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UYGULAMA

1. Kesim esnasında,  testereyi  iki  elinizle,  elleri  tam kavrayacak  şekilde  sıkıca  tutunuz.
Solak olsanız dahi testereyi sağ elinizle arka taraftaki elcikten, sol elinizle ön taraftaki
elcikten kavrayınız. Sağlam kavrama geri tepme veya beklenmedik bir durum esnasında
kontrolü kaybetmeme konusunda size yardımcı olacaktır.  Testerenizin elciklerini kuru,
temiz  tutarak,  yağ  ve  benzinden  arındırarak  kaymayı  engelleyebilir  ve  kontrolünü
arttırabilirsiniz.

2. Testereler son hızda çalışmak üzere dizayn edilmiştir.  Verimliliği  arttırmak, zamandan
kazanmak ve güvenli bir operasyon için tam güçte kullanınız.

3. Kesme zincirinin düzleminden uzak durmak amacıyla hafifçe yana doğru eğiverip kesme
işlemini  yaparak,  zincir  ve  kılavuzdan  kaynaklanabilecek  olası  yaralanma  risklerini
azaltmış olursunuz.

4. Testerenizi  taşırken  motorun  kapalı,  zincir  ve  kılavuzun  arkaya  bakar  şekilde  ve
susturucunun vücudunuzdan uzak bir şekilde bulunduğundan emin olunuz.

5. Asla  omuz  hizasından  yukarda  kesme  yapmayınız.  Testerenizi  yukarda  tutmak
kontrolünü kaybetmenize sebep olabilecektir.

6. Teçhizatlarınız tam olmadan ve yeterli tecrübe sahibi olmadan testerenizi merdiven veya
ağaç üzerinde asla kullanmayınız. Aldığınız reaksiyon dengenizi bozabilir.

7. Geri tepme riskini engellemek için çalıştığınız alanın engellerden arındırılmış olduğuna
emin olunuz.  Testerenizi  kullanırken kılavuzun burnunun kütüğe,  dala veya herhangi
başka bir objeye temas etmediğinden emin olunuz.

8. Bedeniniz  ve  kıyafetlerinizin  testerenin  hareket  halindeki  zincirden  uzakta
bulunduğundan emin olarak dikkatlice kullanınız.

9. Zarar  görmüş,  arızalı  ya  da düzensiz  sesler  çıkartan  bir  motorlu  testereyi  kesinlikle
kullanmayınız. Testereyi kullanmaya başlamadan önce özellikle tetik ve fren tertibatının
çalışıp çalışmadığını kontrol deneyerek etmeniz büyük önem taşımaktadır.

10. Motorlu testere ve zincir üreticisinin bileme ve montaj yönergesini eksiksiz uygulayın. Bir
zincirin  bilenmesi  iki  işlemden  oluşmaktadır.  Birincisi,  kesici  nitelikteki  kısımların
bilenerek keskinleştirilmesidir.   En az onun kadar önemli  ikinci operasyon da derinlik
göstergelerine uygunlukla ayak derinlik ayarlanmasıdır.

11. Motorlu  testere  üreticisinin  önerdiği  ve  eşdeğer  uygunluğunda  bulduğu  kılavuz  ve
zincirleri  kullanınız.  Biliniz  ki,  zincir  ve  kılavuz seçimi  sadece performansı  değil  aynı
zamanda güvenliğin de çok önemli bir unsurudur.

12. Zincir gerginliğinin doğru şekilde ayarlanmış olduğundan emin olun. Gevşek bir zincir
kılavuzdan fırlayarak makineye ve kullanana önemli zararlar verebilir.

13. Testerenizi benzin bidonu ya da yanıcı maddelerden en az 10 metre uzakta çalıştırın.
14. Yakıt ikmali işlemi esnasında kesinlikle sigara içmeyin ve makineyi havalandırması olan

alanlarda ya da açık havada kullanın.

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum. 
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