
� Instruções de segurança
Aparador de Grama com Fio
Leia e guarde estas instruções.

�
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1. Instruções de segurança

Leia atentamente o manual de instruções.

Familiarize-se com os dispositivos de comando
ou de regulagem e com o uso correto do
aparelho.
� Este aparelho não se destina a ser usado por

pessoas (inclusive crianças) com limitações
físicas, sensoriais ou psíquicas e experiência ou
conhecimento insuficientes, a não ser quando
acompanhadas de uma pessoa responsável pela
sua segurança ou que as instrua sobre como se
deve utilizar à máquina.

� As crianças devem ser mantidas sob vigilância
para garantir que não brinquem com o aparelho.

Atenção!
� Antes de cada utilização, verifique se o cabo de

alimentação e a extensão apresentam sinais de
danos ou envelhecimento.

� Se o cabo de alimentação for danificado durante
a utilização, desligue-o imediatamente da rede.

� Antes de cada utilização, verifique se a máquina
apresenta danos. As reparações podem apenas
ser efetuadas pelo nosso serviço de assistência
técnica.

� Se durante a utilização surgirem vibrações
anormais, desligue imediatamente a máquina e
retire o cabo de alimentação. 

� As peças desgastadas podem apenas ser
substituídas pela nossa oficina do serviço de
assistência técnica. Em caso de necessidade,
entre em contato com o serviço de assistência
técnica indicado.

� Interrompa a utilização da máquina se pessoas,
sobretudo crianças ou animais domésticos,
estiverem por perto.

� Trabalhe apenas se a visibilidade for suficiente.
� Não deixe o aparelho no local de trabalho sem

qualquer vigilância. Se tiver de interromper o
trabalho, coloque o aparelho num local seguro.

� Se interromper o trabalho para se deslocar para
outra área de trabalho, desligue sempre o
aparelho.

� Não utilize o aparelho se estiver chovendo ou
em um ambiente úmido e molhado.

� Proteja o seu aparelho contra a umidade e da
chuva.

� Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que o
fio de nylon não toca em pedras nem em outros
objetos.

� Trabalhe sempre com vestuário adequado com
vista a evitar ferimentos da cabeça, das mãos e
dos pés. Para este efeito, deve usar sempre um
óculos de proteção, botas (ou calçado resistente

e calças compridas em material resistente) e
luvas de trabalho.

� Se o aparelho estiver em funcionamento,
mantenha-o afastado do corpo!

� Não ligue o aparelho se este estiver virado para
si ou se não estiver na posição de trabalho.

� Durante o trabalho mantenha uma distância de
no mínimo 5 m de outras pessoas e animais.

� Não corte contra objetos duros. Deste modo,
evita ferir-se e danificar o aparelho.

� Utilize o dispositivo de segurança para manter o
aparelho afastado de muros, diversas
superfícies, bem como de objetos frágeis.

� Não utilize o aparelho sem o dispositivo de
segurança.

� ATENÇÃO! O dispositivo de segurança é
fundamental para a sua segurança e de
terceiros, assim como para um bom
funcionamento da máquina. A não
observância desta norma provoca a perda do
direito à garantia.

� Não tente parar o dispositivo de corte (fio de
nylon) com as mãos. Aguarde sempre até parar
por si só.

� Não utilize nenhum outro fio de nylon que não
seja o original. Não utilize de forma alguma fios
metálicos em vez do fio de nylon.

� Preste especial atenção quando mexer no
dispositivo utilizado para o corte do fio, já que se
pode ferir facilmente no mesmo.

� Certifique-se de que as aberturas de ventilação
estão limpas.

� Depois de cada utilização, retire o cabo da
tomada e verifique a máquina quanto à
existência de danos.

� Na área de trabalho do aparador o operador é
responsável perante terceiros pelos danos
causados pela utilização do aparelho.

� Não atravesse estradas ou caminhos de pedras
com o aparelho ligado.

� Se não estiver utilizando o aparelho, guarde-o
num local seco e inacessível a crianças.

� Utilize o aparelho conforme descrito no manual
de instruções e mantenha-o sempre em posição
vertical em relação ao solo. Qualquer outra
posição é perigosa.

� Verifique regularmente se os parafusos estão
corretamente apertados.

� A tensão de rede tem de corresponder à tensão
indicada na placa de características.

� Inspecione regularmente a ligação quanto à
existência de danos ou envelhecimento. O
aparelho não pode ser utilizado se o estado do
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cabo de alimentação não estiver em perfeitas
condições.

� Se o cabo de alimentação for danificado durante
a utilização, desligue-o imediatamente da rede.
NÃO TOQUE NO CABO ANTES DE DESLIGÁ-
LO DA REDE.

� Mantenha sempre as mãos e os pés afastados
do dispositivo de corte, sobretudo quando o
motor é colocado em funcionamento.

� Depois de puxar um fio novo para fora,
mantenha sempre o aparelho na sua posição de
trabalho normal, antes de ligá-lo.

Atenção: Depois de desligar o aparelho, o fio de
nylon continua em rotação durante mais alguns
segundos!
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