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Dokümanýn 
kullanýlmasý
Bu cihazý kullanan kişi olarak, 
cihazý ilk kez kullanmaya 
başlamadan önce, kullanma 
kýlavuzunu itinayla okuyunuz. 
Bu bilgi ve uyarýlara uyunuz 
ve kullanma kýlavuzunu ileride 
de kullanmak için saklayýnýz. 
Çocuklara veya bu kullanma 
kýlavuzunu tanýmayan başka 
kişilere, cihazý kullanmalarý için 
izin vermeyiniz.
Bu kýlavuzda, aşağýdaki konulara 
dikkat çeken güvenlik bilgileri 
bulunmaktadýr
– motor ile ilgisi olan tehlikeler,
– yaralanma riskleri,
– yaralanma risklerinin 

nasýl önlenebileceği 
veya azaltýlabileceği.

Bu kýlavuzdaki güvenlik bilgileri 
aşağýdaki şekilde işaretlenmiştir:

! Tehlike!
Doğrudan maruz kalýnabilecek 
türden tehlike için kullanýlýr. 
Bu bilgi ve uyarýya dikkat 
edilmemesi, ölüme veya ağýr 
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 diğer önemli 
bilgilere dikkat çeker.

Motor gövdesi üzerindeki 
bilgiler
Resim 8
Ýleride yapýlacak cihaz yedek 
parçalarý siparişi ve yetkili servis 
için tanýma işlemi için bu bilgiler çok 
önemlidir. Motor ile ilgili tüm bilgileri 
bu alana (Resim 9) giriniz.

Kendi güvenliğiniz için

Bilgi
Müteakipte üründen genel olarak 
”Cihaz” olarak bahsedilmektedir. 
Motor, farklý cihazlara monte 
edilmiş olabilir.

! Patlama ve yangýn 
tehlikesi!

Benzin ve benzin buharlarý çok 
çabuk alevlenebilir ve patlayabilir. 
Bir yangýndan veya patlamadan 
dolayý ağýr yaralanmalar veya 
ölüm durumlarý söz konusu olabilir. 
Benzin vücuda veya giysilere 
temas ederse, cildi hemen 
yýkayýnýz ve giysileri derhal 
değiştiriniz.
– Yakýt takviyesi için motoru 

kapatýnýz ve yakýt deposunun 
kapağýný açmadan önce, 
en az iki dakika soğumasýný 
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 işletilen 
cihazlarý kamyondan veya 
treylerden uzaklaştýrýnýz ve 
yakýt takviye işlemini zemin 
üzerinde gerçekleştiriniz. 
Bu eğer mümkün değilse, bu tür 
cihazlarý yakýt pompa-sýnýn 
hortumu ile değil, bir bidon ile 
doldurunuz.

– Benzin pompasýnýn hortumu-
nun ucundaki tabancayý, yakýt 
doldurma işlemi tamamlanýn-
caya kadar daima deponun 
doldurma ağzýnýn kenarýna 
veya bidona takýlý býrakýnýz. 
Tabancanýn tetiğine basmadan 
aralýksýz doldurma işlemi için 
öngörülmüş kilit tertibatýný 
kullanmayýnýz.

– Depoyu taşacak kadar doldur-
mayýnýz. Depoyu, doldurma 
ağzýnýn yaklaşýk iki santimetre 
altýna kadar doldurarak, yakýtýn 
genleşebilmesi için pay 
býrakýnýz.

– Yakýtý, kývýlcýmlardan, açýk 
ateşten, ikaz lambalarýndan, 
ýsý kaynaklarýndan ve başka 
ateş kaynaklarýndan uzak 
tutunuz.

– Cihazlara kesinlikle kapalý 
yerlerde yakýt doldurmayýnýz, 
çünkü yanabilecek buharlara 
oluşabilir.

– Sigara içmeyiniz.
– Yakýt hatlarýnda, depoda, depo 

kapağýnda ve bağlantý parçala-
rýnda sýk sýk yýrtýk veya 
sýzdýran yerler olup olmadýğýný 
kontrol ediniz. 
Gerekirse değiştiriniz.

– Motoru çalýştýrmak için, bujinin, 
egzoz borusunun, yakýt deposu 
kapağýnýn ve hava filtresinin 
monte edilmiş olmasýný 
sağlayýnýz.

– Motoru buji monte edilmemiş 
durumda çalýştýrmayýnýz.

– Etrafa yakýt döküldüyse, motoru 
çalýştýrmadan önce, yakýtýn 
uçup gitmesini bekleyiniz.

– Cihazlarýn işletilmesinde, 
motoru veya cihazý içinden 
dýşarýya yakýt dökülebilecek 
kadar fazla eğmeyiniz.

– Motoru durdurmak için jikleyi 
kullanmayýnýz.

– Cihazlarýn taşýnmasýnda, 
depolarýnýn daima boş 
olmasýna dikkat ediniz.
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– Isýtma sistemlerinin, sobalarýn, 
sýcak su brülörlerinin ya da 
kazanlarýnýn veya ikaz lamba-
larýna veya başka ateşleme 
kaynaklarýna sahip diğer 
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 oluşur. Bu 
kývýlcýmlar, yakýndaki yanýcý 
buharlarý ateşleyebilir. Bu da bir 
patlamaya veya bir yangýna sebep 
olabilir.
– Motoru hasarlý, gaz ile işletilen 

sistemlerin yakýnýnda 
çalýştýrmayýnýz.

– Basýnç altýnda olan start 
(devreye sokma) yardým 
maddeleri kullanmayýnýz, 
çünkü bu maddelerin 
içerdiği buharlar alevlenebilir.

! Boğulma tehlikesi!
Motorlar, kokusuz, renksiz 
ve zehirli bir gaz olan 
karbonmonoksit gazý oluşturur. 
Karbonmonoksit gazýnýn teneffüs 
edilmesi, baş dönmesine, 
bayýlmaya veya ölüme neden 
olabilir.
– Motoru sadece binalarýn 

dýşýnda devreye sokunuz 
ve çalýştýrýnýz.

– Motoru, kapýlar veya pencereler 
açýk olsa da, kapalý yerlerde 
devreye sokmayýnýz veya 
çalýştýrmayýnýz.

! Yaralanma tehlikesi!
Ýstenmeden veya yanlýşlýkla 
çalýştýrma, ağýr yaralanmalara 
ya da bir yangýna veya elektrik 
çarpmasýna neden olabilir.
– Örn. ayarlama veya onarým 

çalýşmalarý gibi, yapýlacak her 
çalýşmadan önce, daima buji 
fişini çekip çýkarýnýz ve bujiden 
uzak tutunuz.

– Ateşleme testleri için sadece izin 
verilen ateşleme test cihazlarý 
kullanýnýz.

– Ateşleme testlerini, buji 
çýkarýlmýş durumdayken 
uygulamayýnýz.

! Yanma tehlikesi! 
Yangýn tehlikesi!

Çalýşan bir motor ýsý oluşturur. 
Motor parçalarý, özellikle de egzoz 
borusu aşýrý ýsýnýr. Bir dokunma 
halinde, ağýr yanmalar söz konusu 
olabilir. 
Yapraklar, çimen, çalýlýk vs. gibi 
yanýcý yabancý maddeler tutuşup 
yanabilir.
– Egzoz borusuna, silindir bloğuna 

ve soğutma dilimlerine 
dokunmadan önce, soğumasýný 
bekleyiniz.

– Çocuklarý sýcak veya çalýşan 
motordan uzak tutunuz.

– Yanýcý yabancý maddeleri 
egzoz borusunun ve silindirin 
yakýnýndan uzaklaştýrýnýz.

! Elektrik çarpma tehlikesi! 
Yangýn tehlikesi!

Ateşleme 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 ağýr 
yaralanmalara neden olabilir.
– Cihazý sadece kurulmuş 

koruyucu tertibatlar ile 
çalýştýrýnýz.

– Ellerinizi ve ayaklarýnýzý dönen 
parçalardan uzak tutunuz.

– Uzun saçlarý çalýşmalara 
başlamadan önce toplayýp 
bağlayýnýz ve muhtemel süs 
ve takýlarý çýkarýnýz.

– Takýlýp çekilebilecek bol giysiler, 
aşağý 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 tutamağýný serbest 
býrakmanýza zaman kalmadan, 
hýzlý bir şekilde motora doğru 
çeker. Bu nedenle yaralanmalar 
söz konusu olabilir.

– Motoru çalýştýrmak için, 
start tutamağýný bir direnç 
hissedinceye kadar yavaşça 
çekiniz ve sonra bir hamlede 
tamamen çekiniz.

– Motoru çalýştýrmadan önce, 
motorun üzerindeki tüm cisimleri 
indiriniz.

– Kesme býçağý, havalandýrma 
çarký, tahrik parçalarý vs. gibi 
doğrudan bağlý üniteler güvenli 
bir şekilde sabitlenmiş olmalýdýr.

! Yaralanma tehlikesi! 
Cihazdaki hasarlar!

Fabrikada ön ayarý yapýlmýş 
motor ayarlarýnda herhangi bir 
değişiklik yapýlmasý yasaktýr.

Cihazdaki semboller
Motorda, semboller veya 
piktograflar şeklinde güvenlik 
ve ikaz bilgileri bulunmaktadýr. 
Ýlgili sembollerin anlamý şöyledir:

Dikkat! Bir tehlike 
kaynağý ikazý.

Cihazý devreye 
sokmadan önce, 
kullanma kýlavuzunu 
okuyunuz!

Sýcak yüzey ikazý!

Zehirli buhar ikazý!

Benzin alevlenip 
yanabilir!

Kurşunsuz yakýt 
doldurunuz! 

Bu sembolleri cihazda daima 
okunaklý bir şekilde muhafaza 
ediniz.

!
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Motor hakkýnda bilgiler
Resim  1 i cihazýnýz ile 
kýyaslayýnýz ve farklý kullanma 
birimlerinin ve ayar tertibatlarýnýn 
nerede olduğunu inceleyip 
öğreniniz.
Resim 1

1 Yakýt deposu kapağý
2 Starter tutamağý
3 Yağ doldurma kapağý/ 

Ölçme çubuğu
4 Yağ boşaltma cývatasý
5 Motor kapağý
6 Hava filtresi
7 Primer (hýzlý start ünitesi) 

(modele göre)
8 a) Buji

b) Buji fişi
9 Egzoz borusu

Ýşletilmesi hakkýnda 
bilgiler
Ýşletmeden önce kontrol
Tavsiye edilen yağ türleri

Dikkat!
Cihaz, yakýtsýz ve motorda 
yağ olmadan teslim edilir. 
Motor yeterli miktarda yağ olmadan 
işletilirse, önemli oranda zarar 
görebilir. Bu tür hasarlar garanti 
kapsamýna girmez.
 Motoru devreye sokmadan önce 

yağ doldurunuz. 
Çok fazla doldurmayýnýz. 
Yağ deposunun kapasitesi 
yaklaşýk 0,6 litredir.

Sadece SF / SG / SH / SJ 
veya daha yüksek sýnýfa dahil 
4 zamanlý yağlar kullanýnýz.
Dýşarýnýn sýcaklýk derecesine 
bağlý yağ akýşkanlýğýný 
(viskozite) aşağýdaki tablodan 
seçiniz:

a) Tekil viskozite
b) Çoğul viskozite
SAE 10W-30, normal ýsý derecesi 
aralýğýnda genel kullaným için 
tavsiye edilir. Eğer tekil viskoziteli 
bir yağ kullanýlýrsa, uygulama 
bölgesindeki ortalama ýsý derecesi 
için geçerli, aşağýdaki tablodan bir 
yağ seçilmelidir.

Dikkat!
Düşük değerli veya düşük kaliteli 
bir yağ veya 2 zamanlý motorlarda 
kullanýlan bir yağ kullanýlýrsa, 
motorun ömrü kýsalabilir ya da 
motor zarar görebilir.
Yağ seviyesinin kontrolü

Dikkat!
Bir kontrol işleminde, 
motor kapalýyken, cihazý düz 
bir yüzey üzerine yerleştiriniz.
Resim 2
 Yağ doldurma kapağýný (3) 

sökünüz ve yağ seviyesi ölçme 
çubuğunu siliniz. 

 Yağ seviyesi ölçme çubuğunu 
doldurma ağzýndan içeri itiniz.
Tip A: 

Çeyrek devir vidalayýnýz.
Tip B:  

Ýçeri itiniz, 
fakat vidalamayýnýz.

 Yağ seviyesi ölçme çubuğunu 
çekip dýşarý çýkarýnýz ve yağ 
seviyesini kontrol ediniz.
Seviye çok düşük ise, ölçme 
çubuğundaki üst ”max.” (azm.) 
işaretine kadar yavaşça biraz 
yağ ilave ediniz. 

 Motoru devreye sokmadan önce, 
yağ seviyesi ölçme çubuğunu 
sýkýca vidalayýnýz.

Dikkat!
Çok fazla yağ doldurmayýnýz. 
Çok fazla yağ doldurulursa, motor 
hasarý, duman oluşmasý, start 
zorluklarý, islenmiş bujiler veya 
yağlanmýş hava filtresi söz konusu 
olabilir.
Tavsiye edilen yakýtlar
! Tehlike!

– Benzin, belli koşullarda aşýrý 
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 
ateşleme kaynaklarýný kapatýnýz.

– Benzin deposunu taşacak kadar 
doldurmayýnýz (doldurma ağzý 
içinde yakýt olmamalýdýr). 
Yakýt doldurma işleminden sonra, 
deponun kapağýnýn 
kapatýlmasýna ve emniyetlen-
mesine dikkat ediniz.

– Yakýt doldururken, etrafa yakýt 
dökmemeye dikkat ediniz. 
Dökülen yakýt veya benzi buhar-
larý alevlenebilir. Yakýt dökül-
düyse, motor tekrar çalýştýrýl-
madan önce, ilgili alanýn kuru-
tulmuş olmasýna dikkat ediniz.

– Tekrarlanan veya uzun süreli 
cilt ile temasý veya buharlarýn 
teneffüs edilmesini önleyiniz.

! Motor zarar görebilir!
– Yakýta yağ karýştýrmayýnýz.
– Sadece temiz, taze ve kurşunsuz 

yakýt kullanýnýz.
– Sadece oktan sayýsý 87 veya 

daha yüksek olan yakýt 
kullanýnýz.

– E85/E15 özellikli yakýt 
kullanmayýnýz.

– Sadece 30 gün içinde kullanabi-
leceğiniz miktarda yakýt depo-
layýnýz.

– Depoya pislik, toz veya su 
girmemesine dikkat ediniz.
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Benzin dolum seviyesinin 
kontrolü

Dikkat!
Yakýt doldurmadan önce, motorun 
en az iki dakika soğumasýný 
bekleyiniz.
 Yakýt deposu kapağýný çýkarma-

dan ve yakýt doldurmadan önce, 
doldurma ağzý çevresini 
temizleyiniz.

 Depoyu, doldurma ağzýnýn yak-
laşýk 2 cm altýna kadar doldura-
rak, yakýtýn genleşebilmesi için 
pay býrakýnýz.

Motorun çalýştýrýlmasý
! Tehlike!

Ellerinizi ve ayaklarýnýzý dönen 
parçalardan daima uzak tutunuz. 
Basýnç altýnda olan start (devreye 
sokma) yardým maddeleri kullan-
mayýnýz.  
Buharlar alevlenip yanabilir.
! Tehlike! 

Cihazýn kullanma kýlavuzundaki 
tüm kullanma bilgi ve uyarýlarýna 
dikkat ediniz.

Bilgi:
Bazý modellerde
– jikle ya da hýzlý start ünitesi 

(primer) yoktur:
Motor, ilgili start işlemine kendi-
sini otomatik olarak ayarlar.

– gaz kolu yoktur:
Devir sayýsý otomatik olarak 
ayarlanýr. Motor daima en ideal 
devir sayýsý ile çalýşýr.

Resim 3
Motor start için 
hazýrlanmasý
Soğuk motorda:
 Jikleyi (eğer varsa) modele göre 

tetikleyiniz:
– Jikleyi (1) START/ /  

pozisyonuna itiniz
veya
– Jikleyi (2) dýşarý çekiniz
veya
– Gaz kolunu (3)  

pozisyonuna ayarlayýnýz.
veya

 Hýzlý start ünitesine (primer) 
(7, Resim 1; eğer varsa) 
basýnýz:
– 10 °C üzerinde ýsý derece-

lerinde: 1–3x basýnýz
– 10 °C altýnda ýsý derece-

lerinde: 3–5x basýnýz

Bilgi:
– Basarken, hýzlý start ünitesi 

(primer) düğmesi üzerindeki 
hava boşaltma deliğini 
parmağýnýz ile kapatýnýz.

– Eğer motor çalýşmaya başla-
mazsa, hýzlý start ünitesini 
(primer) tekrar tetikleyiniz.

Sýcak motorda:
 Gaz kolunu (3, eğer varsa) MAX/

konumuna ayarlayýnýz.

Bilgi
Sýcak bir motorda dahi, 
şu durumlar gerekli olabilir:
– Jiklenin (eğer varsa) tetiklen-mesi
veya
– Hýzlý start ünitesinin (eğer varsa) 

1 x tetiklenmesi.
Elden start tertibatý ile start
 Cihazýn arkasýna geçiniz, 

güvenlik kolunu (4, eğer varsa) 
aşağý bastýrýnýz ve ilgili kola 
karşý basýlý tutunuz.

 Direnç hissedilene kadar, hafifçe 
starter tutamağýný (5) çekiniz.  
Sonra kompresyonu aşmak için 
ve geri tepmeyi önlemek için, 
hýzlý ve kuvvetlice çekiniz. 
Gerekirse işlemi tekrarlayýnýz.

Dikkat!
Starter tutamağýnýn hýzlý şekilde 
motora karşý geri sarýlmasýna 
izin vermeyiniz.  
Yavaşça geri dönmesini sağla-
yarak, starter ünitesinde hasar 
olmasýný önleyiniz.
Elektronik start tertibatý 
ile start (modele göre)
 şarj cihazýný elektrik şebeke-

sinden ve cihazdan ayýrýnýz.
 Cihazýn arkasýna geçiniz, 

güvenlik kolunu (4, eğer varsa) 
aşağý bastýrýnýz ve ilgili kola 
karşý basýlý tutunuz.

 Gösterge panelindeki anahtarý 
(6) sağa çeviriniz ve motor 
çalýşmaya başlayýncaya kadar 
bu konumda tutunuz. 
– Bir start denemesi azami 

5 saniye sürmelidir.
– Müteakip denemeden önce 

20 saniye bekleyiniz.
Motor start işleminden sonra
 Motor çalýşýnca ya da motor 

ýsýnýnca, jikleyi (eğer varsa) 
RUN/ /  konumuna 
ayarlayýnýz ya da geri itiniz.

 Gaz kolunu (eğer varsa) 
istediğiniz konuma ayarlayýnýz:

= Hýzlý motor devir sayýsý
= Yavaş motor devir sayýsý

Motorun durdurulmasý
Resim 3
 Güvenlik kolunu (eğer varsa) 

serbest býrakýnýz.
veya
 Gaz kolunu (eğer varsa), STOP/

konumuna ayarlayýnýz.

Bilgi
Cihazý kapattýğýnýz veya 
yanýndan ayrýldýğýnýz zaman, 
kontak anahtarýný (eğer varsa) 
çekip çýkarýnýz.

Bakým/Temizleme

! Tehlike!
Örn. bakým ve onarým çalýşmalarý 
gibi, yapýlacak tüm çalýşmalardan 
önce motoru kapatýnýz ve soğu-
masýný bekleyiniz. 
Ýstemeden çalýştýrmayý önlemek 
için, daima buji fişini çekip 
çýkarýnýz.

Dikkat!
– Motor, üretici tarafýndan güç 

ve tüketim açýsýndan en uygun 
şekilde ayarlanmýştýr. 
Bu ayarda yapýlacak her 
değişiklik sadece üretici veya 
yetkili bir uzman tarafýndan 
yapýlmalýdýr.
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– Eğer cihaz taşýnacağý için, 
inceleneceği için veya çim 
boşaltýlacağý için motorun yana 
devrilmesi gerekiyorsa, daima 
öyle eğiniz ki, buji hep yukarýya 
doğru olsun; böylelikle yakýttan 
veya yağdan dolayý herhangi bir 
motor hasarý oluşmasý önlenmiş 
olur.

– Yedek parçalar, üretici tara-
fýndan belirlenmiş taleplere 
uygun olmalýdýr.

– Bu nedenle, sadece orijinal 
yedek parçalar veya üretici 
tarafýndan kullanýmýna izin 
verilmiş yedek parçalar 
kullanýnýz.  
Onarým çalýşmalarýný sadece 
yetkili atölyelere yaptýrýnýz.

Daima ayný kalan yüksek gücü 
sağlamak için, muntazam aralýklar 
ile incelemeler ve motorda ardýl 
ayarlamalar yapýlmasý 
kaçýnýlmazdýr. Muntazam 
aralýklar ile bakým yapýlmasý, 
uzun işletme ömrü sağlar. 

Gerekli bakým aralýklarý ve 
uygulanacak bakým çalýşmalarý 
türü için aşağýdaki tabloya 
bakýnýz. Ýşletme saati ya da 
başka türden zaman bilgilerine 
göre verilen aralýklara, hangisi 
daha önce söz konusu olursa, 
uyulmalýdýr.  
Zor koşullarda işletme duru-
munda, daha sýk bakým gereklidir.
Çalýşma sezonu sonunda cihazý 
yetkili bir atölyeye kontrol ettiriniz 
ve gereken bakýmý yaptýrýnýz.

Bakým planý

Bakým çalýşmasý
ilk 5 işletme 
saattinden 

sonra

her kulla-
nýmdan sonra 

veya her 
5 saatte bir

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 kapağýnýn 
temizlenmesi



Motor yağýnýn kontrolü 

Motor yağýnýn 
değiştirilmesi

 1) 

Hava filtresinin kontrolü 

Hava filtresinin bakýmý 2)

Bujilerin kontrolü 

Bujilerin bakýmý 

Benzin filtresinin 
değiştirilmesi



Egzoz bölümünün 
temizlenmesi



Yağ kontrolü
 Her motor startýndan önce, 

yağ seviyesini kontrol ediniz.
 Daima doğru yağ seviyesinin 

sağlanmasýna dikkat ediniz. Yağ 
”seviyesinin kontrolü” bölümüne 
bakýnýz.

Yağ değiştirilmesi
! Tehlike!

Eski yağ, sýk ve uzun süre cilt 
ile temas halinde olursa, cilt 
kanserine neden olabilir.

Eğer hergün eski yağ ile çalýşýl-
masý söz konusu olmadýğýnda 
bu ihtimal çok düşük olsa dahi, eski 
yağ ile çalýşmadan sonra mümkün 
olduğu kadar erken ellerin sabun 
ve su ile yýkanmasý önerilir.

Dikkat!
Motor daha sýcakken, fakat artýk 
çok sýcak değilken yağý 
boşaltýnýz (bu durumda yağ daha 
hýzlý ve tamamen akýp boşalýr).

Resim 4
 Yağ doldurma kapağýný (3) 

çýkarýnýz.
 Yağý uygun bir toplama kabý 

içine akýtmak için:
– Yağ boşaltma cývatasýný (4) 

açýnýz, 
veya
– Cihazý yan tarafý üzerine 

yatýrýnýz (hava filtresi tarafý 
yukarýda).

1) Ağýr yüklenme durumlarýnda veya yüksek çevre ýsý derecelerinde.
2) Tozlu ortamlarda daha sýk temizyeyiniz.
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Tehlike!
Yağýn boşaltýlmasý için cihaz 
yana devrilmeden önce, benzin 
deposu boşalýncaya kadar motoru 
çalýştýrýnýz.
 Yağ boşaltma cývatasýný 

(eğer çýkarýlmýşsa) tekrar 
takýnýz ve iyice sýkýnýz.

 Yağ deposuna tavsiye edilen 
yağý doldurunuz ve yağ 
seviyesini kontrol ediniz.

 Yağ doldurma kapağýný tekrar 
sabitleyiniz.

Bilgi
Eski yağý daima geçerli çevre 
koruma yönetmeliklerine göre 
gideriniz. Eski yağý, sýzdýrmayan 
bir kap içinde eski bir yağ toplama 
merkezine götürmeniz tavsiye 
edilir. Normal çöpler ile birlikte 
gidermeyiniz veya yere dökerek ve 
yerein içine sýzmasýný bekleyerek 
gidermeyiniz.

Hava filtresinin bakýmý
Pislenmiş bir hava filtresi, 
karbüratöre hava akýmýný 
sýnýrlar. Karbüratörün hatalý 
işlevini önlemek için, hava filtresi 
muntazam aralýklar ile 
temizlenmelidir. Aşýrý tozlu 
ortamlarda, daha sýk bakým 
yapýlmasý gerekli olabilir.

! Tehlike!
Hava filtresinin temizlenmesi için, 
kesinlikle benzin veya alevlenme 
noktasý düşük olan bir çözücü 
madde kullanmayýnýz. Yangýn ve 
patlama tehlikesi söz konusudur.

Dikkat!
Motoru kesinlikle hava filtresiz 
çalýştýrmayýnýz. Aksi halde motor 
hasarý veya daha fazla motor 
aşýnma durumu söz konusu 
olabilir.
Hýzlý start ünitesiz 
(primersiz) modeller:
Resim 5a
 Kanatlý cývatayý sökünüz 

ve hava filtresinin kapağýný 
çýkarýnýz. 

Münferit filtre elemanlarýný 
çýkarýnýz ve ayýrýnýz.  
Her iki ünitede delik ve yýrtýk 
kontrolü yapýnýz ve hasar varsa, 
değiştiriniz.

 Köpükten ünite (1):
Üniteyi, normal ev deterjaný 
ve sýcak sudan oluşan bir eriyik 
içinde temizleyiniz ve sonra iyice 
durulayýnýz. 
Veya alevlenmeyen bir çözücü 
madde içinde veya alevlenme 
noktasý yüksek olan bir çözücü 
madde içinde yýkayýnýz. 
Üniteyi yeterince uzun bir süre 
kurumaya býrakýnýz.

 Kağýt ünite (2):
Kağýt üniteyi birkaç kez hafifçe 
sert bir yüzeye vurarak, pislik 
gideriniz veya pislikleri basýnçlý 
hava ile içten filtreden geçecek 
şekilde temizleyiniz. 
Kesinlikle pislik fýrçalanarak 
temizlenmeye 
çalýşýlmamalýdýr; aksi halde 
pislikler sadece daha sýkýca 
liflerin içine itilmiş olur. Kağýt 
üniteyi, aşýrý pislenmişse 
değiştiriniz.

 Filtreyi tekrar yerine yerleştiriniz 
ve kapağý monte ediniz.

Hýzlý start üniteli (primerli) 
modeller:
Resim 5b
 Hava filtresi kapağýnýn (4) 

işaretli yüzeyine (3) bastýrýnýz 
ve kapağý çýkarýnýz.

 Filtre ünitesini (5) temizleyiniz, 
hasar varsa değiştiriniz.
Üniteyi, normal ev deterjaný ve 
sýcak sudan oluşan bir eriyik 
içinde temizleyiniz ve sonra iyice 
durulayýnýz. 
Veya alevlenmeyen bir çözücü 
madde içinde veya alevlenme 
noktasý yüksek olan bir çözücü 
madde içinde yýkayýnýz. 
Üniteyi yeterince uzun bir süre 
kurumaya býrakýnýz. 
Üniteyi temiz motor yağý içine 
yatýrýnýz, emmesini bekleyiniz 
ve fazla yağý basýp veya sýkýp 
çýkarýnýz.

Motor, eğer köpük ünitesinde çok 
fazla yağ kaldýysa, ardýn-dan ilk 
yeniden çalýştýrmada işlemi 
yapýldýğýnda biraz duman 
çýkarýr.

 Filtreyi tekrar yerine yerleştiriniz 
ve kapağý monte ediniz.

Bujinin bakýmý
! Tehlike!

Motorun soğumasýný bekleyiniz.
Ateşleme testlerini, buji çýkarýlmýş 
durumdayken uygulamayýnýz. 
Motoru, buji çýkarýlmýş durumda 
çalýştýrmayýnýz.
Motorun doğru çalýşmasý için, 
bujinin elektrot mesafesi düzgün 
ayarlanmýş olmalý ve pisliklerden 
arýndýrýlmýş olmalýdýr.
Resim 6
 Buji fişini (1) çekip çýkarýnýz 

ve bujiyi (2) bir buji anahtarý 
ile çevirip çýkarýnýz.

 Bujiyi bir görsel kontrolden 
geçiriniz. Eğer açýkça görünen 
bir aşýnma varsa veya izolatör 
hasarlýysa, bujiyi yenileyiniz. 

 Eğer buji tekrar kullanýlacaksa, 
bujiyi bir tel fýrça ile temizleyiniz.

 Elektrot mesafesini bir boşluk 
mastarý ile ölçünüz. 
Gerekirse, yan alektrodu 
bükerek, mesafeyi tekrar biraz 
daha ayarlayýnýz. Elektrot mesa-
fesi 0,70–0,80 mm olmalýdýr 
(Resim 7).

 Buji contasýnýn iyi durumda 
olduğunu kontrol ediniz, sonra 
bujiyi, vida dişlerine zarar 
gelmesini önlemek için elden 
vidalayýp takýnýz.

 Buji elden sýkýlmýş güçte yerine 
oturunca, bir buji anahtarý ile 
iyice sýkýnýz.

Dikkat!
Bujiyi çok fazla sýkmayýnýz. 
Bujiyi bir buji anahtarý ile şu sýkma 
değerlerini dikkate alarak sýkýnýz:
– Yeni bujiyi azami 1/2 tur
– Kullanýlmýş bujiyi azami  

1/8–1/4 tur.
Doğru sýkýlmamýş bir buji çok 
fazla ýsýnabilir ve motora zarar 
verebilir.
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Benzin filtresinin bakımı
Bu bakım çalışmaları yalnızca ilgili 
alanda uzmanlaşmış bir atölye 
tarafından bakım planına uygun 
olarak yapılmalıdır..

Motorun temizlenmesi
Eğer motor önceden çalýştýysa, 
temizleme işleminden önce en az 
bir saat soğumasýný bekleyiniz. 
Muntazam aralýklar ile, toplanan 
çimen ve pislikleri motordan 
uzaklaştýrýnýz.  
Parmak koruma düzenini ve egzoz 
bölümünün etrafýný temiz-leyiniz. 
Bunun için bir fýrça veya basýnçlý 
hava kullanýnýz.

Dikkat!
Motoru temizlemek için, üzerine su 
püskürtmeyiniz, aksi halde suyun 
yakýta karýşmasý ihtimali söz 
konusudur.  
Bir bahçe hortumundan veya 
yüksek basýnçlý temizleyiciden 
çýkan su, hava filtresine veya 
egzoz deliğine de girebilir 
ve motora zarar verebilir.

! Tehlike!
Egzoz etrafýnda toplanan pislikler 
bir yangýna neden olabilir. 
Bu bölümü, her kullanmaya 
başlamadan önce kontrol ediniz ve 
temizleyiniz.

Depolama

Bilgi
30 günden fazla depolama işlemi 
için, yakýta bir stabilizatör ilave 
edilebilir. Yetkli satýcýnýza veya 
yetkili servis atölyesine 
başvurunuz.
30 günden daha uzun bir süre 
depolanacak motorlarda, yakýt 
sisteminin ve özellikle de önemli 
karbüratör parçalarýnýn içinde 
tortular oluşmasýný önlemek 
amacýyla, yakýt deposunda 
yakýt olmamalýdýr.

 Yakýt deposunda artýk yakýt 
kalmayýncaya ve buna istinaden 
motor duruncaya kadar, motoru 
çalýştýrýnýz.

 Yağý değiştiriniz. 
”Yağ değiştirilmesi” bölümüne 
bakýnýz.

 Bujiyi çýkarýnýz ve yaklaşýk 
15 ml motor yağýný silindire 
doldurunuz. Bujiyi tekrar monte 
ediniz ve start telini yavaşça 
çekerek, yağýn dağýlmasýný 
sağlayýnýz.

 Motorun etrafýndaki, motor 
kapağýnýn altýndaki ve egzoz 
etrafýndaki çimenleri ve pislikleri 
gideriniz. 

 Boyasý çýkmýş yerleri tekrar 
boyayýnýz ve paslanabilecek 
diğer yerlere hafifçe yağ sürerek, 
ince bir yağ tabakasý 
oluşmasýný sağlayýnýz.

 Temiz, kuru ve iyi havalan-
dýrýlan, örn. ýsýtma sistemleri, 
sýcak su hazýrlama cihazlarý 
veya çamaşýr kurutma makinesi 
gibi alev veya ikaz lambasý 
ile çalýşan cihazlardan uzak 
bir yerde muhafaza ediniz. 
Kývýlcým oluşturan bir elektronik 
motorun veya elektronik aletlerin 
kullanýldýğý alanlardan da uzak 
durulmalýdýr.

 Hava nemi oraný yüksek olan 
depolama yerleri de mümkünse 
kullanýlmamalýdýr, çünkü bu 
alanlarda daha fazla pas ve 
korozyon oluşma tehlikesi söz 
konusudur.

 Cihazý muhafaza ederken, düz 
bir zemin üzerine yerleştiriniz. 
Eğik bir konumda cihazdan 
dýşarýya yakýt veya yağ 
çýkabilir.

Uzun süre depolama 
sonrasýnda yapýlacak 
işlem
 Motoru, ”Ýşletmeden önce 

kontrol” bölümünde tarif edildiği 
gibi kontrol ediniz.

 Eğer yakýt, depolama işlemi için 
boşaltýlmýştýysa, yakýt 
deposuna temiz benzin 
doldurunuz. Eğer yakýt takviyesi 
için bir benzin bidonu mevcutsa, 
içinde temiz benzin 
bulunmasýna dikkat edilmelidir.

 Eğer silindir depolama esna-
sýnda yağlanmýştýysa, motor 
çalýştýrýldýğýnda biraz duman 
oluşturur. Bu normaldir.

Garanti
Her ülkede, işletmemizin veya 
ithalatçýnýn bildirdiği garanti 
koşullarý geçerlidir. 
Cihazýnýzdaki arýzalarý, sebebi 
malzeme veya üretim hatasý 
olmasý halinde, garanti kapsa-
mýnda ücretsiz gideriyoruz. 
Garanti hakkýndan yararlanma 
durumunda, satýcýnýza veya size 
en yakýn temsilciliğe başvurunuz.
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Hata arama

Hata Muhtemel sebebi Giderilmesi
Motor çalýşmaya 
başlamýyor.

Güvenlik kolu çalýştýrýlmamýş. Güvenlik kolunu (eğer varsa) tetikleyiniz.
Tankta yakýt yok. Tanka temiz, yeni ve kurşunsuz yakýt 

doldurunuz.
Eskimiş veya bayatlamýş yakýt. Eskimiş veya bayatlamýş yakýtý, açýk bir 

alanda uygun bir kabýn içine boşaltýnýz. 
Tanka temiz, yeni ve kurşunsuz yakýt 
doldurunuz.

Motor soğuk durumda, jikle/primer, yani 
hýzlý start ünitesi (eğer varsa) 
tetiklenmemiş.

Jikleyi/hýzlý start ünitesini tetikleyiniz.

Gaz kolu ”START” ya da azami devir 
sayýsýna ayarlanmamýş.

Gaz kolunu ”START” – azami devir 
sayýsýna ayarlayýnýz.

Buji fişi takýlmamýş. Buji fişini bujiye takýnýz.
Buji pislenmiş veya bozuk. Bujiyi temizleyiniz.

Elektrot mesafesini yeniden ayarlayýnýz 
veya bujiyi değiştiriniz.

Benzin hattý týkanmýş. Benzin hattýný temizletiniz *).
Motor düzensiz 
çalýşýyor (tekliyor).

Jikleyi (eğer varsa) tetikleyiniz. Jikle kolunu geri alýnýz.
Buji fişi gevşek takýlmýş. Buji fişini sýkýca takýnýz.
Eskimiş veya bayatlamýş yakýt.
Yakýt sistemine su veya pislik girmiş.

Eskimiş veya bayatlamýş yakýtý, açýk bir 
alanda uygun bir kabýn içine boşaltýnýz. 
Tanka temiz, yeni ve kurşunsuz yakýt 
doldurunuz.

Yakýt deposu kapağýndaki 
havalandýrma deliği týkanmýş.

Yakýt deposunun kapağýný temizleyiniz.

Hava filtresi pislenmiş. Hava filtresini temizleyiniz.
Buji yanmýş, bozuk veya elektrot 
mesafesi çok fazla.

Elektrot mesafesini yeniden ayarlayýnýz 
veya bujiyi değiştiriniz.

Motor aşýrý ýsýnýyor. Çok az motor yağý mevcut. Krank gövdesine uygun miktarda yağ 
doldurunuz.

Hava akýşý sýnýrlý. Motorun soğutma dilimlerinin ve fan 
gövdesinin bulunduğu bölgeden, kesilmiş 
çimenleri ve pislikleri uzaklaştýrýnýz.

Yüksek devir 
sayýsýnda motorda 
kapanmalar söz 
konusu.

Elektrot mesafesi çok düşük. Bujiyi sökünüz ve elektrot mesafesini 
yeniden ayarlayýnýz.

Bilgi
Yukarýda adý geçen çalýşmalarý aşan onarýmlar halinde, lütfen yakýnýnýzdaki yetkili servis donanýmýna sahip 
satýcýnýza başvurunuz.

*) Bu çalýşmalarý sadece yetkili bir atölyeye yaptýrýnýz




