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EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS E AVISOS DE SEGURANÇA

NÚMERO DA APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DO CE DE EMISSÃO
DE EXAUSTÃO

e13*97/68SH2G3*2002/88*0104*04

AVISO!!!
RISCO DE DANOS AUDITIVOS

Use protecções para a cabeça,  olhos e ouvidos.

HTZ2310 22.5 cm3 108 dB(A) 97 dB(A) 9.8 m/s2 6.5 m/s2

CHTZ2310 22.5 cm3 106 dB(A) 95 dB(A) 12.3 m/s2 8.1 m/s2

MODELO NÍVEL DE SOM NÍVEL DE VIBRAÇÃO

 LwA(guaranteed) LpAav ahv,eq A(8)

ISO 11094 prEN774 ISO 8662

AVISO!!!
RISCO DE DANOS AUDITIVOS

Use protecções para a cabeça,  olhos e ouvidos.

HT2310

CHT2310
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PRIMEIRO A SEGURANÇA
As instruções contidas nas advertências no interior deste manual
marcadas com um símbolo  dizem respeito a pontos críticos
que devem ser tomados em consideração para evitar  possíveis
ferimentos físicos graves e por esta razão é-lhe pedido que leia
cuidadosamente todas as ditas instruções e as siga sem omis-
são.

ADVERTÊNCIAS NO MANUAL

AVISO
Esta marca indica instruções que devem ser seguidas de
maneira a evitar acidentes que podem conduzir a ferimentos
físicos graves ou a morte.

IMPORTANTE
Esta marca indica instruções que devem ser seguidas ou
conduzirá à falha mecânica, avaria ou danos.

NOTA
Esta marca indica sugestões ou indicações úteis na utilização
do produto.
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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EC

Nós,                                  Husqvarna Zenoah Co., Ltd.

1-9, Minamidai, Kawagoe, Saitama, Japão

declaramos como exclusiva responsabilidade que os seguintes produtos
mencionados nesta declaração estão em conformidade com

DIRETIVA 89/336/EEC, 98/37/EC

2000/14/EC Produção de Controle Interno

Os produtos a que se referem são:

DESIGNAÇÃO : APARADORES DE ARBUSTOS
MODELOS : HT2310   CHT2310

NÚMEROS DE SÉRIE : 70300001 e acima

A companhia mencionada acima manterá em arquivo a seguinte
documentação técnica com o propósito de qualquer inspecção.
• Instruções do funcionamento
• Planos e Gráficos
• Descrição de medidas concebidas para assegurar a conformidade
• Outras documentações técnicas: Folhas de especificações

Norma de inspecção

Saitama, Japão         1 de Dezembro de 2007

Masahiko GOUDA
Director Geral, Departamento de Garantia de Qualidade
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2. Características

1. Localização dos componentes

1. Cabo direito
2. Cobertura do purificador de ar
3. Botão do arranque
4. Cabo esquerdo
5. Alavanca do aceleradorr
6. Lâmina
7. Caixa de engrenagens
8. Silenciador
9. Punho curvo

10. Cabo dianteiro
11. Cabo traseiro
12. Placa de recepção

Modelo ........................................................................................... HT2310 / CHT2310
Do tipo................................................................................................. Tipo dupla-ação

HT2310 / CHT2310 ....................................................Lâmina única / Lâmina dupla
Comprimento da lâmina (da ponta até a Caixa de Engrenagens)

HT2310 / CHT2310 ............................................................................ 750 / 600 mm
Motor

Modelo ...........................................................................................  Zenoah G23LH
Deslocamento ..........................................................................................  22,5 cm3

Carburador ...............................................................  Do tipo de diafragma Walbro
Sistema de ignição ......................................... Volante magneto controlado por C.I
Vela de ignição .......................................... CHAMPION RCJ6Y OU NGK BPMR7A
Combustível ...........................................................  Mistura (Gasolina 50 : Óleo 1)
(quando usar óleo genuíno ZENOAH)

Capacidade do depósito de combustível ............................................................ 0,6 L
Acionador de arranque ........................................... Acionador de arranque por recuo
Transmissão .......................................................................................... Tipo centrífuga
Taxa de redução

HT2310 / CHT2310 ................................................................................  4,14 / 4,14
Peso a seco s/acessórios

HT2310 / CHT2310 ...............................................................................  5,3 / 5,3 kg

As características estão sujeitas a alterações sem aviso.
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3. Etiquetas de advertência na máquina

Para uma operação e manutenção seguras, foram gravados em relevo os símbolos na máquina. De acordo com
estas indicações, tome o cuidado de não cometer algum erro.

Nunca modifique a sua máquina.
Não garantiremos a máquina, se utilizar o
aparador de arbustos modificado ou se não
obedecer  à utilização apropriada escrita no
manual.

Se a etiqueta de advertência se destacar ou
ficar suja e se tornar impossível de ler, deverá
contactar o revendedor de quem comprou o
produto para encomendar novas etiquetas e
afixá-las na(s) posição(ões) exigida(s).

Entrada para reabastecer “GASOLINA MISTURA„
Localização: TAMPA DO DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL

A direcção para fechar o ar
Localização: COBERTURA DO PURIFICADOR DE AR

A direcção para abrir o ar
Localização: COBERTURA DO PURIFICADOR DE AR

4. Símbolos na máquina

(1)Leia o manual do proprietário antes
de utilizar a máquina.

(2)Use acessórios de protecção para
cabeça, olhos e ouvidos.

(3)A utilização imprópria desta máquina
pode provocar acidentes e causar
lesões graves ou mor te. Leia
cuidadosamente este manual e pra-
tique com o aparador de sebes até
estar totalmente familiarizado com
todas as operações e ter aprendido
como usá-la corretamente.

(4)Esta máquina é extremamente afiada
e  pode  fac i lmen te  p rovoca r
ferimentos.
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 5. Para operação em segurança
1. ESSA MÁQUINA PODE CAUSAR

LESÕES SÉRIAS. Leia este manual
atentamente até que você o
compreenda por completo e siga
todas as instruções de segurança
e operação. Além disso, saiba como
desligar a máquina rapidamente em
caso de emergência.

2. Mantenha este manual à mão de
maneira a que possa tomá-lo como
referência mais tarde quando quer
que surjam quaisquer questões.
Anote também, se possuir quais-
quer questões que não possam ser
respondidas aqui, contacte o reven-
dedor de quem adquiriu o produto.

3. Assegure-se sempre de incluir este
manual quando vender, emprestar
ou, ao contrário, transferir a pro-
priedade deste produto.

4. Nunca permita que crianças ou
alguém incapaz de compreender
totalmente as indicações dadas no
manual de utilizar esta máquina.

CONDIÇÕES DE TRABALHO
1. Quando utilizar o produto, deverá

trajar vestuário apropriado e equipa-
mento protector.

(1) Capacete rígido
(2) Protectores dos ouvidos
(3) Óculos de protecção ou protector

da face
(4) Luvas espessas de trabalho
(5) Botas de trabalho de sola anti-

derrapante

2. E deverá transportar consigo.
(1) Ferramentas acessórias
(2) Combustível apropriado de re-

serva
(3) Lâmina sobressalente
(4) Objectos para sinalizar a sua área

de trabalho (corda, sinais de ad-
vertência)

(5) Apito (para colaboração ou emer-
gência)

(6) Machadinha ou serrote (para re-
moção de obstáculos)

3. Não use vestuário folgado, jóias, cal-
ções, sandálias ou andar descalço.
Não use nada que possa ser apan-
hado por uma peça em movimento
da unidade. Apanhe o cabelo de
maneira a que permaneça acima da
altura do ombro.

CIRCUNSTÂNCIAS
DE TRABALHO
 1. Nunca arranque com o motor dentro

de um compartimento ou edifício fe-
chado. Os fumos de escape contêem
monóxido de carbono que é peri-
goso.

2. Nunca utilize o produto,
a. quando o solo esteja escorre-

gadio ou quando não possa
manter uma postura firme.

b. À noite, em momentos de nevo-
eiro cerrado ou em quaisquer
outros momentos quando o seu
campo de visão possa estar
limitado e seja difícil ganhar
uma visão clara da área de
trabalho.

c. Durante uma chuvada, durante
um temporal com rajadas de
vento fortes, ou em qualquer
ou t ra  ocas ião  em que as
condições meteoro lógicas
tornem insegura a utilização do
produto.

PLANO DE TRABALHO
1. Nunca deve utilizar o produto quando

sob a influência do álcool, quando
sofrer de cansaço ou ausência de
descanso, quando sofrer de segura
como resultado de ter tomado
medicamento a frio ou em qualquer
outro momento quando exista uma
possibilidade de que o seu juízo
possa ser limitado ou que possa não
ser capaz de fazer funcionar ade-
quadamente o produto de uma ma-
neira segura.

2. Quando planear a calendarização do
seu trabalho, ofereça bastante tempo
para descansar. Limite a quantidade
de tempo sobre o qual o produto deva
ser utilizado contínuamente a algo à
volta de 30 - 40 minutos por sessão e
leve 10 - 20 minutos de descanso
entre sessões de trabalho. Tente
também manter uma quantidade to-
tal de trabalho executado num único
dia dentro do período de 2 horas ou
menos.

 AVISO

1. Se não respeitar o tempo de trabalho
ou a maneira de trabalhar (Veja
“UTILIZAÇÃO DO PRODUTO„),
poderá ocorrer a Lesão da Tensão
Repetitiva (RSI).
Se sentir desconforto, vermelhidão e
inchaço dos seus dedos ou de
qualquer outra parte do seu corpo,
consulte um médico antes de piorar.

2. Para evitar queixas sobre o ruido, em
geral, faça funcionar o produto entre
as 8 a.m. e as 5 p.m. em dias de
semana e das 9 a.m. às 5 p.m. aos
fins-de-semana.

 NOTA

Verifique e siga os regulamentos locais
quanto aos níveis sonoros e quanto às
horas do funcionamento para o produto.
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 5. Para operação em segurança
ANTES DO ARRANQUE
DO MOTOR
1. A área no interior de um perímetro de

15 m da pessoa que utiliza o produto
deverá ser considerada uma área de
risco na qual ninguém deverá entrar.
Se necessário, deverão ser coloca-
das corda de advertência amarela,
sinais de advertência em torno do
perímetro da área. Quando estiver
para ser executado trabalho simulta-
neamente por duas ou mais pessoas,
deverá também ser tomado cuidado
para olhar constantemente em redor
ou, de contrário, verificar da presença
e posições de outras pessoas a
trabalharem de maneira a manter
uma distância entre cada pessoa,
suficiente para assegurar a protec-
ção.

2. Verifique as condições da área de
trabalho para evitar qualquer aci-
dente batendo em obstáculos escon-
didos tais como tocos, pedras, latas
ou vidro quebrado.

 IMPORTANTE

Remova qualquer obstáculo antes de
iniciar o trabalho.

3. Inspeccione a unidade inteira procu-
rando apertos com folgas e fuga de
combustível. Assegure-se de que o
acessório de corte se encontra ade-
quadamente instalado e apertado
firmemente.

FAZER ARRANCAR
O MOTOR
1. M a n t e n h a  e s p e c t a d o r e s ,

especialmente crianças, e animais a
pelo menos 15 m de distância do lo-
cal de operação. Se alguém se
aproximar, páre imediatamente o mo-
tor.

2. O produto está equipado com um
m e c a n i s m o  c e n t r í f u g o  d e
embreagem,  ass im a  lâmina
removível pode se mover quando o
motor é ligado. Quando fizer arrancar
o motor, coloque o produto no solo
numa área limpa plana e retenha-o
firmemente no seu lugar de maneira
a assegurar que nem a peça de corte
nem o acelerador entrem em contacto
com qualquer obstáculo quando o
motor arrancar.

 AVISO

• Nunca coloque o acelerador na posi-
ção de velocidades elevadas quando
fizer arrancar o motor.

• Nunca ligue o motor do lado do
acessório de corte.

3. Após ligar o motor, verifique se a
lâmina removível pára de se mover
quando o acelerador é movido
totalmente para trás para a sua
posição original. Se ela continua a se
mover mesmo com o acelerador
totalmente movido para trás, desligue
o motor e leve sua unidade para
assistência técnica autorizada
ZENOAH para manutenção corretiva.

UTILIZAÇÃO DO PRODUTO

 IMPORTANTE

Corte apenas materiais recomendados
pelo fabricante. E utilize apenas para
tarefas explicadas no manual.

1. Agarre firmemente os punhos com
ambas as mãos utilizando a totali-
dade da mão. Coloque os seus pés
ligeiramente separados (ligeiramente
mais separados do que a distância
entre os seus ombros) de maneira a
que o seu peso esteja distribuido
igualmente ao longo de ambas as
pernas e assegure-se sempre de
manter uma postura firme, igual
enquanto a trabalhar.

2. Mantenha a velocidade do motor ao
nível exigido para executar o trabalho
de corte e nunca eleve a velocidade
do motor acima do nível necessário.

3. Se a unidade começar a sacudir ou
vibrar, desligue o motor e verifique a
unidade toda. Não a utilize até que o
problema seja adequadamente corri-
gido.

4. Mantenha todas as partes de seu
corpo afastadas da lâmina de corte
em movimento e de superfícies
quentes.

5. Nunca toque no silenciador, vela de
ignição ou outras peças metálicas
do motor enquanto o motor estiver em
funcionamento ou imediatamente
após desligar o motor. Ao fazê-lo
poderá resultar em queimaduras
graves ou choque eléctrico.

6. Enquanto est iver  operando a
máquina, certifique-se de que está
em pos ição  cer ta  e  segura ,
especialmente quando estiver
utilizando degraus ou escada.
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 5. Para operação em segurança
•  SE ALGUÉM SE APROXIMAR
1. Proteja em todos os momentos con-

tra as situações de risco. Advirta os
adultos para manterem os animais de
estimação e crianças longe da área.
Tome cuidado se alguém se apro-
ximar de si. Poderá resultar em feri-
mentos por causa de lixo projectado.

2. Se alguém o chamar ou, de contrário,
o interromper enquanto estiver a
trabalhar, assegure-se sempre de
desligar o motor antes de se voltar.

MANUTENÇÃO
1. Execute a manutenção e verifique o

funcionamento descrito no manual
em intervalos regulares, de maneira
a manter o seu produto em condições
de trabalho apropriadas.

2. Sempre desligue o motor antes de
executar manutenção, checar
procedimentos ou trabalhar na
máquina.

 AVISO

As peças metálicas alcançam tempe-
raturas elevadas imediatamente após
parar o motor.

3. Quando substituir o acessório de
corte ou qualquer outra peça ou
quando mudar o óleo ou qualquer
lubrificante, assegure-se sempre de
utilizar apenas produtos ZENOAH
ou produtos que tenham sido
certificados por ZENOAH para
utilização com o produto ZENOAH.

4. Na eventualidade de qualquer peça
dever ser trocada ou de qualquer
trabalho de manutenção ou de
reparação não descrito neste manual
dever ser executado, contacte por fa-
vor um representante da loja do
revendedor de reparação autorizado
ZENOAH ma is  p róx ima para
assistência.

5. Não utilize qualquer artigo ou aces-
sório que não os que portem a marca
ZENOAH e sejam recomendados
para a unidade.

6. Sob nenhuma circunstância deverá
jamais desmantelar o produto ou
alterá-lo de qualquer maneira. Ao
fazê-lo, poderá resultar em o produto
ficar danificado durante o funcio-
namento ou o produto se tornar inca-
paz de funcionar adequadamente.

MANEIO DO COMBUSTÍVEL
1. O motor do produto ZENOAH foi

concebido para trabalhar com uma
mistura de combustível que contenha
gasolina altamente inflamável. Nunca
guardar latas de combustível ou
encher o depósito da unidade em
qualquer lugar onde haja uma
caldeira, forno, lareira a madeira,
fagulhas eléctricas, fagulhas de
soldadura ou qualquer outra fonte de
calor ou de lume que possam incen-
diar o combustível.

2. Nunca fume enquanto a fazer
funcionar a unidade ou encher o seu
depósito de combustível.

3. Quando tornar a encher o depósito,
desligue sempre e mantenha-o até
arrefecer. Faça uma observação
atenta em redor para se assegurar de
que não há fagulhas ou chama viva
algures próximo antes de reabaste-
cer.

4. Limpe completamente combustível
derramado utilizando um trapo seco
se ocorrer qualquer derrame de
combustível durante o re-abaste-
cimento.

5. Após re-abastecer, aparafuse firme-
mente de volta a tampa do combu-
stível no depósito de combustível e,
depois, leve a unidade para um ponto
3 m ou mais distante de onde foi re-
abastecido antes de ligar o motor.

6. Não inale os vapores do combustível
pois eles são tóxicos

TRANSPORTE
1. Quando transportar o produto à mão,

cubra a peça de corte se necessário,
ice o produto e leve-o prestando
atenção à lâmina.

2. Nunca transporte o produto sobre as
estradas acidentadas a grandes
distâncias por veículo sem retirar todo
o combustível do depósito de combu-
stível. Se o fizer, poderá derramar
combustível do depósito durante o
transporte.



PT-9

HT2310 / CHT2310

P
T

1. Meça as quantidades de gasolina e óleo a misturar.
2. Coloque parte da gasolina num recipiente limpo e aprovado

para combustível.
3. Adicione todo o óleo e agite bem.
4. Adicione o resto da gasolina e agite novamente durante

pelo menos um minuto. Dado que alguns óleos podem ser
difíceis de misturar dependendo dos ingredientes do óleo,
é necessária uma forte agitação para o motor durar. Tome
cuidado pois se a agitação for insuficiente, aumenta o
perigo de gripagem dos pistões devido a uma mistura
anormalmente pobre.

5. Ponha uma indicação clara no exterior dos recipientes para
evitar misturar com gasolina ou outros recipientes.

6. Indique o conteúdo no exterior do recipiente para uma fácil
identificação.

■ ABASTECIMENTO DA UNIDADE
1. Desaperte e remova o tampão do combustível. Pouse o

tampão numa superfície sem pó.
2. Abasteça o depósito de combustível até 80% da capa-

cidade de enchimento.
3. Aperte firmemente a tampa do combustível e limpe qualquer

derrame de combustível ao redor da unidade.

1. Escolha um piso desimpedido para abastecer.
2. Afaste pelo menos 3 metros do ponto de abastecimento

antes de ligar o motor.
3. Pare o motor antes de reabastecer a unidade. Nessa altura,

certifique-se que agita suficientemente a mistura de gaso-
lina no recipiente.

■ PARA PROLONGAR A VIDA DO SEU MOTOR,
EVITE:

1. COMBUSTÍVEL SEM ÓLEO (GASOLINE PURA) – Provo-
cará muito rapidamente danos graves nas partes internas
do motor.

2. GASOHOL (Mistura de álcool e gasolina) – Pode provocar
a deterioração das peças de borracha e/ou plástico e a
interrupção da lubrificação do motor.

3. ÓLEO PARA MOTORES DE 4 TEMPOS – Poderão provocar
incrustações na vela de ignição, bloqueamento da janela
de escape ou bloqueamento dos segmentos.

4. Mistura de combustível que tenha sido deixada sem
utilização durante um período de um mês ou mais
poderá entupir o carburador e resultar no mau funciona-
mento do motor.

5. No caso de armazenar o produto durante muito tempo,
limpe o depósito de combustível depois de o esvaziar. Em
seguida, faça funcionar o motor e esvazie o carburador da
mistura de combustível.

6. No caso de descartar o recipiente de óleo de mistura, faça-
o apenas para um local autorizado para o efeito.

•    Em relação aos detalhes das garantias de segurança, leia
cuidadosamente a descrição na secção Garantia Limitada.
Além disso, o desgaste normal e as alterações do produto
sem influência funcional, não são cobertas pela garantia.
Tenha também em atenção que, se a utilização descrita no
manual de instruções não for observada relativamente à
mistura de gasolina, etc. descrita aqui, poderá não ser
coberta pela garantia.

6. Combustível
■ COMBUSTíVEL

• A gasolina é muito inflamável. Evite fumar ou aproximar
do combustível qualquer chama ou faíscas. Certifique-
se de que pára o motor e o deixa arrefecer antes de rea-
bastecer a unidade. Seleccione um terreno ao ar livre
sem vegetação para abastecer e afaste-se pelo menos
3 metros  do ponto de abastecimento antes de fazer arran-
car o motor.

• Os motores Zenoah são lubrificados com óleo especialmente
formulado para uso em motores a gasolina de 2 tempos
arrefecidos por ar. Se não estiver disponível o óleo Zenoah,
use um óleo de boa qualidade com aditivo anti oxidante
expressamente indicado para uso em motores de 2 tempos
arrefecidos a ar (ÓLEO DE GRAU JASO FC ou GRAU ISO
EGC).

• Não use óleo de mistura BIA ou TCW (tipo 2 tempos arrefe-
cido a água).

■ PROPORÇÃO DE MISTURA RECOMENDADA
GASOLINA 50 : ÓLEO 1
(quando usar óleo genuíno ZENOAH)

• As emissões de escape são controladas pelos parâmetros
e componentes fundamentais do motor (p.ex. carburação,
tempo de ignição e tempo de escape) sem a adição de
material significativo ou a introdução de material inerte
durante a combustão.

• Estes motores são certificados para trabalhar com gasolina
sem chumbo.

• Certifique-se de que é usada gasolina com uma octanagem
mínima de 89RON (USA/Canada: 87AL).

• Se usar uma gasolina com octanagem inferior ao valor
prescrito, existe o perigo de a temperatura do motor aumen-
tar e poderá como consequência ocorrer um problema no
motor, como um pistão gripado.

• A gasolina sem chumbo é recomendada para reduzir a
contaminação do ar com benefícios para a sua saúde e do
meio-ambiente.

• Gasolinas ou óleos de fraca qualidade podem danificar os
retentores, mangueiras de combustível ou o tanque de
combustível do motor.

■ COMO MISTURAR COMBUSTÍVEL

•   Preste atenção à agitação.



PT-10

HT2310 / CHT2310

ARRANQUE DO MOTOR

  AVISO

O cabeçote de corte começa a se mover quando o
motor for acionado.

1. Solte a alavanca de aceleração e certifique-se de que
ele esteja totalmente para trás.

2. Coloque o interruptor de ignição na posição “RUN”.

a

b

[HT2310]

STOP RUN

          

a

b

[CHT2310]

STOP
RUN

(a) Alavanca do aceleradorr    (b) Interruptor de ignição

3. Empurre várias vezes a bomba do primário até que o
combustível em excesso flua no tubo claro.

(1) Bomba do primário

4. Quando o motor estiver frio, coloque o starter na
posição fechada.

(a) Alavanca do ar    (b) Abrir    (c) Fechar

5. Coloque a unidade num lugar plano, rijo.  Mantenha
a cabeça de corte limpa de tudo à sua volta.

7. Operação
6. Enquanto segura a unidade firmemente, puxe

rápidamente para fora a corda de arranque até que
o motor dispare.

7. Depois de ligar o motor, permita que o motor se
aqueça. Puxe a alavanca de aceleração.

PARAGEM DO MOTOR

1. Liberte a alavanca do acelerador e faça correr o motor
durante meio minuto.

2. Desloque o interruptor de ignição para a posição
“STOP”.

a

b

[HT2310]

STOP RUN

          

a

b

[CHT2310]

STOP
RUN

 NOTA

Se o motor não parar depois de desligar o interruptor,
feche o afogador e o motor irá parar depois de um
instante.
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(1)

90° 90°

45°45° 45°45°

TRABALHO DE CORTE

 AVISO
• As condições de tempo e altitude podem afectar a

carburação.
• Não permita que ninguém fique perto do aparador

de arbustos enquanto trabalha ou enquanto ajusta
o carburador.

COMO USAR: CABO (CHT2310)
• Para reduzir a fadiga ao aparar as pontas, a alavanca

pode ser girada por 45° ou 90° para a direita ou para
a esquerda.

• Não prima o acelerador durante esta operação!

Proceda da seguinte maneira:
1. Libere a alavanca puxando o mecanismo de

travamento.
2. Gire o cabo até a alavanca de travamento fazer clique

no lugar.
3. Quando o cabo estiver travado em sua nova posição,

poderá aplicar o acelerador de novo.

• Poderá inclinar o cabo mesmo com o motor em ralenti,
pois o aparador de arbustos está equipado com um
freio de lâmina que mantém as lâminas paradas.

7. Operação

(1) Alavanca de
travamento

■ TÉCNICAS DE APARO DE ARBUSTOS
Apare primeiro os lados do arbusto e depois a parte do
alto.

Corte vertical:
• Com o aparador de arbustos de lâmina de lado único,

modelo HTZ7500, sempre corte de baixo para cima.

• Com o modelo de lâmina de dois lados CHTZ6000/
CHTZ7500, utilize um corte em arco de baixo para
cima, e depois para baixo, para usar ambos os lados
das lâminas.

• Use somente a quantidade de aceleração necessária
para realizar o trabalho. Velocidade excessiva do motor
é desnecessária.

• Evite cortar galhos grossos, pois isso danificará a lamina
e reduzirá a vida útil dos sistemas de acionamento.

• Inclinar o podador em um ângulo de 5 a 10° com relação
ao objeto a ser aparado facilita o trabalho e traz bons
resultados.

• Sempre mantenha seu corpo no lado do carburador do
seu podador, nunca no lado do silencioso.

• Quando for operar pela primeira vez uma máquina nova,
nos primeiros minutos é possível que um pouco de
lubrificante saia da caixa de engrenagens. Entretanto,
como é só excesso de lubrificante, não existe motivo
para preocupação. Só limpe o excesso, quando o mo-
tor estiver parado, para a próxima operação.

• Sempre lembre que a PONTA do fio é que corta. Você
obterá melhores resultados se não empilhar o fio na área
de corte. Deixe que a unidade corte na sua própria
velocidade.

Corte horizontal:
• Para obter os melhores cortes, incline levemente a

lâmina (5÷10°) na direcção do corte.

Corte devagar, sobretudo com arbustos espessos.

AVISO
Siga sempre as precauções de segurança. O aparador
de arbustos só deve ser usado para aparar arbustos
ou pequenas moitas. É proibido cortar outros tipos
de material. Não use o aparador de arbustos como
alavanca para erguer, mover ou quebrar objectos,
nem o trave em suportes fixos. É proibido aplicar
ferramentas ou aplicações que não sejam as
indicadas pelo fabricante na tomada de potência do
aparador de arbustos. Não o utilize para aparar
árvores ou cortar grama.
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 AVISO

• Assegure-se de que o motor parou e está frio an-
tes de executar qualquer manutenção na máquina.
O contacto com a cabeça de corte em movimento
ou o silenciador quente poderá resultar em
ferimentos pessoais.

LÂMINA
• Verifique a lamina e as presilhas para ver se estão

soltas, rachadas ou dobradas.
• Verifique a lamina de corte e ajuste com uma lima

plana.

Ponto :
1. Mantenha o canto da extremidade afiado.
2. Arredonde a base da lamina.
3. Não utilize água quando estiver usando o esmeril.

• Você não precisa ajustar o espaço entre a lamina
superior e a lamina inferior já que o produto foi
projetado para ter o espaçamento mais eficiente
quando é montado corretamente.

(1) Cavilha
(2) Placa
(3) Separador
(4) Porca

8. Manutenção
Após Após Após
todas todas todas

       Sistema/componente         Procedimento
Antes

as 25 as 50 as 100                  Nota
de usar

horas horas horas
fugas de combustível, derramamento de combustível limpar ✔

depósito de combustível, filtro de ar, filtro de combustível inspeccionar/limpar ✔ ✔ substituir, se necessário
ver ao ajustar substituir o carburadorparafuso de ajustamento de ralenti
velocidade de ralenti

✔
se necessário

limpar e re-ajustar FOLGA: 0,6 - 0,7 mmvela de ignição
folga da vela

✔
substituir, se necessário

barbatanas do cilindro, respirador de tomada de ar frio limpar ✔

silencioso, veda fagulhas, porto de escape do cilindro limpar ✔

alavanca do acelerador, interruptor de ignição verificar o funcionamento ✔

substitui-lopeças de corte
algo de errado

✔

caixa de engrenagens lubrificante ✔

parafusos/porcas/cavilhas apertar/substituir ✔ ✔ parafusos de não ajustamento
protector de lixo assegurar-se de fixar ✔

M
O

TO
R

V
E

IO

 IMPORTANTE

Quando estiver montando a lâmina, certifique-se de
prender o espaçador, a placa e a cavilha e depois
prenda a porca.

■ AFIAÇÃO

Sempre conserve a lima ou o amolador a um ângulo de
45° da lâmina, e:
• Sempre afie na direcção da borda cortante;
• Nota: as limas só cortam numa direcção; erga a lima

da lâmina ao voltar para começar uma nova
passagem;

• Remova toda rebarba da borda da lâmina com uma
pedra de afiar;

• Remova o mínimo possível de material;
• Antes de reencaixar as lâminas afiadas, remova a

limalha e aplique graxa.
Não tente afiar uma lâmina danificada: troque-a ou leve-
a a um provedor de Assistência técnica.
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FILTRO DE AR
• Se estiver entupido, o filtro de ar reduzirá o

desempenho do motor. Inspecione e limpe o elemento
de papel com sopro de ar conforme a necessidade.
Se o elemento ficar sujo, troque-o por um novo.

FILTRO DE COMBUSTÍVEL
• Quando o motor trabalhar com fornecimento de

combustível reduzido, verifique bloqueamentos na
tampa do combustível e no filtro de combustível.

8. Manutenção
TRAVA DE SEGURANÇA

 AVISO

• Suspenda a operação quando a trava de segurança
estiver com defeito.

• A trava de segurança é um dispositivo para evitar a
aceleração acidental da alavanca do acelerador.
Enquanto estiver pressionando a trava de segurança,
você pode acelerar a alavanca do acelerador.

1. Cheque se a alavanca do acelerador não se
movimenta quando você pressiona a trava de
segurança.

2. Cheque se a alavanca do acelerador se movimenta
quando você segura-o ou libera-o enquanto pressiona
a trava de segurança.

3. Cheque se a trava de segurança retorna à sua
posição original quando você solta a sua mão desta.

• Se você encontrar algum defeito por meio dos testes
acima, contacte a assistência técnica mais próxima
para reparo.

(1) Trava de segurança

CAMINHO DO AR DE REFRIGERAÇAO
• Este motor é refrigerado a ar. A obstrução por poeira

entre a entrada de passagem do ar de refrigeração e
as palhetas do cilindro provocará sobreaquecimento
do motor. Verifique e limpe periodicamente as
palhetas do cilindro depois de remover o filtro de ar e
a tampa do cilindro.

VELA DE IGNIÇÃO
• Falha no arranque e não arrancar são frequentes

vezes causados por uma vela incandescente suja.
Limpe a vela incandescente e verifique se a folga da
vela está no intervalo correcto. Para a substituição
de uma vela, use o tipo especificado por ZENOAH.

• VELA DE SUBSTITUIÇÃO É UMA CHAMPION
RCJ6Y OU UMA NGK BPMR7A.

 IMPORTANTE

• Note que usando uma outra qualquer vela de ignição
que não aquela designada pode resultar na falha do
motor em funcionar adequadamente ou em o motor
se tornar sobreaquecido e danificado.

• Para instalar uma vela de ignição, primeiro rode a
vela até que se torne apertada com os dedos, depois
aperte-a um quarto de volta mais com uma chave de
velas.

MOMENTO DE TORÇÃO DE APERTO : 14,7 - 21,5 N.m

CAIXA DE ENGRENAGENS
• Use um lubrificante multiuso a cada 25 horas de uso.

1. Use a bomba greese.
2. Alimente greese até que saia da base das lâminas(a).

0,6 - 0,7 mm
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8. Manutenção

9. Armazenamento
1. Lubrifique a lâmina para prevenir a ferrugem.
2. Esvazie o tanque de combustível e recoloque a

tampa.
3. Remova a vela de ignição e verta uma pequena

quantidade de óleo no cilindro.
4. Gire o virabrequim várias vezes por meio da corda

de arranque, para distribuir o óleo. Recoloque a vela
de ignição.

5. Cubra o motor com plástico.
6. Guarde o aparador num local interior, seco e sem

poeira, fora do alcance das crianças, de preferência
sem contacto directo com o chão, e afastado de
fontes de calor.

PROCEDIMENTOS PARA SEREM EXECUTADOS
APÓS TODAS AS 100 HORAS DE USO

1. Remova o silenciador, introduza uma chave-de-fenda
no respirador e limpe qualquer acumulação de
carvão. Limpe qualquer acumulação de carvão no
respirador de escape do silenciador e no porto de
escape do cilindro ao mesmo tempo.

2. Aperte todos os parafusos, cavilhas e apetrechos.
3. Verifique para ver se algum óleo ou lubrificante

penetrou por entre o revestimento da embraiagem e
do tambor e se o limpou usando gasolina livre de
óleo, livre de chumbo.

10. Eliminação
Ao eliminar o aparelho, o combustivel ou oleo do
aparelho, certifique-se que cumpre a regulamentacao
local.
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Garantia limitada
Caso ocorra qualquer falha no produto em condições normais
de operação dentro do período de garantia aplicável, a peça
que falhou será substituída ou reparada gratuitamente por um
distribuidor autorizado ZENOAH.

PERÍODO DE GARANTIA: 1 ano (6 meses se usada profissio-
nalmente, e 30 dias se usada para aluguer) a partir da data da
aquisição inicial.

O COMPRADOR DEVERÁ SUPORTAR OS CUSTOS DE
TRANSPORTE DA UNIDADE DE E PARA O REVENDEDOR
ZENOAH.

O COMPRADOR NÃO SERÁ DEBITADO PELO TRABALHO DE
DIAGNÓSTICO CONDUCENTE À DETERMINAÇÃO DE QUE
DETERMINADA PEÇA GARANTIDA TEM DEFEITO, SE O
TRABALHO DE DIAGNÓSTICO FOR EXECUTADO PELO
REVENDEDOR ZENOAH.

O COMPRADOR OU PROPRIETÁRIO É RESPONSÁVEL PELA
EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO NECESSÁRIA CONFORME
DEFINIDA PELO FABRICANTE NO MANUAL DO PROPRIE-
TÁRIO/OPERADOR.

QUALQUER PEÇA GARANTIDA QUE NÃO ESTEJA
PROGRAMADA PARA SUBSTITUIÇÃO COMO MANUTENÇÃO
NECESSÁRIA, OU QUE SEJA PROGRAMADA APENAS PARA
INSPECÇÃO REGULAR A FIM DE REPARAÇÃO OU “SUBSTI-
TUIÇÃO SE NECESSÁRIO„, DEVERÁ SER GARANTIDA PELO
PERÍODO DE GARANTIA. QUALQUER PEÇA GARANTIDA QUE
ESTEJA PROGRAMADA PARA SUBSTITUIÇÃO COMO
MANUTENÇÃO NECESSÁRIA, DEVERÁ SER GARANTIDA
PELO PERÍODO DE TEMPO ATÉ AO PRIMEIRO PONTO DE
SUBSTITUIÇÃO PROGRAMADO PARA A MESMA.

QUALQUER PEÇA DE SUBSTITUIÇÃO QUE SEJA EQUI-
VALENTE EM DESEMPENHO E DURABILIDADE DEVERÁ SER
USADA EM MANUTENÇÕES OU REPARAÇÕES EXTRA

GARANTIA, E NÃO REDUZIRÁ A OBRIGATORIEDADE DA
GARANTIA DA COMPANHIA.

A COMPANHIA É RESPONSÁVEL POR DANOS A OUTROS
COMPONENTES DO MOTOR PROVOCADOS PELA FALHA DE
PARTES GARANTIDAS AINDA DENTRO DA GARANTIA.

A GARANTIA NÃO SE APLICA ÀS UNIDADES QUE TENHAM
SIDO DANIFICADAS POR NEGLIGÊNCIA DAS INSTRUÇÕES
CONTIDAS NO MANUAL DO PROPRIETÁRIO/OPERADOR
PARA UTILIZAÇÃO CORRECTA E MANUTENÇÃO DAS UNI-
DADES, MAU MANUSEAMENTO ACIDENTAL, ALTERAÇÃO,
ABUSO, LUBRIFICAÇÃO INCORRECTA, USO DE QUAISQUER
PEÇAS OU ACESSÓRIOS DIFERENTES DOS ESPECIFICADOS
PELA COMPANHIA, OU OUTRAS CAUSAS PARA ALÉM DO
CONTROLO DA COMPANHIA.

ESTA GARANTIA NÃO COBRE AS PEÇAS SUBSTITUÍDAS
POR DESGASTE NORMAL OU ALTERAÇÕES SEM CONSE-
QUÊNCIAS DO SEU ASPECTO.

NÃO EXISTEM OUTRAS GARANTIAS EXPRESSAS.

GARANTIAS IMPLÍCITAS INCLUINDO AS DA MERCANTI-
BILIDADE E APLICABILIDADE A UM FIM EM PARTICULAR SÃO
LIMITADAS A DOIS (2) ANOS DE USO DOMÉSTICO [UM (1)
ANO PARA QUALQUER OUTRO USO] A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA ORIGINAL.

SÃO EXCLUÍDAS AS IMPUTABILIDADES POR DANOS
INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS SOB TODA E
QUALQUER GARANTIA.

SE NECESSITAR DE OBTER MAIS INFORMAÇÕES, CONTAC-
TE O CENTRO DE SERVIÇO MAIS PERTO DE SI, OU VERIFI-
QUE NO WEB SITE ZENOAH
http://www.zenoah.net

11. Guia de resolução de problemas
Caso 1. Falha no arranque

VERIFICAR CAUSAS PROVÁVEIS ACÇÃO
depósito de combustível → combustível incorrecto → drene-o e coloque combustível correcto

filtro de combustível → filtro de combustível está entupido → limpar

parafuso de ajustamento do carburador → intervalo fora do normal → ajustar o intervalo ao normal

fazendo faísca (nenhuma faísca) → a vela de ignição está suja/molhada → limpar/secar

→ a folga da vela está incorrecta → correcta (FOLGA: 0,6 - 0,7 mm)

vela de ignição → desligada → re-apertar

Caso 2. O motor arranca mas não se mantém a trabalhar/difícil tornar a arrancar

VERIFICAR CAUSAS PROVÁVEIS ACÇÃO
depósito de combustível → combustível incorrecto ou combustível parado → drene-o e coloque combustível correcto

parafuso de ajustamento do carburador → intervalo fora do normal → ajustar o intervalo ao normal

silenciador,cilindro (porto de escape) → carvão está-se a acumular → limpar

purificador do ar → entupido com poeira → lavar

barbatana de cilindro, cobertura da ventoinha → entupido com poeira → limpar

Quando a sua unidade parecer necessitar de mais serviços, consulte um centro de serviços ZENOAH autorizado na sua área.


