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UITLEG VAN VEILIGHEIDSSYMBOLEN EN WAARSCHUWINGEN

GOEDKEURINGSNUMMER VAN CE-UITLAATEMISSIE RICHTLIJN
e13*97/68SH2G3*2002/88*0104*04

WAARSCHUWING!!!
GEVAAR VOOR GEHOORBESCHADIGING

Draag veiligheidshelm, veiligheidsbril en gehoorbescherming.

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

MODEL GELUIDSNIVEAUL TRILLINGSNIVEAU

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

ISO 11094 prEN774 ISO 8662

WAARSCHUWING!!!
GEVAAR VOOR GEHOORBESCHADIGING

Draag veiligheidshelm, veiligheidsbril en gehoorbescherming.

HT2310

CHT2310
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VEILIGHEID KOMT EERST
De in deze gebruiksaanwijzing opgenomen waarschuwingen die
worden aangeduid met het  symbool bevatten belangrijke aan-
wijzingen die in acht genomen moeten worden om ernstig licha-
melijk letsel te voorkomen. Het is daarom van belang dat u al
deze aanwijzingen aandachtig leest en nauwgezet opvolgt.

WAARSCHUWINGEN IN DE GEBRUIKSAANWIJZING

WAARSCHUWING
Dit teken duidt op aanwijzingen die opgevolgd moeten worden
om ongevallen te voorkomen die ernstig lichamelijk letsel of de
dood tot gevolg kunnen hebben.

BELANGRIJK
Dit teken duidt op aanwijzingen die opgevolgd moeten worden
om mechanische defecten of schade te voorkomen.

OPMERKING
Dit teken duidt op een hint of op aanwijzingen die bij het gebruik
van de bosmaaier behulpzaam kunnen zijn.
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EC CONFORMITEITSVERKLARING

Wij,                                   Husqvarna Zenoah Co., Ltd.

1-9, Minamidai, Kawagoe, Saitama, Japan

verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat de in deze conformiteitsverklaring
genoemde producten voldoen aan

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

2000/14/EC Intern gecontroleerde productie.

De betreffende producten zijn:

PRODUCTAANDUIDING : HEGGENSCHAAR

MODELLEN : HT2310   CHT2310

SERIENUMMERS : 70300001 en hoger

Bovengenoemde maatschappij houdt een dossier met de volgende
technische documentatie ter inzage beschikbaar.

• Gebruiksaanwijzing
• Ontwerpplannen en tekeningen
• Beschrijving van genomen maatregelen om conformiteit te waarborgen
• Overige technische documentatie: Technische gegevens

Inspectienorm

Saitama, Japan                      1 december 2007

Masahiko GOUDA
General Manager, Afdeling Kwaliteitszorg
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2. Technische gegevens

1. Namen van onderdelen

1. Rechter hendel
2. Luchtfilterdeksel
3. Startmotor
4. Linker hendel
5. Gashendel
6. Mes
7. Tandwielhuis
8. Geluiddemper
9. Lusgreep

10. Hendel voorzijde
11. Hendel achterzijde
12. Plaathouder

Model ............................................................................................. HT2310 / CHT2310
Type ................................................................................... Type met dubbele werking

HT2310 / CHT2310 ................................................ Enkelvoudig mes / Dubbel mes
Meslengte (vanaf het uiteinde van de tandwielkast)

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

Model .............................................................................................  Zenoah G23LH
Cilinderinhoud ..........................................................................................  22,5 cm3

Carburateur .......................................................................  Walbro membraamtype
Ontstekingssysteem .............................................. IC-gestuurde vliegwielmagneet
Bougie .......................................................... CHAMPION RCJ6Y of NGK BPMR7A
Brandstof ........................................................  Mengsmering (Benzine 50 : Olie 1)
(Bij gebruik van originele ZENOAH-olie)

Brandstoftankinhoud ............................................................................................. 0,6 L
Starter ................................................................................................. Terugloopstarter
Koppeling...........................................................................................Centrifugaal type
Vertragingscijfer

 HT2310 / CHT2310 ................................................................................ 4,14 / 4,14
Leeg gewicht zonder accessoires

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

Veranderingen in technische gegevens en ontwerp voorbehouden.



NL-5

HT2310 / CHT2310

N
L

3. Waarschuwingslabels op de bosmaaier

Om de veiligheid tijdens het gebruik en het onderhoud te vergroten, zijn er op de motorzaag enkele symbolen in
reliëf aangebracht. Let op deze aanwijzingen en maak hierbij geen vergissingen.

Breng aan deze machine geen veranderingen
aan. De garantie vervalt wanneer u een
aangepaste bosmaaier gebruikt of de
aanwijzingen voor gebruik van de bosmaaier
zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing
niet in acht neemt.

Als de waarschuwingslabels afbladeren of vuil
en onleesbaar worden, neem dan contact op
met de dealer waar u de bosmaaier heeft
gekocht en bestel nieuwe labels. Bevestig deze
labels op de voorge-schreven plaats.

De opening voor het bijvullen van de „MENGSMERING”
Plaats: DOP VAN DE BRANDSTOFTANK

De richting waarin de choke wordt gesloten
Plaats: LUCHTFILTERDEKSEL

De richting waarin de choke wordt geopend
Plaats: LUCHTFILTERDEKSEL

4. Symbolen op de bosmaaier

(1)Lees de gebruiksaanwijzing in zijn
geheel aandachtig door alvorens dit
gereedschap in gebruik te nemen.

(2)Draag ti jdens het gebruik een
veiligheidshelm, een veiligheidsbril en
gehoorbeschermers.

(3)Verkeerd gebruik van dit gereedschap
kan leiden tot ernstige ongevallen
waarbij lichamelijk letsel of de dood
het gevolg kan zijn. Lees deze
gebruiksaanwijzing aandachtig door
en oefen eerst met de heggenschaar
zodat u het gereedschap goed leert
kennen en op de juiste wijze leert
gebruiken.

(4)Dit gereedschap is bijzonder scherp
en kan gemakkelijk snijwonden
veroorzaken.
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 5. Voor veilig gebruik
1. DIT GEREEDSCHAP KAN ERNSTIG

LETSEL VEROORZAKEN. Lees de
gebruiksaanwijzing zorgvuldig door
zodat u het gereedschap op de
juiste wijze bedient en neem alle
ve i l i ghe idsvoorsch r i f t en  en
waarschuwingen in acht. Zorg ook
dat u weet hoe u het gereedschap
in een noodgeval snel kunt stoppen.

2. Bewaar deze gebruiksaanwijzing in
een goed bereikbare plaats zodat
u hem in geval van twijfel kunt raad-
plegen. Als u vragen heeft  die niet
door de gebruiksaanwijzing worden
beantwoord, neem dan contact op
met de dealer waar u de bosmaaier
heeft gekocht.

3. Overhandig ook de gebruiksaanwij-
zing wanneer u de bosmaaier ver-
koopt, uitleent of om andere rede-
nen aan derden afgeeft.

4. Laat de bosmaaier niet gebruiken
door kinderen of personen die niet
in staat zijn de in deze gebruiksaan-
wijzing beschreven aanwijzingen te
begrijpen.

WERKOMSTANDIGHEDEN
1. Draag tijdens het gebruik van dit

gereedschap goede werkkleding en
een geschikte veiligheidsuitrusting.

(1) Helm
(2) Gehoorbescherming
(3) Veiligheidsbril of

gelaatsbeschermer
(4) Dikke werkhandschoenen
(5) Slipvaste werkschoenen

2. En neem met u mee.
(1) De hulpstukken
(2) Goed gemengde brandstof
(3) Reservemessen
(4) Voorwerpen om het werkterrein

af te bakenen (lint,
waarschuwingsborden)

(5) Fluit (in geval van nood)
(6) Bijl of zaag (om obstakels te

verwijderen)

3. Draag geen loszittende kleding, korte
broeken of sandalen en ga niet bloots-
voets. Draag niets dat in de bewe-
gende delen van de bosmaaier kan
komen. Maak lang haar op schou-
derhoogte vast.

WERKSITUATIE
1. Start de motor niet in een gesloten

ruimte of gebouw. De uitlaatgassen
bevatten het gevaarlijke koolmonoxide.

2. Gebruik de bosmaaier niet
a. wanneer de ondergrond glad is en

u niet stevig op twee benen kunt
staan.

b. ’S nacht, in zware mist, of onder
omstandigheden waarin het zicht
beperkt, en het werkterrein niet
volledig te overzien is.

c. Tijdens regen, tijdens stormen of bij
krachtige tot stormachtige wind, of
tijdens alle andere tijdstippen
gedurende welke het gebruik van
het gereedschap als gevolg van de
weersomstandigheden onveilig is.

WERKPLAN
1. Gebruik het gereedschap nooit

wanneer u onder invloed van alcohol,
vermoeid, ziek of onder invloed van
medicijnen bent die de aandacht
kunnen verslappen, of op enig ander
moment waarop de kans bestaat dat
u niet in staat bent situaties goed te
beoordelen of de bosmaaier op
veilige wijze te gebruiken.

2. Neem in het werkschema voldoende
rusttijd op. Houd de tijd gedurende
welke de bosmaaier continue moet
worden gebruikt, beperkt tot 30 - 40
minuten en laat deze perioden volgen
door een rustperiode van 10 - 20
minuten. Beperk de totale werkduur
dat per dag moet worden uitgevoerd,
tot maximaal 2 uren.

 WAARSCHUWING

1. Wanneer u de werktijden of de juiste
werkhouding (Zie „GEBRUIK VAN DE
BOSMAAIER”) niet in acht neemt,
kunt u RSI (Repetitive Stress Injury)
krijgen.
Wanneer u last heeft van ongemakken,
verkleuring of opzwellen van de vingers
of andere lichaamsdelen, raadpleeg
dan een arts voordat de symptomen
zich verergeren.

2. Gebruik de bosmaaier hoofdzakelijk
op weekdagen tussen 8 uur ’s mor-
gens en 5 uur ’s middags of in het
weekeinde van 9 uur ’s morgens tot 5
uur ’s middags om klachten over
geluidsoverlast te voorkomen.

 OPMERKING

Neem de plaatselijke voorschriften voor
geluidsniveaus en gebruikstijden voor de
bosmaaier in acht.
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 5. Voor veilig gebruik
VÓÓR HET STARTEN VAN
DE MOTOR
1. Een gebied binnen een omtrek van

15 m rondom de persoon die de
bosmaaier gebruikt, moet worden
gezien als gevaarlijk terrein dat door
niemand mag worden betreden.
Breng desnoods afbakeningslint en
waarschuwingsborden rondom het
werkterrein aan. Wanneer het werk
door twee of meer personen tegelijk
moet worden uitgevoerd, moet
voortdurend in het rond worden
gekeken zodat een veilige afstand
tussen alle personen gehandhaafd
kan worden.

2. Controleer de toestand van het
werkterrein om te voorkomen dat er
met verborgen voorwerpen contact
gemaakt kan worden, zoals boom-
stronken, stenen, blikjes of gebroken
glas.

 BELANGRIJK

Verwijder ieder obstakel voordat u met het
werk begint.

3. Inspecteer de gehele machine op
loszittende onderdelen en brandstof-
lekkage. Controleer of het hulpstuk op
de juiste wijze is bevestigd en goed
vast zit.

HET STARTEN VAN
DE MOTOR
1. Houd omstanders, in het bijzonder

kinderen, en dieren minimaal 15 meter
verwijderd van de plaats waar u werkt.
Als iemand naar u toe komt, moet u
de motor meteen afzetten. Schakel de
motor uit zodra iemand u nadert.

2. Het product is uitgerust met een
centrifugaal koppelingsmechanisme,
zodat het snijhulpstuk kan gaan
bewegen zodra de motor wordt
gestart. Leg de bosmaaier voordat u
de motor start in een open en egale
plek op de grond en houd de
bosmaaier stevig vast en zorg ervoor,
dat het hulpstuk en de gashendel bij
het starten van de motor niet in con-
tact met andere voorwerpen kunnen
komen.

 WAARSCHUWING

• Zet de gashendel bij het starten van
de motor nooit helemaal open.

• Start de motor nooit vanaf de kant van
de messen van de heggenschaar.

3. Controleer nadat de motor is gestart
of het snijhulpstuk stopt met bewegen
wanneer het gas volledig naar de
oorspronkelijke stand wordt ter-
uggezet. Als het snijhulpstuk blijft
bewegen nadat het gas volledig is
teruggezet, zet u de motor af en
brengt u het apparaat voor reparatie
naar een offici‘le ZENOAH onder-
houdsdealer.

HET GEBRUIK VAN
DE BOSMAAIER

 BELANGRIJK

Snij alleen het door de fabrikant aan-
bevolen materiaal. Gebruik de bosmaaier
alleen voor taken die in de gebruiksaan-
wijzing worden beschreven.

1. Houd de handgrepen met beide
handen stevig vast. Zet de voeten iets
uit elkaar (op een afstand die iets
groter is dan de breedte van uw schou-
ders) zodat uw gewicht gelijkmatig
over beide benen is verdeeld en zorg
er tijdens het werk voortdurend voor
dat u stevig blijft staan.

2. Houd de motorsnelheid hoog genoeg
om het werk soepel te kunnen verrich-
ten en laat de motorsnelheid niet
hoger oplopen dan strikt noodzakelijk.

3. Schakel de motor uit en controleer het
gehele gereedschap als het begint te
trillen of te schudden. Gebruik de
bosmaaier niet voordat het probleem
weer verholpen is.

4. Houd uw lichaam uit de buurt van het
bewegend snijhulpstuk en de hete
onderdelen.

5. Raak de uitlaat, bougie of andere
metalen onderdelen van de motor
nooit aan wanneer de motor in werking
is of net is uitgeschakeld. Anders is er
gevaar voor ernstige brandwonden of
elektrische schokken.

6. Let tijdens het gebruik van het
gereedschap op een veilige en
stevige werkpositie, vooral wanneer
u een ladder e.d. gebruikt.
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 5. Voor veilig gebruik
  •  ALS IEMAND U NADERT
1. Wees voortdurend alert op gevaarlijke

situaties. Waarschuw volwassenen om
kinderen en huisdieren uit de buurt van
het werkterrein te houden. Wees extra
voorzichtig wanneer iemand u nadert.
Rondvliegend vuil kan verwondingen
veroorzaken.

2. Als iemand u tijdens uw werk roept of
aandacht vraagt, schakel dan de mo-
tor uit voordat u zich omdraait.

ONDERHOUD
1. Voer het in deze gebruiksaanwijzing

beschreven inspectie- en onderhouds-
werk regelmatig uit om uw gereed-
schap in optimale conditie ten houden.

2. Zet altijd de motor af voordat u
o n d e r h o u d s w e r k z a a m h e d e n ,
controles of reparaties aan het
gereedschap uitvoert.

 WAARSCHUWING

De metalen onderdelen kunnen direct
na het uitschakelen van de motor erg
heet zijn.

3. Wanneer u de hulpstukken of andere
onderdelen vervangt of de olie of
overige smeermiddelen ververst, ge-
bruik dan alleen producten van
ZENOAH  of producten die door
ZENOAH zijn goedgekeurd voor ge-
bruik met het ZENOAH gereedsc-
hap.

4. Voor het vervangen van onderdelen
of het uitvoeren van onderhoud of
reparatie dat niet in deze gebruiks-
aanwijzing wordt beschreven, dient u
contact op te nemen met de dichtst-
bijzijnde ZENOAH onderhoudsdealer.

5. Gebruik geen accessoires of hulpstuk-
ken die niet voorzien zijn van de
ZENOAH aanduiding of die niet voor
gebruik met de bosmaaier zijn
aanbevolen.

6. De bosmaaier mag onder geen
enkele voorwaarde gedemonteerd of
aangepast worden. Anders kan de
bosmaaier tijdens gebruik worden be-
schadigd of defect raken.

HET HANTEREN VAN
BRANDSTOF
1. De motor van het ZENOAH gereed-

schap loopt op mengsmering met het
uiterst brandbare benzine. In de buurt
van verwarmingstoestellen, kachels,
open vuur en op plaatsen waar wordt
gelast en vonken kunnen ontstaan of
andere mogelijke warmtebronnen
zijn, mag geen brandstof worden be-
waard of bijgevuld.

2. Rook niet tijdens het gebruik van de
bosmaaier of tijdens het vullen van de
brandstoftank.

3. Schakel de motor uit en laat deze
voldoende afkoelen voordat u de
brandstoftank vult. Controleer voordat
u de brandstoftank vult of er in de dire-
cte omgeving geen vonken kunnen
ontstaan of open vuur is.

4. Veeg eventueel gemorste brandstof
weg met een droge poetsdoek.

5. Schroef de tankdop na het vullen van
de tank goed vast en breng de
bosmaaier op een afstand van
tenminste 3 m van de plek waar de
tank is gevuld voordat u de motor start.

6. Adem niet de benzinedampen in want
deze zijn giftig.

VERVOER
1. Tijdens het in de hand dragen van de

bosmaaier, moet het hulpstuk des-
noods worden afgedekt. Til de bosma-
aier op en let tijdens het dragen
voortdurend op het hulpstuk.

2. Vervoer de bosmaaier niet over grote
afstanden in de auto zonder alle
brandstof uit de brandstoftank te
verwijderen, vooral niet over oneffen
wegen. Anders kan er tijdens het
vervoer brandstof uit de tank lekken.
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■ MENGEN VAN BRANDSTOF

•    Zorg er door voldoende met de jerrycan te schudden voor,
dat de mengsmering goed wordt gemengd.

1. Meet de te mengen hoeveelheden benzine en olie af.
2. Giet een gedeelte van de benzine in een schone jerrycan

van goede kwaliteit.
3. Giet alle olie erbij en schud de jerrycan goed.
4. Giet de rest van de benzine er bij en schud de jerrycan opnieuw

gedurende tenminste 1 minuut. Voor een lange levensduur
van de motor is het van belang dat de mengsmering goed
wordt geschud, omdat sommige oliën stoffen bevatten
waardoor het mengen moeizaam verloopt. Houd in gedachten
dat een onvoldoende gemengde brandstof de motor kan doen
vastlopen omdat het mengsel te arm is.

5. Zet een merkteken op de buitenkant van de jerrycan om
verwisseling met gewone benzine of andere stoffen te
voorkomen.

6. Geef op de buitenkant van de jerrycan aan wat er in zit.

■ BIJVULLEN VAN DE BRANDSTOF
1. Draai de tankdop los. Leg de dop op een schone plaats

neer.
2. Vul de tank voor 80% met brandstof.
3. Draai de tankdop goed vast en veeg eventueel gemorste

brandstof met een doek weg.

1. Vul de brandstoftank buiten op een open plek.
2. Start de motor op tenminste 3 meter afstand van de plaats

waar u de brandstof heeft bijgevuld.
3. Stop de motor voordat u brandstof bijvult. Schud de jerrycan

goed voordat u brandstof bijvult.

■ OM DE LEVENSDUUR VAN UW MOTOR
TE VERLENGEN, VERMIJDT U:

1. BRANDSTOF ZONDER MENGSMERING (GEWONE BEN-
ZINE) – Dit zal de motor erg snel beschadigen.

2. ALCOHOLBENZINE – Dit kan de rubber en/of plastic delen
aantasten en het smeersysteem van de motor verstoren.

3. OLIE VOOR 4-TAKTMOTOREN – Dit kan de bougie vervuilen,
de uitlaatpoort blokkeren of de zuigerring doen vastlopen.

4. Mengsmering die een maand of langer ongebruikt blijft,
kan de carburateur doen verstoppen en de motor slechter
laten lopen.

5. Wanneer u de motorzaag gedurende langere tijd wilt
opbergen, reinigt u de brandstoftank nadat u hem heeft
geleegd. Start vervolgens de motor om de carburateur van
de resterende brandstof te ontdoen.

6. Lever de voor de mengsmering gebruikte jerrycans in als
klein chemisch afval wanneer u de jerrycan wilt weggooien.

•    Lees voor de details van de kwaliteitsgarantie het hoofdstuk
Beperkte garantie zorgvuldig door. Gewone slijtage en
veranderingen van het product zonder functionele invloeden
worden niet door de garantie gedekt. Houd ook in
gedachten dat wanneer de aanwijzingen van de
gebruiksaanwijzing met betrekking tot de mengsmering,
enz., niet worden opgevolgd, de garantie kan komen te
vervallen.

■ BRANDSTOF

• Benzine is zeer licht ontvlambaar. Rook niet, maak geen
vuur aan en voorkom dat er vonken ontstaan in de buurt
van de brandstof. Stop de motor en laat hem voldoende
afkoelen voordat u brandstof bijvult. Kies voor het
bijvullen van de brandstof bij voorkeur een open plek
buitenshuis en start de motor op tenminste 3 m afstand
van de plek waar u de brandstof heeft bijgevuld.

• De motoren van Zenoah worden gesmeerd door olie die
speciaal is ontwikkeld voor gebruik met luchtgekoelde 2-
taktmotoren. Als er geen olie van Zenoah verkrijgbaar is, kies
dan een met een antioxidans aangevulde olie van goede
kwaliteit voor luchtgekoelde 2-taktmotoren (JASO FC GRADE
OIL of ISO EGC GRADE).

• Gebruik nooit BIA of TCW gemengde olie (voor watergekoelde
2-taktmotoren).

■ AANBEVOLEN MENGVERHOUDING
BENZINE 50 : OLIE 1
(Bij gebruik van originele ZENOAH-olie)

• De uitstoot van uitlaatgassen wordt bepaald door de
basisafstelling van de motor en de motoronderdelen
(d.w.z. carburatie, ontstekingstijdstip en poortafstelling)
zonder toevoeging van onderdelen of inert materiaal
tijdens de verbranding.

• Deze motoren zijn geschikt voor gebruik met loodvrije ben-
zine.

• Gebruik benzine met een minimum octaangehalte van 89RON
(Verenigde Staten/Canada: 87AL).

• Bij gebruik van benzine met een lager octaangehalte kan de
motortemperatuur te hoog oplopen, waardoor de motor kan
vastlopen.

• Om het milieu minder te belasten verdient ongelode benzine
de voorkeur.

• Kwalitatief slechte brandstoffen en oliën kunnen de pak-
kingen, brandstofleidingen en brandstoftank van de motor
aantasten.

6. Brandstof



NL-10

HT2310 / CHT2310

VÓÓR HET STARTEN VAN DE MOTOR

 WAARSCHUWING

• De snijkop begint te bewegen zodra de motor start.

1. Laat de gashendel los en controleer of deze volledig
teruggetrokken is.

2. Zet de contactschakelaar in de “RUN”-stand.

a

b

[HT2310]

STOP RUN

          

a

b

[CHT2310]

STOP
RUN

(a) Gashendel     (b) Contactschakelaar

3. Druk diverse malen op de primerpomp, totdat er
brandstof in de doorzichtige brandstofslang stroomt.

(1) Primerpomp

4. Wanneer de motor koud is, zet u de chokehendel in
de stand dicht.

(a) Choke     (b) Open     (c) Dicht

5. Leg de bosmaaier op een egale en stevige
ondergrond. Houd de maaikop volledig vrij.

7. Gebruik
6. Houd de bosmaaier stevig vast en trek snel enkele

keren aan het startkoord totdat de motor sputtert.

7. Nadat de motor is aangeslagen, laat u deze
opwarmen. Trek aan de gashendel.

STOPPEN VAN DE MOTOR

1. Laat de gashendel los en laat de motor een halve
minuut stationair lopen.

2. Zet de contactschakelaar in de “STOP” stand.

a

b

[HT2310]

STOP RUN

          

a

b

[CHT2310]

STOP
RUN

 OPMERKING

Als de motor niet stopt nadat u de schakelaar hebt
afgezet, moet u de choke sluiten zodat de motor tot
stilstand komt.
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(1)

90° 90°

45°45° 45°45°

SNIJDEN

 WAARSCHUWING
• Weersomstandigheden en hoogte kunnen de

carburatie beïnvloeden.
• Tijdens het werken met de heggenschaar of het

bijstellen van de carburator, mensen en dieren uit
de buurt van de machine houden.

GEBRUIK : HENDEL (CHT2310)
• Om vermoeidheid bij het trimmen van heggen te

voorkomen, kan de handgreep 45° of 90° naar links
of rechts worden gedraaid.

• Niet op de gashendel drukken tijdens deze
handeling !

Als volgt te werk gaan:
1. Zet de handgreep vrij door aan de blokkeerhendel te

trekken.
2. De hendel draaien totdat de borghendel op zijn plaats

klikt.
3. Als de hendel in zijn nieuwe stand geblokkeerd staat,

kunt u opnieuw op de gashendel drukken.

• U kunt de hendel ook draaien als de motor stationair
draait aangezien de heggenschaar is voorzien van
een lemmetrem die de lemmets tot stilstand brengt.

7. Gebruik

(1) Borghendel

■ TECHNIEKEN VOOR HET SNOEIEN VAN HEGGEN
Begin met het snoeien van de zijkant van de heg en doe
daarna pas de bovenkant.

Verticaal snoeien:
• Met de eenzijdige lemmet heggenschaar model

HTZ7500 altijd van beneden naar boven toe snoeien.

• Met de tweezijdige lemmet  model CHTZ6000/
CHTZ7500 doorslag snoeien van beneden naar boven
toe en dan weer naar beneden toe om beide zijden
van de lemmets te gebruiken.

Horizontaal snoeien:
• Om optimale snoeiresultaten te behalen, het lemmet

iets schuin zetten (5÷10°) in de snoeirichting.

Langzaam snoeien, met name op dikke heggen.

WAARSCHUWING
Altijd en immer de veiligheidsvoorschriften in acht
nemen. De heggenschaar mag alleen voor het snoeien
van heggen of kleine struiken gebruikt worden. Het
is verboden andere soorten te snoeien. De
heggenschaar niet als een hefboom gebruiken om
voorwerpen op te tillen, te verplaatsen of te breken
en hem niet vastzetten op vaste steunen.  Het is
verboden om werktuigen of toepassingen te
gebruiken die niet zijn aangegeven door de fabrikant
op de aftakas van de heggenschaar.  Niet gebruiken
om bomen te snoeien of gras te maaien.

• Geef niet meer gas dan nodig is om het werk te doen.
Een zeer hoog motortoerental is niet nodig.

• Snij geen dikke takken, want dit kan de messen
beschadigen en de levensduur van het aandrijfsysteem
verkorten.

• Kantel de trimmer 5 tot 10° ten opzichte van hetgeen dat
wordt gesneden voor een gemakkelijke werkwijze en
optimaal resultaat.

• Houd uw lichaam altijd aan de carburateurzijde van de
trimmer, nooit aan de demperzijde.

• Wanneer een nieuwe machine de eerste maal wordt
gebruikt, kan er de eerste paar minuten wat vet uit de
tandwielkast komen. Aangezien dit overtollig vet is, hoeft
u zich hierover geen zorgen te maken. Nadat de motor
is gestopt, kunt u het vet afvegen voordat u het
gereedschap de volgende keer opnieuw gebruikt.

• Aan het UITEINDE van de lijn wordt gesneden. U verkrijgt
het beste resultaat wanneer u de lijn niet in het snijgebied
duwt. Laat het gereedschap met eigen snelheid trimmen.
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 WAARSCHUWING

• Schakel de motor uit en laat hem voldoende
afkoelen voordat u met het onderhoud begint.
Aanraking met een bewegend hulpstuk of hete
uitlaat kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

MES
• Controleer het mes en de bevestigingsdelen op

loszitten, barsten en verbuiging.
• Controleer de snijranden en werk deze met een vlakke

vijl bij.

Let op:
1. Zorg dat de eindhoek scherp is.
2. Zorg dat de basis van de rand rond is.
3. Gebruik geen water wanneer een slijper wordt

gebruikt.

• U hoeft de spleet tussen het bovenste en onderste
mes niet af te stellen want dit product heeft een
optimale spleet tussen de messen wanneer het
correct gemonteerd is.

(1) Bout
(2) Plaat
(3) Afstandsstuk
(4) Moer

8. Onderhoud
Elke Elke Elke
25 50 100

       Systeem/component         Procedure
Voor

uren uren uren                  Opmerkinggebruik
na na na

brandstoflekkage, wegvegen ✔
gemorste brandstof
brandstoftank, luchtfilter, inspecteren/reinigen ✔ ✔ vervangen, indien nodig
brandstoffilter

zie afstellen vervangen carburateurstelschroef voor stationair toerental
stationair toerental

✔
indien nodig

reinigen en afstellen SPELING: 0,6 - 0,7 mmbougie
elektrodenafstand

✔
vervangen, indien nodig

koelribben, luchtinlaat reinigen ✔
koelopening
uitlaat, vonkenvanger, uitlaatpoort reinigen ✔
gashendel, contactschakelaar werking controleren ✔

vervangen indienmaai- en snoeidelen
beschadigd of defect

✔

tandwielhuis smeren ✔
schroeven/moeren/bouten vastdraaien/vervangen ✔ ✔ stelschroeven uitgezonderd
spatschild bevestigen ✔

M
O

TO
R

D
R

IJ
FA

S

 BELANGRIJK

Bij het monteren van het mes moet u het afstandsstuk,
de plaat en de bout vastmaken en daarna de moer.

■ SLIJPEN

De vijl of de slijpinrichting altijd in een hoek van 45° ten
opzichte van het lemmet zetten en:
• Altijd slijpen in de richting van de snijkant;
• Opmerking : vijlen slijpen slechts in één enkele

richting; de vijl van het lemmet afhalen en weer boven
aan op het lemmet zetten, niet terug over het lemmet
laten glijden;

• Braam van de snijkant verwijderen met een wrijfsteen;
• Zo weinig materiaal als mogelijk afslijpen;
• Alvorens de geslepen lemmets weer op hun plaats te

brengen, de afvijlsels verwijderen en vet aanbrengen.
Niet proberen een beschadigd lemmet te slijpen : het
vervangen of naar de servicedienst van uw dealer
brengen.
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LUCHTFILTER
• Een verstopt luchtfilter heeft een negatieve invloed

op de motorprestaties. Controleer en reinig het
papieren element door lucht er door te blazen wanneer
nodig. Wordt het vies, vervang het dan door een
nieuwe.

BRANDSTOFFILTER
• Controleer de dop van de brandstoftank en het

brandstoff i l ter op verstopping wanneer de
brandstoftoevoer onderbroken wordt.

8. Onderhoud
VEILIGHEIDSBLOKKERING

 WAARSCHUWING

• Stop het werktuig wanneer de veiligheids-
blokkering defect is.

• De veiligheidsblokkering voorkomt dat de gashendel
onbedoeld geaccelereerd wordt.
U kunt de gashendel alleen accelereren wanneer de
veiligheidsblokkering wordt ingedrukt.

1. Controleer of de gashendel niet beweegt wanneer u
de veiligheidsblokkering niet indrukt.

2. Controleer of de gashendel beweegt wanneer u deze
bedient of loslaat terwijl u de veiligheidsblokkering
indrukt.

3. Controleer of de veiligheidsblokkering in de
oorspronkelijke stand terugkeert wanneer u uw hand
van de veiligheidsblokkering afneemt.

• Als tijdens bovenstaande controles defecten worden
vastgesteld, moet u contact opnemen met uw
dichtstbijzijnde servicedealer voor reparatie.

(1) Veiligheidsblokkering

KOELLUCHTKANAAL
• Deze motor is luchtgekoeld. Opeenhopend zaagsel

en vuil tussen de inlaatpoort voor de koellucht en de
koelribben op de cilinder zullen oververhitting van de
motor veroorzaken. Controleer en reinig de koelribbel
op de cilinder regelmatig nadat u het luchtfilter en het
cilinderdeksel hebt verwijderd.

BOUGIE
• Een moeilijk te starten of een slecht lopende motor is

vaak te wijten aan een vieze bougie. Reinig de bougie
en controleer de elektrodenafstand. Als de bougie
moet worden vervangen, gebruik dan een door
ZENOAH voorgeschreven bougie.

• DE BOUGIE VOOR VERVANGEN IS EEN
CHAMPION RCJ6Y OF EEN NGK BPMR7A.

 BELANGRIJK

• Merk op, dat het gebruik van een andere dan de
voorgeschreven bougie kan resulteren in slecht
lopende motor die door oververhitting defect kan
raken.

• Draai een nieuwe bougie eerst vingervast en draai
hem vervolgens met een bougiesleutel nog een
kwartslag aan.

AANHAALMOMENT: 14,7 - 21,5 N.m

TANDWIELKAST
• Breng na elke 25 gebruiksuren universeel vet aan.

1. De vetpomp gebruiken.
2. Vet bijvullen totdat het naar buiten komt aan de

onderkant van de lemmets(a).

0,6 - 0,7 mm
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9. Opslag
1. De lemmets smeren om roestvorming te voorkomen.
2. De brandstoftank legen en de dop er weer op doen.
3. De ontstekingsbougie verwijderen en een weinig olie

in de cilinder gieten.
4. De krukas meerdere malen draaien met behulp van

de aanzetdraad om de olie te verspreiden. De
ontstekingsbougie weer op zijn plaats brengen.

5. De motor met een plastic doek bedekken.
6. Bewaar de trimmer binnenshuis op een droge en

stofvrije plaats, buiten het bereik van kinderen, bij
voorkeur niet staand op de grond en niet in de buurt
van warmtebronnen.

PROCEDURES DIE NA ELKE
100 GEBRUIKSUREN UITGEVOERD MOETEN
WORDEN

1. Verwijder de uitlaat, steek een schroevendraaier in
de ope-ning en verwijder alle koolstofresten. Verwijder
tegelijkerti jd eventuele koolstofresten uit de
uitlaatpoorten van de uitlaat en de cilinder.

2. Draai alle schroeven, bouten en bevestigingen vast.
3. Controleer of er olie of vet tussen de koppelingsvoering

en koppelingstrommel zit en verwijder dit met ongelode
benzine waarin geen olie zit.

10. Weggooien
Neem alle plaatselijke bepalingen in acht wanneer u de
machine, of brandstof of olie voor de machine, weggooit.
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Beperkte garantie
Wanneer het product bij normaal gebruik en binnen de geldende
garantieperiode defect raakt, wordt het defecte onderdeel
kosteloos door een erkende dealer van ZENOAH vervangen of
gerepareerd.

GARANTIEPERIODE: 1 jaar (6 maanden bij beroepsmatig
gebruik en 30 dagen bij verhuursdoeleinden) vanaf de datum
van aankoop.

DE KOPER DRAAGT DE KOSTEN VAN HET TRANSPORT VAN
HET PRODUCT VAN EN NAAR DE ZENOAH DEALER.

AAN DE KOPER ZULLEN GEEN KOSTEN IN REKENING
WORDEN GEBRACHT VOOR DIAGNOSTISCHE WERKZAAM-
HEDEN DIE LEIDEN TOT DE BEPALING DAT EEN ONDERDEEL
DAT ONDER DEZE GARANTIE VALT, DEFECT IS INDIEN DE
D I A G N O S T I S C H E  W E R K Z A A M H E D E N  W O R D E N
UITGEVOERD DOOR DE ZENOAH DEALER.

DE KOPER OF EIGENAAR IS VERANTWOORDELIJK VOOR
HET UITVOEREN VAN HET NOODZAKELIJKE ONDERHOUD,
ZOALS DAT DOOR DE FABRIKANT IN DE GEBRUIKSAAN-
WIJZING/HANDLEIDING WORDT VOORGESCHREVEN.

ELK GEGARANDEERD ONDERDEEL, DAT NIET TIJDENS HET
NOODZAKELIJK ONDERHOUD VERVANGEN MOET WORDEN,
OF DAT REGELMATIG OP REPARATIE OF „VERVANGEN
INDIEN NODIG” GEÏNSPECTEERD MOET WORDEN, WORDT
G E D U R E N D E  D E  G E H E L E  G A R A N T I E P E R I O D E
GEGARANDEERD. ELK GEGARANDEERD ONDERDEEL, DAT
TIJDENS HET NOODZAKELIJK ONDERHOUD VERVANGEN
MOET WORDEN, WORDT GEGARANDEERD TOT HET MO-
MENT WAAROP HET ONDERDEEL VERVANGEN MOET
WORDEN.

TIJDENS BUITEN DE GARANTIE VALLENDE ONDERHOUDS-
OF REPARATIEWERKZAAMHEDEN MAG ELK IN PRESTATIE
EN DUURZAAMHEID GELIJKWAARDIG VERVANGEND
ONDERDEEL WORDEN GEBRUIKT, ZONDER DAT HIERDOOR
DE GARANTIEVERPLICHTING VAN DE FABRIKANT VER-

MINDERT.

DE FABRIKANT IS AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE AAN
ANDERE MOTORONDERDELEN DIE WORDT VEROORZAAKT
DOOR EEN DEFECT AAN EEN GEGARANDEERD ONDERDEEL
DAT NOG ONDER DE GARANTIE VALT.

DE GARANTIE IS NIET VAN TOEPASSING OP EENHEDEN
DIE ZIJN BESCHADIGD DOOR HET NIET OPVOLGEN VAN DE
AANWIJZ INGEN IN  DE  GEBRUIKSAANWIJZ ING/
HANDLEIDING VOOR GOED GEBRUIK EN ONDERHOUD,
ONGEVALLEN, VERANDERINGEN, FOUTIEF GEBRUIK,
VERKEERD BRANDSTOFGEBRUIK, GEBRUIK VAN ANDERE
ONDERDELEN DAN DE DOOR DE FABRIKANT VOORGE-
SCHREVEN ONDERDELEN OF ANDERE OORZAKEN
WAAROVER DE FABRIKANT GEEN CONTROLE HEEFT.

DEZE GARANTIE BIEDT GEEN DEKKING VOOR DIE
ONDERDELEN DIE DOOR NORMALE SLIJTAGE VERVANGEN
MOETEN WORDEN OF DIE ONSCHADELIJKE UITERLIJKE
VERANDERINGEN ONDERGAAN.

ER ZIJN GEEN VERDERE UITDRUKKELIJKE GARANTIES.

GEÏMPLICEERDE GARANTIES WAARONDER DIE VAN
VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALD DOEL ZIJN BEPERKT TOT TWEE (2) JAREN VOOR
HUISHOUDELIJK GEBRUIK [EEN (1) JAAR VOOR ENIG ANDER
G E B R U I K ]  V A N A F  D E  O O R S P R O N K E L I J K E
LEVERINGSDATUM.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF VERVOLG-
SCHADE ONDER ENIGE GARANTIE IS UITGESLOTEN.

BEL VOOR MEER INFORMATIE MET UW DICHTSTBIJZIJNDE
DEALER, OF BEZOEK DE ZENOAH INTERNETPAGINA
http://www.zenoah.net

11. Oplossen van problemen
Probleem 1. Motor start niet

CONTROLEPUNT MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING
brandstoftank → verkeerde brandstof → aftappen en vullen met de juiste brandstof

brandstoffilter → brandstoffilter is verstopt → reinigen

stelschroef carburateur → staat buiten het normale bereik → goed afstellen

vonk (geen vonk) → bougie is nat/vuil → drogen/reinigen

→ verkeerde elektrodenafstand → corrigeren (AFSTAND: 0,6 - 0,7 mm)

bougie → zit los → vastdraaien

Probleem 2. Motor start maar slaat af/is moeilijk weer te starten

CONTROLEPUNT MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING
brandstoftank → verkeerde of verouderde brandstof → aftappen en vullen met de juiste brandstof

stelschroef carburateur → staat buiten het normale bereik → goed afstellen

uitlaat, cilinder (uitlaatpoort) → vervuild met koolstof → verwijderen

luchtfilter → verstopt → wassen

koelribben, koelopening → verstopt → reinigen

Neem contact op met uw ZENOAH dealer wanneer de bosmaaier ander onderhoud of reparatie behoeft.


