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BU KILAVUZ HAKKINDA

 n Çalıştırmadan önce bu belgeyi okuyunuz. 

Bu durum güvenli ve doğru kullanım için 

vazgeçilmezdir.

 n Bu belgede yer alan ve ürün üzerinde 

bulunan güvenlik talimatlarına ve uyarılara 

uyunuz.

 n Bu belge tanımlanan ürünün ayrılmaz 

parçasıdır ve ürünün satılması durumunda 

yeni alıcıya teslim edilmelidir.

Sembollerin açıklanması

DİKKAT!

İnsanlara ve/veya malzemelere 
zarar verilmesini engellemek için bu 
uyarıları dikkatle izleyiniz.

Daha fazla kullanım netliği ve kolaylığı 
için özel talimatlar.

Cihaz üzerindeki sembollerin anlamı

Dikkat!
Motorlar, kokusuz, renksiz ve toksik 
bir  gaz olan k arbon monoksit 
gazı üretirler. Karbon monoksitin 
solunması, mide bulantısı, bayılma 
veya ölüme neden olabilir.
Motoru açık havada devreye alınız ve 
çalıştırınız.
Motoru kapalı ortamlarda, hatta kapı 
veya pencereler açıkken devreye 
almayınız veya çalıştırmayınız.

Kullanma talimatlarını okuyunuz

Yakıt ve yaydıkları buharlar ileri 
derecede yanıcı ve patlayıcıdır. Motor 
çalışmaya başlatılırken kıvılcımların 
oluşmasına neden olur. Kıvılcımlar, 
yakınlardaki olası yanıcı gazların 
patlamasına neden olabilir.
Yapraklar, otlar, vs. gibi yabancı yanıcı 
cisimler alev alabilir.

ÜRÜNÜN AÇIKLAMASI

B u  b e l g e,  i ç t e n  y a n m a l ı  b i r  m o t o r u 
tanımlamaktadır.
Bahçe traktörü / bahçe ekipmanlarının 
kullanımı için daima kullanma talimatlarını 
izleyiniz.

Öngörülen amaçlara uygun kullanım

İçten yanmalı bu motor özel kullanıma yönelik 
traktörleri çalıştırmak için tasarlanmıştır.
Öngörülen kullanımdan farklı her türlü kullanım 
uygunsuz olarak kabul edilir.

GÜVENLİK TALİMATLARI

 n M o to r u  s a d e ce  m ü k e m m e l  te k n i k 

koşullarda kullanınız

 n Güvenlik ve koruma aygıtlarını devre dışı 

bırakmayınız

 n İşitme koruması kullanınız

 n Motoru sadece açık havada çalıştırınız; 

k a p a l ı  o r t a m l a r d a ,  h a t t a  k a p ı  v e 

pencereler kapalı iken çalıştırılmasına izin 

verilmemektedir

Orijinal kullanma talimatlarının tercümesi
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 n Motoru, alkol, uyuşturucu veya ilaç etkisi 

altındayken çalıştırmayınız

 n Çocukların veya kullanma kılavuzunu 

bilmeyen diğer kişilerin aracı kullanması 

yasaktır.

 n Cihazı kullanan insanlar için öngörülen 

asgari kullanma yaşı ie ilgili yerel mevzuat 

hükümlerine riayet ediniz.

 n Çalıştırma zamanları ile ilgili yerel kurallara 

uyunuz

 n Ayrıca, daima bahçe traktörünün kullanımı 

ile ilgili talimatlardaki güvenlik uyarılarını 

dikkate alınız

 n Bu kılavuzda yer alan talimatları ve motorun 

monte edildiği araç ile ilgili talimatları 

dikkatle okuyunuz. Motorun nasıl hızlı bir 

şekilde kapatılacağını öğreniniz

 n Motor, sadece talimatlar hakkında bilgisi 

olan kişiler tarafından kullanılabilir

 n M o t o r u  a s l a  i n s a n l a r ı n ,  ö z e l l i k l e 

çocukların ya da hayvanların yakınlarında 

kullanmayınız

 n Ku l l a n ı c ı n ı n  m e yd a n a  g e l e b i l e ce k 

kazalardan ve diğer kişilere ya da onların 

mallarına verilecek olası zararlardan 

sorumlu olduğunu dikkate alınız

 n Çalıştırmak için sprey veya benzer ürünler 

kullanmayınız

TEKNİK VERİLER

Motor modeli K1600 ADV

Silindir hacmi 452 cm

Güç 8,5 kW / 2900 dev/dak

Motor yağı miktarı 1,2 l

Soğutma sistemi Havayla soğutma

Ateşleme sistemi Transistörlü manyetik 
ateşleme

Motor milinin dönme 
yönü

Saat yönünde

B u j i  e l e k t r o t l a r ı 
arasındaki mesafe

0,6 mm - 0,8 mm

UYARI!

Bu ürünün yarattığı egzoz 
gazlar ı ,  K al i fornia  Eyalet i 
tarafından yapılan araştırmaların 
sonuçlarına göre kansere ve 
doğum kusurlarına neden 
olan veya üreme organlarına 
zarar veren kimyasal maddeler 
içermektedir.

ÜRÜNÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ
(1)
1. Seviye çubuklu yağ doldurma tapası
2. Yağ doldurma tapası
3. Hava filtresi kapağı
4. Buji kapağı
5. Motor seri numarası

NAKLİYE

 n Motoru sadece yakıt deposu boş iken 

taşıyınız

 n Aşağıdakileri engellemek için motoru 

daima buji yukarıya dönük bir haldeyken 

taşıyınız:

ð Duman oluşumu
ð Çalıştırmada zorluk
ð Bujide is oluşumu

ÇALIŞTIRMADAN ÖNCEKİ KONTROLLER

UYARI!

Hizmete almadan önce daima görsel 
bir kontrol yapınız. Cihazı, gevşemiş, 
hasar görmüş veya aşınmış sabitleme 
ve/veya çalıştırma parçalarının mevcut 
olması halinde kullanmayınız.

Motorun genel koşullarının kontrolü

 n Motorun dış tarafında ve altında yağ veya 

benzin kaçağı olduğuna dair işaretler

 n Hasar işaretleri

 n Tüm vida ve somunların doğru sıkıştırılması

 n Tüm koruma ve kapakların uygulanması

 n Yakıt seviyesi

 n Motor yağı seviyesi

 n Hava fi ltresi tıkacı

Güvenlik talimatları
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SARF MALZEMELERİNİN TEMİNİ

Güvenlik

DİKKAT!

Dikkat: yangın tehlikesi!
Benzin son derecede yanıcıdır.
M o t o r u n  d e v r e y e  a l ı n m a s ı , 
yakınlardaki olası yanıcı gazları 
t u t u ş t u r a b i l e c e k  k ı v ı l c ı m l a r ı n 
oluşmasına neden olabilir.
Yapraklar, otlar, vs. gibi yabancı yanıcı 
cisimler alev alabilir.

 n Benzini sadece özel kaplarda muhafaza 

ediniz.

 n Çalıştırmak için sprey veya benzer ürünler 

kullanmayınız

 n Benzin ikmalini sadece açık havada yapınız.

 n İkmal sırasında sigara içmeyiniz.

 n Motor çalışır haldeyken veya henüz sıcak 

iken deponun tapasını açmayınız.

 n Hasar görmüş olması halinde depoyu veya 

tıpayı değiştiriniz.

 n Depo kapağını iyice kapatınız.

 n Benzin sızması halinde:

 n Motoru çalıştırmayın

 n Marş basma girişimlerinden sakınınız

 n Cihazı temizleyiniz

 n Yeniden benzin koymadan önce, 

motoru soğutunuz ve dökülmesini 

engelleyiniz, yakıtın plastik kısımlar 

üzerine dökülmesi hasarlara neden 

olabilir.

 n Yakıtı derhal temizleyiniz. Yakıtın 

plastik parçalar üzerinde neden 

olduğu hasarlar garanti kapsamında 

değildir

DİKKAT!

Hizmete almadan önce yağı tam 
olarak doldurunuz.

Yağın doldurulması
(2)

Azami yağ kapasitesi 1,2 litredir. Seviye 
çubuğu üzerindeki “MAX” işaretini 
geçmemek için, her seferinde dolum 
seviyesini kontrol ederek ve küçük 
miktarlarda yağı yavaşça ekleyiniz.

Yağı “MAX” seviyesini geçmeyecek 
şekilde doldurunuz. Aşırı yağ seviyesi 
aşağıdaki olaylara neden olabilir:

 n Egzoz gazı dumanı

 n Bujiler veya hava fi ltresinde kirlilik

1. Yağ seviyesi çubuğunu sökünüz (2-1) ve 
yağı doldurunuz

2. Yağ seviyesi çubuğunu yerine takınız

Yağ ile ilgili öneriler

Yağ, motor verimliliği ve kullanım ömrü için 
belirleyici bir unsurdur. API SF veya daha üst 
seviyede (veya eşdeğer) hizmet kategorisi 
gerekliliklerine cevap verir nitelikte bir motor 
yağı kullanınız.

SF harfl erini veya daha üst bir kategorinin (veya 
eşdeğer) harfl erini içerdiğini tespit etmek için 
yağ deposunun üzerindeki servis etiketini 
kontrol ediniz.

Genel bir kullanım için SAE 10W-30 tavsiye 
edilir. Bu motor için tavsiye edilen çalışma 
sıcaklığı aralığı 0˚ ile 40˚ C arasındadır.

SAE 30 yağının +5˚C den düşük 
sıcaklıklarda kullanılması yetersiz 
yağlamadan kaynaklanan motor 
hasarına neden olabilir.

Yağ seviyesinin kontrolü
(2)
Yağ seviyesini motor kapalı ve yatay konumda 
iken kontrol ediniz.
Yağ doldurma alanından olası yabancı cisimleri 
kaldırınız.
1. Ya ğ  s e v i ye  ç u b u ğ u n u  s ö k ü n ü z  ve 

temizleyiniz (2-1)

2. Yağ seviye çubuğunu (2-1) dibe değene 
kadar doldurma ağızlarına sokunuz 
(sıkıştırmayınız) ve sonra yeniden çıkarınız

3. Yağ seviyesinin, seviye çubuğunun alt sınır 
işaretinin (2-2) yakınlarında veya altında 
olması halinde, üst sınır işaretine kadar 

Sarf malzemelerinin temini
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tavsiye edilen yağı ekleyiniz

4. Yağ seviyesi çubuğunu yerine takınız

Çok düşük bir yağ seviyesi motora 
zarar verebilir.

Benzin ikmali

B a h ç e  t r a k t ö r ü n ü n  k u l l a n ı m 
talimatlarına başvurunuz.

Yakıt ile ilgili tavsiyeler

 n Temiz,  taze ve minimum 90 oktan 

kurşunsuz benzin kullanınız

 n 30 Gün içinde kullanılabilecek miktarda 

yakıt satın alınız (bkz. Stoklama)

 n Maksimum %10 etanol içeren veya 

maksimum %15 MTBE içerikli benzinler 

kabul edilebilir (anti-vuruntu koruması)

 n Benzini yağ ile karıştırmayınız

ÇALIŞTIRMA

UYARI!

Zehirlenme tehlikesi!
Motoru asla k apal ı  or tamlarda 
kullanmayınız.

UYARI!

Patlama tehlikesi!
Çalıştırma akışkanlarını basınç altında 
kullanmayınız.

UYARI!

Dönen parçalar!
Kollarınızı hareketli kısımlardan uzak 
tutunuz

DİKKAT!

Geri tepme tehlikesi!
Marş kablosu onu bırakamadan 
motora doğru geri tepebilir.

 n Motoru çal ışt ırmadan önce cihazın 

kullanma talimatlarını okuyunuz

 n Motoru sadece açık havada başlatın ve 

çalıştırın

 n Motoru sadece yatay pozisyonda çalıştırınız

 n Yağ seviyesini kontrol ediniz

 n Uzun saçları toplayınız ve takıları çıkarınız

 n Bol gelen giysiler giymeyiniz

 n Sağlam ve kaymaz ayakkabılar giyiniz

 n Motoru 15˚’den yüksek eğimlerdeki 

pozisyonlarda çalıştırmayınız

 n Çalıştırma sırasında güvenlik mesafesine 

uyunuz

 n Depo tapasını çıkarmadan önce motoru 

kapatınız ve soğutunuz

 n Motorun temel ayarlarını değiştirmeyiniz ve 

yüksek devirlerde çalıştırmayınız

 n Aracı, çok aşırı olmayacak şekilde, yakıt 

depodan çıkana kadar bir yana doğru eğiniz

 n Silindir kanatçıklarına ve koruma kapağına 

dokunmadan önce motorun yeterince 

soğumasını bekleyiniz

 n Kontrol etmeden, araç veya motor üzerinde 

temizlik veya başka işlemler yapmadan 

önce motoru kapatınız ve buji kablosunu 

çıkarınız

 n Motoru bujisiz döndürmeye çalışmayınız

Motoru çalıştırınız

Aşağıdaki pasajlar cihazın kılavuzunda 
da yer almaktadır.

Cihaz üzerindeki pozisyon işaretleri:

Choke
On

Choke 
Off 

Gaz 
hızlı

Gaz
yavaş

  

Sarf malzemelerinin temini
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Soğuk başlatma

Motor,  aracın k ı lavuzunda tanımlanan 
prosedüre göre çalışmaya başlatılmalıdır. 
Aracın ilerlemesi veya motoru kapatmaya 
yarayan tüm aygıtların (mevcut iseler) devre dışı 
olduklarından emin olunuz.
1. Gaz kolunu <<CHOKE>> pozisyonuna 

getiriniz
2. Kontak anahtarını cihazın kullanma 

kılavuzunda tanımlandığı gibi çalıştırınız
3. Birkaç saniye sonra, gaz kolunu yavaşça 

<<CHOKE>> pozisyonundan <<FAST>> 
veya <<SLOW>> pozisyonuna getiriniz.

Sıcak başlatma

1. Gaz kolunu <<FAST>> pozisyonuna 
getiriniz

2. Kontak anahtarını cihazın kullanma 
kılavuzunda tanımlandığı gibi çalıştırınız

DİKKAT!

Yanma tehlikesi!
Hareket halindeki motorlar ısı üretirler. 
Motorun bazı kısımları, özellikle de 
egzoz aşırı derecede sıcak olur.

 n Ellerinizi veya ayaklarınızı asla döner 

kısımlara sokmayınız.

 n Yanıcı yabancı cisimleri egzoz ve silindir 

alanından uzakta tutunuz

 n Egzozu, silindiri ve soğutma kanatçıklarını, 

dokunmadan önce soğutunuz

Motoru durdurma

1. Gaz kolunu “SLOW” pozisyonuna getiriniz
2. Motoru, 15-20 saniye boyunca boşta 

çalıştırınız
3. Motoru, cihazın kullanma kılavuzunda 

açıklandığı gibi kapatınız

Kullanımdan sonra motorun kapatılması

1. Gaz kolunu “SLOW” pozisyonuna getiriniz
2. Motoru, 15-20 saniye boyunca boşta 

çalıştırınız
3. Motoru, cihazın kullanma kılavuzunda 

açıklandığı gibi kapatınız
4. Motor soğuk durumdayken, bujinin fişini 

çekiniz ve kontak anahtarını çıkarınız

 n Düşük dış ortam sıcaklıklarında, 
soğuk çal ışt ı rma esnasında 
sorunlar meydana gelebilir

 n Yüksek dış ortam sıcaklıklarında, 
s ı c a k  ç a l ı ş t ı r m a  e s n a s ı n d a 
karbüratör veya yakıt pompası, 
odasının içinde buharlaşma 
sorunlara neden olabilir

 n Her halükarda, yağ tipi çalışma 
sıcaklıklarına uygun olmalıdır

 n İçten yanmalı bir motorun azami 
gücü deniz seviyesinden yükseklik 
arttıkça giderek azalır

 n Yüksekliğin net artışı ile motorun 
yükü azalmalıdır,  dolayısıyla 
özellikle ağır operasyonlardan 
kaçınılmalıdır

MUHAFAZA

İKAZ!

Yangın veya patlama tehlikesi!
C i h a z ı ,  a ç ı k  a l e v l e r  v e y a  ı s ı 
kaynaklarının yakınlarında muhafaza 
etmeyiniz.

 n Motoru depolamadan önce, cihazın 

kullanım talimatlarını inceleyiniz

 n Motoru soğutunuz

 n Kuru bir yerde saklayınız

 n Motoru, iyi havalandırılan, açık alevler 

veya ısı kaynaklarından uzakta bir yerde 

muhafaza ediniz

 n Aşağıdak i  muhafaza or tamlarından 

sakınınız:

 n Açık alevlerin yakınlarında

 n Isı kaynaklarının yakınlarında

 n Elektrik li  motorların çalıştırı ldığı 

alanlarda

 n Elektrikli aletlerin kullanıldığı alanlarda

 n Motorların 30 günden daha fazla bir süre 

muhafaza edilmeleri halinde, yakıt sistemi 

içinde tortuların oluşmasını engellemek 

için depoyu boşaltınız veya bir yakıt 

stabilizatörü aracılığıyla motoru korumaya 

alınız

Çalıştırma
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İ ç i n d e  t o r t u l a r ı n  o l u ş m a s ı n ı 
engellemek için depoyu boşaltınız:

 n Vidaları (6-1) sökünüz

 n Yakıt ı  uygun bir  kap içinde 

toplayınız

 n Boşalttıktan sonra vidayı sıkınız

 n Deponun boşaltılması gerektiğinde, 
boşaltma işlemini açık havada ve motor 
soğukken gerçekleştiriniz

 n Yangın tehlikesini bertaraf etmek için, 
motoru, egzoz susturucusunu ve yakıt 
depolama alanını otlardan, yapraklardan 
veya fazla gres yağından temizleyiniz

 n Güvenlik nedeniyle, aşınmış veya hasarlı 
parçaları varsa motoru kullanmayınız.

 n Bu parçalar değiştirilmelidir ve hiçbir 
şekilde tamir edilmemelidir. Orijinal yedek 
parçalar kullanınız. Eşdeğer olmayan 
yedek parçalar, motora zarar verebilir ve 
güvenliğini olumsuz etkileyebilir

BAKIM İŞLEMLERİ

TEHLİKE!

Her ayar, bakım ve tamirat işleminden 
önce daima motoru kapatınız ve 
güvenli pozisyona alınız.

 n Düzenli bir bakım, güvenlik ve verimliliğin 

sürekliliği açısından kaçınılmazdır

 n Bujinin ateşleme kablosunu (4-1) çıkarınız 

ve bujiden uzakta tutunuz (4-2)

Karbüratör ayarları

Karbüratör ayarları sadece uzman 
yetkili atölyeler veya bizim müşteri 
hizmetlerimiz tarafından yapılabilir.

 
Bujilerin kontrolü

UYARI!

Kıvılcımlar yangına veya elektrik 
çarpmalarına neden olabilir.

 n Bujiler için özel bir test cihazı kullanınız

 n Buji sökülmüş durumdayken asla kıvılcım 

kontrolü yapmayınız

TAMİR İŞLEMLERİ

Tamir  i ş lemler i  sadece uzman 
yetkili atölyeler veya bizim müşteri 
hizmetlerimiz tarafından yapılabilir.

 n Sadece ALKO orijinal yedek parçaları 

kullanınız

BAKIM VE KORUMA

TEHLİKE!

Her ayar, bakım ve tamirat işleminden 
önce daima motoru kapatınız ve 
güvenli pozisyona alınız.

 n Herhangi bir bakım ve temizlik işlemini 

gerçekleştirmeden önce, buji başlığını 

çıkarınız

 n Cihazın üzerine su püskürtmeyiniz! Cihaza 

su girmesi (ateşleme sistemine, karbüratöre, 

vs.) hasarlara neden olabilir.

 n Kullanımdan sonra cihazı temizleyiniz

 n Bakım planını inceleyiniz

 n Meydana gelen duruma göre, saatlik veya 

yıllık aralıkları inceleyiniz

 n Aracın zor koşullarda kullanılması halinde, 

daha sık bakım gereklidir

Hava filtresinin değiştirilmesi
(3)

Filtreyi ot kalıntılarından veya kirden 
arıtınız.
Filtreleme elemanlarını sadece orijinal 
yedek parçalarla değiştiriniz.
Filtre düzgün bir şekilde monte 
edilmemiş ise motoru çalıştırmayınız.

Hava filtresini düzenli olarak temizleyiniz. 
Hasarlı hava filtresini değiştiriniz.
1. Fi l tre k apağının çevresindek i  alanı 

temizleyiniz
2. Her iki düğmeyi (3-2) sökerek kapağı (3-1) 

çıkarınız
3. Eksiksiz, temiz ve tamamen işlevsel olması 

gereken filtre koşullarını kontrol ediniz; 
gereken koşullarda değilse bakıma tabi 
tutulmalı veya değiştirilmelidir

4. Kapağı (3-1) yerine takınız

Muhafaza
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Hava filtresinin temizlenmesi
(9)

DİKKAT!

K a r t u ş u  t e m i z l e m e k  i ç i n  s u , 
benzin, deterjan ve diğer ürünleri 
kullanmayınız.

DİKKAT!

Köpük ön-filtreyi (9-3b) yağ ile 
emprenye ETMEYİNİZ.

1. Fi l tre k apağının çevresindek i  alanı 
temizleyiniz

2. Her iki düğmeyi (şekil 9-2) sökerek kapağı 
(9-1) çıkarınız

3. Filtreyi (9-3a,3b) çıkarınız
4. Ön filtreyi (9-3b) kartuştan (9-3a) çıkarınız
5. Motorun aspirasyon ağızlarını bir bez ile 

(9-5) tıkayınız
6. Durağan bir yüzey üzerinde kartuştan (9-

3a) kabuklanmaları, pullanmaları bertaraf 
ediniz, toz ve kirliliği elimine etmek için 
içeriden dışarıya doğru basınçlı hava ile 
temizleyiniz

7. Köpük ön filtreyi (9-3b) su ve deterjan ile 
yıkayınız ve açık havada kurumaya bırakınız

8. Kirin motora ulaşmasını engellemek 
için aspirasyon kanalını (9-5) paçavra ile 
tıkamaya dikkat ederek kapağın (9-1) içini 
temizleyiniz

9. Paçavrayı (9-5) çıkarınız
10. Ön filtreyi kartuşun üzerinde geriniz
11. Filtreyi (9-3a, 3b) yuvasına yerleştiriniz
12. Kapağı (9-1) yerine koyunuz

Yağın değiştirilmesi
(7)
Yağ seviyesini düzenli olarak kontrol ediniz.
Her 8 çalışma saatinde bir veya her gün motoru 
çalıştırmadan önce yağ seviyesini kontrol ediniz 
(bkz. Yağ ile ilgili öneriler).

UYARI!

Yakıt sızıntısı nedeniyle yangın ve 
patlama tehlikesi!
Ya ğ ı  b o ş a l t m a d a n  ö n c e  y a k ı t 
deposunu boşaltınız.

Eski yağı motor sıcakken boşaltınız.
Sıcak yağ hızla ve tamamen akar.

Azami yağ kapasitesi 1,2 litredir. 
Seviye çubuğu üzerindeki “MAX” 
işaretini geçmemek için, her seferinde 
dolum seviyesini kontrol ederek 
ve küçük miktarlarda yağı yavaşça 
ekleyiniz.

Eski yağı çevre dostu bir şekilde imha 
ediniz.

1. Depoyu boşaltmak için, yakıtsız kaldığından 
durana kadar motoru çalıştırınız

2. Bujinin fişini çekiniz (4-1)
3. Yağı toplamak içini uygun bir kap kullanınız
4. Yağ seviyesi çubuğunu çıkarınız (7-1)
5. Boşaltma tapasını (7-2) çıkarınız
6. Tüm yağı bir kabın içine akıtınız
7. Boşaltma tapasını yeniden sıkıştırınız 

( 7 - 2 ) ,  co n t a n ı n  d o ğr u  b i r  ş e k i l d e 
yerleştirildiğinden emin olunuz ve sonuna 
kadar sıkınız

8. Yeni yağı doldurunuz
9. Yağ seviyesi çubuğu üzerinde (7-1) yağ 

seviyesinin”MAX” çentiğine (7-3) ulaştığını 
kontrol ediniz

10. Kapağı yeniden sonuna kadar sıkınız ve tüm 
olası yağ sızıntısı izlerini temizleyiniz

Bujilerin bakımı
(10)

İKAZ!!

Elektrik çarpma tehlikesi!
Buji sökülmüş durumdayken kıvılcım 
kontrolü asla yapmayınız.

Buji elektrotları arasındaki mesafe (10-1) 0,6 
mm ile 0,8 mm arasında olmalıdır.

 n M o t o r u ,  b u j i  ç ı k m ı ş  h a l d e y k e n 

çalıştırmayınız

1. Cırcırlı bir anahtar (10-2) ile bujiyi çıkarınız
2. Elektrotları metal bir fırça ile temizleyiniz 

ve muhtemel kurum birikintilerini elimine 
ediniz

3. Elektrotlar arasındaki mesafeyi (0,6 - 0,8 
mm) bir sentil (10-4) aracılığıyla kontrol 
ediniz (10-3)

4. Bujiyi yeniden sokunuz ve cırcırlı anahtar 
ile sabitleyiniz

Bakım ve koruma
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Bir bujinin hatalı yerleştirilmesi 
motora zarar verebilir.

Motorun temizliği

DİKKAT!

Yangın tehlikesi!
Egzoz ve silindir alanlarından yabancı 
yanıcı cisimleri uzaklaştırınız.

Motorun üzerine su püskürtmeyiniz. 
Bir fırça veya bez ile temizleyiniz.

Motorun üzerindeki muhtemel kirlilikleri bir bez 
veya fırça ile düzenli olarak temizleyiniz.
Soğutma deliklerini temizleyiniz
Soğutma sistemini temizleyiniz. Aşırı ısınmayı 
engellemek için, soğutma kanatçıklarını ve iç 
yüzeyleri temizleyiniz.

Susturucuyu temizleyiniz

Susturucu temizliğini soğuk motor ile yapınız.
1. Egzoz  susturucusu ve  i lg i l i  k apak 

üzerindeki tüm kirlilik kalıntılarını ve atıkları 
temizleyiniz. Yangın tehlikesi, basınçlı su ile 
temizleyiniz

2. Soğutma deliklerinin tıkanıp, tıkanmadığını 
(8-1) kontrol ediniz

3. Plastik parçaları bir deterjan ve ıslak bir 
sünger (8-2) ile temizleyiniz

Bakım planı
Meydana gelen duruma göre saatlik veya yıllık 
aralıklara uyunuz. Zor koşullarda kullanım 
halinde, daha sık bakım yapmak gereklidir.

İlk 5 çalışma saatinden sonra

Yağı değiştirin
Motor tam yükle veya yüksek sıcaklıklarda 
çalışıyorsa her 25 çalışma saatinde bir yağı 
değiştiriniz

İlk 5 çalışma saatinden sonra

Her 5 çalışma saatinde bir veya her gün 
kullanımdan önce

Yağ seviyesini kontrol ediniz
Susturucu ve kumandaların bulunduğu 
alanları temizleyiniz
Hava filtresini kontrol edin ve temizleyin
Aracın tozlu bir yerde çalışması halinde, hava 
filtresini sıkça temizleyiniz

Her 50 çalışma saatinde bir veya yılda bir kez

Yağı değiştirin
Susturucuyu ve kıvılcım tutucuyu kontrol 
ediniz

Yıllık

Hava filtresini değiştirin
Bujiyi kontrol edin

Her 100 çalışma saatinde bir

Bujiyi değiştirin
Yakıt filtresini kontrol edin *
*Uzman bir şirket tarafından yapılacak

Yedek parçalar

Tavsiye edilen buji:
QC12YC veya RC12YC (Champion)
Yedek parçalar, yetkili satıcılarda veya müşteri 
hizmetleri merkezimizde bulunmaktadır.

İMHA

Cihazları,  bitmiş bataryaları ve 
aküleri evsel atıklar ile birlikte imha 
etmeyiniz!
Ambalaj,  araç ve aksesuarlar geri 
dönüşümlü malzemeler  i le  imal 
edilmiştir ve buna göre imha edilmelidir.

ANORMALLİKLER DURUMUNDA YARDIM

Bu tablo yardımıyla çözülemeyen arızalar için uzman bir servise başvurunuz.

Motor seri numarasını ve satın alma tarihini giriniz. Bu bilgi, yedek parça siparişleri, teknik

sorular ve garanti ile ilgili müteakip talepler için gereklidir.

Motor seri numarası: _______________________________  Satın alma tarihi: ___________________

Bakım ve koruma
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Arıza Olası sebep Çözüm

Çalıştırma zorluğu  n Yakıt yok  n Kontrol ediniz ve doldurunuz

 n Eski yakıt veya depoda tortular  n Depoyu boşaltınız ve yeni yakıt ile 

doldurunuz

 n Hatalı başlatma prosedürü  n Çalışmaya başlatma prosedürünü 

doğru bir şekilde gerçekleştiriniz

 n Buji bağlı değil  n Buji fişinin buji üzerinde iyice 

sabitlendiğinden emin olunuz

 n Buji ıslak veya buji elektrotları 

kirli ya da elektrotların mesafesi 

doğru değil

 n Kontrol ediniz

 n Hava fi ltresi tıkalı  n Kontrol ediniz ve temizleyiniz

 n Yağ mevsim için uygun değil  n Uygun yağ ile değiştiriniz

 n Yüksek sıcaklıklar dolayısıyla 

k arbüratörün iç inde buhar 

baloncuklarının oluşması

 n Birkaç dakika bekleyiniz, tekrar 

başlatmaya çalışınız

 n Yanma sorunları  n Bir satıcı ile temasa geçiniz

 n Ateşleme sorunları  n Ticari bir partner ile temasa 

geçiniz

Düzensiz çalışma  n Buji üzerindeki elektrotlar kirli 

veya elektrotların mesafesi hatalı

 n Kontrol ediniz

 n Buji fi şi hatalı pozisyonda  n Buji fi şinin iyice sabitlendiğinden 

emin olunuz

 n Hava fi ltresi tıkalı  n Kontrol ediniz ve temizleyiniz

 n Gaz kumandası  <<Choke>> 

pozisyonunda

 n Gaz kumandasını  <<FAST>> 

pozisyonuna getiriniz

 n Yanma sorunları  n Bir satıcı ile temasa geçiniz

 n Ateşleme sorunları  n Bir satıcı ile temasa geçiniz

Çalışma sırasında 
güç kaybı

 n Hava fi ltresi tıkalı  n Kontrol ediniz ve temizleyiniz

 n Yanma sorunları  n Bir satıcı ile temasa geçiniz

Anormallikler durumunda yardım
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GARANTİ

Tamir veya değiştirme konusundaki karar inisiyatifi tarafımıza ait olmak üzere, cihazda bulunan olası 
malzeme kusurlarını veya imalat hatalarını şikayetle ilgili hakların yasal süresi içinde gideririz. Yasal 
süre terimi, cihazın satın alındığı ülkede yürürlükteki yasa hükümleri temelinde belirlenir.

Garanti yükümlülüğümüz sadece aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi halinde geçerlidir:

 n cihazın doğru kullanımı

 n kullanım talimatlarına uyulması

 n orijinal yedek parçaların kullanılması

Garanti, aşağıdaki durumlarda geçerliliğini kaybeder:

 n cihazı tamir etme girişimleri

 n cihazda teknik değişiklikler yapılması

 n uygun olmayan kullanım (örn. ticari veya belediye işleri için kullanım)

Aşağıdakiler garanti kapsamında değildir:

 n normal aşınma ve yıpranmaya bağlı boya hasarları

 n Aşınmaya tabi olan parçalar, yedek parça formunda bir kutu ile işaretlenmiştir [xxx xxx (x)]

 n Söz konusu üreticinin ayrı garanti koşullarının uygulandığı içten yanmalı motorlar

Garanti süresi, ilk nihai müşterinin satın alma tarihi ile başlar. Orijinal fatura üzerindeki tarih dikkate 
alınacaktır. Gerektiğinde garantiden yararlanmak için, kendi satıcınıza veya size en yakın yetkili 
müşteri hizmetleri merkezine başvurunuz ve bu garanti beyanını ve satın alma kanıtını gösteriniz. Bu 
garanti yükümlülüğü, alıcının kusurlar için satıcıya karşı alıcının yasal şikayet haklarını değiştirmez.

Garanti
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