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GÝRÝÞ
Bir HONDA çapa makinesi satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu el kitabý, HONDA çapa makinesi kullanma ve bakým
bilgilerini içerir. Bu el kitabý, basýmý sýrasýndaki en son üretim bilgileri esas alýnarak hazýrlanmýþ olup ANADOLU MOTOR
ÜRETÝM VE PAZARLAMA A.Þ., hiçbir uyarýda bulunmadan ve hiçbir yükümlülük altýna girmeden herhangi bir zamanda
gerekli gördüðü deðiþiklikleri yapma hakkýný saklý tutar.
Bu el kitabýnýn hiçbir bölümü yazýlý izin alýnmadan yeniden basýlamaz ve çoðaltýlamaz.
Çapa makinesini yüksek verimle, ekonomik ve güvenli kullanabilmek için bu el kitabýný dikkatle okuyun.
Bu el kitabý çapa makinesinin ayrýlmaz bir parçasý olarak düþünülmeli ve baþka bir þahsa satýlmasý halinde makine ile
birlikte verilmelidir.
Çapa makinesi sadece tasarým amacýna ve etiket gücüne uygun koþullarda kullanýlmalýdýr.
Aksi takdirde oluþacak arýza ve zararlardan üretici sorumlu tutulamaz.
Bu el kitabýnda belirtilen çalýþtýrma ve bakým iþlemleri dýþýnda makinenin hiçbir parçasýna ve ayarlarýna dokunmayýn.
Makine üzerinde deðiþiklik yapmaya, emniyet sistemlerini devre dýþý býrakmaya çalýþmayýn.
Hiçbir muhafazayý, etiketi, kalkaný, kapaðý ya da baþka bir güvenlik elemanýný çýkarmayýn. Bunlar sizin güvenliðiniz için
konulmuþtur.
Yetkili servis dýþýnda yapýlan müdahalelerden doðacak hasar ve arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr.
Çapa makinesinin bakýmý müþterinin sorumluluðu altýndadýr. Bakýmsýzlýk nedeni ile meydana gelebilecek arýzalar garanti
kapsamý dýþýnda olup Kullanma ve Bakým El Kitabýnda belirtilen bakým iþlemlerinin zamanýnda yapýlmasý gereklidir.
Çapa makinesinin bakým ve onarýmý için Anadolu Motor servisleri yetkilidir. Eðer herhangi bir sorunla karþýlaþýrsanýz
veya makine hakkýnda sorularýnýz olursa, bir Anadolu Motor Yetkili Servisine baþvurun. Anadolu Motor Yetkili
Servislerini el kitabýnýzýn arkasýndaki listede bulabilirsiniz .
Garanti Belgesini el kitabýnýn arkasýnda bulacaksýnýz. Garanti Belgesi ibraz edilmeksizin talep edilecek hizmetler
garanti dýþý olarak deðerlendirilecek ve ücreti karþýlýðý verileceklerdir.
2

GÝRÝÞ
NOT
14 Mart 2003 tarihinde yayýmlanan Sanayi Bakanlýðý 4077 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun da tüketicinin
tanýmý aþaðýdaki þekilde yapýlmýþtýr:
"Tüketici ; bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da
tüzel kiþiyi" ifade eder.
Yukarýdaki tüketici tanýmýna uymayan müþterilerimize garanti süresi 1 yýl olarak uygulanacaktýr.
UYARI
Eðer el kitabý içindeki talimatlara uyulmaz ise maddi hasarlara, ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme yol açýlabilir.
DÝKKAT
Makineyi teslim aldýðýnýzda saðlam ve eksiksiz olup olmadýðýný kontrol edin.
Kullanma ve Bakým El Kitabýný dikkatle okumadan, bütün çalýþtýrma ve kontrol iþlemlerini öðrenmeden makineyi
çalýþtýrmayýn.
NOT
Bu el kitabý makinenin çalýþtýrýlmasý ve bakýmý ile ilgili faydalý bilgileri içerir.
Anlayamadýðýnýz bir sorunla karþýlaþtýðýnýz da mutlaka bir Anadolu Motor Yetkili Servisine danýþýn ve yardýmýný talep
edin.
Kullaným ömrü 10 yýldýr.
Üretici Firma :
ANADOLU MOTOR ÜRETÝM ve PAZARLAMA A.Þ.
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EMNÝYET KURALLARI
Kendi güvenliðiniz, baþkalarýnýn güvenliði ve motorunuzun hasar görmemesi için þu hususlara dikkat edin.
Kullanýcýnýn sorumluluðu
Talimatlara uygun olarak kullanýldýðý taktirde almýþ olduðunuz HONDA çapa makinesi size
güvenli hizmet sunacak þekilde tasarlanmýþtýr. Makineyi kullanmadan önce birlikte verilen
Kullanma ve Bakým El Kitabýný dikkatli bir þekilde okuyun ve anlayýn. Yanlýþ bir kullaným
sonucunda yaralanabilir veya makineye hasar verebilirsiniz.
Emniyetli çalýþmayý saðlamak ;
 HONDA çapa makinesini çalýþtýrmadan önce motor ve makine ile ilgili olarak verilen Kullanma ve Bakým El Kitaplarýný
mutlaka okuyun ve belirtilen hususlara uyun.
 Bir tehlike anýnda makinenin acil olarak nasýl durdurulacaðýný ve tam olarak nasýl kontrol edileceðini bilin. Kullaným
bilgisi olmayan kiþilere makineyi çalýþtýrma ve kullanma izni vermeyin.
 Çocuklarý ve evcil hayvanlarý makinenin çalýþma sahasýndan uzak tutun. Makine üzerindeki hareketli veya sýcak
parçalara dokunarak yaralanabilirler.
 Motoru çalýþtýrmadan önce yað seviyesini kontrol edin. Gerekiyorsa el kitabýnda belirtildiði miktar ve özellikte yað koyun.
 Yakýt, yutulmasý halinde zararlý ve öldürücüdür. Yakýt deposunu çocuklarýn ulaþabileceði yerlerden uzak tutun.
 Çalýþma esnasýnda, patlayýcý yanýcý (benzin, kibrit, vb) maddeleri ortamdan uzaklaþtýrýn.
 Yakýt doldurma ve boþaltma esnasýnda sigara içmeyin. Yanýcý ve kývýlcým çýkarýcý maddeleri oradan uzak tutun.
 Yakýt ikmali sýrasýnda motoru mutlaka durdurun. Yakýt doldurma iþleminin bitmesinden sonra yakýt depo kapaðýnýn tam
olarak kapalý olduðundan emin olun.
 Yakýt tankýný aðzýna kadar doldurmayýn. Genleþme ve sarsýlma sonucu yakýt kapak çervesinden sýzabilir.
 Makinenin üzerine yakýt dökülmüþse motorun üzerini ve zemini temizleyin ve yakýt buharý tam olarak daðýlmadan
motoru çalýþtýrmayýn.
 Makinenin üzerine hiç bir þey koymayýn ve üzerini yanabilir nesnelerle örtmeyin, yangýna yol açabilir.
 Makineyi çalýþtýrýrken uygun elbiseler giyin. Uzun elbise kollarý veya bol elbiseler ciddi yaralanmalara neden olabilir.
 Kullaným sýrasýnda makinenin motorunun gövde ve egzoz sistemi ýsýnýr ve motor durdurulduktan belli bir süre sonra
da motor ve aksam üzerindeki sýcaklýk devam eder. Sýcak kýsýmlara temas edilmesi yanma sonucu yaralanmalara
neden olabilir.
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EMNÝYET KURALLARI
 Egzoz çýkýþýnda kývýlcým tutucu mevcut olup opsiyonel bir parçadýr. Bulunduðunuz ortamda kývýlcýmdan etkilenecek
nesneler var ise kývýlcým tutucu parça olmadan motoru çalýþtýrmayýn.
 Makineyi motoru soðumadan kapalý bir yere taþýmayýn. Bakým iþlemlerini yapmak için mutlaka motorun ve aksamlarýnýn
soðumasýný bekleyin.
 Makineyi eðimi 10 dereceden fazla olan satýhlarda çalýþtýrmayýn. Aþýrý eðim, çalýþma esnasýnda yakýtýn sýzmasýna ve
yaðsýz çalýþma sonucu maddi hasarlara neden olabilir.
 Çapa makinesini emniyetli bir þekilde kullanabilmeniz için fiziksel kondisyonunuzun iyi olmasý gerekir. Belinizde,
omurganýzda aðrýlar varsa, bilek, diz, omuzlarýnýzda mafsal problemleriniz varsa özellikle eðimli arazilerde motorlu
çapayý kontrol edemez ve kendinize, çevrenizdekilere veya makinenize zarar verebilirsiniz.
 Eðimli yerlerde attýðýnýz adýma dikkat edin. Eðimli yerlerde yanlamasýna çapalama yapýn, yukarý ve aþaðý yönde hareket
etmeyin. Yön deðiþtirirken çok dikkatli olun. Makine devrilebilir.
 Makinenin çalýþtýðý topraðýn altýndan veya sathýndan elektrik kablosu, su, gaz vs borusu geçmediðinden emin olun.
 Makine çalýþýrken arka tarafa ve yanlara taþ vs gibi sert cisimler fýrlatabilir.
 Ýþe baþlamadan önce ayaklarý koruyucu, sert, kalýn tabanlý ayakkabýlar giyin. Sýçrayan parçalardan korunmak için
koruyucu gözlük takýn. Motor çalýþýyorken hareketli parçalarý asla ellemeyin, bunlar üzerinde tamirat vs yapmaya
kalkýþmayýn.
 Ayaklarýnýzý çapa býçaklarýndan uzak tutun.
 Keskin parçalarla uðraþýrken koruyucu eldiven takýn.
 Makineyle ilgili bakým kurallarýný mutlaka uygulayýn.Yetkili Servislerimiz her türlü bakýmý yapmaya hazýrdýrlar.
Karbon monoksit zehirlenmesi tehlikesi
Egzoz gazlarýnýn içinde renksiz, kokusuz ve zehirli bir gaz olan karbon monoksit bulunur. Egzoz gazýný teneffüs etmek
bilinç kaybýna ve ölüme sebep olabilir.
 Eðer motoru kapalý veya yarý kapalý bir alanda çalýþtýrýrsanýz hava, egzoz gazý ile tehlikeli þekilde kirlenebilir. Egzoz
gazýnýn birikmesini önlemek için yeterli havalandýrmayý saðlayýn.
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EMNÝYET KURALLARI
Ýkaz etiketleri ve yerleri
Ýkaz etiketleri sizi muhtemel tehlikelerden korumak amacýyla konulmuþtur. Bu etiketleri yerlerinden sökmeyin.
Etiketler yerlerinden çýkar veya okunmaz hale gelirlerse yenileri ile deðiþtirin.
Kullanma ve Bakým
El Kitabýný Okuyun

TEHLÝKE!
KESÝCÝ PARÇALAR
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TEHLÝKE!
SICAK EGZOZ

EMNÝYET KURALLARI
Üretici ve adresi

Makine aðýrlýðý
Güç

Örnek : F510 CE Markasý
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TEKNÝK ÖZELLÝKLER
Motorlu çapa makinesinin kýsýmlarý
(1)

(4)

(3)

(12)
(21)

(2)

(20)

(19)

(22)
(11)
(10)
(9)
(8)

(12)
(13)

(14)
(15)

(5)

(18)

(16)
(F510)
(6)
1234567891011228

(7)

Gaz Kumanda Kolu
Buji
Susturucu
Yakýt Depo Kapaðý
Motor Yað Doldurma Tapasý
Destek
Lastik
Kayýþ
Takviye Kolu
Vites Kolu
Debriyaj Levyesi
Yakýt Göstergesi

(F510)
12- Motor Anahtarý
13- Gidon Yükseklik Ayarý
14- Þanzýman Yaðý Doldurma Tapasý
15- Çekme Kutusu
16- Güç Çýkýþý
17- Yakýt Musluðu
18- Çalýþtýrma Ýpi Tutamaðý
19- Jigle Kolu
20- Hava Filtresi
21- Gidon Açý Ayarý

(17)

TEKNÝK ÖZELLÝKLER

Model
Ürün kodu
Tip
Uzunluk - mm
Geniþlik - mm
Yükseklik - mm
Kuru aðýrlýk - kg
Motor modeli
Tip
Strok hacmi
Çap x strok
Ateþleme sistemi
Buji
Yað kapasitesi
Yakýt deposu hacmi
Debriyaj tipi
Þanzýman yað kapasitesi

F 510
FZBE
SE
1.645
650
915
62
GX 160 K1
4-zamanlý-1 silindirli-üstten supaplý,
cebri hava soðutmalý
163 cm3
68 x 45 mm
Elektronik manyetolu
BPR5ES (NGK)
W16EPR-U (DENSO)
0,60 Litre
3,0 Litre
Gerdirmeli kayýþ
2,2 Litre
Gürültü seviyesi : 82 dB
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KULLANIM - KONTROLLER
Çalýþtýrma öncesi kontroller
1. Motor yað seviyesi
DÝKKAT!
Motorun yaðsýz veya yetersiz yað ile çalýþtýrýlmasý ciddi hasara yol açabilir.
Yað seviyesi motor çalýþmýyorken ve yatay duruyorken kontrol edilmelidir.
1. Yað seviye tapasýný çýkarýp çubuk kýsmýný silin.
2. Yað seviye tapasýný deliðine sokun, ancak vidalamayýn.
3. Seviye düþükse yað doldurma deliði aðýz kenarýna kadar tavsiye edilen temiz yað ile doldurun.
Motorunuzda SAE 20W-50 / SAE 10W-30 veya eþdeðerleri, çok vizkoziteli (multigrade), 4-zamanlý benzinli motor yaðý
kullanýn.
DÝKKAT!
Deterjansýz yað veya 2-zamanlý motor yaðý kullanýlmasý motorunuzun ömrünü kýsaltacaktýr.
Yað doldurma tapasý

Yað doldurma deliði
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Üst seviye

KULLANIM - KONTROLLER
2. Þanzýman diþli yaðý
Çapa makinesi düz bir satýhta iken þanzýman yað doldurma tapasýný sökün.
Þanzýmandaki yað seviyesini kontrol edin : Yað seviyesi, doldurma deliðinin alt hizasýnda olmalýdýr.
Yað eksilmiþ ise bu seviyeye kadar yeni yað ekleyin.
Motorda kullandýðýnýz yaðýn aynýsýný þanzýmanda da kullanabilirsiniz.
Þanzýman yaðý
doldurma tapasý
Üst sýnýr

Yað
doldurma
deliði

Yað doldurma
deliðinin alt hizasý

3. Hava filtresi
DÝKKAT!
Motoru asla hava filtresiz çalýþtýrmayýn. Silindir içine kaçacak tozlar silindir cidarlarý, piston ve segmanlarýnýn çok kýsa
sürede aþýnmasýna yol açarlar.
1. Elemanlarýn temiz ve iyi durumda olduklarýný kontrol edin.
2. Gerekiyorsa elemanlarý temizleyin veya deðiþtirin.

Elemanlar
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KULLANIM - KONTROLLER
4. Yakýt
Yakýt seviye kontrolü , çapa makinesi düz bir satýhta duruyorken yapýlmalýdýr.
Yanma odasýnda birikinti kalmamasý için kurþunsuz benzin kullanýn.
Yakýt depo kapasitesi : 3,0 Litre

EMPTY

Yakýt
FULL göstergesi

Üst seviye
çizgisi

5. Lastik basýncý
Lastik basýnçlarýný belirli aralýklarla kontrol edin. Uygun basýnçta þiþirilmemiþ lastiklerin ömrü ve yük taþýma kapasitesi
düþer.
Lastik ölçüsü
Lastik basýncý

: 4.00 - 7 (510 K4SE)
: 1,2 kg/cm2 (17 psi)

Supap
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KULLANIM - KONTROLLER
Motorun çalýþtýrýlmasý
Dikkat ! Motoru çalýþtýrmadan önce debriyajýn kavrama durumunda ve vitesin boþ konumunda olduðundan emin
olun. Aksi takdirde motorun çalýþmasý ile çapa makinesi de kontrolsüz þekilde hareket etmeye baþlar.
1. Yakýt musluðunu ON=Açýk konuma çevirin. Boþaltma tapasýndan yakýt sýzmadýðýný kontrol edin.

Yakýt musluðu
AÇIK

Boþaltma
tapasý

AÇIK

2. Jigle levyesini CLOSED=Kapalý konuma çekin.
NOT: Motor sýcaksa veya çevre sýcaklýðý yüksekse jigleyi çekmenize gerek yoktur.

Kapalý

Jigle

Kapalý
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KULLANIM - KONTROLLER
3. Motor (kontak) anahtarýný ON=kontak konumuna getirin.
KONTAK

Motor anahtarý

ON=KONTAK

4. Gaz kumanda kolunu orta konuma (START= Çalýþtýrma) getirin.

Hýzlý

Yavaþ
Çalýþtýrma

(F510)
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KULLANIM - KONTROLLER
5. Motoru çalýþtýrýn :
Ýp tutamaðýný sýkýca kavrayýp boþluðunu alýn ve sertçe çekin. Bu esnada gidonu sol elinizle tutun.
DÝKKAT ! Çalýþtýrma ipini çektikten sonra aniden býrakmayýn. Elle tutarak yavaþça ipin terine sarýlmasýný saðlayýn.
Aksi takdirde ip sarma mekanizmasýna hasar verirsiniz.
Çalýþtýrma ipi tutamaðý

6. Motor ýsýndýkça jigle levyesini OPEN=Açýk konumuna itin.

Jigle levyesi
AÇIK

AÇIK
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KULLANIM - KONTROLLER
Yüksek irtifada çalýþtýrma
Yüksek irtifalarda hava az olduðundan karbüratördeki hava-yakýt karýþýmý aþýrý zenginleþir. Performans düþer ve yakýt
tüketimi artar.
Motorun yüksek irtifada iyi performans göstermesi için karbüratörde deðiþiklik yapýlmasý gerekir. Motorunuzu sürekli
olarak 1.830 metrenin üzerindeki irtifalarda kullanýyorsanýz bir yetkili servise gidip karbüratörde gerekli deðiþiklik ve
ayarlamalarý yapýn.
Karbüratörde gerekli meme deðiþiklikleri yapýlsa bile her 305 m irtifa artýþýnda motor gücü yaklaþýk %3,5 düþecektir.
Karbüratör ayarlarý yapýlmazsa bü düþüþ daha fazla olur.
DÝKKAT !
Yüksek irtifa için deðiþiklik yapýlmýþ bir karbüratörle daha düþük bir irtifada çalýþýlmasý halinde hava-yakýt
karýþýmý fakirleþtiðinden motorun gücü düþecek, motor aþýrý ýsýnacak ve kýsa sürede ciddi hasar görecektir.
Çapa makinesi ile çalýþma
1. Gidon açý ayarý (yatay)
Çapa makinesinin gidonu yatay olarak 5 konumda ayarlayabilirsiniz. Bunun için gidon açý ayar kolunu kaldýrýp gidonu
istediðiniz konuma çevirin.

Gidon açý
ayar kolu
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Gidon taþýyýcýyý sola doðru çevirmek istiyorsanýz vites koluna çarpmamasý için vites kolunu da döndürmeniz gerekir.
Bunun için vites kolunu yukarý çekerek kaldýrýp vites kapaðýndan kurtarýn ve saat ibreleri yönünde çevirin.
Gidon taþýyýcýsý

Vites kolu
Vites kapaðý

NOT : Gidon taþýyýcýsýnýn açýsýný sýk sýk deðiþtirmiyorsanýz veya pullukla sürme gibi aðýr iþler yapmýyorsanýz taþýyýcý
kilit cývatasýný iyice sýkýn.

Taþýyýcý kilit
cývatasý
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2. Çapalama derinliði ayarý
Makinenin arka tarafýndaki çekme kutusuna iz demiri tertibatýnýn çekme pernosu vasýtasý ile baðlanmasý gerekir.
Çapalama derinliði þöyle ayarlanýr:
Pim ve kopilya çýkartýlýr, üst ve alttaki sýkma cývatalarý gevþetilerek iz demirlerinin yüksekliði deðiþtirilir.
Çekme panosu
Ýz demiri - A
Kopilya

Çekme kutusu

Pým

Ýz demiri - B
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Cývatalar

KULLANIM - KONTROLLER
3. Gidon yüksekliði ayarý
Gidon yüksekliði kullanýcýnýn boyuna ve çalýþma þekline göre ayarlanmalýdýr.
Dikkat ! Gidon yüksekliðini ayarlamadan önce çapa makinesini düz bir satýh üzerine getirin. Gidon gevþediðinde
makina devrilebilir.
Gidon yüksekliðini ayarlamak için kabzayý gevþetip gidonu istediðiniz yüksekliðe getirin, kabzayý yeniden sýkýn.
Yükseklik ayar
kabzasý

4. Debriyajýn kullanýlmasý
Debriyaj sistemi motoru þanzýmandan ayýrýp baðlamakta kullanýlýr.
Levye sýkýlý durumda iken debriyaj kavrama görevi yapar ve motor gücü þanzýmana iletilir. Bu durumda býçaklar veya
tekerlekler dönmeye baþlar.
Levye serbest durumda iken debriyaj ayýrma görevi yapar ve motor gücü þanzýmana iletilmez. Bu durumda býçaklar veya
tekerlekler durur.

Ayýrma

Kavrama

Kavrama

Debriyaj levyesi

Ayýrma
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5. Viteslere takma
Þanzýmanda 3 ileri ve 1 geri vites bulunmaktadýr. Alt transmisyon kýsmýndaki takviye vitesi ile vites sayýsý 6 ileri 2 geri
olmaktadýr.
Viteslere geçirirken vites gösterge tablosundan yararlanabilirsiniz.
Vitese geçirmek için:
1. Gaz kumanda kolu ile motoru ralantiye alýn.
2. Debriyajý ayýrýn.
3. Ýstenilen vitese geçirin

Geri

Vites kolu

Boþ

Takviye kolu
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6. Güç çýkýþý (aksesuar için)
Aksesuar güç çýkýþý, makine sabit durumda iken pülverizatör, biçici, kabuk soyucu gibi aletleri çalýþtýrmak için kullanýlýr.
Güç çýkýþý kapaðýnýn 2 adet M6 cývatasý sökülünce güç çýkýþ ucu açýða çýkar.
DÝKKAT!
Makine sabit iþlerde çalýþýrken vites boþa alýnmalýdýr.
Güç çýkýþ ucu kullanýlmýyorken kapaðý muhakkak takýlý olmalýdýr.

Güç çýkýþ ucu

P.T.O.
Kapak
M6 Cývata
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KULLANIM - KONTROLLER
7. Normal çalýþma açýsý
Gidonu, çapa makinesinin önü 6-8 derece yukarý kalkýk olacak þekilde bastýrýn.

6-8°

Makineyi maksimum verimle kullanmak için çalýþýrken bu açýyý korumaya gayret edin.
DÝKKAT!
* Makineyi, çapý 330 mm'den büyük çapa frezesi ile kullanmayýn.
* Eðimli satýhlarda makinenin yuvarlanma tehlikesine karþý dikkatli olun.
* Makineyi kullanmasýný bilmeyen veya fiziksel durumu yeterli olmayan kiþilerin makineyi kullanmasý ciddi
kazalara yol açabilir.
* Geceleri çapalama iþi yapmayýn.
* Çapa frezesi (býçaklarý)'nin çamur, ot vs ile kaplanmasý durumunda makineyi emniyetli bir yere çekerek frezeyi
temizleyin.
* Býçaklarý temizlerken kalýn, koruyucu eldiven takýn.
* Çapa makinesini her kullanýþtan sonra inceleyerek hasarlý / gevþek parça ve sýzýntý vs olmadýðýndan emin olun.
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KULLANIM - KONTROLLER
Motorun durdurulmasý
Acil durumda motoru durdurmak için motor kontak anahtarýný OFF=Kapalý konuma getirin. Normal þartlar altýnda ise
þu sýrayý izleyin:
1. Gaz kumanda kolunu tam saða (ralanti konumu) getirin.
2. Motor anahtarýný OFF = Kapalý konuma getirin.
3. Yakýt muluðunu OFF = Kapalý konuma getirin.
Gaz
kumanda
kolu

OFF

OFF

OFF

OFF

Yavaþ
Motor
anahtarý

(F510)

Yakýt musluðu

OFF
OFF
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BAKIM
Çapa makinesinin verimli çalýþmasý ve uzun ömürlü olmasý için belirtilen kontrollerin ve bakým iþlemlerinin düzenli olarak
yapýlmasý gerekir.
Yalnýzca orijinal Honda yedek parçalarýný kullanýn. Üretici spesifikasyonlarýna uygun olmayan taklit parçalar kýsa ömürlü
olmakta, makinenin performansýný düþürmekte ve bunun ötesinde büyük hasarlara yol açmaktadýrlar.
UYARI !
Herhangi bir bakým iþlemi yapmadan önce motoru durdurun.
Motorun kazaran çalýþmasýný önlemek için kontak anahtarýný OFF=Kapalý konuma getirin ve buji baþlýðýný çýkarýn.
Motorun bakýmý Anadolu Motor Yetkili Servislerince yapýlmalýdýr. Kullanýcý gerekli takýmlarý, yeterli servis ve
makanik bilgisi olmaksýzýn motora hiçbir müdahalede bulunmamalýdýr.
1. Motor yaðýnýn deðiþtirilmesi
Hýzlý ve tamamen boþalmasý için yaðý motor sýcakken deðiþtirin.
1. Yað doldurma tapasý ve yað boþaltma tapasýný sökün.
2. Yað tamamen boþaldýktan sonra yað boþaltma tapasýný takýp sýkýþtýrýn.
3. Motoru , tavsiye edilen temiz motor yaðý ile doldurun, yað seviyesini kontrol edin.
4. Yað doldurma tapasýný yerine takýn.
Motorda ve redüktörde SAE 20W-50 veya eþdeðeri, çok vizkoziteli (multigrade) 4-zamanlý benzinli motor yaðý kullanýn.
Motor yað kapasitesi : 0,60 Litre

Yað boþaltma
tapasý

Yað doldurma
tapasý
Üst seviye
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BAKIM
2. Þanzýman yaðýnýn deðiþtirilmesi
1. Makineyi yatay bir satýh üzerine yerleþtirin.
2. Yað doldurma tapasý ve yað boþaltma tapasýný sökün.
3. Yað tamamen boþaldýktan sonra yað boþaltma tapasýný takýp sýkýþtýrýn.
4. Þanzýmaný, tavsiye edilen temiz motor yaðý ile doldurun.
5. Yað doldurma tapasýný yerine takýn.
Þanzýman yað kapasitesi : 2,2 Litre
Yað doldurma tapasý

Yað boþaltma tapasý

DÝKKAT !
Sýk sýk ve uzun sürelerde ciltle temas etmesi durumunda motor yaðý cilt kanserine neden olabilir. Yaðla her gün temas
etmeyecek olmakla birlikte, elinize - özellikle kullanýlmýþ - yað bulaþmýþ ise elinizi sabun ve suyla iyice yýkamanýzý tavsiye
ederiz.
NOT :
Kullanýlmýþ motor yaðýný çöpe atmayýn veya yere / denize / ýrmaða dökmeyin. Kullanýlmýþ yaðý sýkýca kapatýlabilen bir
kap içinde servis istasyonunuza verirseniz çevreyi koruma kurallarýna göre, ortamdan uzaklaþtýrýlmasýný saðlarsýnýz.
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BAKIM
3. Hava filtresinin bakýmý
Kirlenmiþ bir hava filtresi karbüratöre ve motora hava akýþýný engeller. Karbüratörün görevini iyi yapabilmesi için hava
filtresinin düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Motor tozlu ortamda çalýþýyor ise bu temizleme daha sýk yapýlmalýdýr.
UYARI !
Hava filtresini temizlemek için asla tutuþma sýcaklýðý düþük solventler kullanmayýn. Motor alev alabilir veya
patlayabilir.
1. Þapkalý somunu gevþetip filtre kapaðýný çýkartýn. Elemanlarý dýþarý alýp ayýrýn.Yýrtýk veya delik olmadýklarýný kontrol
edin. Gerekiyorsa deðiþtirin.
2. Köpük (sünger) eleman : Çamaþýr deterjaný ve ýlýk su ile yýkayýp iyice durulayýn, veya tutuþma noktasý yüksek bir
solventle yýkayýn. Kuruttuktan sonra elemaný temiz motor yaðýna batýrýp emdirin. Sýkarak fazla yaðý çýkarýn. Elemanýn
üzerinde çok yað kalýrsa motor ilk çalýþtýrma sýrasýnda duman atacaktýr.
3. Kaðýt eleman : Elemaný sert bir yüzeye birkaç kez hafifçe vurarak üzerindeki tozlarý dökün, veya içerden dýþarý basýnçlý
hava tutun. Elemaný asla fýrçalamayýn, fýrça, toz parçacýklarýnýn kaðýdýn gözeneklerine girmesine ve týkamasýna neden
olur.
Þapkalý somun
Hava filtresi kapaðý

Köpük eleman
Kaðýt eleman
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BAKIM
4. Yakýt tortu kabýnýn temizlenmesi
UYARI !
Belirli þartlar altýnda benzin son derece yanýcý ve patlayýcýdýr. Sigara içmeyin ve yakýnda alev veya kývýlcým
çýkartýcý maddeler bulundurmayýn.
Tortu kabýný yerine taktýktan sonra kaçaklarý kontrol edin ve motoru çalýþtýrmadan önce çevrenin tamamen kuru
olduðundan emin olun.
Yakýt musluðunu kapatýn.Tortu kabýný ve O-ringi çýkartýp tutuþma noktasý yüksek solventle yýkayýn.Kurutup yerine takýn.
Musluðu ON=Açýk konuma getirip kaçaklarý kontrol edin.

O-Ring

Tortu kabý

5. Bujinin bakýmý
Tavsiye edilen buji tipi : BPR 5ES (NGK) veya W16EPR-U (DENSO)
DÝKKAT !
Isýl deðeri uygun olmayan bujileri asla kullanmayýn.
Motorun düzgün çalýþabilmesi için bujinin kurumsuz ve týrnak aralýðýnýn uygun olmasý gerekir.
1. Buji þapkasýný çýkartýn ve buji sökme anahtarýný kullanarak bujiyi gevþetin.
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BAKIM
UYARI !
Motor çalýþmýþsa susturucu çok sýcak olabilir. Dokunmamaya dikkat edin.
2. Bujiyi gözle muayene edin. Elektrodlarýnda aþýnma veya izolatöründe çatlak varsa deðiþtirin.Yeniden kullanýlabilecek
durumda ise tel fýrça ile temizleyin.
3. Týrnak aralýðýný sentil çakýsý ile ölçün.Elektrodu eðerek doðru aralýða ayarlayýn.
Buji týrnak aralýðý 0,70 - 0,80 mm olmalýdýr.
4. Buji rondelasýnýn iyi durumda olduðunu kontrol edin. Yanlýþ diþ kapmasýný önlemek için yerine elle vidalayýn.
5. Buji yerine tam oturduktan sonra buji anahtarý ile sýkýþtýrýp rondelanýn sýkýþmasýný saðlayýn.
NOT :
Buji rondelasýnýn iyice sýkýþmasýný saðlamak için ; buji yerine oturduktan sonra, yeni buji takýyorsanýz 1/2 tur, kullanýlmýþ
bujiyi takýyorsanýz 1/8 - 1/4 tur sýkýþtýrýn.
UYARI !
Buji yerine iyice sýkýlmalýdýr. Gevþek kalmýþ buji aþýrý ýsýnýp motora hasar verebilir.
0.7 - 0.8 mm
(0.028 - 0.031 in)
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BAKIM
6. Kayýþ gerginlik ayarý
1. Debriyaj levyesi boþluðunu ayarlayýn.
2. Kayýþ gerginlik ayarý, debriyaj kavrama durumunda iken gergi kasnaðýndan alýnan A ölçüsü ile yapýlýr. Bu deðer A=
65 - 70 mm olmalýdýr.
3. Kayýþ gerginlik ayarýný yapmak için motoru tespit eden 4 adet cývata ve 1 adet gerdirme cývatasý gevþetilir ve motor
ileri veya geri hareket ettirilerek istenen gerginlik saðlanýr.
NOT :
Gerginlik ayarý yapýldýktan sonra dönen ve döndüren kayýþ kasnaklarýnýn ayný hizada olduðu, bir cetvel vasýtasý ile kontrol
edilmelidir.
Motor gerdirme cývatasý

Motor tespit cývatalarý

4. Kayýþ sýnýrlayýcýlarýnýn tespit cývatalarýný gevþetin. Kayýþ ile sýnýrlayýcý arasýndaki mesafeleri þu deðerlerde ayarlayýn:
A = 2 - 4 mm
B = 3 - 4 mm
C = 2 - 4 mm

Kayýþ sýnýrlayýcýlar
(C)
(B)

(A)

Kayýþ sýnýrlayýcý
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BAKIM
7. Gaz teli ayarý
Gaz kumanda kolu ucundaki boþluk 5 - 10 mm olmalýdýr.
Boþluk uygun deðilse kontra somunu gevþetip telin ayar somunu çevirerek ayarlayýn.
Gaz kumanda
kolu

Ayar somunu
Kontra somun
5-10 mm (0.2 - 0.4 in)

8. Debriyaj teli ayarý
Debriyaj kavrama yapmýþ durumda iken levyenin ucundaki boþluk (oynama) 3 - 8 mm olmalýdýr.
Boþluk uygun deðilse kontra somunu gevþetip telin ayar somunu çevirerek ayarlayýn.

Ayar somunu Kontra somun
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BAKIM
Parça adý

Ýþlem sýklýðý

Motor yaðý

Seviye kontrolü

Her

Ýlk ay veya

Her 3 ay

Her 6 ay

Her yýl

kullanýþta

20 saat

veya 50 saat

veya 100 saat

veya 300 saat

0

Deðiþtirme
Þanzýman diþli yaðý

Seviye kontrolü

Hava filtresi

Kontrol

0
0
0

0

0(1)

Temizleme

0(*)

Deðiþtirme
Tortu kabý

Kontrol + Temizleme

0

Buji

Kontrol + Ayar

0
0

Deðiþtirme
Kývýlcým tutucu (Opsiyonel)

Temizleme

Kayýþ gerginliði

Ayarlama

Debriyaj teli

Ayarlama

Gaz kumanda teli

Ayarlama

Yan kavrama teli(560 için)

Ayarlama

Ralanti hýzý

Kontrol + Ayar

Supap aralýklarý

Kontrol + Ayar

Yanma odasýnýn içi

Temizleme

Yakýt deposu ve süzgeci

Temizleme

Yakýt hattý

Kontrol

0
0

0
0

0(2)
0(2)
0(2)
0(2)
Her 500 saatten sonra

(2)

Her 2 yýlda bir - Gerekiyorsa deðiþtirin

0(2)
(2)

(1) Aðýr þartlarda ve tozlu ortamlarda çalýþýlýyor ise bakým aralýðý daha sýk olmalýdýr.
(*) Yalnýzca kaðýt elemaný deðiþtirin.
(2) Bu bakýmlar Anadolu Motor Yetkili Servisleri tarafýndan yapýlmalýdýr.
Bakým zamanlarýný daha iyi belirlemek için çalýþma saatlerinin çizelgesini tutmanýzý öneririz.
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NAKLÝYE - DEPOLAMA
UYARI !
Makinenin nakliyesi sýrasýnda yakýtýn dökülmesini önlemek için yakýt musluðunu OFF=Kapalý konuma getirin ve makineyi
yatay (düz) tutun. Yakýt buharý veya dökülmüþ yakýt kolaylýkla alev alabilir.
Makinenizi uzun bir süre kullanmayacak iseniz:
1. Depolayacaðýnýz yerin çok rutubetli ve tozlu olmamasýna dikkat edin.
2. Yakýtý boþaltýn :
a - Yakýt musluðunu OFF=Kapalý konuma getirin, tortu kabýný çýkartýn ve boþaltýn.
b - Yakýt musluðunu ON=Açýk konuma getirip yakýtý uygun bir kaba boþaltýn.
c - Tortu kabýný monte dip sýkýþtýrýn.
d - Boþaltma tapasýný gevþeterek karbüratör içindeki yakýtý uygun bir kaba boþaltýn.
3. Motor yaðýný ve þanzýman yaðýný deðiþtirin.
4. Çalýþtýrma ipini direnç hissedinceye kadar çekin. Çekmeye devam ederek kasnak üzerindeki iþaretle ilk hareket
mekanizmasý üzerindeki iþareti karþý karþýya getirin.Bu durumda emme ve egzoz supaplarý kapalý olacak ve motorun
içine nemli hava girmesi önlen
5. Toz gelmemesi için makinenin üstünü naylonla örtün.
Çapa makinesini gidonu yere deðecek þekilde býrakmayýn. Bu durumda silindire yað girebilir veya yere yakýt dökülebilir.
Yakýt musluðu

Boþaltma tapasý

Tortu kabý
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ARIZA BULMA
Sorunlar ve muhtemel nedenleri
Sorun
1. Motor çalýþmýyor (iple çalýþtýrma)

Neden
1. Motor (kontak) anahtarý ON konumunda deðil.
2. Depoda yeterli yakýt yok.
3. Yakýt musluðu kapalý.
4. Karbüratöre benzin gelmiyor : Kontrol etmek için yakýt musluðu
açýkken karbüratör boþaltma tapasýný gevþetin.
5. Buji çakmýyor : Kontrol etmek için : (a) Buji baþlýðýný sökün,
bujinin dibindeki kirleri temizledikten sonra bujiyi sökün. (b) Buji
baþlýðýný bujiye takýn. (c) Kontak anahtarýný ON konumuna getirin
(d) Bujinin metal dibini motorun bir kenarýna deð
6. Motor yine de çalýþmýyorsa yakýnýnýzdaki Anadolu Motor Yetkili
Servisi'ne götürün.

Yakýt musluðu
Boþaltma tapasý
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