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TANIMLAR (NE NED �‡R?)

Hava Giri�çi Açõklõ�Bõ

Üfleyici Çõkõ�çõ
Açõklõ�Bõ

Kõlavuz
�èaft

Askõ

SEMBOL AÇIKLAMALARI

A. UYARI: Bu üfleyici tehlikeli olabilir! Yanlõ�çya da dikkatsiz kullanõlmasõciddi, hatta
ölümcül yaralanmalara neden olabilir.

B. Üfleyiciyi kullanmadan önce talimatlar el kitab õnõdikkatli biçimde okuyun ve anlay õn.
C. Her zaman kullanõlmasõgereken malzemeler:

Gürültüye kar�çõkulaklõk, gözlerin korumasõonaylanmõ�çtõr, tozlu ortamlarda kullanõrken
kullanõlacak yüz maskesi, koruyucu eldivenler, sa �Blam çizmeler.

D. Üfleyici, nesneleri yüksek hõzda fõrlattõ�Bõndan bunlar sekerek operatöre çarpabilir. Bu du-
rum gözünüze ciddi zarar verebilir.

E. Makineyi kullanan ki�çi, çalõ�çma esnasõnda kendisine insanlarõn veya hayvanlarõn 15
metreden daha fazla yakla�çmasõna izin vermemelidir.

A. C.

B.

E.D.
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BAKIM

UYARI! Bakõm yapmadan önce her
zaman birimi durdurun ve buji kablosunu
çõkartõn.

HASARLI YA DA A�èINMI�è PARÇA
OLUP OLMADI �AINI KONTROL ED �‡N
A�çõnan ya da hasarlõparçalarõn de�Bi�çtirilmesi
için yetkili bir servis ile görü �çün.
S Pervane yuvasõ--- Pervane yuvasõnõn hasar

görmü�çolmasõhalinde üfleyiciyi kullanmayõ
bõrakõn.

GEV�èEK BA�ALAMA PARÇASI YA
DA DI�AER PARÇALAR OLMADI �AINI
KONTROL ED�‡N
S Muhafaza Vidalarõ
B�‡R�‡M�‡VE ET�‡KETLER� ‡ � ‡NCELEY�‡N
VE TEM�‡ZLEY�‡N
S Her kullanõmdan sonra birimin her noktas õnõ

kontrol ederek gev�çek ya da hasarlõparça
bulunup bulunmad õ�Bõnõkontrol edin. Islak bir
bez ve yumu�çak bir deterjan kullanarak biri-
mi ve etiketleri temizleyin.

S Birimi temiz ve kuru bir bezle silin.

SAKLAMA

UYARI! Her kullanõmdan sonra
a�ça�Bõdaki i�çlemleri gerçekleõ�çtirin:
S Aracõ uzun süreli kaldõrmadan ya da

ta�çõmadan önce ekin so �Bumasõnõsa�Blayõn.
S Çocuklarõn ula�çamayaca�Bi yüksek, serin,

kuru ve iyi havalandõrmalõkapalõbir alanda
saklayõn.

SEZON SONUNDA KALDIRMA
Sezon sonunda ya da birim 30 gün ya da
daha uzun bir süre kullanõlmayacaksa eki
uzun süre kaldõrma için hazõrlayõn.

E�Ber kenar kesme ekini uzun süreli�Bine
kaldõrõyorsanõz:
S Tüm birimi temizleyin.
S Eki inceleyerek gev�çek ya da hasarlõparça

olmadõ�Bõnõ kontrol edin. Gev�çek vidalarõ
sõkõn.

S Tüm hasarlõ, a�çõnmõs ya da kõrõk parçalarõ
de�Bi�çtirin.

S Do�Bru saklama ko�çullarõve mevsimsel kul-
lanõm hakkõnda bilgi için tahrik kafasõkul-
lanma kõlavuzundaki muhafaza talimatlarõna
riayet edin.

UYGUNLUK BEYANI

EC Uygunluk Beyan õ(Yalnõzca Avrupa için geçerli)

Yetkili Genel Temsilci olarak biz, Husqvarna AB, SE--561 Huskvarna, �‡sveç , Tel:
+46--36--146500, adresindeki �çirket, i�çbu nedenle testerelere onaylayõp güvence altõna
almõ�çtõr. Model BA 3000 üfleyici ekinin 2012 yõlõseri numaralarõve daha sonraki tüm seri
numaralarõnõ(imalat plakasõnda önce yõl açõkça belirtilir, sonra da seri numarasõyazõlõr)
TAVS�‡YE D�‡REKT�‡FLER�‡NDEK�‡kurallara kar�çõlõk gelmelidir.

- “makineler hakõkõnda” ba �çlõklõ, 17 Mayõs 2006 tarih ve 2006/42/EC sayõlõKONSEY
D�‡REKT�‡F.

Uygulanan standartlar: ISO 12100:2010, EN 15503:2009 .

SMP, Svensk Maksinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, S---754 50 Uppsala, �‡sveç,
adresindeki adõgeçen �çirket Husqvarna AB �çirketi için kontrol yapm õ�çtõr. Üfleyici eki
a�ça�Bõdaki modeller için onaylanm õ�çtõr:

McCulloch 250CXL, 2500 CXL, Cabrio 433L, Cabrio 433B, MT 250CLS, MT255CLS,
B28 PS

Partner B250 L, B250 B, BC 433L, BC 433B

Poulan PRO PPT 255CLS

WEED EATER WT 250CLS, WT 255CLS

Flymo XLT 2500

15.08.12

Ronnie E. Goldman, Tasarõm Müdürü
Husqvarna AB yetkili temsilcisi ve teknik
dokümantasyon sorumlusu

GÜVENL�‡K KURALLARI

UYARI! Bahçe araçlarõnõ kullanõrken
yangõn ve ciddi yaralanma riskini en aza in-
dirmek için temel güvenlik önlemlerine dik-
kat edilmelidir. Tüm talimatlarõ okuyun ve
uygulayõn. Bunlarõn yapõlmamasõ, ciddi yara-
lanmaya neden olabilir.
Birimde ve bu el kitabõnda bulunan tüm
talimatlarõn ve uyarõlarõn uygulanmasõndan op-
eratör sorumludur. Birimi kullanmadan önce
tüm talimatlar el kitabõnõ okuyun! Birimin
kumandalarõnõtanõyõn ve do�Bru kullanõmõnõtam
olarak ö�Brenin. Bu birimin kullanõmõnõ, yalnõzca
birim ve bu el kitabõnda verilen talimatlarõve
uyarõlarõ okuyan, anlayan ve uygulayacak
ki�çilerle sõnõrlandõrõn. Asla çocuklarõn bu birimi
kullanmasõna izin vermeyin.
Operatör, kullanma kõlavuzunda ve ünitelerin
üzerinde yazõlõbulunan eklenti ve tahrik kafa-
sõile ilgili talimatlara ve uyarõlara uymakla yü-
kümlüdür. Cihazõkullanmadan önce hem ek-
lentinin hem de tahrik kafasõnõn kullanma kõl-
avuzunu sonuna kadar okuyun! Cihaz õn ku-
mandalarõnõtanõyõn ve do�Bru kullanõmõnõtam
olarak ö�Brenin. Bu cihazõn kullanõmõnõ, yaln-
õzca cihaz üzerinde ve kõlavuzlarda yazõlõtali-
matlarõve uyarõlarõokuyan, anlayan ve uygul-
ayacak ki�çilerle sõnõrlandõrõn. Çocuklarõn bu
cihazõkullanmasõna asla izin vermeyin.

OPERATÖRÜN GÜVENL�‡�A�‡

UYARI! Bu eklenti, bir tahrik kafasõile
ba�Blantõsõyapõldõ�Bõnda, çalõ�çma esnasõnda
bir elektromanyetik alan üretir. Bu alan, bazõ
ko�çullarda aktif veya pasif tõbbi implantlarda
giri�çime neden edebilir. Ciddi veya ölümcül
yaralanma riskini azaltmak için, tõbbi implant-
lar takõlõki�çilerin, bu makineyi çalõ�çtõrmadan
önce doktorlar õna ve tõbbi implant üreticisine
danõ�çmanlarõnõöneririz.
S Koruyucu giysiler giyin. Her zaman kaymaz

tabanlõ; üzerinize tam oturan giysiler; a�Bõr hiz-
met, uzun pantolonlar, ve uzun kollu giysiler;
a�Bir hizmet kaymaz eldivenler; bu�Bu yap-
mayan, havalandõrmalõgözlükler ya da yüz
kalkanõgibi göz korumalar õnõ; güvenli oldu �Bu
onaylanmõ�ç, sert malzemeden kasklarõ; ve
kulaklarõnõzõ korumak için ses bariyerlerini
(kulak tõpalarõya da susturucularõ) kullanõn.
Motorun gürültüsü i �çitme sistemine zarar ver-
ebilece�Binden aleti sürekli olarak kullanan
ki�çilerin düzenli olarak i�çitme sistemlerini kon-
trol ettirmeleri gerekmektedir. Saçlarõnõzõ,
omuz hizasõndan yukarõsõnda tutun. Bol elbi-
seleri ya da üzerinde sarkan ba�Bcõk, askõ,
püskül vs. sarkan elbiseleri giymeyin,
mücevherler takmayõn ya da sarkan
kõsõmlarõnõtoparlayõn.

Tam
Oturan
Elbiseler

Güvenlik
Ayakkabõsõ

Güvenlik
Pantolonu

A�Bõr Hizmet
Eldivenler

Göz Korumasõ
�‡�çitme Korumasõ Kask

S Dikkatli olun. Yorgun, hasta, sinirli ya da alkol,
uyu�çturucu ya da ilaçlarõn etkisi altõnda ol-
du�Bunuzda bu birimi çalõ�çtõrmayõn. Yaptõ�Bõnõz
i�çe dikkat edin; sa�Bduyunuzu kullanõn.

S Aracõasla kapalõbir odada ya da binada
çalõ�çtõrmayõn ya da kullanmayõn. Egzoz
gazlarõnõn solunmasõölüme neden olabilir.

S Tutma yerlerinde ya�Bya da yakõt bulunma-
masõna özen gösterin.

S Üfleyici hava çõkõ�çaçõklõ�Bõnõinsanlara ya da
hayvanlara do�Brultmayõn.

S Birimi yere bõrakmadan önce motoru durdu-
run.

YAKIT GÜVENL�‡�A�‡
S Yakõtõaçõk havada karõ�çtõrõn ya da doldurun.
S Kõvõlcõm ya da alevden uzak tutun.
S Yakõt için onaylõbir kap kullanõn.
S Yakõtõn ya da tahrik kafasõnõn yanõnda siga-

ra içmeyin ya da içilmesine izin vermeyin.
S Yakõt ya da ya�Bdökmemeye dikkat edin.

Tahrik kafasõnõçalõ�çtõrmadan önce dökülen
yakõtõsilin.

S Tahrik kafasõmotorunu çalõ�çtõrmadan önce
yakõt doldurdu �Bunuz alandan en az 3
metre uza�Ba gidin.

S Yakõt deposunun kapa �Bõnõaçmadan önce
motoru durdurun ve so �Bumasõnõbekleyin.

S Yakõt kapa�Bõnõyava�çça çõkartõn.
B�‡R�‡M / BAKIM GÜVENL �‡�A�‡
S Bakõm i�çlemlerini gerçekle�çtirirken bujiyi

sökün.
S Her kullanõmdan önce tüm birimi inceleyin.

Hasarlõ parçalarõ de�Bi�çtirin. Yakõt sõzõntõsõ
olup olmad õ�Bõnõkontrol edin. Tüm ba �Blama
parçalarõnõn yerinde ve iyice sõkõlmõ�ç ol-
du�Bundan emin olun.

S Birime, önerilen �çekilde bakõm yapõn.
S Bu kõlavuzda belirtilmeyen tüm servis ve

ayarlama i�çlemlerini yetkili bir servise mer-
kezine yaptõrõn.

S Yalnõzca önerilen aksesuarlarõnõ ve
parçalarõnõkullanõn.

S Karbüratör ayarlamasõnõ yaparken
yakõnõnõzdaki ki�çileri uzakla�çtõrõn.

S Kavrama muhafazasõçõkartõlmõ�çhaldeyken
asla birimi çalõ�çtõrmayõn. Kavrama uçabilir
ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.
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S Hasarlõpervanenin de�Bi�çtirilmesi için her za-
man yetkili bir servisle görü�çün. Parçalanmõ�ç,
çatlamõ�ç, kõrõlmõ�çya da di�Ber bir �çekilde ha-
sarlõparçalar fõrlayabilir ve ciddi yaralanmala-
ra neden olabilir. Bu eki kullanmadan önce
hasarlõparçalarõn de�Bi�çtirilmesini sa�Blayõn.

S Eke asla su ya da di�Ber bir sõvõdökmeyin ya
da püskürtmeyin. Birimi ve etiketleri nemli
bir süngerle temizleyin.

ÜFLEY�‡C�‡GÜVENL�‡�A�‡

UYARI! Döner pervanenin neden ola-
bilece�Bi ciddi yaralanmalardan kaç õnmak
için üfleyici muhafazasõnõn içine asla elinizi ya
da di�Ber nesneleri sokmayõn.

UYARI! Birimi kullanmadan önce
alanõ inceleyin. Sekebilecek, fõrlatõlabilecek
ya da çalõ�çtõrma sõrasõnda ba�çka �çekilde ya-
ralanmalara ya da hasara neden olabilecek
ta�ç, cam, tel vs. gibi tüm sert nesneleri ve pis-
likleri temizleyin.
S Çocuklarõn, etraftaki di�Ber ki�çilerin ve hay-

vanlarõn 15 metre uzakta kalmalarõnõ
sa�Blayõn. Herhangi biri ya da bir �çey
yakla�çõrsa birimi hemen durdurun.

S Birimi her iki elinizle sõkõca tutun.
S Yere sa�Blam basõn ve dengenizi koruyun.

Uzanarak ya da dengesiz yüzeylerin üzer-
inde çalõ�çmayõn.

S Motor çalõ�çõrken birimi temiz, sert zeminler
dõ�çõnda herhangi bir yere koymay õn. Ta�ç,
kum, toz, çim vs. gibi pislikler, hava giri �çi
tarafõndan alõnabilir ve çõkõ�ç açõklõ�Bõndan
fõrlatõlarak birime, mallara zarar verebilir ya
da operatör veya yakõndaki ki�çilerde ciddi
yaralanmalara neden olabilir.

S Hava çõkõ�çaçõklõ�Bõna, asla herhangi bir nesne
yerle�çtirmeyin; üfleyiciyle uzakla�çtõrõlan pislik-
leri her zaman insanlardan, hayvanlardan,
camdan ve a�Baç, otomobil, duvar vs. gibi
nesnelerden uza�Ba yöneltin. Havanõn gücü
ta�ç, toprak ya da dalparçalarõnõn, insanlarõya
da hayvanlarõyaralayacak, cam kõracak ya
da di�Ber hasarlara yol açacak �çekilde
fõrlamasõna ya da sekmesine neden olur.

S Hava giri�çaçõklõ�Bõnõdüzenli olarak kontrol
edin. Havalandõrma deliklerini ve çõkõs
açõklõ�Bõnõ, birikip hava akõ�çõnõ
sõnõrlandõrabilecek pisliklerden temizleyin.

S Düzgün hava akõ�çõnõ sõnõrlandõrabilece�B-
inden ve birime zarar verebilece�Binden
asla hava giri�çi açiklõ�Bõna herhangi bir
nesne yerle�çtirmeyin.

S Asla kimyasallar, gübre ya da zehirli mal-
zeme içerebilecek malzemelerin da�Bõtõlmasõ
için kullanmayõn.

S Alevlerin yayõlmasõnõönlemek için asla ya-
prak ya da çalõyangõnlarõnõn, �çöminelerin,
barbekülerin, kül tablalarõnõn vs. yakõnõnda
kullanmayõn.

S Yalnõzca güne�çi�çõ�Bõaltõnda ya da güçlü bir
suni aydõnlatma oldu�Bunda kullanõn.

S Yalnõzca bu kõlavuzda açõklanan i�çlerde
kullanõn.

NAKL�‡YE VE DEPOLAMA
D Birimi elde ta�çõrken motorun durmu�ç ol-

du�Bundan emin olun.
D Aracõ uzun süre kullanõlmamak üzere

kaldõrmadan ya da bir araç içinde
ta�çõmadan önce tahrik kafasõnõn ve ekin
so�Bumasõnõbekleyin.

D Aleti ve yakõtõ, yakõt buharlarõnõn su õsõtõcõlar,
elektrikli motorlar ya da �çalterler, fõrõnlar vs.
gibi aletlerden kaynaklanabilecek k õvõlcõm
ya da açõk alevlere ula�çamayaca�Bi bir yere
koyun.

D Çocuklarõn ula�çamayaca�Bi yüksek, serin,
kuru ve iyi havalandõrmalõkapalõbir alanda
saklayõn.

D Nakliye sõrasõnda makineyi emniyete alõn.

ÖZEL UYARI: Benzinle çalõ�çan motorlara
sahip el aletlerini kullanma sonucunda uzun
süre titre�çime maruz kalma, parmak ve elde
kan damarõya da sinir hasarlarõna, dola�çõm
bozuklu�Buna sahip ki�çilerde eklemlerde so-
runlara ya da anormal �çi�çmelere neden ola-
bilir. Sa�Blõklõki�çilerde de uzun süre so�Buk ha-
vada çalõ�çmayla kan damarlarõ hasarlarõ
arasõnda ili�çki oldu�Bu dü�çünülmektedir.
E�Ber uyu�çma, a�Bri, güç kaybõ, deri renginde
ya da dokusunda de �Bi�çiklik ya da parmak,
el, ya da eklemlerde his kaybõgibi belirtilerle
kar�çõla�çõrsanõz, bu aleti kullanmayõbõrakõn ve
bir doktora ba �çvurun. Anti--- titre�çim sistemi,
bu sorunlarõn ortadan kalkaca�Bõnõgaranti et-
mez. Sürekli ya da düzenli olarak motorlu
aletleri kullanan ki�çilerin kendi fiziksel
durumlarõnõve bu aletin durumunu takip et-
meleri gerekmektedir.

BU TAL�‡MATLARI SAKLAYIN

MONTAJ

AMBALAJ �‡ÇER�‡�A�‡
A�ça�Bõdaki listeye bakarak ambalajõn içeri�Bini
kontrol edin:
S üfleyici eki
S Ek askõsõ

UYARI! Eger ürünü monte edilmis
halde aldiysaniz, birimin düzgün biçimde
monte edildiginden ve tüm baglama parça-
larinin siki oldugundan emin olmak için tüm
islem adimlarini tekrarlayin.

Parçalari hasara kar�çi inceleyin. Hasarlõ
parçalarõkullanmayõn.

UYARI! Ekleri takmadan ya da çõkart-
madan önce her zaman tahrik kafasõbujisini
çõkartõn.

EK�‡ÇIKARTMA
D�‡KKAT: Eklentileri çõkartõrken ya da takarken,
tahrik kafasõve eklentiyi dengeli bir �çekilde düz
bir zemine koyun.
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1. Dü�Bmeyi saat yönünün tersine
döndürerek ba �Blanti parçasõnõgev�çetin.

Alt ek

Ba�Blantõparçasõ

Dü�Bme

GEV�èET�‡R

SIKI�èTIRIR

2. Kilitleme/açma dü�Bmesine basõn ve basõlõ
tutun.

Kilitleme/açma
dü�Bmesi

Ba�Blantõparçasõ Üst �çaftAlt ek

3. Motoru ve üst �çaftõsõkõca tutarken, eki
do�Brudan ba�Blantõ parçasõndan çekip
çõkartõn.

EK�‡N TAKILMASI
D�‡KKAT: Eklentileri çõkartõrken ya da takarken,
tahrik kafasõve eklentiyi dengeli bir �çekilde düz
bir zemine koyun.
1. �èaft kapa�Bõnõetken çõkartõn (varsa) ve atõn.
2. Ekin kilitleme/açma dü �Bmesini, üst �çaft

ba�Blantõ parçasõnõn kõlavuz girintisine
yerle�çtirin.

Ba�Blant
õ

Birincil delik

Üst �çaft
Kilitleme/

açma
dü�Bmesi

Alt ek

Kõlavuz girintisi

3. Kilitleme/açma dü�Bmesi birincil deli �Be
tam oturana kadar eki ba�Blantõparças-
õna do�Bru itin.

4. Birimi kullanmadan önce dü �Bmeyi saat
yönünde döndürerek iyice s õkõn.

UYARI! Birimi çalõ�çtõrmadan önce kilit-
leme/açma dü�Bmesinin birincil delikte kilit-
lendi�Binden ve dü�Bmenin iyice sõkõldõ�Bindan
emin olun. Kullanim kõlavuzunda aksi belirtil-
medikçe tüm baglant õlar birincil delikte
kullanõlmak üzere tasarlanmõ�çtõr. Yanlõ�ç de-
li�Bin kullanõlmasõ birimin ciddi �çekilde
arõzalanmasõna ya da zarar görmesine ne-
den olabilir.

Kilitleme/açma
dü�Bmesinin birincil
delikte kilitlendi �Binden

EK ASKISININ TAKILMASI
Kullanõmda de�Bilken ekin kaldõrõlmasõiçin bir
ek askõsõsa�Blanmõ�çtõr. Askõyõeke takmak için:
1. �èaft kapa�Bõnõetken çõkartõn (varsa) ve atõn.
2. Kilitleme/açma dü�Bmesine basõn ve basõlõ

tutun.
3. Kilitleme/açme dü�Bmesi, deli�Be tam otu-

rana kadar askõyõekin üzerine itin.

KULLANMA

KULLANIM KONUMU

HER ZAMAN G�‡Y�‡N:
�‡�çitme
korumasõ

Göz korumasõ

Uzun pantolonlar

A�Bõr hizmet
ayakkabõlar

UYARI! Yüksek ses seviyelerine uzun
süre ya da sürekli maruz kalma kalõcõi�çitme
kaybõna neden olabilir. Onaylanmõ�ç i�çitme
korumasõgiyin.

ÜFLEYICI EKLENT�‡S� ‡ � ‡Ç�‡N
ÇALI�èTIRMA TAL�‡MATLARI
Üfleyici ekini a�ça�Bõdakiler için kullanabilirsinizy-
ol, kaldõrõm, veranda vs. gibi yerlerdeki pislikleri
ya da biçilmi�ç çim parçalarõnõ süpürmek,
kö�çelerdeki veya kesi�çim noktalarõ, tu�Blalar
arasõndaki biçilmi �ççim parçalarõnõ, kuru otlarõ
ya da yapraklarõbir araya toplamak ya da pis-
likleri uzakla�çtõrmak.
S Üfleyici çõkõ�çaçõklõ�Bõnõa�ça�Bõya ya da yanlara

yönlendirerek hava akõ�çõnõkontrol edin.
S Kaldõrõmlar, büyük ta�çlar, araçlar ve çitler sert

nesnelerden ve insanlardan uzakta çalõ�çõn.
S Kö�çeleri temizlerken i�çe tam kö�çeden

ba�çlayõn ve dõ�çarõya do�Bru ilerleyin. Bu du-
rum, yüzünüze do�Bru fõrlayabilecek pislik bi-
rikmesinin önlenmesinde yard õmcõolur.

S Bitkilerin yakõnõnda çalõ�çõrken dikkatli olun.
Basõnçlõhava, hassas bitkilere zarar verebilir.
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Alt ek

Ba�Blantõparçasõ

Dü�Bme

GEV�èET�‡R

SIKI�èTIRIR
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Ba�Blant
õ

Birincil delik

Üst �çaft
Kilitleme/

açma
dü�Bmesi

Alt ek

Kõlavuz girintisi
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li�Bin kullanõlmasõ birimin ciddi �çekilde
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Kilitleme/açma
dü�Bmesinin birincil
delikte kilitlendi �Binden
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KULLANMA

KULLANIM KONUMU

HER ZAMAN G�‡Y�‡N:
�‡�çitme
korumasõ

Göz korumasõ

Uzun pantolonlar

A�Bõr hizmet
ayakkabõlar
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arasõndaki biçilmi �ççim parçalarõnõ, kuru otlarõ
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yönlendirerek hava akõ�çõnõkontrol edin.
S Kaldõrõmlar, büyük ta�çlar, araçlar ve çitler sert

nesnelerden ve insanlardan uzakta çalõ�çõn.
S Kö�çeleri temizlerken i�çe tam kö�çeden
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BAKIM

UYARI! Bakõm yapmadan önce her
zaman birimi durdurun ve buji kablosunu
çõkartõn.

HASARLI YA DA A�èINMI�è PARÇA
OLUP OLMADI �AINI KONTROL ED �‡N
A�çõnan ya da hasarlõparçalarõn de�Bi�çtirilmesi
için yetkili bir servis ile görü �çün.
S Pervane yuvasõ--- Pervane yuvasõnõn hasar

görmü�çolmasõhalinde üfleyiciyi kullanmayõ
bõrakõn.

GEV�èEK BA�ALAMA PARÇASI YA
DA DI�AER PARÇALAR OLMADI �AINI
KONTROL ED�‡N
S Muhafaza Vidalarõ
B�‡R�‡M�‡VE ET�‡KETLER�‡ �‡NCELEY�‡N
VE TEM�‡ZLEY�‡N
S Her kullanõmdan sonra birimin her noktas õnõ

kontrol ederek gev�çek ya da hasarlõparça
bulunup bulunmad õ�Bõnõkontrol edin. Islak bir
bez ve yumu�çak bir deterjan kullanarak biri-
mi ve etiketleri temizleyin.

S Birimi temiz ve kuru bir bezle silin.

SAKLAMA

UYARI! Her kullanõmdan sonra
a�ça�Bõdaki i�çlemleri gerçekleõ�çtirin:
S Aracõ uzun süreli kaldõrmadan ya da

ta�çõmadan önce ekin so �Bumasõnõsa�Blayõn.
S Çocuklarõn ula�çamayaca�Bi yüksek, serin,

kuru ve iyi havalandõrmalõkapalõbir alanda
saklayõn.

SEZON SONUNDA KALDIRMA
Sezon sonunda ya da birim 30 gün ya da
daha uzun bir süre kullanõlmayacaksa eki
uzun süre kaldõrma için hazõrlayõn.

E�Ber kenar kesme ekini uzun süreli�Bine
kaldõrõyorsanõz:
S Tüm birimi temizleyin.
S Eki inceleyerek gev�çek ya da hasarlõparça

olmadõ�Bõnõ kontrol edin. Gev�çek vidalarõ
sõkõn.

S Tüm hasarlõ, a�çõnmõs ya da kõrõk parçalarõ
de�Bi�çtirin.

S Do�Bru saklama ko�çullarõve mevsimsel kul-
lanõm hakkõnda bilgi için tahrik kafasõkul-
lanma kõlavuzundaki muhafaza talimatlarõna
riayet edin.
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EC UYGUNLUK BEYANI 

Belgeyi veren şirketin adı: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden  (Tel: +46-36-146500) 
Husqvarna AB şirketi, 2014 seri numaraları ve sonrasındaki seri numaralarından Universal MTO003 
modelini/modellerini temsil eden çapalayici  platformu/platformları UBLA için tüm sorumluluğu 
üstlenmektedir. Platform numarası ve model numarası, müteakip seri numarasını içeren yıl nilgisi ile 
birlikte tip plakasında düz metin olarak açıkça belirtilmektedir. 
Yukarıda belirtilen beyan konusu, aşağıdaki Konsey Direktiflerinin gerekliliklerine uygundur: 
2006/42/EC   “makineler hakkında”    17 Mayıs 2006 
2000/14/EC  “ortamdaki gürültü emisyonları hakkında” 08 Mayıs 2000 
Ek V uyarınca, beyan edilen ses değerleri, operatör kılavuzunun teknik bilgiler sayfasında 
belirtilmektedir. 
Ölçülen ses yüksekliği 109 dB ve garanti edilen ses yüksekliği 114 dB'dir 
Aşağıdaki standartlar uygulanmıştır: 
EN ISO 12100:2010, EN 15503:2009   
TÜV Rheinland N.A., Husqvarna AB adına bir gönüllü muayene yapmış ve AK72140363 sayılı makineler 
hakkında EC Konsey Direktifi 2006/42/EC'ye Uygunluk Sertifikasını vermiştir. Aşağıdaki platformlar için 
onaylanmıştır: 
LT28CSHV, LT28CSJN, LT28CSMC, LT28CSPR, 4S28CSPR, AT26CSMC, A05328CSHV 
Bu sertifika, ürün üzerinde belirtilen tüm üretim noktaları ve Menşe Ülke için geçerlidir. 
Vekaleten imza:  Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden, 2013-12-01 

 
Ronnie E. Goldman  
Mühendislik Müdürü 
(Yetkili temsilci ve teknik dokümantasyon sorumlusu) 
24-TR 
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Husqvarna AB
SE--561 82 Huskvarna

Sweden

      Visit our website at www.mcculloch.com

Original instructions
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Bruksanvisning i original

Alkuperäiset ohjeet

Originale instruktioner
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PÛvodní pokyny
Pôvodné pokyny
Izvirna navodila
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Instrukvja oryginalna

Originaaljuhend
Instrukcijas oriinlvalod
Originalios instrukcijos

Originalne upute
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Instructions d'origine

Originalanweisungen

Originele instructies

Orijinal talimatlar
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