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SM-GZJ260AE-O1 

 
MANUAL DO UTILIZADOR 

GZJ260AE 

AVISO 

Leia este manual e  familiarize-se com o seu 

conteúdo. Esta máquina está desenhada para 

cortar podas. 

Não utilizar esta máquina para outros fins. 

Minimiza o risco de lesões para si e a terceiros. 

Não utilize nem funcione com a máquina se não entende 

claramente este manual. 

Manter este manual num lugar específico onde 

possa voltar a ler se tem alguma dúvida. 

D26C-PA
PODADORA DE ALTURA
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CONTEÚDO 
PÁG I NA 

 ATENÇÃO 

En todo este manu
Atenção……………..............................l 

Introdução..............................................2 

   Operações de segurança.........................2 

 Operações a trabalhar .......................4 

Operações de poda..............................6 

Especificações..........................................7 

Descrição do produto ...........................8 

Instalar a cabeça……….........................8 

Montagem e ajustamento… … ................1. 0 

Óleo de corrente..........................................14 

Combustível...............  ............................15 

Arrancar o motor       ..............................1. 6 

Parar o motor……….............................1. 7 

Ajustar o carburador…….......................18 

Operações de segurança.......................18 

Manutenção ..........................................21 

Armazenamento...............................24 

Neste manual aparecem muitos sinais de 
atenção 

PERIGO  
 Numa declaração que precede um triângulo e a 

palavra PERIGO contêm informação que se 
deveria ter em conta para prevenir lesões 
graves ou Incluso a morte. 

 
AVISO 

Numa declaração que precede um triângulo 
e a palavra AVISO contêm informação que 
se deveria ter em conta para evitar danos 
físicos. 

CUIDADO 

Numa declaração que precede a palavra 
CUIDADO contêm informação que se 
deveria ter em conta para evitar danos à 
máquina. 

IMPORTANTE 

Numa declaração que preceda a palavra 
"IMPORTANTE"' contêm informação relevante. 

NOTA 

Numa declaração que preceda a palavra 
"NOTA" contem informação destinada a 
fazer o trabalho mais fácil. 
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INTRODUÇÃO 

A podadora de podas está desenhada e 
construída para dar rendimento e fiabilidade 
superior sem comprometer a qualidade, 
comodidade segurança e durabilidade. 

O motor de alto rendimento da podadora 

representa a tecnologia mais avançada de motores 

de 2 tempos. Conseguindo uma potência 

excepcional com pouca distância e peso. Como 

dono/operador dará conta porque está numa classe 

à parte. Os procedimentos explicados neste manual 

estão intencionados para ajudar a exprimir todo o 

potencial da máquina, sem risco de perigo para si ou 

terceiros. Estes procedimentos são um guia para 

uma operação segura sobre a maioria das 

condições, e não tem intenções de substituir 
qualquer agente na sua  área local. 

Se     tem alguma duvida sobre a sua máquina, 

ou se não entendes alguma parte deste 

manual, o seu fornecedor poderá em ajudar. 

PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 

I 
 PERIGO  

Esta podadora não esta Isolado contra   
 descargas eléctricas    
•     O contacto da podadora com uma linha   

de alta tensão pode causar tesões   
graves e incluso a morte. Manter a  I 

 podadora ao menos a 10 metros de linhas   
 de alta voltagem ou palas que estejam em  I 

contacto com as mesmas. 

 
Uma podadora opera a altas velocidades e tem o potencial de 

fazer muito mal se utilizada incorrectamente. Para reduzir o 

risco de lesões deve manter o controlo todo o tempo e 
observar todos os procedimentos de segurança enquanto a  
1 usa. NUNCA PERMITA QUE UMA PESSOA SEM PRÁCTICA 

UTILIZE ESTA PODADORA 

Leia e siga este manual e certifique-se que 
utilizador que a usa faça o mesmo. Não fazê-lo 
pode causar lesões ou falhos mecânicos. 
Manter este manual para futuras consultas 

 

 
I 

Use sempre capacete para evitar lesões na 

cabeça enquanto opera a máquina. Também 

d e v e  utilizar sempre proteção para os olhos 

e  ouvidos. Recomenda-se o uso de calças 

protectoras a parte dos óculos. 
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Usar luvas de trabalho anti-deslizantes para 

melhorar o agarrar d a  podadora. Usar 

botas anti-deslizantes para segurança. 

Recomenda-se o uso de botas com biqueira 

de aço e roupa ajustada que permita 

movimentos livres. 

Nunca operar esta ferramenta se esta 

cansado, doente ou baixo a influência 

de álcool drogas ou outras substâncias 

que possam afectar as suas habiilidades 

ou juízo. 

Nunca tocar na corrente quando 

arranca a máquina ou quando esta está 

a funcionar. 

 

Nível de potência sonora. Medida 

d e  acordo com 2000/14/EC 

Manter as pessoas ao menos a  15m 

afastados da zona de operação. Para 

reduzir o risco de que possa cair 

objectos ou lhe cheguem escombros. 

Nunca cortar ramos por cima da cabeça. As 

podas podem cair e causar lesões graves. 

Nunca operar com a podadora a um ângulo superior a 

60º para reduzir o risco de ser alcançados por escombros 

que possam cair. 

SÓ PARA MOTOSERRAS 

Cuidado com o retrocesso 

Retrocesso pode ocorrer quando a ponta 

da guia toca um objecto enquanto a 

máquina está operativa. O retrocesso 

pode fazer que a barra suba para o 

usuário a grande nível. 

Cuidado com saltos 

Acumulação de madeira na guia pode fazer com que 

a barra retroceda para o usuário. Isto ocorre quando 

a madeira se acumula na corrente. 

3 
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OPERAÇÕES DE PRECAUÇÃO  

.ADVERTÊNCIA 

•Certifique-se que a corrente e o carreto 
estão bem ajustados antes de operar 
com a podadora. NUNCA AJUSTE A 
CORRENTE COM O MOTOR A FUNCIONAR 

• Certifica-te sempre que a fixação da 
corte está bem instalada e apertada 
antes de usar. 

• Nunca usar uma ba rra guia que tenha 
g retas ou não seja recta. Se é assim 
mude a barra. 

•Nunca fumar ou pegar fogos pe rto da 
podadora. Manter a podadora longe do 
calor extremo. A gasolina é muito 
inflamável e o fogo pode causar lesões 
ou danos a propriedade. 

•Se a folha de serra fica presa durante 
o  corte desligue o motor 
imediatamente. Liberte  a folha da 
serra. 

• Certifique-se que não falte ou estejam  
soltos os fechos,  e que o interruptor 
de apagar, e o  controle  do acele rador 
funciona  correctamente. 

• Certifique-se que a unidade está longe 
de depósitos ou armazéns de gasolina 
ou outros materiais inflamáveis antes 
de ligar o motor. Precaução quando 
manipula a gasolina. Mover a 
podadora ao menos 30m do lugar de 
reabastecer antes de ligar o motor. 

• Certifique-se que e x i s t e  sempre uma 
boa ventilação quando opera com a 
podadora. Os gases do escape podem 
causar lesões graves ou morte. Nunca 
operar em Interiores. 

•Antes de ligar o motor certifique-se que a 
corrente não está em contacto com nada. 

•Não operar com a podadora sem escape 

• Quando cortar um ramo que está 
tenso deve ter cuidado com o 
retrocesso da máquina. Que não lhe 
toque. 

•Apague imediatamente o motor se 
contactar com um objecto ou a 
máquina se prenda. Não opere  se o 
equipamento está danificado ou 
roto. 

•Pare a máquina imediatamente se 
começar a vibrar. Verifique se as  
peça.s estão rotas ou mal montadas. 

• Nunca transportar nem pousar a 
podadora com o motor ligado. 
Um  motor ligado pode ser 

acelerado acidentalmente fazendo 
com que a corrente  role. 

•Certifique-se que o protector de 
corrente está posto quando 
transporta ou 

gua rda a máquina. 

•Quando se transporta à mão, a corrente 
deve estar apontando para trás. Olha r 
Fig. 1 
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Figura 1 

PRECAUÇÃO 

• Manter sempre esta podadora de ramos d e 
acordo com este manual e seguir a 
manutenção recomendada pelo mesmo 

• Nunca modificar ou inviabilizar algum 
dispositivo de segurança da máquina. 

•Usar sempre peças ou acessórios 
originais para a manutenção da 
máquina. 

• Não faças modificações ou mudanças 
não autorizados na barra ou corrente 

•Nunca permita que o motor funcione a altas  
RPM sem carga.  Fazê-lo pode causar danos 
ao motor. 

• Quando transporta a podadora num veículo 
ate-a bem para prevenir danos e perdas de 
combustível 

• Pare sempre o motor e deixe arrefecer antes 
de reabastecer. Evite secar de mais e  
limpe qualquer quantidade de 
gasolina  que tenha sido derramada 

• Nunca colocar material inflamável 
perto do escape e nunca usar o 
motor sem a tapa instalada 

• Limpar sempre bem a área de trabalho antes 
de começar para assegurar a segurança. 

• Manter a corrente afiada e bem ajustada 

• Manter a podadora o mais limpa possível. 
Manter livre de vegetação, lodo, etc. 

5 
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OPERAR COM A 

PODADORA  

COLOCAR A CORREIA 

1Engatar a correia ao gancho do tubo exterior. 

2 Coloque a correia para que o gancho se 
mantenha no seu lado direito. 

3Ajustar o comprimento da correia, para que 
possa aguentar e operar a máquina 
comodamente. 

Usar sempre protecção de 
olhos e ouvidos. 
Recomenda-se o uso de 
viseira com malha. 

 Usar sempre capacete para 
evitar danos cerebrais 
durante a operação da 
máquina. 

Usar luvas de trabalho anti-
deslizantes para ter a 
podadora bem agarrada. 
Usar roupa  justa  que permita 
livre movimento. NU NCA 
USAR CALÇÕES. 

Figura 2 

LIBERTAÇÃO  DE  EMERGÊNCIA 

Em caso de emergência puxar fortemente da 
lingueta branca localizada no  gancho. A 
máquina soltar-se-á do cinto. 

Usar sempre com ambas as mãos. 

Manter boa postura de pés, nunca 
estique de mais. Mantenha um bom 
equilíbrio sempre que opere a 
máquina 
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ESPECIFICAÇÕES 

MODELO............................................................................ GZJ260AE 

PESO Liq..........................................................................8kg 

DIMENSÕES ................................................................... 2450x270X 260(mm) 

CABEÇA CORTADORA 

QUANTIDADE DE DENTES ................ ... ........ ...................44 

LARGURA DE BARRA .............................................................. 52mm 

COMPRIMENTO DE BARRA  ........................................................... .342mm 

TIPO DE TRANSMISSÃO-- .....  ... ............................. .......... EMBRAIAGEM 

CENTRIFUGA MOTOR 

TIPO .......................................................... MOTOR 2 TEMPOS,REFRIGERADO POR AR 

MODELO  .........................................................YJlE34FN 

POTÊNCIA .......................-. ................. 0.75kw/7500rpm 

CILINDRADA ..................................... ......25.4cc 

COMBUSTÍVEL ...................................................MISTURA (GASOLINA 40: ÓLEO 1 

CAPACIDADE DEPÓSITO DE 
GASOLINA 

................0.65L 

SISTEMA DE IGNIÇÃO ......................................... C.D.l 

SISTEMA DE ARRANQUE --…………………………………. ARRANQUE RETRÁCTII L 

CARBURADOR .............................................. TIPO DIAFRAGMA 

VELAS ,................................................RCJ6Y 

ESPECIFICAÇÕES ESTÃO SUJEITAS A MUDAÇAS SEM PRÉVIO AVISO 
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

TAMPA DA CORRENTE 

BARRA E CORRENTE   

 

 ============ ========--.... • 

Flgura3 

ANTES DA MONTAGEM 

Usando a Fig. 3 como guia, Familiarize-se  com a 
podadora e as suas partes. Entender a  s u a  
máquina ajuda a assegurar um bom rendimento, 
uma vida mais longa e uma operação segura. 
Antes de montar assegure-se que tem todos 
os componentes requeridos para uma unidade 
completa. 

• Montagem da cabeça 

• Montagem tubo inferior 

• Tubo superior/serra, corrente e barra fixa 

• Kit com este manual e caixa de ferramentas 
para manutenção rotineira. 

INSTALAR A CABEÇA DE POTÊNCIA 

I  Coloque a cabeça de potência numa superfície 
limpa e plana, com a vela olhando para cima 

PRECAUÇÃO 

Não retirar a anilha de forma em O. Esta 
anilha evita danos ao parafuso do tubo por 
causa de sobre apertar. 

CAIXA DE CONTROLE 
MANUAL 

Revisar atentamente todos os componentes para 
ver se há danos. 

IMPORTANTE 

Os termos "left”(esq);left hand" (mão esquerda) e 
"LH" "Right"(Direita), "Right Hand" (mão direita) 
"Front"frente) "Rear"(atrás) refere a direcção como 
vimos pelo operador da podadora'. 

Â ADVERTÊNCIA 

Não realize modificações ou alterações não 
autorizadas á podadora e aos seus 
componentes. 

AVISO 

Não force o tubo inferior a entrar na 
cabeça de potência, Proporcionar uma 
força excessiva pode causar danos nas 
peças. 

Posicione o tubo inferior para que o interruptor 
de desligar esteja virado para cima 

Apertar parafuso da abraçadeira firmemente. 

Manual de uso
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LIGAR O CABO DO 

ACELERADOR 

RETIRAR A TAMPA DO CILINDRO 

1. Retirar o  cachimbo 
da vela e logo aliviar 
o pomo da tampa do 
cilindro ( 12 voltas) 
olhar FIG. 4 

2. Liga o lado em forma de s do cabo de acelerador na 
alavanca do acelerador em cima do carburador. Olhar 
FlG.7 

Anel do cabo de acelerador 

2. Levantar a 
esquina  da tampa 
do cilindro 
mesmo por  baixo 
do escape como se 
vê na FIG. S. 
Retirar a tampa 

Flgura 4 

Figura 5 

LIGAR O  CABO DO ACELERADOR 

1. Engatar o cabo estriado ao lado superior 
esquerdo do motor. Verifique que o cabo 

negro (terra, com um aro ovalado) está entre as 
porcas de ajuste como se vê na FIG. 6. 

Figura  7 

3. Girar as porcas de ajuste o suficiente para que o cabo 
assente na mosca da tampa do ventilador. Assegure-se 
que o cabo de terra de ignição está no  lado posterior 
da mosca. 

Logo ligue o engate macho do cabo de ignição 
vermelho ao engate fêmea junto ao motor. Olhar 
FIG.8 

PORCAS DE AJUSTE DO 
CABO 

FINAL DO CABO 
ACELERADOR 

Cabo de ignição 
Fêmea  Mosca 

Figura 6 Figura 8 

9 

 Figura  7
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MONTAGEM E AJUSTES 

Ajustar o cabo acelerador 

I. Alivie as duas porcas de lO mm do cabo na 
tampa do ventilador como se vê na FIG. 9. 

PORCAS AJUSTAR O 

3. Quando tem essa liberdade de 6 mm aperte as 2 porcas. 
Quando o cabo está correctamente ajustado, e o gatilho 
na posição completamente aberta, o acelerador fará 
contacto no STOP localizado no  corpo do acelerador. 
Mirar RG.10 

 

Figura 9 

POSIÇÃO RALENTI 

Figura  10 

STOP NO  
CORPO DO 

ACELERADOR 

POSIÇÃO 

COMPLETAMENTE 

ABERTO 

2 Ajuste as porcas até que tenha uma 
liberdade de movimento no  gatilho de 6 
mm. 

4.  Substituir a tampa do cilindro. 

5. Substituir o cachimbo da vela. 

10 
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MONTAR AS  SECÇÕES DO TUBO 

I .   Pôr os tubos numa superfície limpa e plana. O 
tubo de potência de cabeça deve estar para 
cima. O tubo inferior deve estar posicionado 
com o buraco de engate para cima. 

AVISO 
Manter os extremos dos tubos 

limpos e livres de impurezas 

2. Retirar as coberturas protectoras dos 
extremos dos tubos  e  alivie o parafuso 
acoplador. 

3.  lnserir o tubo superior ao acoplador, com a 
flecha do tubo superior  para cima até que 
esteja acoplada. 

4.  Quando as duas partes estão acopladas, aperte o 
parafuso acoplador enquanto segura para baixo o 
protector automático. 

DESMONTAR AS SECÇÕES 

1. Com a podadora numa superfície limpa e 

plana alivie o parafuso acoplador. Subirá o 
protector automático. 

2.  Pressione para baixo o protector automático  
com o dedo. 

3. Tirar o tubo superior. 

11 

  AVISO

Manter os extremos dos tubos lim-

pos e livres de impurezas
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INSTALAR E AJUSTAR A BARRA DA CORRENTE 

INSTALAR A CORRENTE 

Â AVISO 

Nunca tente instalar, mudar ou ajustar a 
corrente com o motor a  funcionar. 

    AVISO 

Os dentes da corrente estão muito afiados. 
Use luvas para proteger as mãos. 

2. Coloque a barra em cima da porca de ajuste da 
montagem da cabeça cortadora. Alinhar o perno de 
tensão da corrente com o buraco na barra. 

3. Instale o pinhão da corrente por cima dos 
enlaces dentro das ranhuras da barra, depois 
alinhe a corrente em cima do pinhão. Certifique-
se de que os dentes estão bem orientados. Ver 
FIG. 11. Se a instalação da corrente é muito 
complicada, ou se a corrente parece estar muito 
apertada ver secção AJUSTAR A 
CORRENTE,' na  próxima página. Figure l i 

NOTA 
Para que a sua corrente tenha uma vida  longa,  deixe 

as correntes novas ou usadas repousarem  em óleo 
antes de instalar. 

------------------------ ---------- 
1. Use o lado pequeno da chave inglesa e retire 

a porca da tampa do pinhão (girar no sentido 
contrário a os ponteiros do relógio) e retirar a 

tampa. 

CU IDADO 

Se o fio da barra e corrente não é adequado 
pode causar danos na barra, tampa de 
pinhões e na corrente. 

A AVISO 

Nunca operar com a podadora sem a 
tampa dos pinhões instalada. 
 
 

4  
Instalar a tampa de pinhões  por cima do 

· perno da barra. P ressionar com os 
dedos e  instala a porca na tampa 
dos pinhões. 

5.  Na página seguinte encontrará os procedimentos de a justes  da 

corrente. 

 

 

 

CUIDADO

Se o fio da barra e corrente não é 
adequado pode causar danos na 
barra, tampa de pinhões e na co-
rrente.
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AJUSTAR  A CORRENTE 

       AVISO 

Nunca tente instalar, repor ou ajustar a 
corrente com o motor ligado. 

        AVISO 

Os dentes da corrente estão muito afi ados. 
Use  luvas para proteger as mãos. 

CUIDADO 

Uma corrente pode soltar-se da guia 
causando d anos na barra e no resto do 
equipamento. Certifique-se sempre que a 
corrente está bem ajustada. 

IMPORTANTE 

Um ajuste correto é essencial para obter um 
rendimento máximo e totalmente seguro. 
Inspeccione sempre a tensão antes de 
operar com a máquina. 

1.Coloquea a podadora numa superfície limpa e 
plana. Para fazer ajustes durante operação 
apague o motor. Deixe arrefecer  a máquina 
antes de fazer ajustes. 

2. Alivie a tampa dos pinhões usando uma 
chave Inglesa. 

3. Levanta  a ponta da barra enquanto gira o 
parafuso de aperto da corrente. 

• No sentido dos ponteiros do relógio para apertar. 

• No sentido contrário aos ponteiros do relógio 
para aliviar. 

4. Puxe da corrente pela parte superior da barra 
várias vezes desde o motor até à ponta. A 
corrente deve estar apertada mas livre. Ver 
FIG.12 

 
Figura 12 

5. Aperte bem a porca dos pinhões enquanto 
levanta a ponta da barra. 

6. Inspeccione a corrente pelos ajustes correctos. 
(mais frequente se a corrente é nova) a corrente 
deve estar apertada mas livre. 

13 
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LUBRIFICADOR DE 
CORRENTE 

    ADVERTÊNCIA 
Nunca reabastecer a reserva de óleo nem 
ajustar o lubrif icador com o motor em 
funcionamento. 

A vida útil da barra e da corrente depende da 
qualidade do lubrificante. Use um lubrificante de 
qualidade p o i s  assegurar-lhe-á uma vida mais 
longa. Para operar em temperaturas baixas 
misturar óleo de barra e corrente com uma parte 
equitativa de kerosene. 

ENCHER O DEPÓSITO DE ÓLEO 

NOTA 

O depósito tem uma capacidade q u e  d a  
aproximadamente 40 min de tempo de trabalho. 
(Tanto como um tanque de gasolina). 

l . Coloque a podadora numa superfície limpa e 

plana, com o tampão de óleo para cima. 
Limpe os resíduos do tampão de óleo. 

2. Retirar o tampão do óleo e encha a reserva 
com óleo de barra e corrente, depois 
coloque o tampão. 

:3.  Limpar os restos derramados de óleo antes 
de ligar o motor. 

AJUSTAR O RITMO DO FLUXO DE ÓLEO 

CUIDADO 

Um incremento no ritmo de fluxo de óleo 

acelera o consumo requerendo revisões mais 
freq uentes da reserva de óleo. Pode ser 
necessário rever o nível de óleo mais 
frequentemente que o nível de gasolina. 

A guia e a corrente são lubrificadas automaticamente por uma 
bomba que opera quando a corrente roda. A bomba vem regulada 
de fábrica para dar um ritmo de fluxo de óleo mínimo, mas pode  
ser ajustada. Um aumento temporário do ritmo do fluxo de 
óleo pode ser desejado quando está a cortar madeira dura. 

AJUSTE A BOMBA DO SEGUINTE MODO 
1) Apague o motor e certifique-se que o interruptor de apagar 
está na posição STOP. 

2) Coloque a podadora de lado com a reserva de óleo para 
cima. 

CUIDADO 
O parafuso de ajuste do fluxo de óleo tem que 
ser pressionado ligeiramente para que gire. O 
não pressionar ligeiramente o parafuso pode 
danificar tanto o parafuso como a bomba. 

3. Com uma chave de fendas pressione o pa r a fu so e 
Gire na direção desejada. (HÁ 2 AJUSTES) 

• Sentido dos ponteiros do relógio (menos lubrificação) 

• Sentido contrário aos ponteiros do relógio (mais lubrificação) 
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15 

COMBUSTÍVEL DO MOTOR 

MISTURA DE COMBUSTÍVEL 

CUIDADO 

Este motor deve ser utilizado com uma 
mistura 40:1 consistindo em gasolina sem 
chumbo e óleo de mistura de dois tempos. 

Algumas gasolinas contem álcool para 
oxigenar. Gasolinas oxigenadas podem 
causar um aumento na temperatura de 
utilização. Em certas condições também 
pode reduzir as qualidades de alguns óleos 
lubrificantes. Nunca use gasolina com mais 
de 10 % de álcool por volume. Quando usar 
uma gasolina oxigenada recomenda-se uma 
que tenha MTBE em vez de uma gasolina 
oxigenada por a álcool. 

Óleos genéricos podem não estar 
preparados para uso em motores de dois 
tempos refrigerados por ar de alto 
rendimento. Não se deve usar no motor. 

• Use só gasolina limpa e fresca com um 
octanas de 87 ou mais. 

• Misture todas as gasolinas com óleo de 2 
tempos gasolina/óleo 40:1. 

 
IMPORTANTE 

Misture só a gasolina suficiente para as suas 
necessidades. Se guardar gasolina por mais de 30 
dias deve usar um estabilizador. 

Reabastecer   
 

AVISO 
Minimize sempre o risco de fogo quando 
manipula combustíveis. 

• Deixe que a podadora arrefeça antes 
de reabastecer. 

• Limpe o excesso de carburante derramado 
e mova a podadora pelo menos 3m antes de 
voltar a ligar. 

• Nunca fume ou pegue fogos p erto  da 
podadora ou carburantes. 

•   Nunca deixe material inflamável 
perto do escape 

•  Nunca opere c o m o motor sem o 
escape e o tapa chamas propriamente 
instalados. 

•  Nunca opere com esta máquina se o 
sistema de reabastecimento ou os seus 
componentes estão danificados ou 
possuem fugas. 

l. Coloque a podadora num lugar limpo e de nível. 

2. Elimine a terra e outros restos à volta do tampão de 
gasolina. 

3. Retire o tampão e reabasteça o tanque com 
mistura de gasolina limpa e fresca. 

4. Aperte bem o tampão de g a s o l i n a .  

5. Limpe qualquer resto de gasolina da cabeça de 
potência antes de voltar a ligar. 
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LIGAR O MOTOR 

A AVISO 

Quando arranca o motor certifique-se 
que a fixação de cortar está longe das 
pessoas, animais e objetos. A fixação 
pode rodar durante o arranque. 

CUIDADO 
O arranque retráctil pode danificar-se se  
abusar  dele. 

• Ao puxar da corda, tenha cuidado com o 
retrocesso do motor 

• Nunca puxe o puxador de corda 
n a  sua completa longitude 

CUIDADO .Rebobine sempre a corda lentamente 

Nunca opere com a podadora sem a fixação de 
corte bem instalada 

1. Situe a máquina em solo firme. Uma vez que 
está seguro que está firme e não há gente, 
nem animais, nem objetos perto. Agarre o 
manípulo no  tubo exterior com a sua mão 
esquerda e com a direita agarre a corda de 
arranque. Ver FIG. 14 

Figura  14 

2.Puxe do puxador lentamente até que note que o 
motor se compromete. 

3. Neste ponto, puxe rapidamente do puxador de 
corda para ligar o motor. 

QUANDO O MOTOR LIGAR 

Abre o choke movendo a manivela para baixo. 

16 
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.AAVISO 

A fixação de corte acciona-se e roda 
quando o motor liga e acelera. 

Se o motor se apaga, repita os passos de 
ligar. 
Quando o motor ligar, liberte os excessos 
de carburante da câmara de combustão 
acelerando várias vezes com o gatilho. (se 
usar o gatilho automaticamente apaga a 
configuração de "RALENTI RÁPIDO-. 

SE O MOTOR NÃO LIGAR 

Repita os mesmos passos de ligar. Se o motor 
segue sem ligar, depois de várias tentativas, o 
mais provável é que o motor esteja 
encharcado. Proceda aos seguintes passos. 

2. Abra o ar (figura 31) e solte completamente o gatilho 
com a sua mão esquerda. Logo, puxe do puxador 
rapidamente com a sua mão direita para libertar a 
câmara de combustão de gasolina excessiva. 

CUIDADO 

A instalação incorreta das velas pode causar 
danos ao motor. 

3. Reinstale a vela e aperte firmemente. Se tem uma 
chave que calibra torque, calibre a vela a 16.7-18.6NM 

4.  Repita os passos de ligar. 

5. Se o motor continua sem ligar consulte a secção 
solução de problemas no final deste manual. 

ARRANCAR UM MOTOR 
ENCHARCADO 

1.  Desligue a vela. Use a chave de velas 
para separar a vela. ( girar  no sentido 
contrário aos ponteiros do relógio para 
separar).  Ver fig 15 

 
PARAR O 
MOTOR 

 
AVISO

 

 
Figura  15 

Se a vela está empapada de gasolina 
limpe e seque.  

A fixação de corte pode continuar a 
Rodar mesmo depois do motor estar 
apagado. 

1. Deixe arrefecer o motor deixando o ralenti durante 
2 ou 3 minutos. 

2. Coloque o interruptor em posição STOP. 

17 
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AJUSTE DO CARBURADOR 

Â AVISO 

A  fixação de corte não deve rodar nunca 
enquanto o motor está ao Ralenti. 

O motor deve voltar ao Ralenti quando solta o 
gatilho. A velocidade de Ralenti é ajustável e 
deve estar configurada o suficientemente baixa, 
permitindo que a embraiagem se desengate do 
tambor quando se solta o gatilho. 

REVISE E AJUSTE A VELOCIDADE DE 
RALENTI 

1 . Ligue o motor e permita que f ique no 
Ralenti dois ou três minutos para que 
aqueça. 

2. Se a fixação de corte roda quando o motor está 
no Ralenti, reduza a velocidade de Ralenti 
girando o parafuso em sen t ido  contrário aos 
ponteiros do relógio, tanto como seja 
necessário. Ver FlG.16 

Figura 16 

3. Se o motor se a paga ou não fica no ralenti 
aumente a velocidade de ralenti girando o 
parafuso de ajuste no sentido dos ponteiros do 
relógio. 

OPERAÇÃO DE SEGURANÇA 

Esta máquina está desenhada especialmente para cortar ramos. 
Nunca use esta máquina para outros propósitos. Nunca tente 
cortar pedra, metal, plástico, ou qualquer objecto duro. Usar a 
máquina para outros propósitos que não seja cortar ramos, pode 
causar danos à máquina ou incluso lesões graves. 

PREPARAÇÕES 

• Use roupa e equipamento protector, ver secção 
"Precauções de Segurança. 

• Encontre a posição de trabalho ideal para estar a 
salvo de objectos (ramos, etc). 

• Ligue o motor. 

• Ponha a correia. 

Nunca pare directamente debaixo dos ramos que estão 
cortados. Tenha cuidado com os  ramos que possam cair. 
Tenha em conta que um ramo pode ressaltar do c h ã o e 
alcançá-lo. 

SEQUÊNCIA DE CORTE: 

Para permitir que os ramos caiam livremente corta- os 
pelas partes inferiores primeiro. Depois corta os 
ramos pesados em várias peças. 

POSIÇÃO DE 
TRABALHO 

Agarre o comando de controle com a sua mão direita,  
a barra com a  sua mão esquerda. O seu braço 
esquerdo deve estar estendido numa posição cómoda. 

A BARRA DEVE AGARRAR-SE A UM 
ANGULO DE 60 OU MENOS 

18 
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APLICAÇÕES TÍPICAS 
CORTE STANDART: 
 A posição de trabalho mais conveniente 
é um ângulo de 60º. M a s  p o d e  u s a r - s e  
qualquer ângulo dependendo da situação. 

CORTAR POR CIMA DE OBSTÁCULOS 

Em virtude da barra comprida, é possível 
podar ramos suspensos encima de 
obstáculos como rios ou lagos. Neste caso 
o ângulo dependerá da posição do ramo. 

J 
J I 
I 

CORTAR DESDE UMA PLATAFORMA 
A barra longa faz com que seja possível cortar perto do tronco das árvores sem q ue a 
plataforma cause danos aos outros ramos. Neste caso o ângulo da barra dependerá da 
posição do ramo q ue querer cortar. 

19 
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TÉCNICAS DE TRABALHO 

v 

l 

\ 

CORTE DE ALÍVIO 
Para evitar desgarrar o corte, ou retrocesso 
enquanto corta ramos grossos, comece sempre 
com um corte de alívio (1) na parte inferior do 
ramo. 
Para fazer isto passe a barra de corte através 
da parte inferior do ramo até chegar ao que se 
refere como o ponta da corrente. Logo 
realize o corte cruzado {2). 

CORTE  RAS DE RAMOS GROSSOS 
Se o diâmetro do ramo é superior a 10 cm ( 4..) primeiro 
realize o corte inferior {3) e realize o corte cruzado a uma 
distância {A) de 25 em {10..) do corte final.  Realize logo o 
corte a ras {4), começando por um corte de alívio seguido 
de um corte cruzado. 
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MANUTENÇÃO GERAL 

A AVISO 

MANUTENÇÃO DIÁRIA 

Antes de qualquer dia trabalho, realize o seguinte: 

•Limpar o motor de terra e resíduos.  Verificar  as 

Antes de realizar qualquer manutenção ou 
limpeza da máquina, certifique-se d e que o 
motor e a fixação de corte está completamente 
parada. Desligue ocabo da vela antes de 

realiz.ar qualquer tipo de serviço ou 
manutenção. 

A AVISO 

Peças não originais podem fazer com que a 
máquina não funcione correctamente e 
incluindo pode chegar a causar lesões ao 
utilizador. 

ESCAPE 

AAVISO 

Operar com motor sem o escape, com um 
escape deteriorado ou mal instalado pode 
aumentar o ruído do motor a a tal nível que 
pode causar perdas de audição. 

Esta máquina nunca deve ser operada sem o 
supressor de faíscas ou sem escape. Certifique-se 
que o escape está bem instalado e em boas 
condições. Um escape danificado traz risco de 
incêndio e pode causar perdas de audição. 

VELA 
Mantenha a vela e as ligações de cabos 
apertadas e limpas. 

alhetas do cilindro e filtros de ar. Limpar se for 
necessário. Ver FIG.17 

MANTER AS ALHETAS 
LIMPAS 

l00o]l 

MANTER 
LIMPOS 

Figura 17 

• Limpe cuidadosamente a  terra e os resíduos do escape 
e do depósito de gasolina. A acumulação de terra 
nestas peças pode causar sobre aquecimento, fogo ou 
desgaste prematuro. 

• Verifique se não faltam e  se estão bem apertados os 
parafusos das peças. Certifique-se que a fixação de 
corte está livre de resíduos e bem colocada.  

• Inspecione a máquina inteira para ver se existe 
derrame de gasolina ou massa. 

• Verifique se os parafusos, as  porcas e pernos 
(excepto os de ajuste de carburador) estão 
apertados. 

21 
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MANUTENÇÃO DAS 10 HORAS 

CUIDADO 
Não operar c o m  a máquina se o filtro ou 
pré-filtro está danificado ou molhado. 

CADA 10 HORAS DE USO 

 (Mais frequente em lugares com muito pó ou 
condições sujas) 
Retire o pré-filtro do envolvente e limpe bem 
com água e sabão. Limpe e seque a fundo. Junte 
umas gotas de óleo e volte a montar o pré-
filtro. 

MANUTENÇÃO 10/15 HORAS 

CUIDADO 

Antes de retirar a vela, limpe o lugar em 
volta para evitar q eu entre pó ou outros 
resíduos nas partes internas do motor. 

CADA 10/15 HORAS DE USO: 

Retire e limpe a vela. Ver FIG. 18. Regule o 
espaço do eléctrodo a 0.6-0.7mm. 

Limpe a vela e regule o 
espaço do eléctrodo 

 

0.6-0.lmm 

 

Figura  18 
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MANUTENÇÃO DAS 50 HORAS 

CADA 50 HORAS DE USO 

(Mais frequente em lugares com muito pó 
ou condições de sujidade) 

• Retire e limpe a tampa do cilindro e 
elimine a terra e os resíduos das abas do 
cilindro. 

• Retire a tampa das coroas e inspecione a 
coroa para ver se tem terra, resíduos ou 
está gasta. Retire a barra guia e limpe as 
ranhuras. Se a coroa está gasta substitua-
a por uma nova. 

• LUBRIFICAR A CAIXA DE MUDANÇAS. 

Para lubrificar, retire a caixa de 
mudanças do tubo superior exterior 
como indicamos a continuação. 

CUIDADO 

Cuidado, não retire a anilha em forma de 
O da abraçadeira da caixa de mudanças. 
Esta anilha evita os danos causados pelo 
excesso de aperto do parafuso. 

• Alivie o parafuso da abraçadeira da caixa de 
mudanças. 

 
• Retire o parafuso de índice da caixa de 
mudanças. 

• Deslize a caixa de mudanças para retirar o 
tubo 

Use uma pistola de massa. Insira 
aproximadamente 10 gramas de massa á 
base de lítio. Insira massa até que veja sair 
massa velha da caixa de mudanças. 

Pode verificar na cavidade do tubo exterior. 
Limpe o excesso de massa e volte a montar a 
caixa de mudanças. 

CUIDADO 
Verifique se não atravessa a mangueira da 
gasolina com a ponta do cabo em forma de 
gancho. A mangueira é delicada e pode 
danificar-se facilmente. 

• Use um gancho para extrair o filtro da gasolina do 
interior do depósito (FIGURA 19). Inspecione o filtro- 

com sinais de contaminação- substitua-o se for 
necessário. Antes de reinstalar o filtro, inspecione a 
mangueira. Se observa danos ou se está deteriorada, 
retire a unidade de serviço até que a inspeccione um 
técnico. 

CABO 

Figura 19 
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ARMAZENAMENTO 
Quando não se vai usar a máquina durante um 
período de 30 ou mais dias, deve seguir os 
seguintes passos para preparar o  seu 
armazenamento. 

• Limpe as partes externas a fundo e aplique 
uma ligeira capa de lubrificante em todas as 
superfícies metálicas. 

CUIDADO 
Gasolina guardada dentro do carburador, 
durante  um longo período de tempo, pode 
causar problemas na hora de querer ligar 
o motor e  também  pode aumentar os 
custos de serviço e manutenção. 
 

• Drene toda a gasolina do carburador e 
do depósito. 

• Retire a vela e encha o cilindro com 
aproximadamente 3 cm de óleo através do 
buraco da vela. Puxe 2 ou 3 vezes do puxador 
lentamente para que o óleo deixe uma capa 
fina igual em todos os componentes 

interiores do motor. Reinstale a vela. 
•      Antes de armazenar a máquina, repare ou 

substitua qualquer peça gasta ou danificada. 

• Retire o pré-filtro de ar do carburador e 

limpe a fundo usando água e sabão. Limpe e 
seque a fundo. D e p o i s ,  junte umas gotas 
de óleo e volte a montar. 

• Armazene a máquina num lugar limpo e 
livre de pó. 
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EC-DECLARATION OF CONFORMITY FOR MACHINERY :  

Directive 2006/42/EC  

We: Linyi Sanhe Yongjia Power Co., Ltd.  
Industry & Trade Development Zone, 276012 Linyi, Shandong China  

Manufacturer’s Name:  Linyi Sanhe Yongjia Power Co., Ltd.  
Industry & Trade Development Zone, 276012 Linyi, Shandong China  

Declare under our sole responebility that the product  

Product Name: Branch cutter and Pole chain saw for ordinary use (ANOVA)  
Model type:  GZJ260AE (D26CPA)  

To which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) 
or other normative document(s)  

Directive:  2006/42/EC MACHINERY DIRECTIVE  

Standards:  EN ISO 11680-1 : 2008  
Date:  DEC. 19, 2007  

Sales Manager 
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