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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EC

Nós,                          Husqvarna Zenoah Co., Ltd.

1-9, Minamidai, Kawagoe, Saitama, Japão

declaramos como única responsabilidade que os seguintes produtos
referidos 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 : SOPRADOR

MODELOS : EBZ3000RH

NÚMEROS DE SÉRIE : 70400001 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 1o de Dezembro de 2008

Isamu NAKAZATO
Director Geral, Departamento de Garantia de Qualidade

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS E AVISOS DE SEGURANÇA

NÍVEL DE SOM NÍVEL DE VIBRAÇÃO
SOBRE PEGAISO 11094

LwA
medidos garantidos

ISO 22867
carga total

MODELO

ralenti
EBZ3000RH 29,5 cm3 99,6 dB(A) 100 dB(A) 2,4 m/s2 1,45 m/s2

NÚMERO DA APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DO CE DE EMISSÃO DE
EXAUSTÃO (2002/88/EC)

e13*97/68SH2G3*2002/88*0098*02

AVISO!!!
RISCO DE DANOS AUDITIVOS

Use protecções para a cabeça,  olhos e ouvidos.
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1. Localização dos componentes

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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1. Armação
2. Correia do ombro
3. Tampa do plugue de faísca
4. Alavanca do acelerador
5. Rede
6. Alavanca do estrangulador
7. Depurador de ar
8. Caixa da voluta
9. Etiqueta de “PRECAUÇÃO”

10. Cotovelo
11. Tanque de combustível
12. Arrancador de retrocesso
13. Interruptor de Ignição
14. Cobertura do Motor
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Leia o manual do proprietário
antes de operar esta máquina.

Use protecções para a cabeça,
olhos e ouvidos.

Aviso/Atenção

Mantenha todas as crianças, observadores e
auxiliares a 15 metros de distância da máquina.

4. Símbolos na máquina

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

A direcção para fechar o ar
Localização: CORPO DO FILTRO DE AR

A direcção para abrir o ar
Localização: CORPO DO FILTRO DE AR

3. Etiquetas de adver-
tência 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.

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

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

2. Características
Modelo EBZ3000RH
Dimensão global (L x P x A) mm 313 x 394 x 420
Peso a seco (sem Cano) kg 6,2
Capacidade do depósito de combustível liter 1,08
Motor Do tipo De 2 tempos, a gasolina, arrefecido a ar
Deslocamento cm3 29,5
Filtro de ar Sistema de filtro de fluxo puro de 2 estágios
Carburador (Diafragma) tipo válvula Giratório
Sistema de ignição Ignicao Digital
Vela de ignição NGK CMR7H (À prova de som)
Silenciador Equipado com corta-faísca
Velocidade do Motor em Operação rpm 3000 a 6500
Consumo de Combustível litros/h 0,58
Média do Volume de Ar (c/ Cano padrão) m3/min 10,7
Max. Volume de Ar (sem Cano) m3/min 13,1
Max. Velocidade do Ar m/s 57,4

As características estão sujeitas a alterações sem aviso.
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 5. Para operação em segurança
1. Leia cuidadosamente este man-

ual até que compreenda comple-
tamente e siga todas as in-
struções de segurança e do fun-
cionamento.

2. Mantenha este manual à mão de
maneira a que possa tomá-lo
como referência mais tarde quan-
do quer que surjam quaisquer
questões. Anote também, se pos-
suir quaisquer questões que não
possam ser respondidas aqui,
contacte o revendedor de quem
adquiriu o produto.

3. Assegure-se sempre de incluir
este manual quando vender, em-
prestar ou, ao contrário, transferir
a propriedade deste produto.

4. Não empreste ou alugue a sua
máquina sem o manual do pro-
prietário.

5. Certifique-se de que ninguém es-
teja usando a sua unidade sem a
devida compreensão das infor-
mações contidas neste manual.

6. Nunca deixe uma criança menor
de 13 anos usar esta máquina.

CONDIÇÕES DE TRABALHO
1. Não utilize o Soprador se estiver

cansado, doente, preocupado ou
se estiver sob influência de álcool,
drogas, ou medicação.

2. Para reduzir o risco de perda de
audição associada aos níveis de
ruído, é necessário o uso de pro-
tetores de auriculares.

3. Para reduzir o risco de lesões
causadas por objetos lançados, é
necessário o uso de protetores
para os olhos e para os pés. Os
protetores de olhos devem estar de
acordo com a norma ANSI Z87.1.

4. Para reduzir o risco de lesões as-
sociadas à inalação de poeira, use
máscara com filtro em ambientes
empoeirados.

5. Use calcado com solas fortes de
borracha ou sapatos com alguma
outra forma de proteccao contra
deslizamento, para o ajudar a pro-
teger contra quedas.

6. Para reduzir o risco de lesao asso-
ciada a objectos puxados por pe-
cas em rotacao, nao use roupas
soltas, lencos de pescoco, colares,
cabelos com comprimento abaixo
dos ombros ou outros materiais
soltos.

7. O uso prolongado do soprador ex-
põe o operador a vibrações e ao frio,
podendo causar “doença dos
dedos brancos” (Fenômeno de

Raynaud), cujos sintomas são sen-
sações de formigamento e que-
imação, seguidos de perda de col-
oração e dormência nos dedos. Não
se conhece todos os fatores que
podem causar a doença dos dedos
brancos, mas clima frio, doenças
relacionadas ao fumo e condições
físicas, assim como longos períodos
de exposição à vibração, são alguns
dos fatores mencionados. Para
reduzir o risco de ocorrência do fenô-
meno, as seguintes precauções são
recomendadas:

a) Mantenha seu corpo aquecido.
Nunca use o soprador na chuva.

b) Use luvas grossas antivibratórias.
c) Tire pausas de mais de 5 minutos

freqüentemente e descanse em lo-
cal quente.

d) Mantenha o punho firmemente se-
guro o tempo todo, mas não aperte
o punho com pressão excessiva
constante.

e) Se você sentir desconforto, vermel-
hidão ou inchaço nos dedos ou em
qualquer outra parte do corpo, con-
sulte um médico antes que piore.

8. O sistema de ignição da unidade
produz um campo eletromagnético
de intensidade muito baixa. Esse
campo pode interferir com alguns
marca-passos. Para reduzir o risco
de lesões fatais, pessoas com mar-
ca-passo devem consultar seu
médico e o produtor do marca-pas-
so antes de operar este equipa-
mento.

CIRCUNSTânCIAS DE
TRABALHO
1. Para reduzir o risco de lesão asso-

ciada à inalação de gases de ex-
austão, não opere em lugares não
ventilados.

2. Evite usar o soprador em locais
onde não há garantia de base es-
tável ou onde se possa perder o
equilíbrio.

EVITE PROBLEMAS DE RUíDO

 IMPORTANTE

Verifique e siga as normas locais
com relação aos níveis de ruído
e horários permitidos para a op-
eração do soprador.
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1. Opere o equipamento somente em
horários razoáveis – nem muito cedo
de manhã nem muito tarde à noite
quando outras pessoas possam ser
incomodadas. Cumpra com os horári-
os listados na regulamentação local.

2. Para reduzir o nível de ruído, limite o
número de equipamentos usados de
uma só vez.

3. Opere o soprador na velocidade de
aceleração mais baixa possível para
realizar o trabalho.

4. Cheque o equipamento antes da oper-
ação, especialmente o silencioso, siste-
ma de admissão de ar e filtro de ar.

PLANO DE TRABALHO
• Quando planejar a agenda de trabal-

ho deixe bastante tempo para des-
cansar.  Limite o período de tempo
em que o equipamento será usado
continuamente a 30 - 40 minutos por
sessão, e tire pausas de 10 - 20 minu-
tos para descansar entre as sessões
de trabalho. Tente manter também o
tempo total trabalhado em um dia
abaixo de 2 horas

COMBUSTÍVEL

 AVISO

Para reduzir o risco de incêndio e que-
imaduras:

a) Manipule o combustível com cuida-
do. É altamente inflamável.

b) Não fume enquanto estiver manipu-
lando o combustível.

c) Não reabasteça enquanto o motor
estiver quente.

d) Não reabasteça com o motor ligado.
e) Evite derramar combustível ou óleo.

Sempre seque a unidade com um
pano antes de utilizá-la.

f) Se posicione a pelo menos 10 pés (3
metros) do local de abastecimento
antes de ligar o motor.

g) Sempre armazene a gasolina em re-
cipiente apropriado para líquidos in-
flamáveis.

h) Certifique-se de que a unidade foi
propriamente montada e está em boa
condição de operação.

ANTES DE LIGAR O MOTOR
• Sempre que ligar o motor inspecione

primeiro a unidade inteira para ter
certeza de que inteira para ter certe-
za de que todas as partes estão em
ordem e seguramente presas nas
posições corretas. Se houver qualquer
dano no cano de combustível, no cano
de exaustão e na instalação elétrica
da ignição, não utilize o soprador até
que o dano seja reparado.

 5. Para operação em segurança
 IMPORTANTE

• Antes de iniciar a operação, sem-
pre verifique se algum obstáculo foi
deixado dentro da caixa de voluta.
Os obstáculos podem danificar o
ventilador e a caixa de voluta, e pro-
vocar ferimentos graves.

 AVISO

• Verifique se a borracha amortece-
dora e a mola de apoio não estão
fendidas ou com outros danos.
Note que, caso não substitua o
apoio de borracha quando este es-
tiver fendido ou danificado, poderá
fazer com que o motor se solte do
quadro durante a utilização, re-
sultando por isso em sérias lesões
corporais.

• Se houver rachadura, trocar imediata-
mente.

 AVISO

• Para reduzir o risco de lesões asso-
ciadas ao contato com partes gi-
ratórias, pare o motor antes de insta-
lar ou remover acessórios. Não op-
ere sem que a rede esteja no lugar.
Sempre desconecte o plugue de faís-
ca antes de realizar manutenção ou
antes de acessar as partes móveis.

USANDO O PRODUTO
1. Verifique a área onde o soprador será

usado e remova ou cubra todos os
objetos de valor que podem ser dan-
ificador pelo jato de ar ou fragmen-
tos lançados.

2. Para reduzir o risco de lesões causa-
das por objetos lançados.

a) Tenha cuidado com crianças, bichos
de estimação e automóveis recém
lavados, e sopre os fragmentos para
longe de forma segura.

b) Use a extensão completa do bocal
do soprador para que possa aplicar
o jato de ar próximo ao chão.

 c) Não permita que outras pessoas-
fiquem na área de trabalho.

d) Nao aponte do tubo do soprador na
direccao de pessoas ou animais.

e) Verifique sempre se os fragmentos
não estão sendo jogados na pro-
priedade de outras pessoas.

f) Preste atenção na direção do vento
e não trabalhe no sentido contrário
ao vento.

g) Nunca aponte o tubo do soprador
para uma chama aberta, para evitar
a possibilidade de acender a un-
idade, causando lesoes a si proprio
ou danos a sua volta.
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 5. Para operação em segurança
3. Para minimizar o tempo de uso do

soprador.
a) Use um ancinho ou uma vassoura

para soltar os fragmentos antes de
usar o soprador.

b) Em ambien tes  empoe i rados ,
umedeça levemente superfícies ou
use a conexão nebulizadora quando
houver água disponível.

c) Conserve a água usando o soprador
ao invés de mangueiras para realizar
muitas das tarefas de jardim e gra-
mado, inclusive nas áreas tais como
sarjetas, telas, pátios, grelhas, varan-
das e jardins.

4. Nunca toque o plugue de faísca ou o
cordão do plugue enquanto o motor
estiver em funcionamento. Fazê-lo
pode causar choque elétrico.

5. Nunca toque no abafador, na vela de
ignicao ou noutras pecas metalicas
do motor, ou na cobertura do motor
enquanto o motor estiver em funcio-
namento, ou imediatamente apos
desligar o motor. Estas pecas metal-
icas e a cobertura do motor podem
atingir altas temperaturas durante o
funcionamento, o que pode resultar
em graves queimaduras.

6. Após o uso do soprador e outros eq-
uipamentos, LIMPE-OS! Jogue os
fragmentos em recipientes de lixo.

MANUTENÇÃO
1. Para manter o seu produto em per-

feitas condições de funcionamento,
realize em intervalos regulares a ma-
nutenção e operações de checagem
descritas neste manual.

2. Certifique-se sempre de desligar o
motor e desconectar o plugue de faís-
ca antes de realizar a manutenção ou
os procedimentos de checagem.

 AVISO

As pecas metalicas e a cobertura
do motor atingem altas temperatu-
ras imediatamente apos desligar o
motor.

3. Examine o soprador regularmente
para verificar se há peças soltas ou
partes danificadas ou enferrujadas.
Tome cuidado especial ao trabalhar
com o cano de combustível, silen-
cioso e a fiação da ignição.

4. Toda a manutenção do motor, exceto
pela manutenção descrita nesse
manual, deve ser realizada por pes-
soal qualificado. A manutenção in-
apropriada do ventilador e do silen-
cioso pode causar falhas perigosas.

5. Quando for repor qualquer outra
peça, ou qualquer lubrificante, asse-
gure-se sempre de usar somente os
produtos ZENOAH ou produtos certi-
ficados pela ZENOAH para uso com
produto ZENOAH.

6. Caso seja necessário repor partes ou
seja necessário qualquer serviço de
manutenção ou de reparo que não
estejam descritos nesse manual, fa-
vor contatar um representante de
serviço técnico, autorizado pela
ZENOAH, para assistência.

7. Não use nenhum acessório ou conexão
que não tenha a marca da ZENOAH e
que não seja recomendados para uso
nessa unidade.

8. Em nenhuma circunstância o produto
deve ser desmontado ou alterado de
forma alguma. Caso o contrário, o
produto pode ser danificado durante
a operação ou o produto pode não
funcionar de forma correta.

TRANSPORTE
• Esvazie o tanque combustível antes

de transportar ou armazenar o sopra-
dor.

• Segure na unidade cuidadosa-
mente para evitar movimentos
quando esta for transportada.

• Uma unidade que receber um
forte choque durante o transporte
e a descarga pode apresentar
anomalias.

ARMAZENAMENTO
• Para armazenar o soprador, escolha

um local protegido sem umidade e
longe do alcance de crianças.



PT-8

EBZ3000RH

6. Equipar
TUBOS DO SOPRADOR
1. Conecte o soprador e a junta giratória à mangueira

flexível. Prenda firmemente as duas extremidades da
mangueira flexível com as braçadeiras que vieram
junto com a unidade.

2. Alinhe a parte saliência com a ranhura nas
extremidades dos tubos e gire até que a conexão se
encaixe.

 NOTA

Um lubrificante leve pode ser usado para facilitar o
encaixe do cano flexível ao cotovelo do soprador.

ALAVANCA DO ACELERADOR
• Instale a braçadeira na junta giratória e aperte o

parafuso da braçadeira.

CABO DO ACELERADOR
1. Primeiro, aperte ligeiramente a mangueira no meio

desta colocando a fita através do orifício (a).
2. Em seguida, aperte ligeiramente o cabo colocando

a fita através do orifício (b).

(1)  Braçadeira
(2)  Junta Giratória
(3)  Parafuso

(1) Mangueira
(2) Fita
(3) Cabo
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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. Indique o conteudo na parte de fora do contentor, para
identificacao facil. Evitar misturar com gasolina ou outros
contentores.

■ 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 gasolina no recipiente.

4. Nao fume, nem coloque objectos quentes perto do
combustivel.

■ 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.

■ 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.

7. Combustível

 IMPORTANTE
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ou da porta de exaustão.
• Nunca toque na panela de escape, na vela de

ignição ou noutras peças metálicas do motor ou
tampa do motor com o motor em funcionamento
ou imediatamente após desligar o motor. Estas
peças metálicas e tampa do motor atingem
elevadas temperaturas durante a operação e se
lhes tocar pode provocar graves queimaduras.

6. Assim que o motor estiver funcionando, abra
gradualmente o estrangulador se ele estiver fechado,
e deixe o motor funcionar em velocidade mínima por
1 minuto para aquecê-lo.

 NOTA

Se não conseguir dar partida no motor depois de várias
tentativas como resultado de afogamento, abra o
estrangulador e repita a operação de puxar a corda de
arranque.

AJUSTANDO A VELOCIDADE DE MARCHA
MÍNIMA
• A velocidade mínima está é ajustada na fábrica a 2000

rpm. Se for necessário ajustar a velocidade mínima,
use o parafuso de ajuste localizado na parte superior
do carburador.

PARANDO O MOTOR
• Mova a alavanca do acelerador para a posição de

marcha mínima e coloque o interruptor de ignição na
posição "STOP".

Se o motor não parar depois que o interruptor de ig-
nição for posicionado em "STOP", feche a alavanca
do estrangulador e pare o motor.
Nesse caso, leve a máquina para o agente de serviço
autorizado mais próximo para ser consertada.

MOTOR DE ARRANQUE

 IMPORTANTE

• Evite usar o soprador quando o tubo flexível e a
junta giratória estiverem desconectados. Isso
reduz o ar de resfriamento e o motor pode ser
danificado por superaquecimento.

1. Empurre a bomba de combustível até o combustível
fluir no tubo transparente.

2. Quando o motor estiver frio, feche o estrangulador.

3. Coloque o interruptor de ignição na posição  "START".

4. Posicione a alavanca do acelerador em 1/3 da
posição aberta.

5. Para começar, segure firmemente a parte superior
do soprador. Puxe o botão de arranque devagar até
sentir ele se engajar, então dê um puxão forte e
vigoroso.

 IMPORTANTE

• Evite puxar a corda de arranque toda e depois
soltá-la de uma vez de modo que ela estale de volta.
Rebobine a corda lentamente. Isso vai prevenir
danos prematuros à corda de arranque.

• Não deixe que ninguém fique perto do soprador

8. Operação

(1) Alavanca do
Estrangulador

(2) FECHAR
(3) ABRIR

(1) Força total
(2) Marcha mínima
(3) Interruptor de

Ignição

(1) Parafuso de ajuste
da marcha mínima

(1) Interruptor de Ignição

(1) Alavanca do
Estrangulador

(2) FECHAR
(3) ABRIR

(1)

 NOTA

(1) Bomba de
combustível

(1)

(2)

(3)

(1)
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9. Manutenção
Manutenção, substituição ou reparo do dispositivo de controle de emissão e sistemas podem
ser realizados por qualquer indivíduo ou estabelecimento de reparos de motores não
automotivos.

Diário ou
Sistema/Componente Procedimento Antes

do Uso
Filtro de Ar Inspecionar/Limpar ✔

Vazamento de Combustível Inspecionar/Substituir ✔

Filtro de Combustível Inspecionar/Substituir ✔ ✔

Linha de Combustível Inspecionar/Limpar ✔

Plugue de Faísca Inspecionar/Limpar ✔

Silencioso Inspecionar/Limpar ✔

Corta-faísca do Silencioso Inspecionar/Limpar ✔

Sistema de Resfriamento Inspecionar/Limpar ✔

Parafusos/Porcas/Pinos Apertar ✔

Porta de Exaustão Cilíndrica Inspecionar/Limpar ✔

A cada
25 horas

A cada
50 horas

A cada
100 horas

 AVISO

Certifique-se de que o motor está parado e
resfriado antes de realizar qualquer serviço
no soprador. Contato com o ventilador ainda
em movimento ou com o silencioso aquecido
pode resultar em lesões à pessoa.

LIMPADOR DE AR
• Verifique o filtro de ar todas as 25 horas de uso ou

mais frequentemente se usar em ambientes
poeirentos. Um filtro de ar entupido pode fazer
aumentar o consumo de combustível enquanto reduz
a potência do motor. Nunca faça funcionar o soprador
sem o filtro de ar ou com um elemento de filtro de ar
deformado, dado que o ar não filtrado e com poeira
pode arruinar rapidamente o motor.

LIMPANDO O FILTRO DE AR
1. Remova a tampa do filtro de ar.
2. Use um detergente neutro e água quente para lavar

o elemento de filtro. Depois de o lavar, seque
completamente ao ar o elemento.

3. Reinstale o filtro. Nunca se esqueça de instalar a tela.
Se a tela não for instalada, o filtro não fica bem vedado
e entra poeira para o cilindro.

(1) Tela
(2) Elemento
(3) Fixador
(4) Retentor

FILTRO DE COMBUSTÍVEL
• Um filtro de combustível entupido pode causar uma

aceleração debi l i tada do motor.  Ver i f ique
periodicamente para ver se o filtro está obstruído com
poeira. O filtro pode ser retirado da porta de
combustível usando um pequeno gancho de arame.
Desconecte o conjunto de filtro do cano de
combustível e solte o retentor para desmontá-lo.
Limpe os componentes com gasolina.

(1) Elemento
(2) Tela
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PLUGUE DE FAÍSCA
• O plugue de faísca pode acumular resíduos de

carbono em seu terminal de descarga durante seu
uso normal. Remova e inspecione o plugue de faísca
a cada 25 horas de uso e se necessário limpe os
eletrodos com uma escova de arame. O espaço en-
tre os eletrodos deve ser ajustado em 0.25 in (0.6 -
0.7 mm).

• Fabricantes de plugue recomendam que o plugue
seja substituído a cada dois anos para evitar falhas
inesperadas durante o trabalho.
A FICHA SOBRESSELENTE E NGK CMR7H.

 IMPORTANTE

• Note que usar um plugue diferente do que foi
designado pode resultar em falha na operação do
motor ou superaquecimento e danificação do motor.

• Para instalar o plugue de faísque, primeiro gire o
plugue manualmente até onde conseguir e depois
aperte mais um quarto de volta com uma chave de
encaixe.

SILENCIOSO

 AVISO

• Inspecione periodicamente o silencioso para verificar
se há prendedores soltos, algum dano ou corrosão.
Se qualquer sinal de vazamento de exaustão for
localizado, não utilize o soprador e faça o reparo
necessário imediatamente.

• Note que se o reparo não for realizado, isso pode
resultar em incêndio no motor.

 IMPORTANTE

• Antes de iniciar a operação, verifique sempre se a
panela de escape está correctamente fixada por dois
parafusos. (Torque de aperto: 7 a 11 N·Em)

• Verifique também se o tapa faíscas e o difusor estão
correctamente fixados com dois parafusos. (Torque
de aperto: 2 a 3 N·Em)

• Mesmo se um dos quatro parafusos estiver
desapertado, poderá provocar que o motor pegue
fogo.

CORTA-FAÍSCA
• O silencioso é equipado com um corta-faísca para

prevenir que brasas de carbono voem para fora da
saída de exaustão. Inspecione periodicamente e
limpe com escova de arame sempre que necessário.
No Estado da Califórnia a lei (Seção 4442 do Código
de Recursos Públicos da Califórnia) requer que a
ferramenta seja equipada com um corta-faísca em
lugares não urbanizados com florestas, arbustos ou
cobertos de grama.

PROCEDIMENTO A SER REALIZADO A CADA
100 HORAS DE USO
1. Remova o silencioso, insira uma chave de fenda na

abertura e limpe o acúmulo de carbono. Limpe, ao
mesmo tempo, o acúmulo de carbono da saída de
exaustão do silencioso e da porta de exaustão do
cilindro.

2. Aperte todos os parafusos, pinos e acessórios.

(1) Parafuso
(2) Parafuso
(3) Para-chispas
(4) Difusor
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(1)

(2)

(3)
(4)

9. Manutenção

10. Armazenamento

REDE DA ENTRADA DE AR

 IMPORTANTE

• O ar soprado é captado pela rede de entrada de ar.
Se o fluxo de ar cair durante a operação, pare o mo-
tor e verifique se há objetos obstruindo a rede.

• Note que se os objetos obstruindo a rede não forem
retirados, o motor pode ficar superaquecido e
danificado.

 AVISO

Nunca utilize o soprador sem a rede. Antes de cada
operação, verifique se a rede está fixada corretamente
e se não há danos.

INSPEÇÃO DE ABERTURA DE AR DA BOBINA
DE IGNIÇÃO
• Se a abertura estiver fora do padrão ou quando estiver

instalando a bobina ou o rotor, ajuste a abertura de
ar entre a bobina de ignição e o núcleo de ferro do
rotor.

Abertura de Ar:
0,40 mm (0,35 - 0,45 mm)
0,016” (0,014 - 0,017”)

(1) Rede

(1) Rotor
(2) Bobina de Ignição

11. Descarte

ANTES DE GUARDAR O SOPRADOR:
1. Esvazie o tanque de combustível e empurre a bomba

até que se esvazie.
2. Remova o plugue de faísca e coloque uma colher

cheia de óleo de dois tempos no cilindro. Dê a partida
no motor várias vezes e instale o plugue de faísca.

3. Guarde a unidade em local seco, protegido de poeira
e longe do alcance de crianças.

CORREIA PARA OS OMBROS
• Se a correia para os ombros estiver danificada, pode

partir com a utilizacao, fazendo cair o produto e
causando lesoes pessoas. Siga as instrucoes a seguir
para substituir a correia para os ombros por uma nova.

1. Enganche a parte superior da cinta de ombro no
entalhe no topo do quadro e passe-a através da fivela
como indicado na figura, e depois fixe-a com firmeza.

2. Ponha o gancho na parte inferior da cinta de ombro
no ponto de instalaçáo da cinta no fundo do quadro.

Quando for descartar sua máquina, combust’vel ou óleo
para máquina, cer t i f ique-se de consul tar os
regulamentos locais.

(1) Fivela (2) Quadro
(3) Gancho (4) Anel em D
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Garantia limitada

12. 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.

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


