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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 : BLADBLAZER

MODELLEN : EBZ3000RH

SERIENUMMERS : 70400001 en hoger

Bovengenoemde organisatie 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 2008

Isamu NAKAZATO
General Manager, Afdeling Kwaliteitszorg

UITLEG VAN VEILIGHEIDSSYMBOLEN EN WAARSCHUWINGEN

GELUIDSNIVEAUL TRILLINGSNIVEAU
OP HANDVATISO 11094

LwA
gemeten gegarandeerd

ISO 22867
vol belast

MODEL

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

GOEDKEURINGSNUMMER VAN CE-UITLAATEMISSIE RICHTLIJN (2002/88/EC)
e13*97/68SH2G3*2002/88*0098*02

WAARSCHUWING!!!
GEVAAR VOOR GEHOORBESCHADIGING

Draag veiligheidshelm, veiligheidsbril en gehoorbescherming.
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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.

Inhoud
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1. Namen van onderdelen

1. Frame
2. Schouderriem
3. Bougiekap
4. Gashendel
5. Net
6. Chokehendel
7. Luchtfilter
8. Slakkenhuis
9. “LET OP” label

10. Kniestuk
11. Benzinetank
12. Terugloopstarter
13. Contactschakelaar
14. Deksel van de motor
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Lees de gebruiksaanwijzing voordat u de
bosmaaier in gebruik neemt.

Draag veiligheidshelm, veiligheidsbril
en gehoorbescherming.

Waarschuwing / Let op

Houd kinderen, omstanders en assistenten op een
afstand van tenminste 15 meter van de bosmaaier.

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.

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

4. Symbolen 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.

De opening voor het bijvullen van de „MENGS-
MERING”
Plaats: DOP VAN DE BRANDSTOFTANK

De richting waarin de choke wordt gesloten
Plaats: LUCHTREINIGER

De richting waarin de choke wordt geopend
Plaats: LUCHTREINIGER

3. Waarschuwingslabels
op de bosmaaier

2. Technische gegevens
Model EBZ3000RH
Totale afmetingen (LxBxH) mm 313 x 394 x 420
Leeg gewicht (zonder pijp) kg 6,2
Brandstoftankinhoud liter 1,08
Motor Type Luchtgekoelde 2-tact benzinemotor
Cilinderinhoud cm3 29,5
Luchtfilter 2-traps verse-doorstroming filtersysteem
Carburateur(membraan)-kleptype Roterend
Ontstekingssysteem Digitale ontsteking
Bougie NGK CMR7H (Storingbestendig)
Uitlaat Uitgerust met vonkenvanger
Motortoerental tpm 3000 tot 6500
Benzineverbruik liter/u 0,58
Gemiddeld luchtvolume (met std. pijp) m3/min. 10,7
Max. luchtvolume (zonder pijp) m3/min. 13,1
Max. luchtsnelheid m/sec. 57,4

Veranderingen in technische gegevens en ontwerp voorbehouden.
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 5. Voor veilig gebruik
1. Lees deze gebruiksaanwijzing aan-

dachtig door en zorg ervoor, dat u
alle aanwijzingen met betrekking tot
de veiligheid en het gebruik van de
bosmaaier goed begrijpt en nauwlet-
tend volgt.

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.  Leen of verhuur de machine niet
zonder de gebruiksaanwijzing erbij.

5.  Zorg dat iedereen die de machine
gebruikt de informatie in de gebruik-
saanwijzing begrijpt.

6.  Laat nooit een kind jonger dan 13
jaar de machine gebruiken.

WERKCONDITIES
1. Gebruik de bladblazer niet als u

moe of ziek bent, onder invloed van
alcohol of drugs, of als u medicijnen
hebt genomen.

2. Om de kans op gehoorverlies te
voorkomen als gevolg van het ge-
luid dat de machine voortbrengt, is
het nodig om gehoorbescher-
ming te gebruiken.

3. Om de kans op letsel te voorkomen als
gevolg van rondvliegende voorwerpen,
moet u altijd oogbescherming en
schoenen dragen. Oogbescherming
moet voldoen aan de vereisten van
ANSI Z87.1.

4. Om de kans op letsel als gevolg van
het inademen van stof te voorko-
men, moet u altijd een gezichtsfil-
termasker dragen bij stoffige om-
standigheden

5. Draag stevige schoenen met een
rubberen zool of schoenen met een
of andere antislip beveiliging om u
te behoeden voor valpartijen.

6. Om het risico op letsels te vermin-
deren dat gepaard gaat met het
t rekken van  voorwerpen in
draaiende onderdelen mag u geen
losse kledij dragen, sjaals, halsket-
tingen, haar langer dan schouder-
lengte of ander los materiaal.

7. Langdurig gebruik van de blad-
blazer waarbij de gebruiker wordt
blootgesteld aan trillingen en kou,
kan resulteren in witte “dode”
vingers (Raynaud-fenomeen), met

symptomen zoals tintelen en een
brandend gevoel, gevolgd door
verlies van kleur en verstijving van
de vingers. De factoren die
bijdragen tot het ontstaan van deze
toestand zijn niet volledig bekend,
maar koud weer, roken en een
slechte lichamelijke conditie, eve-
nals langdurige blootstelling aan
trillingen, worden soms vermeld.
Om de kans op deze conditie te
voorkomen, raden wij u aan de vol-
g e n d e  v o o r z o r g s m a a t -
regelen te nemen:

a) Houd uw lichaam warm. Gebruik de
bladblazer niet in de regen.

b) Draag dikke handschoenen die de
trillingen absorberen.

c) Neem regelmatig een pauze van
ongeveer 5 minuten in een warme
ruimte.

d) Houd de machine stevig vast, maar
druk de handgrepen niet continu
met grote kracht in.

e) Als uw vingers of een ander lichaams-
deel rood of opgezwollen is, of
vreemd aanvoelt, moet u meteen con-
tact opnemen met een arts.

8. Het ontstekingssysteem van deze
machine produceert een elektro-
magnetisch veld van zeer lage in-
tensiteit. Toch kan dit veld soms in-
terferentie in de werking van
bepaalde pacemakers veroorzak-
en. Om de kans op ernstig of fataal
letsel te voorkomen, moet u contact
opnemen met uw arts of de fabri-
kant van de pacemaker voordat u
deze machine gebruikt.

WERKOMSTANDIGHEDEN
1. Om de kans op letsel als gevolg van

het inademen van uitlaatgassen te
voorkomen, mag u de machine niet
in een slecht geventileerde ruimte
gebruiken. De uitlaatgassen bevat-
ten gevaarlijk koolmonoxide.

2. Gebruik de machine niet op een
plaats waar u niet stevig staat.

VERMIJD GELUIDSOVER-
LAST

 BELANGRIJK

Neem alle plaatselijke bepalingen
in acht betreffende geluidsover-
last en de toegestane uren voor
gebruik van deze machine.
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 5. Voor veilig gebruik
1. Gebruik de machine op normale

tijden, dus niet ‘s ochtends vroeg of
‘s avonds laat. Neem alle voorschrift-
en in acht.

2. Om lawaai te verminderen, moet u
eventuele apparatuur die gelijktijdig
wordt gebruikt tot een minimum
beperken.

3. Gebruik de bladblazer op de laagste
snelheid voor de werkzaamheden die
verricht moeten worden.

4. Controleer de machine voordat u
deze gebruikt, vooral de knaldemper,
luchtroosters en luchtfilters.

WERKSCHEMA
• Wanneer u een werkschema opstelt,

moet u voldoende rustpauzes inlas-
sen. Beperk de tijdsduur dat de ma-
chine zonder onderbreking wordt ge-
bruikt tot 30 - 40 minuten per keer en
neem 10 - 20 minuten pauze tussen
de werksessies. Houd ook de totale
werktijd gedurende een enkele dag
op 2 uur of minder.

BENZINE

 WAARSCHUWING

Om brandgevaar of brandwonden te
voorkomen:

a) Ga voorzichtig met benzine om. Ben-
zine is zeer ontvlambaar.

b) Rook niet tijdens het werken met ben-
zine.

c) Vul nooit benzine bij in een warme
motor.

d) Vul nooit benzine bij in een motor die
draait.

e) Zorg dat u geen benzine of olie mor-
st. Veeg eventueel gemorste benzine
of olie weg voordat u de machine
gebruikt.

f) Zorg dat u minimaal 3 meter verwij-
derd bent van het punt waar de ben-
zine wordt bijgevuld voordat u de
motor start.

g) Berg de benzine altijd op in een bak
die geschikt is voor ontvlambare vloe-
istoffen.

h) Zorg dat de machine juist gemonteerd
is en in goede staat verkeert.

VOORDAT U DE MOTOR
START
• Telkens voordat u de motor start, di-

ent u te controleren of deze in goede
staat verkeert en alle onderdelen juist
bevestigd zijn. Als er beschadigingen
worden vastgesteld aan de ben-
zineleiding, de afvoerleiding of de
ontstekingsbedrading, mag u de
bladblazer niet gebruiken totdat de
machine weer is gerepareerd.

 BELANGRIJK

• Controleer altijd voordat u het
gereedschap in werking stelt of er
geen obstakels in het slakkenhuis
en het net zijn achtergebleven. Ob-
stakels kunnen de ventilator en het
slakkenhuis beschadigen en ern-
stig letsel veroorzaken.

 WAARSCHUWING

• Controleer of het schokabsorberende
rubber en de veerbevestiging niet
gebarsten of beschadigd is. Merk op
dat het niet vervangen van deze
rubberen bevestiging, wanneer
deze gebarsten of beschadigd is,
kan leiden tot het loskomen van de
motor van zijn frame tijdens het
gebruik, wat kan resulteren in ern-
stige lichamelijke verwondingen.

• Als de rubber ophanging gescheurd
is, moet deze meteen worden vervan-
gen.

 WAARSCHUWING

• Om de kans op letsel als gevolg van
contact met draaiende onderdelen te
voorkomen, moet u de motor afzetten
voordat u hulpstukken aanbrengt of
verwijdert. Gebruik de machine niet
zonder dat het net is aangebracht.
Maak altijd de bougie los voordat u
onderhoud uitvoert of werkzaamhe-
den aan bewegende onderdelen ver-
richt.

GEBRUIK VAN DE MACHINE
1. Controleer de plaats waar de blad-

blazer gebruikt gaat worden en ver-
wijder of bedek alle voorwerpen die
beschadigd kunnen worden door de
luchtuitstoot of de rondgeslingerde
voorwerpen.

2. Neem de volgende punten in acht om
letsel als gevolg van rondgeslinger-
de voorwerpen te voorkomen.

a) Let op kinderen, huisdieren, open
ruiten of pas gepoetste auto’s en
blaas het vuil op een veilige manier
weg.

b) Gebru i k  he t  vo l l ed ige  b lad -
blazermondstuk zodat de luchtstroom
dicht bij de grond is.

c) Zorg dat er geen omstanders dicht in
de buurt zijn.

d) Richt de bladblazerbuis niet in de
richting van mensen of huisdieren.

e) Zorg dat er geen vuil op het eigen-
dom van andere personen terechtko-
mt.

f) Let op de windrichting en werk niet
tegen de wind in.
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 5. Voor veilig gebruik
g) Richt de bladblazerbuis nooit in de

richting van een open vlam om te ver-
mijden dat het apparaat in brand schi-
et, wat persoonlijk letsel of schade
aan de omgeving kan veroorzaken.

3. Let op de volgende punten om de
werktijd tot een minimum terug te
brengen.

a) Gebruik harken en bezems om de
bladeren los te maken voordat u be-
gint met blazen.

b) Maak de plaats waar gewerkt wordt
bij stoffige omstandigheden wat nat
of gebruik een sproeier als water be-
schikbaar is.

c) Bespaar water en gebruik de blad-
blazer in plaats van waterslangen
voor de diverse tuinwerkzaamheden
zoals het schoonmaken van goten,
schermen, patio’s, roosters, veranda’s
en gazons.

4. Raak nooit de bougie of het snoer aan
wanneer de motor draait. Dit kan
namelijk resulteren in een gevaarlijke
elektrische schok.

5. Raak nooit de knaldemper, bougie of
andere metalen onderdelen van de
motor aan wanneer de motor draait
of meteen nadat deze is afgezet.
Deze metalen delen en het deksel van
de motor kunnen zet worden tijdens
het gebruik, waardoor u zich ernstig
kunt verbranden.

6. Na het gebruik van de bladblazer en
de andere uitrusting moet u het vuil
OPRUIMEN! Gooi het vuil in een ge-
schikte afvalbak.

ONDERHOUD
1. Om de bladblazer in goede staat te

houden, moet u het onderhoud en de
controles die in deze gebruiksaan-
wijzing worden beschreven stipt uitvo-
eren.

2. Schakel de motor altijd uit en maak
de bougie los voordat u onderhoud
of controles uitvoert.

 WAARSCHUWING

De metalen onderdelen en het dek-
sel van de motor kunnen erg heet
zijn meteen nadat de motor is af-
gezet.

3. Controleer de bladblazer regelmatig
op loszittende bevestigingsdelen en
verroeste of beschadigde onder-
delen. Controleer vooral goed ron-
dom de benzineleiding, de knal-
demper en de ontstekingsbedrad-
ing.

4. Alle motoronderhoud, behalve het
onderhoud dat in deze gebruiksaan-
wijzing wordt beschreven, moet
worden uitgevoerd door bekwaam
onderhoudspersoneel. Verkeerd uit-
gevoerd onderhoud aan de ventila-
tor van de bladblazer en de knaldem-
per kan resulteren in een gevaarlijk
defect.

5. Bij het vervangen van onderdelen of
h e t  v e r v e r s e n  v a n  s m e e r -
middelen moet u altijd originele
ZENOAH producten gebruiken of
producten die zijn goedgekeurd door
ZENOAH voor gebruik met ZENOAH
producten.

6. Wanneer onderdelen vervangen mo-
eten worden of onderhoud of rep-
araties moeten worden uitgevoerd die
niet in deze gebruiksaanwijzing
worden beschreven, moet u contact
opnemen met de dichtstbijzijnde
offici‘le ZENOAH servicedealer.

7. Gebruik geen accessoires of hulp-
stukken die niet voorzien zijn van het
ZENOAH merk en niet voor deze ma-
chine worden aanbevolen.

8. Probeer de machine nooit te de-
monteren of er wijzigingen in aan te
brengen. Dit kan namelijk resulteren
in een defecte werking of het is
mogelijk dat de machine niet meer
normaal werkt.

VERVOER
• Tap de benzine uit de benzintank af

voordat u de bladblazer vervoert of
opbergt.

• Maak het apparaat stevig vast om
te vermijden dat het kan verplaat-
sen tijdens transport.

• Indien het apparaat een hevige
schok ondergaat tijdens het
transporteren of uitladen kan dit
een defect veroorzaken.

OPSLAG
• Berg de bladblazer binnenshuis op

een niet vochtige plaats op, buiten het
bereik van kinderen.
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6. Opbouw
BLADBLAZERBUIZEN
1. Verbind de bladblazer en de wartelkoppeling met de

elastische slang. Klem beide uiteinden van de slang
stevig vast met het materiaal dat bij de machine wordt
geleverd.

2. Lijn het uitsteeksel en de groef op de buiseinden uit
en draai de buis rond totdat de verbinding
vergrendeld is.

 OPMERKING

U kunt een licht smeermiddel gebruiken om de mon-
tage van de elastische pijp aan het kniestuk te
vereenvoudigen.

GASHENDEL
• Plaats de klem tegen de wartel en draai de schroef

op de klem vast.

GASKABEL
1. Haal eerst de slang lichtjes aan in het midden door

de band door de opening te steken (a).
2. Haal vervolgens de kabel lichtjes aan door de band

door de opening te steken (b).

(1) Klem
(2) Wartel
(3) Schroef

(1) Slang
(2) Band
(3) Kabel
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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 container om
verwisseling met gewone benzine of andere containers te
voorkomen.

■ 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.
4. Niet roken of warme voorwerpen plaatsen in de buurt

van de benzine.

■ 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.

7. Brandstof

 BELANGRIJK
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(1)

(1)

(2)

(3)

8. Gebruik
DE MOTOR STARTEN

 BELANGRIJK

• Gebruik de bladblazer niet wanneer de elastische
buis en de wartelkoppeling loszitten. Hierdoor zal
er minder koelingslucht zijn met mogelijk
beschadiging door oververhitting tot gevolg.

1. Bedien de brandstofpomp totdat er benzine in het
doorzichtige buisje is.

2. Wanneer de motor koud is, moet u de choke sluiten.

3. Zet de contactschakelaar in de startpositie.

4. Zet de gashendel in de 1/3 geopende stand.

5. Om te starten, moet u de bovenkant van de bladblazer
stevig met uw linkerhand vasthouden. Trek langzaam
aan de startknop totdat u voelt dat deze aangrijpt en
trek dan met kracht aan de knop.

 BELANGRIJK

• Trek het startkoord niet volledig naar buiten
waardoor dit zeer strak komt te staan en weer hard
naar binnen wordt getrokken. Laat het koord weer
langzaam oprollen. Dit kan namelijk resulteren in
vroegtijdige slijtage van de motor.

• Zorg dat er niemand in de buurt van de bladblazer
of de uitlaatpoort staat.

• Raak de uitlaat, bougie, andere metalen onderdelen
van de motor of het motordeksel nooit aan terwijl
de motor in werking is of onmiddellijk na het
uitschakelen van de motor. Deze metalen
onderdelen en het motordeksel worden heet
tijdens het gebruik en aanraking ervan kan leiden
tot ernstige brandwonden.

6. Zodra de motor aanslaat, opent u de choke geleidelijk
als deze dicht was, en dan laat u de motor 1 minuut
stationair draaien tot deze is opgewarmd.

 OPMERKING

Als de motor na verschillende pogingen niet aanslaat
omdat de choke te veel is gebruikt, moet u de choke
openen en meerdere malen aan het startkoord trekken.

HET STATIONAIR TOERENTAL AFSTELLEN
• Bij het verlaten van de fabriek is het stationair toerental

op 2000 toeren ingesteld. Als het stationair toerental
moet worden afgesteld, kunt u de afstelschroef op de
bovenkant van de carburateur gebruiken.

DE MOTOR AFZETTEN
• Breng de gashendel naar de stationairpositie en zet

de contactschakelaar in de stopstand.

 OPMERKING

Als de motor niet stopt wanneer de contactschakelaar
in de stopstand wordt gezet, moet u de chokehendel
sluiten en de motor laten stoppen.
Breng de machine vervolgens voor reparatie naar uw
dichtstbijzijnde servicedealer.

(1) Chokehendel
(2) DICHT
(3) OPEN

(1) Volgas
(2) Stationair
(3) Contactschakelaar

(1) Stationair-afstelschroef

(1) Contactschakelaar

(1) Chokehendel
(2) DICHT
(3) OPEN

(1)

(1) Brandstofpomp
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9. Onderhoud
Onderhoud, vervangen of repareren van de emissie-uitrusting en regelsystemen, kunt u door
een bekwame reparatiewerkplaats of monteur laten uitvoeren.

Dagelijks
Systeem/component Procedure of vóór

gebruik
Luchtfilter Inspecteren/schoonmaken ✔

Benzinelekkage Inspecteren/vervangen ✔

Benzinefilter Inspecteren/vervangen ✔ ✔

Benzineleiding Inspecteren/schoonmaken ✔

Bougie Inspecteren/schoonmaken ✔

Knaldemper Inspecteren/schoonmaken ✔

Vonkenvanger in knaldemper Inspecteren/schoonmaken ✔

Koelsysteem Inspecteren/schoonmaken ✔

Schroeven/moeren/bouten Aanhalen ✔

Cilinder-uitlaatpoort Inspecteren/schoonmaken ✔

Na elke
25 uur

Na elke
50 uur

Na elke
100 uur

 WAARSCHUWING

Controleer of de motor is afgezet en volledig
is afgekoeld voordat u begint met onderhoud-
swerkzaamheden aan de bladblazer. Aanrak-
en van de ventilator van de bladblazer of de
hete knaldemper kan resulteren in letsel.

LUCHTFILTER
• Controleer de luchtreiniger elke 25 uur in gebruik of

vaker bij gebruik in stoffige omstandigheden. Een
verstopte luchtfilter kan het brandstofverbruik
verhogen en het motorvermogen verkleinen. Bedien
de blazer nooit zonder de luchtfilter of met een
vervormd filterelement aangezien ongefilterde stoffige
lucht de motor kan beschadigen.

HET LUCHTFILTER SCHOONMAKEN:
1. Verwijder het deksel van de luchtreiniger
2. Gebruik neutraal detergent en warm water om het

filterelement te reinigen. Blaas het element na reiniging
volledig droog met warme lucht.

3. Monteer de filter opnieuw. Denk er steeds aan het
deksel opnieuw te bevestigen. Wanneer het deksel
niet is bevestigd, is de reiniger niet goed afgesloten
en komt er stof in de cilinder.

(1) Scherm
(2) Element
(3) Houder
(4) Klem

BENZINEFILTER

• Een verstopt benzinefilter kan resulteren in een slechte
acceleratie van de motor. Controleer regelmatig of het
filter verstopt is met vuil. Het filter kan met een kleine
draadhaak uit de brandstofpoort worden genomen.
Maak het filter los van de benzineleiding en haak de
klem los om het filter te demonteren. Maak de
onderdelen met benzine schoon.

(1) Element
(2) Deksel
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9. Onderhoud
BOUGIE
• Na verloop van tijd kan er koolaanslag zijn op het

gedeel te  van de bougie waar  de vonken
overspringen. Inspecteer de bougie na elke 25
gebruiksuren en reinig de elektroden indien nodig met
een draadborstel. De elektrodenafstand moet op 0,6
- 0,7 mm worden afgesteld.

• Bougie-fabrikanten bevelen aan de bougie tweemaal
per jaar te vervangen om storingen als gevolg van
een defecte bougie te voorkomen.
VERVANGINGSBOUGIE IS NGK CMR7H.

 BELANGRIJK

• Gebruik uitsluitend de aanbevolen bougie om een
juiste werking van de motor te verkrijgen en om
oververhitting en beschadiging van de motor te
voorkomen.

• Om de bougie aan te brengen, draait u deze eerst
met de hand vast en daarna haalt u de bougie nog
een kwartslag met een dopsleutel aan.

KNALDEMPER

 WAARSCHUWING

• Controleer de knaldemper regelmatig op loszittende
bevestigingsdelen, beschadiging en roest. Als er
beschadigingen of ernstige slijtage wordt vastgesteld,
moet u de bladblazer laten repareren voordat u deze
opnieuw gebruikt.

• Nooit een papieren filter schoonmaken door er op
te kloppen.

 BELANGRIJK

• Controleer voor de werking altijd of de uitlaat correct
wo rd t  vas tgehouden  doo r  twee  bou ten .
(aanhaalmoment: 7 tot 11 Nm)

• Controleer ook of de vonkenvanger en de diffuser
cor rec t  z i jn  beves t igd met  twee bouten .
(aanhaalmoment: 2 tot 3 Nm)

• Zelfs wanneer maar een van de vier bouten loszit,
kan dit leiden tot brand in de motor.

VONKENVANGER
• De knaldemper is uitgerust met een vonkenvanger

om te voorkomen dat er hete rode kooldeeltjes uit de
uitlaat worden geslingerd. Controleer de vonken-
vanger regelmatig en maak deze indien nodig schoon
met een draadborstel. In de staat Californi‘ (VS) is het
bij de wet vereist (Sectie 4442 van de California Pub-
lic Resources Code) om een vonkenvanger aan te
brengen wanneer een op benzine werkende machine
in een bebost, of met struiken of gras bedekt gebied
wordt gebruikt.

ONDERHOUD DAT NA ELKE 100 GEBRUIK-
SUREN MOET WORDEN UITGEVOERD
1. Verwijder de knaldemper. Steek een schroevendraaier

in het rooster en verwijder eventuele koolaanslag.
Veeg ook de koolaanslag op de uitlaatpijp van de
knaldemper en op de uitlaatpoort van de cilinder weg.

2. Draa i  a l le  schroeven ,  bou ten  en  andere
bevestigingsdelen stevig vast.

(1) Bout
(2) Bout
(3) Bougie vonkenvanger
(4) Diffuser
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(1)

(2)

(3)
(4)

10. Opslag

9. Onderhoud
LUCHTINLAAT

 BELANGRIJK

• De blaaslucht komt via het luchtinlaatnet naar binnen.
Wanneer de luchtstroom tijdens het gebruik van de
machine minder wordt, moet u de motor afzetten en
het luchtinlaatnet controleren op verstopping met
bladeren e.d.

• Als de bladeren niet worden verwijderd, kan de mo-
tor oververhit raken met beschadiging tot gevolg.

 WAARSCHUWING

Gebruik de bladblazer nooit zonder het net.
Controleer voordat u de bladblazer gebruikt of het
net stevig vastzit en niet beschadigd is.

DE LUCHTSPLEET VAN DE BOBINE
CONTROLEREN
• Als de luchtspleet buiten het tolerantiebereik is of

wanneer de bobine of rotor wordt gemonteerd, moet
u de luchtspleet tussen de bobine en de ijzeren kern
van de rotor controleren en correct afstellen.

Luchtspleet:
0,40 mm (0,35 - 0,45 mm)
0,016’’ (0,014 - 0,017’’)

(1) Net

(1) Rotor
(2) Bobine

11. Weggooien

VOORDAT U DE BLADBLAZER OPSLAAT:
1. Tap de benzine uit de benzinetank af en bedien de

handpomp tot er geen benzine meer is.
2. Verwijder de bougie en doe een lepel tweetaktolie in

de cilinder. Start de motor een paar maal en breng
daarna de bougie aan.

3. Berg de bladblazer in een droge, niet stoffige ruimte
op, buiten het bereik van kinderen.

SCHOUDERRIEM
• Als de schouderriem beschadigd is, kan deze breken

tijdens gebruik en hierdoor kan het product vallen en
persoonlijk letsel veroorzaken. Volg de onderstaande
instructies om de schouderriem te vervangen.

1. Haak het bovenste gedeelte van de schouderriem
rond de uitsparing bovenaan het frame en haal het
door de gesp zoals getoond in de figuur. Maak het
vervolgens stevig vast.

2. Plaats de haak aan het onderste gedeelte van de
schouderriem in de riembevestiging onderaan het
frame.

Neem alle plaatselijke bepalingen in acht wanneer u de
machine, of brandstof of olie voor de machine, weggooit.

(1) Gesp (2) Frame
(3) Haak (4) D-ring
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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

12. 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.


