
M2 ve M4 MODELLERİ
KURULUM KILAVUZU

  TÜRKÇE   

1. Gövde 2. Lama Kol   3. Gövde Somun    4. Anahtar      5. Kelepçe
6. Civata 7. Somun   8. Kauçuk Takoz    9. Burç     
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KURULUM AŞAMASI

YEDEK PARÇALAR

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR
1. Taşlı bölgede çapa yapılması uygun değildir. Bıçakları ve dişlileri kırabilir. Bu kullanıcı hatası olup,
   garanti kapsamı dışındadır.

2. Bıçaklar sarf malzemesi olup garanti kapsamı dışındadır.

3. Yetkili servis dışında sökülen veya sökülmeye çalışılan ürün garanti kapsamı dışındadır.

4. Islak ve nemli toprakta çapalama yapılmasından kaynaklı arızalar garanti kapsamı dışındadır.

UYARI!
Çapa aparatındaki bıçak civataları Loctite vida sabitleyicileri ile sabitlenmiştir. Bıçakları çıkarmak için, bıçak 
civatalarını sıcak hava tabancasıyla ısıtın ve sonra sökün aksi takdirde civatalar kırılabilir. Yeni bıçakları 
takarken civataları Loctite vida sabitleyicileri ile sıkın.

Makine gövdesi ile bıçak arasına sıkışan otları, ipleri veya tel gibi malzemeleri temizlemeden çalışma 
yapmayınız. Makine gövdesine zarar verirsiniz.

1
Kauçuk takozları lama kolların üzerindeki deliklere geçiriniz.

Frezeli Kilitleme Pulunu, tırpan şaftının ucundaki redüktör dişili 
grubunun vidasına 6. resimdeki gibi yerleştirin.

Frezeli Kilitleme Pulunun yanındaki delikten redüktör dişli grubuna 
sabitleyin. Buji anahtarı ile sola doğru çevirerek gövde somununu 
iyice sıkınız.

Kutu içinden çıkan iki adet anah-
tarı sola doğru sıkıca sıkınız. 
Çapayı tırpandan ayırmak istedi- 
ğinizde, resimdeki gibi  anahtarları 
yerleştiniz, somuna taktığınız anah- 
tara bir çekiç yardımı ile sertçe tıkla-
yarak sökünüz.

2 adet lama kollarını şekilde gö-
rüldüğü gibi gövdedeki kulak-
lara, 6 nolu civatalar ile sıkınız.

Kelepçeleri alt ve üstten şafta yerleştirip, lama kollarını kelepçelerin 
altına getirerek cıvata ve somunlar ile sıkınız.

Gövde somunun altındaki girintiyi, Frezeli Kilitleme Pulunun 
çıkıntısına gelecek şekilde yerleştirip, sol dişli somun ile sabitleyin.

Gövde somununu sola doğru çevirerek, çapanın ana dişlisine 
vidalayın.

Kauçuk takozların içlerine burçları takınız. Burçların şapkalarını 
lamaların bükülü yönlerinden takınız

Anahtarların arka tarafları ile cıvata ve somunları iyice sıkarak 
şafta sabitleyiniz.

Çapanız kullanıma hazırdır.
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