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Εισαγωγή
Προβλεπόμενη χρήση
Αυτό το προϊόν προορίζεται για επαγγελματικές εργασίες
συντήρησης δέντρων, όπως το κλάδεμα και η αποκοπή
κορυφών δένδρων.

Περιεχόμενα Μπορεί να ισχύουν εθνικοί κανονισμοί
που θέτουν όρια στη χρήση του προϊόντος.

Περιγραφή προϊόντος
Το Zenoah GZ2700T είναι ένα μοντέλο αλυσοπρίονου με
κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Εργαζόμαστε συνεχώς για απολαμβάνετε μεγαλύτερη
ασφάλεια και υψηλότερη απόδοση κατά τη διάρκεια της
εργασίας. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις για
περισσότερες πληροφορίες.

Επισκόπηση προϊόντος
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1. Φρένο αλυσίδας και προφυλακτήρας μπροστινού
χεριού

2. Διακόπτης εκκίνησης/διακοπής λειτουργίας
3. Πληροφορίες και προειδοποιητικά σήματα

4. Πάνω χειρολαβή
5. Κάλυμμα φίλτρου αέρα
6. Τσοκ
7. Κρίκος πρόσδεσης σκοινιού
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8. Φούσκα πλήρωσης χειροκίνητης αντλίας καυσίμου
(πουάρ)

9. Ντεπόζιτο καυσίμου
10. Λαβή εκκίνησης
11. Περίβλημα συστήματος εκκίνησης
12. Μπροστινή χειρολαβή
13. Ντεπόζιτο λαδιού αλυσίδας
14. Γρανάζι μύτης της λάμας
15. Αλυσίδα πριονιού
16. Λάμα οδήγησης
17. Σκανδάλη γκαζιού
18. Ασφάλεια σκανδάλης γκαζιού
19. Κρίκος πρόσδεσης ζώνης
20. Κάλυμμα συμπλέκτη
21. Βίδα τεντώματος αλυσίδας
22. Πινακίδα προϊόντος και αριθμού σειράς
23. Συγκρατητής αλυσίδας
24. Βίδα ρύθμισης αντλίας λαδιού
25. Παξιμάδι λάμας
26. Προστατευτικό μεταφοράς
27. Εγχειρίδιο χρήσης
28. Γερμανοπολύγωνο κλειδί
29. Σύστημα απόσβεσης κραδασμών, 3 μονάδες
30. Μπουζί
31. Καπάκι μπουζί
32. Εξάτμιση (σιγαστήρας)
33. Φίλτρο αέρα
34. Στεφάνη φρένου
35. Πείρος ρύθμισης αλυσίδας
36. Κάλυμμα εξάτμισης

Σύμβολα στο προϊόν
Να είστε προσεκτικοί και να χρησιμοποιείτε
το προϊόν σωστά. Αυτό το προϊόν μπορεί να
προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο
του χειριστή ή άλλων ατόμων.

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης
και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τις
οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το
προϊόν.

Φοράτε πάντα εγκεκριμένο κράνος
προστασίας, εγκεκριμένα προστατευτικά
ακοής και μέσα προστασίας των ματιών.

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις
ισχύουσες οδηγίες ΕΚ.

Οι εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον
συμμορφώνονται με τις ισχύουσες οδηγίες
ΕΚ. Οι εκπομπές θορύβου από το προϊόν
προσδιορίζονται στην ενότητα Τεχνικά
στοιχεία στη σελίδα 32 και στην ετικέτα.

Φρένο αλυσίδας, ενεργοποιημένο (δεξιά).
Φρένο αλυσίδας, απενεργοποιημένο
(αριστερά).

Φούσκα πλήρωσης χειροκίνητης αντλίας
καυσίμου (πουάρ).

Ρύθμιση της αντλίας λαδιού.

Καύσιμο.

Λάδι αλυσίδας.

Για το χειρισμό του αλυσοπρίονου πρέπει να
χρησιμοποιούνται και τα δύο χέρια του
χειριστή.

Μην χειρίζεστε ποτέ το αλυσοπρίονο
κρατώντας το μόνο με το ένα χέρι.

Μην αφήνετε ποτέ την άκρη (μύτη) της
λάμας να έρχεται σε επαφή με οποιοδήποτε
αντικείμενο.

Προειδοποίηση! Μπορεί να σημειωθεί
τίναγμα όταν η μύτη ή το άκρο της λάμας
ακουμπήσει ένα αντικείμενο και προκαλέσει
αστραπιαία αντίστροφη κίνηση προς τη μία
πλευρά, εκτινάσσοντας τη λάμα προς τα
πάνω και προς το μέρος του χειριστή.
Κίνδυνος σοβαρού προσωπικού
τραυματισμού.

Χρησιμοποιείτε κατάλληλες προφυλάξεις για
την προστασία των ποδιών και των χεριών
σας.

Αυτό το αλυσοπρίονο θα
πρέπει να χρησιμοποιείται
μόνο από άτομα που είναι
ειδικά εκπαιδευμένα στις
εργασίες περιποίησης δέν-
τρων. Ανατρέξτε στο εγχει-
ρίδιο χρήσης!

Θέση λειτουργίας.
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Τσοκ.

yyyywwxxxx Στην πινακίδα στοιχείων
αναγράφεται ο αριθμός
σειράς. Το yyyy είναι το
έτος παραγωγής και το
ww είναι η εβδομάδα πα-
ραγωγής.

Περιεχόμενα Άλλα σύμβολα/σήματα που υπάρχουν στο
προϊόν αναφέρονται σε απαιτήσεις πιστοποίησης για
ορισμένες αγορές.

EU V
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οποιαδήποτε μη
εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στον κινητήρα
ακυρώνει την έγκριση τύπου ΕΕ αυτού του
προϊόντος.

Ασφάλεια
Ορισμοί για την ασφάλεια
Για την επισήμανση ειδικών σημαντικών τμημάτων του
εγχειριδίου χρησιμοποιούνται προειδοποιήσεις,
συστάσεις προσοχής και σημειώσεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείται όταν
υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή θανάτου
του χειριστή ή άλλων παριστάμενων ατόμων,
αν δεν τηρηθούν οι οδηγίες που παρέχονται
στο εγχειρίδιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείται όταν υπάρχει
κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο προϊόν, σε
άλλα υλικά ή στον παρακείμενο χώρο, αν
δεν τηρηθούν οι οδηγίες που παρέχονται στο
εγχειρίδιο.

Περιεχόμενα Χρησιμοποιείται για παροχή
περισσότερων πληροφοριών, οι οποίες χρειάζονται σε
μια δεδομένη κατάσταση.

Γενικές οδηγίες ασφαλείας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού
χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις
παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.

• Το αλυσοπρίονο είναι ένα επικίνδυνο εργαλείο, εάν
δεν χρησιμοποιείται προσεκτικά ή σωστά, και μπορεί
να προκαλέσει σοβαρό ή ακόμα και θανατηφόρο
τραυματισμό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διαβάσετε
και να κατανοήσετε τα περιεχόμενα του παρόντος
εγχειριδίου χρήσης.

• Δεν επιτρέπονται, σε καμία περίπτωση,
τροποποιήσεις στη σχεδίαση του προϊόντος χωρίς
την έγκριση του κατασκευαστή. Μην χρησιμοποιείτε
προϊόντα που φαίνεται ότι έχουν τροποποιηθεί από
άλλα άτομα. Χρησιμοποιείτε πάντα τα αξεσουάρ που
συνιστώνται γι' αυτό το προϊόν. Η μη
εξουσιοδοτημένη εκτέλεση τροποποιήσεων ή/και η
χρήση μη γνήσιων αξεσουάρ μπορεί να οδηγήσει σε
σοβαρό προσωπικό τραυματισμό ή θάνατο του
χειριστή ή άλλων ατόμων.

• Το εσωτερικό της εξάτμισης (σιγαστήρα) περιέχει
χημικά που μπορεί να είναι καρκινογόνα. Αποφύγετε
την επαφή με αυτά τα στοιχεία σε περίπτωση που ο
σιγαστήρας παρουσιάσει βλάβη.

• Η μακροπρόθεσμη εισπνοή καυσαερίων από τον
κινητήρα, μικροσταγονιδίων λαδιού από την αλυσίδα
και σκόνης από πριονίδι μπορεί να είναι επικίνδυνη
για την υγεία.

• Αυτό το προϊόν παράγει ηλεκτρομαγνητικό πεδίο
κατά τη λειτουργία του. Το πεδίο αυτό, υπό
ορισμένες συνθήκες, μπορεί να προκαλέσει
παρεμβολές σε ενεργά ή παθητικά ιατρικά
εμφυτεύματα. Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος
παθήσεων που μπορεί να προκαλέσουν
τραυματισμό ή θάνατο, συνιστούμε στα άτομα με
ιατρικά εμφυτεύματα να συμβουλευτούν το
θεράποντα ιατρό τους και τον κατασκευαστή του
ιατρικού εμφυτεύματος, πριν να θέσουν το προϊόν σε
λειτουργία.

• Οι πληροφορίες στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης δεν
υποκαθιστούν ποτέ τις επαγγελματικές ικανότητες και
την εμπειρία. Εάν βρεθείτε σε κατάσταση όπου δεν
αισθάνεστε ασφαλής, σταματήστε και αναζητήστε
συμβουλές από ειδικό. Επικοινωνήστε με τον
αντιπρόσωπο σέρβις ή έναν έμπειρο χρήστη
αλυσοπρίονου. Μην επιχειρήσετε να εκτελέσετε μια
εργασία εάν δεν αισθάνεστε βέβαιοι!

Οδηγίες ασφαλείας για τη λειτουργία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού
χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις
παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.

• Αυτό το αλυσοπρίονο με πάνω χειρολαβή είναι
σχεδιασμένο ειδικά για κοπή ξύλου και περιποίηση
δέντρων. Λόγω της ειδικής σχεδίασης και των μικρών
διαστάσεων των χειρολαβών (οι χειρολαβές απέχουν
ελάχιστα μεταξύ τους), υπάρχει αυξημένος κίνδυνος
απώλειας του ελέγχου. Γι' αυτό το λόγο, αυτά τα
ειδικά αλυσοπρίονα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
για εργασίες σε δέντρα μόνο από άτομα που έχουν
εκπαιδευτεί κατάλληλα σε ειδικές τεχνικές κοπής και
χειρισμού αντίστοιχων μηχανημάτων και
χρησιμοποιούν τον ενδεδειγμένο προστατευτικό
εξοπλισμό (κάδο ανύψωσης προσωπικού, σχοινιά,

4 863 - 002 - 10.10.2018



εξάρτυση ασφαλείας). Συνιστάται η χρήση
συμβατικών αλυσοπρίονων (με μεγαλύτερο διάστημα
μεταξύ των χειρολαβών) για όλες τις υπόλοιπες
χορτοκοπτικές εργασίες που εκτελούνται επί του
εδάφους.

• Για την εκτέλεση εργασιών επάνω σε δέντρα,
απαιτείται η χρήση ειδικών τεχνικών κοπής και
χειρισμού, οι οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
υπό επίβλεψη προκειμένου να μειώνεται ο αυξημένος
κίνδυνος τραυματισμού. Μην εργάζεστε ποτέ επάνω
σε δέντρο εάν δεν διαθέτετε την κατάλληλη
εξειδικευμένη και επαγγελματική κατάρτιση για την
εκτέλεση τέτοιων εργασιών, συμπεριλαμβανομένης
της εκπαίδευσης για τη χρήση εξοπλισμού ασφαλείας
και αναρρίχησης, όπως εξαρτύσεις, σχοινιά, ζώνες,
ειδικά υποδήματα αναρρίχησης, γάντζοι, κρίκοι
ασφαλείας κ.λπ.

• Μην επιχειρείτε ποτέ να πιάσετε κομμάτια που
πέφτουν. Μην εκτελείτε ποτέ κοπή σε δέντρα όταν
συγκρατείστε με ένα μόνο σχοινί. Χρησιμοποιείτε
πάντα δύο σχοινιά συγκράτησης.

• Κατά τη διάρκεια κρίσιμων εργασιών υλοτομίας, θα
πρέπει να ανασηκώνετε αμέσως τα προστατευτικά
ακοής μετά την ολοκλήρωση της κοπής, ώστε να
ακούτε ήχους και προειδοποιητικά σήματα.

• Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, πρέπει να
κατανοήσετε τις επιπτώσεις του κλωτσήματος
(τινάγματος) και τους τρόπους με τους οποίους
μπορείτε να το αποφύγετε. Για οδηγίες, ανατρέξτε
στην ενότητα Πληροφορίες για το κλώτσημα στη
σελίδα 13.

• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν εάν παρουσιάζει
πρόβλημα. Εκτελείτε όλους τους ελέγχους ασφαλείας
και τηρείτε τις οδηγίες συντήρησης και επισκευής
που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο. Μερικά
μέτρα συντήρησης και επισκευής πρέπει να
εκτελούνται από εκπαιδευμένο και ειδικευμένο
προσωπικό. Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα 
Συντήρηση στη σελίδα 18.

• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν, εάν υπάρχει
ορατή ζημιά στο καπάκι του μπουζί και στο καλώδιο
ηλεκτρονικής ανάφλεξης. Υπάρχει κίνδυνος
σπινθηρισμού, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει
πυρκαγιά.

• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν εάν είστε
κουρασμένοι, υπό την επήρεια αλκοόλ ή
ναρκωτικών, φαρμακευτικής αγωγής ή άλλων ουσιών
που μπορεί να επηρεάσουν την όραση, την
εγρήγορση, το συντονισμό ή την κρίση σας.

• Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν επικρατούν
άσχημες καιρικές συνθήκες, όπως πυκνή ομίχλη,
δυνατή βροχή, ισχυροί άνεμοι, έντονο ψύχος κ.λπ. Η
εργασία με άσχημες καιρικές συνθήκες είναι
κουραστική και συχνά επιφέρει πρόσθετους
κινδύνους, όπως παγωμένο έδαφος, μη αναμενόμενη
κατεύθυνση ρίψης κ.λπ.

• Ο κίνδυνος κλωτσήματος αυξάνεται, εάν
χρησιμοποιηθεί ελαττωματικός εξοπλισμός κοπής ή
εσφαλμένος συνδυασμός λάμας και αλυσίδας
πριονιού! Χρησιμοποιείτε μόνο τους συνιστώμενους

συνδυασμούς λάμας και αλυσίδας πριονιού και
ακολουθείτε τις οδηγίες ακονίσματος. Για οδηγίες,
ανατρέξτε στην ενότητα Αξεσουάρ στη σελίδα 33.

• Μην εκκινείτε ποτέ ένα προϊόν, εάν δεν έχει γίνει
σωστή τοποθέτηση της λάμας οδήγησης, της
αλυσίδας του πριονιού και όλων των καλυμμάτων.
Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα Εισαγωγή στη
σελίδα 10. Εάν η λάμα οδήγησης και η αλυσίδα του
πριονιού δεν έχουν συνδεθεί στο προϊόν, μπορεί να
χαλαρώσει ο συμπλέκτης και να προκαλέσει σοβαρό
τραυματισμό.

• Μην εκκινείτε ποτέ το προϊόν σε κλειστούς χώρους.
Οι αναθυμιάσεις της εξάτμισης μπορεί να είναι
επικίνδυνες σε περίπτωση εισπνοής.

• Πρέπει να παρακολουθείτε τον περιβάλλοντα χώρο
και να βεβαιώνεστε ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι ή
ζώα που μπορεί να έρθουν σε επαφή με το προϊόν ή
να επηρεάσουν τον τρόπο που το ελέγχετε.

• Η έλλειψη συγκέντρωσης μπορεί να οδηγήσει σε
κλώτσημα (τίναγμα), εάν η περιοχή κλωτσήματος της
λάμας ακουμπήσει κατά λάθος σε κάποιο κλαδί,
κοντινό δέντρο ή άλλο αντικείμενο.

• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ένα αλυσοπρίονο
κρατώντας το με το ένα χέρι. Δεν μπορείτε να
ελέγξετε με ασφάλεια ένα αλυσοπρίονο με το ένα
χέρι. Μπορεί να κοπείτε. Φροντίζετε πάντα η λαβή
σας να είναι ασφαλής και σταθερή με τις δύο
παλάμες σας γύρω από τις χειρολαβές.

• Κρατάτε πάντα γερά το αλυσοπρίονο με το δεξί σας
χέρι στην πάνω χειρολαβή και το αριστερό σας χέρι
στην μπροστινή χειρολαβή. Τυλίξτε τα δάχτυλα και
τους αντίχειρές σας γύρω από τις χειρολαβές. Θα
πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον τρόπο λαβής είτε
είστε δεξιόχειρας είτε αριστερόχειρας. Η
συγκεκριμένη λαβή ελαχιστοποιεί την πιθανότητα
τινάγματος (κλωτσήματος) και σας επιτρέπει να

863 - 002 - 10.10.2018 5



διατηρείτε τον έλεγχο του αλυσοπρίονου. Μην
αφήνετε τις χειρολαβές!

• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το αλυσοπρίονο ψηλότερα
από τον ώμο σας.

• Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιστάσεις όπου
δεν μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια σε περίπτωση
ατυχήματος.

• Ορισμένες φορές κολλούν ροκανίδια στο κάλυμμα
του συμπλέκτη και προκαλούν εμπλοκή της αλυσίδας
του πριονιού. Σβήνετε πάντα τον κινητήρα προτού
ξεκινήσετε τη διαδικασία καθαρισμού.

• Σε περίπτωση εμπλοκής της αλυσίδας του πριονιού
κατά την κοπή: Σβήστε τον κινητήρα!

• Σε περίπτωση λειτουργίας του κινητήρα σε
περιορισμένο ή ανεπαρκώς αεριζόμενο χώρο, μπορεί
να προκληθεί θάνατος λόγω δηλητηρίασης από
μονοξείδιο του άνθρακα.

• Οι αναθυμιάσεις της εξάτμισης από τον κινητήρα
είναι καυτές και μπορεί να περιέχουν σπινθήρες
ικανούς να προκαλέσουν πυρκαγιά. Μην θέτετε το
προϊόν σε λειτουργία σε εσωτερικό χώρο ή κοντά σε
εύφλεκτα υλικά.

• Χρησιμοποιείτε το φρένο αλυσίδας ως φρένο
στάθμευσης κατά την εκκίνηση του προϊόντος και
κατά τη μετακίνηση σε μικρές αποστάσεις.
Μεταφέρετε πάντα το προϊόν από την μπροστινή
λαβή. Έτσι μειώνεται ο κίνδυνος να χτυπήσει η
αλυσίδα πριονιού εσάς ή κάποιο άτομο που
βρίσκεται κοντά σας.

• Η υπερέκθεση σε κραδασμούς μπορεί να προκαλέσει
βλάβη στο κυκλοφορικό ή νευρικό σύστημα σε άτομα

με βεβαρημένο κυκλοφορικό. Εάν αισθανθείτε
συμπτώματα υπερέκθεσης σε κραδασμούς,
επικοινωνήστε με το γιατρό σας. Παραδείγματα
τέτοιων συμπτωμάτων είναι το μούδιασμα, η απώλεια
αίσθησης, οι σουβλιές, ο πόνος, η μυϊκή ατονία και η
αλλαγή στο χρώμα ή την κατάσταση του δέρματος.
Τα συμπτώματα αυτά συνήθως εμφανίζονται στα
δάχτυλα, τις παλάμες ή τους καρπούς. Τα
συμπτώματα αυτά μπορεί να γίνουν εντονότερα σε
χαμηλές θερμοκρασίες.

• Δεν είναι δυνατό να καλυφθούν όλες οι περιπτώσεις
που μπορεί να συναντήσετε κατά τη χρήση
αλυσοπρίονου. Πρέπει πάντα να είστε προσεκτικοί
και να χρησιμοποιείτε την κοινή λογική. Αποφεύγετε
καταστάσεις τις οποίες θεωρείτε πέραν των
δυνατοτήτων σας. Εάν δεν αισθάνεστε σίγουροι για
τις διαδικασίες χειρισμού, αφού διαβάσετε αυτές τις
οδηγίες, θα πρέπει να συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό
πριν συνεχίσετε. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση
σχετικά με τη χρήση του αλυσοπρίονου, μην
διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο ή
με την Zenoah. Είμαστε πρόθυμοι να σας
εξυπηρετήσουμε και να σας δώσουμε συμβουλές και
βοήθεια για την αποτελεσματική και ασφαλή χρήση
του αλυσοπρίονού σας. Παρακολουθήστε ένα
εκπαιδευτικό μάθημα για τη χρήση του
αλυσοπρίονου, εάν είναι εφικτό. Πληροφορίες
σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό και τα μαθήματα
που είναι διαθέσιμα μπορείτε να βρείτε στον
αντιπρόσωπο, τη σχολή δασοκομίας ή την τοπική
βιβλιοθήκη.

Προσωπικός εξοπλισμός προστασίας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού
χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις
παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.

• Τα περισσότερα ατυχήματα προκύπτουν όταν η
αλυσίδα πριονιού έρχεται σε επαφή με το χειριστή.
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Πρέπει να χρησιμοποιείτε εγκεκριμένο προσωπικό
εξοπλισμό προστασίας όταν εργάζεστε. Ο
προσωπικός εξοπλισμός προστασίας δεν παρέχει
πλήρη προστασία από τραυματισμούς, ωστόσο
μειώνει τη σοβαρότητά τους σε περίπτωση
ατυχήματος. Για συστάσεις σχετικά με τον εξοπλισμό
που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, απευθυνθείτε
στον αντιπρόσωπο σέρβις.

• Τα ρούχα σας πρέπει να είναι εφαρμοστά αλλά δεν
πρέπει να περιορίζουν τις κινήσεις σας. Ελέγχετε
τακτικά την κατάσταση του προσωπικού εξοπλισμού
προστασίας σας.

• Να χρησιμοποιείτε εγκεκριμένο κράνος προστασίας.
• Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένα προστατευτικά ακοής.

Η μακροχρόνια έκθεση στο θόρυβο μπορεί να
προκαλέσει μόνιμη βλάβη της ακοής.

• Φοράτε προστατευτικά γυαλιά ή προστατευτικό γείσο
προσώπου, για να μειώνετε τον κίνδυνο
τραυματισμού από αντικείμενα που μπορεί να
εκτοξευθούν. Το προϊόν μπορεί να εκτοξεύσει
αντικείμενα, όπως ροκανίδια, μικρά κομμάτια ξύλου
κ.λπ., με μεγάλη δύναμη. Αυτό μπορεί να προκαλέσει
σοβαρό τραυματισμό, ιδιαίτερα στα μάτια.

• Να χρησιμοποιείτε γάντια για προστασία από
αλυσοπρίονα.

• Να χρησιμοποιείτε παντελόνι για προστασία από
αλυσοπρίονα.

• Να χρησιμοποιείτε μπότες για προστασία από
αλυσοπρίονα με ενίσχυση στα δάχτυλα και
αντιολισθητική σόλα.

• Πρέπει πάντα να έχετε μαζί σας ένα κουτί πρώτων
βοηθειών.

• Κίνδυνος σπινθήρων. Για να εμποδίσετε την
εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, πρέπει πάντα να
έχετε κοντά σας εργαλεία πυρόσβεσης και ένα
φτυάρι.

Συσκευές ασφαλείας στο προϊόν

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού
χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις
παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.

• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν, αν υπάρχουν
ελαττωματικές συσκευές ασφαλείας.

• Πρέπει να κάνετε τακτικά έλεγχο των συσκευών
ασφαλείας. Ανατρέξτε στην ενότητα Συντήρηση και
έλεγχοι των συσκευών ασφαλείας του προϊόντος στη
σελίδα 20.

• Αν οι συσκευές ασφαλείας είναι ελαττωματικές,
απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Zenoah.

Φρένο αλυσίδας και προφυλακτήρας μπροστινού
χεριού
Το προϊόν σας διαθέτει ένα φρένο αλυσίδας που
σταματά την αλυσίδα πριονιού σε περίπτωση
κλωτσήματος. Το φρένο αλυσίδας μειώνει τον κίνδυνο

ατυχημάτων, αλλά μόνο εσείς μπορείτε να τα
αποτρέψετε.

Το φρένο αλυσίδας (A) ενεργοποιείται χειροκίνητα με το
αριστερό σας χέρι ή αυτόματα από τον αδρανειακό
μηχανισμό απασφάλισης. Πιέστε τον προφυλακτήρα
μπροστινού χεριού (Β) προς τα εμπρός για να
ενεργοποιήσετε το φρένο αλυσίδας χειροκίνητα.

A

B

B

Τραβήξτε τον προφυλακτήρα μπροστινού χεριού προς
τα πίσω, για να απενεργοποιήσετε το φρένο της
αλυσίδας.

Ασφάλεια σκανδάλης γκαζιού
Η ασφάλεια της σκανδάλης γκαζιού εμποδίζει την
ακούσια λειτουργία της σκανδάλης γκαζιού. Εάν
τοποθετήσετε το χέρι σας γύρω από τη λαβή και
πατήσετε την ασφάλεια της σκανδάλης γκαζιού (Α), η
σκανδάλη γκαζιού απελευθερώνεται (B). Εάν
απελευθερώσετε τη λαβή, η σκανδάλη γκαζιού και η
ασφάλεια της σκανδάλης γκαζιού επανέρχονται στην
αρχική τους θέση. Αυτή η λειτουργία κλειδώνει τη
σκανδάλη γκαζιού στο ρελαντί.

B

A
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Συγκρατητής αλυσίδας
Ο συγκρατητής αλυσίδας συγκρατεί την αλυσίδα του
πριονιού, εάν κοπεί ή εκτροχιαστεί. Το σωστό τέντωμα
της αλυσίδας του πριονιού και η σωστή συντήρηση της
αλυσίδας και της λάμας οδήγησης μειώνουν τον κίνδυνο
ατυχημάτων.

Σύστημα απόσβεσης κραδασμών
Το σύστημα απόσβεσης κραδασμών μειώνει τους
κραδασμούς στις λαβές. Οι μονάδες απόσβεσης
κραδασμών λειτουργούν ως διαχωριστικό ανάμεσα στο
κυρίως σώμα του προϊόντος και τη μονάδα της λαβής.

Για πληροφορίες σχετικά με το σημείο στο οποίο
βρίσκεται το σύστημα απόσβεσης κραδασμών στο δικό
σας προϊόν, ανατρέξτε στην ενότητα Επισκόπηση
προϊόντος στη σελίδα 2.

Διακόπτης εκκίνησης/διακοπής λειτουργίας
Χρησιμοποιήστε το διακόπτη εκκίνησης/διακοπής
λειτουργίας για να σβήσετε τον κινητήρα.

Εξάτμιση (σιγαστήρας)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εξάτμιση
(σιγαστήρας) θερμαίνεται πολύ κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας/μετά από τη
λειτουργία, καθώς και κατά τη λειτουργία στο
ρελαντί. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς,
ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν
κοντά σε εύφλεκτα υλικά ή/και αναθυμιάσεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε
ποτέ το προϊόν χωρίς την εξάτμιση
(σιγαστήρας) ή όταν υπάρχει βλάβη στην
εξάτμιση. Αν η εξάτμιση (σιγαστήρας)
παρουσιάζει βλάβη, αυξάνεται το επίπεδο
θορύβου και ο κίνδυνος φωτιάς. Φροντίστε
να έχετε κοντά σας εργαλεία πυρόσβεσης.
Μην χρησιμοποιείτε ένα προϊόν χωρίς, ή με
σπασμένη, σίτα συγκράτησης των

σπινθήρων, εάν πρέπει να υπάρχει μια σίτα
συγκράτησης των σπινθήρων στην περιοχή
σας.

Η εξάτμιση (σιγαστήρας) διατηρεί τα επίπεδα θορύβου
στο ελάχιστο και κατευθύνει τις αναθυμιάσεις της
εξάτμισης μακριά από τον χειριστή. Σε περιοχές με θερμό
και υγρό κλίμα, υπάρχει υψηλός κίνδυνος φωτιάς.
Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς και τις οδηγίες
συντήρησης.

Ασφάλεια καυσίμου

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού
χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις
παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.

• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής εξαερισμός κατά
τον ανεφοδιασμό ή την ανάμιξη καυσίμου (βενζίνη
και λάδι για δίχρονους κινητήρες).

• Τα καύσιμα και οι αναθυμιάσεις καυσίμων είναι
ιδιαίτερα εύφλεκτα και μπορούν να προκαλέσουν
σοβαρό τραυματισμό σε περίπτωση εισπνοής ή
επαφής με το δέρμα. Για αυτό το λόγο, να είστε
προσεκτικοί κατά το χειρισμό καυσίμων και να
βεβαιώνεστε ότι υπάρχει επαρκής εξαερισμός.

• Πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε καύσιμο
και λάδι αλυσίδας. Πρέπει να γνωρίζετε τους
κινδύνους φωτιάς, έκρηξης και τους κινδύνους που
σχετίζονται με την εισπνοή.

• Μην καπνίζετε και μην τοποθετείτε καυτά αντικείμενα
κοντά σε καύσιμα.

• Σβήνετε πάντα τον κινητήρα και αφήνετέ τον να
κρυώσει για λίγα λεπτά πριν από τον ανεφοδιασμό.

• Κατά τον ανεφοδιασμό, ανοίγετε την τάπα καυσίμου
αργά ώστε η περίσσεια πίεσης να εκτονώνεται
σταδιακά.

• Μετά τον ανεφοδιασμό, πρέπει να σφίγγετε
προσεκτικά την τάπα καυσίμου.

• Μην ανεφοδιάζετε ποτέ το προϊόν ενώ ο κινητήρας
είναι σε λειτουργία.

• Προτού ξεκινήσετε, πρέπει πάντα να απομακρύνετε
το προϊόν τουλάχιστον κατά 3 m (10 ft) από το
σημείο και την πηγή ανεφοδιασμού.

Min. 3m

(10 ft)
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Μετά τον ανεφοδιασμό, υπάρχουν ορισμένες
περιστάσεις στις οποίες δεν πρέπει ποτέ να εκκινείτε το
προϊόν:

• Εάν έχει χυθεί καύσιμο ή λάδι αλυσίδας πάνω στο
προϊόν. Σκουπίστε τις σταγόνες και αφήστε το
καύσιμο που απομένει να εξατμιστεί.

• Εάν έχει χυθεί καύσιμο επάνω σας ή στα ρούχα σας.
Αλλάξτε ρούχα και πλύνετε τα μέρη του σώματός σας
που έχουν έρθει σε επαφή με το καύσιμο.
Χρησιμοποιήστε σαπούνι και νερό.

• Εάν υπάρχει διαρροή καυσίμου από το προϊόν.
Ελέγχετε τακτικά για διαρροές από το ντεπόζιτο
καυσίμου, την τάπα καυσίμου και τις σωληνώσεις
καυσίμου.

Οδηγίες ασφαλείας για τη συντήρηση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού εκτελέσετε
εργασίες συντήρησης στο προϊόν, διαβάστε
τις παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.

• Πρέπει να εκτελείτε μόνο τη συντήρηση και το σέρβις
που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.
Όλες οι υπόλοιπες εργασίες σέρβις και επισκευών
πρέπει να ανατίθενται σε επαγγελματικό προσωπικό
για το σέρβις.

• Φροντίστε να εκτελείτε τακτικά τους ελέγχους
ασφαλείας και τη συντήρηση και να ακολουθείτε τις
οδηγίες για το σέρβις που παρέχονται στο παρόν
εγχειρίδιο. Η τακτική συντήρηση αυξάνει τη διάρκεια
ζωής του προϊόντος και μειώνει τον κίνδυνο
ατυχημάτων. Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα 
Συντήρηση στη σελίδα 18.

• Αν τα αποτελέσματα των ελέγχων ασφαλείας που
περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης δεν είναι
τα εγκεκριμένα, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο
σέρβις. Εγγυόμαστε ότι υπάρχει δυνατότητα
επαγγελματικής επισκευής και σέρβις για το προϊόν
σας.

Οδηγίες ασφαλείας για τον εξοπλισμό κοπής

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού
χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις
παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.

• Χρησιμοποιείτε μόνο τους συνιστώμενους
συνδυασμούς λάμας οδήγησης/αλυσίδας πριονιού
και εξοπλισμού ακονίσματος. Για οδηγίες, ανατρέξτε
στην ενότητα Αξεσουάρ στη σελίδα 33.

• Όταν χρησιμοποιείτε ή εκτελείτε εργασίες
συντήρησης στην αλυσίδα του πριονιού, πρέπει να
φοράτε προστατευτικά γάντια. Μια αλυσίδα πριονιού
που δεν κινείται μπορεί επίσης να προκαλέσει
τραυματισμούς.

• Διατηρείτε τα κοπτικά δόντια σωστά ακονισμένα.
Φροντίστε να ακολουθείτε τις οδηγίες και να

χρησιμοποιείτε τον συνιστώμενο οδηγό ακονίσματος.
Μια αλυσίδα πριονιού που έχει υποστεί ζημιά ή δεν
είναι σωστά ακονισμένη αυξάνει τον κίνδυνο
ατυχημάτων.

• Διατηρείτε τη σωστή ρύθμιση του μετρητή βάθους.
Φροντίστε να ακολουθείτε τις οδηγίες και να
χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη ρύθμιση του μετρητή
βάθους. Μια πολύ μεγάλη ρύθμιση του μετρητή
βάθους αυξάνει τον κίνδυνο κλωτσήματος.

• Βεβαιωθείτε ότι η αλυσίδα του πριονιού έχει τη
σωστή τάνυση. Αν η αλυσίδα του πριονιού δεν είναι
καλά σφιγμένη πάνω στη λάμα οδήγησης, μπορεί να
εκτροχιαστεί. Εάν το τέντωμα της αλυσίδας του
πριονιού δεν είναι σωστό, αυξάνεται η φθορά στη
λάμα οδήγησης, στην αλυσίδα και στον οδοντωτό
τροχό μετάδοσης κίνησης. Ανατρέξτε στην ενότητα 
Ρύθμιση τεντώματος της αλυσίδας του πριονιού στη
σελίδα 27.

• Πραγματοποιείτε τακτικά συντήρηση του εξοπλισμού
κοπής και λιπάνετέ τον σωστά. Εάν η αλυσίδα του
πριονιού δεν λιπαίνεται σωστά, αυξάνεται ο κίνδυνος
φθοράς της λάμας οδήγησης, της αλυσίδας και του
οδοντωτού τροχού μετάδοσης κίνησης.
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Συναρμολόγηση
Εισαγωγή

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού
συναρμολογήσετε το προϊόν, διαβάστε και
κατανοήστε το κεφάλαιο για την ασφάλεια.

Συναρμολόγηση της λάμας και της
αλυσίδας πριονιού
1. Απενεργοποιήστε το φρένο αλυσίδας.
2. Χαλαρώστε το παξιμάδι της λάμας και αφαιρέστε το

κάλυμμα του συμπλέκτη.

Περιεχόμενα Αν το κάλυμμα του συμπλέκτη δεν
αφαιρείται εύκολα, σφίξτε το παξιμάδι της λάμας,
ενεργοποιήστε το φρένο της αλυσίδας και
απασφαλίστε το. Αν η απασφάλιση γίνει σωστά,
ακούγεται ένα "κλικ".

3. Τοποθετήστε τη λάμα οδήγησης πάνω στο μπουζόνι
της λάμας. Σπρώξτε τη λάμα οδήγησης τέρμα προς
τα πίσω.

4. Τοποθετήστε σωστά την αλυσίδα πριονιού γύρω
από τον οδοντωτό τροχό μετάδοσης κίνησης και
περάστε την μέσα από το αυλάκι της λάμας
οδήγησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά τη
συναρμολόγηση της αλυσίδας του
πριονιού πρέπει πάντα να φοράτε
προστατευτικά γάντια.

5. Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα των κοπτικών εργαλείων
είναι στραμμένα προς τα εμπρός στο πάνω άκρο της
λάμας οδήγησης.

6. Ευθυγραμμίστε την οπή στη λάμα οδήγησης με τον
πείρο ρύθμισης της αλυσίδας και τοποθετήστε το
κάλυμμα του συμπλέκτη.

7. Σφίξτε με τα δάκτυλα το παξιμάδι της λάμας.
8. Σφίξτε την αλυσίδα πριονιού. Για οδηγίες, ανατρέξτε

στην ενότητα Ρύθμιση τεντώματος της αλυσίδας του
πριονιού στη σελίδα 27.

9. Σφίξτε τα παξιμάδια της λάμας.

Περιεχόμενα Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν μόνο 1
παξιμάδι λάμας.

Λειτουργία
Εισαγωγή

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού
χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε και
κατανοήστε το κεφάλαιο για την ασφάλεια.

Έλεγχος λειτουργίας πριν από τη
χρήση του προϊόντος
1. Βεβαιωθείτε ότι το φρένο της αλυσίδας λειτουργεί

σωστά και δεν έχει υποστεί ζημιά.
2. Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια της σκανδάλης γκαζιού

λειτουργεί σωστά και δεν έχει υποστεί ζημιά.
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3. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης εκκίνησης/διακοπής
λειτουργίας λειτουργεί σωστά και δεν έχει υποστεί
ζημιά.

4. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει λάδι πάνω στις
χειρολαβές.

5. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα απόσβεσης κραδασμών
λειτουργεί σωστά και δεν έχει υποστεί ζημιά.

6. Βεβαιωθείτε ότι η εξάτμιση (σιγαστήρας) λειτουργεί
σωστά και δεν έχει υποστεί ζημιά.

7. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν στερεωθεί
σωστά, ότι δεν έχουν υποστεί ζημιά και ότι δεν
λείπουν.

8. Βεβαιωθείτε ότι ο συγκρατητής αλυσίδας έχει
στερεωθεί σωστά.

9. Βεβαιωθείτε ότι το τέντωμα της αλυσίδας του
πριονιού είναι σωστό.

9

2

75

13

8

4

6

Καύσιμο
Αυτό το προϊόν διαθέτει δίχρονο κινητήρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα καύσιμα εσφαλμένου τύπου
μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον
κινητήρα. Χρησιμοποιήστε μείγμα βενζίνης
και λαδιού για δίχρονους κινητήρες.

Προαναμεμειγμένο καύσιμο
• Για βέλτιστη απόδοση και παράταση της διάρκειας

ζωής του κινητήρα, χρησιμοποιήστε
προαναμεμειγμένο αλκυλιωμένο καύσιμο καλής
ποιότητας της Zenoah. Αυτό το καύσιμο περιέχει
λιγότερα επιβλαβή χημικά σε σύγκριση με τα
κανονικά καύσιμα, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι
επιβλαβείς αναθυμιάσεις της εξάτμισης. Η ποσότητα
των καταλοίπων της καύσης είναι χαμηλότερη με
αυτό το καύσιμο, το οποίο προστατεύει τα
εξαρτήματα του κινητήρα και τα διατηρεί πιο καθαρά.

Ανάμειξη του καυσίμου

Βενζίνη
• Χρησιμοποιήστε αμόλυβδη βενζίνη καλής ποιότητας

με μέγιστο ποσοστό αιθανόλης 10%.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη
με αριθμό οκτανίων κάτω από 90
RON/87 AKI. Η χρήση βενζίνης
χαμηλότερου αριθμού οκτανίων μπορεί
να προκαλέσει κτύπο ("πειράκια") και
ζημιά στον κινητήρα.

• Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε βενζίνη με υψηλότερο
αριθμό οκτανίων σε περίπτωση συνεχούς εργασίας
με υψηλές σ.α.λ.

Λάδι για δίχρονους κινητήρες
• Για καλύτερα αποτελέσματα και υψηλότερη

απόδοση, χρησιμοποιήστε λάδι Zenoah για
δίχρονους κινητήρες.

• Εάν το λάδι για δίχρονους κινητήρες της Zenoah δεν
είναι διαθέσιμο, χρησιμοποιήστε διαφορετικό λάδι
καλής ποιότητας για αερόψυκτους κινητήρες. Για την
επιλογή του σωστού λαδιού, απευθυνθείτε στον
αντιπρόσωπο σέρβις.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε λάδι για
δίχρονους υδρόψυκτους εξωλέμβιους
κινητήρες, το οποίο αναφέρεται επίσης
ως λάδι για εξωλέμβιες. Μην
χρησιμοποιείτε λάδι για τετράχρονους
κινητήρες.

Για να αναμίξετε βενζίνη και λάδι για δίχρονους
κινητήρες

Βενζίνη, λίτρα Λάδι για δί-
χρονους κινη-
τήρες, λίτρα

2% (50:1)

5 0,10

10 0,20

15 0,30

20 0,40

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μικρά λάθη μπορεί να
επηρεάσουν δραστικά την αναλογία του
μείγματος κατά τη ανάμειξη μικρών
ποσοτήτων καυσίμου. Μετρήστε προσεκτικά
την ποσότητα του λαδιού και βεβαιωθείτε ότι
το μείγμα που προκύπτει είναι σωστό.
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1. Ρίξτε σε ένα καθαρό δοχείο για καύσιμα τη μισή
ποσότητα της βενζίνης.

2. Προσθέστε ολόκληρη την ποσότητα λαδιού.
3. Ανακινήστε το μίγμα καυσίμου.
4. Προσθέστε στο δοχείο την υπόλοιπη ποσότητα της

βενζίνης.
5. Ανακινήστε προσεκτικά το μείγμα καυσίμου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αναμιγνύετε καύσιμα για
περισσότερο από 1 μήνα κάθε φορά.

Γέμισμα ντεπόζιτου καυσίμου
1. Καθαρίστε την περιοχή γύρω από την τάπα του

ντεπόζιτου καυσίμου.

2. Ανακινήστε το δοχείο και βεβαιωθείτε ότι το καύσιμο
έχει αναμιχθεί πλήρως.

3. Σφίξτε προσεκτικά την τάπα του ντεπόζιτου
καυσίμου.

4. Προτού ξεκινήσετε, απομακρύνετε το προϊόν
τουλάχιστον κατά 3 m/10 ft από το σημείο
ανεφοδιασμού και την πηγή καυσίμου.

Περιεχόμενα Για να δείτε πού βρίσκεται το ντεπόζιτο
καυσίμου στο προϊόν σας, ανατρέξτε στην ενότητα 
Επισκόπηση προϊόντος στη σελίδα 2.

"Στρώσιμο"
• Κατά τις πρώτες 10 ώρες λειτουργίας, μην ανοίγετε

πλήρως το γκάζι χωρίς φορτίο για παρατεταμένες
χρονικές περιόδους.

Χρήση του σωστού λαδιού αλυσίδας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε
απόβλητα λαδιού, τα οποία μπορεί να
προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς και να
βλάψουν το περιβάλλον. Τα απόβλητα
λαδιού προκαλούν επίσης ζημιά στην αντλία
λαδιού, στη λάμα οδήγησης και στην
αλυσίδα του πριονιού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η αλυσίδα του πριονιού
μπορεί να φρενάρει, εάν η λίπανση του
εξοπλισμού κοπής δεν είναι επαρκής.
Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου
του χειριστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το προϊόν διαθέτει
μια λειτουργία που επιτρέπει την εξάντληση
του καυσίμου πριν από το λάδι αλυσίδας. Για
να ανταποκρίνεται σωστά αυτή η λειτουργία,
χρησιμοποιήστε το σωστό λάδι αλυσίδας.
Όταν επιλέγετε λάδι αλυσίδας, πρέπει να
απευθύνεστε στον αντιπρόσωπο σέρβις.

Περιεχόμενα Αυτό το προϊόν διαθέτει αυτόματο
σύστημα λίπανσης της αλυσίδας. Μπορείτε επίσης να
ρυθμίσετε την παροχή λαδιού. Ανατρέξτε στην ενότητα 
Ρύθμιση της παροχής λαδιού αλυσίδας στη σελίδα 29.

• Χρησιμοποιήστε λάδι αλυσίδας πριονιού της Zenoah
για μέγιστη διάρκεια ζωής της αλυσίδας και για να
αποφύγετε τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Εάν το λάδι αλυσίδας της Zenoah δεν είναι
διαθέσιμο, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τυπικό
λάδι αλυσίδας.

• Χρησιμοποιήστε λάδι αλυσίδας με καλή πρόσφυση
στην αλυσίδα του πριονιού.

• Χρησιμοποιήστε λάδι αλυσίδας με σωστό εύρος
τιμών ιξώδους, που αντιστοιχεί στη θερμοκρασία του
αέρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν το λάδι είναι πολύ
λεπτόρρευστο, θα εξαντλείται πριν από
το καύσιμο. Σε θερμοκρασίες κάτω από 0
°C/32 °F, ορισμένα λάδια αλυσίδας
γίνονται πολύ παχύρρευστα και μπορεί
να προκαλέσουν ζημιά στα εξαρτήματα
της αντλίας λαδιού.

• Χρησιμοποιήστε τον συνιστώμενο εξοπλισμό κοπής.
Ανατρέξτε στην ενότητα Αξεσουάρ στη σελίδα 33.

• Αφαιρέστε την τάπα του ντεπόζιτου λαδιού της
αλυσίδας πριονιού.

• Γεμίστε το ντεπόζιτο λαδιού της αλυσίδας πριονιού
με λάδι αλυσίδας.

• Τοποθετήστε το καπάκι προσεκτικά.
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Περιεχόμενα Για να δείτε πού βρίσκεται το ντεπόζιτο
λαδιού αλυσίδας στο προϊόν σας, ανατρέξτε στην
ενότητα Επισκόπηση προϊόντος στη σελίδα 2.

Πληροφορίες για το κλώτσημα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το κλώτσημα μπορεί να
προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο
του χειριστή ή άλλων ατόμων. Για να
μειώσετε τον κίνδυνο, πρέπει να γνωρίζετε
τις αιτίες του κλωτσήματος και τον τρόπο με
τον οποίο θα τις αποφεύγετε.

Το κλώτσημα προκύπτει μόνο όταν η περιοχή
κλωτσήματος της λάμας οδήγησης ακουμπήσει σε ένα
αντικείμενο. Το κλώτσημα μπορεί να προκύψει ξαφνικά
και με μεγάλη δύναμη, με αποτέλεσμα να εκτιναχθεί το
προϊόν προς την κατεύθυνση του χειριστή.

Το κλώτσημα προκαλείται πάντα στο επίπεδο κοπής της
λάμας. Συνήθως, το προϊόν εκτινάσσεται πάνω στον
χειριστή αλλά μπορεί επίσης να μετακινηθεί σε
διαφορετική κατεύθυνση. Η κατεύθυνση της κίνησης
εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε το
προϊόν τη στιγμή που προκύπτει το κλώτσημα.

Μια μικρότερη ακτίνα άκρου λάμας μειώνει τη δύναμη
του κλωτσήματος.

Για να μειώσετε τις επιπτώσεις του κλωτσήματος,
χρησιμοποιήστε αλυσίδα πριονιού χαμηλού
κλωτσήματος. Μην αφήνετε την περιοχή κλωτσήματος
να έρθει σε επαφή με κάποιο αντικείμενο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καμία αλυσίδα πριονιού
δεν εμποδίζει πλήρως το κλώτσημα. Πρέπει
πάντα να τηρείτε τις οδηγίες.

Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με το
κλώτσημα
• Το χέρι μου ενεργοποιεί πάντα το φρένο

αλυσίδας κατά τη διάρκεια του κλωτσήματος;
Όχι. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε λίγη δύναμη για να
σπρώξετε τον προφυλακτήρα μπροστινού χεριού
προς τα εμπρός. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε την
απαιτούμενη δύναμη, το φρένο της αλυσίδας δεν θα
ενεργοποιηθεί. Επίσης, πρέπει να κρατάτε σταθερά
τις χειρολαβές του προϊόντος με τα δύο χέρια κατά
την εργασία. Εάν προκύψει κλώτσημα, το φρένο της
αλυσίδας μπορεί να μην προλάβει να σταματήσει την
αλυσίδα προτού ακουμπήσει πάνω σας. Υπάρχουν
επίσης ορισμένες θέσεις στις οποίες το χέρι σας δεν
μπορεί να αγγίξει τον προφυλακτήρα μπροστινού
χεριού για να ενεργοποιήσει το φρένο αλυσίδας. Ένα
παράδειγμα μιας τέτοιας θέσης είναι η θέση
υλοτομίας.

• Ο αδρανειακός μηχανισμός απασφάλισης
ενεργοποιεί πάντα το φρένο αλυσίδας κατά τη
διάρκεια του κλωτσήματος;
Όχι. Πρώτον, το φρένο της αλυσίδας πρέπει να
λειτουργεί σωστά. Για οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο
του φρένου της αλυσίδας, ανατρέξτε στην ενότητα 
Έλεγχος του φρένου της αλυσίδας στη σελίδα 20.
Συνιστούμε να το κάνετε αυτό κάθε φορά πριν από
τη χρήση του προϊόντος. Δεύτερον, η δύναμη του
κλωτσήματος πρέπει να είναι μεγάλη για να
ενεργοποιηθεί το φρένο της αλυσίδας. Εάν το φρένο
της αλυσίδας είναι πολύ ευαίσθητο, μπορεί να
ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια έντονης εργασίας.

• Το φρένο αλυσίδας θα με προστατεύει πάντα
από τραυματισμό σε περίπτωση κλωτσήματος;
Όχι. Το φρένο της αλυσίδας πρέπει να λειτουργεί
σωστά για να παρέχει προστασία. Το φρένο
αλυσίδας θα πρέπει επίσης να ενεργοποιηθεί κατά τη
διάρκεια ενός κλωτσήματος για να σταματήσει την
αλυσίδα πριονιού. Εάν βρίσκεστε κοντά στη λάμα
οδήγησης, το φρένο της αλυσίδας μπορεί να μην
προλάβει να σταματήσει την αλυσίδα πριν σας
χτυπήσει.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η αποτροπή των
κλωτσημάτων εξαρτάται μόνο από εσάς και
από τη σωστή τεχνική εργασίας.

863 - 002 - 10.10.2018 13



Για να εκκινήσετε το προϊόν
Προετοιμασία για εκκίνηση με κρύο
κινητήρα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το φρένο της αλυσίδας
πρέπει να είναι ενεργοποιημένο κατά την
εκκίνηση του προϊόντος, ώστε να μειώνεται ο
κίνδυνος τραυματισμού.

1. Μετακινήστε τον προφυλακτήρα μπροστινού χεριού
προς τα εμπρός, για να ενεργοποιήσετε το φρένο της
αλυσίδας.

2. Πιέστε τη φούσκα της χειροκίνητης αντλίας καυσίμου
(πουάρ) 6 φορές μέχρι να αρχίσει η φούσκα να
γεμίζει με καύσιμο. Δεν χρειάζεται να γεμίσετε
πλήρως τη φούσκα της χειροκίνητης αντλίας
καυσίμου (πουάρ).

3. Ρυθμίστε το τσοκ στη θέση του τσοκ.

4. Για περισσότερες οδηγίες, προχωρήστε στην ενότητα 
Εκκίνηση του προϊόντος στη σελίδα 15.

Προετοιμασία για εκκίνηση με ζεστό
κινητήρα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το φρένο της αλυσίδας
πρέπει να είναι ενεργοποιημένο κατά την
εκκίνηση του προϊόντος, ώστε να μειώνεται ο
κίνδυνος τραυματισμού.

1. Μετακινήστε τον προφυλακτήρα μπροστινού χεριού
προς τα εμπρός, για να ενεργοποιήσετε το φρένο της
αλυσίδας.

2. Πιέστε τη φούσκα της χειροκίνητης αντλίας καυσίμου
(πουάρ) 6 φορές μέχρι να αρχίσει η φούσκα να
γεμίζει με καύσιμο. Δεν χρειάζεται να γεμίσετε
πλήρως τη φούσκα της χειροκίνητης αντλίας
καυσίμου (πουάρ).

3. Μετακινήστε το τσοκ στη θέση του τσοκ και μετά
αμέσως στη θέση λειτουργίας.

4. Για περισσότερες οδηγίες, προχωρήστε στην ενότητα 
Εκκίνηση του προϊόντος στη σελίδα 15.
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Εκκίνηση του προϊόντος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν εκκινείτε το
προϊόν, πρέπει να διατηρείτε τα πόδια σας
σε σταθερή θέση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν η αλυσίδα του
πριονιού περιστρέφεται όταν το προϊόν
λειτουργεί στο ρελαντί, απευθυνθείτε στον
αντιπρόσωπο σέρβις και μην
χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

1. Τοποθετήστε το προϊόν στο έδαφος.
2. Τοποθετήστε το αριστερό χέρι σας στην μπροστινή

λαβή.
3. Τοποθετήστε το γόνατό σας στο πίσω τμήμα της

πάνω λαβής.
4. Τραβήξτε αργά με το δεξί χέρι σας τη λαβή του

συστήματος εκκίνησης μέχρι να νιώσετε αντίσταση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην συστρέφετε
ποτέ το σχοινί της τροχαλίας του
συστήματος εκκίνησης γύρω από το χέρι
σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τραβήξετε το σχοινί
εκκίνησης μέχρι τέρμα και μην αφήσετε
τη λαβή του συστήματος εκκίνησης.

a) Εάν εκκινείτε το προϊόν με κρύο κινητήρα,
τραβήξτε τη λαβή του σχοινιού εκκίνησης μέχρι
να ξεκινήσει η ανάφλεξη στον κινητήρα.

Περιεχόμενα Μπορείτε να αναγνωρίσετε πότε
ξεκινά η ανάφλεξη στον κινητήρα από τον
χαρακτηριστικό ήχο "φυσήματος".

b) Τοποθετήστε το χειριστήριο τσοκ στη θέση του
τσοκ.

5. Τραβήξτε τη λαβή του κορδονιού του συστήματος
εκκίνησης μέχρι να ξεκινήσει ο κινητήρας.

6. Απελευθερώστε γρήγορα την ασφάλεια της
σκανδάλης του γκαζιού για να θέσετε το προϊόν στο
ρελαντί.

7. Μετακινήστε τον προφυλακτήρα μπροστινού χεριού
προς τα πίσω, για να απενεργοποιήσετε το φρένο
της αλυσίδας.

8. Χρησιμοποιήστε το προϊόν.

Για να εκκινήσετε το προϊόν πάνω σε
δέντρο

Περιεχόμενα Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό καύσιμο
προτού εκκινήσετε το προϊόν.

1. Ενεργοποιήστε το φρένο της αλυσίδας.
2. Όταν εκκινείτε το προϊόν, πρέπει να το κρατάτε στην

αριστερή ή στη δεξιά πλευρά του σώματός σας.
a) Εάν επιλέξετε να κρατήστε το προϊόν στην

αριστερή πλευρά σας, πιάστε με το αριστερό χέρι
σας την μπροστινή χειρολαβή. Καθώς εκκινείτε το
προϊόν, πιάστε τη λαβή του σχοινιού εκκίνησης
με το δεξί χέρι σας και σπρώξτε το προϊόν μακριά
από το σώμα σας.

b) Εάν επιλέξετε να κρατήσετε το προϊόν στη δεξιά
πλευρά σας, πιάστε με το δεξί χέρι σας μία από
τις δύο λαβές. Καθώς εκκινείτε το προϊόν, πιάστε
τη λαβή του σχοινιού εκκίνησης με το αριστερό
χέρι σας και σπρώξτε το προϊόν μακριά από το
σώμα σας.
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Απενεργοποίηση προϊόντος
1. Πατήστε το διακόπτη εκκίνησης/διακοπής λειτουργίας

στη θέση STOP.

Πληροφορίες σχετικά με την τεχνική
εργασίας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι πληροφορίες που
σχετίζονται με την τεχνική εργασίας στο
παρόν εγχειρίδιο χρήσης δεν αποτελούν
επαρκή εκπαίδευση για τον χειρισμό αυτού
του προϊόντος. Πρέπει να χρησιμοποιείτε
αυτό το προϊόν μόνο εάν έχετε λάβει σωστή
εκπαίδευση σχετικά με τη συντήρηση
δέντρων. Η χρήση χωρίς την κατάλληλη
εκπαίδευση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο του χειριστή
ή άλλων ατόμων.

• Πρέπει να ανοίγετε τέρμα το γκάζι όταν εκτελείτε
κοπή και να μειώνετε τις στροφές στο ρελαντί μετά
από κάθε κοπή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν ο κινητήρας
λειτουργήσει για υπερβολικά μεγάλο
διάστημα με τέρμα το γκάζι χωρίς φορτίο,
μπορεί να υποστεί ζημιά.

• Κατά την κοπή, τοποθετήστε τον οδοντωτό
προφυλακτήρα μέσα στον κορμό και χρησιμοποιήστε
τον ως μοχλό.

Περιεχόμενα Δεν διαθέτουν όλα τα μοντέλα
οδοντωτό προφυλακτήρα. Απευθυνθείτε στον
αντιπρόσωπο σέρβις για περισσότερες πληροφορίες.

Κίνηση έλξης και κίνηση ώθησης
Μπορείτε να κάνετε κοπή ξύλου με το προϊόν σε 2
διαφορετικές θέσεις.

• Η κοπή στο τμήμα έλξης της διαδρομής γίνεται όταν
κόβετε με την κάτω άκρη της λάμας οδήγησης. Η
αλυσίδα του πριονιού τραβάει το δέντρο κατά την
κοπή. Σε αυτήν τη θέση, έχετε καλύτερο έλεγχο του
προϊόντος και της θέσης της περιοχής κλωτσήματος.

• Η κοπή στο τμήμα ώθησης της διαδρομής γίνεται
όταν κόβετε με την επάνω άκρη της λάμας οδήγησης.
Η αλυσίδα πριονιού σπρώχνει το προϊόν προς την
κατεύθυνση του χειριστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν η αλυσίδα του
πριονιού παγιδευτεί μέσα στον κορμό, το
προϊόν μπορεί να ωθηθεί προς το μέρος
σας. Φροντίστε να κρατάτε το προϊόν
σφιχτά και να βεβαιώνεστε ότι η περιοχή
κλωτσήματος της λάμας οδήγησης δεν
έρχεται σε επαφή με το δέντρο και δεν
προκαλεί κλώτσημα.

Προετοιμασία του προϊόντος για
χρήση σε δέντρο
Χειριστής στο έδαφος
Ως χειριστής του προϊόντος στο έδαφος, εκτελέστε τα
παρακάτω βήματα.
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1. Ελέγξτε το προϊόν.
2. Γεμίστε τα ντεπόζιτα καυσίμου και λαδιού αλυσίδας.
3. Συνδέστε το άκρο ενός εγκεκριμένου κορδονιού

ασφαλείας στον κρίκο πρόσδεσης σκοινιού.

Περιεχόμενα Το κορδόνι ασφαλείας εξασφαλίζει ότι
το προϊόν δεν θα χτυπήσει στο έδαφος εάν πέσει.

4. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κρίκος ασφαλείας στο άλλο
άκρο του κορδονιού ασφαλείας.

5. Εκκινήστε και προθερμάνετε το προϊόν.
6. Διακόψτε τη λειτουργία του προϊόντος.
7. Ενεργοποιήστε το φρένο της αλυσίδας.
8. Ανεβάστε το προϊόν στον χειριστή που βρίσκεται στο

δέντρο χρησιμοποιώντας εργαλεία ανύψωσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το
προϊόν είναι καλά προσαρτημένο όταν το
ανεβάζετε στον χειριστή που βρίσκεται
πάνω στο δέντρο.

Χειριστής στο δέντρο
Ως χειριστής του προϊόντος πάνω στο δέντρο,
ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

1. Προτού αποσυνδέσετε το κορδόνι ασφαλείας από τα
εργαλεία ανύψωσης, πρέπει να στερεώσετε το
προϊόν στην εξάρτυση. Συνδέστε το προϊόν στην
εξάρτυση μέσω του κρίκου πρόσδεσης ζώνης ή ενός
χαλύβδινου δακτυλίου στο κορδόνι ασφαλείας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Στερεώστε το
κορδόνι ασφαλείας σε 1 από τα
συνιστώμενα σημεία σύνδεσης στην
εξάρτυση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν
χρησιμοποιήσετε μόνο το κορδόνι
ασφαλείας για τη στερέωση του
προϊόντος στην εξάρτυση, κατεβάστε το
προϊόν μέχρι κάτω με το κορδόνι
ασφαλείας. Μην αφήνετε το προϊόν να
πέσει από οποιοδήποτε ύψος.

2. Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένους κρίκους ασφαλείας
για να στερεώσετε το ελεύθερο άκρο του κορδονιού
ασφαλείας σε ένα από τα σημεία σύνδεσης στην
εξάρτυση. Αυτό είναι το κύριο σημείο σύνδεσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κορδόνι ασφαλείας
πρέπει να στερεώνεται μόνο στον κρίκο
πρόσδεσης σκοινιού.

3. Για να κάνετε την κοπή, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε
σταθερή και ασφαλή θέση.

4. Απελευθερώστε το προϊόν από το δευτερεύον σημείο
σύνδεσης, εκκινήστε το και κάντε την κοπή.

5. Ενεργοποιήστε το φρένο της αλυσίδας αμέσως μετά
την ολοκλήρωση της κοπής.

6. Διακόψτε τη λειτουργία του προϊόντος και
τοποθετήστε το στο δευτερεύον σημείο σύνδεσης.

Χειρισμός του προϊόντος σε δέντρο
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα περισσότερα
ατυχήματα συμβαίνουν όταν ο χειριστής δεν
έχει τον πλήρη έλεγχο του προϊόντος ή της
θέσης εργασίας.

• Διατηρήστε μια ασφαλή θέση εργασίας.
• Η κοπή θα πρέπει να γίνεται με οριζόντιες τομές στο

ύψος των γοφών και με κατακόρυφες τομές στο ύψος
του αφαλού (ηλιακό πλέγμα).

• Να κρατάτε το προϊόν και με τα 2 χέρια
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• Όταν κόβετε κατακόρυφα κλαδιά, πρέπει να
φροντίζετε να πατάτε σταθερά στα πόδια σας και να
διατηρείτε χαμηλή την πλευρική δύναμη. Μετακινήστε
το σχοινί ασφαλείας σε διαφορετικό σημείο σύνδεσης
για να εξαλείψετε τις πλευρικές δυνάμεις ή να
εμποδίσετε την αύξησή τους. Μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε ένα ρυθμιζόμενο κορδόνι
απευθείας από την εξάρτυση σε ένα διαφορετικό
σημείο σύνδεσης.

• Χρησιμοποιήστε ένα ποδοστήριο, για να διατηρήσετε
μια ασφαλή θέση εργασίας.

• Ελέγχετε τακτικά την εξάρτυση, τη ζώνη και τα
σχοινιά.

• Εάν πρέπει να αναρριχηθείτε έχοντας μαζί σας το
προϊόν, στερεώστε το προϊόν στο πίσω σημείο
σύνδεσης της εξάρτυσης. Το πίσω σημείο σύνδεσης
διατηρεί το προϊόν σε απόσταση από τα σχοινιά
αναρρίχησης και εξασφαλίζει ότι το βάρος
υποστηρίζεται κεντρικά από τη σπονδυλική στήλη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν κατεβάζετε το
προϊόν πάνω στο κορδόνι του, πρέπει να
ενεργοποιείτε το φρένο της αλυσίδας.

Αφαίρεση παγιδευμένου προϊόντος
1. Διακόψτε τη λειτουργία του προϊόντος.
2. Στερεώστε καλά το προϊόν μέσα στην τομή στο

δέντρο στην πλευρά του κορμού ή σε ξεχωριστό
σχοινί εργαλείων.

3. Απομακρύνετε προσεκτικά το πριόνι από την εγκοπή
ανασηκώνοντας το κλαδί όσο χρειάζεται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιχειρήσετε να
τραβήξετε το προϊόν για να το
απελευθερώσετε. Υπάρχει κίνδυνος
σοβαρού τραυματισμού.

4. Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε πριόνι χειρός ή
δεύτερο αλυσοπρίονο για να απελευθερώσετε το
προϊόν. Κόψτε το κλαδί σε απόσταση τουλάχιστον 30
cm/12 in από το παγιδευμένο προϊόν. Κάντε την τομή
στο εξωτερικό άκρο από το οποίο έχει παγιδευτεί το
προϊόν.

Συντήρηση
Εισαγωγή

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού εκτελέσετε
εργασίες συντήρησης στο προϊόν, διαβάστε

και κατανοήστε το κεφάλαιο για την
ασφάλεια.
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Πρόγραμμα συντήρησης

Καθημερινή συντήρηση Εβδομαδιαία συντήρηση Μηνιαία συντήρηση

Καθαρίστε τα εξωτερικά τμήματα του
προϊόντος και βεβαιωθείτε ότι δεν
υπάρχει λάδι στις λαβές.

Καθαρίστε το σύστημα ψύξης. Ανα-
τρέξτε στην ενότητα Καθαρισμός του
συστήματος ψύξης στη σελίδα 30.

Εκτελέστε έναν έλεγχο της στεφάνης
φρένου. Ανατρέξτε στην ενότητα Για
να εκτελέσετε έλεγχο της στεφάνης
φρένου στη σελίδα 20.

Ελέγξτε τη σκανδάλη γκαζιού και την
ασφάλεια της σκανδάλης γκαζιού.
Ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος της
σκανδάλης του γκαζιού και της ασφά-
λειας της σκανδάλης του γκαζιού στη
σελίδα 21.

Ελέγξτε το σύστημα εκκίνησης, το
σχοινί εκκίνησης και το ελατήριο επα-
ναφοράς.

Ελέγξτε το κέντρο του συμπλέκτη, την
καμπάνα του συμπλέκτη και το ελατή-
ριο του συμπλέκτη.

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ζημιά
στις μονάδες απόσβεσης κραδα-
σμών.

Λιπάνετε το βελονωτό ρουλεμάν.
Ανατρέξτε στην ενότητα Για να λιπά-
νετε το βελονωτό ρουλεμάν στη σελί-
δα 28.

Καθαρίστε το μπουζί. Ανατρέξτε στην
ενότητα Για να εκτελέσετε έλεγχο του
μπουζί στη σελίδα 24.

Καθαρίστε και ελέγξτε το φρένο της
αλυσίδας. Ανατρέξτε στην ενότητα 
Έλεγχος του φρένου της αλυσίδας
στη σελίδα 20.

Αφαιρέστε τα γρέζια από τις άκρες
της λάμας οδήγησης. Ανατρέξτε στην
ενότητα Για να εκτελέσετε έλεγχο της
λάμας οδήγησης στη σελίδα 29.

Καθαρίστε τα εξωτερικά τμήματα του
καρμπυρατέρ.

Ελέγξτε τον συγκρατητή της αλυσί-
δας. Ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος
του συγκρατητή αλυσίδας στη σελίδα
21.

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τη σήτα
συγκράτησης των σπινθήρων στο σι-
γαστήρα.

Ελέγξτε το φίλτρο καυσίμου και τον
σωλήνα καυσίμου. Αντικαταστήστε,
αν χρειάζεται.

Γυρίστε τη λάμα οδήγησης, ελέγξτε
την οπή λίπανσης και καθαρίστε το
αυλάκι της λάμας οδήγησης. Ανα-
τρέξτε στην ενότητα Για να εκτελέσετε
έλεγχο της λάμας οδήγησης στη σελί-
δα 29.

Καθαρίστε την περιοχή του καρμπυ-
ρατέρ.

Ελέγξτε όλα τα καλώδια και τις συν-
δέσεις.

Βεβαιωθείτε ότι διοχετεύεται επαρκής
ποσότητα λαδιού στη λάμα οδήγησης
και στην αλυσίδα του πριονιού.

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλ-
τρο αέρα. Ανατρέξτε στην ενότητα 
Καθαρισμός του φίλτρου αέρα στη
σελίδα 24.

Αδειάστε το ντεπόζιτο καυσίμου.

Ελέγξτε την αλυσίδα πριονιού. Ανα-
τρέξτε στην ενότητα Έλεγχος εξοπλι-
σμού κοπής στη σελίδα 28.

Καθαρίστε τα διάκενα ανάμεσα στα
πτερύγια του κυλίνδρου.

Αδειάστε το ντεπόζιτο λαδιού.

Ακονίστε την αλυσίδα του πριονιού
και ελέγξτε το τέντωμά της. Ανατρέξτε
στην ενότητα Ακόνισμα αλυσίδας
πριονιού στη σελίδα 24.

Ελέγξτε τον οδοντωτό τροχό μετάδο-
σης κίνησης της αλυσίδας. Ανατρέξτε
στην ενότητα Έλεγχος του οδοντωτού
τροχού με αξονικά δόντια στη σελίδα
28.

Καθαρίστε την εισαγωγή αέρα στο
σύστημα εκκίνησης.

Βεβαιωθείτε ότι τα παξιμάδια και οι
βίδες είναι σφιγμένα.
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Καθημερινή συντήρηση Εβδομαδιαία συντήρηση Μηνιαία συντήρηση

Ελέγξτε τον διακόπτη τερματισμού
λειτουργίας. Ανατρέξτε στην ενότητα 
Έλεγχος του διακόπτη εκκίνησης/
διακοπής λειτουργίας στη σελίδα 21.

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρ-
ροές καυσίμου από τον κινητήρα, το
ντεπόζιτο ή τις σωληνώσεις καυσί-
μου.

Βεβαιωθείτε ότι η αλυσίδα του πριο-
νιού δεν περιστρέφεται, όταν ο κινη-
τήρας είναι στο ρελαντί.

Βεβαιωθείτε ότι η εξάτμιση (σιγαστή-
ρας) είναι σωστά στερεωμένη, δεν
έχει ζημιές και ότι δεν λείπει κανένα
τμήμα της.

Συντήρηση και έλεγχοι των
συσκευών ασφαλείας του προϊόντος
Για να εκτελέσετε έλεγχο της στεφάνης
φρένου
1. Χρησιμοποιήστε βούρτσα για να απομακρύνετε τα

πριονίδια, το ρετσίνι και τα χώματα από το φρένο της
αλυσίδας και την καμπάνα του συμπλέκτη. Τα
χώματα και η φθορά μπορεί να επηρεάσουν τη
λειτουργία του φρένου.

2. Εκτελέστε έναν έλεγχο της στεφάνης φρένου. Η
στεφάνη του φρένου πρέπει να έχει πάχος
τουλάχιστον 0,6 mm/0,024 in στο λεπτότερο σημείο
της.

Για να εκτελέσετε έλεγχο του
προφυλακτήρα μπροστινού χεριού
1. Βεβαιωθείτε ότι ο προφυλακτήρας μπροστινού

χεριού δεν έχει υποστεί ζημιά και ότι δεν υπάρχουν
ελαττώματα, όπως ρωγμές.

2. Βεβαιωθείτε ότι ο προφυλακτήρας μπροστινού
χεριού κινείται ελεύθερα και είναι καλά στερεωμένος
στο κάλυμμα του συμπλέκτη.

Έλεγχος του φρένου της αλυσίδας
1. Εκκινήστε το προϊόν. Για οδηγίες, ανατρέξτε στην

ενότητα Για να εκκινήσετε το προϊόν στη σελίδα 14.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η
αλυσίδα πριονιού δεν έρχεται σε επαφή
με το έδαφος ή με άλλα αντικείμενα.

2. Κρατήστε γερά το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η
αλυσίδα πριονιού δεν έρχεται σε επαφή
με το έδαφος ή με άλλα αντικείμενα.
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3. Ανοίξτε τέρμα το γκάζι και γείρετε τον αριστερό
καρπό σας πάνω στον προφυλακτήρα μπροστινού
χεριού για να ενεργοποιήσετε το φρένο της αλυσίδας.
Η αλυσίδα πριονιού πρέπει να σταματήσει αμέσως.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφήσετε την
μπροστινή λαβή όταν ενεργοποιήσετε το
φρένο της αλυσίδας.

Έλεγχος της σκανδάλης του γκαζιού και
της ασφάλειας της σκανδάλης του γκαζιού
1. Βεβαιωθείτε ότι η σκανδάλη του γκαζιού και η

ασφάλεια της σκανδάλης του γκαζιού κινούνται
ελεύθερα και το ελατήριο επαναφοράς λειτουργεί
σωστά.

2. Πιέστε προς τα κάτω την ασφάλεια της σκανδάλης
του γκαζιού και βεβαιωθείτε ότι επιστρέφει στην
αρχική της θέση όταν την αφήνετε.

3. Βεβαιωθείτε ότι η σκανδάλη γκαζιού κλειδώνει στη
θέση του ρελαντί όταν απελευθερώνεται η ασφάλειά
της.

4. Θέστε σε λειτουργία το αλυσοπρίονο και ανοίξτε
τέρμα το γκάζι.

5. Απελευθερώστε τη σκανδάλη του γκαζιού και
βεβαιωθείτε ότι η αλυσίδα του πριονιού σταματά και
παραμένει ακίνητη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν η αλυσίδα του
πριονιού περιστρέφεται όταν η σκανδάλη
του γκαζιού βρίσκεται στη θέση του
ρελαντί, απευθυνθείτε στον
αντιπρόσωπο σέρβις.

Έλεγχος του συγκρατητή αλυσίδας
1. Βεβαιωθείτε ότι ο συγκρατητής αλυσίδας δεν έχει

υποστεί ζημιά.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο συγκρατητής αλυσίδας είναι

σταθερός και προσαρτημένος στο σώμα του
προϊόντος.

Για τον έλεγχο του συστήματος
απόσβεσης κραδασμών
1. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ρωγμές ή

παραμορφώσεις στις μονάδες απόσβεσης
κραδασμών.

2. Βεβαιωθείτε ότι οι μονάδες απόσβεσης κραδασμών
είναι σωστά στερεωμένες στη μονάδα του κινητήρα
και στη μονάδα των λαβών.

Για πληροφορίες σχετικά με το σημείο στο οποίο
βρίσκεται το σύστημα απόσβεσης κραδασμών στο δικό
σας προϊόν, ανατρέξτε στην ενότητα Επισκόπηση
προϊόντος στη σελίδα 2.

Έλεγχος του διακόπτη εκκίνησης/
διακοπής λειτουργίας
1. Εκκινήστε τον κινητήρα.
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2. Πατήστε το διακόπτη εκκίνησης/διακοπής λειτουργίας
στη θέση STOP. Ο κινητήρας πρέπει να σβήσει.

Έλεγχος της εξάτμισης (σιγαστήρα)
1. Βεβαιωθείτε ότι η εξάτμιση (σιγαστήρας) δεν

παρουσιάζει βλάβη.
2. Βεβαιωθείτε ότι η εξάτμιση (σιγαστήρας) έχει

προσαρτηθεί σωστά στη προϊόν.

Ρύθμιση του καρμπυρατέρ
Λόγω των νόμων για το περιβάλλον και τις εκπομπές
καυσαερίων, υπάρχουν περιορισμοί στις βίδες ρύθμισης
του καρμπυρατέρ στο προϊόν. Με αυτόν τον τρόπο,
μειώνονται οι επιβλαβείς αναθυμιάσεις της εξάτμισης
από το προϊόν σας. Οι βίδες ρύθμισης μπορούν να
περιστραφούν το πολύ κατά ½ στροφή.

1/2

1/2

H
L

Βασικές ρυθμίσεις και "στρώσιμο"
Οι βασικές ρυθμίσεις του καρμπυρατέρ γίνονται στο
εργοστάσιο. Για τις συνιστώμενες στροφές ανά λεπτό
στο ρελαντί, ανατρέξτε στην ενότητα Τεχνικά στοιχεία
στη σελίδα 32.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν
με πολύ υψηλές στροφές στη διάρκεια των
πρώτων 10 ωρών λειτουργίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η αλυσίδα του πριονιού
περιστρέφεται όταν το προϊόν λειτουργεί στο
ρελαντί, γυρίστε τη βίδα ρύθμισης των
στροφών στο ρελαντί προς τα αριστερά
μέχρι να σταματήσει η αλυσίδα του πριονιού.

Ρύθμιση της βελόνας χαμηλής ταχύτητας
(L)
• Γυρίστε τη βελόνα χαμηλής ταχύτητας δεξιόστροφα

μέχρι να σταματήσει.

Περιεχόμενα Εάν η ικανότητα επιτάχυνσης του
προϊόντος είναι χαμηλή ή οι στροφές ανά λεπτό στο
ρελαντί δεν είναι σωστές, γυρίστε τη βελόνα χαμηλής
ταχύτητας προς τα αριστερά. Γυρίστε τη βελόνα
χαμηλής ταχύτητας, μέχρι η ικανότητα επιτάχυνσης
και οι στροφές ανα λεπτό ρελαντί να είναι σωστές.

Προσαρμογή της βίδας ρύθμισης στροφών
ανά λεπτό στο ρελαντί
1. Εκκινήστε το προϊόν.
2. Γυρίστε τη βίδα ρύθμισης στροφών ανά λεπτό στο

ρελαντί προς τα δεξιά μέχρι να αρχίσει να
περιστρέφεται η αλυσίδα.

3. Γυρίστε τη βίδα ρύθμισης στροφών ανά λεπτό στο
ρελαντί προς τα αριστερά μέχρι να σταματήσει η
αλυσίδα.

Περιεχόμενα Οι στροφές ανά λεπτό στο ρελαντί είναι
σωστά ρυθμισμένες όταν ο κινητήρας λειτουργεί σωστά
σε όλες τις θέσεις. Οι στροφές ανά λεπτό στο ρελαντί
πρέπει επίσης να είναι αρκετά χαμηλότερες από τις
στροφές στις οποίες αρχίζει να περιστρέφεται η αλυσίδα
του πριονιού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν η αλυσίδα του
πριονιού δεν σταματά όταν γυρίζετε τη βίδα
στροφών ανά λεπτό ρελαντί, απευθυνθείτε
στον αντιπρόσωπο σέρβις. Μην
χρησιμοποιείτε το προϊόν μέχρι να ρυθμιστεί
σωστά.

Ρύθμιση της βελόνας υψηλής ταχύτητας
(H)
Ο κινητήρας είναι ρυθμισμένος από το εργοστάσιο ώστε
να λειτουργεί στο επίπεδο της θάλασσας. Σε μεγαλύτερα
υψόμετρα, σε διαφορετικές καιρικές συνθήκες ή
θερμοκρασίες, μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσετε τη
βελόνα υψηλής ταχύτητας.

• Γυρίστε τη βελόνα υψηλής ταχύτητας για να κάνετε
τις ρυθμίσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην γυρίζετε τη βίδα της
βελόνας υψηλής ταχύτητας πέρα από το
στοπ του ορίου ρύθμισης Αυτό μπορεί να
προκαλέσει ζημιά στο έμβολο και τον
κύλινδρο.
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Έλεγχος σωστής ρύθμισης του
καρμπυρατέρ
• Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει σωστή ικανότητα

επιτάχυνσης.
• Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν λειτουργεί ελαφρώς σε 4

κύκλους με τέρμα το γκάζι.
• Βεβαιωθείτε ότι η αλυσίδα του πριονιού δεν

περιστρέφεται όταν το προϊόν λειτουργεί στο ρελαντί.
• Εάν το προϊόν δεν εκκινείται εύκολα ή έχει μειωμένη

ικανότητα επιτάχυνσης, ρυθμίστε τις βελόνες
χαμηλής και υψηλής ταχύτητας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι λανθασμένες ρυθμίσεις
μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον
κινητήρα.

Αντικατάσταση κομμένου ή
φθαρμένου σχοινιού εκκίνησης
1. Χαλαρώστε τις βίδες στο περίβλημα του συστήματος

εκκίνησης.
2. Αφαιρέστε το περίβλημα του συστήματος εκκίνησης.

3. Τραβήξτε το σχοινί εκκίνησης προς τα έξω κατά
περίπου 30 cm/12 in και τοποθετήστε το στην
εγκοπή της τροχαλίας.

4. Αφήστε την τροχαλία να περιστραφεί αργά προς τα
πίσω, για να απελευθερωθεί το σπειροειδές
ελατήριο.

5. Αφαιρέστε το μπουζόνι στο κέντρο της τροχαλίας
εκκίνησης και αφαιρέστε την τροχαλία.

6. Αφαιρέστε το χρησιμοποιημένο σχοινί εκκίνησης από
τη λαβή και από την τροχαλία.

7. Στερεώστε ένα καινούριο σχοινί εκκίνησης στην
τροχαλία. Τυλίξτε το σχοινί εκκίνησης κατά περίπου 3
στροφές γύρω από την τροχαλία.

8. Συνδέστε την τροχαλία στο σπειροειδές ελατήριο. Το
άκρο του σπειροειδούς ελατηρίου πρέπει να
συμπλεχθεί στην τροχαλία.

9. Στερεώστε τη βίδα στο κέντρο της τροχαλίας.
10. Τραβήξτε το σχοινί εκκίνησης μέσα από την οπή του

περιβλήματος του συστήματος εκκίνησης και τη λαβή
του συστήματος εκκίνησης.

11. Κάντε έναν σφιχτό κόμπο στην άκρη του σχοινιού
εκκίνησης.

Για να σφίξετε το σπειροειδές
ελατήριο
1. Τοποθετήστε το σχοινί εκκίνησης μέσα στην εγκοπή

της τροχαλίας.
2. Γυρίστε την τροχαλία εκκίνησης περίπου 2 φορές

δεξιόστροφα.
3. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να γυρίσετε την τροχαλία

κατά ½ στροφή μετά την πλήρη έκταση του σχοινιού
εκκίνησης.

Συναρμολόγηση του περιβλήματος
του συστήματος εκκίνησης στο
προϊόν
1. Τραβήξτε προς τα έξω το σχοινί εκκίνησης και

τοποθετήστε το σύστημα εκκίνησης στη θέση του
έτσι ώστε να ακουμπήσει στο στροφαλοθάλαμο.
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2. Απελευθερώστε αργά το σχοινί εκκίνησης, μέχρι να
γίνει η σύμπλεξη της τροχαλίας με τις καστάνιες.

3. Σφίξτε τις βίδες που συγκρατούν το σύστημα
εκκίνησης.

Καθαρισμός του φίλτρου αέρα
Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο αέρα για να απομακρύνετε
τη βρομιά και τη σκόνη. Με αυτόν τον τρόπο
προλαμβάνονται δυσλειτουργίες του καρμπυρατέρ,
προβλήματα εκκίνησης, απώλειες ισχύος του κινητήρα,
φθορά στα εξαρτήματα του κινητήρα και μεγαλύτερη
κατανάλωση καυσίμου από ό,τι συνήθως.

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα του κυλίνδρου και το φίλτρο
αέρα.

2. Χρησιμοποιήστε βούρτσα ή ανακινήστε το φίλτρο
αέρα για να καθαρίσει. Χρησιμοποιήστε
απορρυπαντικό και νερό για να το καθαρίσετε
πλήρως.

Περιεχόμενα Αν το φίλτρο αέρα έχει χρησιμοποιηθεί
για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν καθαρίζει πλήρως.
Αντικαθιστάτε το φίλτρο αέρα τακτικά. Πρέπει πάντα
να αντικαθιστάτε ένα ελαττωματικό φίλτρο αέρα.

3. Στερεώστε το φίλτρο αέρα και βεβαιωθείτε ότι
εφαρμόζει ερμητικά στο στήριγμα του φίλτρου.

Περιεχόμενα Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με
διάφορους τύπους φίλτρου αέρα ανάλογα με τις
διάφορες συνθήκες εργασίας, τις καιρικές συνθήκες και
την εποχή. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις για
περισσότερες πληροφορίες.

Για να εκτελέσετε έλεγχο του μπουζί
ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιήστε το
συνιστώμενο μπουζί. Ανατρέξτε στην
ενότητα Τεχνικά στοιχεία στη σελίδα 32.

Ένα ακατάλληλο μπουζί μπορεί να
προκαλέσει ζημιά στο προϊόν.

1. Εάν δεν μπορείτε να εκκινήσετε ή να χειριστείτε
εύκολα το προϊόν ή εάν το προϊόν δεν λειτουργεί
σωστά στο ρελαντί, ελέγξτε μήπως υπάρχουν
ανεπιθύμητα υλικά στο μπουζί. Για να μειώσετε τον
κίνδυνο συσσώρευσης ανεπιθύμητων υλικών στα
ηλεκτρόδια του μπουζί, ακολουθήστε τα παρακάτω
βήματα:
a) Βεβαιωθείτε ότι οι στροφές ανά λεπτό ρελαντί

έχουν ρυθμιστεί σωστά.
b) Βεβαιωθείτε ότι το μείγμα καυσίμου είναι σωστό.
c) Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο αέρα είναι καθαρό.

2. Καθαρίστε το μπουζί, εάν είναι βρόμικο.
3. Βεβαιωθείτε ότι το διάκενο των ηλεκτροδίων είναι

0.75 mm/0.030 in.

4. Αντικαθιστάτε το μπουζί κάθε μήνα ή συχνότερα, εάν
χρειάζεται.

Ακόνισμα αλυσίδας πριονιού
Πληροφορίες σχετικά με τη λάμα
οδήγησης και την αλυσίδα πριονιού

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε ή
εκτελείτε εργασίες συντήρησης στην αλυσίδα
του πριονιού, πρέπει να φοράτε
προστατευτικά γάντια. Μια αλυσίδα πριονιού
που δεν κινείται μπορεί επίσης να
προκαλέσει τραυματισμούς.

Αν η λάμα οδήγησης ή η αλυσίδα πριονιού έχουν φθαρεί
ή υποστεί ζημιά, χρησιμοποιήστε για αντικατάσταση το
συνδυασμό λάμας οδήγησης και αλυσίδας πριονιού που
συνιστά η Zenoah. Αυτό χρειάζεται για να διατηρούνται
οι λειτουργίες ασφαλείας του προϊόντος. Για μια λίστα με
τους συνιστώμενους συνδυασμούς λάμας και αλυσίδας,
ανατρέξτε στην ενότητα Αξεσουάρ στη σελίδα 33.

• Μήκος λάμας οδήγησης, in/cm. Πληροφορίες σχετικά
με το μήκος της λάμας οδήγησης μπορείτε συνήθως
να βρείτε στο πίσω άκρο της λάμας.
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• Αριθμός δοντιών στο γρανάζι της μύτης της λάμας
(T).

• Βήμα αλυσίδας, ίντσες. Η απόσταση μεταξύ των
συνδέσμων του συστήματος μετάδοσης κίνησης της
αλυσίδας πριονιού πρέπει να αντιστοιχούν στην
απόσταση των δοντιών στο γρανάζι της μύτης της
λάμας και στον οδοντωτό τροχό μετάδοσης κίνησης.

PITCH = 
D 

D 

2 

• Αριθμός συνδέσμων συστήματος μετάδοσης κίνησης.
Ο αριθμός των κινητήριων κρίκων εξαρτάται από τον
τύπο της λάμας οδήγησης.

• Πλάτος αυλάκωσης λάμας, ίντσες/mm. Το πλάτος
αυλάκωσης της λάμας οδήγησης πρέπει να είναι ίδιο
με το πλάτος των κρίκων της αλυσίδας κίνησης.

• Οπή λαδιού αλυσίδας και οπή για εντατήρα
αλυσίδας. Η λάμα οδήγησης πρέπει να αντιστοιχεί
στο προϊόν.

• Πλάτος συνδέσμου συστήματος μετάδοσης κίνησης,
mm/ίντσες

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο
ακονίσματος των κοπτικών εργαλείων
Μην χρησιμοποιείτε μια στομωμένη αλυσίδα πριονιού.
Εάν η αλυσίδα του πριονιού έχει στομώσει, πρέπει να
εφαρμόσετε περισσότερη πίεση για να σπρώξετε τη
λάμα οδήγησης μέσα από το ξύλο. Εάν η αλυσίδα του
πριονιού είναι πολύ στομωμένη, δεν θα υπάρχουν
ροκανίδια αλλά πριονίδια.

Εάν η αλυσίδα είναι ακονισμένη διαπερνά το ξύλο και
δημιουργούνται ροκανίδια μεγάλου μήκους και πάχους.

Το κοπτικό δόντι (A) και ο μετρητής βάθους (B)
συνιστούν από κοινού το κοπτικό τμήμα της αλυσίδας
πριονιού, δηλαδή το κοπτικό εργαλείο. Η διαφορά ύψους
μεταξύ των δύο αποτελεί το βάθος κοπής (ρύθμιση
μετρητή βάθους).

A

B

Όταν ακονίζετε το κοπτικό εργαλείο, πρέπει να
λαμβάνετε υπόψη τα εξής:

• Γωνία ακονίσματος.

• Γωνία κοπής.
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• Θέση λίμας.

• Διάμετρος στρογγυλής λίμας.

Δεν είναι εύκολο να ακονίσετε μια αλυσίδα πριονιού
σωστά χωρίς το σωστό εξοπλισμό. Χρησιμοποιήστε
οδηγό ακονίσματος της Zenoah. Αυτό θα σας βοηθήσει
να διατηρήσετε τη μέγιστη απόδοση κοπής και να
ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο κλωτσήματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η δύναμη κλωτσήματος
αυξάνεται πολύ, εάν δεν ακολουθήσετε τις
οδηγίες ακονίσματος.

Περιεχόμενα Για πληροφορίες σχετικά με το ακόνισμα
της αλυσίδας πριονιού, βλ. Ακόνισμα των κοπτικών
εργαλείων στη σελίδα 26.

Ακόνισμα των κοπτικών εργαλείων
1. Χρησιμοποιήστε μια στρογγυλή λίμα και έναν οδηγό

ακονίσματος για να ακονίσετε τα κοπτικά δόντια.

Περιεχόμενα Ανατρέξτε στην ενότητα Εξοπλισμός
ακονίσματος και γωνίες ακονίσματος στη σελίδα 33
για πληροφορίες σχετικά με τη λίμα και τον οδηγό
που συνιστά η Zenoah για την αλυσίδα του πριονιού
σας.

2. Εφαρμόστε σωστά τον οδηγό ακονίσματος πάνω στο
κοπτικό εργαλείο. Ανατρέξτε στις οδηγίες που
παρέχονται μαζί με τον οδηγό ακονίσματος.

3. Μετακινήστε τη λίμα από την εσωτερική πλευρά του
κοπτικού δοντιού προς τα έξω. Μειώστε την πίεση
στο τμήμα έλξης της διαδρομής.

4. Αφαιρέστε το υλικό από τη μία πλευρά όλων των
κοπτικών δοντιών.

5. Γυρίστε το προϊόν ανάποδα και αφαιρέστε το υλικό
από την άλλη πλευρά.

6. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα κοπτικά δόντια έχουν το ίδιο
μήκος.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο
προσαρμογής της ρύθμισης μετρητή
βάθους
Η ρύθμιση μετρητή βάθους (Γ) μειώνεται κατά το
ακόνισμα του κοπτικού δοντιού (A). Για να διατηρήσετε
τη μέγιστη απόδοση κοπής πρέπει να αφαιρέσετε το
υλικό ακονίσματος από το μετρητή βάθους (B) για να
επιτύχετε τη συνιστώμενη ρύθμιση μετρητή βάθους. Για
οδηγίες σχετικά με τον τρόπο επίτευξης της σωστής
ρύθμισης μετρητή βάθους για την αλυσίδα πριονιού σας,
ανατρέξτε στην ενότητα Τεχνικά στοιχεία στη σελίδα 32.

A

B

C

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν η ρύθμιση μετρητή
βάθους είναι πολύ υψηλή, αυξάνεται ο
κίνδυνος κλωτσήματος!

Προσαρμογή της ρύθμισης μετρητή
βάθους
Πριν προσαρμόσετε τη ρύθμιση του μετρητή βάθους ή
ακονίσετε το κοπτικό εργαλείο, ανατρέξτε στην ενότητα 
Ακόνισμα των κοπτικών εργαλείων στη σελίδα 26 για
οδηγίες. Συνιστούμε να προσαρμόζετε τη ρύθμιση του
μετρητή βάθους μετά από κάθε τρίτη φορά που ακονίζετε
τα κοπτικά δόντια.

Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε το δικό μας όργανο
μέτρησης βάθους για να επιτύχετε τη σωστή ρύθμιση
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μετρητή βάθους και τη σωστή γωνία για το μετρητή
βάθους.

1. Χρησιμοποιήστε μια επίπεδη λίμα και ένα όργανο
μέτρησης βάθους για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση
του μετρητή βάθους. Χρησιμοποιήστε μόνο το
όργανο μέτρησης βάθους της Zenoah για να
επιτύχετε τη σωστή ρύθμιση του μετρητή βάθους και
τη σωστή γωνία για το μετρητή βάθους.

2. Τοποθετήστε το όργανο μέτρησης βάθους επάνω
στην αλυσίδα πριονιού.

Περιεχόμενα Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τον τρόπο χρήσης του οργάνου, ανατρέξτε στη
συσκευασία του οργάνου μέτρησης βάθους.

3. Χρησιμοποιήστε την επίπεδη λίμα για να αφαιρέσετε
το τμήμα του μετρητή βάθους που εκτείνεται μέσω
του οργάνου μέτρησης βάθους.

Ρύθμιση τεντώματος της αλυσίδας
του πριονιού

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν η αλυσίδα του
πριονιού δεν έχει τεντωθεί σωστά, μπορεί να
ξεφύγει από τη λάμα οδήγησης και να
προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Η αλυσίδα του πριονιού επιμηκύνεται όταν τη
χρησιμοποιείτε. Πρέπει να ρυθμίζετε την αλυσίδα του
πριονιού τακτικά.

1. Χαλαρώστε τα παξιμάδια της λάμας που συγκρατούν
το κάλυμμα του συμπλέκτη/το φρένο της αλυσίδας.
Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί.

Περιεχόμενα Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν μόνο ένα
παξιμάδι λάμας.

2. Σφίξτε τα παξιμάδια της λάμας με το χέρι όσο πιο
σφιχτά μπορείτε.

3. Ανασηκώστε την μπροστινή άκρη της λάμας
οδήγησης και περιστρέψτε τη βίδα τεντώματος
αλυσίδας. Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί.

4. Τεντώστε την αλυσίδα του πριονιού μέχρι να σφίξει
πάνω στη λάμα οδήγησης, χωρίς όμως να πάψει να
μπορεί να κινείται εύκολα.

5. Σφίξτε τα παξιμάδια της λάμας με το κλειδί
ανασηκώνοντας ταυτόχρονα την μπροστινή άκρη της
λάμας οδήγησης.

6. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να τραβήξετε ελεύθερα την
αλυσίδα του πριονιού με το χέρι και ότι δεν κρέμεται
από τη λάμα οδήγησης.

Ανατρέξτε στην ενότητα Επισκόπηση προϊόντος στη
σελίδα 2 για τη θέση της βίδας τεντώματος της αλυσίδας
στο προϊόν σας.

Έλεγχος λίπανσης της αλυσίδας
πριονιού
1. Εκκινήστε το προϊόν και αφήστε το να λειτουργήσει

με το γκάζι ανοιχτό κατά ¾.
2. Κρατήστε τη λάμα οδήγησης σε απόσταση περίπου

20 cm/8 in πάνω από μια ανοιχτόχρωμη επιφάνεια.
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3. Εάν η λίπανση της αλυσίδας του πριονιού είναι
σωστή, θα δείτε μια ευδιάκριτη γραμμή λαδιού πάνω
στην επιφάνεια μετά από 1 λεπτό.

4. Εάν η λίπανση της αλυσίδας του πριονιού δεν γίνεται
σωστά, ελέγξτε τη λάμα οδήγησης. Για οδηγίες,
ανατρέξτε στην ενότητα Για να εκτελέσετε έλεγχο της
λάμας οδήγησης στη σελίδα 29. Αν τα βήματα
συντήρησης δεν βοηθήσουν, απευθυνθείτε στον
αντιπρόσωπο σέρβις.

Έλεγχος του οδοντωτού τροχού με
αξονικά δόντια
Η καμπάνα του συμπλέκτη διαθέτει έναν οδοντωτό
τροχό με αξονικά δόντια, ο οποίος είναι συγκολλημένος
πάνω της.

• Φροντίστε να εκτελείτε τακτικά οπτικό έλεγχο του
βαθμού φθοράς του οδοντωτού τροχού με αξονικά
δόντια. Αν η φθορά είναι υπερβολική, αντικαταστήστε
την καμπάνα του συμπλέκτη μαζί με τον οδοντωτό
τροχό με αξονικά δόντια.

Για να λιπάνετε το βελονωτό
ρουλεμάν
1. Τραβήξτε τον προφυλακτήρα μπροστινού χεριού

προς τα πίσω, για να απενεργοποιήσετε το φρένο
της αλυσίδας.

2. Χαλαρώστε τα παξιμάδια της λάμας και αφαιρέστε το
κάλυμμα του συμπλέκτη.

Περιεχόμενα Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν μόνο ένα
παξιμάδι λάμας.

3. Τοποθετήστε το προϊόν σε σταθερή επιφάνεια με την
καμπάνα του συμπλέκτη προς τα πάνω.

4. Αφαιρέστε την καμπάνα του συμπλέκτη και λιπάνετε
το βελονωτό ρουλεμάν με ένα πιστόλι
γρασαρίσματος. Χρησιμοποιήστε λάδι κινητήρα ή
γράσο ρουλεμάν υψηλής ποιότητας.

Έλεγχος εξοπλισμού κοπής
1. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ρωγμές στα πριτσίνια

και τους κρίκους και ότι δεν υπάρχουν χαλαρά
πριτσίνια. Αν χρειάζεται, αντικαταστήστε.

2. Βεβαιωθείτε ότι η αλυσίδα του πριονιού
καμπυλώνεται εύκολα. Αν η αλυσίδα του πριονιού
είναι άκαμπτη, αντικαταστήστε την.

3. Συγκρίνετε την αλυσίδα πριονιού με μια καινούργια
αλυσίδα πριονιού, για να αποφασίσετε εάν τα
πριτσίνια και οι σύνδεσμοι έχουν φθαρεί.

4. Αντικαταστήστε την αλυσίδα του πριονιού, όταν το
μακρύτερο τμήμα των δοντιών κοπής είναι μικρότερο
από 4 mm/0,16 in. Αντικαταστήστε επίσης την
αλυσίδα εάν υπάρχουν ρωγμές στα δόντια κοπής.
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Για να εκτελέσετε έλεγχο της λάμας
οδήγησης
1. Βεβαιωθείτε ότι ο δίαυλος λαδιού δεν είναι

φραγμένος. Καθαρίστε, αν χρειάζεται.

2. Εξετάστε εάν υπάρχουν ρινίσματα στις άκρες της
λάμας οδήγησης. Αφαιρέστε τα γρέζια με μια λίμα.

3. Καθαρίστε την εγκοπή στη λάμα οδήγησης.

4. Εξετάστε την αυλάκωση της λάμας οδήγησης για
τυχόν φθορές. Αν χρειάζεται, αντικαταστήστε τη λάμα
οδήγησης.

5. Εξετάστε εάν η μύτη της λάμας είναι τραχιά ή πολύ
φθαρμένη.

6. Βεβαιωθείτε ότι το γρανάζι της μύτης της λάμας
περιστρέφεται ελεύθερα και ότι η οπή λίπανσης στο
γρανάζι της μύτης της λάμας δεν είναι φραγμένη.
Καθαρίστε και λιπάνετε, αν χρειάζεται.

7. Να περιστρέφετε τη λάμα οδήγησης καθημερινά για
να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της.

Συντήρηση στο ντεπόζιτο καυσίμου
και στο ντεπόζιτο λαδιού αλυσίδας
• Αδειάζετε και καθαρίζετε τακτικά το ντεπόζιτο

καυσίμου και το ντεπόζιτο λαδιού της αλυσίδας.
• Αντικαθιστάτε το φίλτρο καυσίμου μία φορά ετησίως

ή συχνότερα, εάν χρειάζεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ύπαρξη ρύπων στα ντεπόζιτα
προκαλεί δυσλειτουργία.

Ρύθμιση της παροχής λαδιού
αλυσίδας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σβήστε τον κινητήρα
προτού κάνετε ρυθμίσεις στην αντλία λαδιού.

1. Γυρίστε τη βίδα ρύθμισης της αντλίας λαδιού.
Χρησιμοποιήστε κατσαβίδι ή γερμανοπολύγωνο
κλειδί.
a) Για να αυξήσετε την παροχή λαδιού αλυσίδας,

γυρίστε τη βίδα ρύθμισης προς τα δεξιά.
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b) Για να μειώσετε την παροχή λαδιού αλυσίδας,
γυρίστε τη βίδα ρύθμισης προς τα αριστερά.

Καθαρισμός του συστήματος ψύξης
Το σύστημα ψύξης διατηρεί χαμηλή τη θερμοκρασία του
κινητήρα. Το σύστημα ψύξης περιλαμβάνει το άνοιγμα

εισαγωγής αέρα στο σύστημα εκκίνησης και την πλάκα
οδήγησης αέρα, τις καστάνιες στο σφόνδυλο, τα
πτερύγια ψύξης στον κύλινδρο, τον δίαυλο ψύξης και το
κάλυμμα του κυλίνδρου.

1. Εκτελείτε καθαρισμό του συστήματος ψύξης με
βούρτσα κάθε εβδομάδα ή πιο συχνά, εάν χρειάζεται.

2. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα ψύξης δεν είναι βρώμικο
ή φραγμένο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν το σύστημα ψύξης είναι
βρώμικο ή φραγμένο, το προϊόν μπορεί
να θερμανθεί πολύ και να υποστεί ζημιά.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ο κινητήρας δεν εκκινείται

Εξάρτημα του προϊόντος προς
έλεγχο

Πιθανή αιτία Ενέργεια

Άγκιστρα εμπλοκής του συστήματος
εκκίνησης με το βολάν

Οι καστάνιες του συστήματος εκκίνη-
σης έχουν μπλοκάρει.

Ρυθμίστε ή αντικαταστήστε τα άγκι-
στρα εμπλοκής του συστήματος εκκί-
νησης.

Καθαρίστε την περιοχή γύρω από τα
άγκιστρα εμπλοκής του συστήματος
εκκίνησης με το βολάν.

Απευθυνθείτε σε ένα εγκεκριμένο
συνεργείο.

Ντεπόζιτο καυσίμου Λανθασμένος τύπος καυσίμου. Αδειάστε το ντεπόζιτο καυσίμου και
γεμίστε με το σωστό καύσιμο.

Το ντεπόζιτο καυσίμου είναι γεμισμέ-
νο με λάδι αλυσίδας.

Εάν δοκιμάσατε να εκκινήσετε το
προϊόν, απευθυνθείτε στον αντιπρό-
σωπο σέρβις. Εάν δεν δοκιμάσατε να
εκκινήσετε το προϊόν, αδειάστε το
ντεπόζιτο καυσίμου.

Δεν δημιουργείται σπινθήρας από το
σύστημα ανάφλεξης

Το μπουζί είναι λερωμένο ή υγρό. Βεβαιωθείτε ότι το μπουζί είναι στε-
γνό και καθαρό.

Το διάκενο των ηλεκτροδίων δεν είναι
σωστό.

Καθαρίστε το μπουζί. Βεβαιωθείτε ότι
το διάκενο των ηλεκτροδίων και το
μπουζί είναι σωστά, και ότι ο τύπος
του μπουζί είναι ο συνιστώμενος ή
ισοδύναμος.

Για το σωστό διάκενο ηλεκτροδίων,
ανατρέξτε στην ενότητα Τεχνικά στοι-
χεία στη σελίδα 32.
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Εξάρτημα του προϊόντος προς
έλεγχο

Πιθανή αιτία Ενέργεια

Μπουζί και κύλινδρος Το μπουζί έχει χαλαρώσει. Σφίξτε το μπουζί.

Ο κινητήρας έχει υπερχειλίσει λόγω
επανειλημμένων εκκινήσεων με το
τσοκ στο τέρμα μετά την ανάφλεξη.

Αφαιρέστε και καθαρίστε το μπουζί.
Τοποθετήστε το προϊόν γυρισμένο
στο πλάι με την οπή του μπουζί στην
αντίθετη κατεύθυνση από εσάς. Τρα-
βήξτε τη λαβή του συστήματος εκκί-
νησης 6-8 φορές. Τοποθετήστε στη
θέση του το μπουζί και εκκινήστε το
προϊόν. Ανατρέξτε στην ενότητα Για
να εκκινήσετε το προϊόν στη σελίδα
14.

Ο κινητήρας ξεκινάει αλλά σταματάει ξανά

Εξάρτημα του προϊόντος προς
έλεγχο

Πιθανή αιτία Ενέργεια

Ντεπόζιτο καυσίμου Λανθασμένος τύπος καυσίμου. Αδειάστε το ντεπόζιτο καυσίμου και
γεμίστε με το σωστό καύσιμο.

Καρμπυρατέρ Οι στροφές ανά λεπτό στο ρελαντί
δεν είναι σωστές.

Απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρό-
σωπο σέρβις.

Φίλτρο αέρα Φραγμένο φίλτρο αέρα. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλ-
τρο αέρα.

Φίλτρο καυσίμου Φραγμένο φίλτρο καυσίμου. Αντικαταστήστε το φίλτρο καυσίμου.

Μεταφορά και αποθήκευση
Μεταφορά και αποθήκευση
• Για την αποθήκευση και τη μεταφορά του προϊόντος

και του καυσίμου, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν
διαρροές ή αναθυμιάσεις. Τυχόν σπινθήρες ή
ακάλυπτες φλόγες, για παράδειγμα από ηλεκτρικές
συσκευές ή λέβητες, μπορεί να προκαλέσουν
πυρκαγιά.

• Να χρησιμοποιείτε πάντα εγκεκριμένα δοχεία για την
αποθήκευση και τη μεταφορά των καυσίμων.

• Αδειάστε το ντεπόζιτο καυσίμου και το ντεπόζιτο
λαδιού αλυσίδας πριν από τη μεταφορά ή τη
μακροχρόνια αποθήκευση. Απορρίψτε το καύσιμο
και το λάδι αλυσίδας σε κατάλληλη τοποθεσία
απόρριψης.

• Για να αποφύγετε τραυματισμούς ή ζημιές στο
προϊόν, χρησιμοποιήστε το προστατευτικό
μεταφοράς. Μια αλυσίδα πριονιού που δεν κινείται
μπορεί επίσης να προκαλέσει σοβαρούς
τραυματισμούς.

• Αφαιρέστε το καπάκι του μπουζί από το μπουζί και
ενεργοποιήστε το φρένο της αλυσίδας.

• Κατά τη μεταφορά, πρέπει να στερεώνετε καλά το
προϊόν.

Για να προετοιμάσετε το προϊόν σας
για μακροπρόθεσμη αποθήκευση
1. Αποσυναρμολογήστε και καθαρίστε την αλυσίδα του

πριονιού και το αυλάκι της λάμας οδήγησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η αλυσίδα του πριονιού
και η λάμα οδήγησης δεν καθαριστούν,
μπορεί να γίνουν άκαμπτες ή να
μπλοκάρουν.

2. Στερεώστε το προστατευτικό μεταφοράς.
3. Καθαρισμός του προϊόντος. Για οδηγίες, ανατρέξτε

στην ενότητα Συντήρηση στη σελίδα 18.
4. Εκτελέστε πλήρες σέρβις του προϊόντος.
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Τεχνικά στοιχεία

Τεχνικά στοιχεία

Zenoah GZ2700T

Κινητήρας

Κυβισμός κυλίνδρου, cm3 27,0

Στροφές ανά λεπτό στο ρελαντί, σ.α.λ. 2900

Μέγιστη ισχύς κινητήρα κατά ISO 8893, kW/hp σε σ.α.λ. 1,1/1,5 στις 9500

Σύστημα ανάφλεξης1

Μπουζί NGK CMR6A

Διάκενο ηλεκτροδίου, mm 0,75

Σύστημα καυσίμου και λίπανσης

Χωρητικότητα ντεπόζιτου καυσίμου, l/cm3 0,19/190

Χωρητικότητα ντεπόζιτου λαδιού, l/cm3 0,17/170

Τύπος αντλίας λαδιού Με δυνατότητα ρύθμισης

Βάρος

Βάρος, κιλά 2.7

Εκπομπές θορύβου2

Στάθμη ηχητικής ισχύος, μετρούμενη τιμή dB(A) 110

Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος LWA dB(A) 111

Στάθμες ήχου3

Ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή,
dB(A)

98

Ισοδύναμες στάθμες δονήσεων, a hveq4

Μπροστινή χειρολαβή, m/s2 4,5

Πίσω χειρολαβή, m/s2 4,6

Αλυσίδα πριονιού/λάμα οδήγησης

Τύπος οδοντωτού τροχού μετάδοσης κίνησης/αριθμός
δοντιών

3/8"/6 δόντια, 1/4"/8 δόντια

1 Χρησιμοποιείτε πάντα τον συνιστώμενο τύπο μπουζί. Η χρήση ακατάλληλου μπουζί μπορεί να προκαλέσει ζη-
μιά στο έμβολο/κύλινδρο.

2 Οι εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον, οι οποίες μετρούνται ως ηχητική ισχύς (LWA), σε συμμόρφωση με την
Οδηγία 2000/14/EΚ.

3 Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, κατά ISO 22868, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο σύνολο
ενέργειας για διάφορες στάθμες ηχητικής πίεσης υπό διάφορες συνθήκες εργασίας. Η τυπική στατιστική δια-
σπορά για την ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση ίση με 1 dB (A).

4 Η ισοδύναμη στάθμη δονήσεων, σύμφωνα με το ISO 22867, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο σύνολο
ενέργειας για τις στάθμες δονήσεων υπό διάφορες συνθήκες εργασίας. Τα καταγεγραμμένα στοιχεία για την
ισοδύναμη στάθμη δονήσεων έχουν τυπική στατιστική διασπορά (τυπική απόκλιση) ίση με 1 m/s2.
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Zenoah GZ2700T

Ταχύτητα αλυσίδας πριονιού στο 133% των στροφών
που αντιστοιχούν στη μέγιστη ισχύ του κινητήρα, m/s.

24,1/21,4

Αξεσουάρ
Προτεινόμενος εξοπλισμός κοπής
Τα μοντέλα αλυσοπρίονων Zenoah GZ2700T έχουν
αξιολογηθεί όσον αφορά την ασφάλεια σύμφωνα με το
πρότυπο EN ISO 11681-2:2011/A1:2017 (Μηχανήματα
δασοκομίας - Φορητά αλυσοπρίονα - Απαιτήσεις και
δοκιμές ασφάλειας. Μέρος 2: Αλυσοπρίονα υλοτομίας)
και πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας όταν είναι
εξοπλισμένα με τους παρακάτω συνδυασμούς λάμας
οδήγησης και αλυσίδας πριονιού.

Αλυσίδα πριονιού χαμηλού
κλωτσήματος
Μια αλυσίδα πριονιού που χαρακτηρίζεται ως αλυσίδα
πριονιού χαμηλού κλωτσήματος ικανοποιεί την απαίτηση
χαμηλού κλωτσήματος ANSI B175.1-2012.

Κλώτσημα και ακτίνα μύτης της λάμας-οδηγού

Λάμα οδήγησης Αλυσίδα πριονιού

Μήκος, in/cm Βήμα, in Πάχος,
in/mm

Μέγ. ακτίνα
μύτης

Τύπος Μήκος, σύν-
δεσμοι συ-
στήματος με-
τάδοσης
κίνησης (αρ.)

Χαμηλό κλώ-
τσημα

10/25 1/4 0,050/1,3 R10 Husqvarna
H00

60

12/30 1/4 0,050/1,3 R10 68

10/25 3/8 0,050/1,3 7T Husqvarna
H37

40 Ναι

12/30 3/8 0,050/1,3 7T 45

Το ωφέλιμο μήκος κοπής είναι συνήθως κατά 1 ίντσα
μικρότερο από το ονομαστικό μήκος της λάμας
οδήγησης.

Εξοπλισμός ακονίσματος και γωνίες
ακονίσματος
Χρησιμοποιήστε οδηγό ακονίσματος Zenoah για να
ακονίσετε την αλυσίδα του πριονιού. Ο οδηγός

ακονίσματος Zenoah εξασφαλίζει την επίτευξη σωστών
γωνιών ακονίσματος. Οι κωδικοί αριθμοί ανταλλακτικών
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Εάν δεν είστε βέβαιοι για τον τρόπο αναγνώρισης του
τύπου της αλυσίδας πριονιού στο προϊόν, ανατρέξτε
στην ενότητα www.zenoah.com για περισσότερες
πληροφορίες.
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H00 5/32''/4,0 mm 580 68 74-01 0,025 in / 0,65
mm 30° 85°

H37 5/32 in/4,0 mm 505 24 37-01 0,025 in/0,65 mm 30° 80°
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Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ
Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ
Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Σουηδία, τηλ.:
+46-36-146500, δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι
το αλυσοπρίονο περιποίησης δέντρων Zenoah GZ2700T
από τους αριθμούς σειράς του 2018 και μετά (το έτος
αναγράφεται με απλό κείμενο στην πινακίδα στοιχείων
μηχανήματος μαζί με τον αριθμό σειράς)
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

• της 17ης Μαΐου 2006 "περί μηχανημάτων" 2006/42/
EΚ.

• της 26ης Φεβρουαρίου 2014 "περί 
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας" 2014/30/ΕΕ.

• της 8ης Μαΐου 2000 "περί εκπομπών θορύβου στο 
περιβάλλον" 2000/14/ΕΚ.

• της 8ης Ιουνίου 2011 "σχετικά με τον περιορισμό της 
χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού"
2011/65/ΕΕ.

Εφαρμόστηκαν τα ακόλουθα πρότυπα: EN ISO
12100:2010, EN ISO 14982:2009, EN ISO
11681-2:2011/A1:2017, EN 50581:2012.

Κοινοποιημένος φορέας: 0404, RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala,
Σουηδία, πραγματοποίησε έλεγχο τύπου EΚ σύμφωνα
με το άρθρο 12, παράγραφος 3β της Οδηγίας
(2006/42/ΕΚ) περί μηχανημάτων. Ο αριθμός των
πιστοποιητικών για τον έλεγχο τύπου ΕΚ, σύμφωνα με
το παράρτημα IV, είναι ο εξής: 0404/18/2516 –
GZ2700T.

Επιπλέον, ο οργανισμός 0404, RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 7035, SE‐750 07 Uppsala,
Σουηδία διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το
παράρτημα V της οδηγίας 2000/14/EΚ του Συμβουλίου
της 8ης Μαΐου 2000 "περί εκπομπών θορύβου στο
περιβάλλον". Το πιστοποιητικό έχει τον αριθμό:
01/161/111 - GZ2700T.

Για πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές θορύβου,
ανατρέξτε στην ενότητα Τεχνικά στοιχεία στη σελίδα 32.

Το παρεχόμενο αλυσοπρίονο συμφωνεί με το δείγμα
που υποβλήθηκε σε εξέταση τύπου EΚ.

Huskvarna, 10/9/2018

Per Gustafsson, Διευθυντής Ανάπτυξης
(εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Husqvarna AB
και υπεύθυνος για την τεχνική τεκμηρίωση)
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Introduction
Utilisation prévue
Ce produit est conçu pour l'entretien arboricole
professionnel comme l'élagage et la coupe des
couronnes d'arbres.

Remarque: La législation nationale peut imposer des
limites à l'utilisation du produit.

Description du produit
La Zenoah GZ2700T est un modèle de tronçonneuse
équipé d'un moteur à combustion.

Nous travaillons en permanence à l'amélioration de
votre sécurité et de votre efficacité pendant l'utilisation.
Pour davantage d'informations, contactez votre atelier
d'entretien.

Aperçu du produit
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1. Frein de chaîne avec arceau protecteur
2. Interrupteur marche/arrêt
3. Autocollant d’information et d’avertissement
4. Poignée supérieure

5. Couvercle de filtre à air
6. Starter
7. Œillet de câble
8. Poire de la pompe à carburant
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9. Réservoir de carburant
10. Poignée du câble du démarreur
11. Corps du lanceur
12. Poignée avant
13. Réservoir d’huile pour chaîne
14. Pignon avant
15. Chaîne
16. Guide-chaîne
17. Gâchette d'accélération
18. Blocage de la gâchette d'accélération
19. Œillet de courroie
20. Carter d'embrayage
21. Vis pour le réglage de la pompe à huile
22. Plaque de numéro de série et de produit
23. Attrape-chaîne
24. Vis de réglage de la pompe à huile
25. Écrou du guide
26. Protection de transport
27. Manuel de l'opérateur
28. Clé mixte
29. Système anti-vibrations, 3 éléments
30. Bougie
31. Chapeau de bougie
32. Silencieux
33. Filtre à air
34. Bande de frein
35. Goupille de réglage de la chaîne
36. Capot de silencieux

Symboles concernant le produit
Soyez prudent et utilisez le produit
correctement. Ce produit peut causer des
blessures graves, voire mortelles, à
l'opérateur ou à d'autres personnes.

Lisez le manuel d'utilisation et assurez-vous
de bien comprendre les instructions avant
d'utiliser ce produit.

Portez toujours un casque de protection,
des protège-oreilles et des protections pour
les yeux homologués.

Ce produit est conforme aux directives CE
en vigueur.

Émissions sonores dans l'environnement
conformes aux directives CE en vigueur.
Les émissions sonores de ce produit sont
spécifiées dans la section Caractéristiques
techniques à la page 65 et sur l'étiquette.

Frein de chaîne, serré (droite). Frein de
chaîne, desserré (gauche).

Poire de la pompe à carburant.

Réglage de la pompe à huile.

Carburant.

Huile de chaîne.

L'opérateur doit utiliser ses deux mains pour
utiliser la tronçonneuse.

N'utilisez jamais la tronçonneuse en la
tenant d'une seule main.

Ne laissez jamais le nez du guide entrer en
contact avec un objet.

Avertissement ! Il risque de se produire un
rebond si le nez du guide entre en contact
avec un objet et entraîne une réaction qui
projette le guide vers le haut et vers
l’utilisateur. Ceci risque de causer de graves
blessures personnelles.

Utilisez les protections appropriées pour la
jambe et le pied, ainsi que la main et le bras.

Cette tronçonneuse est
uniquement destinée aux
personnes qui ont une
formation spéciale pour
l'entretien des arbres.
Consultez le manuel de
l'opérateur.

Position de travail.

Starter.
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yyyywwxxxx La plaque signalétique
indique le numéro de
série. yyyy est l'année de
production et ww est la
semaine de production.

Remarque: les autres symboles/autocollants présents
sur le produit concernent des exigences de certification
spécifiques à certains marchés.

UE V
AVERTISSEMENT: toute altération du
moteur a pour effet d'annuler l'homologation
de type UE de ce produit.

Sécurité
Définitions de sécurité
Des avertissements, des recommandations et des
remarques sont utilisés pour souligner des parties
spécialement importantes du manuel.

AVERTISSEMENT: Symbole utilisé en cas
de risque de blessures ou de mort pour
l'opérateur ou les personnes à proximité si
les instructions du manuel ne sont pas
respectées.

REMARQUE: Symbole utilisé en cas de
risque de dommages pour le produit,
d'autres matériaux ou les environs si les
instructions du manuel ne sont pas
respectées.

Remarque: Symbole utilisé pour donner des
informations supplémentaires pour une situation
donnée.

Instructions générales de sécurité

AVERTISSEMENT: Lisez les instructions
qui suivent avant d'utiliser le produit.

• Une tronçonneuse utilisée de manière erronée ou
négligente peut être un outil dangereux pouvant
occasionner des blessures graves, voire mortelles. Il
importe donc de lire attentivement et de bien
assimiler le contenu de ce manuel d'utilisation.

• Ne modifiez jamais le produit sans l'autorisation du
fabricant. N'utilisez pas un produit qui semble avoir
été modifié par un tiers et utilisez uniquement des
accessoires recommandés pour ce produit. Des
modifications non autorisées et l'emploi
d'accessoires non homologués peuvent provoquer
des accidents graves, voire mortels, à l'utilisateur ou
d'autres personnes.

• L’intérieur du silencieux contient des produits
chimiques pouvant être cancérigènes. Évitez tout
contact avec ces éléments si le silencieux est
endommagé.

• Une inhalation prolongée des gaz d'échappement du
moteur, du brouillard d'huile de chaîne et des
copeaux peut constituer un danger pour la santé.

• Ce produit génère un champ électromagnétique
durant son fonctionnement. Ce champ peut dans
certaines circonstances perturber le fonctionnement
d'implants médicaux actifs ou passifs. Pour réduire
le risque de blessures graves ou mortelles, les
personnes portant des implants médicaux doivent
consulter leur médecin et le fabricant de leur implant
avant d'utiliser cet appareil.

• Les informations contenues dans ce manuel
d'utilisation ne remplacent pas l'expérience et le
savoir-faire d'un professionnel. En cas de doute ou
de difficulté quant à l'utilisation de la machine,
consultez un spécialiste. Contactez votre atelier
d'entretien ou un utilisateur de tronçonneuse
expérimenté. L'utilisateur doit éviter d'utiliser la
machine s'il ne se sent pas suffisamment qualifié
pour le travail à effectuer !

Consignes de sécurité pour le
fonctionnement

AVERTISSEMENT: Lisez les instructions
qui suivent avant d'utiliser le produit.

• Cette tronçonneuse avec poignée de maintien
supérieure a été spécialement conçue pour la
chirurgie et l'entretien arboricoles. La conception
compacte spéciale des poignées (poignées proches)
augmente le risque de perte du contrôle. C'est la
raison pour laquelle il convient que ces
tronçonneuses spéciales soient exclusivement
utilisées pour des travaux de coupe au sein d'un
arbre par du personnel formé en matière de coupe et
de techniques de travail spéciales, sécurisé de façon
adéquate (nacelle élévatrice, cordage, harnais de
sécurité). Des tronçonneuses standard (avec
poignées éloignées) sont recommandées pour tout
autre travail de coupe au sol.

• Travailler à même l'arbre nécessite l'utilisation de
techniques de coupe et de travail particulières qui
doivent être respectées afin de réduire le risque
accru de blessures corporelles. Ne travaillez jamais
dans un arbre, sauf si vous avez suivi une formation
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professionnelle spécifique à un tel travail, incluant
une formation relative à l'utilisation d'un équipement
de sécurité et autre équipement de grimpée comme
des harnais, des cordages, des ceintures, des
étriers, des mousquetons, etc.

• Ne tentez jamais d'attraper des tronçons en pleine
chute. Ne coupez jamais dans l'arbre si vous n'êtes
sécurisé que par une seule corde. Utilisez toujours
deux cordes bien attachées.

• Lors de délicates opérations d'abattage, les
protecteurs d'oreilles devront être retirés dès la fin
du tronçonnage afin que tout bruit ou signal
d'avertissement puisse être entendu.

• Avant d'utiliser ce produit, il convient de comprendre
le phénomène de rebond et de savoir comment
l'éviter. Reportez-vous à la section Informations sur
le rebond à la page 46 pour connaître les
instructions.

• N'utilisez jamais un produit qui n'est pas en parfait
état de marche. Appliquer les instructions de
maintenance et d'entretien ainsi que les contrôles de
sécurité indiqués dans ce manuel d'utilisation.
Certaines opérations de maintenance et d'entretien
doivent être réalisées par un spécialiste dûment
formé et qualifié. Reportez-vous à la section 
Maintenance à la page 52 pour connaître les
instructions.

• N'utilisez jamais le produit présentant des
dommages visibles sur le capuchon de bougie et sur
le câble d'allumage. Des étincelles pourraient être
générées et provoquer un incendie.

• N'utilisez jamais le produit si vous êtes fatigué, avez
consommé de l'alcool ou pris des médicaments
susceptibles d'affecter votre vue, votre jugement ou
la maîtrise de votre corps.

• N'utilisez pas le produit par mauvais temps :
brouillard épais, pluie diluvienne, vent violent, grand
froid, etc. Travailler par mauvais temps est cause de
fatigue et peut même être dangereux : sol glissant,
direction de chute d'arbre modifiée, etc.

• Un équipement de coupe inapproprié ou une
mauvaise combinaison guide-chaîne/chaîne
augmente le risque de rebond ! N'utilisez que les
combinaisons chaîne et guide-chaîne
recommandées et respectez les instructions
d'affûtage. Reportez-vous à la section Accessoires à
la page 66 pour connaître les instructions.

• Ne démarrez jamais un produit si le guide-chaîne, la
chaîne et tous les capots ne sont pas correctement
montés. Reportez-vous à la section Introduction à la
page 44 pour connaître les instructions. Si ni le
guide-chaîne ni la chaîne ne sont fixés au produit,

l'embrayage peut se détacher et causer des
blessures graves.

• Ne mettez jamais le produit en marche à l'intérieur.
Les gaz d’échappement du moteur sont nocifs.

• Assurez-vous que la zone de travail est bien
dégagée et qu'aucune personne et aucun animal ne
risquent d'entrer en contact avec l'équipement de
coupe, ou d'altérer le contrôle que vous avez du
produit.

• Par manque d’attention, la zone de rebond du nez
du guide peut buter sur une souche, un rondin, une
branche ou un arbre voisin et occasionner un
rebond.

• N'utilisez jamais une tronçonneuse en la tenant
seulement d'une main. Une tronçonneuse ne peut
pas être contrôlée en toute sécurité d'une seule
main, vous risquez de vous couper. Toujours
conserver une prise stable et ferme sur les poignées
avec les deux mains.

• Tenez toujours la tronçonneuse fermement, la main
droite sur la poignée supérieure et la gauche sur la
poignée avant. Tenez les poignées solidement avec
les doigts et le pouce. Tenez toujours la
tronçonneuse dans cette position, que vous soyez
droitier ou gaucher. Une prise solide aide à maîtriser
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les rebonds et à mieux contrôler la tronçonneuse. Ne
pas lâcher les poignées!

• N'utilisez jamais la tronçonneuse au-dessus de la
hauteur des épaules.

• N'utilisez jamais le produit sans avoir la possibilité
d'appeler à l'aide en cas d'accident.

• Des copeaux se coincent parfois dans le carter de
l'embrayage, ce qui bloque la chaîne. Arrêtez
toujours le moteur avant de procéder au nettoyage.

• Si la chaîne se coince dans l'entaille, coupez
immédiatement le moteur !

• Faire tourner un moteur dans un local fermé ou mal
aéré peut causer la mort par empoisonnement au
monoxyde de carbone.

• Les gaz d’échappement du moteur sont très chauds
et peuvent contenir des étincelles pouvant provoquer
un incendie. Ne démarrez pas le produit dans un
local clos ou à proximité de matériaux inflammables.

• Utilisez le frein de chaîne comme un frein de
stationnement lorsque vous démarrez le produit et
lorsque vous le déplacez sur de courtes distances.
Portez toujours le produit par la poignée avant. Cela
réduit le risque que vous ou une personne à
proximité soyez blessé par la chaîne.

• une exposition excessive aux vibrations peut
entraîner des troubles circulatoires ou nerveux chez
les personnes sujettes à des troubles cardio-
vasculaires. Consultez un médecin en cas de
symptômes liés à une exposition excessive aux
vibrations. De tels symptômes peuvent
être:engourdissement, perte de sensibilité,

chatouillements, picotements, douleur, faiblesse
musculaire, décoloration ou modification
épidermique. Ces symptômes affectent
généralement les doigts, les mains ou les poignets.
Ces symptômes peuvent être accentués par le froid.

• Il est impossible de prévoir toutes les situations que
vous pouvez rencontrer lorsque vous utilisez une
tronçonneuse. Soyez toujours prudent et utilisez
votre bon sens. Évitez les situations que vous n’êtes
pas sûr de maîtriser. Si, après avoir lu ces
instructions, vous n’êtes toujours pas sûr de la
procédure à suivre, demandez conseil à un expert
avant de poursuivre. N'hésitez pas à prendre contact
avec votre revendeur ou Zenoah si vous avez des
questions sur l'utilisation de la tronçonneuse. Nous
sommes à votre disposition et vous conseillerons
avec plaisir pour vous aider à utiliser votre
tronçonneuse en toute sécurité et de façon efficace.
N'hésitez pas à suivre une formation sur l'utilisation
des tronçonneuses. Votre revendeur, votre
établissement de formation forestière et votre
bibliothèque peuvent vous renseigner sur le matériel
de formation et les cours disponibles.

Équipement de protection individuelle

AVERTISSEMENT: Lisez les instructions
qui suivent avant d'utiliser le produit.

• La plupart des accidents surviennent quand la
chaîne de la tronçonneuse touche l'opérateur.
Utilisez impérativement un équipement de protection
individuel homologué pendant le fonctionnement.
L'équipement de protection individuelle ne protège
pas complètement des blessures, mais il diminue la
gravité des blessures en cas d'accident. Contactez
votre atelier d'entretien pour obtenir des
recommandations sur l'équipement à utiliser.
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• Portez des vêtements près du corps qui n'entravent
toutefois pas vos mouvements. Vérifiez
régulièrement l'état de votre équipement de
protection individuel.

• Utilisez un casque de protection homologué.
• utilisez des protège-oreilles agréés. Une exposition

prolongée au bruit risque de causer des lésions
auditives permanentes.

• Utilisez des lunettes de protection ou une visière
faciale pour vous protéger d'une éventuelle
projection d'objets. Le produit peut projeter des
objets tels que des copeaux de bois, des petits
morceaux de bois, etc., avec une force importante. Il
peut en résulter des blessures graves, surtout au
niveau des yeux.

• Utilisez des gants de protection anti-chaîne.
• Utilisez des pantalons de protection anti-chaîne.
• Utilisez des bottes de protection anti-chaîne avec

embout acier et semelle antidérapante.
• Prévoyez toujours une trousse de premiers secours.
• Risque d'étincelles. Veillez à toujours disposer de

dispositifs extincteurs et d'une pelle pour prévenir les
feux de forêt.

Dispositifs de sécurité sur le produit

AVERTISSEMENT: Lisez les instructions
qui suivent avant d'utiliser le produit.

• N'utilisez pas un produit avec des dispositifs de
sécurité défectueux.

• Contrôlez les dispositifs de sécurité régulièrement.
Reportez-vous à la section Entretien et contrôle des
dispositifs de sécurité du produit à la page 54.

• Si les dispositifs de sécurité sont défectueux, parlez-
en à votre atelier d'entretien Zenoah.

Frein de chaîne avec arceau protecteur
Votre produit est équipé d'un frein de chaîne qui arrête
la chaîne en cas de rebond. Le frein de chaîne réduit le
risque d'accident, mais seul l'utilisateur peut les
prévenir.

Le frein de chaîne (A) est serré manuellement (de la
main gauche) ou automatiquement, par la fonction

d'inertie. Poussez la protection anti-rebond (B) vers
l'avant pour serrer le frein de chaîne manuellement.

A

B

B

Tirez la protection anti-rebond vers l'arrière pour
desserrer le frein de chaîne.

Blocage de la gâchette d'accélération
Le blocage de la gâchette d'accélération empêche toute
activation accidentelle de cette dernière. Placez votre
main dans la poignée et appuyez sur le blocage de la
gâchette d'accélération (A) pour libérer la gâchette (B).
Relâchez la poignée pour remettre la gâchette
d'accélération et son blocage en position initiale. Cette
fonction bloque la gâchette d'accélération au régime de
ralenti.

B

A

Attrape-chaîne
L'attrape-chaîne attrape la chaîne si elle casse ou
déraille. Une chaîne correctement tendue et un entretien
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approprié de la chaîne et du guide-chaîne diminuent le
risque d'accident.

Système anti-vibrations
Le système anti-vibrations réduit les vibrations dans les
poignées. Les dispositifs anti-vibrations agissent comme
une séparation entre le corps du produit et les poignées.

Reportez-vous à la section Aperçu du produit à la page
36 pour connaître l'emplacement du système anti-
vibrations sur votre produit.

Interrupteur marche/arrêt
Utilisez l'interrupteur marche/arrêt pour arrêter le
moteur.

Silencieux

AVERTISSEMENT: Le silencieux devient
très chaud pendant/après utilisation et au
régime de ralenti. Il existe un risque
d'incendie, surtout lorsque vous utilisez le
produit à proximité de matériaux
inflammables et/ou de vapeurs.

AVERTISSEMENT: n'utilisez jamais un
produit dont le silencieux est absent ou
défectueux. Un silencieux en mauvais état
peut augmenter le niveau sonore et le risque
d'incendie. Gardez des dispositifs
extincteurs à proximité. N'utilisez pas un
produit sans une grille antiflamme ou avec
une grille antiflamme cassée si vous devez
disposer d'une grille antiflamme dans votre
région.

Le silencieux est conçu pour réduire au maximum le
niveau sonore et rejeter les gaz d'échappement loin de
l'utilisateur. Dans les régions chaudes et sèches, le
risque d'incendie est élevé. Respectez les
réglementations locales ainsi que les instructions
d'entretien.

Sécurité carburant

AVERTISSEMENT: Lisez les instructions
qui suivent avant d'utiliser le produit.

• Veillez à une bonne aération lors du remplissage et
du mélange de carburant (essence et huile deux
temps).

• Le carburant et les vapeurs de carburant sont très
inflammables et peuvent causer des blessures
graves en cas d'inhalation ou de contact avec la
peau. Il convient donc d’observer la plus grande
prudence lors de la manipulation du carburant et de
veiller à disposer d’une bonne aération.

• Observer la plus grande prudence en manipulant le
carburant et l’huile de chaîne. Penser au risque
d’explosion, d’incendie ou d’empoisonnement.

• Ne fumez jamais ni ne placez d’objet chaud à
proximité du carburant.

• Arrêter le moteur et le laisser refroidir pendant
quelques minutes avant de faire le plein.

• Ouvrez le bouchon du réservoir lentement pour
laisser baisser la surpression pouvant régner dans le
réservoir.

• Serrer soigneusement le bouchon du réservoir après
le remplissage.

• N'effectuez jamais le remplissage du produit lorsque
le moteur tourne.

• Positionnez toujours le produit à au moins 3 m
(10 pi) de la zone et de la source du remplissage
avant de le mettre en marche.

Min. 3m

(10 ft)

Après le remplissage, il existe quelques situations où
vous ne devez jamais démarrer le produit :

• Si du carburant ou de l'huile de chaîne ont été
répandus sur le produit. Essuyez soigneusement
toute trace et laissez les restes d'essence
s'évaporer.

• Si vous avez renversé du carburant sur vous ou sur
vos vêtements. Changez de vêtements et lavez les
parties du corps qui ont été en contact avec le
carburant. Utilisez de l'eau et du savon.

• En cas de fuite de carburant. Vérifiez régulièrement
que le réservoir de carburant, le bouchon du
réservoir et les conduites de carburant ne fuient pas.
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Consignes de sécurité pour l'entretien

AVERTISSEMENT: Lisez les instructions
qui suivent avant d'effectuer l'entretien du
produit.

• Effectuez uniquement les travaux de maintenance et
d'entretien décrits dans ce manuel d'utilisation.
Laissez le personnel d'entretien professionnel
effectuer tous les autres travaux d'entretien et de
réparation.

• Effectuez régulièrement les contrôles de sécurité et
appliquez les instructions de maintenance et
d'entretien indiqués dans ce manuel. Une
maintenance régulière augmente la durée de vie
utile du produit et réduit le risque d'accident.
Reportez-vous à la section Maintenance à la page
52 pour connaître les instructions.

• Si les contrôles de sécurité décrits dans ce manuel
d'utilisation ne sont pas approuvés après que vous
avez effectué les travaux de maintenance, contactez
votre atelier d'entretien. Nous garantissons la
disponibilité d'un service de réparation et d'entretien
professionnel pour votre produit.

Consignes de sécurité relatives à l'équipement de
coupe

AVERTISSEMENT: Lisez les instructions
qui suivent avant d'utiliser le produit.

• Utilisez uniquement les combinaisons guide-chaîne/
chaîne et les équipements d'affûtage recommandés.
Reportez-vous à la section Accessoires à la page
66 pour connaître les instructions.

• Portez des gants de protection lorsque vous utilisez
ou procédez à la maintenance de la chaîne. Une
chaîne immobile peut également provoquer des
blessures.

• Veillez à ce que les dents de coupe restent
correctement affûtées. Respectez les instructions et
utilisez la jauge de profondeur recommandée. Une
chaîne endommagée ou mal affûtée augmente le
risque d'accident.

• Veillez à travailler avec un réglage de jauge de
profondeur correct. Respectez les instructions et
utilisez le réglage de jauge de profondeur
recommandé. Un réglage de jauge de profondeur
trop important augmente le risque de rebond.

• Vérifiez que la chaîne de sciage est bien tendue. Si
la chaîne n'est pas bien plaquée contre le guide-
chaîne, elle peut dérailler. Une mauvaise tension de
la chaîne augmente l'usure du guide-chaîne, de la
chaîne et du pignon d'entraînement. Reportez-vous
à la section Pour régler la tension de la chaîne à la
page 60.

• Entretenez régulièrement l'équipement de coupe et
veillez à ce qu'il reste correctement lubrifié. Si la
chaîne n'est pas correctement lubrifiée, le risque
d'usure du guide-chaîne, de la chaîne et du pignon
d'entraînement augmente.
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Montage
Introduction

AVERTISSEMENT: Assurez-vous de lire et
de comprendre le chapitre dédié à la
sécurité avant de monter l’appareil.

Pour monter le guide-chaîne et la
chaîne de sciage
1. Desserrez le frein de chaîne.
2. Desserrez l'écrou du guide-chaîne et retirez le carter

d'embrayage.

Remarque: si le carter d'embrayage est difficile à
retirer, serrez l'écrou du guide-chaîne, serrez le frein
de chaîne, puis desserrez-le. Vous entendez un clic
lorsqu'il est desserré correctement.

3. Montez le guide-chaîne sur le boulon de guide-
chaîne. Déplacez le guide-chaîne dans sa position la
plus en arrière possible.

4. Installez la chaîne correctement autour du pignon
d'entraînement et placez-la dans la rainure du guide-
chaîne.

AVERTISSEMENT: portez toujours des
gants de protection lorsque vous montez
la chaîne.

5. Assurez-vous que le bord tranchant des dispositifs
de coupe est dirigé vers l'avant sur le dessus du
guide-chaîne.

6. Alignez l'orifice avec le guide-chaîne grâce à la
goupille de réglage de la chaîne, puis installez le
carter d'embrayage.

7. Serrez l'écrou du guide-chaîne à la main.
8. Serrez la chaîne. Reportez-vous à la section Pour

régler la tension de la chaîne à la page 60 pour
connaître les instructions.

9. Serrez les écrous du guide.

Remarque: Certains modèles ne possèdent qu'un
seul écrou de guide-chaîne.

Utilisation
Introduction

AVERTISSEMENT: Assurez-vous de lire et
de comprendre le chapitre dédié à la
sécurité avant d'utiliser l'appareil.

Pour effectuer un contrôle du
fonctionnement avant d'utiliser le
produit
1. Vérifiez que le frein de chaîne fonctionne

correctement et qu'il n'est pas endommagé.
2. Vérifiez que le blocage de la gâchette d'accélération

fonctionne correctement et qu'il n'est pas
endommagé.
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3. Vérifiez que l'interrupteur marche/arrêt fonctionne
correctement et qu'il n'est pas endommagé.

4. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'huile sur les poignées.
5. Vérifiez que le système anti-vibrations fonctionne

correctement et qu'il n'est pas endommagé.
6. Vérifiez que le silencieux est bien fixé et qu'il n'est

pas endommagé.
7. Assurez-vous que toutes les pièces sont bien fixées

et qu'elles ne sont pas endommagées ou
manquantes.

8. Assurez-vous que l'attrape-chaîne est fixé
correctement.

9. Vérifiez que la tension de la chaîne est correcte.

9

2

75

13

8

4

6

Carburant
Ce produit est équipé d'un moteur à deux temps.

REMARQUE: L'utilisation d'un type de
carburant inadéquat peut endommager le
moteur. Utilisez un mélange d'essence et
d'huile deux temps.

Carburant prémélangé
• Utilisez un carburant alkylate prémélangé Zenoah de

bonne qualité pour des performances optimales et
une plus longue durée de vie du moteur. Ce
carburant contient des produits chimiques moins
dangereux par rapport au carburant normal, ce qui
réduit la quantité de gaz d'échappement dangereux.
Ce carburant génère une faible quantité de résidus,
ce qui permet de garder les composants du moteur
propres plus longtemps.

Pour mélanger le carburant

Essence
• Utilisez une essence sans plomb de bonne qualité

avec un maximum de 10 % d'éthanol.

REMARQUE: n'utilisez pas d'essence
avec un indice d'octane inférieur à
90 RON/87 AKI. L'utilisation d'une
essence d'un indice d'octane inférieur

peut entraîner des cognements, et donc
endommager le moteur.

• Nous vous recommandons d'utiliser une essence
d'un indice d'octane supérieur lorsque vous travaillez
de manière continue à un régime élevé.

Huile deux temps
• Pour un résultat et un fonctionnement optimaux,

utilisez de l'huile deux temps Zenoah.
• Si l'huile deux temps Zenoah n'est pas disponible,

utilisez une huile deux temps de haute qualité pour
moteurs refroidis à l'air. Contactez votre atelier
d'entretien pour sélectionner l'huile appropriée.

REMARQUE: N'utilisez pas d'huile deux
temps pour les moteurs hors-bord
refroidis par eau (huile outboard).
N'utilisez pas d'huile pour moteurs à
quatre temps.

Pour mélanger l'essence et l'huile deux temps

Essence, en litres Huile deux
temps, en
litres

2 % (50:1)

5 0,10

10 0,20

15 0,30

20 0,40

REMARQUE: lorsque vous mélangez de
faibles quantités de carburant, de petites
erreurs peuvent influer considérablement
sur le rapport de mélange. Mesurez
soigneusement la quantité d'huile et
assurez-vous que vous obtenez le mélange
correct.

1. Remplissez la moitié de la quantité d'essence dans
un récipient propre et adapté pour l'essence.

2. Ajoutez la quantité totale d'huile.
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3. Mélangez en secouant le mélange de carburant.
4. Ajoutez le reste de l'essence dans le récipient.
5. Mélangez avec précaution en secouant le récipient.

REMARQUE: Ne mélangez jamais plus
d'un mois de carburant à chaque fois.

Pour remplir le réservoir de carburant
1. Essuyez le pourtour du bouchon du réservoir de

carburant.

2. Secouez le conteneur et assurez-vous que le
carburant est complètement mélangé.

3. Serrez soigneusement le bouchon du réservoir de
carburant.

4. Positionnez le produit à au moins 3 m/10 pi de la
zone et de la source du remplissage avant de le
mettre en marche.

Remarque: Pour connaître l'emplacement du réservoir
de carburant sur votre produit, reportez-vous à la
section Aperçu du produit à la page 36.

Pour effectuer un rodage
• Au cours des 10 premières heures de

fonctionnement, ne faites pas tourner le produit à
plein régime sans charge sur des périodes
prolongées.

Pour utiliser l'huile de chaîne appropriée

AVERTISSEMENT: n'utilisez pas de l'huile
usagée, susceptible de provoquer des
blessures graves et de nuire gravement à
l'environnement. L'huile usagée peut aussi
endommager la pompe à huile, le guide-
chaîne et la chaîne.

AVERTISSEMENT: la chaîne peut ralentir si
l'équipement de coupe n'est pas
suffisamment lubrifié. Risque de blessures
graves, voire mortelles, pour l'opérateur.

AVERTISSEMENT: ce produit doit
normalement utiliser tout le carburant avant
d'être à court d'huile de chaîne. Pour que
cette fonction soit opérationnelle, utilisez
l'huile de chaîne appropriée. Adressez-vous

à votre atelier d'entretien lorsque vous
sélectionnez votre huile de chaîne.

Remarque: ce produit est équipé d'un système de
lubrification automatique de la chaîne. Vous pouvez
également régler le débit d'huile. Reportez-vous à la
section Pour régler le débit d'huile de chaîne à la page
62.

• Utilisez de l'huile de chaîne Zenoah pour optimiser la
durée de vie de la chaîne et éviter de nuire à
l'environnement. Si l'huile de chaîne Zenoah n'est
pas disponible, nous vous recommandons d'utiliser
une huile de chaîne ordinaire.

• Utilisez une huile de chaîne qui adhère bien à la
chaîne.

• Utilisez une huile de chaîne dont la viscosité est
adaptée à la température de l'air.

REMARQUE: si l'huile est trop fluide, le
réservoir d'huile se vide avant le
réservoir de carburant. À des
températures inférieures à 0 °C (32 °F),
certaines huiles de chaîne s'épaississent
trop, ce qui peut endommager les
composants de la pompe à huile.

• Utilisez les équipements de coupe recommandés.
Reportez-vous à la section Accessoires à la page
66.

• Retirez le bouchon du réservoir d'huile de chaîne.
• Remplissez le réservoir d'huile de chaîne avec de

l'huile de chaîne.
• Serrez bien le bouchon.

Remarque: Pour connaître l'emplacement du réservoir
d'huile de chaîne sur votre produit, reportez-vous à la
section Aperçu du produit à la page 36.

Informations sur le rebond
AVERTISSEMENT: un rebond peut causer
des blessures graves, voire mortelles, à
l'opérateur ou à d'autres personnes. Afin de
réduire ce risque, vous devez connaître les
causes du rebond et savoir comment les
éviter.

Un rebond se produit lorsque la zone de rebond du
guide-chaîne touche un objet quelconque. Un rebond
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peut être soudain et fort et projeter le produit vers
l'opérateur.

Le rebond se produit toujours dans le plan du guide-
chaîne. Généralement, le produit est projeté contre
l'opérateur, mais il peut aussi se déplacer dans une
autre direction. C'est la façon dont vous utilisez le
produit au moment du rebond qui détermine le sens du
déplacement.

Un rayon du nez de guide-chaîne plus petit diminue la
force du rebond.

Utilisez une chaîne à faible rebond pour réduire les
effets de rebond. Ne laissez la zone de rebond entrer en
contact avec aucun objet.

AVERTISSEMENT: aucune chaîne ne
permet d'empêcher complètement le
rebond. Respectez toujours les instructions.

Questions fréquentes concernant le
rebond
• Ma main serre-t-elle toujours le frein de chaîne

en cas de rebond ?
Non. Il est nécessaire d'appliquer une certaine force
pour pousser la protection anti-rebond vers l'avant.
Si vous n'appliquez pas la force nécessaire, le frein
de chaîne ne sera pas serré. Vous devez également
tenir les poignées du produit à deux mains pendant
le travail afin qu'elles restent stables. En cas de
rebond, il est possible que le frein de chaîne ne
parvienne pas à arrêter la chaîne avant qu'elle ne
vous touche. De plus, certaines situations vous
empêchent de toucher la protection anti-rebond pour
serrer le frein de chaîne. C'est le cas, par exemple,
de la position d'abattage.

• La fonction d'inertie serre-t-elle toujours le frein
de chaîne en cas de rebond ?

Non. Premièrement, le frein de chaîne doit
fonctionner correctement. Reportez-vous à la section 
Pour contrôler le frein de chaîne à la page 54 pour
des instructions de contrôle du frein de chaîne. Nous
vous recommandons de procéder à ce contrôle
avant chaque utilisation du produit. Ensuite, la force
du rebond doit également être suffisamment élevée
pour serrer le frein de chaîne. Si le frein de chaîne
est trop sensible, il peut se serrer lorsque vous
utilisez le produit pour des travaux difficiles.

• Le frein de chaîne me protège-t-il toujours des
blessures en cas de rebond ?
Non. Le frein de chaîne doit fonctionner
correctement pour offrir une protection. Le frein de
chaîne doit également être serré en cas de rebond
pour arrêter la chaîne. Si vous vous trouvez à
proximité du guide-chaîne, il est possible que le frein
de chaîne n'ait pas le temps d'arrêter la chaîne avant
qu'elle ne vous touche.

AVERTISSEMENT: Vous seul, en ayant la
bonne méthode de travail, pouvez empêcher
les rebonds.

Pour démarrer le produit
Pour préparer le démarrage avec un
moteur froid

AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque
de blessures, le frein de chaîne doit être
serré au démarrage du produit.

1. Déplacez la protection anti-rebond vers l'avant pour
serrer le frein de chaîne.
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2. Appuyez environ 6 fois sur la poire de la pompe à
carburant ou jusqu'à ce qu'elle commence à se
remplir de carburant. Il n'est pas nécessaire de
remplir entièrement la poire de la pompe à
carburant.

3. Mettez le starter en position de démarrage.

4. Passez à la section Pour démarrer le produit à la
page 48 pour plus d'instructions.

Pour préparer le démarrage avec un
moteur chaud

AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque
de blessures, le frein de chaîne doit être
serré au démarrage du produit.

1. Déplacez la protection anti-rebond vers l'avant pour
serrer le frein de chaîne.

2. Appuyez environ 6 fois sur la poire de la pompe à
carburant ou jusqu'à ce qu'elle commence à se
remplir de carburant. Il n'est pas nécessaire de
remplir entièrement la poire de la pompe à
carburant.

3. Déplacez le starter en position de démarrage, puis
directement en position de travail.

4. Passez à la section Pour démarrer le produit à la
page 48 pour plus d'instructions.

Pour démarrer le produit

AVERTISSEMENT: veillez à garder vos
pieds dans une position stable lorsque vous
démarrez le produit.

AVERTISSEMENT: si la chaîne tourne au
régime de ralenti, parlez-en à votre atelier
d'entretien et n'utilisez pas le produit.

1. Placez le produit au sol.
2. Tenez la poignée avant de la main gauche.
3. Placez un genou sur la partie arrière de la poignée

supérieure.
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4. Tirez lentement la poignée du câble du démarreur
avec la main droite jusqu'à sentir une résistance.

AVERTISSEMENT: N'enroulez pas la
corde du lanceur autour de votre main.

REMARQUE: ne tirez pas complètement
sur le câble du démarreur et ne lâchez
pas la poignée du câble du démarreur.

a) Si vous démarrez votre produit avec un moteur
froid, tirez la poignée du câble du démarreur
jusqu'à ce que le moteur démarre.

Remarque: vous savez que le moteur démarre
lorsque vous entendez un « soufflement ».

b) Placez la commande de starter en position de
démarrage.

5. Tirez la poignée du câble du démarreur jusqu'à ce
que le moteur démarre.

6. Desserrez rapidement le blocage de la gâchette
d'accélération pour placer le produit au régime de
ralenti.

7. Déplacez la protection de la poignée avant vers
l'arrière pour desserrer le frein de chaîne.

8. Utilisez l’appareil.

Pour démarrer le produit dans un arbre

Remarque: assurez-vous d'avoir suffisamment de
carburant avant de démarrer le produit.

1. Engagez le frein de chaîne.
2. Tenez le produit sur le côté gauche ou droit de votre

corps lorsque vous le démarrez.
a) Si vous tenez le produit sur votre côté gauche,

tenez la poignée avant de la main gauche. Tenez
la poignée du câble du démarreur de la main
droite et éloignez le produit de votre corps
lorsque vous le démarrez.

b) Si vous tenez le produit sur votre côté droit,
tenez l'une des deux poignées de la main droite.
Tenez la poignée du câble du démarreur de la
main gauche et éloignez le produit de votre corps
lorsque vous le démarrez.

Pour arrêter le produit
1. Mettez l'interrupteur marche/arrêt en position

ARRÊT.

Informations sur la méthode de
travail

AVERTISSEMENT: les informations
relatives à la méthode de travail décrite
dans ce manuel d'utilisation ne sont pas
suffisantes pour constituer une véritable
formation à l'utilisation de ce produit. Utilisez
ce produit uniquement si vous avez suivi
une formation adaptée à l'entretien
arboricole. Utiliser le produit sans avoir suivi
une formation appropriée peut occasionner
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des blessures graves, voire mortelles, pour
l'opérateur ou d'autres personnes.

• Utilisez le produit à plein régime pour couper et
remettez-le au régime de ralenti après chaque
coupe.

REMARQUE: le moteur risque d'être
endommagé s'il tourne trop longtemps à
plein régime sans charge.

• Lorsque vous coupez, insérez la griffe d'abattage
dans le tronc et utilisez-la comme un levier.

Remarque: tous les modèles ne sont pas équipés
d'une griffe d'abattage. Pour davantage
d'informations, contactez votre atelier d'entretien.

Méthode tirée et méthode poussée
Vous pouvez couper le bois avec le produit dans
2 positions différentes.

• La méthode tirée consiste à couper à l'aide de la
partie inférieure du guide-chaîne. La chaîne est tirée
à travers l'arbre pendant la coupe. Dans cette
position, vous avez un meilleur contrôle du produit et
du positionnement de la zone de rebond.

• La méthode poussée consiste à couper à l'aide de la
partie supérieure du guide-chaîne. La chaîne pousse
le produit vers l'opérateur.

AVERTISSEMENT: si la chaîne se
coince dans le tronc, le produit peut être
repoussé vers vous. Maintenez
fermement le produit et assurez-vous
que la zone de rebond du guide-chaîne
ne touche pas l'arbre et ne provoque pas
un rebond.

Pour préparer le produit pour une
utilisation dans un arbre
Opérateur au sol
En tant qu'opérateur au sol, effectuez les étapes
suivantes.

1. Examinez le produit.
2. Remplissez les réservoirs de carburant et d'huile de

chaîne.
3. Fixez l'extrémité d'une estrope de sécurité

homologuée à l'œillet de câble.

Remarque: une estrope de sécurité permet
d'assurer que le produit ne heurte pas le sol s'il
tombe.

4. Vérifiez la présence d'un mousqueton sur l'autre
extrémité de l'estrope de sécurité.

5. Démarrez et faites chauffer le produit.
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6. Arrêtez le produit.
7. Engagez le frein de chaîne.
8. Faites parvenir le produit à l'opérateur dans l'arbre à

l'aide d'outils de levage.

AVERTISSEMENT: Assurez-vous que le
produit est solidement attaché lorsque
vous le faites parvenir à l'opérateur dans
l'arbre.

Opérateur dans l'arbre
En tant qu'opérateur dans l'arbre, suivez les instructions
ci-dessous.

1. Avant de décrocher l'estrope de sécurité des outils
de levage, vous devez attacher le produit au harnais.
Attachez le produit au harnais à travers l'œillet de
courroie ou un anneau d'acier sur l'estrope de
sécurité.

AVERTISSEMENT: attachez l'estrope
de sécurité à l'un des points de
raccordement recommandés sur le
harnais.

AVERTISSEMENT: Si vous n'utilisez
que l'estrope de sécurité pour attacher le
produit sur le harnais, faites descendre
le produit complètement à l'aide de
l'estrope de sécurité. Ne lâchez pas le
produit depuis les hauteurs.

2. Utilisez des mousquetons homologués pour attacher
l'extrémité libre de l'estrope de sécurité à l'un des
points d'attache sur le harnais. Ceci est votre point
d'attache principal.

REMARQUE: l'estrope de sécurité ne
doit être fixée qu'à l'œillet de câble.

3. Assurez-vous d'être dans une position stable et sûre
pour effectuer la coupe.

4. Détachez le produit du point d'attache secondaire,
démarrez le produit et effectuez la coupe.

5. Engagez le frein de chaîne directement après la fin
de la coupe.

6. Arrêtez le produit et replacez-le à son point d'attache
secondaire.

Pour utiliser le produit dans un arbre
AVERTISSEMENT: la plupart des accidents
se produisent lorsque l'opérateur n'a pas le
contrôle total du produit ou de sa position de
travail.

• Gardez une position de travail sûre.
• Coupez à l'horizontale au niveau des hanches et à la

verticale au niveau du plexus solaire.
• Tenez l'appareil avec les deux mains.
• Assurez-vous que vous êtes stable sur vos pieds et

conservez une faible force latérale lorsque vous
coupez des branches verticales. Acheminez la corde
de sécurité à travers un autre point de raccordement
pour supprimer ou éviter l'augmentation des forces
latérales. Vous pouvez également utiliser une
estrope réglable fixée directement entre le harnais et
un autre point de raccordement.

• Utilisez un coulisseau pour conserver une position
de travail sûre.

• Vérifiez le harnais, la ceinture et les cordages à
intervalles réguliers.
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• Si vous devez grimper avec le produit, attachez-le
au point de raccordement arrière du harnais. Le
point de raccordement arrière permet d'éloigner le
produit des cordages et de veiller à ce que le poids
soit réparti au centre de votre colonne vertébrale.

AVERTISSEMENT: vous devez serrer le
frein de chaîne lorsque vous abaissez le
produit sur son estrope.

Pour dégager un produit bloqué
1. Arrêtez le produit.
2. Attachez le produit en toute sécurité au côté intérieur

de l'arbre, contre le tronc ou à une autre corde.
3. Dégagez délicatement la tronçonneuse du trait de

coupe tout en soulevant la branche si nécessaire.

AVERTISSEMENT: Ne tirez pas sur le
produit pour le dégager. Risque de
blessures graves.

4. Au besoin, utilisez une scie à main ou une seconde
tronçonneuse pour dégager le produit. Coupez la
branche à un minimum de 30 cm/12 po du produit
coincé. Coupez sur l'extrémité extérieure par rapport
à l'endroit où le produit s'est coincé.

Maintenance
Introduction

AVERTISSEMENT: assurez-vous de lire et
de comprendre le chapitre sur la sécurité
avant de procéder à l'entretien du produit.

Calendrier de maintenance

Entretien quotidien Entretien hebdomadaire Entretien mensuel

Nettoyez les pièces externes du
produit et assurez-vous qu'il n'y a
pas d'huile sur les poignées.

Nettoyez le système de
refroidissement. Reportez-vous à la
section Pour nettoyer le circuit de
refroidissement à la page 63.

Contrôlez la bande de frein.
Reportez-vous à la section Pour
contrôler la bande de frein à la page
54.

Contrôlez la gâchette d'accélération
et son blocage. Reportez-vous à la
section Pour contrôler la gâchette
d'accélération et son blocage à la
page 54.

Contrôlez le démarreur, le câble du
démarreur et le ressort de rappel.

Contrôlez le centre de l'embrayage,
le tambour d'embrayage et le ressort
d'embrayage.

Assurez-vous que les dispositifs anti-
vibrations ne sont pas endommagés.

Lubrifiez le roulement à aiguilles.
Reportez-vous à la section Pour
lubrifier le roulement à aiguilles à la
page 61.

Nettoyez la bougie. Reportez-vous à
la section Pour contrôler la bougie
d'allumage à la page 57.

Nettoyez et inspectez le frein de
chaîne. Reportez-vous à la section 
Pour contrôler le frein de chaîne à la
page 54.

Éliminez les bavures éventuelles sur
les côtés du guide-chaîne. Reportez-
vous à la section Pour contrôler le
guide-chaîne à la page 62.

Nettoyez les pièces externes du
carburateur.
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Entretien quotidien Entretien hebdomadaire Entretien mensuel

Contrôlez le capteur de chaîne.
Reportez-vous à la section Pour
contrôler l'attrape-chaîne à la page
55.

Nettoyer ou remplacer la grille
antiflamme du silencieux.

Contrôlez le filtre à carburant et le
tuyau à carburant. Remplacez si
nécessaire.

Tournez le guide-chaîne, contrôlez
l'orifice de lubrification et nettoyez la
rainure du guide-chaîne. Reportez-
vous à la section Pour contrôler le
guide-chaîne à la page 62.

Nettoyez la zone du carburateur. Vérifiez tous les câbles et toutes les
connexions.

Assurez-vous que le guide-chaîne et
la chaîne sont suffisamment lubrifiés.

Nettoyez ou remplacez le filtre à air.
Reportez-vous à la section Pour
nettoyer le filtre à air à la page 57.

Videz le réservoir de carburant.

Effectuez un contrôle de la chaîne.
Reportez-vous à la section Pour
inspecter l'équipement de coupe à la
page 61.

Nettoyez l'interstice des ailettes du
cylindre.

Videz le réservoir d’huile.

Affûtez la chaîne et contrôlez la
tension de la chaîne. Reportez-vous
à la section Pour affûter la chaîne de
sciage à la page 58.

Contrôlez le pignon d'entraînement
de la chaîne. Reportez-vous à la
section Pour contrôler le pignon
étoile à la page 61.

Nettoyez la prise d'air du démarreur.

Assurez-vous que les vis et les
écrous sont serrés.

Contrôlez l'interrupteur d'arrêt.
Reportez-vous à la section Pour
contrôler l'interrupteur marche/arrêt à
la page 55.

Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite de
carburant du moteur, du réservoir ou
des conduites de carburant.

Vérifiez que la chaîne de sciage ne
tourne pas lorsque le moteur est au
régime de ralenti.

Assurez-vous que le silencieux est
correctement fixé, qu'il n'est pas
endommagé et qu'aucune de ses
pièces n'est manquante.
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Entretien et contrôle des dispositifs
de sécurité du produit
Pour contrôler la bande de frein
1. À l'aide d'une brosse, nettoyez le frein de chaîne et

le tambour d'embrayage (copeaux, résine, saletés).
La saleté et l'usure peuvent nuire au bon
fonctionnement du frein.

2. Contrôlez la bande de frein. La bande de frein doit
mesurer 0,6 mm/0,024 po d'épaisseur minimum à
son point le plus usé.

Pour contrôler la protection anti-rebond
1. Vérifiez que la protection anti-rebond est intacte et

ne laisse apparaître aucun défaut apparent, comme
des fissures.

2. Assurez-vous que la protection de la poignée avant
se déplace librement et qu'elle est bien fixée au
carter d'embrayage.

Pour contrôler le frein de chaîne
1. Faites démarrer le produit. Reportez-vous à la

section Pour démarrer le produit à la page 47 pour
connaître les instructions.

AVERTISSEMENT: Vérifiez que la
chaîne ne touche pas le sol ni tout autre
objet.

2. Tenez fermement le produit.

AVERTISSEMENT: Vérifiez que la
chaîne ne touche pas le sol ni tout autre
objet.

3. Faites tourner le produit à plein régime et inclinez le
poignet gauche contre la protection de la poignée
avant pour serrer le frein de chaîne. La chaîne doit
s'arrêter immédiatement.

AVERTISSEMENT: ne lâchez pas la
poignée avant lorsque vous serrez le frein
de chaîne.

Pour contrôler la gâchette d'accélération et
son blocage
1. Assurez-vous que la gâchette d'accélération et son

blocage se déplacent librement et que le ressort de
rappel fonctionne correctement.

2. Appuyez sur le blocage de la gâchette d'accélération
et assurez-vous qu'il retourne à sa position initiale
lorsque vous le relâchez.
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3. Vérifiez que la gâchette d'accélération est bloquée
en position de ralenti lorsqu'elle est déverrouillée.

4. Démarrez la tronçonneuse et faites-la fonctionner à
plein régime.

5. Lâchez la gâchette d'accélération et vérifiez que la
chaîne s'arrête et reste immobile.

AVERTISSEMENT: si la chaîne tourne
lorsque la gâchette d'accélération est en
position de ralenti, contactez votre atelier
d'entretien.

Pour contrôler l'attrape-chaîne
1. Assurez-vous que l'attrape-chaîne n'est pas

endommagé.
2. Assurez-vous que l'attrape-chaîne est stable et bien

fixé au corps du produit.

Pour contrôler le système anti-vibrations
1. Assurez-vous que les dispositifs anti-vibrations ne

sont pas fissurés ni déformés.
2. Assurez-vous que les dispositifs anti-vibrations sont

fixés correctement sur le moteur et les poignées.

Reportez-vous à la section Aperçu du produit à la page
36 pour connaître l'emplacement du système anti-
vibrations sur votre produit.

Pour contrôler l'interrupteur marche/arrêt
1. Démarrez le moteur.

2. Mettez l'interrupteur marche/arrêt en position
ARRÊT. Le moteur doit s'arrêter.

Pour contrôler le silencieux
1. Assurez-vous que le silencieux n'est pas défectueux.
2. Assurez-vous que le silencieux est correctement fixé

à l'appareil.

Réglage du carburateur
En raison de lois sur l'environnement et les émissions, le
réglage des vis du carburateur de votre produit fait
l'objet de restrictions. Cela permet de réduire les gaz
d'échappement dangereux de votre produit. Vous ne
pouvez tourner les vis de réglage que de ½ tour
maximum.

1/2

1/2

H
L

Réglages de base et rodage
Les réglages de base du carburateur sont effectués en
usine. Pour connaître le régime de ralenti recommandé,
reportez-vous à la section Caractéristiques techniques à
la page 65.

REMARQUE: Ne laissez pas le produit
tourner à un régime trop élevé durant les
10 premières heures.
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REMARQUE: si la chaîne tourne au régime
de ralenti, tournez la vis de réglage du
ralenti dans le sens contraire des aiguilles
d'une montre jusqu'à ce que la chaîne
s'arrête.

Pour régler l'aiguille de ralenti (L)
• Vissez l'aiguille de ralenti dans le sens des aiguilles

d'une montre jusqu'à l'arrêt.

Remarque: si le produit a une mauvaise capacité
d'accélération ou si le régime de ralenti est incorrect,
tournez l'aiguille de ralenti dans le sens contraire des
aiguilles d'une montre. Tournez l'aiguille de ralenti
jusqu'à ce que la capacité d'accélération et régime
de ralenti soient corrects.

Pour régler la vis de réglage du ralenti (T)
1. Faites démarrer le produit.
2. Tournez la vis de réglage du ralenti dans le sens des

aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la chaîne se
mette à tourner.

3. Tournez la vis de réglage du ralenti dans le sens
contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que
la chaîne s'arrête.

Remarque: le régime de ralenti est correctement réglé
lorsque le moteur fonctionne correctement dans toutes
les positions. Il doit également y avoir une bonne marge
inférieure à la vitesse de rotation de la chaîne.

AVERTISSEMENT: Si la chaîne ne s'arrête
pas lorsque vous tournez la vis de réglage
du ralenti, signalez-le à votre atelier
d'entretien. N'utilisez pas le produit tant qu'il
n'est pas correctement réglé.

Pour régler l'aiguille de haut régime (H)
Le moteur est réglé en usine pour une utilisation au
niveau de la mer. À une altitude plus élevée, dans des
conditions climatiques ou à des températures
différentes, vous devrez peut-être régler l'aiguille de
haut régime.

• Tournez l'aiguille de haut régime pour effectuer des
réglages.

REMARQUE: Ne tournez pas l'aiguille
de haut régime au-delà de la limite de
réglage. Ceci peut endommager le
piston et le cylindre.

Pour vérifier si le carburateur est
correctement réglé
• Assurez-vous que le produit a la bonne capacité

d'accélération.
• Assurez-vous que le produit effectue 4 cycles à plein

régime pendant un court moment.

• Assurez-vous que la chaîne ne tourne pas lorsque le
moteur tourne au ralenti.

• Si le produit n'est pas facile à démarrer ou a une
capacité d'accélération moindre, réglez les aiguilles
de ralenti et de haut régime.

REMARQUE: de mauvais réglages
peuvent endommager le moteur.

Pour remplacer un câble de
démarreur rompu ou usé
1. Desserrez les vis du corps du lanceur.
2. Déposez le corps du lanceur.

3. Dévidez le câble du démarreur sur environ 30 cm/
12 po et placez-le dans l'encoche de la poulie.

4. Laissez tourner lentement la poulie vers l'arrière
pour libérer le ressort de rappel.

5. Retirez le boulon au centre de la poulie et enlevez la
poulie.

6. Retirez le câble de démarreur usé de la poignée et
de la poulie.

7. Attachez un nouveau câble de démarreur à la poulie.
Enroulez le câble du démarreur autour de la poulie
d'environ 3 tours.
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8. Raccordez la poulie au ressort de rappel. L'extrémité
du ressort de rappel doit s'engager dans la poulie.

9. Installez la vis au centre de la poulie.
10. Passez le câble du démarreur à travers le trou du

boîtier du démarreur et de la poignée du câble du
démarreur.

11. Faites un nœud robuste à l'extrémité du câble du
démarreur.

Pour serrer le ressort de rappel
1. Placez le câble du démarreur dans l'encoche de la

poulie.
2. Faites tourner la poulie du démarreur d'environ

2 tours dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. Assurez-vous que vous pouvez tourner la poulie de

½ tour une fois que le câble du démarreur est
complètement déployé.

Pour assembler le boîtier du
démarreur sur le produit
1. Dévidez le câble du démarreur, puis placez le

démarreur contre le carter moteur.
2. Lâchez le câble du démarreur lentement pour

permettre aux cliquets de s'enclencher dans la
poulie.

3. Serrez les vis de maintien du lanceur.

Pour nettoyer le filtre à air
Nettoyez la saleté et la poussière du filtre à air
régulièrement. Cela permet d'éviter un
dysfonctionnement du carburateur, des problèmes de
démarrage, une perte de puissance du moteur, l'usure
des pièces du moteur et l'augmentation de la
consommation de carburant.

1. Retirez le capot de cylindre et le filtre à air.

2. Brossez ou secouez le filtre à air pour le nettoyer.
Utilisez un détergent et de l'eau pour le nettoyer
complètement.

Remarque: un filtre à air ayant servi longtemps ne
peut pas être complètement nettoyé. Remplacez le
filtre à air régulièrement et remplacez toujours un
filtre à air défectueux.

3. Fixez le filtre à air et veillez à assurer une bonne
étanchéité entre le filtre à air et son support.

Remarque: en raison des différentes conditions de
travail, météorologiques ou saisonnières, votre produit
peut être utilisé avec différents types de filtre à air. Pour
davantage d'informations, contactez votre atelier
d'entretien.

Pour contrôler la bougie d'allumage
REMARQUE: Utilisez la bougie
recommandée. Reportez-vous à la section 
Caractéristiques techniques à la page 65.
Une bougie inappropriée peut endommager
le produit.

1. Si le produit n'est pas facile à démarrer ou à utiliser
ou s'il ne fonctionne pas correctement au régime de
ralenti, vérifiez que la bougie ne contient pas de
matériaux indésirables. Afin de réduire le risque de
matériaux indésirables présents sur les électrodes
de la bougie, procédez comme suit :
a) assurez-vous que le régime de ralenti est

correctement réglé ;
b) assurez-vous que le mélange de carburant est

correct ;
c) assurez-vous que le filtre à air est propre.

2. Nettoyez la bougie si elle est sale.
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3. Vérifiez que l'écartement des électrodes est de
0.75 mm/0.030 po.

4. Remplacez la bougie une fois par mois ou plus
fréquemment, si nécessaire.

Pour affûter la chaîne de sciage
Informations relatives au guide-chaîne et à
la chaîne

AVERTISSEMENT: Portez des gants de
protection lorsque vous utilisez ou procédez
à la maintenance de la chaîne. Une chaîne
immobile peut également provoquer des
blessures.

Remplacez un guide-chaîne ou une chaîne usé(e) ou
endommagé(e) par la combinaison guide-chaîne/chaîne
recommandée par Zenoah. Cela est nécessaire pour
maintenir les fonctions de sécurité du produit. Reportez-
vous à la section Accessoires à la page 66 pour une
liste des combinaisons guide-chaîne et chaîne de
rechange recommandées.

• Longueur de guide, po/cm. En général, vous
trouverez la longueur de guide sur l'extrémité arrière
du guide-chaîne.

• Nombre de dents par pignon (T).

• Pas de chaîne, pouces. La distance entre les
maillons entraîneurs de la chaîne doit correspondre
à la distance entre les dents sur le pignon de nez du
guide-chaîne et le pignon d'entraînement.

PITCH = 
D 

D 

2 

• Nombre de maillons entraîneurs (pce). Le nombre
de maillons entraîneurs est déterminé par le type de
guide-chaîne.

• Largeur de la rainure du guide-chaîne, pouces/mm.
La largeur de rainure du guide-chaîne doit être
identique à la largeur des maillons entraîneurs de la
chaîne.

• Trou de graissage de chaîne et trou du tendeur de
chaîne. Le guide-chaîne doit être aligné avec ce
produit.

• Jauge du maillon entraîneur, mm/po.

Informations générales relatives à
l'affûtage des dispositifs de coupe
N'utilisez jamais une chaîne dont les dents sont
émoussées. Si la chaîne est émoussée, vous devez
appliquer plus de pression pour pousser le guide-chaîne
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dans le bois. Si la chaîne est très émoussée, vous ne
produirez pas de copeaux de bois, mais de la sciure.

Une chaîne affûtée avance dans le bois et crée des
copeaux de bois long et épais.

La dent de coupe (A) et la jauge de profondeur (B)
constituent l'élément coupant de la chaîne et sont
appelées « dispositif de coupe ». La différence de
hauteur entre ces deux éléments correspond à la
profondeur de coupe (réglage de la jauge de
profondeur).

A

B

Lorsque vous affûtez un dispositif de coupe, pensez aux
éléments suivants :

• L'angle d'affûtage.

• L'angle d'impact.

• La position de la lime.

• Le diamètre de la lime ronde.

Il est difficile d'affûter correctement une chaîne sans
équipement adapté. Utilisez la jauge de profondeur
Zenoah. Elle vous aidera à préserver des performances
de coupe maximales et un risque de rebond minimal.

AVERTISSEMENT: la force du rebond
augmente beaucoup si vous ne respectez
pas les instructions d'affûtage.

Remarque: reportez-vous à la section Pour affûter les
dispositifs de coupe à la page 59 pour plus
d'informations sur l'affûtage de la chaîne.

Pour affûter les dispositifs de coupe
1. Utilisez une lime ronde et une jauge de profondeur

pour affûter les dents de coupe.

Remarque: reportez-vous à la section Équipement
et angles d'affûtage à la page 66 pour plus
d'informations sur la jauge de profondeur
recommandée par Zenoah pour votre chaîne.

2. Appliquez la jauge de profondeur correctement sur
la dent. Reportez-vous aux instructions fournies
avec la jauge de profondeur.

3. Déplacez la jauge de la face interne de la dent de
coupe à la face externe. Réduisez la pression
lorsque vous utilisez la méthode tirée.

4. Retirez le matériau d'un côté de toutes les dents de
coupe.

5. Retournez le produit et retirez le matériau du côté
opposé.

6. Assurez-vous que toutes les dents de coupe sont de
la même longueur.

Informations générales sur le réglage de la
jauge de profondeur
Le réglage de la jauge de profondeur (C) diminue lors
de l'affûtage de la dent de coupe (A). Afin de préserver
des performances de coupe optimales, vous devez
retirer le matériau d'affûtage de la jauge de profondeur
(B) pour sélectionner le réglage de la jauge de
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profondeur recommandé. Voir Caractéristiques
techniques à la page 65 pour des instructions sur la
méthode de réglage correct de la jauge de profondeur
pour votre chaîne.

A

B

C

AVERTISSEMENT: Le risque de rebond
augmente si le réglage de la jauge de
profondeur est trop important !

Pour régler la jauge de profondeur
Avant d'ajuster le réglage de la jauge de profondeur ou
d'affûter les dispositifs de coupe, reportez-vous à la
section Pour affûter les dispositifs de coupe à la page 59
pour obtenir des instructions. Nous recommandons de
régler la jauge de profondeur tous les trois affûtages des
dents de coupe.

Nous vous recommandons d'utiliser notre gabarit
d'affûtage pour obtenir l'épaisseur souhaitée et le bon
angle pour la jauge de profondeur.

1. Pour le réglage de la jauge de profondeur, utilisez
une lime plate et un gabarit d'affûtage. Utilisez
uniquement le gabarit d'affûtage Zenoah pour
obtenir l'épaisseur souhaitée et le bon angle pour la
jauge de profondeur.

2. Placez le gabarit d'affûtage sur la chaîne.

Remarque: Consultez l'emballage du gabarit
d'affûtage pour plus d'informations sur son
utilisation.

3. Utilisez une lime plate pour retirer la partie de la
jauge de profondeur qui dépasse du gabarit
d'affûtage.

Pour régler la tension de la chaîne
AVERTISSEMENT: une chaîne dont la
tension est inappropriée peut se
désolidariser du guide-chaîne et provoquer
des blessures graves, voire mortelles.

Une chaîne s'allonge lorsque vous l'utilisez. Réglez la
chaîne régulièrement.

1. Desserrez les écrous du guide-chaîne fixant le carter
d'embrayage/frein de chaîne. Utilisez une clé.

Remarque: certains modèles ne possèdent qu'un
seul écrou de guide-chaîne.

2. Resserrez les écrous du guide-chaîne à fond
manuellement.

3. Soulevez l'avant du guide-chaîne et tournez la vis de
réglage de la tension de chaîne. Utilisez une clé.

4. Serrez la chaîne jusqu'à ce qu'elle soit bien plaquée
contre le guide-chaîne, mais qu'elle puisse quand
même se déplacer facilement.

5. Serrez les écrous du guide-chaîne à l'aide de la clé
et soulevez en même temps l'extrémité avant du
guide-chaîne.

6. Assurez-vous que la chaîne peut tourner
manuellement sans problème et ne pend pas du
guide-chaîne.

Reportez-vous à la section Aperçu du produit à la page
36 pour connaître l'emplacement de la vis de serrage de
la chaîne sur votre produit.
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Pour contrôler la lubrification de la
chaîne de sciage
1. Démarrez le produit et faites-le tourner aux ¾ de sa

vitesse.
2. Maintenez le guide-chaîne à environ 20 cm/8 po au-

dessus d'une surface de couleur claire.
3. Si la lubrification de la chaîne est correcte, vous

verrez une ligne d'huile claire sur la surface au bout
de 1 minute.

4. Si la lubrification de la chaîne ne fait pas
correctement son effet, contrôlez le guide-chaîne.
Reportez-vous à la section Pour contrôler le guide-
chaîne à la page 62 pour connaître les instructions.
Adressez-vous à votre atelier d'entretien si les
mesures d'entretien ne suffisent pas.

Pour contrôler le pignon étoile
Le tambour d'embrayage est soudé à un pignon étoile.

• Effectuez régulièrement un contrôle visuel du degré
d'usure du pignon étoile. Remplacez le tambour
d'embrayage et le pignon étoile en cas d'usure trop
importante.

Pour lubrifier le roulement à
aiguilles
1. Tirez la protection anti-rebond vers l'arrière pour

desserrer le frein de chaîne.
2. Desserrez les écrous du guide-chaîne et retirez le

carter d'embrayage.

Remarque: certains modèles ne possèdent qu'un
seul écrou de guide-chaîne.

3. Placez le produit sur une surface stable, le tambour
d'embrayage vers le haut.

4. Retirez le tambour d'embrayage et lubrifiez le
roulement à aiguilles à l'aide d'un pistolet à graisse.
Utilisez de l'huile moteur ou une graisse pour
roulement de haute qualité.

Pour inspecter l'équipement de
coupe
1. Assurez-vous que les rivets et les maillons ne sont

pas fissurés et qu'aucun des rivets n'est desserré.
Remplacez-les si nécessaire.

2. Vérifiez que la chaîne peut être courbée facilement.
Remplacez la chaîne si elle est rigide.

3. Comparez la chaîne à une chaîne neuve pour
déterminer si les rivets et les maillons sont usés.

4. Remplacez la chaîne lorsque la partie la plus longue
de la dent de coupe est inférieure à 4 mm/0,16 po.
Remplacez également la chaîne en cas de fissures
sur les dispositifs de coupe.
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Pour contrôler le guide-chaîne
1. Assurez-vous que la conduite d'huile n'est pas

obstruée. Nettoyez-la si nécessaire.

2. Contrôlez l'absence de bavures sur les bords du
guide-chaîne. Retirez les bavures avec une lime.

3. Nettoyez la rainure du guide-chaîne.

4. Examinez l'usure de la rainure du guide-chaîne.
Remplacez le guide-chaîne si nécessaire.

5. Vérifiez si le nez du guide-chaîne est rugueux ou
très usé.

6. Vérifiez que le pignon du nez du guide-chaîne tourne
librement et que l'orifice de lubrification situé à cet
endroit n'est pas obstrué. Nettoyez-le et lubrifiez-le si
nécessaire.

7. Retournez le guide-chaîne tous les jours pour
prolonger sa durée de vie.

Pour effectuer l'entretien du
réservoir de carburant et du
réservoir d'huile de chaîne
• Vidangez et nettoyez le réservoir de carburant et le

réservoir d'huile de chaîne régulièrement.
• Remplacez le filtre à carburant une fois par an ou

plus fréquemment, si nécessaire.

REMARQUE: Des impuretés dans les
réservoirs sont causes de mauvais
fonctionnement.

Pour régler le débit d'huile de chaîne

AVERTISSEMENT: arrêtez le moteur avant
d'effectuer tout réglage de la pompe à huile.

1. Tournez la vis de réglage de la pompe à huile.
Utilisez un tournevis ou une clé mixte.
a) Tournez la vis de réglage dans le sens des

aiguilles d'une montre pour augmenter le débit
d'huile de chaîne.
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b) Tournez la vis de réglage dans le sens contraire
des aiguilles d'une montre pour réduire le débit
d'huile de chaîne.

Pour nettoyer le circuit de
refroidissement
Le circuit de refroidissement maintient une température
basse dans le moteur. Le circuit de refroidissement

comprend la prise d'air du démarreur et la plaque de
guidage d'air, les cliquets du volant, les ailettes de
refroidissement du cylindre, la conduite de
refroidissement et le carter de cylindre.

1. Nettoyez le circuit de refroidissement avec une
brosse une fois par semaine ou plus fréquemment si
nécessaire.

2. Assurez-vous que le système de refroidissement
n'est pas encrassé ou colmaté.

REMARQUE: un circuit de
refroidissement sale ou colmaté peut
provoquer la surchauffe du produit, ce
qui peut endommager ce dernier.

Dépannage

Le moteur ne démarre pas

Pièce du produit à examiner Cause possible Action

Cliquets du lanceur Les cliquets du démarreur sont
bloqués.

Réglez ou remplacez les cliquets du
démarreur.

Nettoyez le pourtour des cliquets.

Contactez un atelier de service
après-vente agréé.

Réservoir de carburant Mauvais type de carburant. Vidangez le réservoir de carburant et
remplissez-le avec le carburant qui
convient.

Le réservoir de carburant est rempli
d'huile de chaîne.

Si vous avez essayé de démarrer le
produit, contactez votre atelier
d'entretien. Si vous n'avez pas
essayé de démarrer le produit,
vidangez le réservoir de carburant.

Allumage, pas d'étincelle La bougie d'allumage est sale ou
humide.

Assurez-vous que la bougie est
sèche et propre.

L'écartement des électrodes est
incorrect.

Nettoyez la bougie. Assurez-vous
que l'écartement des électrodes et
de la bougie est correct, et que le
type de bougie correspond au type
recommandé ou équivalent.

Reportez-vous à la section 
Caractéristiques techniques à la
page 65 pour connaître l'écartement
correct des électrodes.
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Pièce du produit à examiner Cause possible Action

Bougie et cylindre La bougie d’allumage est desserrée. Serrez la bougie d’allumage.

Le moteur est noyé en raison de
démarrages répétés à plein régime
après l'allumage.

Retirez et nettoyez la bougie. Placez
le produit sur le côté en positionnant
le trou de bougie loin de vous. Tirez
la poignée du câble du démarreur
entre 6 et 8 fois. Montez la bougie et
démarrez le produit. Reportez-vous à
la section Pour démarrer le produit à
la page 47.

Le moteur démarre, puis s'arrête à nouveau

Pièce du produit à examiner Cause possible Action

Réservoir de carburant Mauvais type de carburant. Vidangez le réservoir de carburant et
remplissez-le avec le carburant qui
convient.

Carburateur Le régime de ralenti n'est pas
correct.

Contactez votre atelier d'entretien.

Filtre à air Filtre à air bouché. Nettoyez ou remplacez le filtre à air.

Filtre à carburant Filtre à carburant bouché. Remplacez le filtre à carburant.

Transport et stockage
Transport et stockage
• Pour le stocker et transporter le produit et le

carburant, assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite ou de
vapeurs. Les étincelles ou les flammes nues
produites par exemple par des appareils électriques
ou chaudières peuvent provoquer un incendie.

• Utilisez uniquement des récipients homologués pour
le transport et le stockage de carburant.

• Videz les réservoirs de carburant et d'huile de
chaîne avant tout transport ou avant le remisage
pour une période prolongée. Mettez le carburant et
l'huile de chaîne au rebut dans une déchetterie
appropriée.

• Utilisez la protection de transport du produit pour
éviter les blessures et les dégâts causés au produit.
Une chaîne immobile peut également provoquer des
blessures graves.

• Retirez le capuchon de la bougie et serrez le frein de
chaîne.

• Fixez le produit pour le transporter.

Pour préparer votre produit pour un
entreposage à long terme
1. Démontez et nettoyez la chaîne ainsi que la rainure

du guide-chaîne.

REMARQUE: si la chaîne et le guide-
chaîne ne sont pas nettoyés, ils risquent
de devenir rigides ou de s'obstruer.

2. Fixez la protection de transport.
3. Nettoyez le produit. Reportez-vous à la section 

Maintenance à la page 52 pour connaître les
instructions.

4. Effectuez un entretien complet du produit.
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Zenoah GZ2700T

Moteur

Cylindrée, cm3 27,0

Régime de ralenti, tr/min 2 900

Puissance moteur maximale selon ISO 8893,
kW/ch/tr/min

1,1/1,5 @ 9 500

Système d'allumage5

Bougie NGK CMR6A

Écartement des électrodes, mm 0,75

Carburant et dispositif de lubrification

Capacité du réservoir de carburant, litres/cm3 0,19/190

Capacité du réservoir d'huile, litre/cm3 0,17/170

Type de pompe à huile Réglable

Poids

Poids, kg 2,7

Émissions sonores6

Niveau de puissance sonore mesuré dB(A) 110

Niveau de puissance sonore, garanti LWA dB(A) 111

Niveaux sonores7

Niveau de pression sonore équivalent au niveau de
l'oreille de l'utilisateur, dB(A)

98

Niveaux de vibration équivalents, a hveq8

Poignée avant, m/s2 4,5

Poignée arrière, m/s2 4,6

Chaîne/guide-chaîne

5 Utilisez toujours le type de bougie recommandé. Une bougie incorrecte peut endommager le piston/le
cylindre.

6 Émissions sonores dans l'environnement mesurées comme puissance sonore (LWA) selon la directive
européenne CE 2000/14/CE.

7 le niveau de pression sonore équivalent, selon la norme ISO 22868, correspond à la somme d'énergie
pondérée en fonction du temps pour divers niveaux de pression sonore à différents régimes. La dispersion
statistique type pour le niveau de pression sonore équivalent se traduit par une déviation standard de 1 dB
(A).

8 le niveau de vibrations équivalent, selon ISO 22867, correspond à la somme d'énergie pondérée pour les
niveaux de vibrations à différents régimes. Les données reportées pour le niveau de vibrations équivalent
montrent une dispersion statistique type (déviation standard) de 1 m/s2.
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Zenoah GZ2700T

Type de roue d'entraînement/nombre de dents Étoile de 3/8", 6 dents, étoile de 1/4", 8 dents

Vitesse de la chaîne à 133 % du régime du moteur
maximum, m/s.

24,1/21,4

Accessoires
Équipement de coupe recommandé
La sécurité des modèles de tronçonneuses Zenoah
GZ2700T a été évaluée conformément à la norme EN
ISO 11681-2:2011/A1:2017 (matériel forestier -
tronçonneuses portatives - exigences en matière de
sécurité et tests. Partie 2 : tronçonneuses pour entretien
arboricole) ; ces modèles répondent aux exigences en
matière de sécurité lorsqu'ils sont équipés des

combinaisons de guide-chaîne et chaîne répertoriées ci-
dessous.

Chaîne à faible rebond
Une chaîne de tronçonneuse conçue pour un faible
rebond, conforme à l'exigence de faible rebond requis
par la norme ANSI B175.1-2012.

Rebond et rayon du nez du guide-chaîne

Guide-chaîne Chaîne

Longueur,
cm/po

Pas, po Jauge,
mm/po

Rayon max.
du nez

Type Combinaison
s guide-
chaîne et
chaîne

Faible
rebond

10/25 1/4 0,050/1,3 R10 Husqvarna
H00

60

12/30 1/4 0,050/1,3 R10 68

10/25 3/8 0,050/1,3 7T Husqvarna
H37

40 Oui

12/30 3/8 0,050/1,3 7T 45

La longueur de coupe effective mesure généralement
1 po de moins que la longueur de guide-chaîne
nominale.

Équipement et angles d'affûtage
Utilisez une jauge de profondeur Zenoah pour affûter la
chaîne. Une jauge de profondeur Zenoah vous permet

de vous assurer que vous avez les bons angles
d'affûtage. Les références sont indiquées dans le
tableau ci-dessous.

Si vous ne savez pas comment identifier le type de
chaîne de votre produit, visitez www.zenoah.com pour
obtenir plus d'informations.

H00 4,0 mm/5/32 po 580 68 74-01 0,65 mm/
0,025 po 30° 85°

H37 4,0 mm/5/32 po 505 24 37-01 0,65 mm/
0,025 po 30° 80°
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Déclaration de conformité CE
Déclaration de conformité CE
Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suède, tél. :
+46-36-146500, déclarons, sous notre seule
responsabilité, que les tronçonneuses pour entretien
des arbres Zenoah GZ2700T à partir des numéros de
série de l'année de fabrication 2018 et au-delà (l'année
est indiquée en clair sur la plaque d'identification et
suivie d'un numéro de série) sont conformes aux
dispositions des DIRECTIVES DU CONSEIL :

• du 17 mai 2006 « relative aux machines »
2006/42/CE.

• du 26 février 2014 « relative à la compatibilité
électromagnétique » 2014/30/UE.

• du 8 mai 2000 « émissions sonores dans
l'environnement » 2000/14/CE.

• du 8 juin 2011 « relative à la limitation de l'utilisation
de certaines substances dangereuses au sein
d'équipements électriques et électroniques »
2011/65/UE.

Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées :
EN ISO 12100:2010, EN ISO 14982:2009, EN ISO
11681-2:2011/A1:2017, EN 50581:2012.

L'organisme notifié : 0404, RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 7035 SE-750 07 Uppsala,
Suède, a effectué des tests de type CE conformément à
l'article 12, paragraphe 3b de la directive européenne
relative aux machines (2006/42/CE). Le certificat de
l'examen de type CE conformément à l'annexe IV, porte
le numéro : 0404/18/2516 – GZ2700T.

En outre, 0404, RISE SMP Svensk Maskinprovning AB,
Box 7035 SE-750 07 Uppsala, Suède, a confirmé la
conformité avec l'annexe V de la Directive du
conseil 2000/14/CE du 8 mai 2000 « relative aux
émissions sonores dans l'environnement ». Le certificat
porte le numéro : 01/161/111 - GZ2700T.

Pour toute information relative aux émissions sonores,
veuillez consulter la section Caractéristiques techniques
à la page 65.

La tronçonneuse livrée est conforme à l'exemplaire qui a
été soumis au test de type CE.

Huskvarna, 10/09/2018

Per Gustafsson, Directeur du développement
(Représentant autorisé de Husqvarna AB et
responsable de la documentation technique.)
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Introduzione
Uso previsto
Questo prodotto è per i professionisti di silvicoltura,
come la potatura delle cime degli alberi.

Nota: I regolamenti nazionali possono imporre
restrizioni sull'uso del prodotto.

Descrizione del prodotto
Zenoah GZ2700T è una motosega portatile con motore
a benzina.

Il lavoro è in costante evoluzione per aumentare
sicurezza ed efficienza durante le attività. Rivolgersi al
centro di assistenza per maggiori informazioni.

Panoramica del prodotto

1

14

26

27

28

29
29 24

2

4

5

33

9

13

12

7
19

36
2520

22

32

31

30

23

34

3

17

6
1011

29
8

21
35

15
16

18

1. Freno della catena con protezione anti-contraccolpo
2. Interruttore di avviamento/arresto
3. Decalcomania di informazioni e avvertenza
4. Impugnatura superiore
5. Coperchio del filtro dell'aria

6. Valvola dell'aria
7. Occhiello della corda
8. Primer del carburante
9. Serbatoio del carburante
10. Maniglia della fune di avviamento
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11. Carter avviamento
12. Impugnatura anteriore
13. Serbatoio dell'olio della catena
14. Rocchetto puntale
15. Catena
16. Barra di guida
17. Grilletto acceleratore
18. Blocco del grilletto acceleratore
19. Occhiello della cinghia
20. Coperchio della frizione
21. Vite tendicatena
22. Targhetta prodotto e numero di serie
23. Fermo della catena
24. Vite di regolazione pompa dell’olio
25. Dado della barra
26. Protezione di trasporto
27. Manuale operatore
28. Chiave universale
29. Sistema di smorzamento delle vibrazioni, 3 unità
30. Candela
31. Cappuccio della candela
32. Marmitta
33. Filtro dell'aria
34. Nastro del freno
35. Fermo tendicatena
36. Carteratura marmitta

Simboli riportati sul prodotto
Prestare attenzione e utilizzare il prodotto
correttamente. Il prodotto può causare gravi
lesioni o morte dell'operatore o altre
persone.

Leggere attentamente il Manuale
dell'operatore e accertarsi di aver compreso
le istruzioni prima di utilizzare questo
prodotto.

Indossare sempre elmetto protettivo, cuffie
protettive e protezione per gli occhi
omologati.

Il presente prodotto è conforme alle direttive
CEE vigenti.

Emissioni di rumore nell'ambiente in
conformità con le Direttive della Comunità
Europea. Le emissioni di rumore del
prodotto sono specificate in Dati tecnici alla
pagina 96 e sull'etichetta.

Freno della catena, inserito (a destra). Freno
della catena, disinserito (a sinistra).

Primer del carburante.

Regolazione della pompa dell'olio.

Carburante.

Olio per catena.

L'operatore deve usare la motosega
afferrandola con entrambe le mani.

Mai usare la motosega tenendola con una
sola mano.

Prevenire il contatto della punta della lama
con corpi estranei.

Avvertenza! Il contatto fra punta della lama e
corpi estranei può dare origine a
contraccolpi, provocando una reazione che
scaglia la barra verso l’alto e all’indietro, in
direzione dell’utente. Possono insorgere
gravi lesioni personali.

Utilizzare opportune protezioni per piedi,
gambe, mani e braccia.

Questa motosega  
destinata unicamente 
all’uso da parte di 
personale specializzato 
nel campo della 
silvicoltura. Vedere il 
manuale operatore!

Posizione di lavoro.

Comando dell'aria.
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aaaassxxxx La targhetta dati di
funzionamento riporta il
numero di serie. aaaa è
l'anno di produzione e ss
è la settimana di
produzione.

Nota: I restanti simboli/decalcomanie sul prodotto
riguardano particolari requisiti necessari per ottenere la
certificazione in alcuni mercati.

UE V
AVVERTENZA: La manomissione del
motore rende nulla l'omologazione UE del
prodotto.

Sicurezza
Definizioni di sicurezza
Le avvertenze, le precauzioni e le note sono utilizzate
per evidenziare le parti importanti del manuale.

AVVERTENZA: Utilizzato se è presente un
rischio di lesioni o morte dell'operatore o di
passanti nel caso in cui le istruzioni del
manuale non vengano rispettate.

ATTENZIONE: Utilizzato se è presente un
rischio di danni al prodotto, ad altri materiali
oppure alla zona adiacente nel caso in cui le
istruzioni del manuale non vengano
rispettate.

Nota: Utilizzato per fornire ulteriori informazioni
necessarie in una determinata situazione.

Istruzioni di sicurezza generali

AVVERTENZA: Leggere le seguenti
avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

• Una motosega usata in modo errato o negligente
diventa uno strumento pericoloso, in grado di
provocare lesioni gravi, anche letali. È di estrema
importanza leggere e comprendere il contenuto di
questo manuale di istruzioni.

• Evitare assolutamente di modificare la versione
originale del prodotto senza l'autorizzazione del
fabbricante. Non utilizzare un prodotto che sembra
essere stato modificato da terzi e utilizzare solo gli
accessori raccomandati per questo prodotto.
Modifiche e/o accessori non autorizzati possono
causare gravi lesioni personali o mortali all'operatore
o a terzi.

• L'interno della marmitta contiene sostanze chimiche
che potrebbero essere cancerogene. Evitare il
contatto con queste sostanze in caso di marmitta
danneggiata.

• L'inalazione prolungata dei fumi di scarico del
motore, dei vapori dell'olio della catena e della

polvere di segatura può essere dannosa per la
salute.

• Durante il funzionamento, questo prodotto genera un
campo elettromagnetico. Tale campo può interferire,
in alcuni casi, con persone portatrici di impianti
medici attivi o passivi. Per ridurre il rischio di
condizioni che possono implicare lesioni personali
gravi o mortali, i portatori di tali impianti devono
consultare il proprio medico e il produttore
dell'impianto prima di utilizzare questo prodotto.

• Le informazioni contenute nel presente manuale
operatore non sostituiscono l'esperienza e la
professionalità di un professionista. In situazioni in
cui vi sono dubbi su come procedere, rivolgersi
sempre a un esperto. Contattare il servizio di
assistenza o un utente esperto. Evitare ogni tipo di
operazione per la quale non ci si ritenga
sufficientemente competenti!

Istruzioni di sicurezza per l'utilizzo

AVVERTENZA: Leggere le seguenti
avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

• Questa motosega a impugnatura superiore è
progettata appositamente per la potatura e i lavori di
manutenzione sugli alberi. La forma particolare delle
impugnature di questa motosega (molto ravvicinate)
rende più difficoltoso il controllo dell'attrezzo. Perciò
queste particolari motoseghe devono essere
utilizzate per operare sugli alberi solo da operatori
opportunamente addestrati nelle tecniche di potatura
e di taglio, adottando le necessarie misure di
sicurezza (cestello, corde, cintura di sicurezza). Si
consiglia di utilizzare le motoseghe normali (con le
impugnature distanziate) per tutti i lavori di taglio
eseguiti a livello del suolo.

• Per lavorare sugli alberi è necessario adottare
particolari tecniche di taglio, in modo da diminuire il
rischio di ferirsi. Non lavorate mai sugli alberi se non
avete una preparazione professionale specifica per
questo tipo di attività, che deve comprendere la
conoscenza delle tecniche di utilizzo degli attrezzi di
salita e dei dispositivi di sicurezza, come funi,
cinghie, ramponi, moschettoni ecc.
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• Non tentare, di afferrare le parti che cadono. Non
procedere mai con il taglio quando si è assicurati
solo con una fune. Utilizzare sempre due funi di
sicurezza.

• Durante operazioni di abbattimento critiche,
sollevare immediatamente le protezioni acustiche
dopo il taglio, in modo da poter percepire rumori
insoliti ed eventuali segnali di avvertimento.

• Prima di usare questo prodotto è necessario
comprendere l'effetto di un contraccolpo e come può
essere evitato. Per le istruzioni, fare riferimento a 
Informazioni per il contraccolpo alla pagina 78.

• Non usare mai un prodotto difettoso. Eseguire i
controlli di sicurezza e attenersi alle istruzioni di
manutenzione e riparazione riportate nel presente
manuale. Alcuni interventi devono essere eseguiti da
personale specializzato. Per le istruzioni, fare
riferimento a Manutenzione alla pagina 84.

• Non utilizzare mai il prodotto che presenta danni
visibili al coperchio della candela e al cavo della
candela. Sussiste il rischio di formazione di scintille,
con conseguente pericolo di incendio.

• Non utilizzare mai il prodotto in condizioni di
stanchezza oppure sotto l'effetto di alcolici,
stupefacenti o farmaci in grado di alterare la vista, la
capacità di valutazione o la coordinazione.

• Evitare di lavorare in condizioni meteorologiche
avverse, ad esempio nebbia fitta, pioggia battente,
vento forte, freddo intenso ecc. Lavorare in
condizioni meteorologiche avverse è stancante e
comporta spesso situazioni di rischio quali terreno
scivoloso, cambio di direzione di caduta dell'albero
ecc.

• Il rischio di contraccolpo è maggiore in caso di
attrezzatura di taglio difettosa o combinazione errata
di barra guida e catena! Utilizzare esclusivamente le
combinazioni barra guida/catena raccomandate e
attenersi alle istruzioni per l'affilatura. Per le
istruzioni, fare riferimento a Accessori alla pagina
97.

• Non avviare mai un prodotto senza che la barra di
guida, la catena e tutti i coperchi siano correttamente
montati. Per le istruzioni, fare riferimento a 
Introduzione alla pagina 75. Senza una barra di
guida e una catena montate sul prodotto, la frizione
può allentarsi e provocare gravi lesioni.

• Non avviare mai la macchina in ambienti chiusi.
Tener presente che i gas di scarico sono nocivi.

• Osservare l'ambiente circostante per escludere il
rischio che persone o animali vengano a contatto

con la macchina o ne compromettano il controllo da
parte vostra.

• Una carenza di concentrazione può far sì che il
settore di contraccolpo sulla barra incontri
inavvertitamente un ramo, un albero abbattuto o altri
oggetti che potrebbero causare il contraccolpo.

• Non usare mai la motosega tenendola con una sola
mano. La motosega non viene controllata in modo
sicuro con una sola mano; potete provocarvi lesioni.
Tenere sempre l'impugnatura con una presa solida e
stabile con entrambe le mani.

• Impugnare saldamente la motosega con la mano
destra sull'impugnatura superiore e quella sinistra
sull'anteriore. Tutte le dita devono essere ben chiuse
intorno alle impugnature. Questa presa vale per tutti
gli operatori, anche se mancini. In questo modo si
riduce al massimo l'effetto del contraccolpo e si
mantiene il controllo della motosega. Non lasciare
andare mai le impugnature!
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• Non usare mai la motosega a un'altezza superiore a
quella della spalla.

• Non usare mai il prodotto se non si può chiedere
aiuto in caso di incidente.

• A volte restano incastrate schegge nel coperchio
della frizione, causando un inceppamento della
catena. Spegnere sempre il motore prima della
pulizia.

• Se la catena si blocca nel taglio: spegnere il motore!
• Un motore acceso in un ambiente chiuso o mal

ventilato può essere causa di morte per
avvelenamento da monossido di carbonio.

• I fumi di scarico del motore sono molto caldi e
possono contenere scintille in grado di provocare
incendi. Non avviare il prodotto in ambienti chiusi o
vicino a materiale infiammabile.

• Utilizzare il freno della catena come freno di
stazionamento quando si avvia il prodotto e quando
ci si sposta per brevi distanze. Portare sempre il
prodotto con l'impugnatura anteriore. Ciò diminuisce
il rischio che l'operatore o una persona vicina venga
colpita dalla catena.

• L'esposizione eccessiva alle vibrazioni può causare
lesioni neuro-vascolari a chi soffre di disturbi
circolatori. In caso di sintomi riferibili a
un'esposizione eccessiva alle vibrazioni, contattare il
medico. Tali sintomi possono essere torpore, perdita
della sensibilità, "punture", "prurito", dolore,
riduzione o perdita della forza, decolorazione della
pelle o modifiche strutturali della sua superficie. Tali
sintomi si riscontrano soprattutto sulle mani, sui polsi
e alle dita. I sintomi possono accentuarsi a
temperature rigide.

• È impossibile prevedere tutte le situazioni che
possono insorgere durante l'utilizzo di una
motosega. Prestare sempre attenzione e usare il
buon senso. Evitate tutte le situazioni che ritenete
essere superiori alle vostre capacità. Se dopo aver
letto le presenti istruzioni avete ancora dubbi in
merito alle procedure operative, rivolgetevi a un
esperto prima di continuare. Non esitate a contattare
il rivenditore o Zenoah per qualsiasi domanda
sull'utilizzo della motosega. Oltre a offrirvi assistenza
e consulenza, vi aiuteremo a usare la vostra
motosega in maniera efficiente e sicura. Vi
consigliamo di frequentare un corso sull'utilizzo delle

motoseghe se possibile. Il rivenditore, un istituto
professionale o la biblioteca possono consigliarvi il
materiale didattico disponibile oppure informarvi sui
corsi di addestramento.

Abbigliamento protettivo personale

AVVERTENZA: Leggere le seguenti
avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

• La maggior parte degli incidenti si verifica quando la
catena colpisce l'operatore. Utilizzare sempre
abbigliamento protettivo personale omologato
durante il funzionamento. L'abbigliamento protettivo
personale non offre una completa protezione da
lesioni, tuttavia diminuisce il grado delle lesioni in
caso di incidente. Rivolgersi al centro di assistenza
per le raccomandazioni sulle attrezzature da
utilizzare.

• Gli indumenti devono essere aderenti ma non
limitare i movimenti. Controllare regolarmente le
condizioni dell'abbigliamento protettivo personale.

• Utilizzare un elmetto protettivo omologato.
• Usare cuffie protettive omologate. Una lunga

esposizione al rumore può comportare lesioni
permanenti all'udito.

• Indossare occhiali protettivi o una visiera per ridurre
il rischio di danni legati alla proiezione di oggetti. Il
prodotto può lanciare oggetti quali trucioli di legno,
piccoli pezzi di legno e altro con forte violenza.
Possono insorgere gravi lesioni, in particolare agli
occhi.

• Utilizzare guanti dotati di protezione per sega.
• Utilizzare pantaloni dotati di protezione per sega.
• Utilizzare stivali dotati di protezione per sega, punta

in acciaio e suola antiscivolo.
• Tenere sempre a portata di mano la cassetta di

pronto soccorso.
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• Pericolo di scintille. Tenere sempre a portata di
mano degli estintori e una pala per spegnere le
fiamme ed evitare incendi boschivi.

Dispositivi di sicurezza sul prodotto

AVVERTENZA: Leggere le seguenti
avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

• Non utilizzare un prodotto con dispositivi di sicurezza
difettosi.

• Effettuare regolarmente un controllo dei dispositivi di
sicurezza. Fare riferimento a Controlli e
manutenzione dei dispositivi di sicurezza sul
prodotto alla pagina 85.

• Se i dispositivi di sicurezza sono difettosi, rivolgersi
al rivenditore Zenoah.

Freno della catena con protezione anti-contraccolpo
Il prodotto è dotato di un freno della catena che arresta
la catena in caso di contraccolpo. Il freno della catena
riduce il rischio di incidenti, ma solamente l'operatore
può prevenirli con il suo operato.

Il freno della catena (A) si attiva manualmente con la
mano sinistra o in automatico con il meccanismo a
rilascio inerziale. Spingere la protezione
anticontraccolpo (B) per inserire manualmente il freno
della catena.

A

B

B

Spostare in avanti la protezione anticontraccolpo per
disinserire il freno della catena.

Blocco del grilletto acceleratore
Il blocco del grilletto acceleratore previene l'azionamento
accidentale del grilletto acceleratore. Se si mette la
mano intorno all'impugnatura e si preme il blocco del

grilletto acceleratore (A), si rilascia il grilletto
acceleratore (B). Rilasciando l'impugnatura, il grilletto
acceleratore e il blocco del grilletto acceleratore
ritornano entrambi alla posizione iniziale. Questa
funzione blocca il grilletto acceleratore al minimo.

B

A

Fermo della catena
Il fermo della catena trattiene la catena in caso di rottura
o di sgancio. La giusta tensione della catena e la
manutenzione della catena e della barra di guida
applicata correttamente diminuiscono il rischio di
incidenti.

Sistema di smorzamento delle vibrazioni
Il sistema di smorzamento delle vibrazioni riduce le
vibrazioni all'impugnatura. Gli smorzatori funzionano
come separazione tra il corpo del prodotto e
l'impugnatura.

Per le informazioni su dove si trova il sistema di
smorzamento delle vibrazioni sul prodotto, fare
riferimento a Panoramica del prodotto alla pagina 68.

Interruttore di avviamento/arresto
L'interruttore di avviamento/arresto serve ad arrestare il
motore.
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Marmitta

AVVERTENZA: La marmitta si riscalda
notevolmente durante e dopo l'utilizzo, e
quando il motore è a regime minimo. Vi è il
rischio di incendio, soprattutto quando si
aziona il prodotto vicino a materiali
infiammabili e/o fumi.

AVVERTENZA: Non utilizzare un prodotto
senza marmitta o con marmitta difettosa.
Una marmitta difettosa può aumentare il
livello acustico e il rischio di incendio.
Tenere gli estintori vicino. Non utilizzare un
prodotto senza rete parascintille o con una
rete rotta se tale dispositivo è necessario
nella propria area.

La marmitta assicura il minimo livello acustico e
allontana i fumi di scarico dall'operatore. In aree dal
clima caldo e asciutto può sussistere un grosso rischio
di incendi. Rispettare le norme locali e le istruzioni di
manutenzione.

Sicurezza nell'uso del carburante

AVVERTENZA: Leggere le seguenti
avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

• Durante il rifornimento e la preparazione della
miscela (benzina e olio per motori a due tempi)
assicurare la massima ventilazione.

• Il carburante e i vapori tossici sono altamente
infiammabili e la loro inalazione o il contatto con la
pelle può provocare gravi lesioni. Agire dunque con
cautela quando si utilizza il carburante e accertarsi
che vi sia una buona ventilazione.

• Maneggiare con cura olio della catena e carburante.
Attenzione al pericolo di incendio, esplosione e a
quelli conseguenti all'inalazione.

• Non fumare né collocare sorgenti di calore vicino al
carburante.

• Spegnere il motore e lasciarlo raffreddare alcuni
minuti prima di eseguire il rifornimento.

• Prima di eseguire il rifornimento, aprire lentamente il
tappo del serbatoio in modo da garantire il lento
rilascio della pressione.

• Dopo il rifornimento chiudere bene il tappo.
• Effettuare sempre il rifornimento a motore spento.

• Allontanare sempre la macchina ad almeno 3 metri
dal luogo e dalla fonte di rifornimento prima della
messa in moto.

Min. 3m

(10 ft)

Dopo il rifornimento, ci sono alcune situazioni in cui la
macchina non va mai avviata:

• Se vi sono gocce di carburante oppure olio della
catena sulla macchina. In tal caso eliminare ogni
traccia di liquido e lasciare evaporare i residui di
benzina.

• Se è stato versato del carburante sull'operatore o
sugli abiti. In questo caso lavare gli abiti e le parti del
corpo che sono venute a contatto con il carburante.
Usare acqua e sapone.

• Se la macchina perde carburante. Controllare
regolarmente la presenza di eventuali perdite dal
serbatoio del carburante, dal tappo del carburante o
dai tubi di alimentazione.

Istruzioni di sicurezza per la manutenzione

AVVERTENZA: Leggere le seguenti
avvertenze prima di eseguire la
manutenzione del prodotto.

• Eseguire solo gli interventi di manutenzione e
assistenza descritti in questo manuale dell'operatore.
Lasciare che il personale professionale addetto
all'assistenza esegua tutti gli altri interventi di
manutenzione e riparazione.

• Eseguire regolarmente i controlli di sicurezza e
attenersi alle istruzioni di manutenzione e
riparazione riportate nel presente manuale. La
manutenzione ordinaria aumenta la durata del
prodotto e riduce il rischio di incidenti. Per le
istruzioni, fare riferimento a Manutenzione alla
pagina 84.

• Se i controlli di sicurezza in questo manuale
dell'operatore non sono approvati dopo aver
eseguito la manutenzione, rivolgersi al proprio
rivenditore addetto all'assistenza. La nostra azienda
garantisce la disponibilità di personale qualificato per
le riparazioni e l'assistenza del prodotto.
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Istruzioni di sicurezza per l'attrezzatura di taglio

AVVERTENZA: Leggere le seguenti
avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

• Utilizzare solo la barra di guida/le combinazioni di
catena e attrezzature di affilatura raccomandate. Per
le istruzioni, fare riferimento a Accessori alla pagina
97.

• Indossare guanti protettivi quando si maneggia la
catena o quando si esegue la manutenzione. Una
catena che non si muove può causare anche lesioni.

• Mantenere i denti di taglio ben affilati. Seguire le
istruzioni e usare la dima di affilatura consigliata.
Una catena danneggiata o mal affilata aumenta il
rischio di incidenti.

• Mantenere una corretta regolazione dello spessore
del truciolo. Seguire le istruzioni, mantenendo la
regolazione del limitatore di spessore. Una
regolazione del limitatore di spessore troppo grande
aumenta il rischio di contraccolpo.

• Assicurarsi che la catena sia correttamente tesa. Se
la catena non è serrata contro la barra di guida, la
catena può sganciarsi. Una tensione della catena
non corretta aumenta l'usura della barra di guida,
della catena e del pignone di azionamento della
catena. Fare riferimento a Come regolare la tensione
della catena alla pagina 91.

• Eseguire la manutenzione dell'attrezzatura di taglio
regolarmente e mantenerla correttamente lubrificata.
Se la catena non è correttamente lubrificata, il
rischio di usura della barra di guida, della catena e
del pignone di azionamento della catena aumenta.

Montaggio
Introduzione

AVVERTENZA: Leggere e comprendere il
capitolo sulla sicurezza prima di montare il
prodotto.

Montaggio della barra di guida e
della catena
1. Disinserire il freno della catena.
2. Allentare il dado della barra e rimuovere il coperchio

della frizione.

Nota: Se il coperchio della frizione risulta difficile da
rimuovere, serrare il dado della barra, innestare il
freno della catena e rilasciare. Se si rilascia
correttamente, si sente un clic.

3. Montare la barra di guida sopra il bullone della barra.
Spostare la barra di guida nella sua posizione più
arretrata.

4. Montare correttamente la catena attorno al pignone
guida e inserirla nella scanalatura sulla barra di
guida.

AVVERTENZA: Indossare sempre
guanti protettivi quando si monta la
catena.

863 - 002 - 10.10.2018 75



5. Assicurarsi che i bordi dei taglienti siano rivolti in
avanti sul lato superiore della barra di guida.

6. Allineare il foro della barra di guida con il fermo
tendicatena e montare il coperchio della frizione.

7. Stringere con le dita il dado della barra.
8. Serrare la catena. Fare riferimento a Come regolare

la tensione della catena alla pagina 91 per
istruzioni.

9. Serrare i dadi della barra.

Nota: Alcuni modelli dispongono di 1 solo dado della
barra.

Funzionamento
Introduzione

AVVERTENZA: Leggere e comprendere il
capitolo sulla sicurezza prima di utilizzare la
macchina.

Verifica della funzionalità della
macchina prima del suo utilizzo
1. Accertarsi che il freno della catena funzioni

correttamente e che non sia danneggiato.
2. Accertarsi che il blocco del grilletto acceleratore

funzioni correttamente e che non sia danneggiato.
3. Accertarsi che il pulsante di avvio/arresto funzioni

correttamente e che non sia danneggiato.
4. Accertarsi che non vi siano tracce di olio sulle

impugnature.
5. Accertarsi che il sistema di smorzamento delle

vibrazioni funzioni correttamente e che non sia
danneggiato.

6. Accertarsi che la marmitta funzioni correttamente e
che non sia danneggiata.

7. Accertarsi che tutte le parti siano assemblate
correttamente e non siano danneggiate o assenti.

8. Accertarsi che il fermo della catena sia collegato
correttamente.

9. Accertarsi che la tensione della catena sia corretta.

9

2

75

13

8

4

6

Carburante
Questo prodotto è dotato di un motore a due tempi.

ATTENZIONE: Un carburante di tipo errato
può causare danni al motore. Utilizzare una
miscela di benzina e olio per motori a due
tempi.
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Carburante premiscelato
• Utilizzare carburante alchilato premiscelato Zenoah

di buona qualità, per garantire le migliori prestazioni
e l'aumento della durata del motore. Questo
carburante contiene sostanze chimiche meno
pericolose rispetto al normale carburante, che riduce
le emissioni di scarico pericolose. Con questo
carburante, che mantiene i componenti del motore
più puliti, la quantità di residui dopo la combustione è
inferiore.

Per miscelare il carburante

Benzina
• Utilizzare benzina senza piombo di buona qualità

con massimo il 10% di etanolo.

ATTENZIONE: Non utilizzare benzina
con un numero di ottani inferiore a 90
RON/87 AKI. Un numero inferiore di
ottani può causare il battito in testa del
motore, che provoca danni al motore.

• Si raccomanda di utilizzare una benzina con maggior
numero di ottani per un lavoro continuo e con elevati
giri/min.

Olio per motori a due tempi
• Per risultati e prestazioni ottimali, utilizzare l'olio per

motori a due tempi Zenoah.
• Se l'olio per motori a due tempi Zenoah non è

disponibile, utilizzare un olio per motori a due tempi
raffreddati ad aria di buona qualità. Rivolgetevi al
vostro rivenditore addetto all'assistenza per
selezionare il tipo di olio.

ATTENZIONE: Non usare mai olio per
motori fuoribordo a due tempi raffreddati
ad acqua. Non utilizzare olio per motori a
quattro tempi.

Per miscelare benzina e olio per motori a due tempi

Benzina, litri Olio a due
tempi, litri

2% (50:1)

5 0,10

10 0,20

15 0,30

20 0,40

ATTENZIONE: Piccoli errori possono
influenzare drasticamente il rapporto della
miscela quando si miscelano piccole
quantità di carburante. Misurare con

precisione la quantità d'olio e accertarsi di
ottenere la giusta miscela.

1. Riempire metà della quantità di benzina in un
contenitore pulito per carburante.

2. Aggiungere la quantità totale di olio.
3. Mescolare la miscela.
4. Aggiungere la quantità residua di benzina nel

contenitore.
5. Mescolare agitando con cura la miscela di

carburante.

ATTENZIONE: Non mescolare il carburante
più di 1 volta al mese.

Rifornimento di carburante
1. Pulire l’area intorno al tappo del serbatoio del

carburante.

2. Agitare il contenitore e assicurarsi che il carburante
sia ben mescolato.

3. Stringere con cura il tappo del serbatoio del
carburante.

4. Spostare il dispositivo ad almeno 3 m/10 ft dal luogo
e dalla fonte di rifornimento prima della messa in
moto.

Nota: Per individuare il serbatoio del carburante sul
prodotto, fare riferimento a Panoramica del prodotto alla
pagina 68.

Per fare un rodaggio
• Durante le prime 10 ore di funzionamento, non

accelerare al massimo senza carico per un periodo
prolungato.
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Come utilizzare l'olio della catena

AVVERTENZA: Non utilizzare olio di
scarico, che può causare lesioni
all'operatore ed è nocivo per l'ambiente.
L’olio di scarico inoltre può provocare danni
alla pompa dell'olio, alla barra guida e alla
catena.

AVVERTENZA: La catena può rompersi se
l'attrezzatura di taglio non è stata lubrificata
a sufficienza. Rischio di lesioni gravi o letali
per l'operatore.

AVVERTENZA: Questo prodotto dispone di
una funzione che consente al carburante di
esaurirsi prima dell'olio della catena.
Utilizzare l'olio per la catena appropriato
perché questa funzione venga attivata
correttamente. Rivolgersi al proprio centro di
assistenza quando si sceglie l'olio della
catena.

Nota: Il prodotto è dotato di un sistema di lubrificazione
della catena automatico. Inoltre, è possibile regolare il
flusso dell'olio. Vedere Regolazione del flusso dell'olio
della catena alla pagina 93.

• Utilizzare l'olio della catena Zenoah per ottenere la
massima durata della motosega e per evitare gli
effetti negativi sull'ambiente. Se l'olio della catena
Zenoah non è disponibile, si consiglia di utilizzare un
comune olio per catene.

• Utilizzare un olio per catene con una buona
aderenza alla catena.

• Utilizzare un olio per catene con il corretto intervallo
di viscosità e compatibile con la temperatura
dell'aria.

ATTENZIONE: Se l'olio è troppo fluido si
esaurisce prima del carburante. Con
temperature inferiori a 0 °C/ 32 °F alcuni
oli per catena diventano troppo densi e
ciò potrebbe danneggiare i componenti
della pompa dell'olio.

• Utilizzare l'attrezzatura di taglio consigliata. Vedere 
Accessori alla pagina 97.

• Rimuovere il tappo dal serbatoio dell'olio della
catena.

• Riempire di olio il serbatoio dell'olio della catena.
• Montare il tappo con cautela.

Nota: Per individuare il serbatoio dell'olio della catena
sul prodotto, fare riferimento a Panoramica del prodotto
alla pagina 68.

Informazioni per il contraccolpo
AVVERTENZA: Un contraccolpo può
causare lesioni gravi o letali all'operatore o a
terzi. Per ridurre il rischio è necessario
conoscere le cause del contraccolpo e come
evitarle.

Un contraccolpo può verificarsi solo quando l'area di
contraccolpo della barra di guida tocca un oggetto. Un
contraccolpo può verificarsi improvvisamente e con
grande violenza, scagliando il prodotto contro
l'operatore.

Il contraccolpo avviene sempre lungo il piano di taglio
della barra guida. In genere, il prodotto viene lanciato
contro l'operatore, ma può anche spostarsi in un'altra
direzione. Il modo in cui si utilizza il prodotto, quando si
verifica il contraccolpo, induce la direzione del
movimento.

Un piccolo raggio sulla punta della barra diminuisce la
forza del contraccolpo.
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Utilizzare una catena con basso contraccolpo per ridurre
gli effetti di contraccolpo. Non lasciare che il settore di
contraccolpo tocchi un oggetto.

AVVERTENZA: Nessuna catena impedisce
completamente il contraccolpo. Attenersi
sempre alle istruzioni.

Domande frequenti sul contraccolpo
• È sufficiente il contatto con la mano per

innestare il freno della catena in caso di
contraccolpo?
No. È necessario utilizzare una certa forza per
spingere in avanti la protezione anticontraccolpo. Se
non si utilizza la forza necessaria, il freno della
catena non si innesta. Inoltre, è necessario
mantenere le impugnature del prodotto stabilmente
con le due mani durante il lavoro. Se si verifica un
contraccolpo, il freno della catena potrebbe non
arrestare la catena prima che questa colpisca
l'operatore. Vi sono inoltre alcune posizioni nelle
quali la mano non può toccare la protezione
anticontraccolpo per innestare il freno della catena.
Un esempio di questo tipo è nella posizione di
abbattimento.

• Il meccanismo di attivazione inerziale innesta
sempre il freno della catena durante il
contraccolpo?
No. Per prima cosa, il freno della catena deve
funzionare correttamente. Per le istruzioni su come
eseguire un controllo del freno della catena, fare
riferimento a Controllo del freno della catena alla
pagina 85. Si raccomanda di eseguire questa
operazione ogni volta prima di utilizzare il prodotto.
In secondo luogo, il contraccolpo deve essere
grande per innestare il freno della catena. Se il freno
della catena è troppo sensibile, si può innestare
durante il funzionamento accidentato.

• Il freno della catena protegge sempre l'operatore
dalle lesioni di un eventuale contraccolpo?
No. Il freno della catena deve funzionare
correttamente per fornire protezione. Il freno della
catena deve essere innestato anche durante un
contraccolpo per arrestare la catena. Se si è in
prossimità della barra di guida, il freno della catena
potrebbe non avere il tempo per arrestare la catena
prima che colpisca l'operatore.

AVVERTENZA: Solamente l'operatore e
una corretta tecnica di lavoro possono
evitare i contraccolpi.

Avviamento dell’unità
Preparazione dell'avviamento a motore
freddo

AVVERTENZA: Il freno della catena deve
essere inserito all'avviamento del prodotto,
per diminuire il rischio di lesioni.

1. Spostare in avanti la protezione anti-contraccolpo
per inserire il freno della catena.

2. Premere il primer del carburante circa 6 volte fino a
quando non comincia a riempirsi di carburante. Non
è necessario riempire il primer del carburante
completamente.

3. Impostare il comando della valvola dell'aria fino alla
posizione di comando della valvola dell'aria.

4. Continuare a Avviamento dell'unità alla pagina 80
per ulteriori istruzioni.
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Preparazione dell'avviamento a motore
caldo

AVVERTENZA: Il freno della catena deve
essere inserito all'avviamento della
motosega per diminuire il rischio di lesioni.

1. Spostare in avanti la protezione anti-contraccolpo
per inserire il freno della catena.

2. Premere il primer del carburante circa 6 volte fino a
quando non comincia a riempirsi di carburante. Non
è necessario riempire il primer del carburante
completamente.

3. Spostare la leva di comando dell'aria in posizione di
starter e poi immediatamente in posizione di lavoro.

4. Per ulteriori istruzioni, continuare con Avviamento
dell'unità alla pagina 80.

Avviamento dell'unità

AVVERTENZA: È necessario tenere i piedi
in una posizione stabile quando si accende il
prodotto.

AVVERTENZA: Se la catena gira al minimo,
rivolgetevi al vostro rivenditore di assistenza
e non utilizzate il prodotto.

1. Posizionare il prodotto sul terreno.
2. Mettere la mano sinistra sull'impugnatura anteriore.
3. Posizionare il ginocchio sulla parte posteriore

dell'impugnatura superiore.
4. Tirare la maniglia della fune di avviamento

lentamente con la mano destra, finché non si avverte
una certa resistenza.

AVVERTENZA: Non avvolgere la fune di
avviamento intorno alla mano.

ATTENZIONE: Non tirare la fune di
avviamento a estensione completa e non
lasciare andare la maniglia della fune di
avviamento.

a) Se si avvia il prodotto con il motore a freddo,
tirare la maniglia della fune di avviamento finché
non si avvia il motore.

Nota: L'avviamento del motore si riconosce dal
suo sbuffare.

b) Portare il comando della valvola dell'aria in
posizione di valvola dell'aria.

5. Tirare l'impugnatura del cavo di avviamento finché il
motore non si avvia.

6. Disinnestare rapidamente il blocco del grilletto
acceleratore per impostare il prodotto al minimo.
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7. Muovere in avanti la protezione anticontraccolpo per
disinserire il freno della catena.

8. Utilizzare la motosega.

Avviamento dell'unità su un albero

Nota: Assicurarsi di avere sufficiente carburante prima
di avviare il prodotto.

1. Inserire il freno della catena.
2. Tenere il prodotto sul lato sinistro o destro del corpo

quando si avvia la macchina.
a) Se si tiene il prodotto sul lato sinistro, reggerlo

con la mano sinistra dall'impugnatura anteriore.
Tenere la maniglia della fune di avviamento con
la mano destra e allontanare il prodotto dal corpo
quando lo si avvia.

b) Se si tiene il prodotto sulla parte destra, mettere
la mano destra su una delle due impugnature.
Tenere la maniglia della fune di avviamento con
la mano sinistra e allontanare il prodotto dal
corpo quando lo si avvia.

Arresto del prodotto
1. Portare l'interruttore di avviamento/arresto in

posizione di ARRESTO.

Informazioni sulla tecnica di lavoro
AVVERTENZA: Le informazioni relative alla
tecnica di lavoro contenute nel presente
manuale operatore non sostituiscono un
corso di formazione sufficiente per l'utilizzo
del presente prodotto. Utilizzare il prodotto
solo se si ha una corretta formazione in
silvicoltura. L'uso del mezzo senza una
corretta formazione dell'operatore può
provocare gravi lesioni anche mortali a sé o
a terzi.

• Accelerare al massimo quando si taglia e diminuire
la velocità al minimo dopo ogni taglio.

ATTENZIONE: Si possono verificare
danni al motore se quest'ultimo gira al
massimo troppo a lungo senza carico.

• Durante il taglio, mettere il paraurti dentato nel
tronco e usarlo come una leva.

Nota: Non tutti i modelli sono dotati di un paraurti
dentato. Rivolgersi al centro di assistenza per
maggiori informazioni.

Catena a tirare e catena in spinta
È possibile tagliare il legno con il prodotto in 2 posizioni
diverse.

• Il taglio con catena a tirare è quando si taglia con la
parte inferiore della barra di guida. La catena tira
attraverso l'albero durante il taglio. In questa
posizione si ha un controllo migliore del prodotto e
della posizione del settore di contraccolpo.
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• Il taglio con catena in spinta è quando si taglia con la
parte superiore della barra di guida. La catena
spinge il prodotto in direzione dell'operatore.

AVVERTENZA: Se la catena resta
impigliata nel tronco, il prodotto può
essere spinto contro l'operatore. Tenere
saldamente il prodotto e assicurarsi che
il settore di contraccolpo della barra di
guida non tocchi l'albero e provochi un
contraccolpo.

Preparazione del prodotto per
l'utilizzo su un albero
Operatore a terra
L'operatore a terra deve effettuare le seguenti
operazioni.

1. Esaminare il prodotto.
2. Riempire regolarmente il serbatoio del carburante e

quello dell’olio della catena.
3. Collegare l'estremità di una cinghia di sicurezza

omologata all'occhiello della corda.

Nota: La cinghia di sicurezza consente al prodotto di
non toccare il terreno in caso di caduta.

4. Accertarsi che ci sia un moschettone sull'altra
estremità della cinghia di sicurezza.

5. Avviare e far scaldare il prodotto.

6. Arrestare il prodotto.
7. Inserire il freno della catena.
8. Trasportare il prodotto all'operatore sull'albero,

utilizzando un mezzo di trasporto che lo sollevi.

AVVERTENZA: Accertarsi che il
prodotto sia saldamente fissato prima di
sollevarlo verso l'operatore sull'albero.

Operatore sull'albero
L'operatore sull'albero deve seguire le istruzioni riportate
di seguito.

1. Prima di staccare la cinghia sicurezza dal mezzo di
trasporto, è necessario collegare il dispositivo al
cablaggio. Collegare il prodotto al cablaggio
attraverso l'occhiello della cinghia o un anello
d'acciaio sulla cinghia di sicurezza.

AVVERTENZA: Collegare la cinghia di
sicurezza 1 ai punti di collegamento
consigliati sul cablaggio.

AVVERTENZA: Se si utilizza solo la
cinghia di sicurezza per collegare il
prodotto al cablaggio, abbassare
completamente il prodotto con la cinghia
di sicurezza. Non lasciare andare il
prodotto dall'alto.

2. Utilizzare moschettoni omologati per collegare
l'estremità libera della cinghia di sicurezza a uno dei
punti di collegamento sul cablaggio. Questo è il
punto di collegamento principale.

ATTENZIONE: La cinghia di sicurezza
deve essere collegata esclusivamente
all'occhiello della corda.

3. Accertarsi di trovarsi in una posizione stabile e
sicura per realizzare il taglio.

4. Rilasciare il prodotto dal punto di collegamento
secondario, avviare il prodotto ed effettuare il taglio.

5. Innestare il freno della catena subito dopo il
completamento del taglio.
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6. Spegnere il prodotto e sistemarlo nel suo punto di
collegamento secondario.

Per utilizzare il prodotto su un
albero

AVVERTENZA: La maggior parte degli
incidenti si verifica quando l'operatore non
ha il pieno controllo del prodotto o della
posizione di lavoro.

• Mantenere una posizione di lavoro sicura.
• Tagliare sezioni orizzontali a livello dei fianchi e

sezioni verticali a livello del parte del corpo sotto lo
stomaco.

• Tenere il prodotto con entrambe le mani.
• Accertarsi di avere una posizione stabile sui piedi e

mantenere una leggera forza laterale quando si
tagliano i rami verticali. Far passare la corda di
sicurezza attraverso un diverso punto di
collegamento per rimuovere o impedire le crescenti
forze laterali. È anche possibile utilizzare una cinghia
regolabile direttamente dall'imbracatura a un altro
punto di collegamento.

• Utilizzare una staffa per piedi per mantenere una
posizione di lavoro sicura.

• Effettuare un controllo dell'imbracatura, della cinghia
e delle funi a intervalli regolari.

• Se si deve salire con il prodotto, fissare il prodotto al
punto di collegamento posteriore sull'imbracatura. Il
punto di collegamento posteriore mantiene libero il
prodotto dalle funi di risalita e assicura che il peso
sia distribuito centralmente lungo la colonna
vertebrale.

AVVERTENZA: Si deve innestare il
freno della catena quando si abbassa il
prodotto sulla sua cinghia.

Come liberare una motosega
incastrata
1. Arrestare il prodotto.
2. Fissare saldamente il prodotto all'albero sul lato del

taglio del tronco oppure ad una fune destinata
unicamente a tale scopo.

3. Estrarre con cautela la motosega dal taglio mentre si
solleva il ramo secondo necessità.

AVVERTENZA: Non provare a liberare il
prodotto tirandolo. Rischio di gravi
lesioni.

4. Se è necessario utilizzare una sega manuale oppure
una seconda motosega per liberare il prodotto.
Tagliare il ramo a una distanza di almeno 30 cm/12"
dal prodotto incastrato. Eseguire il taglio sul lato più
esterno in cui è incastrato il prodotto.
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Manutenzione
Introduzione

AVVERTENZA: Leggere attentamente il
capitolo sulla sicurezza prima di eseguire la
manutenzione del prodotto.

Programma di manutenzione

Manutenzione giornaliera Manutenzione settimanale Manutenzione mensile

Pulire i componenti esterni del
prodotto e verificare che non vi siano
tracce di olio sulle impugnature.

Pulire il sistema di raffreddamento.
Vedere Per pulire il sistema di
raffreddamento alla pagina 94.

Controllare il nastro del freno. Vedere 
Controllo del nastro del freno alla
pagina 85.

Effettuare un controllo della leva
dell'acceleratore e del fermo della
leva. Vedere Controllo del grilletto
acceleratore e del blocco del grilletto
acceleratore alla pagina 86.

Effettuare un controllo del motorino di
avviamento, della fune di avviamento
e della molla di ritorno.

Effettuare un controllo del centro
della frizione, del tamburo della
frizione e della molla della frizione.

Accertarsi che non siano
danneggiate le unità antivibranti.

Lubrificare il cuscinetto a rullini.
Vedere Lubrificazione del cuscinetto
a rullini alla pagina 92.

Pulire la candela. Vedere Controllo
della candela alla pagina 88.

Pulire ed effettuare un controllo del
freno della catena. Vedere Controllo
del freno della catena alla pagina
85.

Limare eventuali irregolarità sui bordi
della barra di guida. Vedere Controllo
della barra guida alla pagina 93.

Pulire esternamente il carburatore.

Eseguire un controllo del fermo della
catena. Vedere Controllo del fermo
della catena alla pagina 86.

Pulire o sostituire la retina
parascintille della marmitta.

Effettuare un controllo del filtro del
carburante e del tubo di
alimentazione. Sostituire se
necessario.

Ruotare la barra di guida, eseguire
un controllo del foro di lubrificazione
e pulire la scanalatura della barra di
guida. Vedere Controllo della barra
guida alla pagina 93.

Pulire l'area del carburatore. Effettuare un controllo di tutti i cavi e i
collegamenti.

Assicurarsi che la barra di guida e la
catena ricevano olio a sufficienza.

Pulire o sostituire il filtro dell'aria.
Vedere Pulizia del filtro dell'aria. alla
pagina 88.

Svuotare il serbatoio del carburante.

Eseguire il controllo della catena.
Vedere Per controllare l'attrezzatura
di taglio alla pagina 92.

Pulire tra le alette del cilindro. Svuotare il serbatoio dell'olio.

Affilare la catena ed effettuare un
controllo della sua tensione. Vedere 
Per affilare la catena alla pagina 89.

Effettuare un controllo del pignone
guida della catena. Vedere Controllo
del pignone a sperone alla pagina
92.

Pulire la presa d'aria sul dispositivo
di avviamento.
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Manutenzione giornaliera Manutenzione settimanale Manutenzione mensile

Assicurarsi che i dadi e le viti siano
serrati.

Effettuare un controllo
dell'interruttore di arresto. Vedere 
Controllo dell’interruttore di
avviamento/arresto alla pagina 86.

Controllare che non vi siano perdite
di carburante nel motore, nel
serbatoio o nei flessibili carburante.

Assicurarsi che la catena non giri
quando il motore è al regime minimo.

Assicurarsi che la marmitta sia
collegata correttamente, non presenti
danni e che non manchino delle parti.

Controlli e manutenzione dei
dispositivi di sicurezza sul prodotto
Controllo del nastro del freno
1. Pulire il freno e il tamburo della frizione eliminando

segatura, resina e sporco. Lo sporco e l'usura
possono ridurre il funzionamento del freno.

2. Controllare il nastro del freno. Il nastro del freno
deve essere di almeno 0,6 mm di spessore nel punto
di maggiore usura.

Controllo della protezione
anticontraccolpo
1. Controllare che la protezione anticontraccolpo sia

integra e senza difetti evidenti, come incrinature.
2. Accertarsi che la protezione anticontraccolpo si

muova liberamente e che sia fissata in modo sicuro
al coperchio della frizione.

Controllo del freno della catena
1. Avviare il prodotto. Per le istruzioni, fare riferimento

a Avviamento dell’unità alla pagina 79.

AVVERTENZA: Assicurarsi che la
catena non venga a contatto con il
terreno o con altri oggetti.

2. Tenere saldamente il prodotto.

AVVERTENZA: Assicurarsi che la
catena non venga a contatto con il
terreno o con altri oggetti.

3. Applicare la massima accelerazione e inclinare il
polso sinistro verso la protezione anticontraccolpo
per attivare il freno della catena. La motosega deve
arrestarsi immediatamente.

AVVERTENZA: Non lasciare andare
l'impugnatura anteriore quando si innesta il
freno della catena.

863 - 002 - 10.10.2018 85



Controllo del grilletto acceleratore e del
blocco del grilletto acceleratore
1. Controllare che grilletto acceleratore e blocco del

grilletto acceleratore si muovano liberamente e che
le molle di richiamo funzionino correttamente.

2. Abbassare il blocco del grilletto acceleratore e
accertarsi che ritorni nella sua posizione iniziale
quando viene rilasciato.

3. Assicurarsi che il grilletto acceleratore sia bloccato
sul minimo quando il blocco del grilletto acceleratore
viene rilasciato.

4. Avviare la motosega e accelerare al massimo.
5. Rilasciare il grilletto acceleratore e accertarsi che la

catena si arresti e rimanga ferma.

AVVERTENZA: Se la catena gira con il
grilletto acceleratore al minimo,
contattare il rivenditore addetto
all'assistenza.

Controllo del fermo della catena
1. Accertarsi che il fermo della catena sia integro.

2. Assicurarsi che il fermo della catena sia stabile e
fissato al corpo dell'unità.

Controllo del sistema di smorzamento
delle vibrazioni
1. Accertarsi che non vi siano crepe o deformazioni

sulle unità di smorzamento delle vibrazioni.
2. Controllare che le unità di smorzamento delle

vibrazioni siano correttamente fissate al gruppo
motore e all'impugnatura.

Per le informazioni su dove si trova il sistema di
smorzamento delle vibrazioni sul prodotto, fare
riferimento a Panoramica del prodotto alla pagina 68.

Controllo dell’interruttore di avviamento/
arresto
1. Avviare il motore.
2. Portare l'interruttore di avviamento/arresto in

posizione di ARRESTO. Il motore dove arrestarsi.

Controllo della marmitta
1. Accertarsi che la marmitta non sia difettosa.
2. Assicurarsi che la marmitta sia saldamente fissata al

prodotto.

Regolazione del carburatore
A causa di leggi sulla protezione dell'ambiente e sulle
emissioni, il prodotto è dotato di limitazioni sulle viti di
regolazione del carburatore. In questo modo si riducono
le emissioni di scarico dannose provenienti dal prodotto.
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È consentito ruotare le viti di regolazione solo di mezzo
giro al massimo.

1/2

1/2

H
L

Regolazioni di base e rodaggio
La regolazione di base del carburatore viene eseguita in
fabbrica. Per il regime del motore al minimo, fare
riferimento a Dati tecnici alla pagina 96.

ATTENZIONE: Non azionare il prodotto a
una velocità eccessiva durante le prime 10
ore di funzionamento.

ATTENZIONE: Se la catena gira al minimo,
girare la vite del minimo in senso antiorario
fino a quando la catena non si arresta.

Regolare l'ago del minimo (L)
• Ruotare l’ago del minimo in senso orario fino al suo

arresto.

Nota: Se il prodotto ha una cattiva capacità di
accelerazione o se il minimo non è corretto, ruotare
in senso antiorario l'ago del minimo. Ruotare l'ago
del minimo fino a quando la capacità di
accelerazione e il regime del minimo non sono
corretti.

Regolare la vite del minimo (T)
1. Avviare il prodotto.
2. Girare la vite del minimo in senso orario fino a

quando la catena non comincia a girare.
3. Ruotare la vite del minimo in senso antiorario fino a

quando la catena non si arresta.

Nota: Il regime del minimo è regolato correttamente
quando il motore funziona regolarmente in ogni
posizione. Il regime del minimo deve inoltre essere al di
sotto della velocità alla quale la catena inizia a ruotare.

AVVERTENZA: Se la catena non si ferma
quando si gira la vite del minimo, rivolgersi
al più vicino centro assistenza. Non usare il
prodotto fino a quando non è stata eseguita
la corretta regolazione.

Regolare l'ago del massimo (H)
Il motore viene regolato in fabbrica per funzionare al
livello del mare. A un’altitudine maggiore, in condizioni
climatiche o a temperature diverse, può essere
necessario regolare l'ago del massimo.

• Ruotare l'ago del massimo per effettuare le
regolazioni.

ATTENZIONE: Non girare la vite
dell'ago del massimo oltre il limite della
regolazione. Questa operazione può
provocare danni al pistone e al cilindro.

Verificare se il carburatore sia regolato
correttamente
• Accertarsi che il prodotto abbia la corretta capacità

di accelerazione.
• Accertarsi che il prodotto funzioni a 4 tempi per un

po' a pieno regime.
• Accertarsi che la catena non giri al regime minimo.
• Se il prodotto non è facile da avviare o ha meno

capacità di accelerazione, regolare il minimo e l'ago
del massimo.

ATTENZIONE: Regolazioni scorrette
possono causare danni al motore.

Sostituzione di una fune di
avviamento spezzata o usurata
1. Allentare le viti del carter avviamento.
2. Rimuovere il carter avviamento.

3. Estrarre la fune di avviamento per circa 30 cm (12
poll.) e inserirla nel dentello della puleggia.

4. Far ruotare lentamente all'indietro la puleggia per
rilasciare la molla di ritorno.
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5. Rimuovere il bullone al centro della puleggia e
rimuovere quest'ultima.

6. Rimuovere dall'impugnatura la fune di avviamento
utilizzata e la puleggia.

7. Fissare una nuova fune di avviamento alla puleggia.
Avvolgere la corda di avviamento per circa 3 giri
intorno alla puleggia.

8. Collegare la puleggia alla molla di ritorno. L'estremità
della molla di ritorno deve innestarsi nella puleggia.

9. Fissare la vite al centro della puleggia.
10. Passare la fune di avviamento attraverso il foro del

carter avviamento e nell'impugnatura della fune di
avviamento.

11. Fare un nodo stretto all'estremità della fune di
avviamento.

Messa in tensione della molla di
ritorno
1. Inserire la fune di avviamento nel dentello sulla

puleggia.
2. Far compiere alla puleggia circa 2 giri in senso

orario.
3. Assicurarsi che sia possibile far ruotare la puleggia

di mezzo giro dopo che la fune di avviamento è
completamente estesa.

Montare il carter avviamento sul
prodotto
1. Estrarre la fune di avviamento e collocare

l'avviamento nella sua posizione contro il carter
motore.

2. Rilasciare lentamente la fune di avviamento finché i
ganci non si innestino sulla puleggia.

3. Stringere le viti che fissano il dispositivo.

Pulizia del filtro dell'aria.
Pulire regolarmente il filtro dell'aria dallo sporco e dalla
polvere. In questo modo si evitano malfunzionamenti del
carburatore, problemi di avviamento, calo di potenza del
motore, usura dei componenti del motore e più consumo
di carburante rispetto al normale.

1. Rimuovere il coperchio del cilindro e il filtro dell'aria.

2. Pulire il filtro dell'aria spazzolandolo o scuotendolo.
Usare detergenti e acqua per pulirlo completamente.

Nota: Un filtro dell'aria utilizzato per un lungo
periodo non può essere pulito completamente.
Sostituire regolarmente il filtro dell'aria e sostituire
sempre un filtro aria difettoso.

3. Al momento del montaggio, controllare che il filtro
dell'aria chiuda ermeticamente il proprio
alloggiamento.

Nota: A causa delle diverse condizioni di lavoro, delle
condizioni climatiche o stagionali, il prodotto può essere
utilizzato con diversi tipi di filtri dell'aria. Rivolgersi al
centro di assistenza per maggiori informazioni.

Controllo della candela
ATTENZIONE: Utilizzare la candela
raccomandata. Fare riferimento a Dati
tecnici alla pagina 96. Una candela errata
può danneggiare il prodotto.

1. Se il prodotto non è facile da avviare o da azionare,
o se il prodotto non funziona correttamente quando il
motore è al minimo, esaminare la candela per la
presenza di materiali indesiderati. Per ridurre il
rischio di materiale indesiderato sugli elettrodi della
candela, osservare le seguenti istruzioni:
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a) Accertarsi che il regime minimo sia regolato
correttamente.

b) Accertarsi che la miscela sia corretta.
c) Accertarsi che il filtro dell'aria sia pulito.

2. Pulire la candela se sporca.
3. Assicurarsi che la distanza tra gli elettrodi sia 0.75

mm/0.030 in.

4. Sostituire la candela una volta al mese o più
frequentemente, se necessario.

Per affilare la catena
Informazioni sulla barra di guida e la
catena

AVVERTENZA: Indossare guanti protettivi
quando si maneggia la catena o quando si
esegue la manutenzione. Una catena che
non si muove può causare anche lesioni.

Sostituire la barra di guida se usurata o danneggiata con
le combinazioni di barra di guida e catena consigliate da
Zenoah. Questa operazione è necessaria per
mantenere le funzioni di sicurezza del prodotto. Per un
elenco delle combinazioni di barre e catene di ricambio
consigliate, fare riferimento a Accessori alla pagina 97.

• Lunghezza barra di guida, cm. Le informazioni
relative alla lunghezza della barra guida di solito si
trovano sul lato posteriore della barra di guida.

• Numero di denti nel rocchetto puntale (T).

• Passo della catena. La distanza tra le maglie di
trascinamento deve essere allineata con quella dei
denti sul rocchetto puntale e sul pignone guida.

PITCH = 
D 

D 

2 

• Numero di maglie di trascinamento. Il numero di
maglie di trascinamento viene scelto mediante il tipo
di barra di guida.

• Larghezza scanalatura della lama, in mm. La
larghezza della scanalatura nella barra di guida deve
essere la stessa della larghezza delle maglie della
catena di trasmissione.

• Foro di lubrificazione della catena e foro del perno
tendicatena. La barra di guida deve essere allineata
con il prodotto.
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• Larghezza della maglia di trascinamento, mm.

Informazioni generali su come affilare le
lame
Non utilizzare una catena usurata. Se la catena è
usurata, è necessario applicare una maggiore pressione
per spingere la barra di guida attraverso il legno. Se la
catena è molto usurata, non ci sarà alcun truciolo di
legno ma solo polvere di segatura.

Una catena affilata penetra nel legno e i trucioli sono
lunghi e spessi.

Il dente di taglio (A) e l'aggetto di spoglia (B) insieme
costituiscono la parte tagliente di una catena, il tagliente.
La differenza di altezza tra i due rappresenta la
profondità di taglio (aggetto di spoglia).

A

B

Per l'affilatura di una lama, tenere in considerazione i
seguenti elementi:

• Angolo di affilatura.

• Angolo di taglio.

• Posizione della lima.

• Diametro della lima tonda.

È difficile affilare correttamente una catena senza gli
strumenti adatti. Utilizzare la dima di affilatura Zenoah.
Aiuta a mantenere sempre le migliori prestazioni di
taglio e il rischio di contraccolpo al minimo.

AVVERTENZA: La forza di contraccolpo
aumenta molto se non vengono seguite le
istruzioni di affilatura.

Nota: Per informazioni sull'affilatura della catena, fare
riferimento a Come affilare i taglienti alla pagina 90.

Come affilare i taglienti
1. Utilizzare una lima tonda e una dima di affilatura per

affilare i denti di taglio.

Nota: Fare riferimento a Attrezzatura di affilatura e
angoli di affilatura alla pagina 97 per informazioni
sulla dima di affilatura che Zenoah consiglia per la
catena in uso.

2. Applicare la dima di affilatura correttamente sul
tagliente. Fare riferimento alle istruzioni fornite con la
dima di affilatura.

3. Spostare la lima dal lato interno dei denti di taglio ed
estrarla. Allentare la pressione sulla lima durante il
taglio con catena a tirare.

4. Rimuovere il materiale di lato a tutti i denti di taglio.
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5. Ruotare il prodotto e rimuovere il materiale di
limatura sull'altro lato.

6. Accertarsi che tutti i denti di taglio siano della stessa
lunghezza.

Informazioni generali su come regolare
l'aggetto di spoglia
L'aggetto di spoglia (C) diminuisce affilando il dente di
taglio (A). Al fine di mantenere sempre le migliori
prestazioni di taglio è necessario rimuovere il materiale
di limatura dall'aggetto di spoglia (B) per ottenere la
regolazione consigliata. Per istruzioni su come ottenere
l'aggetto di spoglia corretto per la catena, vedere Dati
tecnici alla pagina 96.

A

B

C

AVVERTENZA: Un aggetto di spoglia
troppo grande aumenta il rischio di
contraccolpo della catena!

Regolazione dell'aggetto di spoglia
Prima di regolare l'aggetto di spoglia o affilare le lame,
per le istruzioni, fare riferimento a Come affilare i
taglienti alla pagina 90. Si raccomanda di regolare
l'aggetto di taglio ogni tre affilature dei denti di taglio.

Si raccomanda l'utilizzo del nostro strumento di
misurazione dell'aggetto di taglio che garantisce altezza
e angolo corretti.

1. Utilizzare una lima piatta e uno strumento di
misurazione dell'aggetto di spoglia per questa
impostazione. Si raccomanda l'utilizzo del nostro
strumento di misurazione dell'aggetto di spoglia
Zenoah per avere profondità e angolo corretti.

2. Posizionare lo strumento di misurazione dell'aggetto
di spoglia sopra la catena.

Nota: Per ulteriori informazioni sull'utilizzo, vedere la
confezione dello strumento di misurazione
dell'aggetto di spoglia.

3. Utilizzare la lima piatta per rimuovere la parte di
aggetto di spoglia che va oltre lo strumento.

Come regolare la tensione della
catena

AVVERTENZA: Una catena senza la
tensione corretta può saltare dalla barra di
guida e provocare lesioni gravi o letali.

La catena si allunga durante l'utilizzo. Regolare la
catena con regolarità.

1. Allentare i dadi della barra che supportano il
coperchio della frizione/freno della catena. Utilizzare
una chiave.

Nota: Alcuni modelli dispongono di un solo dado
della barra.

2. Stringere i dadi a mano il più possibile.
3. Sollevare la parte anteriore della barra di guida e

girare la vite tendicatena. Utilizzare una chiave.
4. Serrare la catena fino a quando non aderisce alla

barra di guida ma può ancora muoversi con facilità.

5. Serrare i dadi della barra di guida con la chiave e
sollevare contemporaneamente la parte anteriore
della barra di guida.
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6. Accertarsi che la catena possa essere fatta girare
manualmente con facilità e che non si discosti dalla
barra di guida.

Fare riferimento a Panoramica del prodotto alla pagina
68 per la posizione della vite tendicatena sul prodotto in
uso.

Controllo della lubrificazione della
catena
1. Avviare la macchina e farla funzionare a ¾ del

regime massimo.
2. Tenere la barra di guida circa 20 cm sopra una

superficie di colore chiaro.
3. Se la lubrificazione della catena è corretta, si vedrà

una linea chiara di olio sulla superficie dopo 1
minuto.

4. Se la lubrificazione della catena non funziona
correttamente, eseguire un controllo della barra di
guida. Per le istruzioni, fare riferimento a Controllo
della barra guida alla pagina 93. Rivolgetevi al
vostro rivenditore se le operazioni di manutenzione
non risolvono il problema.

Controllo del pignone a sperone
Il tamburo della frizione è dotato di un pignone a
sperone che è saldato sul tamburo della frizione.

• Ripetere regolarmente un'ispezione visiva per
valutarne il livello di usura. Sostituire il tamburo della
frizione con il pignone a sperone se c'è un'eccessiva
usura.

Lubrificazione del cuscinetto a
rullini
1. Spostare in avanti la protezione anticontraccolpo per

disinserire il freno della catena.
2. Svitare i dadi della barra e rimuovere il coperchio

della frizione.

Nota: Alcuni modelli hanno un solo dado della barra.

3. Posizionare il prodotto su una superficie stabile con
il tamburo della frizione rivolto verso l'alto.

4. Rimuovere il tamburo della frizione e lubrificare il
cuscinetto a rullini con una pistola ingrassatrice.
Usare olio motore o un grasso per cuscinetti di alta
qualità.

Per controllare l'attrezzatura di
taglio
1. Accertarsi che non vi siano crepe nei rivetti e

collegamenti e che non vi sia alcun rivetto allentato.
Sostituirli se necessario.

2. Assicurarsi che la catena sia facile da tendere.
Sostituire la catena se è rigida.

3. Confrontare la catena in uso con una nuova per
valutare se è presente l'usura di maglie e rivetti.
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4. Sostituire la catena quando la parte più lunga del
dente di taglio è inferiore a 4 mm. Sostituirla anche
se ci sono delle spaccature sulle lame.

Controllo della barra guida
1. Assicurarsi che il condotto dell'olio non sia ostruito.

Pulire se necessario.

2. Verificare l'eventuale presenza di irregolarità sui
bordi della barra di guida. Eliminare le eventuali
sbavature utilizzando una lima.

3. Pulire la scanalatura della barra di guida.

4. Verificare se la scanalatura della barra di guida
presenta segni di usura. Sostituire la barra di guida
se necessario.

5. Verificare se la punta della barra di guida è
irregolare o molto usurata.

6. Controllare che il rocchetto puntale ruoti liberamente
e che il relativo foro di lubrificazione non sia ostruito.
Pulire e lubrificare se necessario.

7. Ruotare la barra di guida quotidianamente per
prolungarne la durata.

Per gli interventi sul serbatoio del
carburante e il serbatoio dell'olio
della catena
• Svuotare e pulire regolarmente il serbatoio del

carburante e il serbatoio dell'olio catena.
• Sostituire il filtro del carburante ogni anno o più

frequentemente, se necessario.

ATTENZIONE: La presenza di impurità nel
serbatoio può causare problemi di
funzionamento.

Regolazione del flusso dell'olio della
catena

AVVERTENZA: Arrestare il motore prima di
effettuare le regolazioni alla pompa dell'olio.

1. Ruotare la vite di regolazione della pompa dell'olio.
Utilizzare un cacciavite o una chiave universale.
a) Girare la vite di regolazione in senso orario per

aumentare il flusso dell'olio della catena.
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b) Girare la vite di regolazione in senso antiorario
per diminuire il flusso dell'olio della catena.

Per pulire il sistema di
raffreddamento
Il sistema di raffreddamento mantiene bassa la
temperatura del motore. Il sistema di raffreddamento

comprende la presa d'aria sull’avviamento e il collettore
dell'aria, i ganci sul volano, le alette di raffreddamento
sul cilindro, il canale di raffreddamento e il coperchio del
cilindro.

1. Pulire il sistema di raffreddamento con una spazzola
settimanalmente o più spesso se le condizioni lo
richiedono.

2. Accertarsi che il sistema di raffreddamento non sia
sporco o ostruito.

ATTENZIONE: Se il sistema di
raffreddamento è sporco o ostruito,
provoca il surriscaldamento del prodotto,
con conseguenti danni.

Anomalie di funzionamento

Il motore non si avvia

Parte del prodotto da esaminare Possibile causa Intervento

Ganci di avviamento I ganci di avviamento sono bloccati. Regolare o sostituire i ganci di
avviamento.

Pulire la zona circostante i ganci.

Rivolgersi a un centro assistenza
autorizzato.

Serbatoio del carburante Tipo di carburante non adatto. Svuotare il serbatoio del carburante e
sostituire con carburante corretto.

Il serbatoio del carburante è pieno di
olio per catena.

Se si tenta di avviare il prodotto,
rivolgersi al proprio rivenditore
addetto all'assistenza. Se non avete
cercato di avviare il prodotto,
scaricare il serbatoio del carburante.

Accensione, nessuna scintilla La candela è sporca o umida. Accertarsi che la candela sia asciutta
e pulita.

La distanza tra gli elettrodi della
candela è errata.

Pulire la candela. Assicurarsi che la
distanza tra gli elettrodi e la candela
siano corrette, e che il tipo corretto di
candela sia quello consigliato o
equivalente.

Per la corretta distanza tra gli
elettrodi, fare riferimento a Dati
tecnici alla pagina 96.
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Parte del prodotto da esaminare Possibile causa Intervento

Candela e cilindro La candela è allentata. Serrare la candela.

Il motore è ingolfato a causa dei
ripetuti avviamenti con l'aria tirata
dopo l'accensione.

Controllare e pulire la candela.
Posizionare il prodotto sul lato con il
foro della candela lontano da voi.
Tirare rapidamente la maniglia della
fune di avviamento per 6 o 8 volte.
Montare la candela e avviare il
prodotto. Fare riferimento a 
Avviamento dell’unità alla pagina 79.

Il motore si avvia ma si arresta nuovamente

Parte del prodotto da esaminare Possibile causa Intervento

Serbatoio del carburante Tipo di carburante non adatto. Svuotare il serbatoio del carburante e
sostituire con carburante corretto.

Carburatore Il regime del minimo non è corretto. Contattare il centro di assistenza.

Filtro dell'aria Filtro dell'aria intasato. Pulire o sostituire il filtro dell'aria.

Filtro del carburante Filtro del carburante intasato. Sostituire il filtro del carburante.

Trasporto e rimessaggio
Trasporto e rimessaggio
• Per trasportare e conservare il prodotto e il

carburante, accertarsi che non vi siano perdite o
fumi. Scintille o fiamme aperte, provocate ad
esempio da dispositivi elettrici o caldaie, possono
innescare un incendio.

• Utilizzare sempre contenitori approvati per la
conservazione e il trasporto del carburante.

• Svuotare i serbatoi del carburante e dell'olio della
catena prima del trasporto o prima di lunghi periodi
di rimessaggio. Smaltire il carburante e l'olio per
catena presso un apposito centro di smaltimento.

• Utilizzare la protezione di trasporto sul prodotto per
evitare che si danneggi. Una catena che non si
muove può causare inoltre lesioni gravi.

• Rimuovere dalla candela il suo cappuccio e inserire
il freno della catena.

• Bloccare il prodotto in modo sicuro durante il
trasporto.

Preparazione dell'unità per il
rimessaggio a lungo termine
1. Smontare e pulire la catena e la scanalatura della

barra di guida.

ATTENZIONE: Se la catena e la barra di
guida non vengono pulite, possono
irrigidirsi o bloccarsi.

2. Fissare la protezione per il trasporto.
3. Pulire il prodotto. Per le istruzioni, fare riferimento a 

Manutenzione alla pagina 84.
4. Eseguire una manutenzione completa del prodotto.
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Dati tecnici

Dati tecnici

Zenoah GZ2700T

Motore

Cilindrata, cm3 27,0

Regime minimo, giri/min 2900

Potenza max. motore a norma ISO 8893, kW/hp @ giri/
min.

1.1/1.5 a 9.500

Impianto di accensione9

Candela NGK CMR6A

Distanza tra gli elettrodi, mm 0,75

Carburante e sistema di lubrificazione

Capacità del serbatoio del carburante, litri/cm3 0,19/190

Capacità del serbatoio dell'olio, litri/cm3 0,17/170

Tipo di pompa dell’olio Regolabile

Peso

Peso, kg 2,7

Emissioni di rumore10

Livello potenza acustica, misurato dB(A) 110

Livello di potenza acustica, garantito LWA dB(A) 111

Livelli di rumorosità11

Livello di pressione acustica equivalente all'orecchio
dell'operatore, dB(A)

98

Livelli di vibrazioni equivalenti, a hveq12

Impugnatura anteriore, m/s2 4,5

Impugnatura posteriore, m/s2 4,6

Catena/barra di guida

Tipo di pignone guida/numero di denti Sperone 6 da 3/8", sperone 8 da 1/4''

9 Usare candele originali o del tipo raccomandato. L'uso di candele non corrette può danneggiare cilindro e
pistone.

10 Emissioni di rumore nell'ambiente misurate come potenza sonora (LWA) in base alla direttiva CE 2000/14/CE.
11 Il livello di pressione acustica equivalente, ai sensi della norma ISO 22868, è calcolato come la quantità di

energia, in media ponderata rispetto al tempo, dei livelli di pressione acustica a diverse condizioni di esercizio.
La dispersione statistica tipica del livello di pressione acustica equivalente è una deviazione standard di 1 dB
(A).

12 Il livello di vibrazioni equivalente, ai sensi della norma ISO 22867, è calcolato come la quantità di energia, in
media ponderata rispetto al tempo, dei livelli di vibrazione a diverse condizioni di esercizio. I dati riportati per il
livello di vibrazione equivalente hanno una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 m/s2.
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Zenoah GZ2700T

Velocità della catena al 133% del regime motore
massimo, m/s.

24,1/21,4

Accessori
Attrezzatura di taglio consigliata
I modelli di motosega Zenoah GZ2700T sono stati
valutati per i motivi di sicurezza secondo EN ISO
11681-2:2011/A1:2017 (macchinari per silvicoltura -
motoseghe portatili - requisiti di sicurezza e test. Parte
2: le motoseghe da potatura) e soddisfare tutti i requisiti
di sicurezza quando equipaggiati con la barra di guida
sotto elencata e combinazioni di catena.

Catena a contraccolpo ridotto
Una catena progettata per ridurre il contraccolpo che
soddisfa i requisiti relativi al contraccolpo specificati
nella norma ANSI B175.1-2012.

Contraccolpo e raggio della punta della barra laminata

Barra di guida Catena

Lunghezza,
poll./cm.

Passo, poll. Misuratore,
poll./mm.

Raggio max.
puntale

Tipo Lunghezza,
maglie di
trascinament
o (num.)

Contraccolpo
basso

10/25 1/4 0,050/1,3 R10 Husqvarna
H00

60

12/30 1/4 0,050/1,3 R10 68

10/25 3/8 0,050/1,3 7T Husqvarna
H37

40 Sì

12/30 3/8 0,050/1,3 7T 45

La lunghezza di taglio effettiva è solitamente 1 poll. in
meno rispetto alla lunghezza nominale della barra di
guida.

Attrezzatura di affilatura e angoli di
affilatura
Utilizzare una dima di affilatura Zenoah per affilare la
catena. Una dima di affilatura Zenoah garantisce gli

angoli di affilatura corretti. I n° di codice sono indicati
nella tabella riportata di seguito.

Se non si è sicuri di come identificare il tipo di catena sul
prodotto in uso, per ulteriori informazioni, fare
riferimento a www.zenoah.com.

H00 5/32 poll./4,0 mm 580 68 74-01 0,65 mm 30° 85°

H37 5/32 poll./4,0 mm 505 24 37-01 0,025 poll./0,65
mm 30° 80°
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Dichiarazione CE di conformità
Dichiarazione di conformità CE
Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svezia, tel.:
+46-36-146500, dichiara con la presente che la
motosega per la potatura Zenoah GZ2700T, che reca i
numeri di serie a partire dal 2018 (l'anno è chiaramente
indicato sulla targhetta nominale, seguito dal numero di
serie), soddisfa i requisiti delle DIRETTIVE DEL
CONSIGLIO:

• del 17 maggio 2006 "sulle macchine" 2006/42/CE.
• del 26 febbraio 2014 "sulla compatibilità

elettromagnetica" 2014/30/EU.
• dell’8 maggio 2000 ”sull’emissione di rumore

nell’ambiente” 2000/14/EC.
• dell'8 giugno 2011 sulla "restrizione dell'uso di

determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche".
2011/65/UE

Sono state applicate le seguenti norme: EN ISO
12100:2010, EN ISO 14982:2009, EN ISO
11681-2:2011/A1:2017, EN 50581:2012.

Organo competente: 0404, RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala,
Svezia, ha eseguito il controllo tipo CE in base alla
direttiva sulle macchine (2006/42/CE) articolo 12, punto
3b. Il certificato di omologazione CE in conformità
all'allegato IV reca il numero: 0404/18/2516 - GZ2700T.

Inoltre, RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, 0404,
7035, SE-750 07 Uppsala, Svezia, ha certificato la
dichiarazione di conformità all'Allegato V della Direttiva
del Consiglio 2000/14/CE "sulle emissioni di rumore
nell'ambiente" dell'8 maggio 2000. Il certificato porta il
numero: 01/161/111 - GZ2700T.

Per informazioni sulle emissioni di rumore, fare
riferimento a Dati tecnici alla pagina 96.

La motosega fornita è conforme al campione sottoposto
a controllo CE.

Huskvarna, 10/09/2018

Per Gustafsson, Responsabile sviluppo (rappresentante
autorizzato per Husqvarna AB e responsabile della
documentazione tecnica).
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