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1. Başlatmadan önce 

1) Çim tırpanının güvenli olduğunu doğrulamak için dikkatlice kontrol edin, özellikle 

bıçağın somunu iyice sıkılmış olmalıdır. 

2) Makineyi benzin istasyonlarından en az 3 metre uzakta kullanın. 
3) Seyircileri veya hayvanları çalışma alanından, özellikle bıçağın yakınından uzak tutun. 

4) Stop konumundaki düğmeyi start konumuna getirin. 

 

2. Soğuk motoru çalıştırma 

1)Plastik borudan yakıt gelene kadar besleme pompasına tekrarlı şekilde hafifçe basın. 
2)Yakıt musluğunu kapatın (jigle kolunu yukarı çevirin), starteri hızla çekin. 

3)Motoru çalıştırdıktan sonra, jigle kolunu tamamen açın (yakıt musluğunun kolunu aşağı 

çevirin). 

4)Motoru çalıştırdıktan sonra, yaklaşık 5 dakika boyunca rölantide bekleterek ısınmasını 

sağlayın. 

Sorun olup olmadığını görmek için bıçağı, tüm sabitlenmiş noktaları ve titreşimi kontrol 

etmeyi unutmayın ve anormal bir durum yoksa çalıştırın. 

 

3. Sıcak motoru çalıştırma 

1) Jigle kolunu açık bırakın. 
2) Eğer motor aşırı miktarda yakıt çekiyorsa, zor başlıyorsa, jigle kolunu tamamen açık 

bırakın ve sonra marşı 5-6 defa çekin. Daha sonra motoru yukarıda açıklanan şekilde 

başlatın. Egzoz gazları sağlığınız için tehlikeli olduğundan dolayı, kapalı mekanlarda veya 

köyü havalandırma koşulları olan yerlerde motoru çalıştırmaktan kaçının. 
 
ÇALIŞMA ŞEKLİ 

1. Bıçağın dönüş yönü saat yönünün tersinedir, dolayısıyla sağdan sola doğru kesim yapmak 

daha verimlidir, ancak soldan sağa kesim yapılırsa çim parçalarından kaçılabilir. Kesme 

verimliliğini yükseltmek için iki yönde de kesim yapabilirsiniz. 

2. Seyircileri veya hayvanları yaklaşık 15 metre uzakta tutun. 
3. Bıçağı taşlara, oduna, çeliğe ve diğer plastik veya benzeri nesnelere çarptırmak 

kesinlikle yasaktır. 

4. Bıçak çatlamışsa veya aşırı derecede aşınmışsa kullanmayın. 

 

DURDURMA 

1. Gaz kelebeğini gevşeterek motoru en az 30 saniye boyunca düşük hızda çalıştırın. 
2. Motor durana kadar durdurma düğmesini yukarı çekin. 

3. Motor durduktan sonra stop düğmesine basınız. 
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KORUYUCU EKİPMANLAR 

 

Motoru kullanmadan önce uygun giysi ve koruyucu ekipman giymeniz kişisel 

güvenliğiniz için önem arz etmektedir. 

1) Koruyucu giysi 
2) Kask ve yüz koruyucu 

3) Koruyucu Gözlük 

4) Koruyucu Kulaklık 

5) Koruyucu eldiven 

6) Koruyucu Bot 

 

ÇİM TIRPANININ BAKIMI  

Motorun bakımı 

  Günlük bakım (iş bakımı) 
 
a) Makinenin yüzeyini temizleyin. 

b) Hava temizleyicisini temizleyin, filtre göbeğini temizlemek için gaz kullanın. 

c) Tüm bağlantılarda yağ veya hava kaçağı olup olmadığını kontrol edin. 

d) Motor kapağı vidalarının gevşek veya eksik olup olmadığını kontrol edin. Eğer gevşek 

veya eksikse, lütfen sıkıca vidalayın veya yeni vida takın. 

e) Makineyi plastik streç ile kaplayın ve kuru, iyi havalandırılan bir yerde depolayın. 


