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I - Parça Listesi
1. Açma/Kapatma Tuflu
2. Kablo ask?s?
3. Ayarlanabilir tutacak
4. Tutacak vidas?
5. Sap ayarlama kelep?esi
6. Y?kseklik ayarlama kelep?esi
7. Kesici muhafazas?
8. Servis tekerli?i

II - Teknik Bilgi
Aleti kullanmadan önce tüm 
kullan›m talimatlar›n› lütfen 
okuyunuz ve her zaman yan›n›zda
bulundurunuz.
Teknik Bilgi
Ak›m 230V~  50Hz
Güç 550W
H›z 10.000 RPM.

III –Emniyet Talimatlar›
UYARI! Aleti kullan›rken, emniyet kurallar›na uyulmal›d›r. Kendinizin ve yan›n›zdakilerin emniyeti için aleti 
kullanmadan önce tüm talimatlar› okuyunuz. Gerekti¤inde ulafl›labilmesi için bu talimatlar› saklay›n›z.

BU TAL‹MATLARI SAKLAYINIZ!
Amaçlanan Kullan›m Alan› ve Muhtemel Yanl›fl Kullan›mlar:

1. Misinal› kenar kesme aleti çim düzeltmek için dizayn edilmifltir, baflka bir amaç için kullan›lamaz. Bu alet 
sadece bireysel tüketici kullan›m› içindir.

2. Bu alet, çimleri ve benzer yumuflak otlar› kesmek, ve özel bahçelerdeki kenarda kalan ve çim biçme makinesinin
ulaflamad›¤› çimleri düzeltmek amac›yla üretilmifltir.

3. Bu aletin, kamuya aç›k parklarda, bahçelerde, spor alanlar› ,tar›msal ve ormanl›k alanlarda kullan›lmas› uygun
de¤ildir.

4. Bu alet afla¤›dakileri kesmek ve do¤ramak için uygun de¤ildir:
- Çit, çal› ve benzeri yerler,
- Çiçekler. Aksi takdirde, yaralanma riski vard›r.

5. Bu aletin, fiziksel ve zihinsel engelliler, çocuklar, gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmayan kifliler taraf›ndan 
kullan›lmas› uygun de¤ildir. Çocuklar›n bu alet ile oynamamalar› için gerekli önlem ve uyar›lar›n yap›ld›¤›ndan
emin olunuz.

6. E¤er kablo hasar görmüfl ise, olas› zararlar›n önlenmesi için üretici veya yetkili servis taraf›ndan de¤ifltirilmelidir.
a) Koruyucu eldiven ve gözlük tak›n›z,
b) Çocuklar›n ve talimatlar hakk›nda bilgi sahibi olmayan kiflilerin bu aleti kullanmas›na izin vermeyiniz,
c) Yak›n›n›zda insanlar, özellikle çocuklar veya hayvanlar varken aleti kullanmay›n›z,
d) Aleti gündüz vakti veya iyi ayd›nlat›lm›fl ortamlarda kullan›n›z,
e) Makineyi kullanmadan önce ve herhangi bir d›fl etkene maruz kald›ktan sonra, hasar olup olmad›¤›n› 
kontrol ediniz ve gerekirse tamir ettiriniz,

f) Makineyi hasar görmüfl muhafaza ile veya muhafazas›z çal›flt›rmay›n›z.
g) Ellerinizi ve ayaklar›n›z› kesici k›s›mdan her zaman uzak tutunuz ve özellikle motor çal›fl›r halde iken çok 
dikkatli olunuz,
h) Asla metal kesici parçalar takmay›n›z.
i) Üretici taraf›ndan verilmemifl veya tavisye edilmemifl yedek parçalar› ve aksesuarlar› asla kullanmay›n›z,
j) Makineyi kontrol etmeden, temizlemeden ve makine kullan›lmad›¤›nda, fiflini prizden ç›kar›n›z.
k) Aletin havaland›rma aç›kl›¤›n›n temiz ve aç›k oldu¤undan emin olunuz.

BAKIM
a) Kulland›ktan sonra, fifli prizden ç›kar›n›z ve hasar olup olmad›¤›n› kontrol ediniz;
b) Kullan›lmad›¤› sure boyunca, aleti çocuklar›n ulaflamayaca¤› yerlere koyunuz.
c) Bu alet sadece yetkili servis taraf›ndan tamir edilmelidir,
d) Sadece üreticinin tavsiye etti¤i yedek parçalar› ve aksesuarlar› kullan›n›z.

Aletin kullan›ma, çal›flt›rmaya ve bak›ma haz›rlanmas›:
- Tüm talimatlar› dikkatlice okuyunuz.
- Tüm alet ile ilgili ekipman›n kontrolü ve uygun kullan›m› hakk›nda bilgi edininiz.
- Kullan›mdan önce, kablonun herhangi bir hasar› veya y›pranm›fl olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
- E¤er kulllan›m s›ras›nda kablonun hasar görmüfl ve y›pranm›fl oldu¤unu görürseniz, hemen cihaz› kapat›n›z

ve fifli prizden ç›kar›n›z. Fifli prizden ç›karmadan önce, kabloya dokunmay›n›z.
- E¤er kablolar hasar görmüflse veya y›pranm›flsa, aleti kullanmay›n›z.

Uyar›!!! Kesici k›s›m alet kapat›ld›ktan sonra bir sure dönmeye devam eder.
- Uzatma kablosunu kesici k›s›mdan uzakta tutunuz.

Aletin, 30 mA den daha fazla ak›ma maruz kalmamas› için, kaçak ak›m sigortas› ile elektri¤in sa¤lanmas› 
tavsiye edilir.

EK EMN‹YET TAL‹MATLARI
1. Aleti rutubete karfl› koruyunuz.
2. Sadece ürünün üzerinde belirtilen seviyedeki voltajda aleti kullan›n›z.
3. Bu aleti ›slak çimleri kesmede kullanmay›n›z.
4. Islak çimde, dengenizi kaybedip düflme riskiniz vard›r.
5. E¤imli yerlerde, kaymamak için çok dikkatli olunuz ve kaymaz ayakkab›lar giyiniz.
6. Aleti kullan›rken, geriye do¤ru yürümeyiniz, asla koflmay›n›z.
7. Çimin olmad›¤› yüzeylerde aleti kapal› duruma getiriniz.
8. Aleti asla kablosundan tutarak tafl›may›n›z.
9. Kesici muhafazan›n üzerine bast›rmay›n›z. Kesici misina cisimleri f›rlatabilir.
10. Vida ve civata gibi tüm parçalar›n yerinde ve sa¤lam oldu¤undan emin olduktan sonra aleti çal›flt›r›n›z.
11. Yaralanmalar› önlemek için ellerinizi ve parmaklar›n›z› aletin kesici k›s›mlar›ndan uzak tutunuz.
12. Aletin do¤ru bir flekilde monte edildi¤inden ve kullan›m k›lavuzunda belirtildi¤i gibi haz›rland›¤›ndan emin olunuz.
13. Aleti ,koruyucu muhafazas› olmadan çal›flt›rmay›n›z. Muhafazan›n kesici k›sm›n üzerine tak›ld›¤›ndan emin olunuz.
14. Aleti, sadece gün ›fl›¤›nda veya çok iyi ayd›nlat›lm›fl ortamlarda kullan›n›z.
15. Alet çal›fl›rken, kesici k›sm› insanlar›n ve hayvanlar›n yak›n›nda asla kulanmy›n›z ve onlara do¤rultmay›n›z.
16. Kesici k›s›m, alet kapat›ld›ktan sonra bir sure dönmeye devam eder. Aleti uygun ve do¤ru bir flekilde tutmak

kesici k›s›mdan kaynaklanabilecek yaralanmalar›n önüne geçer.
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17. Kesici k›sm› düzenli olarak kontrol ediniz ve e¤er hasar veya y›pranma varsa de¤ifltiriniz. Sadece üreticinin 
tavsiye etti¤i yedek parçalar› ve aksesuarlar› kullan›n›z. Aletin  düzenli olarak bak›m› yap›lmal›d›r. Yetkili 
kiflilerce tamir yap›lmal›d›r.

18. Aleti, yorgunken, ilaç veya alkol ald›ktan sonra kullanmay›n›z.
19. Aleti çal›flt›rmadan once, çal›flaca¤›n›z alan› araflt›r›n›z. Yabanc› cisimleri ortadan kald›r›n›z. Yabanc› cisimlerin

olup olmad›¤›n› kontrol ediniz. Herhangi bir engelle karfl›laflt›¤›n›zda, makineyi hemen kapat›n›z ve engelleyen
nesneyi kald›r›n›z.

20. Tüm vücudunuzu kesici k›s›mdan uzak tutunuz. Kesici k›s›m dönerken , asla aletin parçalar›n› de¤ifltirmeyiniz
veya kesici k›s›mdan tutmay›n›z. Kesici k›sm›n etraf›ndaki muhafazadan ellerinizi ve parmaklar›n›z› uzak 
tutunuz. S›k›flm›fl maddeleri temizlemeden önce aleti kapal› durumu getiriniz.

21. Makine gürültüsünden dolay› duyamayaca¤›n›z muhtemel tehlikelere karfl› dikkatli olunuz ve gerekli önlemleri al›n›z.
22. Her zaman uygun ve sa¤lam ayakkab›lar ve uzun pantolon giyiniz.
23. Ç›plak ayak veya sandaletle, bu aleti kullanmay›n›z.
24. Asla makine üzerinde bir modifikasyona teflebbüs etmeyiniz. Yaralanmalara neden olabilir. Kesici k›s›m için 

metal tel veya benzeri maddeler kullanmay›n›z. Herhangi bir modifikasyonun sonucunda olabilecek 
yaralanmalardan ve hasarlardan dolay› sorumluluk kabul etmiyoruz.

25. Aleti çal›flt›rmadan önce, koruyucu muhafazan›n kapal› taraf› size do¤ru oldu¤undan emin olunuz.
26. E¤imli ve engebeli zeminde kaygan yüzeyler için tedbirli olunuz.
27. Kesici k›sm› düzenli aral›klarla kontrol ediniz. E¤er afl›r› gürültü veya titreflim gibi farkl›l›klar gözlediyseniz, hemen;
- Aleti kapat›n›z!
- Aleti s›k›ca tutup, kesici k›sm› zemine bast›rd›ktan sonra tam olarak durdu¤undan emin olunuz.
- Fifli prizden çekiniz.
- Kesici parçan›n hasar görmüfl ve eksik parçaya sahip olmas› ihtimaline karfl› aleti kontrol ediniz.
28. Kesici k›s›mda ufak bir çatlak olsa bile hemen hasar görmüfl k›sm› de¤ifltiriniz. Güvenli kullan›m için tüm vida

ve civatalar›n s›k› ve sa¤lam oldu¤undan emin olunuz.

IV – Haz›rlama
1. Kesici Muhafazas›n› Takma

Kesici muhafazas›n› kesici gövdeye yerlefltiriniz. Kesici gövdeye kesici muhafazas›n›
takmak için 2 tane vida kullan›n›z. Vidalar› afl›r› s›kmay›n›z.

2. Ayarlanabilir Tutaca¤› Takma
Not: Bu parça aksesuara daha önceden monte edilmifl olabilir. Yine de afla¤›daki talimatlar parçan›n monte
edilmesi detayl› olarak anlatmaktad›r.
Tutaca¤› aletin kol k›sm›na yerlefltiriniz. Nas›l duruca¤›n› belirleyiniz. Civatay› aletin kol k›sm› ile tutaca¤a göre
tak›n›z ve vida ile tutaca¤› s›k›flt›r›n›z. Ayarlanabilir tutacak ,farkl› konumlarda tak›labilir. Konumu de¤ifltirmek
için, viday› gevfletiniz ve tutaca¤› hareket ettiriniz.

3. Misina Plakas›n› Takma
Misina plakas›n› yerlefltiriniz. Misinan›n uçlar› kesici gövdeden d›flar›ya do¤ru ç›kmal›d›r. 
Son olarak, misina kapa¤›n› yerine iterek kapat›n›z. Her iki kilidin sa¤lam ve düzgün bir 
flekilde ba¤land›¤›ndan emin olunuz. Misinan›n boyunu ayarlanman›za gerek yoktur, 
misinan›n boyu kullan›m için uygundur.
Not: Kesici k›sm› kulland›ktan sonra, daha verimli çal›flmas› için temizleyiniz.

4. Cihaz Sap›n›n Yüksekli¤ini ve Aç›s›n›n Ayarlama
Yükseklik ayarlama kelepçesini, rahat kullan›m yüksekli¤ine getirmek 
için afla¤›ya do¤ru çeviriniz. Kesici k›sm› 90° döndürmek için ayarlama 
kelepçesini yukar›ya do¤ru çeviriniz.

V – Çal›flt›rma
1. Açma/Kapatma Tuflu

Aleti çal›flt›rmak için, Açma/Kapatma teti¤ine bas›n›z. 
Durdurmak için teti¤i b›rak›n›z. Uzatma kablosunu
tak›n›z ve kablo ask›s›na düzgün bir flekilde dolay›p
kablonun boyunu ayarlay›n›z.

2. Kesme ‹fllemi
Tüm tafllar› ve di¤er yabanc› cisimleri çal›flt›¤›n›z alandan uzaklaflt›r›n›z.

1) Aleti ,zemine 20 derece aç› yapacak flekilde kullan›n›z.
2) Aleti yavaflça zemin üzerinde hareket ettiriniz. 15 cm’e kadar olan çimleri rahatça kesecektir.
3) Aleti afl›r› yüklenmeyiniz, az yo¤unlukta kesimlerle devam ediniz. Bu, makinenin h›zl› çal›flmas›n› ve etkili
flekilde kesmesini sa¤layacakt›r.
4) Duvara yak›n bölgede kesme;

Duvara yaklaflt›¤›n›zda, kesici muhafazas›n›n d›fl ucunu kullan?n?z.
Not: Çal›fllan alanda  tafl gibi hiçbir sert cisim olmad›¤›ndan emin olunuz. Aksi  takdirde, kesici zarar görecektir.

3. Kenar Kesme (fiekil 9)
Açma/Kapatma tufluna bas›n›z. Çimenlerin kenar uç k›sm›n› kesmek için aleti 
yönlendiriniz. Sert zemin, tafl ve bahçe duvarlar› gibi yerler ile temas etmekten
kaç›n›n›z. UYARI!!! A¤açar›n etraf›nda kesim yaparken dikkatli olunuz ve kesici
ile a¤ac›n kökünü veya kabu¤u birbirine de¤medi¤inden emin olunuz.
Aksi takdirde a¤aç veya bitki zarar görebilir.

VI – Bak›m ve Onar›m
- Aleti temizlemek için asla su kullanmay›n›z.

- Aleti kulland›ktan hemen sonra temizleyiniz. Temizlerken gözlerinizi korumak için koruyucu gözlük kullan›n›z.

- Aleti her zaman kuru ortamda saklay›n›z.

- Her kullan›mdan önce aleti kullan›n›z.

- E¤er bir hasar olduysa, yetkili servise tamir ettiriniz veya tedarikçi firma ile görüflünüz.

- Düzenli olarak vidalar›n yeterince s›k› oldu¤unu kontrol ediniz. Zamanla yüksek titreflimden gevfleyebilir.

- Makinenin so¤utma kanallar›n› aç›k tutunuz ve her zaman temizleyiniz.

- Herhangi bir kir veya yabanc› cismin motorun ›zgaralar›na veya tufllar›n içine girip girmedi¤ini kontrol ediniz.

- E¤er aletin gövdesini temizleyekseniz, yumuflak nemli bir bez kullan›n›z. Çok az miktarda hafif kuvvette 

deterjan kullanabilirsiniz, ama alkol, benzin veya kuvvetli temizleyicileri asla kullanmay›n›z.
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Geri Dönüflüm
Bu ürün ,elektrikli ve elektronik alet çöp at›m› için seçici tasnifleme iflaretine sahiptir (WEEE).
Bu iflaret, ürünün çevreye etksini azaltmak ve geri dönüfltürülmesi için Avrupa Birli¤i Yönergesi
olan 2002/96/EC’ye uyulmas›n› belirtmektedir. Daha fazla bilgi için, lütfen yerel makamlarla 
iletiflime geçiniz. Seçici tasnifleme iflaretine sahip olmayan elektronik ürünler, zehirli maddeler 
içerdi¤inden çevre ve insan sa¤l›¤› için tehlikelidir.

Güvenlik Bilgileri ve ‹flaretler
Daha güvenli kullan›m için afla¤›da listelenmifl yönergelere sad›k kal›n›z ve iflaretleri ö¤reniniz.

Bu cihaz Avrupa Birli¤i’nin gerektirdi¤i tün güvenlik standartlar›na uygundur.

Cihaz Çift Katl› Yal›t›mla üretilmifltir.

Kullanma k›lavuzunu okuyunuz.

Koruyucu gözlük ve kulakl›k tak›n›z.

Ya¤mura ve rutubete karfl› koruyunuz.

Hasarl› kabloyu hemen prizden ç›kart›n›z ve de¤ifltiriniz.


