
� Instruções de segurança
Roçadeira a gasolina
Por favor leia e conserve em seu poder

�
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Explicação das placas de aviso sobre o aparelho:

1. Aviso!
2. Antes da colocação em funcionamento leia o

manual de instruções!
3. Use óculos e capacete de proteção e proteção

auditiva!
4. Use calçado resistente!
5. Use luvas de proteção!
6. Mantenha o aparelho protegido da chuva ou da

umidade!
7. Atenção às partes projetadas.
8. Antes de realizar qualquer trabalho de

anutenção desligue o aparelho e retire o 
cachimbo da vela de ignição!

9. A distância entre a máquina e pessoas e animais
tem de ser de, pelo menos, 15 metros!

10. A ferramenta continua a funcionar por inércia
depois de desligada!

11. Atenção, peças quentes. Mantenha a distância.

Instruções de segurança

1. Leia atentamente as instruções de serviço.
Familiarize-se com os ajustes e com a utilização
correta da máquina.

2. Nunca permita a utilização do roçadeira a
gasolina por crianças ou outras pessoas que não
estejam familiarizadas com o manual de
instruções. As disposições locais poderão fixar
uma idade mínima para o utilizador.

3. Nunca corte a grama enquanto outras pessoas,
sobretudo crianças ou animais, estiverem por
perto.

Aviso:
Mantenha uma distância de segurança de 15
metros. Em caso de aproximação, desligue
imediatamente o aparelho.
Lembre-se de que o condutor da máquina ou o
operadora é responsável pelos acidentes com outras
pessoas ou com os seus bens.

Medidas de preparação
1. Durante o corte da grama utilize sempre calçado

resistente e calças compridas. Não corte a
grama descalço ou com sandálias.

2. Examine o terreno no qual vai utilizar a máquina
e remova todos os objetos que podem ser
apanhados e projetados pela máquina.

3. Aviso: a gasolina é altamente inflamável:
- guarde a gasolina apenas nos recipientes 
adequados
- utilize gasolina apenas ao ar livre e não fume 
durante o processo de abastecimento
- a gasolina deve ser inserida antes de ligar o 

motor. Enquanto o motor estiver funcionando ou 
a roçadeira estiver quente, a tampa do tanque 
de combustível não deve ser aberta e não se 
deve inserir mais gasolina.
- se a gasolina transbordar, não deve ser feita 
nenhuma tentativa de iniciar o motor. Em vez 
disso, a máquina deve ser retirada da superfície 
suja de gasolina. Deverá evitar qualquer 
tentativa de ignição até os vapores de gasolina 
terem dissipado - por motivos de segurança, 
troque a tampa do tanque de combustível e os 
tampões de outros depósitos que estiverem 
danificados

4. Substitua os silenciadores avariados
5. Antes da utilização deve efetuar sempre um

controlo visual para verificar se o dispositivo de
corte, o parafuso fixação e a unidade de corte
estão gastos ou danificados. Para evitar o
desalinhamento, as ferramentas de corte e os
parafusos de fixação que estejam desgastados
ou danificados devem ser substituídos como um
todo.

Operação
1. Use roupas de trabalho justas e em bom estado,

que ofereçam proteção, como calças compridas,
sapatos de trabalho seguros, luvas de trabalho
resistentes, um capacete de proteção, uma
máscara de proteção ou uns óculos de proteção
e proteção auditiva .

2. Guarde o aparelho em um local seguro. Abra
lentamente a tampa da gasolina para deixar sair
a pressão que eventualmente se tenha formado
no depósito da gasolina. Para prevenir o perigo
de incêndio, afaste-se pelo menos 3 metros do
local de reabastecimento antes de ligar o
aparelho.

3. Desligue o aparelho, antes de guardá-lo.
4. Segure sempre o aparelho com as duas mãos.
5. Certifique-se de que os parafusos e os

elementos de união estão bem apertados. 
Nunca utilize o aparelho, se não estiver
corretamente ajustado ou montado de forma
segura.

6. Certifique-se de que as peças estão secas e
limpas e não possua nenhuma mistura de
gasolina.

7. Coloque a roçadeira na altura desejada. Evite
tocar com o carretel de fio de nylon em objetos
pequenos (p. ex. pedras). Ao cortar a grama em
declives, coloque-se sempre abaixo do
equipamento.

8. Verifique o terreno, objetos sólidos como pedras,
peças metálicas e outros, podem ser projetados
- perigo de ferimento!

9. Mantenha todas as partes do corpo e peças de
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roupa afastadas do fio/lâmina, quando ligar o
motor ou ao deixar funcionando. Antes de ligar o
motor, assegure-se de que o fio/lâmina não esta
tocando em nenhum obstáculo.

10. Desligue sempre o motor antes de efetuar
trabalhos no dispositivo de corte.

11. Guarde o aparelho e os acessórios em um local
seguro e protegido contra chamas e fontes de
calor.

12. Mantenha a capa de proteção, o carretel / lâmina
de corte e o motor sempre sem resíduos de
grama.

13. Apenas pessoas com formação suficiente e
adulta devem operar, o aparelho.

14. Se não estiver familiarizado com a roçadeira,
manuseie-o com o motor parado 
(DESLIGADO/ OFF).

15. Se por ventura a roçadeira tocar em algum
objeto sólido, desligue imediatamente o motor e
verifique o aparelho quanto a eventuais danos.
Nunca utilize o aparelho, se estiver danificado.

16. Apare e corte a grama sempre em rotações
elevada. Não deixe o motor funcionar a baixas
rotações no início ou durante o corte da grama.

17. Utilize o aparelho apenas para o fim 
previsto.

18. Durante o funcionamento evite levantar o
fio/lâmina à altura dos joelhos.

Instruções adicionais

1. NÃO UTILIZE OUTRO COMBUSTÍVEL além do
recomendado no manual de instruções. Respeite
sempre as indicações na seção “Combustível e
óleo” deste manual. Não utilize gasolina que não
esteja misturada corretamente com óleo para
motor 2 tempos. Caso contrário, o motor pode
ficar irremediavelmente danificado, levando à
anulação da garantia do fabricante.

2. NÃO FUME, enquanto reabastecer ou trabalhar
com o aparelho.

3. NÃO UTILIZE O APARELHO SEM O
ESCAPAMENTO e sem a proteção
corretamente instalada.

4. NÃO TOQUE NO ESCAPAMENTO, nem com as
mãos nem com o corpo. 

5. NÃO UTILIZE O APARELHO EM UMA
POSIÇÃO DESCONFORTÁVEL, sem equilíbrio,
com os braços esticados ou apenas com uma
mão. Para manejar o aparelho utilize sempre as
duas mãos e agarre na pega com todos os
dedos da mão.

6. Mantenha sempre a cabeça do fio no chão
quando o aparelho estiver funcionando.

7. Utilize a roçadeira apenas para o fim previsto,

como cortar e roçar grama.
8. Não utilize o aparelho durante muito tempo, faça

pausas regularmente.
9. NÃO UTILIZE O APARELHO SOB A

INFLUÊNCIA DO ÁLCOOL OU DE DROGAS.
10. UTILIZE O APARELHO APENAS SE A CAPA

E/OU DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO ESTIVER
INSTALADA E EM BOM ESTADO.

11. Qualquer alteração, aumento ou extirpação no
produto pode pôr em perigo a segurança
individual e anula a garantia do fabricante.

12. Nunca utilize o aparelho na proximidade de
líquidos ou gases inflamáveis, quer em espaços
fechados quer no exterior, pois pode provocar
explosões e/ou incêndios.

13. NÃO UTILIZE LÂMINAS DE OUTRO TIPO. Para
sua própria segurança, utilize apenas acessórios
e aparelhos auxiliares que constem do manual
de instruções ou que tenham sido indicados ou
recomendados pelo fabricante. O uso de
ferramentas de trabalho ou de acessórios de
outras marcas diferentes dos referidos no
manual de instruções ou no catálogo poderá
constituir perigo de ferimento.

MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA O
MANUSEIO DA LÂMINA

1. RESPEITE TODOS OS AVISOS e indicações
respeitantes ao funcionamento e montagem da 
lâmina.

2. A lâmina pode projetar objetos quando estes não
podem ser cortados. Isto pode provocar
ferimentos nos braços ou pernas. Mantenha as
pessoas e animais afastados pelo menos 15m
em todas as direções do local de trabalho. Se o
aparelho encontrar corpos estranhos, pare
imediatamente o motor e a lâmina. Verifique se a
lâmina está danificada. Substitua a lâmina
sempre, que esta estiver deformada ou trincada.

3. A LÂMINA PROJETA OS OBJETOS COM
VIOLÊNCIA. Os objetos projetados podem cegar
ou provocar ferimentos. Use proteção para os
olhos, rosto e pernas. Retire sempre os objetos
da área de trabalho antes de montar a lâmina.
Mantenha uma distância de 15 metros, em todas
as direções, entre si e as outras pessoas ou
animais.

4. Verifique cuidadosamente o aparelho e
acessórios relativamente a danos antes de cada
utilização. Não utilize o aparelho, se os
acessórios das lâminas não estiverem todos
instalados corretamente.
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5. A LÂMINA RODA POR INÉRCIA ATÉ PARAR 
SE O ACELERADOR (alavanca aceleradora)
TIVER SIDO SOLTO. Uma lâmina que roda por
inércia pode provocar ferimentos de corte a si ou
a pessoas que estejam nas proximidades. Antes
de efetuar qualquer trabalho na lâmina, desligue
o motor e assegure-se de que a lâmina está
parada.

6. ZONA DE PERIGO - DIÂMETRO DE 15
METROS. As pessoas que se encontrem
próximas podem cegar ou sofrer ferimentos.
Mantenha uma distância de 15 metros, em todas
as direções, entre si e as outras pessoas ou
animais.
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