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TANIMLAR (NE NED �‡R?)

Uzatma �çaftõ

�èaft

Budayõcõ

Zincir

Kõlavuz Kõlavuz somunu

Askõ

Kõlavuz

Altõgen anahtar

Ta�çõma korumasõ

Vidasõ

Kõlavuz
ya�Bõ

Kõlavuz kelepçesi

Ba�Blantõparçasõ

Zincir Ayarlama
Aleti (Kõlavuz Aleti)

Omuz askõsõ

Omuz askõsõ
kõskacõ

Kõlavuz ya�Bõdoldurma kapa �Bõ

SEMBOLLER�‡N TANIMI

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

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

Testere kullanõlõrken koruma ba�çlõ�Bõkullanmak risklidir, ba �çlõ�Bõn testerenin üzerine
dü�çmesi tehlikesi vardõr, gürültüye kar�çõkulaklõk, gözlerin korumasõonaylanmõ�çtõr,
kaygan olmayan ve sa�Blam çizmeler, ve koruyucu eldivenler kullan õlmalõdõr.

D. UYARI! Çubu�Bun ucu bir nesneye temas ederse, çubu �Bu kullanõcõyönünde geri
yukarõya do�Bru fõrlatacak bir geri tepme olu �çabilir. Bu durumda kullan õcõciddi biçim-
de yaralanabilir.

E. TEHL�‡KE! Elektrik kablolarõya da hatlarõnõn yakõnõnda kullanmayõn. Budayõcõyõ
tüm elektrik hatlarõndan en az 10 metre uzakta tutun. Çocuklarõ, izleyenleri ve
hayvanlarõ, çalõ�çma alanõndan en az 15 metre uzakta tutun. Budayõcõyõçalõ�çtõrmadan ya
da kullanmadan önce ba �çka ki�çilerin ya da hayvanlarõn yakõnlarda bulunmasõna izin ver-
meyin.

A. C.

B.

E.D.

GÜVENL�‡K KURALLARI

UYARI: Bahçe araçlarõnõkullanõrken
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.

Budayõcõyüksek hõzlõbir a�Baç kesme aleti ol-
du�Bundan, kaza riskini en aza indirmek için
bazõözel güvenlik tedbirleri uygulanmal õdõr. Bu
aracõn yanlõ�çya da dikkatsiz kullanõlmasõciddi,
hatta ölümcül yaralanmalara neden olabilir.
Operatör, kullanma kõlavuzunda ve ünitelerin
üzerinde yazõlõbulunan eklenti ve tahrik kafa-
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sõile ilgili talimatlara ve uyarõlara uymakla yü-
kümlüdür. Cihazõkullanmadan önce hem ek-
lentinin hem de tahrik kafasõnõn kullanma
kõlavuzunu sonuna kadar okuyun! Cihaz õn
kumandalarõnõtanõyõn ve do�Bru kullanõmõnõ
tam olarak ö�Brenin. Bu cihazõn kullanõmõnõ,
yalnõzca cihaz üzerinde ve kõlavuzlarda yazõlõ
talimatlarõve uyarõlarõokuyan, anlayan ve uy-
gulayacak ki�çilerle sõnõrlandõrõn. Çocuklarõn
bu cihazõkullanmasõna asla izin vermeyin.
ÖNCEDEN PLANLAYIN

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 al-
kol, uyu�çturucu ya da ilaçlarõn etkisi altõnda
oldu�Bunuzda bu birimi çalõ�çtõrmayõn.
Yaptõ�Bõnõz i�çe dikkat edin; sa�Bduyunuzu
kullanõn.

S Motor çalõ�çõr haldeyken vücudunuzun tüm
parçalarõnõzincirden uzak tutun.

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 Budama i�çleminizi dikkatli biçimde öncede
planlayõn. Açõk bir çalõsma alanõ, aya�Bõnõzõ
koyabilece�Biniz güvenli bir alan ve planlõbir

geri çekilme yoluna sahip olmadan kesmeye
ba�çlamayõn.

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 sigara

içmeyin ya da içilmesine izin vermeyin.
S Yakõt ya da ya�B dökmemeye 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 �Bõnõ açmadan önce
motoru durdurun ve so �Bumasõnõbekleyin.

S Yakõt kapa�Bõnõyava�çça çõkartõn.

B�‡R�‡M / BAKIM GÜVENL �‡�A�‡
S Bakõm i�çlemlerini gerçekle�çtirmeden önce

tahrik kafasõbujisini çõkartõn.
S Her kullanõmdan önce tüm birimi inceleyin.

Hasarlõparçalarõde�Bi�çtirin. Yakõt sõzõntõsõolup
olmadõ�Bõni kontrol edin. Tüm ba �Blama
parçalarõnõn yerinde ve iyice sõkõlmõs ol-
du�Bundan emin olun.

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

arlama i�çlemlerini yetkili bir servise yaptõrõn.
S Yalnõzca önerilen aksesuarlarõnõ ve

parçalarõnõkullanõn. Asla sallanan araçlar, tel,
ip, sicim vs. kullanmayõn.

S Motor rölantideyken zincir hareketinin dur-
du�Bundan emin olun (motor/karbüratör
ayarlarõ için tahrik kafasõ kullanma
kõlavuzuna bakõn).

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

S Kavrama muhafazasõçõkartõlmõ�çhaldeyken
asla birimi çalõ�çtõrmayõn. Kavrama uçabilir ve
ciddi yaralanmalara neden olabilir.

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

BUDAYICINIZI D �‡KKATL�‡CE KULLANIN

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. K õlavuzun
ön tarafõnda biri varsa motoru çalõ�çtõrmayõn.

S Budayõcõyõtek elinizle kullanmayõn. Tek elle
kullanma sonucunda operatör,
yardõmcõlarõ, yanõnda bulunan di �Ber
ki�çilerden biri ya da birden fazlasõciddi
biçimde yaralanabilir. Buday õcõ, iki elle
kullanõlacak �çekilde tasarlanmõ�çtõr.

S Budayõcõyõyalnõzca iyi havalanan dõ�ç bir
alanda çalõ�çtõrõn.

S Budayõcõyõ merdivenden ya da a�Baçtan
çalõ�çtõrmayõn.
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S Budayõcõyõa�Baç ya da a�Baç gövdesinin
herhangi bir bölümünü kesmek için
kullanmayõn.

S Yalnõzca çapõ15 cm küçük olan dallar õn ya
da kollarõn budanmasõnda kullanõn.

S Asla budadõ�Bõniz dalõn altõnda durmayõn.
Her zaman malzemelerin dü�çebilece�Bi
alanlardan uzakta durun.

S Budayõcõile küçük çalõlarõve fidanlarõkes-
meyin. �‡nce malzemeler zincire dolanabilir
ve size kamçi gibi çarpabilir ya da sizi çek-
erek dengenizi bozabilir.

S Motoru ilk çalõ�çtõrõrken zincirin herhangi bir
nesneye temas etmeyece�Binden emin
olun. Kõlavuz çubuk bir kesik içindeyken
asla birimi çalõ�çtõrmayõdenemeyin.

S Kesi�Bin sonlarõnda budayõcõyõ kesi�Be
do�Bru bastõrmayõn. Testereyi bastõrõrsanõz,
kesme tamamlandõ�Bõnda testerenin kon-
trolünü kaybedebilirsiniz.

S Budama yapmad õ�Bõniz sürece birimi
yüksek hõzda çalõ�çtõrmayõn.

S Alet yabancõbir nesneye çarparsa ya da
dolanõrsa, hemen motoru durdurun ve ha-
sar olup olmad õ�Bõni kontrol edin. Ba �çka
herhangi bir i�çlem yapmadan önce
hasarõn yetkili bir servis tarafõndan
onarõlmasõnõsa�Blayõn.

S Hasarlõ, düzgün ayarlanmamõ�ç veya tam
ve güvenli biçimde monte edilmemi �ç
budayõcõlarõkullanmayõn. Hasarlõ, kõrõk ya
da ba�çka herhangi bir �çekilde çõktõ�Bõtak-
dirde kõlavuzu ve zinciri hemen de�Bi�çtirin.

S �‡�çi bõrakõnca ya da bir kesme konumundan
di�Berine yürürken her zaman birimi durdu-
run. Birimi yere bõrakmadan önce motoru
durdurun.

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

S Yalnõzca bu kõlavuzda açõklanan i�çlerde
kullanõn.

GER�‡TEPME

UYARI: Ciddi yaralanmalara neden
olabilece�Binden geri tepmeye dikkat edin.
Geri tepme, kõlavuz çubu�Bun üst ucuna
yakõn bir yerde testere zinciri kütük ya da dal
gibi bir nesneye temas etti �Binde ya da a�Baç
kapanarak testere zincirini kesikte
sõkõ�çtõrdõ�Bõnda kõlavuz çubu�Bun aniden
a�ça�Bi, yukarõya da ileri hareket etmesidir.
A�Bacõn içindeki yabanc õbir bir maddeyle te-
mas etmesi de motorlu testerenin kontrolünü
kaybetmenize neden olabilir.
S Döner Geri Tepme , hareket halindeki zin-

cir, kõlavuz çubu�Bun üst ucunda bir nes-
neye temas etti�Binde meydana gelebilir.
Bu temas zincirin, nesnenin içine oturmas-
õna ve zincir hareketinin bir anlõk durmas-
õna neden olabilir. Bunun sonucunda k õla-
vuz çubu�Bu operatöre do �Bru yukari ve
geriye do�Bru iten çok ani ters bir tepki mey-
dana gelir.

S Sõkõsma Sonucu Geri Tepme , a�Baç
kapandõ�Bõnda ve bu hareketli testere zinci-
rini, kõlavuz çubu�Bun üst kõsmõboyunca
kesik içinde sõkõ�çtõrdõ�Bõve testere zincirinin
aniden durdu �Bu durumlarda meydana ge-
lebilir. Zincirin bu ani duru �çu, a�Bacõkes-
mek için kullanõlan zincir gücünün terse
dönmesine neden olur ve testerenin, zinci-
rin dönme yönünün tersine hareket etme-
sine yol açar. Testere, do�Brudan operatöre
do�Bru geri hareket eder.

S Çekme , hareketli zincirin, kesik içinde k õla-
vuz çubu�Bun alt kõsmõna do�Bru a�Baç için-
deki yabancõbir nesneyle temas etti�Bi ve
testere zincirinin aniden durdu �Bu durum-
larda meydana gelebilir. Bu ani duru �ç, tes-
tereyi ileriye ve operatörden uza�Ba do�Bru
çeker ve operatörün kolayca kontrolü kay-
betmesine neden olur.

GER�‡TEPME OLASILI �AINI AZALTIN
S Geri tepmenin meydana gelebilece �Bini

aklõnõzdan çõkartmayõn. Geri tepmenin
nasõl meydana geldi �Bini anlarsanõz, böyle
bir durumda daha az �ça�çõrabilir ve kazalar-
dan korunabilirsiniz.

S Asla hareket halindeki zincirin, kõlavuzun
ucunda bir nesneye temas etmesine izin
vermeyin.

S Çalõ�çma alanõnda di�Ber a�Baçlar, dallar,
kayalar, çitler, kütükler vs. gibi engelleyebi-
lecek nesneler bulunmamasõnõsa�Blayõn.
Bir kütügü ya da dalõkeserken, testere zin-
cirinin temas edebilece �Bi her türlü engeli
ortadan kaldõrõn ya da bunlara kar�çi dikkatli
olun.

S Testere zincirinin keskin ve uygun gergin-
likte olmasõnõsa�Blayõn. Gev�çek ya da ke-
skin olmayan zincirler, geri tepme
olasõlõ�Bõnõ artõrõr. Üreticinin zincir
keskinle�çtirme ve bakõm talimatlarõnõuygu-
layõn. Düzenli aralõklarla zincirin
gerginli�Bini motor duruyor halde kontrol
edin. Bu i�çlemi asla motor çalõ�çõrken yap-
mayõn. Zinciri gerdikten sonra k õlavuz
sõkma somunlarõnõn tam olarak
sõkõldõ�Bõndan emin olun.

S Kesmeye tam hõzda ba�çlayõn ve böyle de-
vam edin. Zincirin daha dü �çük hõzlarda
hareket etmesi, geri tepme riskini artõrõr.

S Bir seferde tek kütük kesin.
S Daha önce açõlmõ�çbir kesi�Be yeniden gir-

erken çok dikkatli olun.
S Kesmeye, kõlavuzun ucuyla ba�çlamayõn

(daldõrma kesme).
S Kesi�Bi kapatabilecek ve zinciri

sõkõ�çtõrabilecek ya da zincirin üzerine
dü�çebilecek kayar kütüklere ya da di �Ber
kuvvetlere dikkat edin.

S Testereniz için belirtilen Azaltõlmõ�çGeriTep-
meli Kõlavuz ve Dü�çük Geri Tepmeli Zincir
kullanõn.
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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 PA 5000 budayõcõekinin 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, ISO 11680---1:2011 .

SMP, Svensk Maksinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, S---754 50 Uppsala, �‡sveç,
adresindeki adõgeçen �çirket Husqvarna AB �çirketi için kontrol yapm õ�çtõr. Budayõcõtestere
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

12.08.12

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

TEKNIK VERI SAYFASI

MODEL: PA 5000
YA�ALAMA SISTEMI
8500 d/d’da, ml/dak cinsinden ya �Bpompasõkapasitesi 4 --- 8
Ya�Bkapasitesi, litre 0,1
Ya�Bpompasõtürü Automatic
A�AIRLIK
Yalnõzca ek, kg 9,0
KESME EK�‡
Kõlavuz, parça numarasõ #530044908
Zincir, parça numarasõ #530051524
Standart kõlavuz uzunlu�Bu cm 20
Önerilen kõlavuz uzunlu�Bu, cm 20
Kullanõlabilir kesme uzunlu�Bu, cm 19
Maksimum güçte zincir h õzõ, m/sn. 18,5
Aralõk, inç 0,375
Tahrik ba�Blantõsõkalõnlõ�Bõ, mm 1,3
Tahrik di�çlisindeki di �çsayõsõ 6
Maksimum Kõlavuz Ucu YarõÇapõ 6T
Zincir türü Oregon 90JG
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5. Kõlavuzu, di�çliye kar�çõ duracak �çekilde
di�çlinin arkasõna kaydõrõn.

6. Eski zinciri çõkartõn.
7. Yeni zinciri dikkatli biçimde

ambalajõndan çõkartõn. Zinciri a�ça�Bõda
gösterilen �çekilde tahrik ba�Blantõlarõndan
tutun.

Kesiciler

Tahrik
Ba�Blantõsõ

Kõlavuzun
Ucu

KES�‡C�‡LER DÖNÜ�è
YÖNÜNE DÖNÜK OLMALIDIRN

Kesici

Tahrik ba�Blantõsõ

Derinlik Ölçe�Bõ

8. Tahrik ba�Blantõlarõnõdi�çliye yerle�çtirerek
zinciri di�çlinin üzerine geçirin.

9. Tahrik ba�Blantõlarõnõn alt kõsmõnõ,
kõlavuzun ucundaki di �çlinin di�çleri
arasõna oturtun.

10. Zincir tahrik ba�Blantõlarõnõ kõlavuz
olu�Buna yerle�çtirin.

11. Zincir, kõlavuz çubu�Bu olu�Buna tam otu-
rana kadar kõlavuzu ileri do�Bru çekin.
Tüm tahrik ba�Blantõlarõnõn kõlavuz olu�Bun-
da oldu �Bundan emin olun.

12. �èimdi kõlavuz kelepçesini, ayarlama pimi-
nin kõlavuzdaki alt deli�Be yerle�çti�Binden
emin olarak takõn.

Ayarlama pimi

Alt delik

Kõlavuz
çubuk

13. Kõlavuz kelepçesi somunu takõn ve
yalnõzca elinizle sõkõn. Bu noktada daha
fazla sõkmayõn. Z�‡NC�‡R AYARLAMASI
bölümüne geçin.

Z�‡NC�‡R AYARLAMASI
BAKIM bölümünde Z�‡NC�‡R GERG�‡NL�‡�A�‡N�‡N
KONTROLÜ konusuna bakõn.

SAKLAMA

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

ta�çõmadan önce ekin so �Bumasõnõsa�Blayõn.
S Eki, tüm korumalarõyerinde olacak �çekilde

kaldõrõn. Eki, herhangi bir keskin nesnenin,
kaza sonucu yaralanmaya neden olmaya-
ca�Bõ�çekilde yerle�çtirin.

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 budayõcõ ekini uzun süreli�Bine
kaldõrõyorsanõz:
S Tüm eki temizleyin.
S Dõ�ç metal yüzeyleri ve kõlavuzu hafifçe

ya�Blayõn.
S Zinciri ya�Blayõn ve kalõn ka�Bõt veya bez ile

sarõn.
S Tüm eki inceleyerek gev�çek vida ya da so-

mun olup olmad õ�Bõnõ kontrol edin. Tüm
hasarlõ, a�çõnmõ�ç 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.

KONTROLÜ SA�ALAYIN

S Budayõcõçalõ�çõrken her iki elinizi kullanarak
testereyi sõkõca ve düzgün biçimde tutun
ve kaçmasõna izin vermeyin. Sõkõbir tutu�ç
geri tepme riskini azaltmanõzda ve birimin
kontrolünü saglaman õzda yardõmcõ
olacaktõr. Sol elinizin parmaklarõnõyardõmcõ
kolun etrafõnõ saracak �çekilde, sol ba�ç
parma�Bõnõzõ da bu çubu �Bun altõna
yerle�çtirin. �‡ster solak olun isterse sa�Belini-
zi kullanõn, her zaman sa�Belinizi tamamen
gaz kolunun etrafõnõsaracak �çekilde tutun.

S A�Bõrlõ�Bõnõzõ her iki aya�Bõnõza dengeli
biçimde vererek durun.

S Gövdenizin kesme zinciriyle aynõhizada
olmamasõiçin budayõcõnõn biraz solunda
durun.

GER�‡TEPME EMN�‡YET
ÖZELL�‡KLER�‡
Geri tepme riskini azaltmak için testerenizde
a�ça�Bidaki güvenlik özellikleri bulunmaktad õr;
ancak bu özellikler geri tepme riskini tama-
men ortadan kaldõrmaz. Bir motorlu testere
kullanõcõsõolarak yalnõzca güvenlik araçlarõna
güvenmeyin. Ciddi yaralanmalara neden
olabilecek geri tepme ya da di �Ber kuvvetlerin
önlenmesine yardõmcõolmak için bu el kita-
binda verilen tüm güvenlik tedbirlerini, tali-
matlarõve bakõm düzenlerini uygulamalõsõnõz.
S Azaltõlmõs Geri Tepmeli Kõlavuz, kõlavuz

ucundaki geri tepme tehlikesi ta �çõyan
bölümün boyutunu azaltmak için küçük
yari çapa sahip olacak �çekilde
tasarlanmõ�çtõr. Azaltõlmõ�çGeri Tepmeli Kõla-
vuzun, geri tepmelerin sayõsõnõve ciddiyeti-
ni önemli ölçüde azaltti �Bi görülmü�çtür.

Küçük YarõçaplõUç

Azaltõlmõ�çTepmeli Simetrik Kõlavuz Çubu�Bu

Tehlike
Bölgesi

Simetrik Kõlavuz Çubu�Bu

Büyük YarõÇaplõUç

Tehlike
Bölgesi

S Dü�çük Geri Tepmeli Zincir, geri tepme
gücünü saptõran ve a�Bacin kademeli ola-
rak kesicinin içine girmesine izin veren
konturlu derinlik ölçe �Bi ve koruma
ba�Blantõsõna sahip olacak �çekilde
tasarlanmõ�çtõr.

Dü�çük Tepmeli Zincir
Konturlu Derinlik Ölçe�Bi

Uzunlamasõna koruma
ba�Blantõsõ, tepme
gücünü saptõrõr ve
a�Bacõn kademeli ola-
rak kesicinin içine gir-
mesini sa�Blar

NAKL�‡YE VE DEPOLAMA
S Çalõ�çma alanõnõ terk etmeden önce tahrik

kafasõnõdurdurun.
S Depoya kaldõrmadan veya bir araçla

ta�çõmadan önce tahrik kafasõnõn ve di�çli kutu-
sunun so�Bumasõna izin verin.

S 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�Bõbir yere koy-
un.

S Eki, zincirden yanlõ�çlõkla yaralanmaya neden
olmayaca�Bõ �çekilde depolama amaçli
kaldõrõn.

S Ta�çõmadan ya da kaldõrmadan önce kesme
eki üzerine her zaman ta�çõma koruyucu
parçasõnõtakõn.

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

S 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
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