BEYANI

Bu beyan ile bu ekipmanın tamamen firmamız sorumluluğunda olduğunu 
ve CE direktiflerine ve  standartlarına uygun olduğunu beyan ederiz.

Ekipmanın
Tanımı : Benzinli Çalı Tırpanı
Marka : BLUELIGHT
Model/ Tip : BK520
EC Direktifleri : EC Council Directive (2006/ 42/ EC)
   EC Council Directive (2004/ 108/ EC)

Kullanılan Uyumlaºtırılmıº Standartlar
EN ISO 11806-1:2011 
EN ISO 11806-2:2011
EN 12100:2010
EN55014-1:2006/A2:2011
EN 55014-2:1997/ A2:2008
EN 61000-3-2:2006/A2:2009
EN61000-3-3:2008
Teknik dosyayı vermek için yetkili firma KT İç ve Dıº Tic. Gıda San. Ltd. ªti.
Adres : Lale Sokak No:14  1. Levent - Beºiktaº / İstanbul
   Ahmet KAYMAK
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