KULLANIM KILAVUZU
USER GUIDE

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 :
Ningbo Trex Machinery Co. Ltd.
No:9 Xinhengsi Road, Cicheng Town 315031, Ningbo, P.R.C

AG-60CBM
HIGH QUALITY

BENZİNLİ ÇİM BİÇME
GASOLINE 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 ciddi yaralanmaya 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.
• Herhangi bir parça zarar gördüğü taktirde derhal değiştirilmeli.

b) Alkollü iken, yorgun iken, uyku getirici herhangi bir ilaç aldığınızda veya

• Çim yakalayıcıyı sık sık çürümelere karşı kontrol edin.

doğru karar verme yeteneğiniz geçici olarak yokken veya makineyi düzgün
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

c) Kapalı mekanlarda makineyi kullanmaktan sakınınız. Egzozdan çıkan

çim biçme makinaları 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,

2. Geceleri, yoğun sisli havalarda veya görüş alanınızın sınırlı olduğu zaman-

kazalara ve yaralanmalara neden olur. Sürekli olarak çalışacak çalışma süresini 10 dakika
REGULAR
SERVICE Before
First
Every 3
Every 6
Every
Every
dolaylarında
bir süre ile sınırlayın ve
her çalışma
seansından
sonra,Months
10 – 20 dakika
kendinize
PERIOD(4)
Each
Month
Months
Yearkadar,Two
Use toplam
or çalışma or
or olmasına
Yearsdikkat
dinlenme fırsatı ayarlayın. Gün içinde,
süresinin enorfazla 2 saat
5 Hrs
25 Hrs
50 Hrs
100 Hrs or 250
ITEM
ediniz.
Hrs
Perform at every indicated
• Herhangi
olduğunda,
month birorihtiyaç
operating
hour çabuk ulaşabilmeniz için, bu el kitabını kolay ve ulaşabileceğiniz bir

larda ve düzgün bir görüş alanınızın olmadığı durumlarda.

whichever
yerdeinterval,
muhafaza
ediniz. comes
first.
• Bu Engine
ürünü sattığınız
veya ödünç verdiğinizde
veya devrettiğinizde, el kitabını kullanıcıya vermeyi
oil
Check
O

3. Şimşekli, yağmurlu havalarda veya çok rüzgarlı havalarda veya ürünün
kullanımı güvensiz hale getirebilecek hava şartlarında
e) Bu ürün ile ilk tanıştığınızda, amacınıza yönelik olarak kullanmaya başlamadan önce, deneyimli bir kişiden ürünün kullanımı ile ilgili eğitim alınız.

Replace
O
O(2)
unutmayınız.
Air cleaner
Check
O
• Çocukların veya, el kitabında belirtilen talimatları anlamayacak kişilerin, bu ürünü kullanmasına izin
Replace
O
vermeyiniz.
Spark plug

Check-adjust

O

Replace
Flywheel
brake pad

Check

O
O
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2. KULLANIM ALANI VE ÖMRÜ

9 .SORUN GİDERME

Çim biçme çimlerin istenilen yükseklikte biçilmesi için kullanılmaktadır.

Çim kutusu doldurulamıyorsa;
• Kesme yüksekliğini ayarla

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

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

AG-60CBM
Motor Gücü:
Maximum Hız:
Kesme Genişliği:
Kesme Yüksekliği:
Sepet Hacmi :
Ağırlık:

Kesme güçsüzse;

2.7 HP
2800 / MIN
42 CM
7.5 CM
40 LT
22 KG

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

10. BENZİN GÜVENLİK STANDARTLARI

4. CİHAZIN ÜNİTELERİ
1- Gövde

WARNING UYARI

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

• Makineyi kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.

2

5- Tekerlek

• Çalışırken diğer insanlara güvenli bir mesafede tutun
• Buji kablosunu bujiden çıkarın ve onarım veya bakım yapmadan önce talimatları okuyun.

1

6- Benzin Deposu

• Bıçaklar hareket halinde. Ellerinizi veya ayaklarınızı kesme plakasının açıklığına yakın veya
altına koymayınız.

3

• Talimatları izlemezseniz, ciddi şekilde incineceksiniz
Her mesaj, tehlikenin ne olduğunu, neler olabileceğini ve sakatlığı önlemek ya da azaltmak için
neler yapabileceğinizi anlatır.

6
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5. GÜVENLİK TALİMATLARI
HAZIRLIK
• Tüm somunların, cıvataların ve vidaların iyice sıkıldığından emin olun.
• Biçme işleminden önce çim yakalayıcıyı yerine yerleştirin.
• Biçme işleminden önce, bıçak ve bıçak sabitleme vidasının sağlam bir şekilde sabitlendiğinden emin olun. Kesim kenarları yeniden şekil değiştirmeyi gerektirdiğinde, bu herhangi bir
dengesizliği önlemek için her iki tarafta da eşit şekilde yapılmalıdır. Bıçak hasarlıysa, değiştirilmesi gerekir.
• Motorunuzun gazının sağlığınız için tehlikeli olan karbon monoksit içerdiği kapalı ve / veya
havalandırması yetersiz bir alanda çalıştırmayın.
• Sadece yeterli ışık olduğunda çalışın.
• Çim biçme makinesini yağmur yağarken ya da çim ıslakken kullanmayın.
• Yamaçlarda biçme veya gerilmeler sırasında özel önlemler alınmalıdır. Yamaçların yüzüne
yaslanın.
• Çim biçme makinesini gözetimsiz bırakmanız, çim biçme makinesini değiştirmeniz veya
eğmeniz gerekiyorsa motoru kapatın.
• Motoru çalıştırırken asla biçme makinesinin arkasını kaldırmayın ve motor çalışırken asla
ellerinizi ve ayaklarınızı güvertenin altına ya da arka tahliye oluğuna sokmayın.
• Hiçbir zaman motorun nominal hızını değiştirmeyin.
• Kendinden tahrikli biçme makinelerinde, motoru çalıştırmadan önce kendinden tahrikli sistemin
bağlantısını kesin.
• Motor çalışırken biçiciyi asla kaldırmayın veya taşımayın.
• Bu durumlarda motoru durdurun ve buji kapağını çıkarın:
• Güverte veya çim arkası boşaltma oluğunun altındaki herhangi bir işlemden önce.
• Herhangi bir bakım, onarım veya kontrol işlemlerinden önce kontrol ediniz.
• Çim biçme makinesini taşımadan, kaldırmadan veya çıkarmadan önce kontrol ediniz.
• Çim tutucuyu çıkarmak ve boşaltmak için kontrol ediniz.
• Yabancı bir cisme çarptıktan sonra motoru durdurun ve hasar olup olmadığını görmek için
biçiciyi iyice kontrol edin. Eğer tamir yapmak için çim biçme makinesini kabul edilen servis
istasyonuna getirin
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8. MAKİNEYİ KULLANMAK İÇİN

6. GÜVENLİK TALİMATLARI

Depolama
• Aynı benzin, bir aydan fazla bir süre depoda kalmamalıdır.

• Motoru durdurduğunuzda bıçak birkaç saniye boyunca hareket halindedir.
• Herhangi bir fabrika ayarını değiştirmeyiniz, bu uygulamalar maksimum devirler için geliştirilmiştir.

• Çim biçme makinesini iyice temizleyin ve iç mekanda kuru bir yerde saklayın.
• Çim biçme makinesini hiçbir zaman yakıtın açık ateşe veya kıvılcımlara ulaşabilecek bir
yapının içinde depoda bulundurmayınız.

• Motorun çalıştırmadan önce tüm bıçak ve tekerlek kavrama sürücülerini kapatın.

• Yangın tehlikesini azaltmak için motoru, susturucuyu, akü bölmesini ve yakıt depolama alanını

• Motor çalışmaya başladığında kullanım talimatlarında belirtilen tavsiyelere uyun. Motor

çim, yaprak veya aşırı yağdan uzak tutun.

çalıştırıldığında ve kesici bölümlerin montajında, herhangi bir sakatlık olmaması için

• Yakıt deposunun boşaltılması gerekiyorsa, bu açık havada yapılmalıdır.
• Hareketli bıçağı ve makinenin sabit parçaları arasında parmakların sıkışmasını önlemek için

ayaklarınızın makineye olan güvenlik mesafenizi koruyun.

makinenin ayarlanması sırasında dikkatli olun.

• Motor çalıştırıldığında ve kesici bölümlerin montajında, makineyi asla eğmeyin.

• Ürünü saklamadan önce en az 30 dakika soğumaya bırakın.

• Çim boşaltma sırasında asla motoru çalıştırmayın.
• Motor çalışırken makineyi taşımayın ve asla bıçaklara uzanmaya çalışmayın.
• Motor çalışırken makineyi asla kaldırmayın.
• Motoru durdurun.
• Tıkalı çim boşaltma kanalını temizlemeden önce.
• Makineyi temizlemeden veya onarmadan önce kontrol edin.
• Eğer makine çalışıyorken anormal bir şekilde titriyorsa veya olağan dışı sesler çıkarıyorsa
motoru durdurun.
• Çim biçme makinasını bıraktığınızda; çim biçmeyi bitirdikten sonra motoru durdurun.
• Ek çekçek kullanıyorsanız yavaş hareket edin.
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7. MONTAJ

8. MAKİNEYİ KULLANMAK İÇİN

Ambalajın Açılması
Çim biçme makinesini kartondan çıkarın ve ek gevşek parçalar için iyice kontrol edin.
Kolu açın ve kolları dört vida ve düğme ile vidalayın. Geri tepme başlatıcısını sapın sağ tarafına
koyun ve kabloyu plastik bileziğe sabitleyin.

Sorun giderme
Trouble
Shooting
MOTOR BAŞLAMAMADI
ENGINE
WILL NOT START

MuhtemelPossible
neden

Yakıtı
kontrol
et.
1.
Check
fuel.

yakıt ikmali yapmak
Benzin
Out
of bitti.
fuel.
Refuel
Bad fuel; engine stored without Drain the fuel tank and
Kötü yakıt;
Kötü yakıt;
Benzinsiz
the
fuelbenzinle
tank and
Bad
fuel;Benzinsiz
enginebenzinle
stored without Drain
treating
or draining
of carburetor.
with fresh
doldurulmadan
veya benzingasoline,
boşaltılmadan
doldurulmadanRefuel
veya benzin
carburetor.
Refuel
with
fresh
treating
or
draining
gasoline,
of
saklanan motorboşaltılmadan
saklanan
boşaltılmadan saklanan
refueled
with bad gasoline
gasoline.
motor
gasoline.
refueled
with bad gasoline
Spark plug faulty, fouled, or Replace the spark plug.
Buji arızalı,
veya yanlış
bir or Replace
Bujiyi değiştirin.
Spark
plugbozuk
faulty,
fouled,
the spark plug.
22
improperly
gapped.
şekilde kapatılmış.
improperly gapped.
Spark plug wet with fuel Dry and reinstall spark plug.
Spark
plug
wet(su basmış
with fuel Buji
Drykurulayın
and reinstall
spark
plug.
Buji yakıtla
ıslanmış
ve tekrar
takın.
(flooded
motor). engine).
(flooded engine).
Fuel filter clogged, carburetor Replace or repair faulty
bileşenleri
gerektiği gibi
Fuel
filter
clogged,
carburetor Arızalı
Replace
or repair
faulty
Fuel filter
clogged,
carburetor
malfunction,
ignition değiştirin
components
as necessary.
veya onarın.
malfunction, ignition malfunction,
malfunction,
ignition components as necessary.
malfunction, valves stuck, etc.
malfunction, valves stuck, etc.
In cold condition
Push the prime button.
Soğuk
Ana
basın.
In
colddurumda
condition
Pushdüğmeye
the prime
button.

2. Remove and inspect spark
2. Bujiyi
çıkarın and
ve kontrol
edin. spark
2.
Remove
inspect
plug.
plug.
3. Take engine to an authorized
3.
Take engine
to an authorized
3. Motoru
yetkili servisimize
veya
our
servicing dealer, or refer to
yetkili servisine götürün.
our servicing dealer, or refer to
shop manual.
shop manual.
4. Push the prime button
4.
theprime
prime
button
4. Push
Push the
button
ENGINE
LACKS
MOTOR
LACKS
GÜCÜ POWER

ENGINE
LACKS
1.
hava temizleyici
1.check
air cleaner

POWER

1.check air cleaner

2.
kontrol
2.Yakıtı
Check
fueledin

3.Motoru
Take
3.
yetkili engine
servisimize to
veya
3. servisine
Take götürün.
engine to
yetkili
our
our
refer
refer

MuhtemelPossible
neden Cause
Possible
Cause
Havacleaner
filtresi
elemanları
Air
elementstıkalı.
clogged.
Air cleaner elements clogged.
Kötü yakıt;
Benzinsiz
benzinlestored
Bad
fuel;
engine
doldurulmadan
da boşalmadan
Bad
fuel; yaengine
stored
without
or draining
depolanan treating
motor.

2. Check fuel

authorized
authorized
dealer, or
dealer, or
manual.
manual.

Cause

an
an
servicing
servicing
to shop
to shop

without treating or draining
gasoline, of refueled with bad
gasoline, of refueled with bad
gasoline.
gasoline.
Fuel
filter tıkanmış,
clogged,karbüratör
carburetor
Yakıt filtresi
Fuel
filter
clogged,
carburetor
arızası,
kontak
arızası, tıkanmış
malfunction,
ignition
valfler vs.
malfunction,
ignition
malfunction, valves stuck, etc.
malfunction, valves stuck, etc.

Düzeltme

Correction

Sap Ayarı ve Yükseklik Ayarı
Kolu açın ve kolları dört vida ve düğme ile vidalayın. Geri tepme başlatıcısını sapın sağ
tarafına koyun ve kabloyu plastik bileziğe sabitleyin.Geri tepme marş kolunun halatını destek
kılavuzunun ipi üzerine yerleştirin.
Tutamak çubuğunun yüksekliğini ayarlamak isterseniz, sol sağda “L” veya “H” iki delik seçebilirsiniz. Tutamak çubuğunu vida ve düğme ile sabitlemek için braket. “H” deliği, gidonun yüksek
pozisyonudur ve “L” deliği, tutma çubuğunun alçak
pozisyonudur.

Düzeltme Correction
Hava filtresiCorrection
Clean
or elemanlarını
replace airtemizleyin
cleaner
veya değiştirin

Clean or replace air cleaner
elements
elements
Yakıt deposunu
karbüratörü
Drain
the ve
fuel
tank and
boşaltın. Taze
Drain
the benzinle
fuel doldurun.
tank and
carburetor. Refuel with fresh
carburetor. Refuel with fresh
gasoline.
gasoline.

Fren Kablosu Kurulumu
Fren kablosunu ve Debriyaj kablosunu fren kolu ve

Replace
or gerektiği
repair gibifaulty
Arızalı bileşenleri
Replace
oronarın.
repair faulty
değiştirin veya
components
as necessary.
components as necessary.

Debriyaj kolu deliğine takın. (ok işaretine bakınız)

Panel Kurulumu
Panelden iki adet vida ve kartondan bir torba çıkarın ve paneli vidalarla sabitleyin.

6. Storage
6. Storage















The same petrol must not remain in the tank for more than one month.
The same petrol must not remain in the tank for more than one month.
Thoroughly clean the mower and store it indoors in a dry place.
Thoroughly clean the mower and store it indoors in a dry place.
Never store the lawnmower with fuel in the tank inside a building where can reach an open
Never store the lawnmower with fuel in the tank inside a building where can reach an open
flame or spark.
flame or spark.
To reduce fire hazard, keep the engine, muffler, battery compartment and fuel storage area
To reduce fire hazard, keep the engine, muffler, battery compartment and fuel storage area
free of grass, leaves or excessive grease.
free of grass, leaves or excessive grease.
If the fuel tank has to be drained, this should be done outdoors.
If the fuel tank has to be drained, this should be done outdoors.
Be careful during adjustment of the machine to prevent entrapment of the fingers between
Be careful during adjustment of the machine to prevent entrapment of the fingers between
moving blade and fixed parts of the machine.
moving blade and fixed parts of the machine.
Allow the product to cool for at least 30 minutes before storing.
Allow the product to cool for at least 30 minutes before storing.

Not: Tüm modellerde orta Panel yoktur.

Dischar Arka boşaltma koruyucusunu kaldırın, toplama tapasını çıkarın ve çim torbasını takın.

16
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8. MAKİNEYİ KULLANMAK İÇİN

7. MONTAJ

Debriyaj Kolu Kablo ve Fren kolu Kablo Ayarı
• Debriyaj kolu gevşek olsaydı, kavramak için debriyaj kablosu
ayarını döndürmeniz gerekir. (lütfen resme bakın)
Fren kolu gevşekse, fren kablosu ayarını sıkın. (lütfen resme
bakın)

Çimen Çantası Komplesi
Çim torbası çerçevesini çim torbasına kaydırın ve klipsleri gösterildiği gibi takın

Malçlama

14

Malçlama tapası, daha verimli malçlama için biçme
güvertesinin iç kısmına eğilmeye yardımcı olur.

REGULAR
SERVICE
DÜZENLİ SERVİS SÜRESİ
PERIOD(4)

Gösterildiği gibi arka deşarj korumasını kaldırarak
malçlama tapasını takın ve çıkarın. Malçlama fişi

Before
Önce
Each
Her
Use
kullanım

ITEM
MADDE
Perform
at ay
every
indicated
Belirtilen her
veya çalışma
saati aralığında, hangisi önce
month
or operating hour
gelirse gerçekleştirin.
interval, whichever comes
first.

sadece bir yöne uyar. Bir çim torbası kullanırken
malç fişini çıkarın.
Arka Koruyucu Sahne
Kartondan bir torbada iki destek alın ve arka koruyucusunu

Engine
oil
Motor yağı

Kontrol
Check
değiştirmek
Replace

O

Air cleaner

Kontrol
Check

O

Hava
Temizleyici

kaldırın, arka muhafazasını tutabilen iki desteği takın ve bu,
çimi destekten daha verimli bir şekilde çıkartabilir.

First
İlk
Month
Ay
or
veya
55 saat
Hrs

Spark plug
Buji

değiştirmek
Replace

Every 3
Her 3
Months
Ay
or
veya
25 saat
25
Hrs

Every 6
Her 6
Months
Ay
or
veya
50 saat
50
Hrs

Every
Her
Year
Yıl
or
veya
100 saat
100
Hrs

O
O(2)
14

O

Check-adjust
Giriş ayarlamak

O

değiştirmek
Replace

Yan Tahliye Kapağı Komplesi
Yan boşaltma koruyucusunu kaldırın, yan boşaltım
kapağını takın.
Sadece Malçlama: lütfen yan deşarj kapağını çıkarın.

Flywheel
Volan fren
balatası (Apad
brake
türleri)
(A types)

Kontrol
Check

Fuel
tank
Yakıt deposu
ve filtre
and filter

Temizlik
Clean

Fuel
tube
Yakıt Tüpü

Kontrol
Check

O
O

O
Her 2 2
yılda
bir (gerekirse
Every
years
(Replacedeğiştirin)
if necessary)

Giriş ayarlamak
Valve
Check-adjust
Supap boşluğu
clearance

Combustion
Yanma odası
chamber

08

Temizlik
Clean

Every
Her
Two
2 yılda
Years
veya
250 saat
or
250
Hrs

O
Her 200
saatten
After
every
200sonra
hours
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8. MAKİNEYİ KULLANMAK İÇİN
DİKKAT: Motorun düşük yağ seviyesi ile çalıştırılması, motorun hasar görmesine neden
olur.
• Motor sıcakken kullanılmış yağı boşaltın. Sıcak yağ hızla ve tamamen boşalır.
• Yağ doldurma alanını temizleyin, ardından yağ doldurma kapağını / yağ çubuğunu çıkarın.
• Kullanılmış yağı yakalamak için çim biçme makinesinin yanına uygun bir kap yerleştirin,
ardından çim biçme makinesini sağ tarafına doğru yatırın. Kullanılmış yağ, doldurma boynundan
akacaktır. Yağın tamamen boşalmasına izin verin.
• Kullanılmış motor yağını ve kaplarını, çevre ile uyumlu bir şekilde imha edin. Kapalı bir
konteynırda, geri dönüşüm için yerel geri dönüşüm merkezinize veya servis istasyonuna
götürmenizi öneririz. Çöp kutusuna atmayın, yere dökmeyin veya bir drenaja dökmeyin.
• Tavsiye edilen yağ ile doldurun. Aşırı doldurmayın. Yağın motora yerleşmesi için birkaç dakika
bekleyin, ardından yağ seviyesini ölçün.
 .
Hava Temizleyici Servisi
Motorun bir hava filtresi veya hasarlı bir hava filtresi olmadan çalıştırılması, motora kirin

girmesine ve motorun hızlı çalışmasına neden olacaktır.
Kapak tırnaklarına bastırın ve kapağı çıkarın.
Filtreyi hava filtresi tabanından çıkarın.
Hasarlıysa değiştirin.Kiri temizlemek için sert bir yüzey üzerinde birkaç kez vurarak
filtreyi temizleyin veya içerideki hava filtresinden basınçlı hava
üfleyin. Asla kirleri fırçalamaya çalışmayın; fırçalama kiri liflere
zorlar.Nemli bir bez kullanarak hava temizleyici tabanının ve
kapağın iç kısmındaki kiri silin. Karbüratöre giden hava
kanalına kirin girmesini önlemek için dikkatli olun.
Filtreyi ve kapağı takın.

-
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Motor yağı
Biçme makinesi motorda yağsız olarak gönderilir.
Tüm motorlar, paketlemeden önce fabrikada çalıştırılır.
Petrolün çoğu sevkiyat öncesi çıkarılır; bununla birlikte
motorda bir miktar yağ kalır. Motorda kalan yağ miktarı
değişir. Yağ seviyesini, gösterildiği gibi yağ çubuğu
üzerindeki üst ve alt sınır işaretlerinin arasına getirmek için
yeterli yağ ekleyin. Motoru yağ ile aşırı doldurmayın.
Yakıt
• Doldurma kapağını çıkarın
• Yakıt deposunun boynundaki yakıt seviyesi limitinin altına yakıt ekleyin. Aşırı doldurmayın.
Motoru çalıştırmadan önce dökülen yakıtı silin.Yakıt deposu kapağını sıkın
UYARI : Motor benzinsiz teslim edilir, motoru çalıştırmadan önce 1,0 litre yakıt doldurun.
Benzin aşırı derecede yanıcıdır ve benzin buharı patlayabilir
ve ciddi yaralanmalara olabilir. Çocukların erişemeyeceği
yerlerde saklayın.Motor dururken iyi havalandırılmış bir
alanda yakıt doldurun. Motorun yakıt aldığı veya benzin

Buji Servisi

depolandığı alanda sigara içmeyin veya alev veya kıvılcım-

• İyi performans için bujinin düzgün bir
- şekilde kapatılması ve
birikintilerin olmaması gerekir.
Buji kapağını ayırın ve bujinin etrafındaki tüm kirleri temizleyin.
Bujiyi bir buji anahtarıyla çıkarın.Bujiyi kontrol edin. Elektrotlar
aşınmışsa veya izolatör çatlamış veya yontulmuşsa değiştirin.
Buji elektrodu boşluğunu uygun bir ölçü ile ölçün. Boşluk 0.028
~ 0.031 inç (0.7 ~ 0.8mm) olmalıdır. Gerekirse, yan elektrodu
uygun bir aletle dikkatlice bükerek boşluğu düzeltin.
Çapraz iş parçacıklarını önlemek için bujiyi elle dikkatlice takın.
Buji kapağındaki buji kapağını takın..



lara izin vermeyin. Ciltle tekrarlanan veya uzun süreli
temastan veya buharın solunmasından kaçının.
Yakıt doldurduktan sonra yakıt deposu kapağını sıkıca sıkın.
Herhangi bir yakıt dökülmüşse, motoru çalıştırmadan önce
-
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alanın kuru olduğundan emin olun.
Not: Tüm modellerde Elektrikli Başlatma İşlevi yoktur.

.

Gevşek bir buji aşırı ısınabilir ve motora zarar verebilir.
aşırı sıkılması, silindir kapağındaki dişlere zarar
verebilir.
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Bujinin



.
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.
BLAKE LEVER

Bıçak ağzı
• Biçme makinesini sağa doğru eğin, böylece hava filtresi tarafı yukarı kalkar. Bu, yakıt sızıntısını
ve zorlu girişleri önlemeye yardımcı olacaktır.
• Bıçağı hasar, çatlak ve aşın pas veya korozyon açısından inceleyin.
• Mat bir bıçak keskinleştirilebilir, ancak aşırı yıpranmış, eğilmiş, çatlamış veya başka şekilde
hasar görmüş bir bıçak değiştirilmelidir.
------------------------------• Bıçağı takarken daima bir tork anahtarı kullanılmalıdır.

Kesim Yüksekliği Ayarı
Kesme yüksekliği ayarlarını kontrol edin ve gerekli ayarlamaları yapın.Bıçak ciddi yaralanmalara neden olabilir. Kesme
yüksekliğini ayarlamadan önce motoru durdurun.

-------------------------------

Kaldırma ve yükleme
• Bıçağı bileme veya değiştirme için
çıkarırsanız, kurulum için bir tork
BLADE ADAPTOR
BLADE
anahtarına ihtiyacınız olacaktır.
BLADE ADAPTOR
BLADE
Ellerinizi korumak için ağır eldiven giyin.
BOLT
• Cıvatayı bir lokma anahtarla sökün.
WASHER
Cıvatayı sökerken bıçağın dönmesini
BOLT
önlemek için tahta bir blok kullanın.
Ardından bıçağı çıkarın.
WASHER
• Bıçağı bıçak cıvatasını ve özel pulları
kullanarak takın. Özel pulları, içbükey
tarafı bıçak ve konveks tarafa doğru cıvataya doğru olacak şekilde takın.
• Bıçak cıvatasını bir tork anahtarıyla sıkın. Cıvatayı sıkarken bıçağın dönmesini önlemek için
tahta bir blok kullanın.

Motorun Başlatılması
Soğuk durumda, marş kolunu çekmeden önce hava
filtresindeki primer düğmesini itmek gerekir.Sadece soğuk
motor kullanımı için kullanın.
Sıcaklık

İtme Zamanı

Ayrıca, kolay başlangıç için havayı karıştırmak için
daha fazla yakıt koymalıyız. Astar düğmesine
bastığınızda, yakıtı doğrudan karbüratörden yanma
odasına pompalayacaktır.
Not: Tüm modellerde bu jikle kolu yoktur.
Fren kolunu tekrar çekin ve tutamağa dayanmayın.
Debriyaj kolunu serbest bırakın. Bu, marş motorunu
çalıştırırken biçicinin ilerlemesini önleyecektir.

Çim torbası Temizleme Ve Değiştirme
• Torbayı bir bahçe hortumu ile yıkayın ve kullanmadan önce tamamen
kurumasını bekleyin; ıslak bir torba çabuk yapışır.
12

Değiştirme
• Torbanın plastik kenarlarını çerçeveden ayırın, çerçeveyi torbadan
çıkarın.
• Çerçeveyi poşete yerleştirin, poşetin plastik kenarlarını çerçeveye
klipsleyin

Not: Tüm modellerde bu kavrama kolu yoktur.
Modellerde elektrikli başlatma fonksiyonu varsa,
lütfen E-çalıştırma düğmesine hafifçe basınız, motor
çalışmaya başlayacaktır.

Motor Bakımı
Motor Yağı Seviyesini Kontrol Et

Not: Tüm modellerde Elektrikli Başlatma İşlevi
yoktur.

10
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• Motor yağı seviyesini biçiciyle kontrol edin.
Yağ doldurma kapağını çıkarın ve yağ çubuğunu temizleyin.
Yağ çubuğunu yağ doldurma ağzına takın, ancak vidalamayın.
Yağ seviye çubuğunda gösterilen yağ seviyesini kontrol edin. Alt tarafa yakın ise, yağ ile üst
seviyeye kadar doldurun. Aşırı doldurmayın.
Doldurma kapağını sıkıca vidalayın.

13
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RUN

(Sıcaklık düşükse, çalışmaya başlamadan önce motorun birkaç
dakika çalışmasına izin verin.)
RUN

-------------------------------------------

Motoru Durdur
Gaz kolunu “YAVAŞ” konumuna getirin.
Not: Tüm modellerde bu Gaz kolu yoktur.
Debriyaj kolunu serbest bırakın.
Fren kolunu serbest bırakın.

SLOW

--------------------------
CLUTCH LEVER

Not: Tüm modellerde bu
jikle kolu yoktur.
----------------------

---------------------------

.
BLAKE LEVER

----------------------

Biçme için Kontroller
• Motor çalıştığı anda bıçak harekete geçer. Makine çalışırken,
güvenlik kolunu çalışma pozisyonunda tutun. Motor kontrol
çubuğunu bıraktığınızda motor duracaktır.
• Biçiciden ayrılmanız gerektiğinde motoru durdurmak için kolu
serbest bırakın.
Debriyaj Kolu
Debriyaj kolunu ileriye doğru itin ve biçiciyi ileri doğru itmek için
gidona tutun.
Biçicinin ileriye doğru hareketini durdurmak için debriyaj kolunu
serbest bırakın.
-------------------------Motoru çalıştırmadan önce daima debriyaj kolunu serbest bırakın.
Debriyaj devreye girdiğinde, çim biçme makinesi ileriye
doğru hareket edecektir.
-------------------------Debriyaj kolunu hızlı ve eksiksiz bir hareketle çalıştırın,
böylece debriyaj tamamen serbest bırakılır. Kendinden
tahrikli biçme sırasında debriyaj kolunu gidona
doğru tutun. Bu, debriyaj mekanizmasının ömrünü
uzatmaya yardımcı olacaktır.
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Motor durduktan sonra bıçak birkaç saniye dönmeye devam edecektir. Çim biçme
makinesi katılımsız bırakılacaksa bujinin kapağını sökün.

FAST

Not: Tüm modellerde bu Gaz kolu yoktur.

FAST

Değişken hız kolu
Sürüş esnasında hız 2.7 - 5.0 km / s arasında ayarlanabilir. Gösterge panelindeki sağ kolu 10
etkinleştirin ve 4 farklı hızdan birine ayarlayın. Biri en düşük iki hızda sürerken, hız farkı önemli
ölçüde değişmeyecektir.
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-------------------------------------------

SLOW

CLUTCH LEVER

------------------------------Bakım
• Güvenlik seviyesi ve makinenin orijinal performansının zaman içinde değişmeden kalması
için düzenli ve özenli bakım gereklidir.
• Ekipmanın güvenli bir şekilde çalıştığından emin olmak için tüm somunları, cıvataları ve vidaları
sıkı tutun. Güvenlik ve performans için düzenli bakım şarttır.
• Ekipmanı asla depoda yakıtla birlikte
buharın alev veya kıvılcım veya aşırı ısı kaynağı olabilecek
BLADE ADAPTOR
BLADE
bir bina içinde saklamayın.
• Kapalı bir alanda saklanmadan önce motorun soğumasını bekleyin.
• Yangın tehlikesini azaltmak için motoru, egzoz susturucusunu, akü bölmesini ve yakıt depolama
alanını çim, yaprak veya aşırı yağdan koruyunuz.
BOLT Odalardaki kapları çim kesmeyle bırakmayın.
• Güvenlik nedeniyle, ekipmanı yıpranmış veya hasarlı parçalar ile kullanmayın. Parçalar
WASHER
değiştirilmeli ve tamir edilmemelidir. Orijinal yedek parçalar kullanın. Aynı kalitede olmayan
parçalar ekipmana zarar verebilir ve güvenliğiniz için tehlikeli olabilir.
• Yakıt deposunun boşaltılması gerekiyorsa, bu açık havada ve motor soğukken yapılmalıdır.
• Bıçağı çıkarırken ve monte ederken güçlü iş eldivenleri giyin.
• Keskinleştirmeden sonra bıçağın dengesini kontrol edin.
• Kendiliğinden kapanma korumasını ve çim tutucuyu sık sık aşınma ve bozulma açısından kontrol
edin.
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