Bu ürün profesyonel
kullanim için
tasarlanmamistir.
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Çit Budama ve Kesme Makinesi Kullanma Kýlavuzu
Tebrikler!

Genel
1. Çalýþma Alaný. Makinenizi yaðmurlu
havalarda kullanmayýn ve ýslanmasýna izin
vermeyin. Makinenizi gündüz veya iyi
aydýnlatýlmýþ mekanlarda kullanýn. Yangýn
çýkma ve patlama olma riski olan yerlerde
makinenizi kullanmayýn (yanýcý sývý veya
gaz). Çalýþma alanýný pislik ve gereksiz
parçalardan temizleyin.
2. Çocuklarý Uzak Tutun. Çoçuk, evcil
hayvan ve diðer kiþilerin çalýþma alanýnýn
yakýnýna gelmesine, makineye ve kabloya
dokunmasýna izin vermeyin.
3. Uygun Giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve
taký takmayýn. Bunlar, hareketli parçalara
takýlabilirler. Açýk havada çalýþýrken lastik
eldivenler ve kaymayan ayakkabýlar giymeyi
tercih edin. Uzun saçlýlarýn koruyucu saç
bandý takmalarý tavsiye edilir.
4. Kiþisel Korunma. Çalýþma sýrasýnda
koruyucu gözlük kullanýnýz. Eðer keserken
çok fazla toz veya ufak parça çýkarsa yüz
veya toz maskesi kullanýn. Eðer ses þiddeti
rahatsýz edici bir seviyeye gelirse,
kulaklarýnýz için gerekli önlemi alýn.
5. Elektrik çarpmasýna karþý korunun.
Makinenizi kullanýrken topraklý yüzeylere
(örneðin, raylar, ýþýk direkleri,vs.) temas
etmeyin.
6. Gereðinden
Fazla
Uzanmayýn.
Dengenizi sürekli koruyun.
7. Dikkatli Olun. Ne yaptýðýnýza dikkat edin.
Çalýþýrken saðduyunuzu kullanýn. Yorgun
olduðunuzda aleti kullanmayýn.
8. Ýþinizi Emniyete Alýn. Mümkün olduðu
zaman çalýþýlan parçayý kýskaç veya
mengene ile sýkýþtýrýn. Bu sayede her iki
elinizle aleti kullanabilirsiniz.
9. Ayar ve vida anahtarlarýný Çýkarýn.
Çalýþmaya baþlamadan önce ayar ve vida
anahtarlarýnýn aletin üzerinde olmadýðýný
kontrol edin.
10. Uzatma
kablosu.
Kullanmaya
baþlamadan önce kabloyu kontrol edin.
Zarar görmüþse deðiþtirin. Açýk havada
kullanýlan uzatma kablosu kullanýn.
11. Uygun Aleti Kullanýn. Kullanma amacý bu
kýlavuzda belirtilmiþtir. Aðýr hizmet tipi bir
aletin yapmasý gereken bir iþi hobi, hafif
hizmet amaçlý bir aletle ya da aksesuar ile

Black&Decker ürününü tercih ettiðiniz için
teþekkür ederiz. Amacýmýz kaliteli ürünleri makul
fiyatlar ile sunmaktýr. Bu ürünü uzun yýllar
memnuniyetle kullanacaðýnýzý umarýz.

Kullanma Amacý
Black&Decker GT25 çit budama ve kesme
makinesi çit ve ufak dallarý kesmek için
tasarlanmýþtýr. Bu ürün hobi amaçlý kullaným içindir.

Güvenlik Talimatlarý
Uyarý Ýþaretleri
Bu kullanma kýlavuzunda aþaðýdaki iþaretler
kullanýlmýþtýr:
Bu kýlavuzdaki açýklamalara uyulmadýðý
taktirde; yaralanma, ölüm veya alete
zarar verme riskini belirtir.
Elektrik çarpma riskini belirtir.
Aleti kullanmadan önce kullanma
kýlavuzunu okuyunuz.
Makinenizi Tanýyýn
 UYARI ! Elektrikli El Aletlerini kullanýrken,
yangýn, elektrik çarpmasý ve kiþisel
yaralanma riskini azaltmak için
aþaðýdaki önlemler mutlaka alýnmalýdýr.
 Kullaným öncesinde, sýrasýnda veya
sonrasýnda, tavsiye edilen emniyet
talimatlarýnýn hepsini göz önünde
bulundurarak bu kullaným kýlavuzunu
dikkatlice okuyunuz. Aletiniz daima
iyi çalýþýr durumda muhafaza ediniz.
 Aletinizi kullanmadan önce, kendinizi
aletteki ayarlara alýþtýrýn, ancak her
þeyden önce bir acil durum anýnda
aleti nasýl durduracaðýnýzý çok iyi bilin.
 Alete uygun kullaným þekli bu kýlavuzda
belirtilmiþtir. Bu kýlavuzda tavsiye
edilen aksesuarlarýn dýþýnda aksesuar
kullanýlmasý veya tavsiye edilen
kullanma þeklinin dýþýnda kullanýlmasý,
kiþisel yaralanmalara yol açabilir.
 Bu kullaným kýlavuzunu ve diðer
literatürü ileride baþ vurmak için
saklayýnýz.
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12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

yapmayý denemeyin. Aleti fazla zorlamayýn.
Alet kendi çalýþma ayarýnda daha iyi ve
güvenli çalýþacaktýr.
Dikkat ! Herhangibir aksesuarýn yada
baðlantýnýn, bu kitapçýkla tavsiye edilen
þekilden baþka bir þekilde kullanýlmasý kiþisel
yaralanmalara yol açabilir.
Zarar görmüþ parçalarý kontrol edin.
Çalýþmaya baþlamadan önce, aletin,
kablonun, emniyet parçasýnýn veya diger
bir parçanýn uygun þekilde çalýþýp
çalýþmayacaðýný ve tasarlanmýþ olduðu
foksiyonu yerine getirip getirmeyeceði
kontrol edilmelidir. Aletin çalýþmasýnda
birçok etki yaratan hareketli parçalarýn
hizasýný, hareketli parçalarýn rahat
çalýþmalarýný, parçalarýn kýrýlma yerlerini ve
herhangi diðer þartlarý kontrol edin.
Herhangi bir emniyet parçasý yada diðer
bir parça zarar görmüþse, bu kitapçýktaki
talimatlar yardýmýyla giderilmediði taktirde ya
uygun þekilde deðiþtirin yada yetkili servisin
tamir etmesini saðlayýn. Bozulmuþ olan
düðmenin yetkili servis tarafýndan
degiþtirilmesini saðlayýn. Düðme açýlmýyor
ya da kapanmýyorsa aleti kullanmayýn.
Fiþini Çekin. Makine kullanýlmadýðý zaman,
bakýmdan önce ve aksesuar, ataþman
deðiþtirmeden önce fiþini çekin.
Ýstem Dýþý Çalýþmayý Önleyin. Makineyi,
eliniz tetikte iken taþýmayýn. Fiþe takmadan
evvel kapalý olduðuna emin olun.
Kabloya Zarar Vermeyin. Makineyi
kablosundan tutarak taþýmayýn ve fiþi
kablodan tutarak çekmeyin. Kabloyu sýcak,
yað ve keskin eþyalardan koruyun.
Kullanýlmayan
aleti
saklayýn.
Kullanýlmadýklarý zamanda aletler, yüksek ya
da kilitli, çoçuklarýn uzanamayacaðý
yerlerde muhafaza edilmelidir.
Aletlere iyi bakýn. Daha iyi ve emniyetli
bir performans için, kesici aletleri her
zaman keskin ve temiz tutun. Aksesuarlarýn
yaðlanmasý ve degiþtirilmesi ile ilgili olan
talimatlara uyun. Bakým ve aksesuar
degiþtirilmesi ile ilgili olan talimatlara uyun.
Sap ve düðmeleri kuru ve yað, kirden temiz
tutun.
Tamir. Bu elektrikli alet, emniyet talimatlarý
ile uygunluk teþkil eder. Onarýmlar, sadece
orjinal parçalar kullanmak suretiyle ve
nitelikli kiþilerce yapýlmalýdýr. Aksi taktirde
kullanýcýya ciddi bir zarar verebilir.

Çit Budama Ve Kesme makineleri için ek
güvenlik önlemleri
Makineyi kullanýrken güvenlik gözlüðü
takýn
Makineyi kullanýrken güvenlik eldiveni
takýn
Kablo zarar görürse veya koparsa
hemen prizden çekiniz.
Makinenizi yaðmurlu havalarda ve nemli
ortamlarda kullanmayýn.
Kullanýrken kabloyu býçaklardan uzakta
tutun.
















Eðer daha evvel çit budama ve kesme
makinesi kullanmadýysanýz, kullanma
kýlavuzunu okumanýn dýþýnda, daha evvel
bu aleti kullanmýþ birinden size göstermesini
isteyiniz.
Makine çalýþýrken býçaklara dokunmayýn.
Býçaklarý durmaya zorlamayýn.
Býçaklar tamamen durmadan aleti yere
koymayýn.
Býçaklarý sürekli aþýnma ve zarar görüp
görmediklerine dair kontrol edin. Býçaklar
aþýnmýþ veya zarar görmüþse aleti
kullanmayýn.
Çalýþýrken makinenin sert cisimlere temas
etmesini önleyin (metal tel, direk). Eðer sert
bir cisme temas ederse hemen makineyi
durdurun ve zarar olup olmadýðýný kontrol edin.
Eðer makineniz aþýrý derecede titreme
yaparsa hemen durdurun ve zarar olup
olmadýðýný kontrol edin.
Eðer makine sýkýþýrsa hemen durdurun ve
sýkýþmýþ parçalarý çýkarmadan fiþi çekin.
Kullandýktan sonra býçak kýlýfýný takýn. Makineyi
býçak açýkta kalmayacak þekilde kaldýrýn.
Kullanýrken tüm koruyucularýn takýlý
olduðunu kontrol edin. Tüm parçalarý
yerinde olmayan ve yetkili olmayan kiþilerce
deðiþtirilmiþ aleti kullanmayýn.
Çocuklarýn kullanmasýna izin vermeyin.

Elektrik emniyeti
Bu ürün sadece tek bir voltaj deðerinde
çalýþmak üzere tasarlanmýþtýr. Her zaman
kullandýðýnýz voltajýn, makine voltaj deðerine
uyduðunu kontrol edin.
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Kullanma

Bu makine EN50144e göre çift
yalýtýlmýþtýr. Bu nedenle toprak hattýna
baðlamayý gereksiz kýlmaktadýr.

Makineniz
en
uygun
hýzda
çalýþmaktadýr. Aþýrý yüklenmeyin.

Uzatma kablosu kullanýmý

 Kaza ile kesilmesini önlemek için
kabloyu dikkatli taþýyýn. Kontrol
etmenin kolay bir yolu omzunuzda
taþýmaktýr.

Herzaman makinenin giriþ gücüne uygun
uzatma kablosu kullanýn. Uzatma kablosu dýþ
mekanda kullanýma uygun olmalýdýr.
 Kullanmadan önce kabloyu, hasar,
yýpranma için kontrol edin. Eðer kablo hasar
görmüþ veya bozuksa, deðiþtirin.
 Makaralý uzatma kablosu kullanýyorsanýz,
kullanmadan önce tamamiyle çözün.

Açma  Kapatma (Þekil A)
Güvenliðiniz için tetik iki elle harekete geçer. Bu
sistem ile istem dýþý çalýþtýrma önlenir. Makine
sadece iki elle tutulduðunda çalýþtýrýlabilir.
Açma
 Hem ön koldaki tetiðe (1) hem de ana tetiðe
(2) basýn.

Ýçindekiler
Ambalaj þunlarý içerir:
1 Çit budama ve kesme makinesi
1 Býçak kýlýfý
1 Koruyucu
2 Vida
1 Kullanma kýlavuzu
1 Parça þemasý


Kapama
 Hem ön koldaki tetiði (1) hem de ana tetiði
(2) býrakýn.
Hiçbir zaman tetiði sürekli basýlý kalacak
þekilde kilitlemeye çalýþmayýn.

Tüm parçalarý dikkatlice açýnýz.

Uygun Kullaným Ýçin Pratik Öneriler

Genel (Þekil A)
1.
2.
3.
4.
5.



On kol tetiði
Tetik
Koruyucu
Býçak
Býçak kýlýfý



Montaj
Montajdan
evvel
makinenin
çalýþmadýðýndan ve fiþinin prizde
olmadýðýndan emin olun.



Koruyucunun Takýlmasý (þekil B)



Koruyucuyu (3) makine üzerine, gösterildiði
þekilde yerleþtirin.
Koruyucuyu 2 vida (6) ile yerine monte edin.
Koruyucu
olmadan
kullanmayýn.



makineyi


Kablo Tutma Sistemi (Þekil C)
Kablo tutma sistemi kablonun kontrolünü
kolaylaþtýrýr.
 Kabloyu açýklýktan geçirin ve gösterildiði gibi
kanca etrafýna geçirin.



Makineyi hafifçe kaldýrýn (kesim hattýna göre
15 derece) böylece býçak uçlarý çite doðru
gelsin. (Þekil D1). Bu þekilde býçaklar daha
verimli kesecektir.
Çitin üstünden kesmeye baþlayýn. Makineyi
istenilen açýda tutun ve açýyý koruyarak
kesim hattý boyunca ilerleyin (Þekil D2). Çift
taraflý býçaklar sayesinde her iki yöne doðru
kesim yapabilirsiniz.
Çok düzgün bir kesim etmek istiyorsanýz,
kesmeyi düþündüðünüz yükseklikte bir
misina gerin. Misinayý (7) kýlavuz olarak
kullanýn ve misinanýn üstünden kesim yapýn
(Þekil D2).
Düz yüzeyler elde etmek için büyüme
yönünde yukarý doðru kesin (Þekil D3).
Genç dallar býçak aþaðý doðru kestiðinde
dýþa doðru büyürler bu da çit üzerinde
girintili çýkýntýlý yamalar meydana gelir.
Makinenin yabancý cisimler ile temas
etmesini önleyin. Özellikle metal tel vedirek
gibi cisimlerden uzak tutun çünkü bunlar
býçaða zarar verebilir (Þekil D4).
Býçaklarý düzenli olarak yaðlayýn.

Bakým
Black&Decker misinali çim kesme makineniz,
uzun süre en az bakým gerektirecek þekilde
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çalýþmak üzere tasarlanmýþtýr. Sürekli
memnuniyet verici çalýþma, uygun bakým ve
düzenli temizlik yapýlmasýna baðlýdýr.



Yetkili servislerimizin dýþýndaki tamirciler
tarafýndan onarým yapýlmadýðýnda,
 Arýza normal bir aþýnma veya yýpranma
gösteriyorsa.
Bu garanti, tüketici haklarýnýza ek olarak
sunulmaktadýr.

Herhangibir bakým iþleminden önce
makinayý kapatýn ve fiþini prizden çekin.




Kullanýmdan sonra býçaklarý dikkatlice
temizleyin. Paslanmasýný önlemek için
üzerine ince bir tabaka makine yaðý sürün.
Gövdedeki hava giriþlerini düzenli olarak,
yumuþak bir fýrça veya kuru bir bez ile
temizleyin.
Düzenli olarak motor yuvasýný nemli bir bezle
silin. Temizlik için, plastik gövdede hasarlara
neden olabilecek kimyasal maddeler içeren
detarjan yada çözücü kullanmayýn.

Garanti politikasý
Aþaðýda belirtilen nedenler garanti kapsamý
dýþýndadýr:
 Saklama veya kullaným sýrasýnda aþýnmýþ
veya yýpranmýþ býçaklarýn, naylon hatlarýn
ve zincirlerin deðiþtirilmesi. Bunlar normal
kullaným sýrasýnda aþýnan deðiþtirilebilir
parçalardýr.
 Ani darbe veya hor kullanýlma sonucu
meydana gelen arýza,
 Bu kullaným kýlavuzundaki talimatlara ve
tavsiyelere uygun olmayan kullaným
sonucunda meydana gelen arýza.

Çevre Korumasý
Makinenizin kullanma ömrü dolduðunda
veya kullanýlamayacak durumda
olduðunda, onu atmadan önce çevre
konusunu düþünün. Black&Decker
servisleri aletlerinizi alacak ve çevreye
zarar vermeyecek bir þekilde yok
edecektir.

Orijinal Black&Decker aksesuar ve parçalarýnýn
dýþýndaki aksesuarlarýn ve parçalarýn
kullanýlmasý, makinenize zarar verebilir veya
performansýný düþürebilir, ve bu durum
garantinin geçerliliðini yitirmesine neden olabilir.

Teknik Özellikleri
Voltaj
Giriþ Gücü
Býçak Salýnýmý
Býçak Boyu
Diþ Aralýðý
Býçak Fren Süresi
Aðýrlýðý

V
W
dev/dak
cm
mm
san
kg

Satýþ sonrasý hizmet politikasý

GT20
230
330
1800
41
12
<1
2.4

Hedefimiz mükemmel hizmet, hýzlý tamir, her türlü
parça temini ve tam aksesuar desteði
saðlamaktýr. Yardýma veya tavsiyeye ihtiyacýnýz
olduðunda lütfen bölgenizdeki Black&Decker
Yetkili Servisini arayýnýz.
Eðer makineniz tamir gerektiriyorsa en yakýn
yetkili servise götürünüz veya gönderiniz.
Garantili tamirlerde, fatura ve garanti kartý talep
edilmektedir. Black&Decker, yetkili servis
merkezleri aracýlýðýyla ülke çapýnda satýþ
sonrasý hizmet sunmaktadýr.

Garanti
Black&Decker ürünleri, üretim ve montaj
hatalarýna karþý 2 yýl garanti kapsamý
dahilindedir. Fatura ve garanti kartý
gerekmektedir.
Eðer Black&Decker makineniz garanti süresi
içinde hatalý malzeme veya iþçilikten dolayý
arýzalanýrsa, bütün arýzalý parçalarý deðiþtirmeyi
ya da, kendi taktirimize göre, aþaðýdaki hallerde
makinenizi yenisiyle deðiþtirmeyi kabul
ediyoruz:
 Makineniz, fatura ile birlikte yetkili
servislerimizden birine getirildiðinde,
 Makineniz tüketici sýnýflandýrmasýna uygun
þekilde kullanýldýðýnda,
 Makineniz kiralama amaçlý kullanýlmadýðýnda,

Satýþ sonrasý hizmetimiz hakkýndaki tüm
detaylarý herhangi bir servis merkezimizden
temin edebilirsiniz.

Diðer Black&Decker ürünleri
Black&Decker, bahçedeki hayatý daha da
kolaylaþtýran bahçe aletleri ve makineleri
konusunda oldukça zengin bir yelpazeye
sahiptir. Eðer diðer ürünler hakkýnda daha fazla
bilgi almak isterseniz, bu kitapçýðýn arkasýnda
adresi belirtilen Black&Decker Ofisi ile temas
kurabilir veya Black&Decker satýcýnýz ile
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görüþebilirsiniz. Diðer ürünler arasýnda þunlar
da bulunmaktadýr:
Çim kesme makineleri
Misinalý çim kesme makineleri
Zincirli aðaç testereler
Çit budama ve kesme makineleri
Yaprak toplama
Öðütücüler
Tüm ürünler her ülkede bulunmayabilir.

EC UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ
GT20 / GT25 ürününün 98/37/EC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN50144, EN55014, EN61000e
uygun olduðunu belirtiriz.
EN50144e göre ölçülen
ses basýncý
Ölçülen ses gücü

88 dB (A)
101 dB (A)

EN50144e göre ölçülen el kol titreþimi <2.5m/s2

Brian Cooke
Mühendislik Bölümü Müdürü
Spennymoore, County Durham DL 16
6JG ÝNGÝLTERE
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GT249 GT250 GT251 GT252
GT259 GT260 GT261 GT20 GT25

GT20 / GT25
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BLACK & DECKER YETKÝLÝ SERVÝS ÝSTASYONLARI
Adana - Pay Elektrik
Kýzýlay Cad. Memduh Görgün Pasajý No. 30 Adana Tel: (0322) 351 12 95
Ankara - Orhan Bobinaj
Yalýnç Sok. No. 7 Siteler Ankara Tel: (0312) 350 95 29
Bursa - Tursam Ltd. Þti.
Uluyol Güzel Sok. No. 31 Bursa Tel: (0224) 255 69 67
Denizli - Örsler Bobinaj
Demirciler Çarþýsý No. 19 Denizli Tel: (0258) 261 42 74
Erzincan - Ümit Elektrik Makina
Sanayi Çarþýsý 767. Sok. No. 54 Tel: (0446) 224 08 01
Gaziantep - Karaþahin Bobinaj
Þenyurt Cad. No. 35/B Gaziantep Tel: (0342) 233 07 46
Ýstanbul - Fýrat Dýþ Ticaret
Tersane Cad. Kuthan No. 38 D: 305/6 Karaköy Ýstanbul Tel: (0212) 252 93 43
Ýzmir - Yýlmaz Bobinaj
2830 Sokak No.36, 1. Sanayi Sitesi Ýzmir Tel: (0232) 433 80 51
Ýzmit - Cenker Ticaret
Körfez Küçük Sanayi Sitesi No. 9 491B Blok Ýzmit Tel: (0262) 335 18 94
Trabzon - Makine Market
Rize Cad. Demirkýrlas Ýþ Merkezi No. 70 Tel: (0462) 328 14 80

