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Dokümanýn kullanýlmasý

Bu cihazý kullanan kiþi olarak, 

cihazý ilk kez kullanmaya 

baþlamadan önce, kullanma 

kýlavuzunu itinayla okuyunuz. 

Bu bilgi ve uyarýlara uyunuz 

ve kullanma kýlavuzunu ileride 

de kullanmak için saklayýnýz. 

Çocuklara veya bu kullanma 

kýlavuzunu tanýmayan baþka 

kiþilere, cihazý kullanmalarý için 

izin vermeyiniz.

16 yaþýndan küçük kiþilerin 

cihazý kullanmasý yasaktýr — 

Yerel yönetmelikler, asgari 

kullanma yaþýný belirleyebilir.

Bu kýlavuzda, aþaðýdaki konulara 

dikkat çeken güvenlik bilgileri 

bulunmaktadýr:

— Motor ile ilgisi olan tehlikeler.

— Yaralanma riskleri.

— Yaralanma risklerinin nasýl 

önlenebileceði veya 

azaltýlabileceði.

Bu kýlavuzdaki güvenlik bilgileri 

aþaðýdaki þekilde iþaretlenmiþtir:

Tehlike!

Doðrudan maruz kalýnabilecek 

türden tehlike için kullanýlýr. 

Bu bilgi ve uyarýya dikkat 

edilmemesi, ölüme veya aðýr 

yaralanmalara neden olabilir.

Dikkat!

Tehlikeli durumlar için kullanýlýr. 

Bu bilgi ve uyarýya dikkat 

edilmemesi, hafif yaralanmalara 

veya maddi hasarlara neden 

olabilir.

Bilgi

Kullaným bilgilerine ve diðer 

önemli bilgilere dikkat çeker.

Motor gövdesi üzerindeki 
bilgiler
Ýleride yapýlacak cihaz yedek 

parçalarý sipariþi ve yetkili servis 

için tanýma iþlemi için bu bilgiler 

çok önemlidir. Motor ile ilgili tüm 

bilgileri bu alana (Resim=8) giriniz.

Kendi güvenliðiniz için

Bilgi

Müteakipte üründen genel olarak 

”Cihaz” olarak bahsedilmektedir. 

Motor, farklý cihazlara monte 

edilmiþ olabilir.

Patlama ve yangýn 

tehlikesi!

Benzin ve benzin buharlarý çok 

çabuk alevlenebilir ve patlayabilir. 

Bir yangýndan veya patlamadan 

dolayý aðýr yaralanmalar veya 

ölüm durumlarý söz konusu 

olabilir. Benzin vücuda veya 

giysilere temas ederse, cildi 

hemen yýkayýnýz ve giysileri 

derhal deðiþtiriniz.

— Yakýt takviyesi için motoru 

kapatýnýz ve yakýt deposunun 

kapaðýný açmadan önce, 

en az iki dakika soðumasýný 

bekleyiniz.

— Yakýt deposunu sadece açýk 

alanda veya iyi havalandýrýlan 

bir yerde doldurunuz.

— Sadece izin verilen ve ruhsatlý 

yakýt kaplarý kullanýnýz.

— Kesinlikle plastik giydirmeli 

veya kaplamalý bir araçta, 

çekicide veya treyler içinde 

bidon doldurmayýnýz. 

Bidonu doldurmak için, daima 

yere indiriniz ve araçtan belli 

bir mesafede olmasýna dikkat 

ediniz.

— Mümkünse motor ile iþletilen 

cihazlarý kamyondan veya 

treylerden uzaklaþtýrýnýz ve 

yakýt takviye iþlemini zemin 

üzerinde gerçekleþtiriniz. 

Bu eðer mümkün deðilse, bu 

tür cihazlarý yakýt pompasýnýn 

hortumu ile deðil, bir bidon 

ile doldurunuz.

— Benzin pompasýnýn hortumunun 

ucundaki tabancayý, yakýt 

doldurma iþlemi tamamlanýn-

caya kadar daima deponun 

doldurma aðzýnýn kenarýna 

veya bidona takýlý býrakýnýz. 

Tabancanýn tetiðine basmadan 

aralýksýz doldurma iþlemi için 

öngörülmüþ kilit tertibatýný 

kullanmayýnýz.

— Depoyu taþacak kadar doldur-

mayiniz. Depoyu, doldurma 

aðzýnýn yaklaþýk üç santimetre 

altýna kadar veya göstergeye 

göre (modele baðlý) dolum 

seviyesi azami doldurma 

seviyesini gösterinceye kadar 

doldurarak, yakýtýn genleþebil-

mesi için pay býrakýnýz.

— Yakýtý, kývýlcýmlardan, açýk 

ateþten, ikaz lambalarýndan, ýsý 

kaynaklarýndan ve baþka ateþ 

kaynaklarýndan uzak tutunuz.

— Cihazlara kesinlikle kapalý 

yerlerde yakýt doldurmayýnýz, 

çünkü yanabilecek buharlara 

oluþabilir.

— Sigara içmeyiniz.

— Yakýt hatlarýnda, depoda, 

depo kapaðýnda ve baðlantý 

parçalarýnda sýk sýk yýrtýk veya 

sýzdýran yerler olup olmadýðýný 

kontrol ediniz. 

Gerekirse deðiþtiriniz.

— Motoru çalýþtýrmak için, bujinin, 

egzoz borusunun, yakýt deposu 

kapaðýnýn ve hava filtresinin 

monte edilmiþ olmasýný 

saðlayýnýz.

— Motoru buji monte edilmemiþ 

durumda çalýþtýrmayýnýz.

— Etrafa yakýt döküldüyse, motoru 

çalýþtýrmadan önce, yakýtýn uçup 

gitmesini bekleyiniz.

— Cihazlarýn iþletilmesinde, 

motoru veya cihazý içinden 

dýþarýya yakýt dökülebilecek 

kadar fazla eðmeyiniz.

— Motoru durdurmak için jikleyi 

kullanmayýnýz.

— Cihazlarýn taþýnmasýnda, 

depolarýnýn daima boþ 

olmasýna dikkat ediniz.

!
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— Isýtma sistemlerinin, sobalarýn, 

sýcak su brülörlerinin ya 

da kazanlarýnýn veya ikaz 

lambalarýna veya baþka 

ateþleme kaynaklarýna sahip 

diðer cihazlarýn yakýnýnda 

benzin veya yakýt deposu dolu 

cihazlar muhafaza etmeyiniz, 

çünkü aksi halde muhtemel 

benzin buharlarý alevlenebilir.

Patlama ve yangýn 

tehlikesi!

Motorun devreye sokulmasýnda 

kývýlcýmlar oluþur. Bu kývýlcýmlar, 

yakýndaki yanýcý buharlarý ateþle-

yebilir. Bu da bir patlamaya veya 

bir yangýna sebep olabilir.

— Motoru hasarlý, gaz ile iþletilen 

sistemlerin yakýnýnda çalýþtýr-

mayýnýz.

— Basýnç altýnda olan start 

(devreye sokma) yardým 

maddeleri kullanmayýnýz, 

çünkü bu maddelerin içerdiði 

buharlar alevlenebilir.

Boðulma tehlikesi!

Motorlar, kokusuz, renksiz 

ve zehirli bir gaz olan karbon-

monoksit gazý oluþturur. 

Karbonmonoksit gazýnýn teneffüs 

edilmesi, baþ dönmesine, bayýl-

maya veya ölüme neden olabilir.

— Motoru sadece binalarýn dýþýnda 

devreye sokunuz ve çalýþtýrýnýz.

— Motoru, kapýlar veya pencereler 

açýk olsa da, kapalý yerlerde 

devreye sokmayýnýz veya 

çalýþtýrmayýnýz.

Yaralanma tehlikesi!

Ýstenmeden veya yanlýþlýkla 

çalýþtýrma, aðýr yaralanmalara 

ya da bir yangýna veya elektrik 

çarpmasýna neden olabilir.

— Örn. ayarlama veya onarým 

çalýþmalarý gibi, yapýlacak her 

çalýþmadan önce, daima buji 

fiþini çekip çýkarýnýz ve bujiden 

uzak tutunuz.

— Ateþleme testleri için sadece 

izin verilen ateþleme test 

cihazlarý kullanýnýz.

— Ateþleme testlerini, buji 

çýkarýlmýþ durumdayken 

uygulamayýnýz.

Yanma tehlikesi! Yangýn 

tehlikesi!

Çalýþan bir motor ýsý oluþturur. 

Motor parçalarý, özellikle de 

egzoz borusu aþýrý ýsýnýr. 

Bir dokunma halinde, aðýr 

yanmalar söz konusu olabilir. 

Yapraklar, çimen, çalýlýk vs. gibi 

yanýcý yabancý maddeler tutuþup 

yanabilir.

— Egzoz borusuna, silindir bloðuna 

ve soðutma dilimlerine dokun-

madan önce, soðumasýný 

bekleyiniz.

— Çocuklarý sýcak veya çalýþan 

motordan uzak tutunuz.

— Yanýcý yabancý maddeleri 

egzoz borusunun ve silindirin 

yakýnýndan uzaklaþtýrýnýz.

Elektrik çarpma tehlikesi! 

Yangýn tehlikesi!

Ateþleme kývýlcýmlarý yangýna 

veya elektrik çarpmasýna neden 

olabilir.

Yaralanma tehlikesi!

Dönen parçalar, ellere, ayaklara, 

saçlara, giysilere veya giysi 

parçalarýna temas edebilir 

ve kapýp çekebilir. Bu da aðýr 

yaralanmalara neden olabilir.

— Cihazý sadece kurulmuþ 

koruyucu tertibatlar ile 

çalýþtýrýnýz.

— Ellerinizi ve ayaklarýnýzý dönen 

parçalardan uzak tutunuz.

— Uzun saçlarý çalýþmalara 

baþlamadan önce toplayýp 

baðlayýnýz ve muhtemel süs 

ve takýlarý çýkarýnýz.

— Takýlýp çekilebilecek bol 

giysiler, aþaðý sarkan sicim 

veya iplikler veya parçalar 

kullanmayýnýz.

Yaralanma tehlikesi!

Start halatýnýn hýzlý içeri çekme 

sistemi (örn. hatalý bir alevlenme 

nedeniyle geri tepme), eli ve 

kolu, starter tutamaðýný serbest 

býrakmanýza zaman kalmadan, 

hýzlý bir þekilde motora doðru 

çeker. Bu nedenle yaralanmalar 

söz konusu olabilir.

— Motoru çalýþtýrmak için, start 

tutamaðýný bir direnç 

hissedinceye kadar yavaþça 

çekiniz ve sonra bir hamlede 

tamamen çekiniz.

— Motoru çalýþtýrmadan önce, 

motorun üzerindeki tüm 

cisimleri indiriniz.

— Kesme býçaðý, havalandýrma 

çarký, tahrik parçalarý vs. 

gibi doðrudan baðlý üniteler 

güvenli bir þekilde sabitlenmiþ 

olmalýdýr.

Yaralanma tehlikesi! 

Cihazdaki hasarlar!

Fabrikada ön ayarý yapýlmýþ 

motor ayarlarýnda herhangi 

bir deðiþiklik yapýlmasý yasaktýr.

Cihazdaki semboller
Motorda, semboller veya 

piktograflar þeklinde güvenlik ve 

ikaz bilgileri bulunmaktadýr. 

Ýlgili sembollerin anlamý þöyledir:

Dikkat! Bir tehlike 

kaynaðý ikazý.

Cihazý devreye 

sokmadan önce, 

kullanma kýlavuzunu 

okuyunuz!

Sýcak yüzey ikazý!

Zehirli buhar ikazý!

Benzin alevlenip 

yanabilir!

Kurþunsuz yakýt 

doldurunuz!

Bu sembolleri cihazda daima 

okunaklý bir þekilde muhafaza 

ediniz.

!

!
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Motor hakkýnda bilgiler

Resim 1=i cihazýnýz ile kýyaslayýnýz 

ve farklý kullanma birimlerinin 

ve ayar tertibatlarýnýn nerede 

olduðunu inceleyip öðreniniz.

Resim 1

1 Egzoz borusu

2 a) Buji

b) Buji fiþi

3 Yað doldurma kapaðý/

Ölçme çubuðu

4 Yakýt deposu kapaðý

5 Yað boþaltma cývatasý 

(modele baðlý)

6 Starter tutamaðý

7 Jikle kolu (modele baðlý)

8 Gaz kolu (modele baðlý)

9 Hava filtresi

10 Benzin vanasý (modele baðlý)

Ýþletilmesi hakkýnda 
bilgiler

Ýþletmeden önce kontrol

Tavsiye edilen yað türleri

Dikkat!

Cihaz, yakýtsýz ve motorda yað 

olmadan teslim edilir. 

Motor yeterli miktarda yað 

olmadan iþletilirse, önemli oranda 

zarar görebilir. Bu tür hasarlar 

garanti kapsamýna girmez.

Bilgi

Cihaz modeline baðlý olarak, 

motora fabrikadan çýkmadan 

önce yað doldurulmuþ olabilir.

 Motoru devreye sokmadan 

önce yað doldurunuz. 

Çok fazla doldurmayýnýz. 

Yað deposunun kapasitesi 

yaklaþýk 0,6 litredir.

Sadece SF / SG / SH / SJ veya 

daha yüksek sýnýfa dahil 4 

zamanlý yaðlar kullanýnýz.

Dýþarýnýn sýcaklýk derecesine 

baðlý yað akýþkanlýðýný (viskozite) 

aþaðýdaki tablodan seçiniz:

a) Tekil viskozite
b) Çoðul viskozite

SAE 10W-30, normal isi derecesi 

araliðinda genel kullanim için 

tavsiye edilir. Eðer tekil viskoziteli 

bir yað kullanýlýrsa, uygulama 

bölgesindeki ortalama ýsý derecesi 

için geçerli tablodan bir yað 

seçilmelidir.

Dikkat!

Düþük deðerli veya düþük kaliteli 

bir yað veya 2 zamanlý motorlarda 

kullanýlan bir yað kullanýlýrsa, 

motorun ömrü kýsalabilir ya 

da motor zarar görebilir.

Yað seviyesinin kontrolü

Dikkat!

Bir kontrol iþleminde, motor 

kapalýyken, cihazý düz bir yüzey 

üzerine yerleþtiriniz.

Resim 2

 Yað doldurma kapaðýný (1) 

sökünüz ve yað seviyesi ölçme 

çubuðunu siliniz. 

 Yað seviyesi ölçme çubuðunu 

doldurma aðzýndan içeri itiniz.

Tip A (bayonet kilit 

donanýmlý):

Çeyrek devir vidalayýnýz.

Tip B (vida diþli baðlantýlý):

Ýçeri itiniz, fakat vidalamayýnýz.

 Yað seviyesi ölçme çubuðunu 

çekip dýþarý çýkarýnýz ve yað 

seviyesini kontrol ediniz.

Seviye çok düþük ise, ölçme 

çubuðundaki üst ”max.” (azm.) 

iþaretine kadar yavaþça biraz 

yað ilave ediniz. 

 Motoru devreye sokmadan 

önce, yað seviyesi ölçme 

çubuðunu sýkýca vidalayýnýz.

Dikkat!

Çok fazla yað doldurmayiniz. 

Çok fazla yað doldurulursa, 

motor hasarý, duman oluþmasý, 

start zorluklarý veya islenmiþ 

ya da kurumlanmýþ bujiler söz 

konusu olabilir.

Tavsiye edilen yakýtlar

Tehlike!

— Benzin, belli koþullarda aþýrý 

derecede alevlenebilir 

ve patlama tehlikesi içerir.

— Sadece iyi havalandýrýlan 

çevrede ve motor kapalýyken 

yakýt ilave ediniz. Yakýt deposu 

çevresinde veya yakýt 

depolama yerinde sigara 

içmeyiniz ve tüm ateþleme 

kaynaklarýný kapatýnýz.

— Benzin deposunu taþacak 

kadar doldurmayýnýz (doldurma 

aðzý içinde yakýt olmamalýdýr). 

Yakýt doldurma iþleminden 

sonra, deponun kapaðýnýn 

kapatýlmasýna ve emniyetlen-

mesine dikkat ediniz.

— Yakýt doldururken, etrafa yakýt 

dökmemeye dikkat ediniz. 

Dökülen yakýt veya benzi 

buharlarý alevlenebilir. 

Yakýt döküldüyse, motor tekrar 

çalýþtýrýlmadan önce, ilgili 

alanýn kurutulmuþ olmasýna 

dikkat ediniz.

— Tekrarlanan veya uzun süreli 

cilt ile temasý veya buharlarýn 

teneffüs edilmesini önleyiniz.

Motor zarar görebilir!

— Yakýta yað karýþtýrmayýnýz.

— Sadece temiz, taze ve 

kurþunsuz yakýt kullanýnýz.

— Sadece oktan sayýsý 87 veya 

daha yüksek olan yakýt 

kullanýnýz.

— E85/E15 özellikli yakýt 

kullanmayýnýz.

— Sadece 30 gün içinde 

kullanabileceðiniz miktarda 

yakýt depolayýnýz.

— Depoya pislik, toz veya su 

girmemesine dikkat ediniz.

-30º -20º

10w
20w
20

30
40

20w40, 20w50
15w40, 15w50

10w40
10w30

-10º 0º 10º 20º 30º40º(ºC)

a

b
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Benzin dolum seviyesinin 
kontrolü

Dikkat!

Yakýt doldurmadan önce, 

motorun en az iki dakika 

soðumasýný bekleyiniz.

Resim 3

 Yakýt deposu kapaðýný (1) 

çýkarmadan ve yakýt doldur-

madan önce, doldurma aðzý 

çevresini temizleyiniz.

 Depoyu, doldurma aðzýnýn 

yaklaþýk 3 cm altýna kadar veya 

göstergeye göre (modele baðlý) 

dolum seviyesi azami doldurma 

seviyesini gösterinceye kadar 

doldurarak, yakýtýn genleþebil-

mesi için pay býrakýnýz.

Motorun çalýþtýrýlmasý
Resim 4

Tehlike!

Ellerinizi ve ayaklarýnýzý dönen 

parçalardan daima uzak tutunuz. 

Basýnç altýnda olan start (devreye 

sokma) yardým maddeleri 

kullanmayýnýz. 

Buharlar alevlenip yanabilir.

Tehlike! 

Cihazýn kullanma kýlavuzundaki 

tüm kullanma bilgi ve uyarýlarýna 

dikkat ediniz.

Bilgi ve uyarýlar

— Bazý modellerde gaz kolu 

yoktur ve devir sayýsý otomatik 

olarak ayarlanýr. Motor daima 

en ideal devir sayýsý ile çalýþýr.

— Sýcak bir motorda dahi, jiklenin 

devreye sokulmasý muhtemelen 

gerekli olabilir.

— Bazý modellerde jikle yoktur. 

Motor, ilgili start iþlemine 

kendisini otomatik olarak 

ayarlar.

— Cihaz ile çalýþýlmadan önce, 

motoru birkaç dakika çalýþtýrýp 

ýsýnmasýný saðlayýnýz.

 Benzin vanasýný (3) — eðer 

varsa — açýnýz.

 Motordaki ya da itme veya 

kýlavuz kolundaki (gaz uzaktan 

kumandalý cihazlarda — modele 

baðlý) gaz kolunu (1) (eðer 

varsa), ilgili pozisyona

 ayarlayýnýz.

 Jiklenin (soðuk motorda) 

tetiklenmesi:

— Jikleyi (2) /ON ( /AÇIK) 

pozisyonuna ayarlayýnýz.

 Cihazýn arka tarafýna geçiniz.

 Direnç hissedilene kadar, 

hafifçe starter tutamaðini 

çekiniz. Sonra kompresyonu 

aþmak, geri tepmeyi önlemek 

ve motoru çalýþtýrmak için, 

hýzlý ve kuvvetlice çekiniz. 

Gerekirse iþlemi tekrarlayiniz.

Dikkat!

Starter tutamaðinin hizli þekilde 

motora karþi geri sarilmasina 

izin vermeyiniz. Yavaþça geri 

dönmesini saðlayarak, starter 

ünitesinde hasar olmasini 

önleyiniz. Motoru çalýþýnca starter 

tutamaðýndan çekmeyiniz.

 Motor çalýþtýktan sonra ya da 

motor ýsýnýnca, jikleyi yavaþça 

/OFF konumuna ayarlayýnýz.

Motorun durdurulmasý

Resim 4

 Motordaki ya da itme veya 

kýlavuz kolundaki (gaz uzaktan 

kumandalý cihazlarda — modele 

baðlý) gaz kolunu (1) (eðer 

varsa), ilgili pozisyona 

 ayarlayýnýz.

Bilgi

Gaz kolu olmayan cihazlarda, 

cihaz iþletme kýlavuzunun motor 

stop talimatlarýna dikkat ediniz.

Önemli bilgi

Cihaz ile çalýþtýktan sonra ya da 

cihazýn yanýndan ayrýlacaðýnýz 

zaman:

— Benzin vanasýný (3) — eðer 

varsa — kapatýnýz.

— Motorun soðumasýný bekleyiniz.

— Buji fiþini çekip çýkarýnýz.

Bakým/Temizleme

Tehlike!

Örn. bakým ve onarým çalýþmalarý 

gibi, yapýlacak tüm çalýþmalardan 

önce motoru kapatýnýz ve 

soðumasýný bekleyiniz. 

Ýstemeden çalýþtýrmayý önlemek 

için, daima buji fiþini çekip 

çýkarýnýz.

Dikkat!

— Motor, üretici tarafýndan güç 

ve tüketim açýsýndan en uygun 

þekilde ayarlanmýþtýr. 

Bu ayarda yapýlacak her 

deðiþiklik sadece üretici veya 

yetkili bir uzman tarafýndan 

yapýlmalýdýr.

— Eðer cihaz taþýnacaðý için, 

inceleneceði için veya pislik 

boþaltýlacaðý için motorun yana 

devrilmesi gerekiyorsa, daima 

öyle eðiniz ki, buji hep yukarýya 

doðru olsun; böylelikle yakýttan 

veya yaðdan dolayý herhangi 

bir motor hasarý oluþmasý 

önlenmiþ olur.

— Cihaz bir araç üzerinde 

taþýndýðýnda, yakýt deposunun 

daima boþ olmasýna dikkat 

ediniz.

— Yedek parçalar, üretici 

tarafýndan belirlenmiþ taleplere 

uygun olmalýdýr.

— Bu nedenle, sadece orijinal 

yedek parçalar veya üretici 

tarafýndan kullanýmýna izin veril-

miþ yedek parçalar kullanýnýz. 

Onarým çalýþmalarýný sadece 

yetkili atölyelere yaptýrýnýz.

Daima ayný kalan yüksek gücü 

saðlamak için, muntazam aralýklar 

ile incelemeler ve motorda ardýl 

ayarlamalar yapýlmasý kaçýnýl-

mazdýr. Muntazam aralýklar ile 

bakým yapýlmasý, uzun iþletme 

ömrü saðlar. 

Gerekli bakým aralýklarý ve 

uygulanacak bakým çalýþmalarý türü 

için aþaðýdaki tabloya bakýnýz. 

Ýþletme saati ya da baþka türden 

zaman bilgilerine göre verilen 

aralýklara, hangisi daha önce söz 

konusu olursa, uyulmalýdýr. 

Zor koþullarda iþletme durumunda, 

daha sýk bakým gereklidir.

Çalýþma sezonu sonunda cihazý 

yetkili bir atölyeye kontrol ettiriniz 

ve gereken bakýmý yaptýrýnýz.

!
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Bakým planý

1) Aðýr yüklenme durumlarýnda veya yüksek çevre ýsý derecelerinde.
2) Tozlu ortamlarda çalýþtýrma halinde, daha sýk bakým uygulayýnýz.

Yað kontrolü
 Her motor startýndan önce, 

yað seviyesini kontrol ediniz.

 Daima doðru yað seviyesinin 

saðlanmasýna dikkat ediniz. 

Yað ”seviyesinin kontrolü” 

bölümüne bakýnýz.

Yað deðiþtirilmesi

Tehlike!
— Eski yað, sýk ve uzun süre cilt 

ile temas halinde olursa, 

cilt kanserine neden olabilir. 

Eðer hergün eski yað ile çalýþýl-

masý söz konusu olmadýðýnda 

bu ihtimal çok düþük olsa dahi, 

eski yað ile çalýþmadan sonra 

mümkün olduðu kadar erken 

ellerin sabun ve su ile 

yýkanmasý önerilir.

— Motor daha sýcakken, fakat 

artýk çok sýcak deðilken yaðý 

boþaltýnýz (bu durumda yað 

daha hýzlý ve tamamen akýp 

boþalýr).

Resim 1

 Motoru, yakýt deposu 

boþalýncaya kadar çalýþtýrýnýz.

 Yað doldurma kapaðýný 

çýkarýnýz.

 Yaðý uygun bir toplama kabý 

içine akýtmak için:

— Yað boþaltma cývatasýnýn (5) 

eriþilebilirliðe göre açýlmasý,

— motorun yana eðilmesi.

 Yað boþaltma cývatasýný tekrar 

yerine vidalayýnýz ve iyice 

sýkýnýz.

Dikkat!

Yað boþaltma cývatasýný çok fazla 

sýkmayýnýz. 

 Yað deposuna tavsiye edilen 

yaðý doldurunuz ve yað 

seviyesini kontrol ediniz.

 Yað doldurma kapaðýný tekrar 

sabitleyiniz.

Bilgi

Eski yaðý daima geçerli çevre 

koruma yönetmeliklerine göre 

gideriniz. Eski yaðý, sýzdýrmayan 

bir kap içinde eski bir yað 

toplama merkezine götürmeniz 

tavsiye edilir. Normal çöpler ile 

birlikte gidermeyiniz veya yere 

dökerek ve yerein içine sýzmasýný 

bekleyerek gidermeyiniz.

Hava filtresinin bakýmý
Pislenmiþ bir hava filtresi, 

karbüratöre hava akimini sinirlar. 

Karbüratörün hatalý iþlevini 

önlemek için, hava filtresi 

muntazam aralýklar ile bakýma 

tabi tutulmalýdýr. Aþiri tozlu 

ortamlarda, daha sik bakim 

yapilmasi gerekli olabilir.

Tehlike!

Hava filtresinin temizlenmesi için, 

kesinlikle benzin veya alevlenme 

noktasý düþük olan bir çözücü 

madde kullanmayýnýz. Yangýn ve 

patlama tehlikesi söz konusudur.

Dikkat!

Motoru kesinlikle hava filtresiz 

çalýþtýrmayýnýz. Aksi halde motor 

hasarý veya daha fazla motor 

aþýnma durumu söz konusu 

olabilir.

Bilgi

Kaðýt filtre temizlenemez.

Bakým çalýþmasý

her kulla-

nýmdan 

önce

ilk 5 iþletme 

saattinden sonra

sezonda bir 

kez veya her 

25 saatte bir

sezonda bir 

kez veya her 

50 saatte bir

sezonda bir kez 

veya her 

100 saatte bir

Motor yaðýnýn kontrolü 

Motor yaðýnýn 

deðiþtirilmesi
 NF 

Bujilerin kontrolü 

Bujilerin bakýmý 

Egzoz bölümünün 

temizlenmesi


Motor kapaðýnýn 

temizlenmesi


Hava filtresinin kontrolü 

Hava filtresinin bakýmý OF

Benzin filtresinin 

deðiþtirilmesi


!
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Resim 5

 Hava filtresi kapaðýnýn (2) 

iþaretli yüzeyine (1) bastýrýnýz 

ve kapaðý çýkarýnýz.

veya (modele baðlý):

Kanatlý somunu (5) çözünüz.

 Kaðýt filtre (3), pislenme veya 

hasar durumunda 

yenilenmelidir.

 Sünger ön filtreyi (4) 

temizleyiniz, hasar varsa 

deðiþtiriniz.

Sünger ön filtreyi temizlemek 

için, bu filtreyi kaðýt filtreden 

çýkarýnýz ve evde kullanýlan 

normal bir temizleme madde-

sinden ve sýcak sudan oluþan 

bir eriyik ile temizleyiniz. 

Yeniden takmadan önce, iyice 

kurumasýný bekleyiniz.

Bilgi

Sünger ön filtreye kesinlikle yað 

sürülmemesine dikkat ediniz.

 Hava filtresini tamamen 

toplayýp birleþtiriniz ve hava 

filtresi kapaðýný monte ediniz. 

Hava filtresi kapaðýnýn yerine 

doðru oturmasýna ve 

kilitlenmesine dikkat ediniz!

Bujinin bakýmý

Tehlike!

Motorun soðumasýný bekleyiniz. 

Ateþleme testlerini, buji çýkarýlmýþ 

durumdayken uygulamayýnýz. 

Motoru, buji çýkarýlmýþ durumda 

çalýþtýrmayýnýz.

Motorun doðru çalýþmasý için, 

bujinin elektrot mesafesi düzgün 

ayarlanmýþ olmalý ve pisliklerden 

arýndýrýlmýþ olmalýdýr.

Resim 6 ve 7

 Buji fiþini (1) çekip çýkarýnýz 

ve bujiyi (2) bir buji anahtarý 

ile çevirip çýkarýnýz.

 Bujiyi bir görsel kontrolden 

geçiriniz. Eðer açýkça görünen 

bir aþýnma varsa veya izolatör 

hasarlýysa, bujiyi yenileyiniz. 

 Eðer buji tekrar kullanýlacaksa, 

bujiyi bir tel fýrça ile temizleyiniz.

 Elektrot mesafesini bir boþluk 

mastarý ile ölçünüz. 

Gerekirse, yan alektrodu 

bükerek, mesafeyi tekrar biraz 

daha ayarlayýnýz. 

Elektrot mesafesi 0,60—0,80 

mm olmalýdýr (Resim=7).

 Buji contasýnýn iyi durumda 

olduðunu kontrol ediniz, sonra 

bujiyi, vida diþlerine zarar 

gelmesini önlemek için elden 

vidalayýp takýnýz.

 Buji elden sýkýlmýþ güçte yerine 

oturunca, bir buji anahtarý ile 

iyice sýkýnýz.

Dikkat!

Bujiyi çok fazla sýkmayýnýz. 

Bujiyi bir buji anahtarý ile þu 

sýkma deðerlerini dikkate alarak 

sýkýnýz:

— Yeni bujiyi azami 1/2 tur, 

— Kullanýlmýþ bujiyi azami 
1/8 — 1/4 tur.

Doðru sýkýlmamýþ bir buji çok 

fazla ýsýnabilir ve motora zarar 

verebilir.

Motorun temizlenmesi

Eðer motor önceden çaliþtiysa, 

temizleme iþleminden önce en 

az bir saat soðumasini bekleyiniz. 

Muntazam aralýklar ile, toplanan 

pislikleri motordan uzaklaþtýrýnýz. 

Parmak koruma düzenini ve 

egzoz bölümünün etrafini 

temizleyiniz. Bunun için bir firça 

veya basinçli hava kullaniniz.

Dikkat!

Motoru temizlemek için, üzerine 

su püskürtmeyiniz, aksi halde 

suyun yakita kariþmasi ihtimali 

söz konusudur. Bir bahçe 

hortumundan veya yüksek 

basýnçlý temizleyiciden çýkan su, 

egzoz deliðine girebilir ve motora 

zarar verebilir.

Tehlike!

Egzoz etrafýnda toplanan pislikler 

bir yangýna neden olabilir. Bu 

bölümü, her kullanmaya 

baþlamadan önce kontrol ediniz 

ve temizleyiniz.

Depolama

30 günden daha uzun bir süre 

depolanacak motorlarda, yakýt 

sisteminin ve özellikle de önemli 

karbüratör parçalarýnýn içinde 

tortular oluþmasýný önlemek 

amacýyla, yakýt deposunda yakýt 

olmamalýdýr. 

30 ila azami 90 gün depolama 

iþlemi için, yakýta bir stabilizatör 

ilave edilebilir. Yetkli satýcýnýza 

veya yetkili servis atölyesine 

baþvurunuz.

 Yakýt deposunda artýk yakýt 

kalmayýncaya ve buna istinaden 

motor duruncaya kadar, 

motoru çalýþtýrýnýz.

 Yaðý deðiþtiriniz. ”Yað deðiþtiril-

mesi” bölümüne bakýnýz.

 Bujiyi çýkarýnýz ve yaklaþýk 

15 ml motor yaðýný silindire 

doldurunuz. Bujiyi tekrar monte 

ediniz ve start telini yavaþça 

çekerek, yaðýn daðýlmasýný 

saðlayýnýz.

 Motorun etrafýndaki, parmak 

koruma düzeninin altýndaki ve 

egzozun altýnda, etrafýnda ve 

arkasýndaki pislikleri gideriniz. 

Paslanabilecek yerlere hafifçe 

yað sürerek, ince bir yað 

tabakasý oluþmasýný saðlayýnýz.

 Temiz, kuru ve iyi havalandýrýlan, 

örn. ýsýtma sistemleri, sýcak su 

hazýrlama cihazlarý veya çamaþýr 

kurutma makinesi gibi alev veya 

ikaz lambasý ile çalýþan 

cihazlardan uzak bir yerde 

muhafaza ediniz. Kývýlcým 

oluþturan bir elektronik motorun 

veya elektronik aletlerin 

kullanýldýðý alanlardan da uzak 

durulmalýdýr.

 Hava nemi oraný yüksek olan 

depolama yerleri de mümkünse 

kullanýlmamalýdýr, çünkü bu 

alanlarda daha fazla pas ve 

korozyon oluþma tehlikesi söz 

konusudur.

 Cihazý muhafaza ederken, düz 

bir zemin üzerine yerleþtiriniz. 

Eðik bir konumda cihazdan 

dýþarýya yakýt veya yað çýkabilir.

!

!



Türkçe Motor iþletme kýlavuzu

106

Uzun süre depolama 
sonrasýnda yapýlacak 
iþlem
 Motoru, ”Ýþletmeden önce 

kontrol” bölümünde tarif 

edildiði gibi kontrol ediniz.

 Eðer yakýt, depolama iþlemi için 

boþaltýlmýþtýysa, yakýt deposuna 

temiz benzin doldurunuz. Eðer 

yakýt takviyesi için bir benzin 

bidonu mevcutsa, içinde temiz 

benzin bulunmasýna dikkat 

edilmelidir.

 Eðer silindir depolama 

esnasýnda yaðlanmýþtýysa, 

motor çalýþtýrýldýðýnda biraz 

duman oluþturur. Bu normaldir.

Garanti

Her ülkede, iþletmemizin veya 

ithalatçýnýn bildirdiði garanti 

koþullarý geçerlidir. Cihazýnýzdaki 

arýzalarý, sebebi malzeme veya 

üretim hatasý olmasý halinde, 

garanti kapsamýnda ücretsiz 

gideriyoruz. Garanti hakkýndan 

yararlanma durumunda, 

satýcýnýza veya size en yakýn 

temsilciliðe baþvurunuz.

Hata arama

Bilgi

Yukarýda adý geçen çalýþmalarý 

aþan onarýmlar halinde, lütfen 

yakýnýnýzdaki yetkili servis 

donanýmýna sahip satýcýnýza 

baþvurunuz.

Hata Muhtemel sebebi Giderilmesi

Motor çalýþmaya 

baþlamýyor.

Tankta yakýt yok. Tanka temiz, yeni ve kurþunsuz yakýt 

doldurunuz.

Eskimiþ veya bayatlamýþ yakýt. Eskimiþ veya bayatlamýþ yakýtý, açýk bir 

alanda uygun bir kabýn içine boþaltýnýz. 

Tanka temiz, yeni ve kurþunsuz yakýt 

doldurunuz.

Motor soðuk durumda, jikle kolu 

tetiklenmemiþ.

Jikle kolunu tetikleyiniz.

Buji fiþi takýlmamýþ. Buji fiþini bujiye takýnýz.

Buji pislenmiþ veya bozuk. Bujiyi temizleyiniz.

Elektrot mesafesini yeniden ayarlayýnýz 

veya bujiyi deðiþtiriniz.

Gaz kolu  konumunda deðil. Gaz kolunu  pozisyonuna 

ayarlayýnýz.

Benzin hattý týkanmýþ. Benzin hattýný temizletiniz *).

Motor düzensiz 

çalýþýyor (tekliyor).

Jikle kolu ”CHOKE/ ” (Jikle/ ) 

pozisyonuna ayarlanmýþ.

Jikle kolunu ” /OFF” (” /KAPALI”) 

pozisyonuna ayarlayýnýz.

Buji fiþi gevþek takýlmýþ. Buji fiþini sýkýca takýnýz.

Eskimiþ veya bayatlamýþ yakýt.

Yakýt sistemine su veya pislik girmiþ.

Eskimiþ veya bayatlamýþ yakýtý, açýk bir 

alanda uygun bir kabýn içine boþaltýnýz. 

Tanka temiz, yeni ve kurþunsuz yakýt 

doldurunuz.

Buji yanmýþ, bozuk veya elektrot 

mesafesi çok fazla.

Elektrot mesafesini yeniden ayarlayýnýz 

veya bujiyi deðiþtiriniz.

Motor aþýrý ýsýnýyor. Çok az motor yaðý mevcut. Krank gövdesine uygun miktarda yað 

doldurunuz.

*) Bu çalýþmalarý sadece yetkili bir atölyeye yaptýrýnýz.




