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De¤erli Müﬂterimiz
Bluelight’› tercih etti¤iniz için teﬂekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de¤erli müﬂterilerimizin hayat›n›
kolaylaﬂt›rmak için özel olarak dizayn edilip yüksek güvenlik önlemleri planlanarak üretilmiﬂtir. Ürünlerimizden
maksimum verim alabilmek için kullan›m k›lavuzunda belirtilen talimatlar› dikkatle okuyunuz ve uygulay›n›z.
Kullan›m k›lavuzunda bulunan bilgilere ileriki zamanlarda tekrar ihtiyac›n›z olabilece¤inden lütfen ürün
kutusu ile birlikte muhafaza ediniz.
Bluelight Ça¤rı 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 do¤rudan bu numaralar› arayarak
ya da destek@bluelight.com.tr adresine mail göndererek müﬂteri hizmetlerimizden teknik destek
ve yardım alabilirsiniz.
D‹KKAT!
Bu ürünün motor egzozu solunum yolları rahatsızlıkları, kanser, do¤um kusurları
ya da di¤er üreme ile ilgili sorunlara yol açtı¤ı bilinen kimyasallar içerir.
Bu kullanım kılavuzunu saklayın, bu sayede gerekti¤inde baﬂvurabilirsiniz. Bu kullanım kılavuzu çapalama
makinesinin kalıcı bir parçası olarak kabul edilir ve yeniden satıﬂ sırasında yeni alıcıya teslim edilmelidir.

G‹R‹ﬁ / GÜVENL‹K MESAJLARI
Sizin ve baﬂkalarının güvenli¤i çok önemlidir.
Bu çapalama makinesini güvenle kullanmak önemli bir sorumluluktur.
Güvenlik hakkındaki kararlar konusunda bilgi olmanıza yardımcı olmak için etiketlerde ve bu kılavuzda
iﬂletim prosedürler ve di¤er bilgiler taraf›n›za sunulmuﬂtur. Bu bilgiler size ve baﬂkalarına zarar verebilecek
potansiyel tehlikeler hakkında uyarıda bulunur.
ÜRÜNLER‹M‹Z 2 YIL BLUEL‹GHT GARANT‹S‹ ALTINDADIR.
HERHANG‹ B‹R ARIZA DURUMUNDA MÜﬁTER‹ H‹ZMETLER‹M‹Z ‹LE YAPACA⁄INIZ GÖRÜﬁME
SONUCUNDA ÜRÜNÜNÜZ ADRES‹N‹ZDEN ÜCRETS‹Z ALINIP GEREKL‹ ‹ﬁLEMLER YAPILDIKTAN
SONRA Y‹NE ÜCRETS‹Z OLARAK TARAFINIZA GÖNDER‹LECEKT‹R.
Tabi ki sizi çapalama makinesinin kullanımı ve bakımı hakkındaki tüm tehlikeler konusunda uyarmak
mümkün de¤ildir. Bu konuda kendi karar mekanizmanızı kullanmalısınız ve verdi¤iniz kararların
sorumlulukları tarafınıza ait olacaktır.
ÖNEML‹ NOT
Üretici her zaman ürünlerin tasarım ve kalite olarak daha ileriye taﬂımak amacındadır. Bu nedenle, her ne
kadar bu kılavuz basıldı¤ı tarih itibariyle cihazın en güncel yapısına uygun olarak geliﬂtirildiyse 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
oluﬂabilecek sorularla ilgili olarak lütfen müﬂteri hizmetleri yetkililerimiz ile iletiﬂime geçiniz.
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Bu kullan›m k›lavuzu yaz›l› izin olmaks›z›n hiçbir bölümü kopyalanamaz, farkl› amaçlar için
kullan›lamaz ve de¤iﬂtirilemez!
Aﬂa¤ıdaki gibi çeﬂitli biçimlerde önemli güvenlik bilgileri göreceksiniz:
Güvenlik Etiketleri
Çapalama Makinesi üzerinde.
Güvenlik Mesajları
Önünde bir güvenlik uyarısı sembolü A ve üç sinyal sözcü¤ünden biri ile:
TEHL‹KE, UYARI ya da D‹KKAT.
Bu iﬂaret sözcüklerinin anlamı:
TEHL‹KE!
Talimatları izlememeniz halinde ÖLÜM ya da C‹DD‹ ﬁEK‹LDE YARALANMALAR MEYDANA GEL‹R.
UYARI!
Talimatları izlememeniz halinde ÖLEB‹L‹R ya da C‹DD‹ ﬁEK‹LDE YARALANAB‹L‹RS‹N‹Z.
D‹KKAT!
Talimatları izlememeniz halinde C‹DD‹ ﬁEK‹LDE YARALANAB‹L‹RS‹N‹Z.
Çapalama Makinesi Üzerindeki Güvenlik ‹ﬂaretlerine ‹liﬂkin Notlar
Kullan›m k›lavuzunu okuyun.

Koruyucu giysiler giyiniz.

Koruyucu gözlük tak›n.

Gaz Kelebe¤i Kumanda Anahtar›

Koruyucu eldiven giyin.

Çevre ve kendi güvenli¤inizi sa¤lay›n.

Kulak korumas› tak›n.

Yanmalara karﬂ› S›cakl›k Uyar›s›.

Koruyucu çizme giyiniz.

Çapalama iﬂlemi s›ras›nda etraf›n›zdakileri
uzaklaﬂt›r›n.

ÖNLEMLER
Operatör: K›lavuzda verilen güvenlik talimatlar›na s›k› s›k›ya uyman›n yan› s›ra ﬂunlar yapmal›d›r:
1. Çapalama motoru kulan›m› s›ras›nda üretici taraf›ndan verilen Güvenlik Talimatlar›na uymal›d›r.
Tehlike
Makineyi çal›ﬂt›rmadan önce bu k›lavuzu okuman›z ve makinenin düzgün bir ﬂekilde çal›ﬂmas›n›
sa¤lamak için kullan›m s›ras›nda talimatlara ve güvenlik kurallar›na uyman›z gerekmektedir.
Operatör çal›ﬂt›rma s›ras›nda kulak koruyucu, koruyucu ﬂapka, koruyucu giysiler, koruyucu eldivenler,
koruyucu botlar ve iﬂleme uygun di¤er koruyucu önlemleri almakla sorumludur.
ÇAPALAMA MAK‹NES‹N‹N GÜVENL‹⁄‹ / ÖNEML‹ GÜVENL‹K B‹LG‹LER‹
Çapalama makineleri dıﬂ mekanda topra¤ı çapalamak için tasarlanmıﬂtır. Di¤er amaçlar için kullanımı operatörün
yaralanmasına ya da çapalama makinesinin ve di¤er mülkiyetin zarar görmesine neden olabilir. Ço¤u yaralanma
ya da mülk zararı bu kılavuzdaki ve çapalama makinesinin üzerindeki talimatlar izlenerek önlenebilir. En genel
tehlikelere karﬂ› kendinizi ve çevrenizdekileri korumanın en iyi yolları sonraki sayfalarda açıklanmıﬂtır.
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UYARI!
YETK‹L‹ SERV‹S DIﬁINDA K‹ﬁ‹ YA DA SERV‹SLER‹N C‹HAZ ÜZER‹NDE MOD‹F‹KASYON VEYA TEKN‹K
MÜDAHALE YAPMASI DURUMUNDA C‹HAZINIZ GARANT‹ KAPSAMI DIﬁINDA KALACAKTIR! LÜTFEN
HERHANG‹ B‹R ARIZA DURUMUNDA ‹LK OLARAK YETK‹L‹ TEKN‹K SERV‹S‹M‹Z ‹LE ‹LET‹ﬁ‹ME GEÇ‹N‹Z.
Satın almıﬂ oldu¤unuz Benzinli Çapalama Makinesi bir ulaﬂım aracı olarak kullanmaya uygun ve yeterli
de¤ildir. Bu tür durumlarda karﬂılaﬂaca¤ınız arıza, yaralanma ve ölümle sonuçlanacak kazalarda sorumluluk
tamamen sizin (kullanıcının) olacaktır! Üretici / ‹thalatç› firma hiçbir sorumlulu¤u kabul etmez!
Operatör Sorumlulu¤u
• Acil durumda çapalama makinesini durdurmayı bilmek.
• Tüm çapalama makinesi kumandalarının kullanımını ö¤renmek.
• Gidon kollarını sıkıca tutmak. Çapalama iﬂlemine baﬂlandı¤ı ve çapalama iﬂlemi devamında gidon kolları yukarı
kalkma eyleminde olabilir.
• Sürükleme çubu¤unun yerinde ve düzgün ayarlandı¤ından emin olun.
• Çapalama makinesini kullanan herkesin bu talimatları bildi¤inden emin olun. Çocukların çapalama makinesini
kullanmasına izin vermeyin. Çocukları ve evcil hayvanları çalıﬂma alanında uzak tutun.
• Ak›l, ruh ve beden sa¤l›¤› yerinde olmayan kiﬂilerin çapalama makinesi kullanmas› uygun de¤ildir.
Karbon Monoksit Tehlikesi
• Egzozdan çıkan gaz renksiz zehirli korbon monoksit içerir. Egzoz gazının solunması B‹L‹NÇ KAYBINA ve
ÖLÜME neden olabilir.
• Çapalama makinesini kapalı ya da kısmen kapalı bir ortamda kullanıyorsanız, soludu¤unuz havada tehlikeli
miktarda karbon monoksit olabilir. Karbon monoksitin birikmesini önlemek için ortamı yeterince havalandırın.
Yangın ve Yanma Tehlikeleri
• Egzoz sistemi bazı malzemeleri ateﬂe verecek kadar ısınır.
• Çapalama makinesini çalıﬂma sırasında binalar ve di¤er ekipmanlardan en az 1 metre mesafede tutun.
• Yanıcı malzemeleri çapalama makinesinden uzak tutun.
• Susturucu çalıﬂma sırasında çok ısınır ve motor durduktan sonra bir süre daha sıcak kalır. Sıcakken susturucuya
dokunmamaya dikkat edin. Çapalama makinesini iç mekana almadan önce motorun so¤umasını bekleyin.
- Yakıt ‹kmalini Dikkatli Yapın
Benzin son derece yanıcıdır ve benzin buharı alev alabilir. Çapalama makinesi çalıﬂtırılmıﬂsa motorun so¤umasını
bekleyin. Yakıt ikmalini iyi havalandırılan bir dıﬂ mekanda ve motor KAPALIYKEN yapın. Yakıt deposunu aﬂırı
doldurmayın. Benzin yakınında kesinlikle sigara ve türevlerini içmeyin ve di¤er ateﬂ kaynaklarını ve kıvılcımları uzak
tutun. Benzini her zaman onaylı bir kap içinde muhafaza edin. Çapalama makinesini çalıﬂtırmadan önce dökülen
yakıtın iyice silindi¤inden emin olun. Benzin dökülmesinden kaynaklanan ürün üzerindeki deformasyonlar kullanıcı
sorumlulu¤unda olup garanti kapsamında iﬂlem görmeyecektir.
- Dönen Çapalama Grubu ‹le Temastan Kaçının
Dönen çapalama grubu ciddi kesiklere ve uzuvların kopmasına neden olabilir. Motor çalıﬂırken her zaman
çapalama bölgesinden uzak durun. Nesne birikmesi ya da baﬂka bir nedenle çapalama grubu civarında çalıﬂmanız
gerekiyorsa motoru mutlaka durdurun. Çapalama bölgesinin temizlemeniz ya da çapalama grubunu tutmanız
gerekiyorsa buji kapa¤ını çıkarın ve a¤ır iﬂ eldivenleri giyin.
- Çapalama Alanını Temizleyin
Dönen çapalama grubu ve di¤er nesneleri yaralanmaya yetecek kuvvette fırlatabilir. Çapalamadan önce bölgeyi
dikkatle inceleyin ve tüm taﬂları, sopaları, kemikleri, çivileri, tel parçalarını ve di¤er nesneleri alın. Bölgede
çocuklar olup olmadı¤ına dikkat edin ve çapalama makinesini durdurun. Dönen çapalama grubunu kesinlikle
çakılların üzerine kullanmayın.
- Koruma Çamurluklar›n› Yerinde Tutun
Koruma çamurluklar› sizi fırlayan nesnelerden korumak ve sıcak motor parçalarına ve hareketli bileﬂenlere
temasınızı önlemek için tasarlanmıﬂtır. Sizin ve baﬂkalarının güvenli¤i için motor çalıﬂır haldeyken çamurluklar›
yerinden kesinlikle ç›karmay›n›z.
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- Koruyucu Giysi Giyin
Koruyucu giysi giymek yaralanma riskinizi azaltacaktır. Uzun pantolonlar ve göz koruması fırlayan nesnelerden
korunmanızı sa¤lar. Agresif tabanlı sa¤lam ayakkabılar daha iyi tutunma sa¤lar.
- Çapalama Makinesi Kullanılmadı¤ında Motoru Durdurunuz
Herhangi bir nedenle, hatta önünüzdeki alanı kontrol etmek için bile çapalama makinesinin baﬂından ayrılmanız
gerekiyorsa, motoru mutlaka durdurun.
E¤imli ve Engebeli Arazide Çalıﬂma
• E¤imli araziyi çapalarken yakıt dökülmesini önlemek için yakıt deposunu yarıdan az doldurun.
• Yamaç yukarı ya da aﬂa¤ı de¤il yanlamasına çapalayın (eﬂit aralıklarla).
• Yamaç üzerinde çapalama makinensinin devrilme riskine karﬂı son derece dikkatli olun.
• Çapalama makinesini 10°’den e¤imli yamaçta kullanmayın. Motoru çalıﬂtırmadan önce çapalama makinesinin
hasarsız parçalar›n sa¤lam ve iyi durumda oldu¤unndan emin olun. Sizin ve baﬂkalarının güvenli¤i için çapalama
makinesini e¤imde kullanırken çok dikkatli olun.
Çapalama Koﬂulları
Çapalama makinesini yalnızca gün ıﬂı¤ında ya da
iyi yapay ıﬂık altında çalıﬂtırın. Çapalama makinesini
gece ya da yetersiz ıﬂık altında çalıﬂtırmayın.
GÜVENL‹K ET‹KET‹ YERLER‹
Güvenlik etiketleri ile ilgili detaylar kullanma
k›lavuzunun son sayfalar›nda bilgilerinize
sunulmuﬂtur. Yandaki referans numaralar› ile
etiketlerin içerik bilgilerine bu bölümden
ulaﬂabilrisiniz.
KUMANDALAR B‹LEﬁEN VE
KUMANDA YERLER‹
Kumanda kollar› ve bileﬂen tablosu takip eden sayfadan kontrol edilebilir.
Motor Ya¤ı
Çapalama makinesi motorda YA⁄ OLMADAN gelir. Tüm motorlar paketleme öncesinde
fabrikada çalıﬂtırılır. Ya¤ın ço¤u nakliye öncesinde boﬂaltılır.
1.Düz bir zeminde, ya¤ dolum kapa¤ı/ya¤ çubu¤unu çıkarın.
2.Ya¤ dolum deli¤inin alt kenarına kadar önerilen ya¤ ile doldurun (10W-40 Önerilir).
Motor ya¤ının belirtilenden az ya da fazla doldurulması makinede aﬂırı ısınmalara ve
kalıcı hasarlara neden olacaktır. bu tür durumlardan kaynaklanan hasarlarda sorumluluk
kullanıcıya aittir.
3.Ya¤ dolum kapa¤ını/ya¤ çubu¤unu dikkatle yerine tak›n.

-

-

KULLANMADAN ÖNCE
Çapalama makinesini kullanmaya haz›r m›s›n›z?
Güvenli¤iniz sizin sorumlulu¤unuzdur. Hazırlanma için kısa bir zaman ayırmak yaralanma
riskini büyük oranda azaltacaktır. Bu kılavuzu okuyun ve anlayın. Hangi kumandanın
ne yaptı¤ını ve nasıl çalıﬂtı¤ını ö¤renin. Çapalama makinesini ve çalıﬂtırılmasını
kullanmadan önce iyice ö¤renin.
Acil durumda motoru nasıl çabuk durduraca¤ınızı ö¤renin.
Çapalama makinesini kullanmak için uyanık ve fiziksel olarak iyi durumda olmalısınız.
Çapalama makinesini yorgun, hasta ya da alkol, ilaç veya görüﬂünüzü, becerinizi ve muhakemenizi etkileyebilecek
bir maddenin etkisi altındayken kullanmayın. Zorlu çalıﬂma nedeniyle artacak fiziksel bir sorununuz varsa
çapalama makinesini kullanmadan önce doktorunuza danıﬂın.
Koruyucu giysi giymek yaralanma riskinizi azaltacaktır. Bol kıyafetler, mücevher, ﬂort, sandalet ya da çıplak
ayakla çalıﬂmayın. Saçlarınızı omuz seviyesinden yukarıda olacak ﬂekilde toplayın.
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- Kal›n malzemeden üretilmiﬂ eldivenler, uzun yenli gömlek ve uzun pantolon giyin. Giysiler iyice oturmalı ancak
serbest hareketi önleyecek kadar dar olmamalıdır, ayrıca üzerinizde çapalama grubuna takılacak askılar, ﬂeritler
vb. olmamalıdır. Giysileriniz sabitlenmiﬂ olsun.
- Kaymaz tabanlı ve parmaklarınızı koruyu özelli¤e sahip a¤ır iﬂ botları giyin.
Çal›ﬂma alan›n›z haz›r m›?
Çapalama grubu tarafından fırlatılan nesneler ciddi yaralanmalara neden olabilir. Makineyi kullanmadan önce
bölgeyi dikkatle inceleyin, kaya, kırık cam, çivi, tel ya da yay gibi çapalama ekine takılabilecek ya da tarafından
fırlatılabilecek tüm nesneleri temizleyin.
KULLANMADAN ÖNCE
- Makineyi kesinlikle görüﬂ ya da ıﬂık yetersizken kullanmayın.
- Bölgedeki çocukları, izleyicileri ve evcil hayvanları uzaklaﬂtırın. Tüm çocukları, izleyicileri ve hayvanları makinenin
çalıﬂtı¤ı yerden en az 15 metre mesafede tutun.
- Makineyi çalıﬂtırırken biri size yaklaﬂırsa debriyaj mandal›n› bırakın ve motoru durdurun.
Çapalama makineniz harekete haz›r m›?
Güvenli¤iniz için, çevre mevzuatlarına uydu¤unuzdan emin olmak ve ekipman ömrünü uzatmak için makineyi
çalıﬂtırmadan önce durumunu kontrol etmek için birkaç dakikanızı ayırmak çok önemlidir. Makineyi çalıﬂtırmadan
önce buldu¤unuz sorunlarla mutlaka ilgilenin ya da düzeltmesi için yetkili servis ile irtibata geçiniz.
UYARI !!!
Makinenin bakımının yanlıﬂ yapılması ya da çalıﬂtırmadan önce sorunların giderilmemesi bir arızaya ve bu da
ciddi ﬂekilde yaralanmanıza neden olabilir. Her çalıﬂmadan önce mutlaka bir çalıﬂma öncesi incelemesi yapın
ve varsa sorunları giderin. Aksi durumlarda sorumluluk kullan›c›ya ait olacakt›r.
Güvenlik ‹ncelemesi
Motorun çevresinde ya¤ ve benzin sızıntısı olup olmadı¤ını kontrol edin. Her türlü hasarlı parçayı mutlaka
orijinal yedek parças› ile de¤iﬂtiriniz. Tüm sabitleyicilerin yerinde ve sıkı oldu¤unu kontrol edin. Gerekiyorsa sıkın.

-
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Çapalama Makinesi / Döner Çapalama Grubu ‹ncelemesi
Çapalama çatallarında hasar olup olmadı¤ını kontrol edin.
Aﬂınan, bükülen, kırık, çapaklanan ya da herhangi bir ﬂekilde hasarlı çapalama grubunu de¤iﬂtirin.
Bir aksesuar kullanırken düzgün takıldı¤ından ve iyice sıkıldı¤ından emin olun.
Çamurlu¤un yerinde ve güvenli oldu¤undan emin olun.
Mutlaka orijinal çapalama grubu kullanın. Çapalama grubuna hiçbir ﬂekilde ilave ya da kaynak iﬂlemi yapmayın.
bu tür durumlardan oluﬂacak hasar ve kazalardan kullanıcı sorumlu olacaktır.

Bakım ‹ncelemesi
- Ya¤ seviyesini kontrol edin. Yetersiz (ya da fazla) ya¤ ile çalıﬂtırmak motora zarar verir.
- Hava filtresini kontrol edin. Kirli bir hava filtresi karbüratöre hava giriﬂini engeller, motor ve çapalama makinesinin
performansını azaltır ve yak›t tüketiminin artmas›na sebep olur.
- Gaz kolunun çalıﬂmasını kontrol edin. ‹yi bir gaz kontrolü için gaz kolu sorunsuz çalıﬂmalıdır.
- Yakıt seviyesini kontrol edin. Dolu bir yak›t deposu ile baﬂlamak, yakıt ikmali için gereken duraksamaları azaltır.
ÇALIﬁTIRMA / GÜVENL‹ ÇALIﬁTIRMA ÖNLEMLER‹
Çapalama makinesini ilk kez çalıﬂtırmadan önce lütfen ÇAPALAMA MAK‹NES‹ GÜVENL‹⁄‹ bölümünü ve
ÇALIﬁTIRMADAN ÖNCE bölümünü okuyun. Güvenli¤iniz için çapalama makinesini garaj gibi kapalı bir mekanda
çalıﬂtırmayın. Makinenizin egzozunda kapalı bir alanda hızla birikip rahatsızlı¤a ya da ölüme neden olabilecek
zehirli karbon monoksit gazı bulunur. Makine sallanmaya ya da titremeye baﬂlarsa motoru hemen durdurun.
Makine çatalları tamamen durdu¤unda titreﬂimin nedenini araﬂtırın. Ani titreﬂim, gevﬂek ya da hasarlı çapalama
grubu (ya da eki), toprak içinde gizli nesneler ya da çapalama için çok sert olan zemin gibi tehlikeli bir soruna
iﬂaret eder. Sorunu giderene kadar makineyi kullanmayın.
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UYARI !!!
• Karbon monoksit gazı zehirlidir!
• Solunması bilinç kaybına ve hatta ölüme yola açabilir.
• Karbon monoksite maruz kalabilece¤iniz kapalı alanlardan ya da etkinliklerden kaçının.
MOTORU ÇALIﬁTIRMA
UYARI !!!
• Çapalama grubu keskindir ve hızla döner. Dönen çapalama grubu ciddi ﬂekilde
kesebil ve uzuvların kopmasına neden olabilir.
• Koruyucu ayakkabı giyin.
• Ellerinizi ve ayaklarınızı motor çalıﬂırken çatallardan uzak tutun.
• Herhangi bir ayar, inceleme ya da bakım iﬂlemi yapmadan önce motoru durdurun.
• Motorun sürekli çalıﬂma süresi 3 -4 saat’tir her 3 – 4 saat te bir 30 dk. Motoru
dinlendirmeniz gerekmektedir.
• Motorun çalıﬂması sırasında çalıﬂtırma kabzasını kullanmayınız (çekmeyiniz).
ÇALIﬁTIRMA
1.Gaz kolunu YAVAﬁ konumundan uza¤a, gaz kolunda bulunan J‹GLE konumuna al›n.
2.Çal›ﬂt›rma kabzasını direnç hissedene kadar hafifçe çekin, ardından ok yönünde hızla çekin.
UYARI !!! Çalıﬂtırma kabzasının ani bir ﬂekilde bırakarak motora çarpmasına izin vermeyin. Motorun zarar
görmemesi için yerine yavaﬂça yerleﬂtirin.
3.Gaz kolunu HIZLI konumuna do¤ru 1/2 kadar kaydırın. Özellikle so¤uk havalarda çalıﬂma öncesinde ısınması
için motoru 20-30 dakika çalıﬂtırın (motor so¤ukken gaz yemeyecek ve duracakt›r).
ÇAPALAMA KUMANDALARINI KULLANMA
Çapalama grubu kazıyor ancak makine ilerlemiyorsa, kolları yanlara do¤ru sallayın. Çapalama grubu dönerken
kolları hafif bir ﬂekilde aﬂa¤ı ve ileri do¤ru iterek bu sayede mekinenin çalıﬂması kolaylaﬂacaktır.
Gidon Yüksekli¤i Ayarı
- Gidon yüksekli¤ini ayarlamadan önce motoru durdurun.
- Gidon yüksekli¤ini ayarlamak için gidon yüksekli¤i ayar vidas›n› gevﬂetin, uygun
yüksekli¤i ayarlayın ve gidon yükseklik ayar vidasını tekrar sıkın. Tam olarak
sıkıldı¤ından emin olun.
DEBR‹YAJ MANDALI / KAVRAMA
- Debriyaj mandalı sıkıldı¤ında kavrama baﬂlar ve güç ﬂanzumana aktarılır ve bu sayede çapalama grubu dönmeye baﬂlar.
- Debriyaj mandalı bırakıldı¤ında kavrama ayrılır ve ﬂanzumana güç aktarımı kesilir bu sayede çapalama grubu
dönme iﬂlemini keser.
ANA KAVRAMA KOLU / Çal›ﬂt›rma
Çapalama Derinli¤i Ayarı
- Çizi belirleme ve çapa derinlik ayar çubu¤u çapalama derinli¤ini ayarlamak için kullanılır,
bu da pim ve sabitleyiciyi çıkarak ve sürme çubu¤unu gereken ﬂekilde yukarı aﬂa¤ı
kaydırarak ayarlanabilir.
- Çalıﬂma sırasında makine çapalarken ileri çekerse sapları aﬂa¤ı bastırın. Bu iﬂlem topra¤›
daha derin kazmasına neden olur.
Ön Tekerlek
- Çapalama alanına gelindi¤inde, ön tekerlek çapalama öncesinde yukarı kalkar. Tekerle¤i kaldırmadan ya da
indirmeden önce motoru mutlaka durdurun.
- Tekerle¤i kaldırmak ya da indirmek için tekerlek grubunu dıﬂarı çekin, ardından aﬂa¤ı ya da yukarı hareket
ettirerek istenilen seviye getirdikten sonra serbest bırakın.
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MOTORU DURDURMA
- Acil durumda motoru durdurmak için gaz kolunu YAVAﬁ konumuna do¤ru sonuna
kadar kaydırmanız yeterlidir. Normal koﬂullarda, aﬂa¤ıdaki prosedürü uygulay›n›z:
1.BOﬁA almak için debriyaj mandal›n› bırakın.
2.Gaz kolunu YAVAﬁ yönünde sonuna kadar itin.

-

ÇAPALAMA MAK‹NES‹N‹N SERV‹S ‹ﬁLEMLER‹
Bak›m›n Önemi
Güvenli, ekonomik ve sorunsuz iﬂletim için iyi bakım ﬂarttır.
Bu ayrıca hava kirlili¤inin azalmasına da yardımcı olur.
Makinenin bakımını düzgün ﬂekilde yapmanıza yardımcı olmak için aﬂa¤ıdaki sayfalarda bir bakım planı, rutin
inceleme prosedürleri ve temel el aletlerini kullanan basit bakım prosedürleri yer almaktadır. Daha zor olan
ve teknik bilgi gerektiren iﬂlemler için mutlaka yetkili teknik servis ile irtibata geçin.
Bakım planı normal çalıﬂma koﬂulları için geçerlidir. Size özel ihtiyaçlar ve kullanım önerileri için lütfen müﬂteri
hizmetlerimiz ile irtibata geçin.
UYARI !!!
Yanlıﬂ bakım ya da çalıﬂmadan önce mevcut bir sorunun giderilmemesi ciddi olarak yaralanmalara ve ölümle
sonuçlanacak kazalara yol açabilecek arızaya neden olabilir.
Her zaman bu kullan›m Kılavuzundaki inceleme ve bakım önerilerine ve planlarına uyun. Unutmay›n makineniz
için en uygun bak›m› ve yedek parçay› yaln›zca yetkili merkez teknik servisimiz karﬂ›layabilir.
En yüksek kalite ve güvenilirli¤i sa¤lamak için yetkili merkez teknik servisimize dan›ﬂ›n.
Emisyon kontrol aygıtlarının ve sistemlerinin bakım, de¤iﬂiklik ya da onarımı için yetkili merkez teknik servisimize
dan›ﬂ›n.

Bak›m Güvenli¤i
ÖNEML‹ GÜVENL‹K ÖNLEMLER‹NDEN BAZILARI AﬁA⁄IDA VER‹LM‹ﬁT‹R. ANCAK BAKIM SIRASINDA
OLUﬁABILECEK MUHTEMEL TEHL‹KELER KONUSUNDA S‹Z‹ UYARAMAYIZ. BEL‹RL‹ B‹R GÖREV‹
YAPMANIZ YA DA YAPMAMANIZ GEREKL‹L‹⁄‹ KONUSUNDAK‹ KARAR YALNIZCA S‹ZE A‹TT‹R.
UYARI !!!
- Bakım talimatlarına ve önlemlerine uyulmaması ciddi olarak yaralanmanıza ya da ölümle sonuçlanacak
kazalara neden olabilir.
- Her zaman bu kullan›m kılavuzundaki prosedürlere ve önlemlere uyunuz.
Güvenlik Tedbirleri
Herhangi bir bakım ya da onarımdan önce motorun durdu¤undan emin olun. Bu, çeﬂitli potansiyel tehlikeleri
önleyecektir:
- Motor egzozundan karbon monoksit zehirlenmesi. Motoru çalıﬂtırdı¤ınız yerde yeterli havalandırma
oldu¤undan emin olun.
- Sıcak parçalardan yanma. Dokunmadan önce motorun ve egzoz sisteminin so¤umasını bekleyin.
- Hareketli parçalardan yaralanma. Aksi belirtilmedikçe motoru çalıﬂtırmayın.
• Baﬂlamadan önce talimatları okuyun ve gerekli aletlere ve beceriye sahip oldu¤unuzdan
emin olun.
• Yangın ya da patlama olasılı¤ını azaltmak için benzin ve di¤er yanıcı, parlayıcı maddelerin
yakınında çalıﬂırken son derece dikkatli olun. Parçaları temizlemek için kesinlikle benzin,
yanıcı ve parlayıcı maddeler kullanmayın. Yalnızca yanıcı ve parlayıcı özelli¤i olmayan
çözücüler kullanın. Sigaraları, kıvılcımları ve ateﬂleri yakıtla ilgili her türlü parçadan
uzak tutun.
• Çapalama grubu bölgesinde çalıﬂırken buji kapa¤ını çıkarın ve a¤ır iﬂ eldivenleri giyin.
Yak›t ‹kmali
- Yakıt deposu kapa¤ını çıkarın ve makine düz bir yüzeydeyken yakıt seviyesini kontrol edin.
- Yakıt seviyesi düﬂükse yakıt ikmalini iyi havalandırılan bir yerde motor dururken yapın.
Motor bir süre çal›ﬂm›ﬂ ve s›cak ise so¤umasını bekleyin. Benzin buharının alevlere
ya da kıvılcımlara eriﬂebilece¤i, kapal› bir mekan içinde kesinlikle yakıt ikmali yapmayın.
Yak›t› Max. çizgisini geçmeyecek ﬂekilde doldurunuz.
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- Yakıt ikmali sırasında sigara ve türevlerini içmeyin, kıvılcım ve ateﬂ çıkaracak unsurları ikmal sırasında bölgeden
uzak tutun.
UYARI !!!
Benzin son derece yanıcı ve parlay›c› bir maddedir.
Benzinle iﬂ yaparken yanabilir ya da ciddi ﬂekilde yaralanabilirsiniz.
• Motoru durdurun, ısı, kıvılcım ve alevi uzak tutun.
• Yalnızca dıﬂ mekanlarda yakıt ikmali yapın.
• Dökülen yakıtı hemen silin.
UYARI: Yakıt boyaya ve plasti¤e zarar verebilir. Yakıt deposunu doldururken yakıtı dökmemeye dikkat edin.
Dökülen yakıttan kaynaklanan hasar garanti kapsamında de¤ildir.
- Yakıt ikmalinden sonra yakıt deposu kapa¤ını iyice sıkarak kapatın.
- Dökülen yakıt yalnızca yangın tehlikesi teﬂkil etmez, ayrıca çevreye ve do¤aya zarar verir. Dökülen yakıtı hemen silin.
Yak›t Önerileri
- Motor 86 oktan ya da üstü kurﬂunsuz benzin ile çalıﬂma sertifikasına sahiptir.
Kesinlikle eski ya da kirlenmiﬂ benzin ya da bir ya¤/benzin karıﬂımını
kullanmayın. Yakıt deposuna pislik ya da su girmesini önleyin.
- Yukarıda belirtilenin d›ﬂ›nda Süper Benzin kullanımı ateﬂleme ve/veya performans
sorunlarına yol açabilir. Bu ayrıca metal, kauçuk ve plastik yakıt sistemi parçalarına
zarar verebilir.
- SÜPER BENZ‹N KULLANIMI KES‹NL‹KLE ÖNER‹LMEZ.
- FARKLI YAKIT KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HASAR VE ARIZALAR GARANT‹
KAPSAMINDA DE⁄‹LD‹R.
- Ekipmanınız seyrek ya da aralıklı olarak kullanılıyorsa, lütfen SAKLAMA bölümünün
yakıt kısmına bakarak yakıt bozulması hakkındaki ek bilgileri edinin.
MOTOR YA⁄I SEV‹YES‹ KONTROLÜ
Makine düz bir zeminde ve motor durur haldeyken motor ya¤ı seviyesini kontrol edin.
1.Ya¤ dolum kapa¤ını çıkartın. YA⁄ SEV‹YES‹N‹N ÖLÇÜM ÇUBU⁄UNUN MAX.
ÜST SINIRINDA OLDU⁄UNDAN EM‹N OLUN.
2.Ya¤ seviyesi düﬂükse, seviye göstergesin üst sınırına kadar önerilen ya¤ ile doldurun.
3.Ya¤ dolum kapa¤ını dikkatle kapat›n›z.
MOTOR YA⁄I DE⁄‹ﬁ‹M‹
Hızlı ve komple tahliye için ya¤ı motor sıcakken boﬂaltın.
1.Kullanılmıﬂ eski ya¤ı boﬂaltmak için motorun altına uygun bir kap koyun ve motor
ya¤ı tahliye vidasını uygun bir anahtar yardımı ile çıkartın.
2.Kullanılmıﬂ ya¤ın tamamen tahliye olmasını bekleyin ve sonra tahliye vidasını yerine
takın. Tahliye vidasının iyice sıkıldı¤ından emin olun.
UYARI: Motor ya¤ının yanlıﬂ boﬂaltılması çevreye ve do¤aya zararl›d›r. Ya¤ı kendiniz
de¤iﬂtiriyorsanız lütfen kullanılmıﬂ ya¤ı uygun ﬂekilde saklay›n›z. Ya¤ı sızdırmaz bir
kaba koyun ve geri dönüﬂüm merkezine götürün. Çöpe atmayın ya da yere veya
atık su sistemine dökmeyin.
3.Çapalama makinesi düz haldeyken, ya¤ ölçüm çubu¤unun üst sınırına kadar önerilen
ya¤ ile doldurunuz (10W-40). UYARI: Yetersiz ya¤ ile çalıﬂtırmak motora kal›c› ve
ciddi zararlar verebilir.
4.Ölçüm çubuklu motor ya¤ı kapa¤ını dikkatli bir ﬂekilde yerine takın.
MOTOR YA⁄I ÖNER‹LER‹
- Ya¤, performans ve servis ömrünü etkileyen önemli bir faktordur. Mutlaka önerilen
ya¤ı kullanın.
- SAE 10W-30 genel kullanım için önerilir. Tabloda gösterilen di¤er ya¤ yo¤unluklar›,
bölgenizdeki ortalama sıcaklık önerilen aralık dahilindeyse kullanılabilir.
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HAVA F‹L‹TRES‹ ‹NCELEMES‹
- Hava filitresi kapa¤ının üst tarafındaki mandal tırnaklarına
bastırın, hava filitresi kapa¤ını ve filtreyi çıkartın.
- Filtreyi kontrol ederek temiz ve iyi durumda oldu¤undan emin olun. Filtre
kirlenmiﬂse, çıkarın ve yandaki ﬂemada belirtildi¤i gibi temizleyin. Filtre
hasarlıysa de¤iﬂtirin.
- Hava filitresi ve filitre kapa¤ını yerine takın. Mandal tırnaklarının yerine
oturdu¤undan emin olun.
UYARI: Motor hava filtresi olmadan ya da hasarlı bir hava filtresi ile
kullanılırsa motora pislik girer ve motorun daha hızlı aﬂınmasına neden olur.
Bu durumda ürününüz garanti kapsam› d›ﬂ›nda kalacakt›r.
HAVA F‹LTRES‹ TEM‹ZL‹⁄‹
Kirli bir hava filtresi karbüratöre hava giriﬂini engeller, motorun performansını
azaltır ve yakıt tüketiminin artmasına neden olur. Çapalama makinesini
çok tozlu alanlarda kullanıyorsanız, hava filtresini Bakım Programında
belirtilenden daha sık aralıklarla temizleyin.
1.Pisli¤i gidermek için hava filtresi elemanını birkaç kez sert bir yüzeye vurun
ya da hava filitresi muhafazası tarafından hava filtresi boyunca basınçlı
hava en fazla 207 kPa (2,1 kgf/cm2, 30psi)] üfleyin. Kesinlikle pisli¤i
fırçalamaya kalkıﬂmayın; fırçalama, pisli¤in liflere nüfus etmesine neden
olur. Hava filtresi aﬂırı kirlenmiﬂ ve hasarlı ise yetkili teknik servis ile irtibata
geçerek yeni bir hava filtresi talebinde bulunun.
2.Hava filitresi muhafazasındaki ve kapaktaki pisli¤i nemli bir bezle silin. Pisli¤in
karbüratöre giden hava a¤zına girmesini engelleyin.
BUJ‹ BAKIMI
UYARI: Yanlıﬂ buji kullanımı motorda ciddi kalıcı hasarına sebep olur ve
ürününüz garanti kapsamı dıﬂında kalmasına neden olur.
1.Buji kapa¤ını çıkartın ve buji alanı çevresindeki tüm pislikleri temizleyin.
2.Bujiyi, araç kitindeki 5/8-inçlik bir buji anahtarı ile sökün.
3.Bujiyi inceleyin. Elektrotlar yıpranmıﬂsa ya da yalıtkan çatlak, çizik ya da
kötü durumdaysa de¤iﬂtirin.
4.Buji elektrotu boﬂlu¤unu tel tipi bir csentil ile ölçün. Aralık 0,024 ila 0,028
inç (0,6 – 0,7 mm) olmalıdır. Gerekiyorsa yan elektrotu dikkatle bükerek
S›zd›rmaz Pul
boﬂlu¤u 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.
Kullanılmıﬂ 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.
UYARI: Motor s›cakken buji bak›m› ve de¤iﬂimi yapmay›n›z. Motorun so¤umas›n› bekleyiniz.
Bujinin fazla sıkılması silindir baﬂlı¤ındaki diﬂlere zarar verebilir.
7.Buji kapa¤ını takın.
DEBR‹YAJ TEL‹ AYARI
1.Sap yüksekli¤ini uygun bir konuma ayarlayın.
2.Debriyaj yayı, ana debriyaj kolu BOﬁTA konumundan V‹TESTE
konumuna hareket ettirildi¤inde 0,08 ± 0,02 inç (2,0 ± 0,5mm)
uzamalıdır.
3.Yay genleﬂmesi uzunlu¤u yanlıﬂsa, kilit somununu gevﬂetin
ve ayarlama somununu sıkarak ya da gevﬂeterek yayı uygun
uzama aralı¤ına getirin. Aﬂırı sıkmayın. Ayardan sonra somununu
sıkın.
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SAKLAMA / SAKLAMA HAZIRLI⁄I
Çapalama makinesinin sorunsuz ve iyi durumda kalması için uygun saklama hazırlı¤ı ﬂarttır. Aﬂa¤ıdaki adımlar,
çapalama makinesinin iﬂlevi ve görünümünün pas ve aﬂınmadan etkilenmesini önlemeye yardımcı olacak ve
yeniden kullanıldı¤ında motorun daha kolay çalıﬂmasını sa¤layacaktır.
Temizleme
1. Alt kısmı dahil çapalama makinesini tamamen dikkatli bir ﬂekilde temizleyin.
Motor
Motoru elle temizleyin. Hava filitresi ve motor bölümünün su ile temas›ndan kaç›n›n›z.
UYARI !!!
• Bir bahçe hortumu ya da basınçlı yıkama ekipmanı kullanılması suyun hava filitresine kaçmasına neden
olabilir. Hava filitresindeki su varlı¤ı filtre elemanını ﬂiﬂirebilir ve karbüratör ya da motor silindirine girerek
hasara neden olabilir. Bu tür durumlarda ürün garanti kapsam› d›ﬂ›nda kalacakt›r.
• Sıcak motor ile temas eden su hasara neden olabilir. Çapalama k›sm›n› y›kamadan önce mutlaka motorun
so¤umas›n› bekleyin.
UYARI !!!
Sıcak çapalama grubuna püskürtülen su, çok hızlı so¤umadan dolayı hasar görmesine neden olabilir.
2.Çapalama makinesini temizledikten sonra, eriﬂilebilir tüm yüzeyleri kurutun.
3.Motoru dıﬂ mekanda çalıﬂtırın ve motor içine su kaçm›ﬂ ise buharlaﬂması için normal çalıﬂma sıcaklı¤ına eriﬂene
rölantide çal›ﬂt›r›n.
4.Motoru durdurun ve so¤umasını bekleyin.
5.Makine temizlendikten ve kuruduktan sonra, hasarlı boya yerlerine rötuﬂ yapın ve di¤er alanları ince bir ya¤
tabakasıyla kaplayın. Gaz telini bir silikon sprey ya¤layıcı ile ya¤layın.

-

-

-

YAKIT
UYARI: Ekipmanı kullandı¤ınız bölgeye ba¤lı olarak yakıt formülleri hızla bozulabilir ve oksitlenebilir. Yakıt
bozulması ve oksitlenmesi 30 gün gibi kısa bir sürede gerçekleﬂebilir ve karbüratör ve/veya yakıt sistemine
zarar verebilir. Kimyasal tepkimelere uyumlu yak›t bidonu kullan›n›z.
Benzin, saklanırken oksitlenebilir ve bozulabilir. Eski benzin motorun zor çalıﬂmasına neden olur ve yakıt sistemini
tıkayan reçine birikintileri bırakır. Makinedeki benzin saklama sırasında bozulursa, karbüratör ve di¤er yakıt
sistemi bileﬂenlerini temizlemeniz gerekebilir. Bozulmuﬂ, kirli, su kar›ﬂm›ﬂ yak›t kullan›m›ndan kaynaklanan
yak›t sisteminde oluﬂabilecek hasarlardan kullan›c› sorumludur.
Yakıt deposunda ve karbüratörde soruna yol açmadan benzinin saklanabilece¤i sürenin uzunlu¤u, benzin
karıﬂımı, saklama sıcaklı¤ı ve yakıt tankının kısmen ya da tamamen dolu olması gibi faktörlere ba¤lı olarak
de¤iﬂir. 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 dolduruldu¤u
sırada benzin yeni de¤ilse daha kısa sürede oluﬂabilir.
Garanti, saklama hazırlı¤ına uyulmamasından kaynaklanan yakıt sistemi hasarını ya da motor performansı
sorunlarını kapsamaz.
Yakıt deposunda ve karbüratörü boﬂaltarak yakıt bozulması sorunlarını önleyebilirsiniz.

Yakıt Deposunu ve Karbüratörü Boﬂaltma
1.Karbüratörün altına yukar›da belirtilen özelliklerde bir benzin kabı koyun ve yakıtın
dökülmesini önlemek için huni kullanın.
2.Karbüratör tahliye vidasını gevﬂetin.
UYARI !!!
- Benzin son derece yanıcı ve parlay›c› bir maddedir.
- Benzinle iﬂ yaparken yanabilir ya da ciddi ﬂekilde yaralanabilirsiniz.
• Motoru durdurun, ısı, kıvılcım ve alevi uzak tutun.
• Yalnızca dıﬂ mekanlarda yakıt ikmali yapın.
• Dökülen yakıtı hemen silin.
3.Tüm yakıt kaba boﬂaldıktan sonra tahliye vidasın›n iyice s›k›ld›¤›ndan emin olun.
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Motor Ya¤ı
1.Motor ya¤ını de¤iﬂtirin.
2.Bujiyi çıkarın.
3.Silindire bir çay kaﬂı¤ı (5 cc) temiz motor ya¤ı dökün.
4.Ya¤ı silindirde da¤ıtmak için çal›ﬂt›rma kabzas›n› hafifçe çekin.
5.Bujiyi ve buji kapa¤ını takın.
6.Çal›ﬂt›rma kabzas›nı direnç hissedene kadar hafifçe çekin, ardından yavaﬂça yerine yerleﬂtirin. Bu, valfları kapatır
ve bu sayede motor silindirine nem giremez.
SAKLAMA ÖNLEMLER‹
- Yak›t deposunda ve karbüratör içinde hiç yak›t kalmayacak ﬂekilde muhafaza etmeniz önerilir. Yak›t dolu bir
ﬂekilde muhafaza etmeniz çeﬂitli tehlikelere yol açabilir. benzin buharının ateﬂ alma tehlikesinin önlenmesi
önemlidir. Fırın, su ısıtıcı ya da giysi kurutucu gibi alev üreten cihazlardan uzak iyi havalanan bir saklama alanı
seçin. Ayrıca kıvılcım üreten elektrik motoru bulunan ya da elektrikli alet çalıﬂtırılan alanlardan da kaçının.
- Mümkünse, pas ve korozyonu hızlandıran yüksek nemli yerlerde saklamaktan kaçının.
- Yakıt deposundaki tüm yakıt boﬂaltılmadıkça yakıt valfını yakıt sızıntısı olasılı¤ını azaltacak ﬂekilde sıkın.
- Çapalama makinesini düz bir zemine koyun. E¤imli düzlem yakıt ve ya¤ sızıntısına neden olabilir.
- Motor ve egzoz sistemi so¤ukken, makineyi tozu önleyecek ﬂekilde 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 aﬂınmayı hızlandırabilir.
DEPODAN ÇIKARMA
- Çapalama makinesini KULLANMADAN ÖNCE bölümünde açıklanan ﬂekilde kontrol edin.
- Saklama hazırlı¤ında yakıt boﬂaltıldıysa depoyu yeni benzin ile doldurun. Yakıt ikmali için bir benzin konteyneriniz
varsa yalnızca yeni benzin ile dolu oldu¤undan emin olun. Benzin zaman içinde oksitlenip bozularak zor
çalıﬂmaya neden olur.
- Silindir saklama hazırlı¤ı sırasında ya¤la kaplanmıﬂsa, motor ateﬂleme sırasında kısa bir süre duman üretebilir.
Bu normaldir.
NAKL‹YE / YÜKLEME ÖNCES‹
Motor çalıﬂmıﬂsa makineyi nakliye aracına yüklemeden önce en az 15 dakika so¤umasını bekleyin. Sıcak motor
ve egzoz sistemi bazı malzemelerin yanmasına ya da erimesine neden olabilir.
YÜKLEME VE ‹ND‹RME
- Uygun bir yükleme rampası yoksa, iki kiﬂi makineyi dik tutarak nakliye aracına yükleyip indirebilir.
- Makineyi nakliye aracında dik duracak ﬂekilde yerleﬂtirin. Makineyi ipler ve kayıﬂlarla zemine sabitleyin. ‹pleri
ve kayıﬂları kumandalardan, ayarlama kollarından, kablolardan ve karbüratörden uzak tutun.
UYARI!!!
SATIN ALDI⁄INIZ ÜRÜNE A‹T EKS‹K AKSESUAR VE PARCALARI FATURA TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN
1 AY ‹ÇER‹S‹NDE B‹LD‹RMEN‹Z DURUMUNDA ÜCRETS‹Z OLARAK GÖNDER‹M‹ YAPILACAKTIR.
FATURA TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN 1. AYIN SONUNA KADAR B‹LD‹R‹LMEYEN PARCA VE AKSESUAR
GÖNDER‹MLER‹ ÜCRETE TAB‹ OLACAKTIR.
D‹KKAT!
LÜTFEN SATIN ALMIﬁ OLDU⁄UNUZ ÜRÜNE A‹T METAL KAFES VE KOL‹S‹N‹ 2 YIL GARANT‹ SÜRES‹NCE
MUHAFAZA ED‹N‹Z. OLASI ARIZA DURUMUNDA ÜRÜN SEVK‹YATI ‹Ç‹N GEREKL‹ OLACAKTIR.
UYARI!!! Bu cihazla ilgili bir sorun yaﬂadı¤ınızda , hemen BLUELIGHT Müﬂteri Hizmetleri ile irtibata
geçiniz. Cihazı orjinal olmayan bir parça ile çalıﬂtırmayınız veya tamir etmeyiniz. Herhangi bir ar›za
durumunda lütfen, öncelikle merkez teknik servisimiz ile irtibat kurunuz.
MERKEZ TEKN‹K SERV‹S
KT ‹Ç VE DIﬁ T‹C. GIDA SAN. LTD ﬁT‹.
Adres: Seyrantepe Mah. Didenur Sok. No:8/A Seyrantepe - Ka¤ıthane / ‹stanbul destek@bluelight.com.tr
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TEHL‹KE!
ÇAPALAMA GRUBUNA
TEMAS ETMEKTEN
KAÇININIZ. MAK‹NE
ÇALIﬁIRKEN, ÇAPALARA
TEMAS AYA⁄INIZDA, EL‹N‹ZDE,
ELB‹SEN‹ZDE VEYA VÜCUDUNUZUN
HERHANG‹ B‹R YER‹NDE C‹DD‹
YARALANMALARA SEBEP OLAB‹L‹R.

UYARI!

UYARI!

Makine çalıﬂırken, çıkarabilece¤i
kıvılcımlarla etrafınızdaki kuru tarım
ürünlerinde yangın çıkartabilir.
Makine operatörü, yangın önleyici
kurallara iliﬂkin kanun ve
mevzuatlarla ilgili yerel makamlarla
irtibat kurmalıdır.

UYARI!

UYARI!
C‹DD‹ YARALANMALARDAN KORUNMAK ‹Ç‹N

Makineyi kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyunuz.
Makine ile ilgili tüm kontrol yerlerini ve
fonksiyonlarını ö¤reniniz.
Makinenin çapa muhafazası gibi tüm güvenlik
parçalarınn›n yerinde sa¤lam bir ﬂekilde tak›l›
oldu¤undan emin olunuz.
Makineyi çocukların, bedensel ve zihinsel engelli
kiﬂilerin ve e¤itimini almamıﬂ yetiﬂkinlerin
kullanmasına izin vermeyiniz.
Makinede tamir iﬂlemleri yapmadan önce motoru
durdurunuz.
Operatör, makineyi kullanırken, baﬂkaları makineye
yaklaﬂmamalıdır.
Makine çalıﬂırken, çapalar baﬂta olmak üzere
dönen parçalardan uzak durunuz.
Makineyi kendinize do¤ru çekerken çok dikkatli
olunuz.
Benzin yanıcı bir maddedir. Motoru durdurunuz.
Yakıt ikmali yaparken, sıcaklıktan, kıvılcımdan ve
ateﬂten kaçınınız.

ÇAPA MUHAFAZASINI KES‹NL‹KLE
SÖKMEY‹N‹Z, AKS‹ TAKD‹RDE
YAﬁANILAN KAZALARDAN
F‹RMAMIZ SORUMLU DE⁄‹LD‹R!

HIZLI

J‹GLE

YAVAﬁ

Makineyi kullanmadan önce tüm kullanma
talimatlarını okuyunuz ve uygulayınız.
Benzin yanıcı bir maddedir. Makineye yakıt
ikmali yapmadan önce, makineyi en az 15-20
dakika so¤umaya bırakınız.
Motor çal›ﬂma esnas›nda karbon monoksit
gazı çıkarır!
Kapalı alanlarda kullanmayınız.
Egzoz kısmı aﬂırı sıcak olabilece¤inden, o kısma
asla dokunmayınız.

UYARI!
ÇAPALAMA MAK‹NES‹N‹N ÇAPA
KISMININ SÖKÜLÜP TEKERLEK
TAKILAR AK ULAﬁIM ARAC I
ﬁEKL‹NDE KULLANILMASI
YASAL VE UYGUN DE⁄‹LD‹R.
BU TÜR OLAYLARDA YAﬁANILAN
KAZA VE YARALANMALARDAN
F‹RMAMIZ SORUMLU DE⁄‹LD‹R!

ANA DEBR‹YAJ

KAVRAMA YOK

KAVRAMA VAR

YERE DÖKÜLEN BENZ‹N DAMLASI VEYA
BENZ‹N SIZINTISI OLUP OLMADI⁄INI
KONTROL ED‹N‹Z. YAKIT ‹KMAL‹NDEN
ÖNCE MOTORU DURDURUNUZ.
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BEKLENMEYEN SORULARLA ‹LG‹LENME
SORUN

OLASI NEDEN
1. Yakıt bitmiﬂ.
2. Gaz kontrolü
düzgün ayarlanmamıﬂ.
3. Motor benzine bo¤ulmuﬂ.
4. Kirli hava filtresi.
5. Yakıtta su var.

Çalıﬂmıyor ya da zor çalıﬂıyor.

6. Yakıt deposu, hattı tıkanmıﬂ.
7. Buji kablosu gevﬂemiﬂ.
8. Eski ya da kirlenmiﬂ yakıt.
9. Bozuk buji ya da
yanlıﬂ aralık.
10. Karbüratör ayarlı de¤il.

SORUN

OLASI NEDEN
1. Motor aﬂırı yüklenmiﬂ.
2. Kirli hava filtresi.
3. Bozuk buji ya da
yanlıﬂ aralık.
4. Eski ya da kirlenmiﬂ yakıt.

Güç Kaybı

5. Yakıtta su var.
6. Yakıt deposu, hattı tıkanmıﬂ.

çıkarın
7. Buji kablosu gevﬂemiﬂ.
8. Kirli ya da tıkanmıﬂ
susturucu.
9. Karbüratör ayarlı de¤il.
10. Yetersiz kompresyon.
SORUN

OLASI NEDEN
1. Kirli hava filtresi.
2. Motor kirlenmiﬂ.

Motor aﬂırı ısınıyor.
3. Kısmen tıkanmıﬂ susturucu.
4. Yanlıﬂ karbüratör ayarı

DÜZELTME
1. Yakıt deposunu doldurun
2. Gaz kolunu START
konumundan 1/3 kaydırın.
3. Yeniden çalıﬂtırmadan önce
10-15 dakika bekleyin.
4. Hava filtresini temizleyin
ya da de¤iﬂtirin.
5. Yakıt deposunu ve karbüratörü
boﬂaltın, yeni benzin ile doldurun.
6. Yakıt deposunu ya da filtreyi
çıkarın ve temizleyin.
7. Buji kablosunun buji üzerinde
düzgün yerleﬂti¤inden emin olun.
8. Yakıt tankını ve karbüratörü
boﬂaltın, yeni benzin ile doldurun.
9. Bujiyi de¤iﬂtirin ya da
aralı¤ı ayarlayın.
10. Gerekli ayarı yapın.
DÜZELTME
1. Derinlik kazı¤ını ya da çapa
t›rnaklar›n› sı¤ çapalama için
ayarlayın.
2. Hava filtresini temizleyin
ya da de¤iﬂtirin.
3. Bujiyi de¤iﬂtirin ya da
aralı¤ı ayarlayın.
4. Yakıt deposunu ve karbüratörü
boﬂaltın, yeni benzin ile doldurun.
5. Yakıt deposunu ve karbüratörü.
boﬂaltın, yeni benzin ile doldurun.
6. Yakıt deposunu ya da filtreyi
ve temizleyin.
7. Buji kablosunun buji üzerinde
düzgün yerleﬂti¤inden emin olun.
8. Susturucuyu temizleyin
ya da de¤iﬂtirin.
9. Gerekli ayarı yapın.
10. Yetkili servis merkezi ile görüﬂün.
DÜZELTME
1. Hava filtresini temizleyin
ya da de¤iﬂtirin.
2. Silindir kanatlarını, hava filtresini,
susturucuyu temizleyin.
3. Susturucuyu çıkarın ve temizleyin.
4. Karbüratörü ayarlayın.

Bluelight Outdoor / Benzinli Çapalama Makinesi
BEKLENMEYEN SORULARLA ‹LG‹LENME
SORUN

Çapalama Sorunları

OLASI NEDEN
1. Motor devri toprak
koﬂulları için çok yavaﬂ.
2. Çapalama makinesi toprak
koﬂulları için çok hızlı
hareket ediyor.
3. Çubuk ayarı çok
yükse¤e alınmıﬂ.
4. Çapalama grubu küt,
aﬂınmıﬂ ya da hasarlı.
5. Yanlıﬂ çapalama
grubu takılmıﬂ.
6. Çapalama grubu
yanlıﬂ takılmıﬂ.

DÜZELTME
1. Gazı HIZLI konumuna getirin.
2. Gaz hızını azaltın.
3. Çubuk ayarını düﬂürün.
4. Gerekiyorsa grubunu de¤iﬂtirin.
5. Do¤ru çapalama grubu takın.
6. Çapalama grubunu do¤ru takın.

TEKN‹K ÖZELL‹KLER
MODEL
Kuru A¤ırlık
Uzunluk
Geniﬂlik
Yükseklik
Motor Modeli
Motor Tipi
Silindir Hacmi
Silindir x Strok
Ateﬂleme Sistemi
Buji
Ya¤ Kapasitesi
Yakıt Deposu Kapasitesi
Yakıt tüketimi

X-GT40-1
38 kg. (83.8lbs)
1.260 mm
440 mm
1.160 mm
XP140 / XP160
Tek silindir, 4 zamanlı, güçlendirilmiﬂ
hava so¤utmalı, üstten valflı, benzinli.
139.3cc/159.2cc
65 x 42 mm/ 65 x 48 mm
Transistorlü Manyeto
LG-F6RTC, (NGK)
0,6 lt.
1,6 lt.
<390g / (kw.h)

Bluelight Outdoor / Benzinli Çapalama Makinesi
Bak›m Plan›
DÜZENL‹
SERV‹S PER‹YODU (2)

Her belirtilen ay ya da
çalıﬂma saat aralı¤ında
gerçekleﬂtirin (hangisi
önce gerçekleﬂirse).

Sezondan
Önce

Her
‹lk Ay ya da Her 3 Ay ya
Kullanımda 20. Saatte
da 50 Saatte

Her 6 ay
ya da
100 saatte

Her yıl
ya da
300 saatte

Ö⁄E
Motor Ya¤ı
Seviye kontrolü
De¤iﬂtir

(4)

Hava filtresi
Kontrol
Temizleme / De¤iﬂim

(1)

Makinenin dıﬂı
Kontrol
Kol iﬂlevi
Kontrol
Motor Çalıﬂması
Kontrol
Kablolama ve Kablolar
Kontrol
Cıvatalar ve Somunlar
Sıkılık Kontrol
Buji
Ayar Kontrolü
De¤iﬂim
(3)

Kavrama Çarı¤ı
Kontrol
Kavrama Teli
Kontrol / Ayar
Gaz teli
Kontrol
Yakıt Deposu
(Yakıt Filtresi) Temizleme

(3)
(3)

Valf Açıklı¤ı
Kontrol / Ayar

SADECE YETK‹L‹ SERV‹S TARAFINDAN YAPILALIDIR!

Yanma Odası
Temizlik

Her 300 saat (3) SADECE YETK‹L‹ SERV‹S TARAFINDAN YAPILALIDIR!

Yakıt borusu
Kontrol

2 Yılda Bir (Gerekiyorsa De¤iﬂtirin) (3)

(3)
(3)

(1) Tozlu alanlarda kullanırken daha sık servis yapın.
(2) Uygun bakım aralıkları için çalıﬂma saatlerini kaydedin.
(3) Bu ö¤elerin bakımı, uygun aletleriniz ve mekanik beceriniz yoksa servis tarafından yapılmalıdır.
(4) A¤ır yük altında ya da yüksek ortam sıcaklı¤ında kullanıldı¤ında motor ya¤ını her 50 çal›ﬂma saatinde bir de¤iﬂtirin.

Bu bakım planına uyulmaması ürünün garanti dıﬂı arızalarına neden olabilir.
UYARI : YETK‹L‹ SERV‹S DIﬁINDA K‹ﬁ‹ YA DA SERV‹SLER‹N C‹HAZ ÜZER‹NDE MOD‹F‹KASYON VE TEKN‹K
MÜDAHALEDE BULUNMASI DURUMUNDA C‹HAZINIZ GARANT‹ KAPSAMI DIﬁI KALACAKTIR!
LÜTFEN HERHANG‹ B‹R ARIZA DURUMUNDA YETK‹L‹ TEKN‹K SERV‹S‹M‹Z ‹LE ‹LET‹ﬁ‹ME GEÇ‹N.

Bluelight Outdoor / Benzinli Çapalama Makinesi
YEN‹ ÇAPALAMA MAK‹NES‹N‹N KURULUMU
Paketten çıkartma
1.Çapalama makinesini Karton koli içinde bulunan muhafazalı demir kasadan dikkatli bir ﬂekilde çıkartınız.
2.Gidonu ﬂemada gösterildi¤i ﬂekilde monte edin.
3.Gidon do¤ru çalıﬂma konumunda sabitlemek için gidon kelebek vidalar›n› sıkın.
4.Vidaları her iki yandan sıkın ve sap yüksekli¤ini ayarlayın.
5.Çapalama grubunu takmak için salyangoz diﬂli kutusunda takılı çatal pimi çıkartın ve çapalama grubunu takın
ve ardından çatal pimi tekrar takın. çapalama grubunun yerine sabitlendi¤inden emin olun.
MONTAJ ﬁEMASI

Garanti Belgesi
Belge Onay Tarihi: 21.11.2012

Belge No: 118467

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlü¤e
konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlı¤ı Tüketicinin
ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlü¤ü tarafından izin verilmiﬂtir.
‹MALATÇI / ‹THALATÇI F‹RMANIN
Ünvan›
: KT ‹ç ve D›ﬂ Tic. G›da San. Tic. Ltd. ﬁti
Merkez Adresi
: 1. Levent, Levent Mah. Lale Sok. No.14 Beﬂiktaﬂ / ‹stanbul
Telefonu
: 0 212 270 74 70
Faks›
: 0 212 270 75 74
Firma Yetkilisinin
‹mzas› / Kaﬂesi

ÜRÜNÜN
Cinsi
Markas›
Modeli
Bandrol ve Seri No.’su
Teslim Tarihi ve Yeri
Garanti Süresi
Azami Tamir Süresi
SATICI F‹RMANIN
Ünvan›
Adresi

Telefonu
Faks›
Fatura Tarihi ve No.’su

: BENZ‹NL‹ ÇAPALAMA MAK‹NES‹
: BLUELIGHT
: X-GT40-1A
: BLCM131000000
:: 2 YIL
: 20 (Yirmi) ‹ﬁ GÜNÜ
Firma Yetkilisinin
: ...................................................................... ‹mzas› / Kaﬂesi
: ......................................................................
......................................................................
......................................................................
: ......................................................................
: ......................................................................
: ......................................................................

ÖNEML‹ NOT: GARANT‹ YALNIZCA, SATIﬁ FATURASI VE GARANT‹ BELGES‹ ‹LE B‹RL‹KTE
GEÇERL‹D‹R. LÜTFEN FATURANIZI VE GARANT‹ BELGEN‹Z‹ MUHAFAZA ED‹N‹Z.

Garanti ﬁartlar›
1.

Garanti süresi, mal›n teslim tarihinden itibaren baﬂlar ve 2 (‹ki) y›ld›r.

2.

Mal›n tüm parçalar› dahil (kullan›m hatalar›ndan kaynaklanan k›s›mlar hariç) olmak üzere tamam›
firmam›z›n garantisi alt›ndad›r.

3.

Mal›n garanti süresi içinde ar›zalanmas› durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
Mal›n tamir süresi en fazla 20 (Yirmi) iﬂ günüdür. Bu süre mal›n servis istasyonuna, servis istasyonu
olmamas› durumunda mal›n sat›c›s›, bayii, acentesi, temsilcili¤i, ithalatç›s› veya imalatç›s›ndan
birisine bildirim tarihinden itibaren baﬂlar. Sanayi mal›n›n ar›zas›n›n 10 (on) iﬂ günü içerisinde
giderilememesi halinde, imalatç› ve ithalatç›, mal›n tamiri tamamlan›ncaya kadar benzer özelliklere
sahip baﬂka bir sanayi mal›n› tüketicinin kullan›m›na tahsis etmek zorundad›r.

4.

Mal›n garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve iﬂçilik, gerekse montaj hatalar›ndan dolay›
ar›zalanmas› halinde, iﬂçilik masraf›, de¤iﬂtirirlen parça bedeli ya da baﬂka bir ad alt›nda hiçbir
ücret talep edilmeksizin tamiri yap›lacakt›r.

5.

Mal›n teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kayd›yla bir y›l içerisinde, ayn›
ar›zay› ikiden fazla tekrarlamas› veya farkl› ar›zalar›n dörtten fazla ortaya ç›kmas›, veya belirlenen
garanti süresi içinde farkl› ar›zalar›n toplam›n›n alt›nda olmas› sonucu, maldan yararlanamaman›n
süreklilik kazanmas›, tamiri için gereken azami sürenin aﬂ›lmas›, servis istasyonunun mevcut
olmamas› durumunda s›ras›yla sat›c›, bayii, acentesi, temsilcili¤i, ithalatç›s› veya imalatç›s›ndan
birinin düzenleyece¤i raporla ar›zan›n tamirinin mümkün bulunmad›¤›n›n belirlenmesi durumlar›nda
ücretsiz olarak de¤iﬂtirme iﬂlemi yap›lacakt›r.

6.

Mal›n kullan›m k›lavuzunda yer alan hususlara ayk›r› kullan›lmas›ndan kaynaklanan ar›zalar garanti
kapsam› d›ﬂ›ndad›r.

7.

Garanti süresi içinde, servis istasyonlar› taraf›ndan yap›lmas›n›n zorunlu oldu¤u, imalatç› veya
ithalatç› taraf›ndan ﬂart koﬂulan periyodik bak›mlarda verilen hizmet karﬂ›l›¤›nda tüketiciden iﬂçilik
ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.

8.

Voltaj düﬂmesi ya da yükselmesinden dolay› meydana gelebilecek ar›zalar garanti kapsam›
d›ﬂ›ndad›r.

9.

Sat›c›/Bayi taraf›ndan kaﬂelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.

10. Garanti belgesi ile ilgili olarak ortaya ç›kabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, Tüketicinin
ve Rekabetin Korunmas› Genel Müdürlü¤ü’ne baﬂvurulabilir.

Servis Listesi
1

ANKARA OTO / Ö. Bayram KARAO⁄LU
A Sabuncular Mah. Sanayi Sitesi B Blok
No.22 Çayeli / R‹ZE

