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Kayıﬂlarin sürüklenme sebebi zarara u¤ramasını önleyiniz:
karterler takılı olmaksızın makineyi çalıﬂtırmayınız.
Kayıﬂlardan uzak durunuz.
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TANITIM
De¤erli Müﬂterimiz,
Öncelikle ürünlerimizi seçti¤iniz için teﬂekkür ederiz ve bu yeni çim biçme makinesi kullanımının büyük memnuniyet sa¤lamasını ve beklentilerinize tamamen cevap vermesini
dileriz.
Bu kılavuz, makinenizi iyi tanımanız ve makinenizi güvenlik ve etkinlik ﬂartlarında kullanmanız için hazırlanmıﬂtır; bu kılavuzun makinenizin ayrılmaz bir parçası oldu¤unu
unutmayın, gerekti¤inde danıﬂabilmeniz için bunu elinizin altında bulundurun ve makineyi baﬂka birisine sattı¤ınızda veya ödünç vermek istedi¤inizde kılavuzu makine ile
birlikte teslim edin.
Yeni makineniz, bu kılavuzdaki talimatlara tamamen uyarak (öngörülen kullanım) çim
kesme ve toplama için kullanıldı¤ında emniyetli ve güvenilir olarak yürürlükteki kanunlara göre tasarlanmıﬂ ve imal edilmiﬂtir; herhangi bir farklı kullanım veya belirtilen kullanım, bakım ve onarım güvenlik kurallarına uyulmaması, “uygunsuz kullanım” olarak
kabul edilir ve garantinin geçersiz kalmasına ve kullanıcı veya baﬂkalarına zararlardan
ve yaralanmalardan kaynaklanan yükümlülükleri kullanıcıya devrederek Üreticinin her
türlü sorumluluktan muaf tutulmasına neden olur.
Bu kılavuzda belirtilenler ve makineniz arasında birkaç ufak fark ile karﬂılaﬂtı¤ınızda,
ürünün sürekli yenilenmesi nedeni ile, bu kılavuzda bulunan bilgilerin, güvenlik ve
iﬂleme ile ilgili temel özellikler aynen korunarak, önceden bildirilmeyen de¤iﬂikliklere
veya güncelleme zorunlulu¤una tabi oldu¤una dikkat ediniz. ﬁüphe durumunda
Satıcınıza baﬂvurmaktan çekinmeyin. ‹yi çalıﬂmalar!

TEKNIK SERVIS
Bu kılavuz, makineyi iﬂletmek ve kullanıcı tarafından gerçekleﬂtirilebilir do¤ru bir temel
bakım için gerekli tüm bilgileri size sunar.
Bu kılavuzda belirtilmeyen tüm ayarlama ve bakım müdahaleleri, Satıcınız veya
makinenin orijinal güvenlik düzeyini koruyarak iﬂin do¤ru gerçekleﬂtirilmesi için
gerekli bilgilere ve donanımlara sahip uzman bir merkez nezdinde gerçekleﬂtirilmelidir.
Arzu ediyorsanız Satıcınız ihtiyaçlarınıza göre kiﬂisel bir bakım programı sunmaktan
memnun olacaktır; bu, yatırımınızın de¤erini koruyarak yeni alımınızı mükemmel etkinlikte muhafaza etmenizi sa¤layacaktır.
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1. GÜVENL‹K KURALLARI
1.1 KILAVUZUN OKUNMASI
Kılavuz metninde, son derece önemli bilgiler içeren bazı paragraflar, güvenlik veya
çalıﬂma amaçlarıyla, aﬂa¤ıdaki kritere göre farklı ﬂekilde belirtilmiﬂlerdir:

NOT
ÖNEML‹
veya
Makineye zarar vermemek veya
hasar yaratmamak amacıyla daha önceden belirtilenleri, açıklamalar veya di¤er bilgiler ile tamamlar.
! D‹KKAT!


Uyulmaması halinde kiﬂisel yaralanma veya üçüncü
ﬂahısların yaralanması ihtimali.

! TEHL‹KE!


Uyulmaması halinde, ölüm tehlikesi ile ciddi kiﬂisel yaralanma veya üçüncü ﬂahısların yaralanması ihtimali.

Kılavuzda, temelde aﬂa¤ıdaki nedenlerden birbirleri arasında farklılık gösterebilir farklı
makine versiyonları belirtilmiﬂtir:
– transmisyon tipi: mekanik hız de¤iﬂtirme düzeni ile veya hız sürekli hidrostatik ayarı
ile. Hidrostatik transmisyonlu modeller, identifikasyon etiketi üzerindeki “HYDRO”
yazısından tanınabilir (☛ 2.1);
– muhtelif pazarlama bölgelerinde her zaman mevcut olmayan komponent veya aksesuar mevcudiyeti;
– özel düzenlemeler.

➤ sembolü kullanım amaçları do¤rultusunda her farkı belirginleﬂtirir ve ilgili oldu¤u
versiyon ismi sembolden sonra belirtilir.
“ ☛ ” sembolü, di¤er açıklamalar veya bilgiler için kılavuzun baﬂka bir noktasına gönderme yapar.

NOT

Tüm “ön”, “arka”, “sa¤” ve “sol” belirtmeleri,
oturan operatör pozisyonunu referans almaktadırlar.

ÖNEML‹

‹ﬂbu kılavuzda belirtilmemiﬂ motora ve aküye
iliﬂkin tüm kullanım ve bakım iﬂlemleri için tedarik edilmiﬂ dokümantasyonun tamamlayıcı kısmını oluﬂturan özel kullanım kılavuzlarına bakın.
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1.2 GENEL GÜVENL‹K KURALLARI
! D‹KKAT!


Makineyi kullanmadan önce bunları dikkatle okuyun.

A) E⁄‹T‹M
1) Talimatları dikkatle okuyun. Kumandaları ve aracın uygun kullanımını iyi
ö¤renin.
2) Makinenin çocuklar veya bu talimatları
yeterli derecede bilmeyen kiﬂiler
tarafından kullanılmasına asla izin vermeyin. Yerel kanunlar, kullanıcı için minimum bir yaﬂ sınırı tespit edebilir.
3) ‹nsanlar, özellikle de çocuklar veya
hayvanlar yakındayken makineyi asla
kullanmayın.
4) Baﬂka kiﬂilere veya onların mallarına
gelebilecek kazalardan ve beklenmedik
olaylardan operatörün veya kullanıcının
sorumlu oldu¤unu unutmayın.
5) Yolcu taﬂımayın.
6) Sürücü, sürmek için özel bir e¤itime
sahip olmalıdır; özellikle aﬂa¤ıdakilere
dikkat etmelidir:
– çalıﬂma esnasında dikkat ve konsantrasyon gerekti¤i;
– bir yokuﬂta aﬂa¤ı kayan bir makinenin
kontrolünün fren kullanımı ile ele geçirilemeyece¤i. Kontrol kaybının baﬂlıca
nedenleri aﬂa¤ıdakilerdir:
– tekerleklerde adezyon eksikli¤i;
– aﬂırı hız;
– uygunsuz frenleme;
– makinenin kullanıma uygun olmaması;
– özellikle yokuﬂlarda, arazi ﬂartlarından
kaynaklanabilecek etkilerin bilinmemesi;
– yanlıﬂ çekme ve yükün kötü da¤ılımı.

B) HAZIRLIK
1) Kesim esnasında daima sa¤lam
ayakkabı ve uzun pantolon giyin. Çıplak
ayakla veya açık sandaletlerle makineyi
çalıﬂtırmayın.

2) Tüm çalıﬂma alanını derinlemesine
inceleyin ve makinenin fırlatabilece¤i her
ﬂeyi ortadan kaldırın
3) TEHL‹KE! Benzin son derece parlayıcıdır.
– yakıtı, amaca uygun kaplarda saklayın;
– yakıtı sadece açık havada doldurun ve
takviye esnasında sigara içmeyin;
– motoru çalıﬂtırmadan önce yakıtı
doldurun; motor çalıﬂırken veya
sıcakken benzin eklemeyin ve benzin
deposunun kapa¤ını açmayın;
– benzin dıﬂarı taﬂtı¤ında, motoru
çalıﬂtırmayın; makineyi yakıtın döküldü¤ü
alandan uzaklaﬂtırın ve benzin buharları
da¤ılana kadar herhangi yangın ihtimalinin
oluﬂmasını önleyin.
– deponun ve benzin kabının kapaklarını
yeniden yerlerine yerleﬂtirin ve iyice sıkın.
4) Arızalı susturucuları de¤iﬂtirin.
5) Kullanımdan önce daima bıçakların,
vidaların ve kesim grubunun aﬂınmıﬂ veya
hasarlı olmadı¤ını kontrol etmek için genel
bir kontrol yapın. Balansı korumak için
aﬂınmıﬂ veya hasarlı bıçakları ve vidaları
blok halinde de¤iﬂtirin.
6) Bir bıçak rotasyonunun bir di¤erinin
rotasyonuna da neden oldu¤u durumuna
dikkat edin.

C) KULLANIM
1) Motoru tehlikeli karbon monoksit
dumanlarının birikebilece¤i kapalı yerlerde
çalıﬂtırmayın.
2) Sadece gün ıﬂı¤ında veya yeterli
yapay ıﬂık ile çalıﬂın.
3) Motoru çalıﬂtırmadan önce bıçakları
devreden çıkarın, transmisyonu “boﬂa”
alın.
4) 10°’den fazla (%17) e¤imli
yokuﬂlarda kesmeyin.
5) “Güvenli” bir yokuﬂ bulunmadı¤ını
unutmayın. E¤imli çayırlarda hareket
etmek özel bir dikkat gerektirir. Ters dönmeleri engellemek için aﬂa¤ıdakileri yapmak gerekir:
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– yokuﬂ yukarı veya yokuﬂ aﬂa¤ı
giderken ani stop ettirmeyin veya harekete
geçirmeyin;
– traksiyonu zorlamadan etkin kılın ve
özellikle yokuﬂ aﬂa¤ı gidildi¤inde transmisyonu daima etkin tutun;
– e¤imli yokuﬂlarda ve dar virajlarda hız
azaltılmıﬂ olmalıdır;
– tümseklere, kasislere ve görünmeyen
tehlikelere dikkat edin;
– e¤imli yokuﬂlarda asla enine yönde
kesmeyin.
6) Yükleri çekerken veya a¤ır aletler kullanırken aﬂa¤ıdakilere dikkat edin:
– çekme çubukları için sadece onaylanmıﬂ ba¤lama noktaları kullanın;
– yükleri kolaylıkla kontrol edilebilecekler
ile sınırlandırın;
– ani ﬂekilde direksiyon kırmayın. Geri
vites esnasında dikkat edin;
– kullanım kılavuzunda önerildi¤inde,
tekerlekler üzerinde karﬂıt a¤ırlıklar veya
a¤ırlıklar kullanın.
7) Otla kaplı olmayan bölgelerden
geçerken bıçakları devreden çıkarın.
8) Karterler hasar görmüﬂ veya güvenlik düzenleri monte edilmemiﬂ ise makineyi asla kullanmayın.
9) Motor ayarlarını de¤iﬂtirmeyin ve
motoru aﬂırı devir rejimine
ulaﬂtırmayın. Motoru aﬂırı bir hızda kullanmak, kiﬂisel yaralanma riskini artırabilir.
10) Sürücü mahallini terk etmeden önce
aﬂa¤ıdakileri yapın:
– bıçakları devreden çıkarın ve kesim
platformunu alçaltın;
– boﬂa alın ve park frenini etkin kılın;
– motoru stop ettirin ve anahtarı çıkarın.
11) Aﬂa¤ıdaki durumlarda bıçakları
devreden çıkarın, motoru durdurun ve
anahtarı çıkarın:
– egzoz konvoylayıcısını temizlemeden
veya tıkanıklı¤ı açmadan önce;
– makineyi kontrol etmeden, temizlemeden veya makineye müdahale etmeden
önce;
– yabancı bir cisme çarptıktan sonra.
Makineyi çalıﬂtırmadan ve yeniden kullan-
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madan önce makinedeki olası hasarları
kontrol edin ve gerekli onarımları gerçekleﬂtirin;
– makine anormal ﬂekilde titremeye
baﬂlarsa (derhal nedenleri kontrol edin).
12) Nakil esnasında ve bıçakların
kullanılmadıkları her defa, bunları devreden çıkarın.
13) Aﬂa¤ıdaki durumlarda motoru durdurun ve bıçakları devreden çıkarın:
– yakıt takviyesi yapmadan önce;
– çim toplama haznesini çıkarmadan
önce.
14) Motoru durdurmadan önce gazı
azaltın ve motor musluk ile donatılmıﬂsa,
çalıﬂma sonunda yakıt beslemesini
kapatın.
D) BAKIM VE DEPOLAMA
1) Makinenin her zaman güvenli çalıﬂma
ﬂartlarında bulundu¤undan emin olmak
için, somunları ve vidaları sıkılı muhafaza
edin.
2) Makineyi, deposunda benzin bulunurken, benzin buharlarının bir alev veya
bir kıvılcım ile temas edebilece¤i bir yere
kaldırmayın.
3) Makineyi herhangi bir ortama yerleﬂtirmeden önce, motoru so¤umaya bırakın.
4) Yangın tehlikesini azaltmak için motor,
egzoz susturucusu, akü bölmesi ve benzin
depolama bölgesini çim, yaprak veya aﬂırı
gres kalıntılarından arındırın.
5) Çim toplama haznesinin aﬂınmasını
veya yıpranmasını denetlemek için sık sık
bunu kontrol edin.
6) Güvenlik nedenlerinden, hasarlı
veya aﬂınmıﬂ parçaları de¤iﬂtirin.
7) Yakıt deposunun boﬂaltılması
gerekti¤inde, bu iﬂlem açık havada
yapılmalıdır.
8) Bir bıçak rotasyonunun bir di¤erinin
rotasyonuna da neden oldu¤u durumuna
dikkat edin.
9) Makine kaldırıldı¤ı veya baﬂında kimse
olmadan bırakıldı¤ında kesim platformunu
alçaltın.
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1.3 GÜVENL‹K ET‹KETLER‹
Makineniz tedbirli ﬂekilde kullanılmalıdır. Bunu size hatırlatmak için, makine üzerine
baﬂlıca kullanım önlemlerini belirten resimli diyagramlar içeren etiketler yerleﬂtirilmiﬂtir.
Bu etiketler makinenin tamamlayıcı kısmı olarak kabul edilir.
Bir etiket düﬂerse veya okunmaz olursa bunu de¤iﬂtirmek için Satıcınıza baﬂvurun.
Bunların anlamı burada aﬂa¤ıda açıklanmaktadır.

1 Dikkat: Makineyi kullanmadan
önce talimatları okuyun.

1

2

3

4

5

6

2 Dikkat: Herhangi bir bakım
veya onarım iﬂleminden önce,
anahtarı çıkarın ve talimatları
okuyun.
3 Tehlike! Nesne fırlatma: Asla

taﬂ siperini veya hazneyi monte
etmeden çalıﬂmayın.
4 Tehlike! Nesne fırlatma:
Kiﬂileri yaklaﬂtırmayın.
5 Tehlike! Makinenin ters dönmesi: Bu makineyi 10°’den fazla
e¤imli yokuﬂlarda kullanmayın.
6 Tehlike! Sakatlıklar: Motor
hareket halindeyken çocukların makineden uzak olduklarından
emin olun
7 Kesim tehlikeleri. Bıçaklar hareket halinde. Bıçak yuvasının
içine ellerinizi veya ayaklarınızı sokmayın.

1.4 ÇEKME TAL‹MATLARI
Talep üzerine tedarik edilen, küçük bir römorkun çekilmesini
sa¤lamak için bir kit mevcuttur; bu aksesuar, verilmiﬂ talimatlar
uyarınca monte edilmelidir.
Kullanımda, etiket üzerinde belirtilen yük limitlerini aﬂmayın ve
güvenlik kurallarına uyun (☛ 1.2, C-6).
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2. MAK‹NE VE KOMPONENTLER‹N BEL‹RLENMES‹
2.1 MAK‹NEN‹N BEL‹RLENMES‹
Akü bölmesi yakınındaki identifikasyon etiketi, her
makinenin baﬂlıca verilerini taﬂır.
1. 2000/14/CE yönetmeli¤ine göre akustik güç
seviyesi
2. 98/37/CEE yönetmeli¤ine göre uygunluk
markası
3. ‹malat yılı
4. Devir/dak biriminde motor çalıﬂma hızı. (belirtilmiﬂse)
5. Makine tipi
6. Seri numarası
7. Kg olarak a¤ırlık
8. ‹malatçının adı ve adresi
9. Transmisyon tipi (belirtilmiﬂse)

8

5

4

7

LWA
min-1

✍

kg

dB

S/N

Makinenizin seri numarasını
buraya yazın (6)
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1

2.2 ANA KOMPONENTLER‹N BEL‹RLENMES‹
Makine, aﬂa¤ıdaki iﬂlevlerin karﬂılık geldi¤i bir dizi ana komponentten oluﬂur:
11. Kesim platformu: döner bıçakları kapatan karterdir.
18
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15

13

19

20

16

17

11

12
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19

20

16
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11
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12. Bıçaklar: çim kesimine ayrılmıﬂ parçalardır; uçlardaki kanatlar, kesilmiﬂ çimlerin
atma kanalına do¤ru aktarılmasını sa¤larlar.
13. Atma kanalı: kesim platformu ve toplama haznesi arasındaki ba¤lantı parçasıdır.
14. Toplama haznesi: kesilmiﬂ çimleri toplama iﬂlevi ile birlikte, bıçaklar tarafından
toplanmıﬂ olası nesnelerin makineden uza¤a fırlatılmasını engelleyerek bir güvenlik
unsurunu oluﬂturur.
15. Taﬂ siperi veya deflektör (talep üzerine mevcut): haznenin yerine monte
edilmiﬂtir; bıçaklar tarafından toplanmıﬂ olası nesnelerin makineden uza¤a
fırlatılmasını engeller.
16. Motor: gerek bıçakların gerekse tekerleklerin traksiyon hareketini sa¤lar; özellikleri
ve kullanım kuralları özel bir kitapçıkta belirtilmiﬂtir.
17. Akü: motorun çalıﬂtırılması için enerji sa¤lar; özellikleri ve kullanım kuralları özel
bir kitapçıkta belirtilmiﬂtir.
18. Sürücü koltu¤u: operatörün çalıﬂma yeridir ve güvenlik düzenlerinin müdahalede
bulunmalarının sa¤lanması do¤rultusunda operatörün mevcudiyetini algılayan bir
sensör ile donatılmıﬂtır.
19. Uyarı ve güvenlik etiketleri: bunlar, güvenli çalıﬂmak için baﬂlıca düzenlemeleri
hatırlatmakta olup, anlamları 1. bölümde açıklanmıﬂtır.
20. Denetleme kapısı: bazı ayarlamalara eriﬂmek içindir.
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3. AMBALAJDAN ÇIKARMA VE MONTAJ
Depolama ve sevkıyat nedenlerinden makinenin bazı komponentleri, do¤rudan fabrikada ambalajlanmamıﬂtır; bu komponentler, ambalaj çıkarıldıktan sonra aﬂa¤ıdaki talimatları izleyerek monte edilmelidir.

ÖNEML‹

Makine, motor ya¤sız ve benzinsiz tedarik edilir. Motoru
çalıﬂtırmadan önce, motor kitapçı¤ında belirtilen tavsiyeleri izleyerek tedarikleri
gerçekleﬂtirin.

3.1 AMBALAJDAN ÇlKARMA
Ambalajı çıkarırken tüm tek parçaları ve teçhizatları kaybetmemeye ve makineyi paletten indirirken kesim platformuna hasar vermemeye dikkat edin.
Ambalaj, aﬂa¤ıdakileri içerir:
– makinenin kendisi;
– akü;
– direksiyon;
– koltuk;
– hazne destekleri;
– hazne komponentleri;
– aﬂa¤ıdakileri içeren bir zarf:
– kullanım kılavuzları ve belgeler,
– direksiyon blokaj pimini de içeren vida takımları tedariki,
– 2 adet ateﬂleme anahtarı ve bir adet 10 A’lık yedek sigorta.

NOT

Kesim platformuna hasar vermeyi önlemek için bunu, maksimum
yüksekli¤e getirin ve paletten indirme anında maksimum dikkati gösterin. ➤ Hidrostatik transmisyonlu modellerde, paletten indirmeyi ve makine hareketini
kolaylaﬂtırmak için, transmisyonun deblokaj kolunu «B» pozisyonuna getirin
(☛ 4.33).

3.2 D‹REKSIYON MONTAJl
Makineyi düz zemine yerleﬂtirin ve ön tekerlekleri
hizalayın.
Kollar düzgün hizalanmıﬂ olacak ﬂekilde direksiyonu (1) ileri çıkık ﬂaft (2) üzerine takın.
ﬁaftın deli¤ini (3) eriﬂilebilir kılmak için ön tekerlekleri, ﬂaftın (2) ve direksiyonun (1) yaklaﬂık dörtte bir
turluk rotasyonunu sa¤layacak ﬂekilde hareket ettirin.

1
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Direksiyon göbe¤inin deli¤ini (4), ﬂaft deli¤i (3)
ile hizalayın ve ucun karﬂı yandan tamamen
dıﬂarı çıkmasına özen göstererek, tedarikteki
pimi (5) bir çekiç aracılı¤ıyla geçirin.

NOT

Son bölümde pimi itmek
için, çekiç ile direksiyona zarar vermeyi önlemek amacı do¤rultusunda, sivri bir alet veya
uygun çaplı bir tornavida kullanmak faydalıdır.

2

1
4

3
5

3.3 KOLTUK MONTAJl
4

Ayar kolunu (3) yukarı do¤ru çekin ve koltu¤u
(1), altı adet pozisyondan birine takana kadar
bunu direksiyon tarafındaki kılavuza (2)
yerleﬂtirin.
Bu noktada koltuk sabit ﬂekilde monte edilmiﬂtir
ve bunu stoptan kurtaran kola (4) basılmadıkça
bir daha çıkarılamaz.

2

1

3

1

3.4 AKÜ MONTAJI VE BA⁄LANTISI
Aküyü (1), koltu¤un altındaki yuvasına
yerleﬂtirin.
Tedarikteki vidaları belirtildi¤i gibi kullanarak,
kırmızı kablonun (2) pozitif (+) kutba, siyah
kablonun (3) negatif (-) kutba ba¤lantısını
gerçekleﬂtirin.

3

Kablolar yaya (4) takılmayacak ﬂekilde, bunları
akünün önünde do¤ru yerleﬂtirmeye dikkat ederek aküyü tutmak için yayı (4) monte edin

ÖNEML‹

Akü kitapçı¤ının içerdi¤i
bilgileri izleyerek daima komple ﬂarj gerçekleﬂtirin (☛ 6.2.5).

ÖNEML‹

Elektronik kartın koruma

1

4

2
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müdahalesini engellemek için, komple ﬂarjdan önce motoru çalıﬂtırmaktan kesinlikle
kaçının
! D‹KKAT!


Manipülasyon ve bertaraf etmede akü Üreticisinin güvenli¤e
iliﬂkin talimatlarına uyun.

4

3.5 HAZNE DESTEKLER‹ MONTAJI
1

Beher destek için tedarikteki üç adet vidayı
(3) kullanarak, iki adet deste¤i (1) ilgili
somunları (4) sıkıﬂtırmadan belirtildi¤i gibi
arka plaka üzerine (2) monte edin.
2

3

Hazneyi desteklere kancalayın ve bunu, arka
plakaya (2) göre ortalayın; hazne
döndürüldü¤ünde pim (6), yuvaya (7) do¤ru
olarak geçecek ﬂekilde iki deste¤in (1)
çakıﬂma noktasına (5) göre pozisyonunu
ayarlayın.

5

Rotasyon hareketinin düzenlili¤i yukarıda
belirtildi¤i gibi kontrol edildikten sonra, sabitleme somunlarını (4) iyice kilitleyin.

7
6

1

4

3

4

1

4

3

4

3.6 HAZNE TERS ÇEV‹RME KOLLARININ
MONTAJI ( ➤ Elektrik kumandalı
modellerde)

Kolların aksını (1), iki plakanın oyu¤una (2)
yerleﬂtirin ve resimde belirtilen sıra ile tedarikteki vidaları ve somunları (4) kullanarak
bunları haznenin desteklerinin (3) içine sabitleyin.

Kaldırma pistonu çubu¤unun ucunu (5), pim
(7) aracılı¤ıyla kola (6) ba¤layın ve iki esnek
halkayı (8) monte edin.

8 (x 2)

1

2

8

6

7

5

8
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Hazneyi destekler üzerine monte etmeden önce ters çevirme kollarının hareketinin
düzenli gerçekleﬂti¤inden emin olun.

3.7 HAZNE KENETLEME KANCASI STOP P‹M‹N‹ ÇIKARTMA
Taﬂıma nedenlerinden torba kenetleme kancası (1), stop pimi (2)
aracılı¤ıyla arka plakaya
sabitlenmiﬂtir.

1

2

Bu stop pimi, hazne destekleri montajına geçmeden önce çıkarılmalıdır
ve bir daha kullanılmamalıdır.

KOMUTLAR VE KONTROL ARAÇLARI
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4. KOMUTLAR VE KONTROL ARAÇLARI
c
a b

4.2

d e
f

4.10

4.6

4.11
4.1

4.3
4.7.2
B
4.4
A

4.11
4.7.1
B

4.8

A

A
B

4.5

4.1 SÜRÜCÜ DIREKS‹YONU
Ön tekerlekler direksiyonunu çevirmeyi yönetir.
4.2 STARTER KUMANDASl ( ➤ öngörülmüﬂse)
Bir karıﬂımda bir zenginleﬂmeye neden olur ve sadece, so¤uk çalıﬂtırma durumunda,
gereken süre boyunca kullanılmalıdır.

4.3 HlZLANDlRlCl KOLU
Motor devir sayısını ayarlar. Plakada belirtilmiﬂ pozisyonlar aﬂa¤ıdakilere karﬂılık gelir:
«STARTER»

( ➤ öngörülmüﬂse) so¤uk çalıﬂtırma

14
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«YAVAﬁ»

motorun minimum rejimi

«HIZLI»

motorun maksimum rejimi

– «STARTER» pozisyonu ( ➤ öngörülmüﬂse, 4.2 komutuna alternatif olarak) bir
karıﬂım zenginleﬂmesine neden olur ve so¤uk çalıﬂtırma durumunda ve sadece
gereken süre boyunca kullanılmalıdır.
– Yer de¤iﬂtirme güzergahları esnasında «YAVAﬁ» ve «HIZLI» arasında ara bir pozisyon seçin.
– Çim kesme esnasında kolu «HIZLI» üzerine getirin.

4.4 ANAHTARLl KOMÜTATÖR
Bu anahtarlı kumanda aﬂa¤ıdakilere karﬂılık gelen üç pozisyona sahiptir:
«STOP»

hepsi sönük;

«MARﬁ»

tüm hizmetler etkin;

«ÇALIﬁTIRMA»

marﬂ motorunu etkin kılar.

«ÇALIﬁTIRMA» pozisyonunda anahtar bırakıldı¤ında bu, otomatik olarak «MARﬁ»
pozisyonuna döner.

4.5 PARK FREN‹ KOLU
Park freni, makineyi park ettikten sonra makinenin hareket etmesini engeller. Kavrama
kolu aﬂa¤ıdakilere karﬂılık gelen iki pozisyona sahiptir:
«A»
«B»

= Fren devre dıﬂı
= Fren etkin

– Park frenini etkin kılmak için pedala (4.21 veya 4.31) sonuna kadar basın ve kolu
«B» pozisyonuna getirin; ayak pedaldan çekildi¤inde, fren alçak pozisyonda bloke
kalır.
– “Fren etkin” durumu ikaz lambasının (4.10.a) yanması tarafından bildirilir.
– Park frenini devreden çıkarmak için pedala (4.21 veya 4.31) basın ve kol «A» pozisyonuna ulaﬂır.

4.6 FAR ﬁALTERLER‹
Anahtar (4.4) «MARﬁ» pozisyonundayken farların yanmasını yönetir.

KOMUTLAR VE KONTROL ARAÇLARI
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4.7 KAVRAMA KOMUTU VE BlÇAK FREN‹

➤ Kol ile kavramalı modellerde
Kol (4.7.1), bir plaka tarafından belirtilen ve aﬂa¤ıdakilere karﬂılık gelen iki pozisyona
sahiptir:
«A»= Bıçaklar devre dıﬂı
«B»= Bıçaklar etkin
– Bıçaklar öngörülen güvenlik ﬂartlarına uyulmadan etkin kılındı¤ında, motor kapanır
veya çalıﬂtırılamaz (☛ 5.2).
– “Bıçaklar etkin” durumu, ikaz lambasının (4.10.c) yanması tarafından bildirilir
– Bıçaklar devreden çıkarıldı¤ında (Poz. «A»), bıçakların rotasyonunu birkaç saniye
içinde durduran bir fren aynı anda iﬂletilir.

➤ Elektro manyetik kavramalı modellerde:
Mantar ﬂalter (4.7.2), elektro manyetik bir debriyaj aracılı¤ıyla bıçakların etkin
kılınmasını sa¤lar:
«A» Basılı

= Bıçaklar devre dıﬂı

«B» Çekili

= Bıçaklar etkin

– Bıçaklar öngörülen güvenlik ﬂartlarına uyulmadan etkin kılındı¤ında, motor kapanır
veya çalıﬂtırılamaz (☛ 5.2).
– “Bıçaklar etkin” durumu, ikaz lambasının (4.10.c) yanması tarafından bildirilir.
– Bıçaklar devreden çıkarıldı¤ında, bıçakların rotasyonunu birkaç saniye içinde durduran bir fren aynı anda iﬂletilir.

4.8 KES‹M YÜKSEKL‹⁄‹ AYAR KOLU
Bu kol, iliﬂkin plakada «1»’den «7»’ye kadar sayılar ile belirtilmiﬂ, 3 ve 9 cm arasında
kapsanılan aynı sayıda kesim yüksekliklerine karﬂılık gelen yedi pozisyona sahiptir.
– Bir pozisyondan di¤erine geçmek için uçtaki çözme butonuna basmak gerekir.

4.9 HAZNE TERS ÇEV‹RME KOMUTU

➤ Manuel kumandalı modellerde:
Boﬂaltma için haznenin ters çevrilmesi yuvasından çıkarılabilir
kol (4.9.1) aracılı¤ıyla gerçekleﬂtirilir.

➤ Elektrik kumandalı modellerde:
Boﬂaltma için haznenin ters çevrilmesi, butona (4.9.2) basarak

4.9.1
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ve ufak kumanda motorunun stopuna kadar bunu basılı tutarak
gerçekleﬂtirilir.
Butona (4.9.3) basılarak, kanca kenetlenene ve ufak kumanda
motoru stop edene kadar bu buton basılı tutularak hazne
çalıﬂma pozisyonuna döner.

4.9.2
4.9.3

4.10 BORDO TABLOSUNUN ÜZER‹NDEK‹ ‹KAZ LAMBALARl VE AKUST‹K S‹NYAL DÜZENLER‹
a

b

c

d

e

f

Anahtar «MARﬁ» pozisyonuna
getirildi¤inde tüm ikaz lambaları, do¤ru
iﬂlemeyi belirtmek için aynı anda yaklaﬂık
yarım saniye etkin kılınırlar (kısa bir akustik sinyal ile).
Sonrasında bir ikaz lambasının yanması aﬂa¤ıdakileri belirtir:
a)

park freni etkin;

b)

hazne veya taﬂ siperi yok;

c)

bıçaklar etkin;

d)

operatör yok;

e)

transmisyon “boﬂta”;

f)

sabit = akü ﬂarjında düzensizlikler (motor hareket halindeyken);
çalıﬂtırmadan önce yanıp sönen = akü, motoru çalıﬂtıracak durumda de¤il ve
bu nedenle Yetkili bir Teknik Servise baﬂvurmak gerekir.

Akustik sinyal aﬂa¤ıdaki gibi olabilir:
– sürekli:
= elektronik kart korumasının müdahalesi;
= «MARﬁ» pozisyonunda anahtar ile motor 30 saniyeden fazla
süredir kapalı;
– aralıklı
= hazne dolu.
4.11 BORDO TABLOSUNUN EKRANl ( ➤ öngörülmüﬂse)
Anahtar «MARﬁ» pozisyonuna getirildi¤inde tüm ikonlar, do¤ru iﬂlemeyi belirtmek için aynı anda yaklaﬂık
yarım saniye etkin kılınırlar (kısa bir akustik sinyal ile);
bu do¤rultuda ekran, “Saat sayacı” iﬂlevine gelir.
– «MODE» butonu, sıralı olarak di¤er operatif iﬂlevlere
eriﬂmeyi sa¤lar.

KOMUTLAR VE KONTROL ARAÇLARI
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a) Operatif iﬂlevler
1. Saat sayacı. Motorun iﬂleme saatlerinin toplam
sayısını gösterir.

1

NOT

Bir bakım müdahalesine
(☛ 6.2.2), karﬂılık gelen saat sayısına ulaﬂıldı¤ında
ekran, o anda etkin di¤er iﬂlevlerden ba¤ımsız olarak,
“Saat sayacı” iﬂlevine gelir ve yaklaﬂık 2 dakika yanıp
söner.

2. Voltmetre. Akünün ﬂarj durumunu gösterir.

2

3. Devir sayacı. Aﬂa¤ıdakilere karﬂılık gelen bir dizi
yıldız iﬂareti aracılı¤ıyla motorun rotasyon rejimini
gösterir:

3

✱
(✱✱)
✱✱
✱✱✱
✱✱✱✱
✱✱✱✱✱
✱✱✱✱✱✱

NOT

motor minimumda
aktarma hızı
kesim hızı

Yanıp sönme, motorun rotasyon rejiminin çim kesimine uygun

olmadı¤ını belirtir.
a
4
b

–
–
–
–
–
–

4. Saat ( ➤ öngörülmüﬂse) Saati 24 saat/gün formatında gösterir.
Ayarlama, motor kapalıyken, «MARﬁ» pozisyonundaki
anahtar ile aﬂa¤ıdaki prosedüre göre gerçekleﬂtirilir:

saat ikonu görüntüleninceye kadar «MODE» tuﬂuna birkaç kez basın;
ilk iki rakam (saat) yanıp sönünceye kadar «MODE» tuﬂunu basılı tutun;
de¤eri, bir birim artırmak veya azaltmak için iki yanal tuﬂtan (a - b) birine basın;
di¤er iki rakam (dakika) yanıp sönünceye kadar «MODE» tuﬂuna basın;
de¤eri, bir birim artırmak veya azaltmak için iki yanal tuﬂtan birine basın;
ayarlamayı sona erdirmek için «MODE» tuﬂuna basın.

18
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NOT

Saat, bir tampon akü tarafından beslenir; bu tükendi¤inde Yetkili
bir Teknik Servise baﬂvurmak gerekir.

b) Yardımcı iﬂlevler
5. Hazne dolu ikaz lambası. Aralıklı akustik sinyal ile birlikte, toplama haznesinin dolu oldu¤unu bildirir.
5

6

6. Ya¤ ikaz lambası ( ➤ öngörülmüﬂse). Motor ya¤lamasındaki düzensizlikleri bildirir: motoru derhal durdurmak, ya¤ seviyesini kontrol etmek gerekir;
problem devam etti¤inde bir Teknik Servise baﬂvurun.

7. Yakıt göstergesi ( ➤ öngörülmüﬂse). ‹ki tip olabilir:
a) Seviye göstergesi = aﬂa¤ıdaki kritere göre depodaki yakıt seviyesini gösterir:
7a

doludan yaklaﬂık depo
yarısına

yaklaﬂık yarıdan
yede¤e

yedek

b) Yedek göstergesi = yedek devreye girdi¤inde yanıp söner.
7b

NOT

Yedek, yaklaﬂık 2 litre yakıttır; 30-40 dakika rejimde çalıﬂma
sa¤lamak için yerlidir.

➤ Mekanik transmisyonlu modellerde:
4.21 DEBR‹YAJ / FREN PEDALl
Bu pedal iki iﬂlev görür: strokun birinci
kısmında tekerlek traksiyonunu etkin
kılarak veya devreden çıkararak
debriyaj görevi görür ve ikinci kısımda
arka tekerleklere müdahale ederek
fren görevi görür.

ÖNEML‹
Aﬂırı ısınmayı ve
sonrasında hareket transmisyon
kayıﬂının hasar görmesini önlemek

4.21
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üzere debriyaj aﬂamasında çok oyalanmamaya maksimum dikkati
göstermek gerekir.

NOT

Marﬂ esnasında
aya¤ı pedal üzerinde tutmamak iyidir.

N

19

4.22
5
3 4
1 2

R

4.22 HlZ DE⁄‹ﬁT‹RME KUMANDA KOLU
Bu kol, beﬂ adet ileri vitese, boﬂ vites pozisyonuna «N» ve geri vitese «R» karﬂılık
gelen yedi pozisyona sahiptir. Bir vitesten di¤erine geçmek için strok yarısında pedala (4.21) basın ve kolu, etikette belirtilen bilgilere göre hareket ettirin.
! D‹KKAT!


Geri vites kavraması, stop konumunda yapılmalıdır.

➤ Hidrostatik transmisyonlu modellerde:
4.31 FREN PEDALl
Bu pedal, arka tekerleklerdeki freni iﬂletir.

4.32 TRAKS‹YON PEDALl
Bu pedal aracılı¤ıyla tekerleklerde traksiyon etkin kılınır ve gerek ileri viteste gerekse
geri viteste makinenin hızı ayarlanır.
4.31

– ‹leri vitese takmak için aya¤ınızın
ucuyla «F» yönüne basın; pedal
üzerinde basınç artırılarak, makine
hızı progresif olarak artırılır.
– Topukla «R» yönüne pedala basarak geri vites takılır.
– Pedal bırakıldı¤ında bu, otomatik
olarak “boﬂ vites” «N», pozisyonuna
geri döner.
– “Boﬂ vites” «N» durumu, ikaz lambasının (4.10.e) yanması tarafından
bildirilir.

4.32
N
F

! D‹KKAT!


Geri vitese

R
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takma stop konumunda
yapılmalıdır.

4.32
N

NOT

Traksiyon
pedalı, gerek ileri viteste gerekse
geri viteste etkin park freni (4.5)
devrede olarak iﬂletilir ise motor
stop eder.

F

R

4.33 H‹DROSTAT‹K TRANSMISYON
DEBLOKAJ KOLU

Bu kol bir plaka tarafından belirtilen
iki pozisyona sahiptir:

B

4.33
A

«A» = Transmisyon etkin: marﬂta ve kesim esnasında tüm kullanım ﬂartları için;
«B» = Transmisyon debloke: motor kapalıyken makineyi elle hareket ettirmek için
gerekli gayreti bariz ﬂekilde azaltır.

ÖNEML‹

Transmisyon grubuna zarar vermeyi önlemek amacıyla, bu
iﬂlem pedal (4.32) «N» pozisyonunda iken, sadece motor stop konumunda uygulanmalıdır.

KULLANIM KURALLARI
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21

5. KULLANIM KURALLARI
5.1 GÜVENL‹K ‹Ç‹N TAVS‹YELER
! TEHL‹KE!


Makineyi sadece tasarlanmıﬂ oldu¤u amaçlar (çim kesme ve
toplama) do¤rultusunda kullanın.
Makinenin donatılmıﬂ oldu¤u güvenlik düzenlerini kurcalamayın veya çıkartmayın. ÜÇÜNCÜ K‹ﬁ‹LERE GELEN ZARARLARDAN HER ZAMAN KULLANICININ SORUMLU OLDU⁄UNU UNUTMAYIN. Makineyi kullanmadan önce
aﬂa¤ıdakileri yapmak gerekir:
– e¤imli arazilerde marﬂa ve kesime özel dikkat göstererek genel güvenlik
önlemlerini okuyun ( ☛ 1.2), kullanım bilgilerini dikkatlice okuyun; kumandaları,
bıçakların ve motorun hızlıca nasıl stop ettirilece¤ini iyi ö¤renin.
– döner parçaların yanına veya bunların altına ellerinizi veya ayaklarınızı
yaklaﬂtırmayın ve boﬂaltma açıklı¤ından hep uzak durun.
Makineyi yetersiz fiziksel ﬂartlarda veya refleksleri ve dikkat yetene¤ini azaltacak düzeydeki ilaçların veya maddelerin etkisi altında kullanmayın.
Üzerinde çalıﬂılması gereken arazinin potansiyel risklerini de¤erlendirmek ve
aynı zamanda özellikle engebeli, kaygan veya sabit olmayan e¤imlerde arazilerde kendinin ve baﬂkalarının güvenli¤ini garanti etmek için tüm gerekli önlemleri
almak kullanıcının sorumlulu¤u altındadır.
Yangın çıkarma riskini önlemek için makineyi, hareket halindeki motor ile uzun
çimler arasında stop konumunda bırakmayın.

! D‹KKAT!


Bu makine, 10°’den (%17) fazla e¤imli yokuﬂlarda
çalıﬂmamalıdır ( ☛ 5.5). E¤imli arazilerde (asla 10°’den fazla olmayan) daha
yo¤un bir kullanım öngörülmüﬂse, ön dengeyi artırmak ve ﬂahlanma ihtimalini
azaltmak için ön tekerlekler kiriﬂinin altına karﬂıt a¤ırlıklar (talep üzerine tedarik
edilir ☛ 8.1) monte etmek gerekir.

ÖNEML‹
Kumandaların pozisyonlarına iliﬂkin tüm referanslar 4. bölümde
gösterilmiﬂ olanlardır.

5.2 GÜVENL‹K DÜZENLER‹N‹N MÜDAHALE KR‹TERLER‹
Güvenlik düzenleri iki kritere göre müdahale ederler:
– tüm güvenlik ﬂartlarına uyulmamıﬂsa, motorun çalıﬂmasını önleme;
– sadece tek bir güvenlik ﬂartı eksik olsa bile motoru stop ettirme.
a) Her halükarda motoru çalıﬂtırmak için aﬂa¤ıdakiler gerekir:
– transmisyonun “boﬂta” olması;
– bıçakların devre dıﬂı olması;
– operatörün oturuyor olması veya park freninin etkin olması.
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b) Motor aﬂa¤ıdaki durumlarda stop eder:
– operatör, bıçaklar etkinken koltu¤u terk etti¤inde;
– operatör, transmisyon “boﬂta” de¤ilken koltu¤u terk etti¤inde;
– operatör, transmisyon “boﬂtayken”, park frenini etkin kılmadan koltu¤u terk etti¤inde;
– bıçaklar etkinken hazne kaldırıldı¤ında veya taﬂ siperi çıkarıldı¤ında;
– bıçaklar devreden çıkarılmadan park freni etkin kılındı¤ında.

Aﬂa¤ıdaki tablo, belirginleﬂtirilmiﬂ müdahale nedenleri ile bazı operatif durumları
gösterir
OPERATÖR

HAZNE

BlÇAKLAR

TRANSM‹SYON

FREN

MOTOR

«N»
«N»

Etkin
Etkin de¤il

Stop konumunda
Stop konumunda

B) ÇALIﬁTIRMA (Anahtar «ÇALIﬁTIRMA» pozisyonunda)
1...5 - F / R
Oturuyor
Önemsiz
Devre dıﬂı
Devrede
«N»
Oturuyor
Önemsiz
Assente
Önemsiz
Devre dıﬂı
«N»

Etkin
Etkin
Etkin de¤il

ÇALIﬁMIYOR
ÇALIﬁMIYOR
ÇALIﬁMIYOR

C) Ç‹M KESME ESNASINDA (Anahtar «MARﬁ pozisyonunda»)
Assente
VAR
Devrede
Önemsiz
Assente
Önemsiz
Devre dıﬂı
1...5 - F / R
Assente
VAR
Devre dıﬂı
«N»
YOK
Devrede
Önemsiz
Oturuyor
Oturuyor
VAR
Devrede
Önemsiz

Etkin
Etkin de¤il
Etkin de¤il
Etkin de¤il
Etkin

Stop ediyor
Stop ediyor
Stop ediyor
Stop ediyor
Stop ediyor

A) PANEL ETK‹N (Anahtar «MARﬁ pozisyonunda»)
Oturuyor
VAR
Devre dıﬂı
Oturuyor
YOK
Devre dıﬂı

5.3 ÇALIﬁMAYA BAﬁLAMADAN ÖNCE HAZIRLIK ‹ﬁLEMLER‹
Çalıﬂmaya baﬂlamadan önce, çalıﬂmanın verimli ﬂekilde ve maksimum güvenlikte
gerçekleﬂmesini garanti etmek için bir dizi kontrol ve iﬂlem gerçekleﬂtirmek gerekir.

5.3.1 KOLTUK AYARl
1

Koltuk kayar ve altı farklı pozisyonda ayarlanabilir.
Ayarlama, tutamak (1) kaldırılarak ve koltuk
istenen pozisyonda bloke edilene kadar
kaydırılarak gerçekleﬂtirilir.
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5.3.2 LAST‹KLER‹N BASlNCl
Lastiklerin do¤ru basıncı, kesim platformunun
mükemmel bir hizalamasını ve bu do¤rultuda
çimin eﬂit ﬂekilde biçilmesini elde etmek için
temel ﬂarttır.
Jant kapaklarını çıkarın ( ➤ öngörülmüﬂse),
koruma keplerini çözün ve ufak valfları, manometre ile donatılmıﬂ bir hava giriﬂine ba¤layın.

Basınçlar aﬂa¤ıdaki gibi olmalıdır:
ÖN
ARKA

1,5 bar (13 x 5.00-6 lastikler)
1,0 bar (15 x 5.00-6 lastikler)
1,2 bar

5.3.3 YA⁄ VE BENZ‹N ‹KMAL‹

NOT

Kullanılacak ya¤ ve benzin tipi, motor kullanım kitapçı¤ında belir-

tilmiﬂtir.
Motor stop konumundayken motor ya¤ı seviyesini kontrol edin: motor kılavuzunda belirtilen açık
yöntemlere göre bu seviye, çubu¤un MIN ve
MAX çentikleri arasında olmalıdır.
Depoyu tamamen doldurmamaya özen göstererek, bir huni kullanarak yakıt takviyesi yapın.
Depo kapasitesi yaklaﬂık 7 litredir.

MAX
MIN

! TEHL‹KE!


Yakıt doldurulması, motor
kapalıyken, açık havada veya iyi
havalandırılan ortamda yapılmalıdır. Benzin
buharlarının yanıcı oldu¤unu her zaman
aklınızda tutun! ‹ÇER‹⁄‹ KONTROL ETMEK
‹Ç‹N DEPONUN A⁄ZINA ALEV YAKLAﬁTIRMAYIN VE TAKV‹YE ESNASINDA S‹GARA
‹ÇMEY‹N.

ÖNEML‹
Zarar vermemek amacıyla
plastik kısımlar üzerine benzin dökmekten
kaçının; kazaen dıﬂarı taﬂmalar halinde derhal
suyla durulayın.
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5.3.4 ÇlKlﬁ S‹PERLER‹N‹N MONTAJl (HAZNE VEYA TAﬁ S‹PER‹)
2

1

! D‹KKAT!


Çıkıﬂ siperlerini monte
etmeden asla makineyi kullanmayın!

Hazneyi (1) desteklere (2) geçirin ve iki referansı (3)
kesiﬂtirerek arka plakaya göre ortalayın.
Hazne a¤zı alt borusunun, özel tutturma kancasına
(4) geçti¤inden emin olun.

3

Kenetlemenin zor veya aﬂırı gevﬂek olması halinde,
geri çekme yayını (☛ 6.3.6) ayarlayın.

4

Toplama haznesiz çalıﬂılmak istenmesi durumunda,
talep üzerine tedarik edilen, ilgili bilgilerde belirtildi¤i
gibi arka plakaya sabitlenmesi gereken bir taﬂ siperi
kiti mevcuttur (☛ 8.2).

5.3.5 MAK‹NEN‹N GÜVENL‹⁄‹N‹N VE ETK‹NL‹⁄‹N‹N KONTROLÜ
1. Güvenlik düzenlerinin belirtildi¤i gibi müdahale etti¤ini kontrol edin (☛ 5.2).
2. Frenin düzenli çalıﬂtı¤ından emin olun.
3. Bıçaklar titreme yaptı¤ında veya bileme hakkında ﬂüphe bulundu¤unda kesime
baﬂlamayın; aﬂa¤ıdakileri daima aklınızda bulundurun:
– Kötü bilenmiﬂ bir bıçak çimi koparır ve çayırın sararmasına neden olur.
– Gevﬂemiﬂ bir bıçak anormal titreﬂimlere neden olur ve tehlike yaratabilir.
! D‹KKAT!


Makinenin etkinli¤inden ve güvenli¤inden emin
olmadı¤ınızda bunu kullanmayın ve gerekli kontroller veya onarımlar için derhal
Satıcınıza baﬂvurun.

5.4 MAK‹NEN‹N KULLANIMI

5.4.1 ÇALlﬁTlRMA
! TEHL‹KE!


Çalıﬂtırma iﬂlemleri açık havada veya iyi havalandırılan
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ortamda gerçekleﬂtirilmelidir! MOTOR EGZOZ GAZLARININ ZEH‹RL‹
OLDU⁄UNU UNUTMAYIN!
Motoru çalıﬂtırmak için aﬂa¤ıdakileri yapın:
– benzin muslu¤unu (1) açın ( ➤ öngörülmüﬂse);
– transmisyonu boﬂa («N») alın (☛ 4.22 veya 4.32);
– bıçakları devreden çıkarın (☛ 4.7);
– e¤imli arazilerde park frenini etkin kılın;
– so¤uk çalıﬂtırma durumunda, starteri çalıﬂtırın ( ➤
öngörülmüﬂse) veya gaz kolunu, etikette belirtilen
«STARTER» pozisyonuna getirin;
– sıcak motor durumunda kolu, «YAVAﬁ» ve «HIZLI»
1
arasına getirmek yeterlidir;
– anahtarı takın, elektrik devresini etkin kılmak için
«MARﬁ» pozisyonuna getirin ve sonra motoru çalıﬂtırmak için «ÇALIﬁTIRMA» pozisyonuna getirin;
– çalıﬂtırma gerçekleﬂti¤inde anahtarı bırakın.
Motor çalıﬂtırıldıktan sonra, gaz kolunu «YAVAﬁ» pozisyonuna getirin ve starteri devreden çıkarın ( ➤ öngörülmüﬂse).

ÖNEML‹

Motor düzenli dönmeye baﬂlar baﬂlamaz, starter devreden
çıkarılmalıdır; starterin sıcak motor ile kullanımı, bujiyi kirletebilir ve motorun düzensiz
iﬂlemesine neden olabilir.

NOT
Marﬂ ettirme zorlu¤u durumunda, aküyü boﬂaltmayı önlemek ve
motoru bo¤mamak için marﬂ motoru üzerinde fazla ısrar etmeyin. Anahtarı «STOP»
pozisyonuna getirin, birkaç saniye bekleyin ve iﬂlemi tekrar edin. Arıza devam
etti¤inde, iﬂbu kılavuzun «7.» bölümüne ve motor kullanım kitapçı¤ına danıﬂın.
ÖNEML‹

Güvenlik ﬂartlarına uyulmamıﬂ oldu¤unda, güvenlik düzenlerinin
motorun çalıﬂtırılmasını önledi¤ini daima dikkate alın (☛ 5.2).
Bu durumlarda, çalıﬂtırma onayı yeniden düzenlendikten sonra, motoru yeniden
çalıﬂtırabilmeden önce, anahtarı «STOP» pozisyonuna getirmek gerekir.

5.4.2 ‹LER‹ V‹TES VE YER DE⁄‹ﬁT‹RME
! D‹KKAT!


Bu makine, kamu yolları üzerinde kullanım için onaylanmamıﬂtır. Bunun kullanımı (Kara Yolları Yasası hükümlerince) sadece trafi¤e
kapalı özel alanlarda gerçekleﬂmelidir.
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NOT

Yer de¤iﬂtirmeler esnasında, bıçaklar devre dıﬂı olmalıdır ve
kesim platformu maksimum yükseklik pozisyonuna (pozisyon «7») getirilmiﬂ olmalıdır.

➤

Mekanik transmisyonlu modellerde:

Gaz kolunun kumandasını «YAVAﬁ» ve «HIZLI» arasında bir ara pozisyona, vites
de¤iﬂtirme kolunu 1. vitese getirin(☛ 4.22).
Pedalı basılı tutarak, park frenini devreden çıkarın; pedalı kademeli olarak bırakın;
bu ﬂekilde pedal, arka tekerlekleri iﬂleterek «fren» iﬂlevinden «debriyaj» iﬂlevine
geçer (☛ 4.21).
! D‹KKAT!


Çok ani bir kavramanın ﬂahlanmaya ve araç kontrolünü
kaybetmeye neden olmasını önlemek için bırakma kademeli olmalıdır.

Gaz koluna ve vites de¤iﬂtirme koluna müdahale ederek istenen hıza kademeli olarak eriﬂin; bir vitesten di¤erine geçmek için, strok ortasına kadar pedala basarak
debriyajı iﬂletmek gerekir (☛ 4.21).

➤

Hidrostatik transmisyonlu modellerde:

Yer de¤iﬂtirme güzergahlarında, gaz kolunu «YAVAﬁ» ve «HIZLI» arasında ara bir
pozisyona getirin.
Park frenini devreden çıkarın ve fren pedalını bırakın (☛ 4.31).
Traksiyon pedalına «F» yönünde basın (☛ 4.32) ve pedal üzerindeki basıncı kademeleyerek ve gaz koluna uygun ﬂekilde müdahale ederek istenen hıza ulaﬂın.
! D‹KKAT!


Çok ani bir kavramanın özellikle e¤imli yokuﬂlarda ﬂahlanmaya ve araç kontrolünü kaybetmeye neden olmasını önlemek için traksiyonun etkin kılınması, önceden belirtilmiﬂ yöntemlere göre gerçekleﬂmelidir
(☛ 4.32).

5.4.3 FRENLEME
Motor devirlerini azaltarak makine hızını önceden yavaﬂlatın ve sonra makineyi durdurana kadar hızı daha da azaltmak için fren pedalına basın (☛ 4.21 veya 4.31).

➤ Hidrostatik transmisyonlu modellerde:
NOT

Makinenin hissedilebilir ﬂekilde yavaﬂlaması, traksiyon pedalı
bırakıldı¤ı andan itibaren elde edilir.
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5.4.4 GER‹ VITES
Geri vites kavraması hep stop konumunda gerçekleﬂmelidir.

➤ Mekanik transmisyonlu modellerde:
Makineyi durdurana kadar pedalı çalıﬂtırın, kolu yanal olarak kaydırarak ve «R» pozisyonuna getirerek geri vitese takın (☛ 4.22). Debriyajı etkin kılmak ve geri vitese
baﬂlamak için pedalı kademeli olarak bırakın.

➤ Hidrostatik transmisyonlu modellerde:
Makine durduktan sonra, traksiyon pedalına «R» yönünde basarak geri vitese
baﬂlayın (☛ 4.32).

5.4.5 Ç‹M KESME
Kesilecek çayıra ulaﬂıldı¤ında, haznenin veya taﬂ
Ø 100
siperinin do¤ru monte edildi¤inden ve ufak koruma
Ø 80
tekerleklerinin istenen yükseklikte oldu¤undan emin
olun.
1
Beher ufak tekerlek, iki farklı yükseklikte monte edilmiﬂ olabilir: daha alçak pozisyon, arazinin düzensiz
olması durumunda, platformun çime zarar vermesini
2
önlemek için arazi ve platform kenarı arasında hep
bir mesafe bırakmayı sa¤lar; daha yüksek pozisyonda bu düzen etkisizdir.
Pozisyonu de¤iﬂtirmek için, pimi (1) çözün ve çıkarın, ufak tekerle¤i (2), bunun çapına
karﬂılık gelen sıranın üst veya alt deli¤ine yerleﬂtirin.
! D‹KKAT!


Bu iﬂlem her zaman MOTOR KAPALIYKEN VE BIÇAKLAR
DEVRE DIﬁI olarak dört ufak tekerlek üzerinde gerçekleﬂtirilir.

Kesime baﬂlamak için aﬂa¤ıdakileri yapmak gerekir:
– gaz kolunu «HIZLI» pozisyonuna getirin;
– kesim platformunu maksimum yükseklik pozisyonuna getirin;
– bıçakları etkin kılın (☛ 4.9);
– daha önce belirtildi¤i gibi çok kademeli ﬂekilde ve özel dikkat ile çimli bölgede ilerlemeye baﬂlayın;
– çayır ﬂartlarına (çimin uzunlu¤u, yo¤unlu¤u ve nemlili¤i) göre ilerleme hızını ve kesim
yüksekli¤ini ayarlayın (☛ 4.10) düz arazilerde aﬂa¤ıda verilen genel bilgiler izlenebilir:
! D‹KKAT!


E¤imli arazilerdeki kesimlerde, güvenlik ﬂartlarını garanti
etmek için ilerleme hızını azaltmak gerekir ( ☛ 1.2 - 5.5).

Her halükarda, ilerleme hızı kesilen çim miktarına göre çok yüksekse, asla iyi çim
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kesme elde edilemeyece¤ine dikkat ederek, motor devirlerinde bir düﬂüﬂ algılandı¤ı her
defa, hızı azaltmak gerekir.
Bir engelin aﬂılması gerekti¤i her defa, bıçakları devreden çıkarın ve platformu maksimum yükseklik pozisyonuna getirin.

5.4.6 HAZNEY‹ BOﬁALTMA
Konvoylayıcının tıkanmasını önlemek için haznenin aﬂırı
dolmasına izin vermeyin. Aralıklı bir akustik sinyal haznenin doldu¤unu bildirir; bu noktada aﬂa¤ıdakileri yapmak
gerekir:
– motor rejimini azaltın;
– boﬂa (N) (☛ 4.22 veya 4.32/33) alın ve ilerlemeyi durdurun;
– e¤imli yokuﬂlarda park frenini etkin kılın;
– bıçakları devreden çıkarın (☛ 4.7) sinyal kesilir;

1

➤ Manuel çalıﬂtırmalı modellerde:
NOT
Hazneyi boﬂaltma, sadece bıçaklar devre dıﬂı oldu¤unda gerçekleﬂtirilebilir; aksi taktirde motor durur.
– kolu (1) (☛ 4.9.1) çekin ve hazneyi boﬂaltmak için
ters çevirin;
– tutturma kancası (2) kenetli kalacak ﬂekilde hazneyi
tekrar kapatın ve kolu (1) yerine yerleﬂtirin.

3

2

➤ Elektrik kumandalı modellerde:
NOT
Haznenin ters çevirme kumandası, sadece bıçaklar devre dıﬂı halinde iken
müdahale eder.
– oturan operatör ile, hazne komple ters çevrilene
kadar butonu (3) basılı tutun (☛ 4.9.2);
– boﬂaltma sona erdi¤inde, haznenin tutturma kancasına (2) kenetli kaldı¤ını kontrol ederek, hazne
komple alçalana kadar butonu (4) basılı tutun
(☛ 4.9.3)

NOT

4

5

Hazneyi boﬂalttıktan sonra, bıçaklar etkin kılındı¤ında, sinyalleme
mikro yoklayıcısı (5) üzerinde kalmıﬂ çim artıkları sebebi akustik sinyalin yeniden
etkinleﬂmesi gerçekleﬂebilir; bu durumda sinyali susturmak için bıçakları devreden
çıkarmak ve anında bunları yeniden etkin kılmak yeterlidir. Akustik sinyal devam ederse motoru stop ettirin, hazneyi çıkarın ve yoklayıcıdan (5) olası çim artıklarını giderin.

KULLANIM KURALLARI

29

TR

5.4.7 ATMA KANALl BOﬁALTMASl
Çok yüksek bir ilerleme hızı ile birlikte çok uzun veya ıslak bir çim kesimi, atma
kanalının tıkanmasına neden olabilir. Tıkanma durumunda aﬂa¤ıdakileri yapmak
gerekir:
– ilerlemeyi durdurun, bıçakları devreden çıkarın ve motoru durdurun;
– hazneyi veya taﬂ siperini çıkarın;
– kanalın çıkıﬂ a¤zı kısmına müdahale ederek birikmiﬂ çimi giderin.
! D‹KKAT!


Bu iﬂlem her zaman motor kapalıyken gerçekleﬂmelidir.

5.4.8 KES‹M SONU
Biçme bitti¤inde, bıçakları devreden çıkarın, motor devir sayısını azaltın ve maksimum
yükseklik pozisyonundaki kesim platformu ile geri dönüﬂ güzergahını gerçekleﬂtirin.

5.4.9 ÇALlﬁMA SONU
Makineyi durdurun, gaz kolunu «YAVAﬁ» pozisyonuna
getirin ve anahtarı «STOP» pozisyonuna getirerek motoru
kapatın.
Motor kapalıyken, benzin muslu¤unu (1) kapatın ( ➤
öngörülmüﬂse).
! D‹KKAT!


Olası alev sıçramalarını önlemek
için motoru kapatmadan 20 saniye önce gaz kolunu
«YAVAﬁ» pozisyonuna getirin.

! D‹KKAT!


1

Makineyi baﬂında kimse olmadan bırakmadan önce daima

anahtarı çıkarın!

ÖNEML‹

Akü ﬂarjını muhafaza etmek için, motor hareket halinde de¤ilken,
anahtarı «MARﬁ» pozisyonunda bırakmayın.

5.4.10 MAK‹NEN‹N TEM‹ZL‹⁄‹
Her kullanımdan sonra, makinenin dıﬂını temizleyin, hazneyi boﬂaltın ve hazneyi çim ve
toprak kalıntılarından temizlemek için silkeleyin.
! D‹KKAT!


Hazneyi daima boﬂaltın ve kapları, içinde kesilmiﬂ çim ile
kapalı yerlerde bırakmayın.

30

KULLANIM KURALLARI

TR

Motoru, elektrik tesisinin komponentlerini ve bordo tablosunun altındaki elektronik kartı
ıslatmamaya iyice dikkat ederek karoserinin plastik parçalarını su ve deterjana
batırılmıﬂ bir sünger ile temizleyin.

ÖNEML‹

Karoseri ve motor yıkaması için asla basınçlı jetler veya agresif

sıvılar kullanmayın!
Kesim platformu ve atma kanalı içinin yıkanması
sa¤lam bir zemin üzerinde aﬂa¤ıdaki yöntemler
ile gerçekleﬂtirilmelidir:
–
–
–
–
–

1

monte edilmiﬂ hazne veya taﬂ siperi;
oturan operatör;
hareket halinde motor;
boﬂta transmisyon;
bıçaklar takılı.

Bıçaklar hareket halindeyken, her bir rakora birkaç dakika su akıtarak bir su borusunu
alternatif olarak özel rakorlara (1) ba¤layın.
Yıkama esnasında kesim platformunun tamamen alçak konumda bulunması gerekir.
Daha sonra hazneyi çıkarın, boﬂaltın, durulayın ve hızlı bir kurumayı kolaylaﬂtıracak
ﬂekilde kaldırın.

➤ Elektro manyetik kavramalı modellerde
ÖNEML‹
Elektromanyetik debriyajın iyi iﬂlemesini tehlikeye atmamak
için aﬂa¤ıdakileri yapmak gerekir:
– debriyajın ya¤ ile temas etmesinden kaçının;
– debriyaj grubuna do¤rudan yüksek basınçlı su püskürtmeleri yöneltmeyin;
– debriyajı benzin ile temizlemeyin.
5.4.11 DEPOLAMA VE UZUN SÜRE KULLANMAMA
Uzun bir kullanmama süresi (1 aydan fazla) öngörüldü¤ünde, akü kablolarını çözün ve
motor kullanım kitapçı¤ındaki talimatları izleyin; ayrıca belirtildi¤i gibi tüm ba¤lantı noktalarını ya¤layın (☛ 6.2.1).
Benzin filtresi (1) giriﬂindeki boruyu çıkararak yakıt deposunu boﬂaltın ve motor
kitapçı¤ında öngörülenleri uygulayın.
! D‹KKAT!


Motor ve egzoz susturucusu yakınlarında birikmiﬂ olası kuru
çim kalıntılarını özenli bir ﬂekilde giderin; bu, yeniden çalıﬂmaya baﬂlarken
olası yangın risklerini önlemek içindir!

Makineyi kötü hava ﬂartlarından korunan, kuru bir ortamda muhafaza edin ve mümkünse bir kılıf ile örtün (☛ 8.4).
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ÖNEML‹

Akü serin ve kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir. Uzun bir kullanmama süresinden (1 aydan fazla) önce her zaman aküyü ﬂarj edin ve çalıﬂmaya
baﬂlamadan önce ﬂarjı gerçekleﬂtirin (☛ 6.2.5).
Yeniden çalıﬂmaya baﬂlarken, borularda, muslukta ve karbüratörde benzin sızıntısı
olmadı¤ını kontrol edin.

5.4.12 KART KORUMA DÜZEN‹
Elektronik kart, elektrik tesisinde düzensizlikler durumunda
devreyi kesen, otomatik resetlemeli bir koruma ile
donatılmıﬂtır; müdahale, motor stopuna neden olur ve sadece anahtar çıkarıldı¤ında kesilen akustik bir sinyal
tarafından bildirilir.
Devre birkaç saniye sonra otomatik olarak yeniden resetlenir; arızanın tekrar etmesini önlemek için nedenleri araﬂtırın
ve giderin.

ÖNEML‹

1

Korumanın müdahale etmesini önlemek için aﬂa¤ıdakileri yapmak gerekir:
– akünün kutupsallı¤ını ters çevirmeyin;
– ﬂarj regülatörü iﬂlemesinde düzensizliklere neden olmamak için makineyi aküsüz
çalıﬂtırmayın;
– kısa devrelere neden olmamaya dikkat edin.

5.4.13 ÇEﬁ‹TL‹ KULLANlM DURUMLARlNDA YAPlLMASl GEREKEN BAﬁLlCA IﬁLEMLER‹N ÖZET‹
Aﬂa¤ıda belirtilen durumlar için ...

Aﬂa¤ıda belirtilenlerin yapılması gerekir ...

Motoru çalıﬂtırmak (☛ 5.4.1)

Benzin muslu¤unu açın, çalıﬂtırmaya onay ﬂartlarını
düzenleyin ve anahtarı çevirin.

‹leri marﬂta devam etmek (☛ 5.4.2)

Gaz kolunu ayarlayın;
➤ mekanik transmisyonlu modellerde: pedala sonuna
kadar basın, vitesi geçirin (☛ 4.22) ve pedalı kademeli
olarak bırakın;
➤ hidrostatik transmisyonlu modellerde: traksiyon
pedalına ileriye do¤ru basın (☛ 4.32);

Fren yapmak veya durmak (☛ 5.4.3)

Motor devirlerini azaltın ve fren pedalına basın.
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Aﬂa¤ıda belirtilen durumlar için ...

Aﬂa¤ıda belirtilenlerin yapılması gerekir ...

Geri gitmek (☛ 5.4.4)

Makineyi durdurun;
➤ mekanik transmisyonlu modellerde: boﬂ vitese (N)
alın, pedala sonuna kadar basın, geri vitese geçirin
(☛ 4.22) ve pedalı kademeli olarak bırakın;
➤ hidrostatik transmisyonlu modellerde: traksiyon
pedalına (☛ 4.32) geriye do¤ru basın.

Çim kesmek (☛ 5.4.5)

Hazneyi veya taﬂ siperini monte edin, ufak koruma tekerleklerinin yüksekli¤ini ayarlayın ve gaz kolunu ayarlayın;
➤ mekanik transmisyonlu modellerde: pedala sonuna
kadar basın, vitesi geçirin (☛ 4.22) ve pedalı kademeli
olarak bırakın;
➤ hidrostatik transmisyonlu modellerde: traksiyon
pedalına ileriye do¤ru basın (☛ 4.32);
bıçakları etkin kılın ve kesim yüksekli¤ini ayarlayın.

Hazneyi boﬂaltmak (☛ 5.4.6)

‹lerlemeyi durdurun, bıçakları devreden çıkarın ve hazneyi
ters çevirme komutlarını iﬂletin.

Kanal tıkanıklı¤ını açmak (☛ 5.4.7)

‹lerlemeyi durdurun, bıçakları devreden çıkarın ve motoru
durdurun; hazneyi çıkarın ve kanalı temizleyin.

Kesimi bitirmek (☛ 5.4.8)

Bıçakları devreden çıkarın ve motor devirlerini azaltın.

Motoru durdurmak (☛ 5.4.9)

Motor devirlerini azaltın, birkaç saniye bekleyin, anahtarı
iﬂletin ve benzin muslu¤unu kapatın.

‹ﬂi bittikten sonra makineyi kaldırmak
(☛ 5.4.10)

Park frenini etkin kılın, anahtarı çıkarın ve gerekiyorsa
makineyi, kesim platformunun içini, kanalı ve hazneyi
yıkayın.

5.5 E⁄‹ML‹ ARAZ‹LERDE KULLANIM
Belirtilen limitlere (max 10° - 17%) uyarak,
yön de¤iﬂtirmelerde yanal kaymaya, devrilmeye veya aracın kontrolünü kaybetmeye
neden olabilecek öndeki tekerleklerin engellerle (taﬂlar, dallar, kökler, vb.)
karﬂılaﬂmamasına çok dikkat ederek, e¤imli
çayırlar, yokuﬂ aﬂa¤ı/yokuﬂ yukarı yönünde
kat edilmelidir, asla enine yönde gidilmemelidir.

max 10° (17%)

! TEHL‹KE!


E⁄‹ML‹ ARAZ‹LERDE HERHANG‹ B‹R YÖN DE⁄‹ﬁT‹RMEDEN
ÖNCE HIZI AZALTIN ve makineyi stop konumunda ve baﬂında kimse olmadan
bırakmadan önce hep park frenini etkin kılın.

! D‹KKAT!


E¤imli arazilerde makinenin ﬂahlanmasını önlemek için ileri
marﬂa özel dikkat ile baﬂlamak gerekir.

KULLANIM KURALLARI
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Özellikle yokuﬂ aﬂa¤ı harekette, bir e¤imi gö¤üslemeden önce ilerleme hızını
azaltın.
! TEHL‹KE!


Yokuﬂ aﬂa¤ı gidiﬂte hızı azaltmak için asla geri vitese geçirmeyin: bu, özellikle kaygan arazilerde aracın kontrolünü kaybetmeye neden olabilir.

➤ Mekanik transmisyonlu modellerde:
! TEHL‹KE!


Vites kolu boﬂtayken veya debriyaj devre dıﬂıyken asla
yokuﬂ aﬂa¤ı gitmeyin! Makineyi stop konumunda ve baﬂında kimse olmadan
bırakmadan önce hep düﬂük bir vitese alın.

➤ Hidrostatik transmisyonlu modellerde:
Transmisyon etkin olmadı¤ında, hidrostatik transmisyonun frenleyici etkisinden
yararlanmak için traksiyon pedalını iﬂletmeden yokuﬂ aﬂa¤ı gidin (☛ 4.32).

5.6 NAK‹L
! D‹KKAT!


Makinenin bir kamyon veya bir römork üzerinde nakledilmesi
gerekiyorsa, a¤ırlı¤a ve uygulanan kaldırma prosedürüne uygun sayıda kiﬂi ile
özel kaldırma araçları kullanın. Makine asla halatlar ve prangalar kullanılarak
kaldırılmamalıdır. Nakil esnasında, benzin muslu¤unu kapatın ( ➤ öngörülmüﬂse), kesim platformunu alçaltın, park frenini etkin kılın ve halatlar veya zincirler aracılı¤ıyla makineyi taﬂıma aracına uygun ﬂekilde yerleﬂtirin.

5.7 ÇAYIRI GÜZEL TUTMAK ‹Ç‹N BAZI TAVS‹YELER

1. Yeﬂil ve yumuﬂak, iyi görünüﬂlü bir çayır muhafaza etmek için çimlere zarar vermeden çayırın düzenli olarak kesilmesi gerekir. Çayır farklı tipteki otlardan oluﬂabilir. Sık
kesim yapıldı¤ında, çok kök salan ve sık bir çim örtüsü oluﬂturan otlar daha fazla yetiﬂir;
bunun aksine, daha az sık kesim yapıldı¤ında, özellikle uzun ve yabanî otlar (yoncalar,
papatyalar, vb.) geliﬂir.
2. Çayır iyice kuruyken çim kesmek daima tercih edilir.
3. Kesim net olacak ve kesimde uçları sarartan saçaklar bulunmayacak ﬂekilde, bıçaklar, sa¤lam ve iyice bilenmiﬂ olmalıdır.
4. Motor, gerek net bir çim kesimini garanti etmek, gerekse kesilmiﬂ çimin atma kanalı

34

TR

KULLANIM KURALLARI

boyunca iyi itilmesini elde etmek için maksimum devirde kullanılmalıdır.
5. Bir kesim ve di¤eri arasında çimin fazla uzamasından kaçınarak, biçme sıklı¤ı çim
uzamasına oranlanmalıdır.
6. En sıcak ve kuru zamanlarda, topra¤ın kurumasını azaltmak için çimi biraz daha
uzun tutmak faydalıdır.
7. ‹yi bakımlı çayır çiminin optimal
uzunlu¤u, yaklaﬂık 4-5 cm.dir ve tek bir
kesim ile toplam uzunlu¤un üçte birinden fazlasını kesmemek gerekir.
Çim çok uzunsa kesimi bir gün arayla
iki geçiﬂte gerçekleﬂtirmek daha faydalıdır; birinci geçiﬂ, bıçaklar maksimum yükseklikteyken ve muhtemelen
azaltılmıﬂ iz ile, ikinci geçiﬂ, istenen
yükseklikte gerçekleﬂtirilir.

2
1

8. Kesimler sırayla de¤iﬂtirerek her iki
yönde gerçekleﬂtirildi¤inde çayırın görünüﬂü daha iyi olacaktır.
9. Konvoylayıcı, çimle tıkanma e¤ilimi gösteriyorsa, ilerleme hızı çayırın durumuna
göre aﬂırı olabilece¤inden bunu azaltmak faydalıdır; problem devam ederse, kötü bilenmiﬂ bıçaklar ve kanatların deforme olmuﬂ profili olası nedenler arasındadır.
10. Paralelli¤e, kesim platformu kenarına ve bıçaklara zarar verebilecek çalılar
hizasındaki kesimlerde ve alçak kaldırım kenarları yakınında kesim yaparken özellikle
dikkat gösterin.

BAKIM
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6. BAKIM
6.1 GÜVENL‹K ‹Ç‹N TAVS‹YELER
! D‹KKAT!


Anahtarı çıkarın ve herhangi bir temizlik veya bakım müdahalesine baﬂlamadan önce ilgili talimatları okuyun. Uygun giysiler ve eller için tüm
risk durumlarında iﬂ eldivenleri kullanın.

! D‹KKAT!


Asla makineyi aﬂınmıﬂ veya hasar görmüﬂ parçalar ile kullanmayın. Arızalı veya bozuk parçalar de¤iﬂtirilmeli ve asla onarılmamalıdır.
Sadece orijinal yedek parçalar kullanın: eﬂde¤er kalitede olmayan parçalar,
makineye hasar verebilir; sizin ve baﬂkalarının güvenli¤ine zarar verebilir.

ÖNEML‹

Tükenmiﬂ ya¤ları, benzin ve her türlü kirletici ürünü asla çevreye

atmayın!
6.2 PROGRAMLI BAKIM
6.2.1 PER‹YOD‹K BAKIM
MÜDAHALE

SAAT

1. MAK‹NE
1.1 Bıçakların sabitlik ve keskinlik kontrolü
1.2 Bıçakları de¤iﬂtirme
1.3 Transmisyon kayıﬂı kontrolü
1.4 Transmisyon kayıﬂı de¤iﬂtirme 2)
1.5 Bıçak kumanda kayıﬂı kontrolü
1.6 Bıçak kumanda kayıﬂı de¤iﬂtirme 2)
1.7 Bıçak ba¤lantı kayıﬂı kontrolü
1.8 Bıçak ba¤lantı kayıﬂı de¤iﬂtirme 2)

25
100
25
–
25
–
25
–

1.9 Fren kontrolü ve ayarı

10

1.10 Traksiyon kontrolü ve ayarı

10

1.11 Kavrama ve bıçak freni kontrolü

10

1.12 Tüm fiksajlar kontrolü

25

1.13 Genel ya¤lama 3)

25

2. MOTOR 1)
2.1 Motor ya¤ı de¤iﬂtirme

.....

2.2 Hava filtresi kontrolü ve temizli¤i

.....

2.3 Hava filtresi de¤iﬂtirme

.....

2.4 Benzin filtresi kontrolü

.....

2.5 Benzin filtresi de¤iﬂtirme

.....

2.6 Buji kontakları kontrolü ve temizli¤i

.....

2.7 Buji de¤iﬂtirme

.....

GERÇEKLEFLTIRILME ZAMANı (TARIH VEYA SAAT)
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Komple liste ve müdahale aralıkları için motor kitapçı¤ına bakın.
‹lk aﬂınma belirtilerinde Yetkili bir Teknik Servis Merkezi nezdinde de¤iﬂtirin.
Ayrıca genel ya¤lama, makinenin her uzun süre için kullanılmaması öngörüldü¤ünde
gerçekleﬂtirilmelidir.

Yukarıdaki tablo makinenizin etkinli¤ini ve güvenli¤ini korumada size yardım etme
amacına yöneliktir. Bunun içinde baﬂlıca bakım ve ya¤lama iﬂlemlerinin hangi zaman
aralıkları ile gerçekleﬂtirilmeleri gerekti¤i bilgisi ile baﬂlıca bakım ve ya¤lama iﬂlemleri
belirtilmiﬂtir; her birinin yanında müdahalenin gerçekleﬂtirilmiﬂ oldu¤u tarihin veya
iﬂleme saatleri sayısının not edilece¤i bir dizi hane mevcuttur.
! D‹KKAT!


Bu kılavuzun 6.3 ve 6.4 bölümlerinde belirtilmeyen tüm kontrol, ayar ve de¤iﬂtirme iﬂlemleri, Satıcınız veya makinenin orijinal güvenlik
düzeyini koruyarak iﬂin do¤ru gerçekleﬂtirilmesi için gerekli bilgilere ve
donanımlara sahip uzman bir merkez nezdinde gerçekleﬂtirilmelidir.

6.2.2 B‹R MÜDAHALE GEREKT‹REB‹LECEK BAﬁLlCA DURUMLARlN ÖZET‹
Aﬂa¤ıda belirtilenler gerçekleﬂti¤inde her defa ...

Aﬂa¤ıda belirtilenlerin yapılması gerekir ...

Bıçaklar titredi¤inde

Sabitlemeyi kontrol edin (☛ 6.3.1) veya bıçakları
dengeleyin (☛ 6.3.1).

Çim söküldü¤ünde ve çayır sarardı¤ında

Bıçakları bileyin (☛ 6.3.1).

Kesim düzensiz oldu¤unda

Platformun hizasını ayarlayın (☛ 6.3.2).

Bıçakların kavraması düzensiz oldu¤unda

Kavrama ayar düzenini ayarlayın (☛ 6.3.3).

Makine fren yapmadı¤ında

Fren yayını ayarlayın (☛ 6.3.4).

‹lerleme düzensiz oldu¤unda

Gericinin yayını ayarlayın (☛ 6.3.5).

Hazne sarsıldı¤ında ve açılma e¤ilimi
gösterdi¤inde

Yayı ayarlayın (☛ 6.3.6).

6.2.3 MOTOR
1

ÖNEML‹

Motor kullanım kitapçı¤ında
belirtilmiﬂ tüm bilgileri izleyin.

Motor ya¤ı deﬂarjı, kapak (1) çözülerek
gerçekleﬂtirilir; kapa¤ı yeniden monte ederken iç
contanın yerleﬂimine dikkat edin.

BAKIM
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6.2.4 ARKA AKS
Sıkıca kapatılmıﬂ mono blok bir gruptan oluﬂmuﬂtur ve bakım gerektirmez; de¤iﬂtirme
veya doldurma gerektirmeyen kalıcı bir ya¤layıcı doldurulmuﬂ olarak tedarik edilmiﬂtir.

6.2.5 AKÜ
Uzun bir ömür garanti etmek için
özenli bir akü bakımı gerçekleﬂtirmek
temeldir. Makinenizin aküsü
aﬂa¤ıdaki durumlarda mutlaka ﬂarj
edilmelidir:

1

– satın aldıktan sonra makinenizi ilk
defa kullanmadan önce;
– makinenin her uzun kullanılmama
süresinden önce;
– uzun bir kullanılmama süresi
sonunda çalıﬂtırmadan önce.
– Akü iliﬂi¤indeki kılavuzda belirtilmiﬂ
ﬂarj prosedürünü okuyun ve buna
dikkatlice uyun. Prosedüre uyulmadı¤ında veya akü ﬂarj edilmedi¤inde, akü parçalarında
onarılamaz hasarlar meydana
gelebilir.
– Boﬂ bir akü olabildi¤ince kısa
zaman içinde ﬂarj edilmelidir.

ÖNEML‹

ﬁarj, sabit
gerilimli bir cihaz ile gerçekleﬂtirilmelidir. Di¤er ﬂarj sistemleri, aküye
telafi edilemez ﬂekilde hasar verebilirler.

1

Makine, tedarik edilirken birlikte verilmiﬂ ( ➤ öngörülmüﬂse) veya talep üzerine mevcut
“CB01” özel akü ﬂarjı koruma ﬂarjörünün iliﬂkin konektörüne ba¤lanacak bir ﬂarj
konektörü (1) ile donatılmıﬂtır (☛ 8.5).

ÖNEML‹
Bu konektör, sadece “CB01” akü koruma ﬂarjörüne ba¤lantı için
kullanılmalıdır. Bunun kullanımı için aﬂa¤ıdakileri yapmak gerekir:
– ilgili kullanım bilgilerinde belirtilmiﬂ talimatları izleyin;
– akü kitapçı¤ında belirtilmiﬂ bilgileri izleyin.
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6.3 KONTROLLER VE AYARLAR

6.3.1 KES‹M PLATFORMUNUN H‹ZALANMASl
Platformun iyi bir ayarı, eﬂit ﬂekilde biçilmiﬂ bir
çayır elde etmek için temeldir.

1 = 26 mm

NOT

‹yi bir kesim sonucu elde
etmek için ön kısmın, arka kısma göre her zaman
5-6 mm daha alçak olması gerekir.
– Makineyi düz bir yüzey üzerine yerleﬂtirin ve
lastiklerin do¤ru basıncını kontrol edin;
– platformun ön kenarının altına 26 mm.lik (1),
arka kenarın altına 32 mm.lik (2) kalınlıklar
yerleﬂtirin ve sonra kaldırma kolunu «1» pozisyonuna getirin;
– platform kalınlıkların üzerine dengeli ﬂekilde
yerleﬂecek ﬂekilde, somunları (3), vidaları (5) ve
karﬂıt somunları (4 - 6) gerek sa¤ yanda gerekse
sol yanda gevﬂetin;
– iki adet ba¤lantı ﬂaftını (7) geriye itin ve gerek
sa¤ yanda gerekse sol yanda platformun arka
kısmının yükselmeye baﬂladı¤ını görene kadar
iki adet somunu (3) iliﬂkin ﬂaftlara sıkıﬂtırın ve
sonra iliﬂkin karﬂıt somunları (4) sıkıﬂtırın;
– gerek sa¤ yanda gerekse sol yanda platformun
arka kısmında bir yükselme baﬂladı¤ını görene
kadar her iki vida (5) üzerinde müdahalede bulunun ve sonra iliﬂkin karﬂıt somunları (6)
sıkıﬂtırın.

2 = 32 mm

4

3

5

6

ﬁüphe durumunda Satıcınıza baﬂvurmaktan çekinmeyin.

6.3.2 HAZNE KENETLEME KANCASlNlN YAY AYARl
Düzensiz araziler üzerinde giderken hazne sarsılma ve
açılma e¤ilimi gösteriyorsa veya boﬂaltmadan sonra
yeniden kenetleme zor gerçekleﬂiyor ise, yayın (1) gerginli¤ini ayarlamak gerekir.
‹stenen sonuç elde edilene kadar deliklerden (2) birini
kullanarak ba¤lantı noktasını de¤iﬂtirin.

1

2

7
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6.4 SÖKME VE DE⁄‹ﬁT‹RME MÜDAHALELER‹

6.4.1 TEKERLEKLER‹N DE⁄‹ﬁT‹R‹LMES‹
Makine düz satıh üzerinde olarak, de¤iﬂtirilecek tekerlek
tarafından, ﬂasiyi taﬂıyan bir parçanın altına kalınlıklar
yerleﬂtirin.
Tekerlekler, bir tornavida yardımıyla çıkarılabilir esnek
bir halka (1) ile tutturulmuﬂtur.
Arka tekerlekler, tekerle¤in göbe¤inde yer alan bir anahtar aracılı¤ıyla do¤rudan yarım akslara geçirilmiﬂtir.

1
2

NOT

Arka tekerleklerden birinin veya her ikisinin de de¤iﬂtirilmesi durumunda, tekerleklerin aynı çapta olduklarından emin olun ve düzensiz kesimleri önlemek için kesim platformunun paralellik ayarını kontrol edin.

ÖNEML‹

Bir tekerle¤i monte etmeden önce, aksı gresleyin; esnek halkayı
(1) ve destek rondelasını (2) yeniden yerleﬂtirin.

6.4.2 LAST‹KLER‹N ONARlMl VEYA DE⁄‹ﬁT‹R‹LMES‹
Lastikler «Tubeless» tiptedir ve bu yüzden bir delinme sonrasındaki her de¤iﬂtirme veya
onarım, bu tip kaplama için öngörülmüﬂ yöntemlere göre uzman bir lastik tamircisi nezdinde gerçekleﬂtirilmelidir

6.4.3 LAMBALARlN DE⁄‹ﬁT‹R‹LMES‹
Lambalar (18W), bir maﬂa yardımıyla saat
yönünün tersine çevrilerek çıkarılan lamba
yuvasına süngü ﬂeklinde takılmıﬂlardır.
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6.4.4 B‹R SIGORTAN‹N DE⁄‹ﬁT‹R‹LMES‹
Makinenin üzerinde farklı
kapasiteli bazı sigortalar (1)
öngörülmüﬂtür, bu sigortaların iﬂlevleri ve özellikleri
ﬂunlardır:

1

– 10 A’lık sigorta = elektronik kartın genel ve güç
devrelerini korur; bu
sigortanın müdahalesi,
makinenin durmasına ve
bordo tablosunun tamamen sönmesine neden
olur.
– 25 A’lık sigorta = ﬂarj
devresini korur; bu sigortanın müdahalesi,
çalıﬂtırmada zorluklar ile
progresif bir ﬂarj kaybını
belirten, akü ikaz lambasının yanması
1
tarafından bildirilir.

➤ Elektrikli ters çevirmeli
modellerde:
– 15 A’lık sigorta = ufak kumanda motorunun devresini korur; bu sigortanın müdahalesi, hazne ters çevirme sisteminin elektrikli iﬂletilmesine imkan tanımaz; boﬂaltma,
manuel kol ile (monte edilmiﬂse) mümkündür.
Sigortanın kapasitesi, sigorta üzerinde belirtilmiﬂtir.

ÖNEML‹
Yanmıﬂ bir sigorta her zaman aynı tipte ve kapasitede di¤er bir
sigorta ile de¤iﬂtirilmelidir ve asla farklı kapasitedeki bir sigorta ile de¤iﬂtirilmemelidir.
Müdahale nedenlerinin giderilemedi¤i durumda, Yetkili bir Teknik Servis Merkezine
baﬂvurun.
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6.5 TEKN‹K SERV‹S B‹LG‹LER‹
Burada aﬂa¤ıda makinenin baﬂlıca ayar ölçüleri; bıçakları sökme ve de¤iﬂtirme yöntemleri belirtilmiﬂtir.
! D‹KKAT!


Bu iﬂlemler, sadece uzman bir Merkez nezdinde
gerçekleﬂtirilmelidir Herhangi bir ayarlama veya bakım müdahalesine baﬂlamadan önce anahtarı çıkarın.

6.5.1 AYARLAMALAR
Element

Yeri

Kumanda düzeni

Ayar
47,5-49,5

a) Fren:

➤ Mekanik
transmisyon:
B

4.5
45-47


➤ Hidrostatik
transmisyon:
B

b) Traksiyon:

➤ Mekanik
transmisyon:

4.5

A

114-116

4.5


➤ Hidrostatik
transmisyon:

A

109-111

4.5

c) Bıçakları kavrama:

➤ Kol ile kavramalı
modellerde:


➤ Elektro manyetik
kavramalı modellerde:

4.7.1

Mod. 102 = 94-96
Mod. 122 = 92,5-93,5

B

Mod. 102 = 113-115
Mod. 102 = 90-91
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6.5.2 Bıçakların sökülmesi, de¤iﬂtirilmesi ve tekrar monte edilmesi

! D‹KKAT!


Bıçakları tutmak için 1
sa¤lam eldivenler takın.

2b

! D‹KKAT!


Hasarlı veya e¤ri
bıçakları her zaman de¤iﬂtirin; asla
bunları onarmayı denemeyin! HER
ZAMAN OR‹J‹NAL MARKALI BIÇAKLAR KULLANIN
! Bıçakların dengelenmelerine dikkat edin. 90°’ye
yerleﬂtirilmiﬂ ve karﬂıt dönen bıçaklar
kendi aralarında farklılardır. Montajda,
beher bıça¤ın dıﬂ yüzüne damga2
lanmıﬂ kod numarasını referans olarak
alarak pozisyonlara uymak gerekir.

1a

1b

2a

90°

1. Sökme
1a = sa¤ diﬂli vida (saat yönünün tersine
çözün)
1b = sol diﬂli vida (saat yönüne do¤ru
çözün)
2. Orijinal yedek parçalar
Bu makine üzerinde sadece aﬂa¤ıdaki
bıçak çiftlerini kullanın:
Mod.102: 2b 82004341/1
82004340/1 2a
Mod.102: 2b 82004348/0
82004347/0 2a
Mod.122: 2b 82004350/0
82004349/0 2a

2b

2a

3

5
1b

3. Tekrar monte etme
Esnek diskin (3) konkav kısmının bıça¤ı
sıkıﬂtırmasını sa¤layın Anahtarların (5)
iliﬂkin yuvalarına tam olarak geçirilmiﬂ
oldu¤undan emin olarak, göbekleri (4) mil
üzerine monte edin.

4. Vidaların kilitlenmesi
1a = sa¤ diﬂli vida (saat yönüne kilitleyin)
1b = sol diﬂli vida (saat yönünün tersine
kilitleyin)
40-45 Nm’ye kalibre edilmiﬂ dinamo
metrik bir anahtar ile kilitleyin.

4

1a

2b

3
2a
4
1b

1a

ARIZALARI BEL‹RLEME KILAVUZU
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7. ARIZALARI BEL‹RLEME KILAVUZU
ARIZA

OLASI NEDEN

ÇÖZÜM

1. Anahtar «MARﬁ»
üzerindeyken bordo
tablosu, herhangi bir
akustik sinyal vermeden sönük kalıyor

Aﬂa¤ıdaki nedenlerden elektronik kartın
koruma müdahalesi:

Anahtarı, «STOP» pozisyonuna getirin ve
arıza nedenlerini arayın:

– akü kötü ba¤lanmıﬂ
– akü kutupsallı¤ı ters çevrilmiﬂ
– akü tamamen boﬂ veya kurﬂun sülfat
oluﬂmuﬂ
– sigorta yanmıﬂ

– ba¤lantıları kontrol edin (☛ 3.4)
– ba¤lantıları kontrol edin(☛ 3.4)
– aküyü ﬂarj edin (☛ 6.2.5)

Aﬂa¤ıdaki nedenlerden elektronik kartın
koruma müdahalesi:

Anahtarı, «STOP» pozisyonuna getirin ve
arıza nedenlerini arayın:

– kart ıslak

– ılık hava ile kurutun

2. Anahtar «MARﬁ»
üzerindeyken bordo
tablosu sönük kalıyor
fakat akustik bir sinyal
meydana geliyor

– sigortayı (10 A) de¤iﬂtirin (☛ 6.4.4)

3. Anahtar
– akü ﬂarjı yetersiz
«ÇALIﬁTIRMA» üzerin- – ﬂarj sigortası kesilmiﬂ
deyken bordo tablosu
yanıyor fakat çalıﬂtırma
motoru dönmüyor

– aküyü ﬂarj edin (☛ 6.2.5)
– sigortayı (25 A) de¤iﬂtirin (☛ 6.4.4)

4. Anahtar
– akü ﬂarjı yetersiz
«ÇALIﬁTIRMA» üzerin- – benzin akıﬂı yok
deyken marﬂ motoru
dönüyor fakat motor
çalıﬂmıyor

– aküyü ﬂarj edin (☛ 6.2.5)
– depo seviyesini kontrol edin (☛ 5.3.3)

– ateﬂleme hatası

– muslu¤u açın ( ➤ öngörülmüﬂse)
(☛ 5.4.1)
– benzin filtresini kontrol edin

– buji baﬂlı¤ının fiksajını kontrol edin
– temizli¤i ve elektrotlar arasındaki do¤ru
mesafeyi kontrol edin

5. Motorun zor
çalıﬂtırılması veya
düzensiz iﬂlemesi

– karbürasyon problemleri

–
–
–
–

hava filtresini temizleyin veya de¤iﬂtirin
karbüratör haznesini temizleyin
depoyu boﬂaltın ve yeni benzin koyun
benzin filtresini kontrol edin ve gerekiyorsa de¤iﬂtirin

6. Kesim esnasında
motor performansında
azalma

– ilerleme hızı, kesim yüksekli¤ine göre
yüksek (☛ 5.4.5)

– ilerleme hızını azaltın ve/veya kesim
yüksekli¤ini artırın
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ARIZA

OLASI NEDEN

ÇÖZÜM

7. Bıçaklar etkin
kılındı¤ında, motor
kapanıyor

– etkin kılma onayı yok

– onay ﬂartlarına uyulmuﬂ oldu¤unu kontrol edin (☛ 5.2.c)

8. Akü ikaz lambası,
birkaç çalıﬂma
dakikasından sonra
sönmüyor

– akünün ﬂarjı yetersiz

– Satıcınıza baﬂvurun

9. Ya¤ ikaz lambası,
çalıﬂma esnasında
yanıyor ( ➤
öngörülmüﬂse)

– Motor ya¤lama problemleri

Anahtarı derhal «STOP» üzerine getirin:

10. Motor stop ediyor
ve akustik bir sinyal
devreye giriyor

Aﬂa¤ıdaki nedenlerden elektronik kartın
koruma müdahalesi:

Anahtarı, «STOP» pozisyonuna getirin ve
arıza nedenlerini arayın:

– akü kimyasal anlamda etkin fakat ﬂarj
edilmemiﬂ
– ﬂarj regülatörünün neden oldu¤u aﬂırı
gerilim
– akü kötü ba¤lanmıﬂ (belirsiz kontaklar)

– aküyü ﬂarj edin (☛ 6.2.5)

11. Motor, akustik
sinyal verilmeden stop
ediyor

– akü ba¤lı de¤il
– motor problemleri

– ba¤lantıları kontrol edin (☛ 3.4)
– Satıcınıza baﬂvurun

12. Bıçaklar devre dıﬂı
halinde iken bıçak ikaz
lambası yanık kalıyor

– strok sonu noktasındaki çim birikimleri
sebebi kol, devre dıﬂı pozisyonuna
dönmüyor

– mafsal noktasını (teftiﬂ kapısından
eriﬂim) her türlü çim kalıntısından temizleyin

– kablo uzamıﬂ veya kayıﬂ gevﬂemiﬂ

– Satıcınıza baﬂvurun

– ya¤ seviyesini eski haline getirin
(☛ 5.3.3)
– filtreyi de¤iﬂtirin (arıza devam ederse,
Satıcınıza baﬂvurun)

– Satıcınıza baﬂvurun
– ba¤lantıları kontrol edin (☛ 3.4)

13. Bıçaklar etkin
kılınmıyor
( ➤ kol ile kavramalı
modeller)

ARIZALARI BEL‹RLEME KILAVUZU
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( ➤ elektro manyetik
kavramalı modeller)

– kayıﬂ gevﬂemiﬂ
– elektro manyetik kavramada problemler

– Satıcınıza baﬂvurun
– Satıcınıza baﬂvurun

14. Kesim düzensiz ve
toplama yetersiz

– platform yere paralel de¤il

– lastiklerin basıncını kontrol edin
(☛ 5.3.2)
– platformun hizasını yere göre yeniden
düzenleyin (☛ 6.3.1)
– Satıcınıza baﬂvurun

– bıçakların yetersizli¤i

15. ‹ﬂleme esnasında
anormal titreﬂim

45

– ilerleme hızı, kesilecek çim boyuna göre
yüksek (☛ 5.4.5)

– ilerleme hızını azaltın ve/veya kesim
platformunu yükseltin
– çimin kurumasını bekleyin

– kanal tıkanık

– hazneyi çıkarın ve kanalı boﬂaltın (☛
5.4.7)

– kesim platformu çim dolu

– kesim platformunu temizleyin
(☛ 5.4.10)

– bıçaklar balanssız

– Satıcınıza baﬂvurun

– bıçaklar gevﬂemiﬂ

– Satıcınıza baﬂvurun

– fiksajlar gevﬂemiﬂ

– motorun ve ﬂasinin sabitleme vidalarını
kontrol edin ve sıkıﬂtırın

– çözme kolu «B» pozisyonunda (☛ 4.33)
16. Motor hareket
halindeyken, traksiyon
pedalı iﬂletildi¤inde
makine hareket etmiyor
( ➤ hidrostatik transmisyonlu modeller)

– «A» pozisyonuna getirin

Yukarıda belirtilen iﬂlemleri gerçekleﬂtirdikten sonra arızalar devam ederse, Satıcınıza
baﬂvurun.
! D‹KKAT!


Araçlar ve gerekli teknik bilgilere sahip olmadan, asla zor
onarımlar gerçekleﬂtirmeye giriﬂmeyin. Kötü yapılmıﬂ her müdahale, Garantinin
otomatik olarak düﬂmesine neden olur ve Üretici hiçbir sorumluluk kabul
etmez.
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8. TALEP ÜZER‹NE AKSESUARLAR
1. ÖN A⁄IRLIKLAR K‹T‹
Özellikle e¤imli arazilerde yo¤un kullanımda, ön dengeyi
artırırlar.
1

2. TAﬁ S‹PER‹ K‹T‹
Çim toplanmadı¤ında, hazne yerine kullanılmak içindir.
2

3. ÇEKME K‹T‹
Ufak bir römorku çekmek için.
3

4. KAPLAMA KILIFI
Makine kullanılmadı¤ında makineyi tozdan korur.

4

5. “CB01” AKÜ KORUMA ﬁARJÖRÜ
Kullanılmama sürelerinde, optimal ﬂarj seviyesi ve daha
uzun bir akü ömrü garanti ederek aküyü iyi etkinlikte korumayı sa¤lar.

5

6. “MULCHING” K‹T‹ (sadece öngörülmüﬂ makineler
için)
Haznede toplamaya alternatif olarak, kesilen çimi ufak
parçalara ayırır ve çayır üzerinde bırakır.

6
7

7. ÇIKIﬁ DEFLEKTÖRÜ K‹T‹ (sadece mod. 102 için)
Makine, en alçak pozisyonlardaki kesim platformu ile
çalıﬂırken çim toplamayı iyileﬂtirir.

TEKN‹K ÖZELL‹KLER
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9. TEKN‹K ÖZELL‹KLER

Elektrik tesisi ...................................... 12 V
Akü ................................................... 18 Ah
Ön lastikler .............................. 13 x 5.00-6
veya ..................................... 15 x 5.00-6
Arka lastikler .............................18 x 8.50-8
Ön ﬂiﬂirme basıncı
13 x 5.00-6 lastikler......................1,5 bar
15 x 5.00-6 lastikler......................1,0 bar
Arka ﬂiﬂirme basıncı.........................1,2 bar

➤ Mekanik transmisyonlu modeller:
3000 min.-1 ’de ilerleme hızı (yaklaﬂık):
1. viteste .............................. 2,2 km/h
2. viteste ............................. 3,8 km/h
3. viteste .............................. 5,8 km/h
4. viteste .............................. 6,4 km/h
5. viteste .............................. 9,7 km/h
Geri viteste .......................... 2,8 km/h

Toplam a¤ırlık ...... 216 ve 240 kg arasında
Direksiyon çevirme iç çapı (kesilmemiﬂ çim
minimum çapı - sol yan):
13 x 5.00-6 lastikler .............. 1,5 (1,3) m
15 x 5.00-6 lastikler ...............1,7 (1,5) m
Kesim yüksekli¤i ......... 3 ve 9 cm arasında
Kesim geniﬂli¤i ..................... 101 (121) cm
Hazne kapasitesi .......................... 300 litre

➤ Hidrostatik transmisyonlu modeller:
‹lerleme hızı (a 3000 min.-1 ’de):
‹leri viteste .... 0 ve 8,8 km/h arasında
Geri viteste ... 0 ve 4,5 km/h arasında

1150

910
950
1050 (1260)

1800
2420

1115

970

Parantez içindeki veriler (.....) model “122”ye iliﬂkindir.
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Servis, yedek parçalar ve garanti

Lütfen, orijinal olmayan parçaların kullanılması
durumunda garanti hizmetinin geçersiz oldu¤una
dikkat ediniz.

Bakım ve onarım
Modern cihazların ve emniyeti önemli yapı
gruplarının bakımı ve onarımı, kalifiye uzman ve
özel aletler ve test cihazlarıyla donatılmıﬂ bir
servisi gerektirmektedir.
Bu kullanım talimatında tarif edilmemiﬂ tüm
çalıﬂmalar, uygun uzman bir servis veya
sözleﬂmeli servis tarafından gerçekleﬂtirilmelidir.
DOLMAR servis merkezleri, gerekli donanım ile
mali bakımdan ekonomik bir biçimde çalıﬂacak ve
her türlü sorununuza uygun çözümler
önerebilecek deneyimli personel içermektedir.
Üçüncü ﬂahısların veya yetkili olmayan kiﬂilerin
onarım giriﬂimleri garanti taleplerini geçersiz kılar.

Yetki alanları
Sadece Briggs&Stratton, Honda, Tecumseh ve
Robin Subaru marka motorlarla donatılmıﬂ
cihazlarda motorlar, bakım servisi ve parçalar için
motor üreticisi vede sözleﬂmeli servis garanti
açısından. Cihaz için (motor hariç olmak üzere)
DOLMAR yetkilidir.
Bu düzenlemeden elektrik üreteçleri ve
yukarıda belirtilen motorlardan herhangi birini
taﬂımayan tüm di¤er cihazlar hariç
tutulmuﬂtur. Burada yetki sadece DOLMAR'a
aittir.

Yedek Parçalar
Modern cihazların güvenli¤i ve uzun süre
kullanılabimesi, di¤er ﬂeylerin yanısıra, kullanılan
yedek parçaların kalitesine de ba¤lıdır. Sadece
orijinal yedek parçalarını kullanınız.
Sadece orjinal parçalar aletin üretimindendir ve
bu sebepten dolayı malzeme, ölçü hassasiyeti,
fonksiyon ve güvenlik açısından mümkün olan en
yüksek kaliteyi garanti etmektedir.
Orijinal yedek parçalar ile aksesuarlar,
bulundu¤unuz bölgedeki yerel acentadan temin
edilebilir. Acenta, gerekli sipariﬂ numaralarını
saptamak için yedek parça listesine de sahiptir ve
en son geliﬂmeler ile yeni geliﬂtirilen yedek
parçalardan sizi devamlı haberdar edecektir.

Garanti
DOLMAR, en yüksek kaliteyi garanti etmektedir.
Dolayısıyla, satın alındıktan sonra, garanti süresi
içinde oluﬂan materyal ya da ürün kaynaklı hasarlı
parçaların de¤iﬂtirilmesi ile gerçekleﬂtirilecek
onarıma ait tüm masraflar geri ödenecektir.
Lütfen, ﬂunu not edin, bazı ülkelerde, özel garanti
koﬂulları uygulanıyor olabilir. ﬁayet bu
konudaaklınızatakılan bir ﬂey varsa, lütfen, ürünün
garantisinden sorumlu satıcınız ile temas kurunuz.
Lütfen, ﬂunu not edin, aﬂa¤ıdaki sebeplerle ortaya
çıkacak hasarlarda sorumluluk kabul etmeyiz:
- Kullanım talimatnamesine riayet etmemek.
- Gerekli bakım ve temizlik iﬂlerinin yapılmaması.
- Uslüne uygun olmayan karbüratör ayarından
dolayı meydana gelen hasarlar.
- Normal aﬂınmadan dolayı yıpranma.
- En üst performans sınırının sürekli aﬂılmasından
dolayı aﬂırı yüklenme
- Zor kullanma, uslüne uygun olmayan kullanım,
hatalı kullanım, kazalar.
- Vantilatör yuvasındaki kirlenmelerden dolayı aﬂırı
ısınma hasarı.
- Deneyimsiz kiﬂiler tarafından kullanılması veya
uslüne uygun olmayan bakım iﬂlerinin
uygulanması.
- Uygun olmayan yedek parçaların veya orjinal
DOLMAR
olmayan
yedek
parçaların
kullanılması, hasara neden oldu¤u üzere.
- Uygun olmayan veya fazla depolanan iﬂletme
maddelerinin kullanılması.
- Kira anlaﬂmasındaki kullanım koﬂullarından
kaynaklanan hasarlar.
Temizleme, servis ve ayarlama iﬂleri, garantiye
dahil de¤ildir. Garanti kapsamına giren tüm
onarımlar, bir DOLMAR servis merkezi tarafından
yapılmalı.
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•AET UYGUNLUK BEYANNAMES‹
•ﬁirket

DOLMAR - Jenfelder Straße 38
D-22045 Hamburg Germany

•Yandaki oturan sürücü ve yanmalı motor ile
donatılmıﬂ ufak çim biçme traktörünün

TM-102.16

•Kesim geniﬂli¤i

101 cm

•Motor

Briggs & Stratton 31A707

•Yandaki kurum tarafından incelenmiﬂ

SNCH, 11 route de Luxembourg
L-5230 SANDWEILER

•Yandaki direktiflerin özelliklerine uygun oldu¤unu
beyan eder

98/37/EEC
89/336/EEC ~ 93/68/EEC
2000/14/EC

•Uygunlu¤un de¤erlendirilmesi için izlenmiﬂ
prosedür:

•EK VI

•Ölçülmüﬂ ses gücü seviyesi

99 dB(A)

•Garanti edilen ses gücü seviyesi

100 dB(A)

•Harmonize standartlara atıf

EN 836 - EN 292-2
EN1032 - EN 1033
EN ISO 3767 - EN ISO 14982

•81/1051/AET’ye uygun olarak operatör kula¤ına
gelen ses basıncı

88 dB(A)

Hamburg

•Titreﬂimler (EN 1032)

2,8 m/s2

•Titreﬂimler (EN 1033)

14 m/s2

02-10-2007

S. KOMINAMI (Managing Director)

R. BERGFELD (Managing Director)
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•AET UYGUNLUK BEYANNAMES‹
•ﬁirket

DOLMAR - Jenfelder Straße 38
D-22045 Hamburg Germany

•Yandaki oturan sürücü ve yanmalı motor ile
donatılmıﬂ ufak çim biçme traktörünün

TM-102.16 H2

•Kesim geniﬂli¤i

101 cm

•Motor

Honda GCV 530

•Yandaki kurum tarafından incelenmiﬂ

SNCH, 11 route de Luxembourg
L-5230 SANDWEILER

•Yandaki direktiflerin özelliklerine uygun oldu¤unu
beyan eder

98/37/EEC
89/336/EEC ~ 93/68/EEC
2000/14/EC

•Uygunlu¤un de¤erlendirilmesi için izlenmiﬂ
prosedür:

•EK VI

•Ölçülmüﬂ ses gücü seviyesi

99 dB(A)

•Garanti edilen ses gücü seviyesi

100 dB(A)

•Harmonize standartlara atıf

EN 836 - EN 292-2
EN1032 - EN 1033
EN ISO 3767 - EN ISO 14982

•81/1051/AET’ye uygun olarak operatör kula¤ına
gelen ses basıncı

84 dB(A)

Hamburg

•Titreﬂimler (EN 1032)

2,8 m/s2

•Titreﬂimler (EN 1033)

14 m/s2

02-10-2007

S. KOMINAMI (Managing Director)

R. BERGFELD (Managing Director)
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•AET UYGUNLUK BEYANNAMES‹
•ﬁirket

DOLMAR - Jenfelder Straße 38
D-22045 Hamburg Germany

•Yandaki oturan sürücü ve yanmalı motor ile
donatılmıﬂ ufak çim biçme traktörünün

TM-102.18 H

•Kesim geniﬂli¤i

101 cm

•Motor

Briggs & Stratton 31P777

•Yandaki kurum tarafından incelenmiﬂ

SNCH, 11 route de Luxembourg
L-5230 SANDWEILER

•Yandaki direktiflerin özelliklerine uygun oldu¤unu
beyan eder

98/37/EEC
89/336/EEC ~ 93/68/EEC
2000/14/EC

•Uygunlu¤un de¤erlendirilmesi için izlenmiﬂ
prosedür:

•EK VI

•Ölçülmüﬂ ses gücü seviyesi

99 dB(A)

•Garanti edilen ses gücü seviyesi

100 dB(A)

•Harmonize standartlara atıf

EN 836 - EN 292-2
EN1032 - EN 1033
EN ISO 3767 - EN ISO 14982

•81/1051/AET’ye uygun olarak operatör kula¤ına
gelen ses basıncı

84 dB(A)

Hamburg

•Titreﬂimler (EN 1032)

2,8 m/s2

•Titreﬂimler (EN 1033)

14 m/s2

02-10-2007

S. KOMINAMI (Managing Director)

R. BERGFELD (Managing Director)
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•AET UYGUNLUK BEYANNAMES‹
•ﬁirket

DOLMAR - Jenfelder Straße 38
D-22045 Hamburg Germany

•Yandaki oturan sürücü ve yanmalı motor ile
donatılmıﬂ ufak çim biçme traktörünün

TM-102.20 H2

•Kesim geniﬂli¤i

101 cm

•Motor

Briggs & Stratton 441777

•Yandaki kurum tarafından incelenmiﬂ

SNCH, 11 route de Luxembourg
L-5230 SANDWEILER

•Yandaki direktiflerin özelliklerine uygun oldu¤unu
beyan eder

98/37/EEC
89/336/EEC ~ 93/68/EEC
2000/14/EC

•Uygunlu¤un de¤erlendirilmesi için izlenmiﬂ
prosedür:

•EK VI

•Ölçülmüﬂ ses gücü seviyesi

99 dB(A)

•Garanti edilen ses gücü seviyesi

100 dB(A)

•Harmonize standartlara atıf

EN 836 - EN 292-2
EN1032 - EN 1033
EN ISO 3767 - EN ISO 14982

•81/1051/AET’ye uygun olarak operatör kula¤ına
gelen ses basıncı

85 dB(A)

Hamburg

•Titreﬂimler (EN 1032)

2,8 m/s2

•Titreﬂimler (EN 1033)

14 m/s2

02-10-2007

S. KOMINAMI (Managing Director)

R. BERGFELD (Managing Director)
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•AET UYGUNLUK BEYANNAMES‹
•ﬁirket

DOLMAR - Jenfelder Straße 38
D-22045 Hamburg Germany

•Yandaki oturan sürücü ve yanmalı motor ile
donatılmıﬂ ufak çim biçme traktörünün

TM-122.22 H2

•Kesim geniﬂli¤i

121 cm

•Motor

Briggs & Stratton 441777

•Yandaki kurum tarafından incelenmiﬂ

SNCH, 11 route de Luxembourg
L-5230 SANDWEILER

•Yandaki direktiflerin özelliklerine uygun oldu¤unu
beyan eder

98/37/EEC
89/336/EEC ~ 93/68/EEC
2000/14/EC

•Uygunlu¤un de¤erlendirilmesi için izlenmiﬂ
prosedür:

•EK VI

•Ölçülmüﬂ ses gücü seviyesi

104 dB(A)

•Garanti edilen ses gücü seviyesi

105 dB(A)

•Harmonize standartlara atıf

EN 836 - EN 292-2
EN1032 - EN 1033
EN ISO 3767 - EN ISO 14982

•81/1051/AET’ye uygun olarak operatör kula¤ına
gelen ses basıncı

89 dB(A)

Hamburg

•Titreﬂimler (EN 1032)

3,5 m/s2

•Titreﬂimler (EN 1033)

14 m/s2

02-10-2007

S. KOMINAMI (Managing Director)

R. BERGFELD (Managing Director)
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To find your local distributor,
please visit www.dolmar.com
DOLMAR GmbH
Postfach 70 04 20
D-22045 Hamburg
Germany
http://www.dolmar.com

• Önceden haber verilmeksizin de¤iﬂtirilebilir

Form: 995 703 799 (10.07 TR)

