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EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS E AVISOS DE SEGURANÇA

* Especificações estão sujeitas a alterações sem aviso
1) Emissões de ruído no ambiente medidas como potência sonora (LWA) em conformidade com a Directiva CE 2000/14/CE.

Nível de potência sonora reportado para a máquina foi medido com o acessório de corte original que dá o maior nível.
A diferença entre potência sonora garantida e a medida é o facto de a potência sonora garantida também incluir a dispersão
no resultado de medida e as variações entre as diferentes máquinas do mesmo modelo de acordo com a Directiva 2000/14/
CE.
Dados reportados para nível equivalente de pressão sonora (LpARa) no ouvido do operador para a máquina têm uma dispersão
estatística típica (desvio padrão) de 1 dB (A).

2) Os dados reportados para o nível equivalente de vibração (ahv,eq), na pega de controlo, têm uma dispersão estatística típica
(desvio padrão) de 1 m/s2.

NÍVEL SONORO1) NÍVEL VIBRATÓRIO2)

medido garantido ahv, eq

MODELO

MD6210M 62,0 cm3 107 dB(A) 108 dB(A) 102 dB(A) 4,7 m/s2

DESLOCAMENTO
ISO 79172000/14/EC

LWA

ISO 22867

LpARa

DESIGNAÇÃO : Vaporizador (Vaporizador de jardim portátil)
FABRICANTE : Husqvarna Zenoah Co., Ltd.
MODELO : MD6210M
DATA DOS NÚMEROS DE : 2010 e adiante
SÉRIE  (O ano está claramente indicado na placa de 

  identificação, seguido pelo número de série)

Esta declaração está em conformidade com :
・DIRECTIVA 2006/42/EC de 17 de Maio de 2006
・DIRECTIVA 2004/108/EC de 15 de Dezembro de 2004
   (Foram aplicadas as seguintes normas: EN 61000-6-1, EN 55012, (CISPR 12))
・DIRECTIVA 2000/14/EC de 8 de Maio de 2000
    procedimento de avaliação de conformidade seguiu o ANEXO V
   (Foram aplicadas as seguintes normas: ISO 11094)
・DIRECTIVA 97/68/EC de 16 de Dezembro de 1997

2002/88/EC de 9 de Dezembro de 2002

Data :                29 de Dezembro de 2009

Assinatura :

Kiyoshi Honda
Administrador Geral, Centro de Desenvolvimento

Representante autorizado :
Husqvarna AB
SE-561 82 Huskvarna, Suécia

Pessoa autorizada a compilar o ficheiro técnico :
Bo R Jonsson
SE-561 82 Huskvarna, Suécia

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE
(Apenas aplicável à Europa)

O fabricante abaixo-assinado,
Husqvarna Zenoah Co.,Ltd.,
1-9, Minamidai, Kawagoe, Saitama, Japão,

declara sob exclusiva responsabilidade que os seguintes produtos referidos na 
presente declaração estão em conformidade com os requisitos da seguinte 
DIRECTIVA DO CONSELHO.

Os produtos referidos são :

AVISO!!!
RISCO DE DANOS AUDITIVOS

Use protecções para a cabeça,  olhos e ouvidos.

NÚMERO DA APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DO CE DE EMISSÃO DE EXAUSTÃO
DIRETIVO 97/68/EC    RETIFICADO 2002/88/EC

e13*97/68SH3G3*2002/88*0095*02
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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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1. Localização dos componentes

1. Estrutura
2. Correia do ombro
3. Cobertura do Motor
4. Caixa em voluta
5. Rede
6. Purificador de ar
7. Motor de arranque de retrocesso
8. Depósito de combustível
9. Cobertura da vela de ignição

10. Amortecedor de choques (Borracha)
11. Amortecedor de choques (Borracha)
12. Alavanca do ar
13. Tanque de material
14. Interruptor de paragem
15. Alavanca do acelerador
16. Pega de manuseamento
17. Tubo curvo
18. Braçadeira (Grande)
19. Mangueira flexível
20. Braçadeira (Pequena)
21. Articulação giratória
22. Tubo angular
23. Bocal de neblina
24. Válvula intermédia
25. Tubo da solução
26. Grampo
27. Manual do proprietário
28. Chave de vela (encaixe sextavado S13/

S19) + Chave de fendas (Estrela)
29. Chave de fendas (S8/S10)
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2. Características
MODEL MD6210M
Dimensões (CxLxA)** mm 354x520x740
Peso a seco* kg 12,7
Capacidade do depósito de combustível litros 1,8
Tipo de motor Motor a gasolina de 2 tempos arrefecido a ar
Deslocamento de pistão cm3 62,0
Filtro de ar Espuma de poliuretano semi-líquida
Carburador Diafragma, de tipo válvula rotativa
Sistema de ignição C.D.I.
Vela de ignição NGK BPMR7A (à prova de som)
Velocidade operacional do motor* Rpm 2000 to 8900
Consumo de combustível litros/h 1,9
Capacidade do contentor liter 18
Descarga Água l/min 4
Convergência longitudinal Água Horizontal m 12

Água Vertical m 12

* Com tubo padrão   ** Sem tubo
As características estão sujeitas a alterações sem aviso.

3. Símbolos 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).

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

(1) AVISO! A máquina pode ser perigosa se manuseada
incorrectamente ou de forma descuidada, podendo provocar
ferimentos graves ou fatais ao operador ou outros.

(2) Leia cuidadosamente o manual do operador e certifique-se de que
compreendeu as instruções antes de utilizar a máquina.

(3) Use uma máscara de protecção, bem como protecção para os olhos
e ouvidos.

(4) Utilize protecção para os pés.
(5) Use luvas.
(6) Superfície quente. Evite o contacto com a superfície quente du-

rante e imediatamente após o funcionamento.

Mantenhas todas as crianças, espectadores e assistentes a 15 metros da máquina

(1) (2) (3) (4) (5)

(6)

4. Símbolos na
máquina

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

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.
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 5. Para operação em segurança
 AVISO

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
quando quer  que  sur jam
quaisquer questões. Anote tam-
bém, se possuir quaisquer
questões que não possam ser re-
spondidas 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.

7. Longos períodos de exposição
a o  r u í d o  p o d e  p ro v o c a r
deterioração da audição. Por
esse motivo, utilize sempre
protecção de ouvidos aprovada.

8. Nunca, seja em que circunstância
for, poderá a concepção da
máquina ser modificada sem
autorização do fabricante. Utilize
sempre acessórios autênticos.
Modi- ficações e/ou acessórios
não autorizados podem provocar
ferimentos pessoais graves ou a
morte do operador ou de outros.

9. Esta máquina pode ser uma
ferramenta perigosa se for
utilizada incorrectamente ou de
forma descuidada e pode causar
ferimentos graves ou até mesmo
fatais. É extremamente importante
que le ia e compreenda o
conteúdo deste manual do
operador.

10. A Husqvarna Zenoah tem uma
p o l í t i c a  d e  c o n t í n u o
desenvolvimento do produto e
portanto reserva-se o direito de
modificar a concepção e a
aparência dos produtos sem
aviso prévio.

11. Esta máquina foi projectada
sobretudo com o objectivo de
espalhar um fertilizante agrícola
ou pulverizar produtos químicos
de con t ro lo  de  pragas  e

herbicidas. Não a use para
outros fins, já que isso pode
causar acidentes imprevistos.

12. Siga sempre as instruções do
fornecedor dos químicos em
relação ao equipamento de
protecção pessoal, uso dos
químicos, mistura e manipulação
dos químicos e desperdícios.

CONDIÇÕES DE TRABALHO
1. Não utilize a máquina 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.

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 da máquina ex-
põe o operador a vibrações e ao
frio, podendo causar "doença dos
dedos brancos" (Fenómeno de
Raynaud), cujos sintomas são sen-
sações de formigueiro e queimadu-
ra, seguidos de perda de coloração
e dormência nos dedos. Não se
conhece todos os fatores que po-
dem causar a doença dos dedos
brancos, mas clima frio, doenças
relacionadas ao fumo e condições
físicas, assim como longos perío-
dos de exposição à vibração, são
alguns dos fatores mencionados.
Para reduzir o risco de ocorrência
do fenômeno, as seguintes pre-
cauções são recomendadas:

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

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

freqüentemente e descanse em lo-
cal quente.
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 5. Para operação em segurança
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.

OUTRAS PRECAUÇÕES
• Q u a n d o  e n g a j a d o  e m

pulver izações por  per íodos
prolongados de tempo, consulte
um médico regularmente.

• Por favor, conduza a pulverização
de forma planejada, mantendo um
diário com o dia e horário da
pulverização, os produtos químicos
utilizados, o alvo, conteúdo do
trabalho, duração do trabalho e
outros detalhes.

• Por favor, mantenha os seguintes
pontos em mente quando for
escolher ou utilizar o equipamento
de proteção.

a) Roupas de Proteção
Escolha roupas leves,  bem
ventiladas e a prova d’água. Além
disso, use peças que lhe permitam
trabalhar confortavelmente e com
segurança.

b) Capuz de Pulverização
Utilize um capuz cuja borda seja a
prova d’água e que cubra o
pescoço e ombros.

c) Luvas
Use luvas impermeáveis e que não
escorreguem mesmo que você
transpire durante a pulverização.

d) Avental de Borracha
Quando misturar os produtos
químicos, use um avental longo,
espesso e largo que não possa ser
penetrado por espirros dos
produtos químicos.

e) Máscara, óculos de proteção, etc.
Selecione óculos de proteção,
máscaras, botas de borracha,
colírios, cremes de proteção, etc...
adequados, prestando atenção aos
padrões e recomendações das
organizações que promovem
segurança nos trabalhos agrícolas.

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 a máquina em locais
onde não há garantia de base es-
tável ou onde se possa perder o
equilíbrio.

3. Nunca utilize a máquina com ven-
to forte e mau tempo, numa atmos-
fera potencialmente explosiva,
quando a visibilidade for fraca ou
quando as temperatures forem
muito altas ou baixas.
(O nosso ambiente de utilização re-
comendado é inferior a 40˚C
(104˚F).)

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.

1. Opere a máquina somente em
horários razoáveis - nem muito
cedo de manhã nem muito tarde à
noite quando outras pessoas pos-
sam ser incomodadas. Cumpra
com os horários listados na regu-
lamentação local.

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

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

4. Cheque o equipamento antes da
operação, especialmente o silenci-
oso, sistema de admissão de ar e
filtro de ar.

PLANO DE TRABALHO
• Quando for utilizar pela primeira

vez, antes de começar a pulverizar,
procure orientação adequada de
como utilizar o produto de alguém
que já tenha experiência.

• Quando planejar a agenda de tra-
balho deixe bastante tempo para
descansar.  Limite o período de
tempo em que o equipamento será
usado continuamente a 30 - 40
minutos por sessão, e tire pausas
de 10 - 20 minutos para descansar
entre as sessões de trabalho. Tente
manter também o tempo total tra-
balhado em um dia abaixo de 2
horas



PT-7

P
T

MD6210M

 5. Para operação em segurança
 AVISO

Se não respeitar o tempo de
trabalho ou a maneira de trabalhar,
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.

PRECAUÇÕES ANTES DA
PULVERIZAÇÃO
• Certifique-se de que você esteja

usando as roupas de proteção
corretas, proteção para a cabeça,
luvas e botas de borracha,
máscara protetora, óculos de
segurança, toalha, creme de
proteção, etc..., para prevenir que
os produtos químicos entrem em
contato com a sua pele ou os seus
p u l m õ e s .  Q u a n d o  e s t i v e r
pulverizando, por favor use estes
a c e s s ó r i o s  p a r a  p r e v e n i r
ferimentos.

• Guarde os produtos químicos em
uma caixa de armazenagem
trancada, em um armário com
tranca, ou outro local seguro fora
do alcance de crianças.

• Leia atentamente as instruções de
como utilizar os produtos químicos,
e se familiarize com o nível de
toxicidade, método de uso, etc.

• Por favor, considere todos os
fatores da área que você vai estar
pulverizando, para se certificar de
que não es tará  po lu indo o
suprimento de água, rios, lagos,
lagoas, etc..., ou causando danos
aos residentes, transeuntes,
animais domésticos, etc.

• Se prepare fisicamente um dia an-
tes da pulverização, por exemplo,
cortando o consumo de álcool ou
evitando trabalhar até tarde.

• Não permita que crianças, animais,

e t c . . . ,  e n t re m  n a  á re a  d e
pulverização.

• Antes de pulverizar, se prepare
inspecionando o bocal do spray e
checando para ver se existem
a n o r m a l i d a d e s  t a i s  c o m o
parafusos ou conexões de spray
soltos, vazamento de combustível,
vedação de fluídos quebrada ou
com defeito, ou danos na alça.

PRECAUÇÕES PARA O
TRANSPORTE DOS
PRODUTOS QUÍMICOS
• Quando estiver transportando os

produtos químicos, tome muito
c u i d a d o  p a r a  e v i t a r
derramamentos no caso de sacos
rasgados, vidros quebrados ou
tampas soltas.

• Não transpor te os produtos
químicos em recipientes que são
usados para guardar alimentos.

PRECAUÇÕES PARA O
TRANSPORTE DO
PULVERIZADOR
• Não transporte o pulverizador com

produtos químicos ou combustível
no tanque, pois isso poderia
resultar em vazamento como
conseqüência de um impacto du-
rante o transporte.

• Quando for transportar com um
veículo, use uma corda ou algo
similar para prender o pulverizador
firmemente, em posição vertical, ao
trailer de carga. Por favor, não faça
o transporte por bicicleta ou
motocicleta, visto que isso pode ser
perigoso.

1. Acessório de proteção
para a cabeça

2. Óculos de segurança
3. Máscara protetora
4. Botas de borracha
5. Protetores de ouvido
6. Protetor para cobrir o

pescoço
7. Roupas de proteção
8. Luvas de borracha
9. Roupas de proteção

COMBUSTÍVEL

 AVISO

Para reduzir o risco de incêndio e
queimaduras:

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

b) Não fume enquanto estiver manip-
ulando o combustível.

c) Não reabasteça enquanto o motor
estiver quente.

d) Não reabasteça com o motor liga-
do.

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 abasteci-
mento antes de ligar o motor.
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 5. Para operação em segurança
g) Sempre armazene a gasolina em

recipiente apropriado para líquidos
inflamáveis.

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

i ) Não utilize a máquina perto de um
fogo, porque se a apontar na di-
recção de uma chama pode origi-
nal a ignição de substâncias in-
flamáveis.

PRECAUÇÕES PARA O
REABASTECIMENTO DE
PRODUTOS QUÍMICOS
• Antes de encher o reservatório com

químicos, por favor certifique-se de
que a alavanca de aspersão está
completamente em descanso.

• Após o abastecimento, aperte bem
a tampa do tanque de produtos
químicos. Se não estiver bem
apertada, a tampa pode se soltar
d u r a n t e  a  p u l v e r i z a ç ã o ,
acarretando em risco de exposição
física aos produtos químicos.

ANTES DE LIGAR O MOTOR
• Antes de ligar o motor inspeccione

primeiro a unidade inteira para ter
a certeza de que todas as partes
estão em ordem e seguramente
presas nas posições correctas. Se
houver qualquer dano qualquer
dano no tubo de combustível, no
tubo de escape ou na instalação
eléctrica, não use a máquina até
que o dano seja reparado.

 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 provocar ferimentos
graves.

 AVISO

• Verifique se o suporte da borracha
amortecedora está rachado ou
danificado de alguma outra forma.
Esteja ciente de que se não hou-
ver troca do suporte rachado ou
danificado o motor pode se soltar
do chassi durante o uso, o que
pode resultar em graves lesões
corporais.

• Se houver rachadura, trocar imedi-
atamente.

 AVISO

• Para reduzir o risco de lesões as-
sociadas ao contato com partes gi-
ratórias, pare o motor antes de in-
stalar ou remover acessórios. Não
opere sem que a rede esteja no
lugar. Sempre desconecte o plu-
gue de faísca antes de realizar
manutenção ou antes de acessar
as partes móveis.

USANDO O PRODUTO

 AVISO

Se ocorrerem ruídos ou vi-
brações anormais ao utilizar este
produto, pare imediatamente o
motor e contacte o fornecedor de
serviços ZENOAH mais próximo.
É muito importante inspeccionar
o ventilador. Se o ventilador ro-
tativo se quebrar, pode causar
graves acidentes.

1. Esta máquina, nebulizador, é do
tipo mochila, sendo carregado ao
ombro durante a operação. O tubo
de sopro é segurado com a alça
de controlo e operado com mão
direita. O acelerador é controlado
pela mão esquerda.

2. Visto que as roupas de proteção
não oferecem uma ventilação ade-
quada ao corpo e que como con-
seqüência acaba exercendo
pressão sobre o corpo, existe o
risco de se contrair insolação ou
outros tipos de mal-estar no caso
de operar o equipamento por perío-
dos prolongados de tempo sob al-
tas temperaturas. Por favor, evite
pulverizar em dias quentes, dando
preferência para a parte da manhã
ou do fim da tarde quando as tem-
peraturas são mais amenas e os
ventos mais fracos.

3. Verifique a área onde o soprador
será usado e remova ou cubra to-
dos os objetos de valor que podem
ser danificador pelo jato de ar ou
fragmentos lançados.

4. Certifique-se de que pode andar e
estar de pé com segurança. Tenha
cuidado com eventuais obstáculos
em caso de um deslocamento in-
esperado (raízes, pedras, galhos,
buracos, valas, etc.). Use de ex-
trema precaução ao trabalhar em
terreno inclinado.
Se o pulverizador estiver inclinado,
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 5. Para operação em segurança
os produtos químicos podem vazar
através das aberturas de ar da
t a m p a .  Q u a n d o  e s t i v e r
pulverizando, certifique-se de que
você tenha uma base de apoio boa
e mantenha o equilíbrio.

5. Para reduzir o risco de lesões
causadas por objetos lançados.

a) Antes de começar a trabalhar,
preste atenção ao horário, direção
do vento, etc..., para assegurar que
você não cause nenhuma pertur-
bação sonora ou danos químicos
aos vizinhos, transeuntes, plan-
tações, e assim por diante.

b) Tenha cuidado com crianças, bi-
chos de estimação e automóveis
recém lavados, e sopre os frag-
mentos para longe de forma segu-
ra.

c) Não permita que outras pessoas
fiquem na área de trabalho.
Enquanto pulverizar, por favor se-
gure sempre o tubo firmemente e
tenha cuidado para não o apontar
na direcção de pessoas ou ani-
mais.

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

e) Durante a pulverização, esteja at-
ento à direção do vento e fique
sempre de costas para o vento
para evitar que os produtos quími-
cos sejam jogados em sua direção.

f ) Nunca aponte o tubo do soprador
para uma chama aberta, para evi-
tar a possibilidade de acender a
unidade, causando lesoes a si
proprio ou danos a sua volta.

6. A máquina não deve ser utilizada
numa escada ou andaime.

7. Nunca ponha a máquina no chão
com o motor a trabalhar a não ser
que a tenha à vista.

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

9. Nunca toque no abafador, na vela
de ignicao ou noutras pecas met-
alicas do motor, ou na cobertura do
motor  enquanto o motor estiver em
funcionamento, ou imediatamente
apos desligar o motor. Estas pecas
metalicas e a cobertura do motor
podem atingir altas temperaturas
durante o funcionamento, o que
pode resultar em graves queima-
duras.

 AVISO

A temperatura da máquina pode
aumentar após parar o motor. Em
particular, nunca se esqueça de
deixar arrefecer o motor antes de
reatestar a máquina.

10. Se você se sentir mesmo um ligeiro
mal-estar durante a pulverização,
consulte um médico imediata-
mente. Durante a consulta, informe
ao seu médico os produtos quími-
cos utilizados, as condições de
uso, etc.

11. Em caso de emergência, puxe a
parte inferior de ambas as fivelas
para desapertar as correias.
Afaste-se da unidade.

12. Depois de completar o trabalho e
de guardar todos os químicos e
ferramentas de pulverização, tome
um banho imediatamente ou lave
cuidadosamente as mãos, pés,
rosto com sabão, além de fazer a
higiene bucal.

13. Você deve trocar todas as roupas
que foram usadas, inclusive as
roupas íntimas, e lavá-las cuida-
dosamente. Roupas usadas na
pulverização não devem ser usa-
das de novo no dia seguinte.

14. Depois da pulverização, limite o
consumo de álcool e descanse
indo para cama mais cedo. Se
você sentir mesmo um ligeiro mal-
estar, consulte um médico assim
que possível.

MANUTENÇÃO
1. Para manter o seu produto em per-

feitas condições de funcionamen-
to, realize em intervalos regulares
a manutenção e operações de
checagem descritas neste manu-
al.

2. Certifique-se sempre de desligar o
motor e desconectar o plugue de
faísca antes de realizar a ma-
nutenção ou os procedimentos de
checagem.

 AVISO

As pecas metalicas e a cobertu-
ra do motor atingem altas tem-
peraturas imediatamente apos
desligar o
motor.

3. Examine o soprador regularmente
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 5. Para operação em segurança
para verificar se há peças soltas ou
partes danificadas ou enferrujadas.
Tome cuidado especial ao trabal-
har com o cano de combustível,
silencioso e a fiação da ignição.

4. Toda a manutenção do motor, exc-
eto pela manutenção descrita
nesse manual, deve ser realizada
por pessoal qualificado. A ma-
nutenção inapropriada do ventila-
dor e do silencioso pode causar
falhas perigosas.

5. Quando for repor qualquer outra
peça, ou qualquer lubrificante, as-
segure-se sempre de usar somente
os produtos ZENOAH ou produtos
certificados 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, favor contatar um
representante de serviço técnico,
autorizado pela ZENOAH, para
assistência.

7. Não use nenhum acessório ou
conexão que não tenha a marca da
Z E N O A H  e  q u e  n ã o  s e j a
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 dan-
ificado durante a operação ou o
produto pode não funcionar de for-
ma correta.

TRANSPORTE
• Esvazie o tanque combustível an-

tes de transportar ou armazenar o
soprador.

• 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 anom-
alias.

ARMAZENAMENTO
• Para armazenar a máquina, escol-

ha um local protegido sem humi-
dade e longe do alcance de cri-
anças.

• Por favor, feche recipientes dos
produtos químicos não utilizados e
armazene fora do alcance de cri-
anças.

• Inspecione completamente e man-
tenha as roupas de proteção, más-
caras, luvas e outros equipamen-
tos de proteção preparados para
próxima sessão.

DESCARTE
• Quando eliminar a máquina, não a

desmonte.
• Não descarte os recipientes vazi-

os dos produtos químicos de
qualquer jeito, mas descarte de
forma segura incinerando, enter-
rando, ou por outros métodos sim-
ilares. Além disso, certifique-se de
que a água utilizada para lavar as
ferramentas de pulverização não vá
causar nenhum dano.

• Quando eliminar a máquina, com-
bustível e/ou óleo da corrente, cer-
tifique-se que segue os regulamen-
tos locais.
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6. Montagem
MANGUEIRA  FLEXÍVEL  E  ARTICULAÇÃO
GIRATÓRIA
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. Fixe a braçadeira (pequena)
com a válvula intermédia.

    

(5)

(4)

(3) (1) (4) (2)

(1) Mangueira flexível
(2) Articulação giratória
(3) Braçadeira (Grande)
(4) Braçadeira (Pequena)
(5) Válvula intermédia (fixada com a braçadeira

(pequena))

 NOTA

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

PEGA DE MANUSEAMENTO
• Anexe a pega de suporte à articulação giratória e

aperte o parafuso na pega de suporte. Use a
braçadeira para apertar o tubo da solução ao tubo.

(3) (1)

(4)

(2)

(4)

(1) Pega de suporte
(2) Articulação giratória
(3) Parafuso
(4) Braçadeira

TUBO ANGULAR E BOCAL DE NEBLINA
• Ligue a articulação giratória ao tubo angular. Aperte

os tubos e gire-os para que fiquem trancados uns
relativamente aos outros até que a ligação esteja
bloqueada. Ligue o bocal de neblina ao tubo angu-
lar.

(1)

(2)

(2) (3)

(1) Articulação giratória
(2) Tubo angular
(3) Bocal de neblina

TUBO DA SOLUÇÃO
• Direccione o tubo da solução desde o tanque do

material até ao bocal de neblina.
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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

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

qualquer derrame de combustível ao redor da unidade.

 AVISO

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) –
Provocará 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
funcionamento 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.

 NOTA

•    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

 AVISO

• 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 reabastecer a unidade. Seleccione um terreno
ao ar livre sem vegetação para abastecer e afaste-se
pelo menos 3 metros  do ponto de abastecimento an-
tes de fazer arrancar o motor.

• Os motores Zenoah são lubrif icados 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
arrefecido a água).

■ PPROPORÇÃO DE MISTURA RECOMENDADA
GASOLINA 50 : ÓLEO 1

<quando usar óleo genuíno ZENOAH>
• As emissões de escape são controladas pelos parâ-

metros 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
aumentar 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

 AVISO

•   Preste atenção à agitação.

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

aprovado para combustível.

7. Combustível
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■ BRAÇO DE CONTROLO

• Segure na extremidade superior do braço de controlo
e, enquanto o afasta da unidade, rode o braço para
a frente (no sentido contrário ao dos ponteiros do
relógio na direcção da seta) até que a unidade emitir
um clique. Para a dobragem do braço, proceda da
forma contrária a esta.

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

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

(1)

(2)

(3)

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

4. Para começar, segure firmemente a parte superior
do vaporizador. 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.

5. 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.

(1)

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

marcha mínima e aperte o interruptor para desligar
(bo tão  ve r me lho )  a té  que  o  mo to r  pa re
completamente.

(1)

8. Operação

(1) Alavanca do estrangulador
(2) Lâmpada principal
(3) ABRIR
(4) FECHAR

(1) Potência máxima
(2) Cerca de 1/3 de abertura
(3) Marche lenta

(1) Parafuso de regulasâo da marcha lenta

(1) Interruptor de paragem



PT-14

MD6210M

8. Operação
COMO USAR
1. Despeje a solução no tanque com a válvula

intermediária fechada.

2. Ajuste o fluxo da solução e o alcance do spray de
acordo com as condições de trabalho.

O fluxo da solução é alterado mudando o número na
parte de cima da válvula do bocal de spray. A figura
mostra a posição de 5,5 l/min.

O alcance do spray é alterado mudando a posição
do sino depois de desapertar o anel de vedação.

(A) Posição puxada: Longa distância, spray de ângulo
fechado.

(B) Posição empurrada: Curta distância, spray de
ângulo aberto.

3. Dê a partida no motor e carregue a unidade nas
costas.

4. Ao segurar o punho de controlo com a mão direita,
mova a alavanca de aceleração para cima e coloque
a válvula intermédia na posição aberta.

5. Depois de terminar o trabalho de pulverização, feche
a válvula intermediária e desligue o motor.

 AVISO

• Antes do trabalho de pulverização, coloque água
no tanque e opere o pulverizador para verificar se
há algum vazamento ou falhas mecânicas.

• Conserte qualquer vazamento ou falha antes de
começar a pulverizar.

Posição Taxa de Descarga
da Válvula (Litros/min.)

1 1
2 2
3 3
4 4

Cobertura Longitudinal Max.

Direção horizontal 12 m
Direção vertical 12 m
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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.

 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.

■ PURIFICADOR DO AR
Verifique o purificador do ar a cada 25 de utilização ou
mais frequentemente, se o aparelho for utilizado em
ambientes poeirentos. Um filtro de ar entupido diminui
o consumo de combustível e reduz a potência do
motor. Nunca utilize o vaporizador sem o filtro de ar
colocado ou com um elemento de filtro deformado,
porque as poeiras não filtradas podem danificar
rapidamente o motor.

COMO LIMPAR O FILTRO DE AR:

1. Remova a cobertura do purificador de ar, puxando a
patilha existente na parte inferior do aparelho, e
remova o elemento do filtro.

2. Utilize um detergente neutro e água quente para limpar
o elemento do filtro. Depois de proceder à limpeza,
deixe secar ao ar completamente o elemento e
lubrifique-o com uma pequena quantidade de óleo
de motor de 2 ciclos.

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.

■ Velas de ignicao

 AVISO

• Não toque na vela de ignição com as mãos nuas
imediatamente depois da operação, porque pode
queimar-se devido à alta temperatura.

• Após cada 50 horas de operação, desencaixe a
vela de ignição e retire a sujidade dos eléctrodos
com uma escova de arame ou similar.

• A folga correcta dos eléctrodos é de 0,6 a 0,7mm.
• Ao substituir as velas, por favor use os itens

designados.

 IMPORTANTE

• Se for absorvido demasiado combustível ou for
utilizado óleo de má qualidade, os eléctrodos das
velas de ignição ficam sujos, tornando difícil ligar o
motor.

• 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.

9. Manutenção

NGK (BPMR7A)

(1) Ecrã
(2) Elemento
(3) Suporte
(4) Reservatôrio

0,6 a 0,7mm
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• Note que se os objetos obstruindo a rede não forem
retirados, o motor pode ficar superaquecido e
danificado.

 AVISO

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

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. Passe a extremidade superior da faixa pelo suporte,
de modo a que a FACE COM ABAS FIQUE DO LADO
EXTERNO.

2. Passe a extremidade da faixa através do anel da faixa,
e depois empurre o anel na direcção do suporte de
modo a ficar tão próximo quanto possível.

 AVISO

A aba da extremidade da faixa funciona como
batente. Nunca instale a faixa com o lado com abas
voltado para o interior; caso contrário, a unidade
poderá deixar de funcionar, o que pode provocar
ferimentos no utilizador e/ou danos na unidade.

• 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.

SILENCIADOR

 AVISO

• Inspeccione periodicamente, os apertos com
folgas, quaisquer danos e corrosão do silenciador.
Se for encontrado qualquer sinal de fuga de es-
cape, páre de usar a máquina e faça-a reparar
imediatamente.

• Note que ao falhar fazê-lo pode resultar no motor
pegar fogo.

 IMPORTANTE

• Antes de começar a operação verifique se o
silencioso está fixado corretamente ao cilindro por
três pinos.  (Torque de fixação: 8 -12 N-m)

• Mesmo que apenas um pino dentre os três esteja
solto, o silencioso pode se soltar durante a operação
e pode resultar em incêndio no motor.

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.

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.

9. Manutenção

(1) Rede da entrada de ar

(1) Anel
(2) Lado com abas

MOMENTO DE TORÇÃO
DE APERTO:

14,7 ~ 21,6 N.m.
(150 ~ 220 kgf-cm)
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10. Armazenamento
 AVISO

• Ao drenar o combustível, tenha cuidado para não
o derramar. Se o combustível estiver derramado,
limpe-o completamente. Além disso, por favor
verifique se fechou bem o bujão do contentor de
armazenamento.

 IMPORTANTE

• Se for deixado combustível no motor por períodos
prolongados, o interior do carburador pode ficar
obstruído e causar o mau funcionamento do motor
(arranque deficiente e rendimento insuficiente).

• Durante o armazenamento, desaperte ligeiramente o
bujão do reservatório de combustível químico. Se o
apertar demasiado, a junta pode ficar distorcida.

Depois de concluir todos os procedimentos de trabalho,
quando não estiver a planear utilizar novamente durante
um período prolongado, realize o seguinte procedimento
antes do armazenamento, para evitar problemas
causados por alterações ocorridas pelo tempo sem
funcionar.

11. Descarte
• Quando eliminar a máquina, não a desmonte.
• Não descarte os recipientes vazios dos produtos

químicos de qualquer jeito, mas descarte de forma
segura incinerando, enterrando, ou por outros méto-
dos similares. Além disso, certifique-se de que a água
utilizada para lavar as ferramentas de pulverização
não vá causar nenhum dano.

• Quando eliminar a máquina, combustível e/ou óleo
da corrente, certifique-se que segue os regulamen-
tos locais.

1. Limpe o reservatório de fluido químico e o bico.
2. Retire a sujidade do pulverizador, inspeccione-o em

busca de danos e peças soltas e, se detectar alguma
anomalia, corrija-a, deixando-o preparado para a
próxima utilização.

3. Drene o tanque de combustível.
4. Ligue o motor e deixe-o em ponto morto até todo o

combustível no interior do carburador ser gasto e o
motor parar naturalmente.

5. Retire a vela de ignição e deite algumas gotas (1 a 2
cc) de óleo para 2 ciclos no interior do motor. Após
puxar o cordão de arranque 2 ou 3 vezes, volte a
colocar as velas de ignição na sua posição original e
pare na posição de compressão.

6. Depois de lubrificar a alavanca do acelerador e outras
partes de metal com óleo anti-corrosivo, cubra o
pulverizador e armazene a unidade num local seco e
livre de pó, fora do alcance das crianças.
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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


