KULLANIM KILAVUZU
USER GUIDE

AG-18CEM
1800 W

ELEKTRİKLİ ÇİM BİÇME
ELECTRIC LAWN MOVER

www.agromec.com.tr

İÇERİK
ÖNCE GÜVENLİK
Bu el kitabındaki uyarılardaki talimatlarda, üstteki işaret, vücut yaralanmalarını önlemek için dikkat
edilmesi gereken kritik noktaları göstermektedir. Bu nedenle sizden bu talimatları
dikkatlice okumanızı ve zarar görmemeniz için belirtilen talimatlara uymanız istenmektedir.

EL KİTABINDA BULUNAN UYARI TİPLERİ HAKKINDAKİ NOTLAR
WARNING UYARI
Bu işaret yaralanma veya ölüme neden olabilecek kazaların önlenmesi için uyulması gerekli
talimatları göstermektedir.

ÖNEMLİ
Bu işaretin gösterdiği talimatlara uyulmadığı taktirde, mekanik arızalar, cihazın zarar görmesi
veya hasar meydana gelmesine sebep olabilir.

NOT
Bu işaret cihazın kullanımının daha faydalı ve verimli olması için ipucu sunmaktadır.
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11. BAKIM VE DEPOLAMA

1. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

• Güvenli bir çalışma için makinenin vidalarının kontrol edilip sıkılaştırması ve gerekli emniyetin
sağlanması zorunludur.
• Motor ve diğer parçalar tam soğumadan makineyi kesinlikle depolamayın.

a) Bu makinenin düzgün şekilde çalıştırılmasının yöntemini anlayabilmek

• Kesilen çimlerin toplandığı kabı düzenli kontrol edin. Çünkü aşırı yük binebilir, tıkanma olabilir

için, bu el kitabını okuyunuz.

ve bu parça zarar görür.
b) Alkollü iken, yorgun iken, uyku getirici herhangi bir ilaç aldığınızda veya

• Herhangi bir parça zarar gördüğü taktirde derhal değiştirilmeli.

doğru karar verme yeteneğiniz geçici olarak yokken veya makineyi düzgün

• Çim yakalayıcıyı sık sık çürümelere karşı kontrol edin.

ve güvenli bir şekilde çalıştıracağınıza kanaat getiremediyseniz, makineyi

• Hasar görmüş parçaları güvenliğiniz için değiştirin.

kullanmayınız.

Titiz üretim ve test yöntemlerine rağmen alet arıza yapacak olursa , onarım agromec elektrikli el

c) Kapalı mekanlarda makineyi kullanmaktan sakınınız. Egzozdan çıkan

aletleri için yetkili bir servise yaptırılmalıdır.

gaz son derece zehirli olan karbondioksit gazıdır.

12. GÜVENLİK UYARILARI

d) Aşağıda belirtilen ortamlarda, bu ürünü kullanmayınız.
1. Yer kaygan ise veya gövdenizde rahat hareket etmesine uygun bir

WARNING UYARI

durum
(çalışma alanı) yoksa.

• Uykusuzluk, yorgunluk veya fiziksel bir rahatsızlık dikkatin odaklanmasına sorunlar yaratarak,
kazalara ve yaralanmalara neden olur. Sürekli olarak çalışacak çalışma süresini 10 dakika
dolaylarında bir süre ile sınırlayın ve her çalışma seansından sonra, 10 – 20 dakika kadar, kendinize
dinlenme fırsatı ayarlayın. Gün içinde, toplam çalışma süresinin en fazla 2 saat olmasına dikkat
ediniz.
• Herhangi bir ihtiyaç olduğunda, çabuk ulaşabilmeniz için, bu el kitabını kolay ve ulaşabileceğiniz bir

2. Geceleri, yoğun sisli havalarda veya görüş alanınızın sınırlı olduğu zamanlarda ve düzgün bir görüş alanınızın olmadığı durumlarda.
3. Şimşekli, yağmurlu havalarda veya çok rüzgarlı havalarda veya ürünün
kullanımı güvensiz hale getirebilecek hava şartlarında

yerde muhafaza ediniz.

e) Bu ürün ile ilk tanıştığınızda, amacınıza yönelik olarak kullanmaya başlam-

• Bu ürünü sattığınız veya ödünç verdiğinizde veya devrettiğinizde, el kitabını kullanıcıya vermeyi

adan önce, deneyimli bir kişiden ürünün kullanımı ile ilgili eğitim alınız.

unutmayınız.
• Çocukların veya, el kitabında belirtilen talimatları anlamayacak kişilerin, bu ürünü kullanmasına izin
vermeyiniz.
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2. KULLANIM ALANI VE ÖMRÜ

9 .SORUN GİDERME

Çim biçme çimlerin istenilen yükseklikte biçilmesi için kullanılmaktadır. Kullanım ömrü 5 yıldır.
NOT: BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.

Çim kutusu doldurulamıyorsa;
• Kesme yüksekliğini ayarla

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

• Çimlerin çok ağır olmadığına emin ol
• Çimlerim çok ıslak olmadığına emin ol

AG-18CEM 1800W
Voltaj:
Motor Gücü:
Maximum Hız:
Kesme Genişliği:
Kesme Yüksekliği:
Çim Hazne Kapasitesi:
Ağırlık:

230V 240V-50Hz
1800 W
3200 DEVİR/Dk
40MM
25/40/55MM
40L
12.80 KG

Kesme güçsüzse;
• Kesme boyunu ayarla
• Bıçak hasar görmüşse bile veya değiştir.

10. ELEKTRİK GÜVENLİK STANDARTLARI

4. CİHAZIN ÜNİTELERİ
1- Gövde

WARNING UYARI

2- Çalıştırma Anahtarı
3- Tutma Kolu Sabitleme Düzeneği
4- Çim Sepeti

• Ana voltaj teknik verilerde belirtilen değerlerde olmalı. Bunu dışında bir voltajda makineyi

3

5- Tekerlek

kullanmayın.
• Elektrik çarpmasını istemiyorsanız, hasarlı uzatma kablosu kullanmayınız.

1

6- Elektirik Kablosu

• Makine ile asla güç kablosu üzerinden geçmeyiniz.
• Uzatma kablo bağlantıları anlatılırken verilen resimdeki gibi özel kablo tutucu kullanın.
• Yağmurlu ve nemli havalarda makineyi kullanmayın. Daima kuru çimleri kesin.

2

• Makineyi kullanırken daima RCD devre kesici kullanın.

6
4
5
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8. MAKİNEYİ KULLANMAK İÇİN

5. GÜVENLİK TALİMATLARI

GÜÇ BAĞLANTISI

HAZIRLIK
• Tavsiyelerinde dahil olduğu bu talimatları dikkatlice okuyun. Makinenin

Makineyi başlatmadan önce ana voltajın makinenizin çalışma voltajı ile uygunluğunu kontrol

kullanım prosedürlerini çok iyi öğrenin.

edin.

• Çocukların , makineye aşina olmayan kişilerin makineyle çalışmasına izin vermeyin. Yerel
kuralların belirlendiği yaş limitlerine uyun.
• Yakınlarınızda çocuk, diğer kişiler ve hayvan olduğunda makineyi hareket ettirmeyin.

WARNING UYARI

• Talimatlara uygun kullanmayan kişilerin çevredeki insanlara veya hayvanlara vereceği
zarardan kendisinin sorumlu olacağını unutmamalıdır.

Elektrik çarpılmasından önce makine kapağını çıkarmadan önce elektrik bağlantısını kesin.

• Çalışırken daima dayanıklı kapalı ayakkabı ve uzun pantolon giyin. Yalın ayak veya sandaletle

Hiçbir kullanıcı iç parçaların onarımını yapamaz. Makine yeterli bir serviste kalifiyeli elemanlar

çalışma yapmayın.

tarafından bakıma alınmalıdır.

• Çalışmaya başlamadan önce çalışma alanında sert cisim olup olamadığını kontrol edin. Sert
cisimler makineye zarar verebilir.
• Aleti kullanmaya başlamadan önce hareketli bıçaklar, bıçak cıvataları ve bunların yuvaları

10.SORUN GİDERME

kontrol edilmeli. Zarar görmüş herhangi bir parça varsa hemen değiştirilmeli. Parçası zarar
görmüş çim kesme makinesinin kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır. İlk kez kullanımda bıçakları
ve cıvatalarını değiştirmeden önce makinenin dengesi kontrol edilmeli.

Makine Çalışmaz İse;

• Çok bıçaklı çim kesme makinelerinde bıçaklardan birinin diğer bıçaklara zarar verebileceği
olasılığını her zaman akılınızda tutun.

• Sigorta kontrol et

• Makineyi daima gün ışığında ve yeterli ışık olduğu zamanlarda kullanın.

• Uzatma kablosunu ve fişini kontrol et

• Islak veya nemli çimleri bu makineyle kesmeyin.

• Gövdedeki devre kesiciyi kontrol et

• Eğimli yüzlerde çalışırken özel önlem alın.
• Makineyi kullanırken türüme hızınızı sabit tutun.

Motor durursa;

• Eğimli yüzeylerde çalışırken çaprazlamasına hareket edin, asla aşağı yukarı hareket etmeyin.
• Eğimli yüzeylerde yön değiştirirken kesinlikle çok dikkatli olun.

• Sigortayı kontrol et

• Aşırı eğimli yüzeylerdeki çimleri biçmeyiniz.

• Uzatma kablosunu ve fişini kontrol et

• Makineyi kendinize doğru çekerken , yani geriye doğru yürürken özel dikkat gösterir.

• Gövdedeki devre kesiciyi kontrol et

• Çimin olamadığı eğik yüzeylerde veya makineyi çalışma alanın başka bir yere götürürken

• Elektrik bağlantılarını kontrol et

bıçakları durdurun.

• Uzatma kablosu kordonunu kontrol et veya güç soketini değiştir.
• Gövde üzerindeki ana anahtarı kontrol et
• Kesme yüksekliğini arttır.
• Çim enjeksiyon portunun tıkalı olmadığına emin ol.
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8. MAKİNEYİ KULLANMAK İÇİN

6. GÜVENLİK TALİMATLARI

• Yeni bıçağı yerleştirmek için iyice tespit etmeniz gerekir, iki tane deliklerle uyuşması gerekir. İki
nokta uyuştuktan sonra saat yönünde sıkabilirsiniz.

• Çim biçme makinesinin saptırıcı, kesilmiş çimleri toplama gibi koruma ve emniyet özellikli
parçaları zarar gördüğünde aleti kullanmayınız.
• Herhangi bir fabrika ayarını değiştirmeyiniz, bu uygulamalar maksimum devirler için geliştirilmiştir.
• Motorun çalıştırmadan önce tüm bıçak ve tekerlek kavrama sürücülerini kapatın.
• Motor çalışmaya başladığında kullanım talimatlarında belirtilen tavsiyelere uyun. Motor
çalıştırıldığında ve kesici bölümlerin montajında, herhangi bir sakatlık olmaması için
ayaklarınızın makineye olan güvenlik mesafenizi koruyun.
• Motor çalıştırıldığında ve kesici bölümlerin montajında, makineyi asla eğmeyin.
• Çim boşaltma sırasında asla motoru çalıştırmayın.
• Motor çalışırken makineyi taşımayın ve asla bıçaklara uzanmaya çalışmayın.

Çim Hazinesi Kurulumu:

• Motor çalışırken makineyi asla kaldırmayın.
• Motoru durdurun , fişi ana güç kaynağından çıkarın:
• Tıkalı çim boşaltma kanalını temizlemeden önce;

• Çim kesme makinesi çim tutma haznesiyle birlikte kullanılır. Çim kutusunun montajını

• Makineyi temizlemeden veya onarmadan önce kontrol edin ;

ayarlamasını yapmadan önce makinenin çalışmadığına bıçaklarının durduğuna emin olun.

• Eğer makine çalışıyorken anormal bir şekilde titriyorsa veya olağan dışı sesler çıkarıyorsa

• Gövdedeki kanca üzerinden kanca ve koruyucu kapağı kaldırın yerleştirin.

motoru durdurun.
UYARI : Çalıştırırken, çim kutusunun iyice sabitlendiğine emin olunuz.

• Çim biçme makinasını bıraktığınızda; çim biçmeyi bitirdikten sonra motoru durdurun.
• Ek çekçek kullanıyorsanız yavaş hareket edin.
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8. MAKİNEYİ KULLANMAK İÇİN

7. MONTAJ

Yükseklik Ayarı

ALT KISMIN MONTAJI
Alt kısmın montajını , yapmak için aşağıdaki işlemleri uygulayınız:

• Çim kesme makinesinin prizden çıktığına ve herhangi bir güç kaynağıyla ilişkisi olmadığından
emin olun.

• Alt tutma kolunu, motor montajı olduğu her iki tarafa yerleştirin.

• Yükseklik ayarı tekerlekle ayarlanır. Tekerlek bölgesinde istenilen deliğe hizalayınız, monte

• Tutma kolunun alt kısmında delikleri, motor montaj kısmını delikleriyle aynı sıraya getirin.

etmek için saat yönüne doğru, tekerleği sıkınız.

• Tornavida yardımıyla kolları sıkın.

UYARI : Bütün Tekerlekler aynı yükseklik pozisyonunda olmasına özen gösteriniz.

Üst Kolu, Kablo Kancası ve Kablo Klipsi montaj yapma

Bıçak Değiştirme
• Çim kesme makinesini kapatınız. Güç kaynaklarıyla irtibatını kesiniz.
• Bıçağı değiştirmeden önce makinenin altının temiz olduğundan emin olunuz.
• Bıçağı değiştirirken her zaman eldiven kullanınız , bıçağı sıkıca tutunuz, saat yününün tersine
doğru anahtarla bıçağı çıkartınız. Bıçağı daha sonra yuvasını, milini temizleyiniz.
• Kanca üst kolu kablo tutucuya kaydırın.

Güvenli somunu çıkarınız.

• Üst kolu, alt kol üzerine yerleştirin ve delikleri hizalayın. İki güvenlik cıvatasına doğru ittirin.
Güvenlik düğmelerini iyice sıkın.
• Düğme ve cıvata iyice kenetlenmesi gerekir. ( Elle sıkıştırılması yeterlidir. Sıkmak için
kesinlikle anahtar kullanmayınız.)
• Kablo tutacağını yerleştirmek için:
• Kabloyu alt kol’a karşı tutun ve yavaşça çekiniz. Pozisyonunu ayarlayıp, kablo tutucu ile
sabitleyiniz.
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7. MONTAJ

8. MAKİNEYİ KULLANMAK İÇİN

Çim Sepetinin Takılması

Çim Kesme Makinasının Bağlantısı

• Çim kutusunun altındaki alt kısımdaki deliklerle, üst kısımdaki kesitleri birbirine oturtun, sonra

• Dış alanlarda kullanıma uygun uzatma kablosu kullandığınızda emin olunuz.

iyice sabitleyin.

• Anahtar kutusu kablo tutacağına oturduğundan emin olunuz. Aralarında biraz boşluk bırakın.

• Klipsleri kullanarak sabitleyin.

Çim Kesme makinasını çalıştırıp, durdurmak için:

Tekerleklerin Montajı İçin

• Anahtar kutu üstündeki kilit off butonu olacak , ona basılı tutun.

• Tekerlekleri monte etmek için üç montaj delikleri vardır.

• Sonra tutma kolunu yukarı doğru kaldırın ve yukarıdaki pozisyonda tutun.

• Aracı tekerleklerle gerekli vidaların boşluklarıyla hizalayın.

• Motor çalışmaya başlayacak.

• Tekerlekler güvenli şekilde bir jant kapağı saat yönünde vidalayın ve diğer 3 tekerleği monte

• Güvenlik kilit kapama butonunu bırakın.

edin.

• Makinenizi durdurmak için tutma kolunu serbest bırakın ve Makina duracaktır.
UYARI: Makine kapatıldıktan sonra kısa bir süre bıçaklar dönmeye devam eder. Bakım
yapmadan önce bıçakların tamamen durmasını bekleyiniz ve fişi prizden çıkartınızdan emin
olunuz.
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İlgili TSE standartları ve / veya TSE Kriterleri :

TS 12533 Yetkili Servisler - Tarım alet ve Makinaları - Hasat ve Harman makinaları için kurallar.
İTHALATÇI:
Kemal Zirai Alet İş Mak. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti
Fatih Mahallesi Gebi Caddesi No:78 / A İlkadım / Samsun / Türkiye
İMALATÇI :
ZHEJIANG SAFUN INDUSTRIAL CO.,LTD.
7 South Mingyuan - Ave Yongkang - Zhejiang - CHINA
T: 0579-87228379

