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TALİMAT EL KİTABI
ÖNEMLİ BİLGİ: Bu birimi kullanmadan önce lütfen talimatları dikkatlice
okuyun ve anlayın. İleride başvurmak üzere bu talimatları saklayın.
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TANIMLAR (NE NEDİR?)

Hava alma haznesi

Yardım kolu
Şaft

Susturucu
kilitleme kolu

takımı
Kılavuz

AÇMA/
KAPAMA
anahtarı

Buji
Gaz

Jikle kolu

Yakıt deposu

Çalıştırma kolu

Anahtar

Koruma

Tırpan
başlığı

SEMBOL AÇIKLAMALARI

A. UYARI! Bu tırpan tehlikeli olabilir! Yanlış ya da dikkatsiz kullanılması ciddi, hatta
ölümcül yaralanmalara neden olabilir.

B. Tırpanı kullanmadan önce talimatlar el kitabını dikkatli biçimde okuyun ve anlayın.
C. Bu kulp ile sadece trimer kafasını kullanınız. Bu alet ile bıçakları veya salınım
aksamlarını asla kullanmayınız.

D. UYARI! Tırpan misinası, nesneleri hızla fırlatabilir. Kör kalabilir ya da yaralanabilir-
siniz. Her zaman göz koruması takın.

E. Her zaman kullanın:
Kulak koruması
Koruyucu gözlükler ya da siperlik

F. Yardım kolu, yalnızca okun altına yerleştirilmelidir.
G. Makinenin operatörü, çalışma sırasında kendisinden itibaren 15metre yarı çapında-
ki alana kimsenin girmemesini sağlamalıdır. Aynı alanda birden fazla operatör
çalışıyorsa, en az 15 metrelik güvenlik mesafesine dikkat edilmelidir.

H. Kurşunsuz ya da yüksek kaliteli kurşunlu benzin ile %2,5 oranında iki stroklu yağ
karışımı kullanın.

I. Motor AÇMA/KAPAMA anahtarı
J. Ses gücü seviyesi
K. Ses gücü seviyesi (2000/14/EC ile ilgili)
K. Milin maksimum dönme frekansı, dev/dak
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GÜVENLİK KURALLARI

UYARI! Başça araçlarını kullanırken
yangın ve ciddi yaralanma riskini en aza indir-
mek için temel güvenlik önlemlerine dikkat edil-
melidir. Tüm talimatları okuyun ve uygulayın.
Bu motorlu birim tehlikeli olabilir! Birimde ve
bu el kitabında bulunan tüm talimatların ve
uyarıların uygulanmasından operatör so-
rumludur. Birimi kullanmadan önce tüm tali-
matlar el kitabını okuyun! Birimin
kumandalarını tanıyın ve doğru kullanımını
tam olarak öğrenin. Bu birimin kullanımını,
yalnızca birim ve bu el kitabında verilen tali-
matları ve uyarıları okuyan, anlayan ve uygu-
layan kişilerle sınırlandırın. Asla çocukların
bu birimi kullanmasına izin vermeyin.

BİRİM ÜZERİNDEKİ
GÜVENLİK BİLGİLERİ

TALİMAT EL
KİTABI

TEJLİKE: Bu aletle asla bıçak, tel ya
da sallanan araçlar kullanmayın. Bu birim
yalnızcamisinalı tırpan amacıyla kullanılacak
şekilde tasarlanmıştır. Başka aksesuarların
ya da eklerin kullanılması yaralanma riskini
artıracaktır.

UYARI! Tırpan misinası, nesneleri
hızla fırlatabilir. Siz ya da başka kişilerin kör
kalmasına ya dayaralanmasına nedenolabi-
lir. Güvenlik gözlükleri takın ve bacaklarınızı
koruyacak teçhizatlar giyin. Vücudunuzun
tüm parçalarını döner misinadan uzak tutun.

Çocukların, etraftaki diğer kişilerin ve hayvan-
ların 15metre uzakta kalmalarını sağlayın. Eğer
daha yakına herhangi bir insan ya da hayvan
girdiğinde anında birimi durdurun.
Bu kılavuzda belirtilmeyen herhangi bir olay
meydana geldiğinde dikkatli olun ve düzgün
bir yargıyla hareket edin. Yardıma gereksinim
duyarsanız, bölgenizdeki yetkili servisle
görüşün.
OPERATÖRÜN GÜVENLİĞİ
S Gerektiği gibi giyinin. Aracı kullanırken ya
da araç üzerinde bakım yaparken her za-
man güvenlik gözlükleri ya da benzeri bir

göz koruması takın. Göz koruması, Z87
işaretine sahip olmalıdır.

S Tozlu bir ortamda çalışıyorsanız her zaman
yüz ya da toz maskesi takın.

S Her zaman ağir hizmet uzun pantolonlar,
uzun kollu giysiler, bot ve eldiven giyin.
Güvenlik bacak korumalarının giyilmesi
önerilmektedir.

S Her zaman ayak koruması takin. Çıplak
ayak ya da terlikle çalısmayın. Dönen mis-
inadan uzak durun.

S Saçlarınızı, omuz hizasından yukarısında
tutun. Bol elbiseleri ya da üzerinde sarkan
bağcık, askı, püskül vs. sarkan elbiseleri
giymeyin ya da sarkan kısımlarını topar-
layın. Elbiselerin bu bölümleri makinenin
hareketli parçalarına dolanabilirler.

S Vücudunuzun her tarafının kapalı olması,
dönen misinanın fırlattığı toprak ve zehirli
bitki parçalarından korunmanıza yardımcı
olur.

S Dikkatli olun. Yorgun, hasta, sinirli ya daal-
kol, uyuşturucu ya da ilaçların etkisi altında
olduğunuzda bu birimi çalıştırmayın.
Yaptığınız işe dikkat edin; sağduyunuzu
kullanın.

S Işitme koruması takın.
S Katalizatör susturucusu çok ısınır, bunedenle
makinenin kullanımı sona erdikten sonra
sıcaklığı hemen kaybolmaz. Susturucunun
ısınması, makine boşta çalışıyorken de de-
vam eder. Susuturcuya dokunmak, deride
yaralanmalara neden olabilir. Yanma tehlike-
sine karşı dikkatli olunuz.

S Aracı asla kapalı bir odada ya da binada
çalıştırmayın ya da kullanmayın. Egzoz
gazlarının solunması ölüme neden olabilir.

S Tutma yerlerinde yağ ya da yakıt bulunma-
masına özen gösterin.
BİRİM / BAKIM GÜVENLİĞİ
S Karbüratör ayarlaması işlemi dışındaki
bakım işlemlerini gerçekleştirirken bujiyi
sökün.

S Her kullanımdan önce hasarlı parça olup
olmadığını kontrol edin ve böyle parçaları
değiştirin. Kullanmadan önce yakıt sızıntısı
olup olmadığını kontrol edin; varsa onarın.
Aracı her zaman iyi çalışır durumda tutun.

S Birimi kullanmadanönce parçalanmış, çat-
lak, kırık ya da başka herhangi bir şekilde
hasar görmüş tırpan başlığı parçalarını
değiştirin.

S Birime, önerilen şekilde bakım yapın.
Kesmemisinasının uzunluğunun doğru ol-
duğundan emin olun.

S Yalnızca 2 mm çapındaki McCulloch mar-
ka misinalar kullanın. Asla tel, ip, sicim vs.
kullanmayın.

S Birimi kullanmadan önce gerekli korumayı
düzgün biçimde takın. Yalnızca belirtilen
tırpan başlığını kullanın; doğru takıldığından
ve tam olarak sıkıştırıldığından emin olun.

S Birimin bu kılavuzda gösterilen şekilde
doğru biçimde takıldığından emin olun.
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S Misinanın herhangi bir nesneye
dokunmasını önlemek için karbüratör
ayarlamalarını, aracın alt kısmını destek-
leyerek yapın.

S Karbüratör ayarlamasını yaparken
yakınınızdaki kişileri uzaklaştırın.

S Yalnızca önerilen McCulloch aksesuarlarını
ve yedek parçalarını kullanın.

S Bu kılavuzda belirtilmeyen tüm servis ve
ayarlama işlemlerini yetkili bir servise
yaptırın.
YAKIT GÜVENLİĞİ
S Yakıtı açık havada karıstırın ya da doldu-
run.

S Kıvılcim ya da alevden uzak tutun.
S Yakıt için onaylı bir kap kullanın.
S Yakıtın ya da birimin yanında sigara içmey-
in ya da içilmesine izin vermeyin.

S Yakıt ya da yağ dökmemeye dikkat edin.
Tüm dökülen yakıtları silin.

S Motoru çalıştırmadan önce yakıt doldur-
duğunuzalandan enaz 3metre uzağagidin.

S Yakıt deposunun kapağını açmadan önce
motoru durdurun ve soğumasını bekleyin.

S Benzini her zaman yanıcı sıvılar için onaylı
kaplarda saklayın.
KESME SIRASINDA GÜVENLİK

UYARI!Her kullanımdanönce alanı in-
celeyin. Firlayabilecek ya da misinaya dola-
nabilecek nesneleri (taş, cam kırığı, çivi, tel,
vs.) kaldırın. Sert nesneler tırpan kafasına za-
rar verebilir ve fırlayarak ciddi yaralanmalara
neden olabilir.
S Yalnızca tırpanlama, sökme, biçme ve
süpürme için kullanın.Kenar düzeltme,bu-
dama ya da çit budama için kullanmayın.

S Yere sağlam basın ve dengenizi koruyun.
Uzanarak çalışmayın.

S Vücudunuzun tüm parçalarını susturucu
ve dönen misinadan uzak tutun. Motoru
bel seviyenizin altında tutun. Sıcak sustu-
rucu, ciddi yanıklara neden olabilir.

S Sağdan sola doğru kesim yapın. Kesme
işleminin korumanın sol tarafında

yapılması, parçaların operatörden uzağa
fırlatılmasını sağlar.

S Yalnızca güneş ışığı altında ya da güçlü bir
suni aydınlatma olduğunda kullanın.

S Yalnızca bu kılavuzda açıklanan işlerde
kullanın.
NAKLİYE VE DEPOLAMA
S Aracı uzun süre kullanılmamak üzere kaldır-
madan ya da bir araç içinde taşımadan önce
motorun soğumasını bekleyin.

S Birimi depoya kaldırmadan ya da
taşımadan önce yakıt deposunu boşaltın.
Motoru çalıştırıp, durana kadar
çalıştırmaya devam ederek karbüratörde
kalan yakıtı tüketin.

S Aleti ve yakıtı, yakıt buharlarının su ısıtıcılar,
elektrikli motorlar ya da şalterler, fırınlar vs.
gibi aletlerden kaynaklanabilecek kıvılcım
ya da açık alevlere ulaşamayacağı bir yere
koyun.

S Misina sınırlandırıcı kaza sonucu yaralan-
malara neden olmayacak şekilde birimi
saklayın. Ürün, şaftından asılabilir.

S Aracı, çocukların ulaşamayacağı bir yere
koyun.
ÖZEL UYARI: Benzinle çalışan motorlara
sahip el aletlerini kullanma sonucunda uzun
süre titreşime maruz kalma, parmak ve elde
kan damarı ya da sinir hasarlarına, dolaşım
bozukluğuna sahip kişilerde eklemlerde so-
runlara ya da anormal şişmelere neden ola-
bilir. Sağlıklı kişilerde de uzun süre soğuk ha-
vada çalışmayla kan damarları hasarları
arasında ilişki olduğu düşünülmektedir.
Eğer uyuşma, ağri, güç kaybı, deri renginde
ya da dokusunda değişiklik ya da parmak,
el, ya da eklemlerde his kaybı gibi belirtilerle
karşılaşırsanız, bu aleti kullanmayı bırakın ve
bir doktora başvurun. Anti--- titreşim sistemi,
bu sorunların ortadan kalkacağını garanti et-
mez. Sürekli ya da düzenli olarak motorlu
aletleri kullanan kişilerin kendi fiziksel
durumlarını ve bu aletin durumunu takip et-
meleri gerekmektedir.

MONTAJ

UYARI! Birimin düzgün monte edil-
diğinden ve tümbağlamaparçalarının sıkıol-
duğundan emin olun.
Parçaları hasara karşı inceleyin. Hasarlı
parçaları kullanmayın.
Boş yakıt deposunda yakıt filtresinin
tıngırdaması normaldir.
Üretici tarafından yapılan karbüratör ayarlama-
ları ve testler dolayısıyla susturucuda yakıt ya
da yağ artıklarının bulunması normaldir.

ŞAFT MONTAJI
DIKKAT: Şaftı monte ederken, sabit dur-
ması için birimi düz bir yüzey üzerine
yerleştiriniz.
1. Üst ve alt şaftlardaki girintileri hizalayınız.

Üst şaft

Alt şaft

Girintiler

2. Alt şaft tamamen üst şafta tamamen
yerleşinceye kadar (şaftlar yerlerine otu-
runcaya kadar) iki şaftıbirbirine doğru iti-
niz.
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3. Alt kilitlemekolu takımınıüst kilitlemekolu
takımına geçiriniz ve saat yönünde çevir-
erek sıkıştırınız.

Üst kilitleme kolu
takımı

Alt kilitleme kolu
takımı

NOT: Kilitleme kolu takımının sıkıştırılmaması
halinde şaftlar tamamen yerine oturmaya-
caktır.
TUTMA YERİNİN AYARLANMASI

UYARI! Yardım kolunu ayarlarken her
zaman güvenlik etiketinden yukarıda, şaftın
üzerindeki işaretin ya da okun altında olduğun-
dan emin olun.
1. Tutma yerinin üzerindeki kelebek somu-
nu gevşetin.

2. Şaftın üzerindeki tutma yerini dik konu-
ma getirin; kelebek somunu tekrar sıkın.

KORUMANIN TAKILMASI

UYARI! Koruma düzgün biçimde
takılmalıdır. Koruma,nesnelerin operatöre ya
da diğer kişilere fırlaması riskine karşi kısmi
koruma sağlar ve üzerinde fazla misinayı
kesmek üzere tasarlanmış bir misina
sınırlandırıcı bulunmaktadır. Misina
sınırlandırıcı (korumanın alt tarafında) kes-
kindir ve bir yerinizi kesebilir.
1. Somunu korumadan çıkartın.
2. Braketi korumadaki yuvaya takın.
3. Cıvata, braketin içindeki delikten geçene
kadar korumayı bir noktasından sabitleyin.

4. Somunu tekrar takın ve bir anahtarla
(ürünle birlikte verilir) iyice sıkın.

Somun

Braket

Koruma

Yuva

Anahtar

KULLANMA

UYARI! Baslamadan önce güvenlik
kurallarındaki yakıtla ilgili bilgileri okuduğun-
uzdan emin olun. Güvenlik kuralları
anlamadıysanız, aracınıza yakıt koymaya
çalışmayın. Yetkili bir servisle görüşün.
MOTORA YAKIT KOYMA

UYARI! Yakıt doldururken yakıt
kapağını yavaşça çıkartın.
Motor, kurşunsuz benzinle çalışır.
Çalıştırmadan önce benzin, yüksek kaliteli
2---döngülü hava soğutmalı motor yağı ile
karıştırılmalıdır. 40:1 (%2,5) oranında McCul-
loch marka yağ ile karıştırılmasını öneriyoruz.
40:1 oranı, 5 litre benzinin 0,125 litre yağ ile

karıştırılmasıyla elde edilir. Otomobil ya da
tekne yağı KULLANMAYIN. Bu yağlar, motorun
zarar görmesine neden olabilir. Yakıtı
karıştırırken yağ kabının içinde basılı talimatları
uygulayın. Yağı benzine ekledikten sonra kabı
kısa bir süre çalkalayarak yakıtın iyice
karıştığından emin olun. Araca yakıt doldurma-
dan önce her zaman yakıtla ilgili güvenlik
kurallarını okuyun ve bunlara uygun hareket
edin.

ÖNEMLİ
Alkolle harmanlanmis yakıtların (gazohol ola-
rak adlandırılan ya daetanol yadametanol kul-
lanarak), depolama sırasında ayrılmaya ve asit
oluşumuna yol açan nemi çekebildiği
görülmüştür. Asitli gazlar, saklama sırasında
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motorun yakıt sisteminezarar verebilir.Motorda
sorunlara neden olmamak için 30 gün ya da
daha uzun süre saklamadan önce yakit siste-
miniboşaltın. Benzindeposunu boşaltın,moto-
ru çalıştırın ve yakıt hatları ve karbüratördeki
tüm yakıt bitene kadar çalışmasını sağlayın. Bir
sonraki çalıştırmanızda yeni yakıt kullanın. Asla
yakıt deposundamotor yada karbüratör temiz-
leme ürünleri kullanmayın; aksi takdirde hasar
meydana gelebilir.
BİRİMİN DURDURULMASI
S Motoru durdurmak için AÇIK/KAPALI
anahtarını KAPALI konumuna getirin.
BİRİMİN ÇALIŞTIRILMASI

UYARI! Motor çalıştırılırken tırpan ucu
döner. Susturucu ile temas etmeyin. Sıcak
susturucu, ciddi yanıklara neden olabilir.
SOĞUK MOTORU (ya da yakıtı bittik-
ten sonra sıcak motoru) ÇALIŞTIRMA:
Çalıştırma konumu

1. Birimi düz bir yüzeye yerleştirin.
2. AÇIK/KAPALI anahtarını AÇIK konumu-
na getirin.

3. Hava alma haznesine 6 kez yavaşça basın.
4. Jikle kolunu FULL CHOKE (TAM JIKLE)
konumuna getirin.

5. Bundan sonraki tüm işlem adımlarında
tetiği sıkın ve öyle tutun.

Çalıştırma kolu

Jikle
kolu

Hava alma
haznesi

Gaz

6. Çalıştırma ipini motor çalışmaya
başlıyormuş gibi sesler çıkarana kadar
çekin. 6 kezden fazla çekmemeye dikkat
edin.

7. Motor çalışmaya başlıyormuş gibi sesler
çıkarmaya başlayınca jikle kolunu HALF
CHOKE (YARIM JİKLE) konumuna geti-
rin.

8. Motor çalışana kadar çalıştırma ipini
sertçe çekin ama 6 kezden fazla çek-
memeyedikkat edin. 6 kez çektikten son-
ra motor çalışmazsa (HALF CHOKE (YA-
RIM JİKLE) konumunda), jikle kolunu
FULL CHOKE (TAM JİKLE) konumuna
getirin ve hava alma bölmesine 6 kez
basın. Gaz tetiğini sıkın ve öyle tutun.
Çalıştırma ipini 2 kezdahaçekin. Jikle ko-
lunu HALF CHOKE (YARIM JİKLE) konu-
muna getirin ve 6 kezden fazla olmamak
koşuluyla çalıştırma ipini motor çalışana
kadar çekin. NOT: Motor çalışmazsa
büyük olasılıkla boğulmuştur.
BOĞULMUŞ MOTORU ÇALIŞTIRMA
başlığına geçin.

9. Motor çalışınca, 10 saniye kadar bu
şekilde çalıştırın, ardından jikle kolunu
RUN (JİKLE KAPALI) konuma getirin.
Gaz tetiğini bırakmadan önce RUN
(JİKLEKAPALI) konumunda birimi 30 sa-
niye kadar daha çalıştırın. NOT: Eğer
RUN (JİKLE KAPALI) konumunda motor
stop ederse, jikle kolunu HALF CHOKE
(YARIM JİKLE) konumuna getirin ve 6
kezden fazla olmamak koşuluyla
çalıştırma ipini motor çalışana kadar çe-
kin.

SICAK MOTORU ÇALIŞTIRMA
1. AÇIK/KAPALI anahtarını AÇIK konumu-
na getirin.

2. Jikle kolunu HALF CHOKE (YARIM
JİKLE) konumuna getirin.

3. Gaz tetiğine basın ve basılı tutun. Motor
sorunsuz çalışana kadar tetiği tamolarak
çekmeye devam edin.

4. Motor çalışana kadar çalıştırma ipini
sertçe çekin ama 5 kezden fazla çek-
memeye dikkat edin.

5. Motorun 15 saniye çalışmasını bekleyin.
Ardından jikle kolunu RUN (JİKLE
KAPALI) konumuna getirin.

NOT:Eğermotor çalışmazsa, çalıştırma ipini
5 kez daha çekin. Motor hala çalışmıyorsa
büyük olasılıkla boğulmuştur.
BOĞULMUŞ MOTORU ÇALIŞTIRMA
Boğulmuşmotoru çalıştırmak için jikleyi OFF
CHOKE (JİKLE KAPALI) konumuna getirin;
ardından ipi çekerek motordaki fazla yakıtın
temizlenmesini sağlayın. Aracın ne kadar
boğulduğuna bağli olarak çalıştırmak için
çalıştırma ipi kolunu çok kez çekmeniz gere-
kebilir. Birim hala çalışmıyorsa, SORUN
GİDERME TABLOSU’na bakın.
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KULLANMA
KULLANIM KONUMU

Sağdan sola doğru kesim yapın.

HER ZAMAN GİYİN:

Ağır hizmet
ayakkabılar

Göz
koruması

İşitme
koruması

Ağır uzun
pantolonlar

UYARI! Her zaman göz ve işitmekoru-
ması takın. Asla tırpan kafasının üzerine
doğru eğilmeyin. Taş ya da toprak gözleri-
nize ya da yüzünüze fırlayabilir ve ciddi yara-
lanmalara veya körlüğe neden olabilir.
Motoru gerektiğinden yüksek hızda
çalıştırmayın. Kesme misinası, motor tam gaz-
dan daha yavaşta çalışırken etkin biçimde kes-
er. Daha düşük hızlarda motorda daha az
gürültü ve titreşim olur. Kesme misinası daha
uzun süre dayanır ve makara üzerine
“yapışma” olasılıği daha azdır.
Kesme yapmıyorken her zaman gaz tetiğini
bırakın ve motorun rölantiye dönmesine izin
verin.
Motoru durdurmak için:
S Gaz tetiğini bırakın.
S AÇIK/KAPALI anahtarını KAPALI konumu-
na getirin.
TIRPAN MİSİNASI GÜVENLİĞİ
Tırpan misinası, motor tam gazda çalışırken
tırpan kafasının altı yere her vurulduğunda
yaklaşın 2 inç (5 cm) ilerler. En etkili misina
uzunluğu, misina sınırlandırıcının izin verdiği
maksimum uzunluktur. Alet çalıştırılırken her
zaman korumanın takılı olmasını sağlayın.

UYARI! Yalnızca 2mm çapında misin-
alar kullanın. Diğermisina boyları ya dasekil-
leri düzgün biçimde çıkmayacak ve kesme
kafasının düzgün işlememesine ya da ciddi
yaralanmalara neden olabilecektir. Tel, ip, si-
cim vs. gibi başka malzemeler kullanmayın.
Kesme sırasında tel kopabilir ve ciddi yara-
lanmalara neden olacak şekilde fırlayabilir.
KESME YÖNTEMLERİ

UYARI! Sert nesnelerin (kaya, çakıl,
çit, direk vs.) yanında kesme yaparken en
düşük hızda çalışın ve misinayı kesilecek
malzeme doğrudan sokmamaya dikkat

edin. Aksi takdirde tırpan kafası zarar görebi-
lir, misinaya dolanabilir ya da fırlayarak ciddi
tehlikelere neden olabilir.
S Misinanın ucu kesimi yapar. Misinayı,
kesme alanına doğrudan sokmayarak en
iyi performansı elde edebilir ve misinanın
daha az aşınmasını sağlayabilirsiniz.
Doğru ve yanlış kesim şekilleri aşağıda
gösterilmiştir.
Misinanın ucu
kesimi yapar

Doğru Yanlış

Misina çalışma
alanında toplanmış

S Misina, duvar, çit, ağaç ya da çiçek
tarhlarının üzerindeki çim ve otları kolaylık-
la temizleyebilir ancak aynı zamanda
ağaçlarınyadaçalıların hassaskabuklarını
kesebilir ya da çitlerde iz bırakabilir.

S Tırpanlama ya da sökme için, misinanın
ömrünü uzatmak ve kafanın daha az
aşınmasını sağlamak için özellikle
aşağıdaki durumlarda tam gazdan daha
düşük hızlarda çalışın:
S Zorlu olmayan bir kesme sırasında.
S Küçük direkler, ağaçlar ya da tel çit gibi
misinanın sarılabileceği nesnelerin
yanında.

S Biçmeya dasüpürme için, temiz ve iyi bir iş
çıkarmak için tam gazda çalısın.
TIRPANLAMA --- Tırpan kafasının alt tarafını
yerden yaklaşık 80 mm yukarıda ve açılı
biçimde tutun. Yalnızcamisinanın ucunun te-
mas etmesine izin verin. Tırpan misinasını,
çalışma alanına doğru bastırmayın.
Tırpanlama

Yerden 3 inç
(8 cm) yukarıda

SÖKME --- Sökme tekniği, istenmeyen bitkil-
erin sökülmesi için kullanılır. Tırpan kafasının
alt tarafını yerden yaklaşık 80 mm yukarıda
ve açılı biçimde tutun. Misinanın ucunun,
ağaç, direk vs. gibi nesnelerin etrafındaki ze-
mine vurmasına izin verin. Bu tekniktemisina
daha fazla aşınır.
Sökme

BIÇME --- Bu tırpan, geleneksel çimbiçmema-
kinelerinin ulaşamadığı yerlerdeki çimleri
biçmek için idealbir araçtır. Biçmekonumunda,
misinayı yere paralel tutun. Yerdeki bitkileri
sökeceğinden ve alete zarar vereceğinden
kafayı zemine bastırmamaya dikkat edin.
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Biçme

SÜPÜRME --- Dönenmisinanıın üflemeetkisi,
hızlı vekolaybir temizlik için kullanılabilir.Mis-
inayı, süpürülecek yüzeye paralel ve yukar-
ıda olacak şekilde tutun ve aleti yana doğru
hareket ettirin.

Süpürme

BAKIM

UYARI! Karbüratör ayarlaması işlemi
dışındaki bakım işlemlerini gerçekleştirirken
bujiyi sökün.
GEVŞEK BAĞLAMA PARÇASI YA
DA DIĞER PARÇALAR OLMADIĞINI
KONTROL EDİN
S Buji Yuvası
S Hava Filtresi
S Muhafaza Vidaları
S Yardım Kolu Ayarı
S Pislik Koruması
HASARLI YA DA AŞINMIŞ PARÇA
OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİN
Aşınan ya da hasarlı parçaların değiştirilmesi
için yetkili bir servis ile görüşün.
S AÇIK/KAPALI anahtarı --- Anahtarı KAPALI
konuma getirerek AÇIK/KAPALI anahtarının
düzgün çalıştığindan emin olun. Motorun
durduğundan emin olun; ardından motoru
tekrar çalıştırın ve devam edin.

S Yakıt Deposu --- Depoda hasar ya da sızıntı
belirtileri varsa birimi kullanmayıdurdurun.

S Pislik Koruması --- Pislik koruması hasarlıy-
sa kullanmayı durdurun.
BİRİMİ VE ETİKETLERİ İNCELEYİN
VE TEMİZLEYİN
S Her kullanımdan sonra birimin her
noktasını kontrol ederek gevşek ya da
hasarlı parça bulunup bulunmadığını kon-
trol edin. Islak bir bez ve yumuşak bir de-
terjan kullanarak birimi ve etiketleri temiz-
leyin.

S Birimi temiz ve kuru bir bezle silin.

HAVA FİLTRESİNİ TEMİZLEYİN
Kuru bir hava filtresi motorun performansını
düşürür, yakıt tüketimini ve zararlı emisyon-
ları artırır. Her 5 saatlik çalışma sonunda te-
mizleyin.
1. Kapak açıldığında toprağin karbüratör
bölmesine düşmesini önlemek için ka-
paği ve etrafındaki alanı temizleyin.

2. Parçaları, aşağıda gösterilen şekilde
çıkartın.

NOT: Yangın tehlikesi yaratmamakya daza-
rarlı buhar emisyonları oluşturmamak için fil-
treyi benzin ya da diğer bir yanıcı solvent ile
temizlemeyin.
3. Filtreyi sabun ve su ile yıkayın.
4. Filtrenin kurumasını bekleyin.
5. Parçaları yerine takın.

Düğme

Hava filtresi kapağı

Hava
filtresi

BUJİYİ DEĞİŞTİRİN
Bujiyi, motorun daha kolay ve daha iyi
çalışmasını sağlamak için her yil değiştirin.
Buji açıklığını 0,6mm’ye ayarlayın. Ateşleme
zamanlaması sabittir ve ayarlanamaz.
1. Buji yuvasını döndürün ve çekip çıkartın.
2. Bujiyi silindirden çıkartın ve atın.
3. Champion RCJ---6Y bujisi takın ve 19
mm soket anahtarıyla iyice sıkın.

4. Buji yuvasını yerine takın.
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SERVİS VE AYARLAMALAR

MİSİNANIN DEĞİŞTİRİLMESİ
1. Tırpan kafasının yan tarafındaki dillere
basarak, kapak ve makarayı çıkarınız.

DilDil

Kapak

Makara

2. Varsa içte kalan kordonu çıkarınız.
3. Tüm parçalardaki kir ve pislikleri temiz-
leyiniz. Aşınmış veya hasarlı isemakarayı
değiştiriniz.

4. Önceden sarılmış bir makarayla
değiştiriniz veya 8metre uzunluğunda, 2
mm çapında McCulloch marka kordon
kullanarak kordonu değiştiriniz.

UYARI! Kopabilecek ve tehlike yarata-
bilecek tel, ip, sicim vs. gibi malzemeleri asla
kullanmayın.

5. Mevcut bir makaraya yeni bir kordon ta-
karken, makarayı aşağıdaki şekilde
gösterildiği gibi tutunuz.

6. Kordonu orta noktadan eğiniz ve eğimli
kısmı makaranın orta kasnağındaki
yarığa geçiriniz. Kordonun yarıktaki pozi-
syonuna oturduğundan emin olunuz.

Yarık

7. Parmaklarınızı kordonların arasında tuta-
rak, kordonları düzgünce ve sağlam bir
şekilde makaraya saat yönünde sarınız.

8. Kordonları kılavuz yarıklara yerleştiriniz.

Kılavuz yarık

Kılavuz
yarık

9. Makarayı kapağın içine yerleştiriniz.
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10. Kordonların uçlarını kapağın yanlarında-
ki çıkış deliklerinden geçiriniz.

Kapak

Misina çıkış delikleri

11. Makarayı ve kapağı tırpan kafasındaki
yerine geri takınız. Kapak yerine oturun-
caya kadar itiniz.

KARBÜRATÖR AYARI

UYARI! Rölanti hızı ayarlamasını ya-
parken yakınınızdaki kişileri uzaklaştırın. Bu
işlemsırasında tırpankafasıdöner.Koruyucu
teçhizatlar giyin ve tüm güvenlik önlemlerine
uyun.
Karbüratör fabrikada dikkatli biçimde
ayarlanmıştır. Aşağıdaki koşullardanherhan-
gi biriyle karşılaşırsanız ayarlama yapmanız
gerekebilir:
S Gazı bıraktığınızda motor rölantide
çalışmıyor.
Kesme eki toprağın üzerinde olacak ve her-
hangi bir nesneyle temas etmeyecek şekilde
birimi destekleyerek bu ayarlamaları yapın.
Çalıştırırken ya da ayarlama yaparken birimi
elinizle tutun. Vücudunuzun tüm parçalarını
susturucu ve kesme ekinden uzak tutun.
Rölanti Hızı Ayarı
Motorun rölantide kalmasını sağlayın. Motor
hızını durmadan çalışacak (rölanti çok
düşük) şekilde ayarlayın.
S Motor stop ediyorsa ya da durmak üzere
olacak kadar yavaşlıyorsa rölanti hızı
vidasını saat yönünde döndürerek motor
hızını arttırın.

S Rölanti hızı vidasını saat yönünün tersine
döndürerek motor hızını azaltın.

Hava filtresi
kapağı

Rölanti hızı vidası

Bu işlemin gerçekleştirilmesiyle ilgili daha
fazla yardıma ya da bilgiye ihtiyacınız varsa,
bir yetkili servisle görüşün.
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SAKLAMA

UYARI! Her kullanımdan sonra
aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:
S Aracı uzun süreli kaldırmadan ya da
taşımadan önce motorun soğumasını
sağlayın.

S Aleti ve yakıtı, yakıt buharlarının su ısıtıcılar,
elektrikli motorlar ya da şalterler, fırınlar vs.
gibi aletlerden kaynaklanabilecek kıvılcım
ya da açık alevlere ulaşamayacaği ve iyi
havalandırılan bir yere koyun.

S Birimi depoya kaldırmadan ya da
taşımadan önce yakıt deposunu boşaltın.

S Birimi ve yakıtı çocukların kesinlikle
ulaşamayacağı bir yere koyun.

S Araci, tüm korumaları yerinde olacak
şekilde kaldırın. Herhangi bir keskin nes-
nenin, kaza sonucu yaralanmaya neden
olmayacak şekilde yerleştirin.
SEZON SONUNDA KALDIRMA
Sezon sonunda ya da birim 30 gün ya da
daha uzun bir süre kullanılmayacaksa birimi
uzun süre kaldırma için hazırlayın.
Eğer birimi uzun süreliğine kaldırıyorsanız:
S Kaldırmadan önce aracı temizleyin.
S Temiz ve kuru bir alanda saklayın.
S Dış metal yüzeyleri hafifçe yağlayın.

MOTOR
S Bujiyi çıkartın ve buji açıklığına 1 çay kaşığı
40:1, 2---döngülü motor yağı (hava
soğutmalı) dökün. Yağı dağıtmak için
çalıştırma ipini yavaşça 8---10 kez çekin.

S Bujiyi önerilen türde ve ışı aralığında yeni
bir tanesiyle değiştirin.

S Hava filtresini temizleyin.
S Birimde gevşek vida, somun ya da cıvata
olmadığından emin olmak için tüm birimi
kontrol edin. Tüm hasarlı, kırık ya da
aşınmış parçaları değiştirin.

S Bir sonraki sezonun başında, yalnızca
doğru benzin---yağ karışımına sahip taze
yakıt kullanın.
DİGER
S Bir sezondan diğerine kadar birimin içinde
benzin bırakmayın.

S Paslanmaya başlarsa benzin kabınızı
değiştirin.
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SORUN NEDENİ ÇÖZÜM
Motor
çalışmıyor.

1. AÇIK/KAPALI anahtarı
KAPALI konumda

2. Motor boğulmuş.

3. Yakıt deposu boş.

4. Buji ateşlemiyor.
5. Yakıt karbüratöre
ulaşmıyor.

6. Karbüratörün
ayarlanması gerekiyor.

1. AÇIK/KAPALI anahtarını AÇIK
konumuna getirin.

2. Kullanma Bölümünde “Boğulmuş
Motoru Çalıştırma” konusuna bakın.

3. Yakıt deposunu doğru yakıt
karışımıyla doldurun.

4. Yeni buji takın.
5. Yakıt filtresinin kirli olup olmadığını
kontrol edin ve değiştirin. Yakıt
hatlarında katlanma ya da çatlak olup
olmadığına bakın; gerekli onarımları
yapın ya da değiştirin.

6. Yetkili bir servisle görüşün.

Motor düzgün
biçimde rölan-
tide kalmıyor.

1. Karbüratörün
ayarlanması gerekiyor.

2. Krank mili contaları
aşınmış.

3. Sıkıştırma yetersiz.

1. Servis ve Ayarlamalar Bölümünde
“Karbüratör Ayarı” na bakın.

2. Yetkili bir servisle görüşün.

3. Yetkili bir servisle görüşün.
1. Hava filtresi kirli.

2. Buji bozulmuş.

3. Karbüratörün
ayarlanması gerekiyor.

4. Susturucu çıkış filtresinde
karbon birikmiş.

5. Sıkıştırma yetersiz.

Motor
hızlanmıyor,
güçsüz ya da
yük bin-
diğinde du-
ruyor.

1. Hava filtresini temizleyin ya da
değiştirin.

2. Bujiyi temizleyin ya da değiştirin ve
açıklığını ayarlayın.

3. Yetkili bir servisle görüşün.

4. Yetkili bir servisle görüşün.

5. Yetkili bir servisle görüşün.
Motordan
çok duman
çıkıyor.

1. Jikle kısmen açık.
2. Yakıt karışımı doğru değil.

3. Hava filtresi kirli.

4. Karbüratörün
ayarlanması gerekiyor.

1. Jikleyi ayarlayın.
2. Yakıt deposunu boşaltın ve doğru
yakıt karışımıyla doldurun.

3. Hava filtresini temizleyin ya da
değiştirin.

4. Yetkili bir servisle görüşün.

Engine runs
hot.

1. Yakıt karışımı doğru değil.

2. Buji yanlış.
3. Karbüratörün ayarlanması
gerekiyor.

4. Susturucu çıkış filtresinde
karbon birikmiş.

1. Yakıt deposunu boşaltın ve doğru
yakıt karışımıyla doldurun.

2. Doğru buji takın.
3. Yetkili bir servisle görüşün.

4. Yetkili bir servisle görüşün.

UYARI! Aracın çalışmasını gerektirenler dışında aşağıda önerilen çözümlerin
tümünde herhangi bir işlem yapmadan önce her zaman aracı durdurun ve bujiyi
çıkartın.

SORUN GİDERME TABLOSU
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DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

EC Uygunluk Beyanı (Yalnızca Avrupa için geçerli)
Yetkili Genel Temsilci olarak biz, Husqvarna AB, SE--561 Huskvarna, Sweden, Tel:
+46--36--146000, adresindeki şirket, işbu nedenle testerelere onaylayıp güvence altına
almıştır.McCulloch model TrimMac 250 LS 2008---335N00001 ve sonras (yı lımetinde
ve tabelada gösterilecek ve buna ek olarak sonraki numaralar bildirilecektir) TAVSİYE
DİREKTİFLERİNDEKİ kurallara karşı lı k gelmelidir.
- “makineler hakkında” başlıklı, 22 Haziran 1998 tarih ve 98/37/EC sayılı KONSEY
DİREKTİFİ’nin IIA Eki.

- “elektromanyetik uygunluk hakkında” başlıklı, 15 Aralik 2004 tarih ve 2004/108/EC
sayílí KONSEY DİREKTİFİ ve geçerli ekler.

- “çevreye gürültü emisyonları hakkında” başlıklı, 8 Mayıs 2000 tarih ve 2000/14/EC
sayılıKONSEYDİREKTİFİ’ninVEki.Ölçülen sesyüksekliği 108dB vegaranti edilen ses
yüksekliği 112 dB’dir. Kesme genişliği 41 cm’dir.

Uygulanan standartlar: EN12100--1:2003, EN 12100--2:2003, EN ISO 11806:1997 ve
CISPR 12:2005.
Bildirilen kurum olan SMP, Swedish Machinery Testing Institute, Fyrisborgsgatan 3
S---754 50 Uppsala, Sweden, EC türü onayını gönüllü gerçekleştirmiştir. Sertifika
numarası: SEC/04/1033.

30.11.08

Ronnie E. Goldman, Tasarım Müdürü
Bahçe Bakimi Portatif Tüketici Ürünleri
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TEKNIK VERI SAYFASI
MODEL: TrimMac 250 LS
MOTOR
Hacim, cm3 25
ISO 8893’e uygun olarak ölçülmüş maksimum motur gücü, kW 0,7
Katalizatör eksoz Evet
MOTOR DÖNÜŞ HIZLARI
Maksimum motor gücünde, dev/dak 8000
Milin maksimum dönme frekansı, dev/dak 10000
Önerilen maksimum mil dönne frekansında motor hızı, dev/dak 10000
Önerilen rölanti hızı, dev/dak 4000
YAKIT VE YAĞLAMA SİSTEMİ
Yakıt deposu kapsitesi, cm3 340
ISO 8893’e uygun olarak ölçülmüş, maksimum motor
gücünde yakıt tüketimi, g/s 407
ISO 8893’e uygun olarak ölçülmüş, maksimum motor gücünde belirtilen
yakıt tüketimi, g/kWh 768
AĞIRLIK
Kesme eki ya da koruması olmadan, boş yakıt deposu ile, kg 3,6
KESME EKİ
Kersme kafası tertibatı, parça numarası #537419205
GÜRÜLTÜ SEVİYELERİ (Oktav Bandı Analizi 100---10000hz 1/3 Oktav)
ISO 22868’ye göre ölçülen SES BASINCI SEVİYELERİ
Rölanti, dB(A) 92,4
Son hız, dB (A) 101,5
ISO 22868’ye göre ölçülen SES GÜCÜ SEVİYELERİ
Rölanti. dB(A) 99,3
Son hız, dB(A) 107,4
ISO228676’ye göre ölçülen TİTREŞİM SEVİYELERİ
ÖN TUTMA YERİ
Rölanti, m/s2 8,2
Son hız, m/s2 9,6
ARKA TUTMA YERİ
Rölanti, m/s2 5,9
Son hız, m/s2 8,8
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Husqvarna AB
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Sweden
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