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Dados indicados na placa 
do modelo
Estes dados são muito importantes 
para uma identificação posterior 
das peças de reposição e para 
a assistência técnica. 
A placa de características encontra-
se perto do motor. 
Registe todos os dados indicados 
na chapa de características do seu 
corta-relvas no quadro seguinte.

Este e outros dados sobre o apa-
relho encontram-se na Declaração 
de Conformidade CE, em separado, 
e que é parte integrante destas 
Instruções de Serviço.

Apresentações figurativas 

Desdobrar as páginas das figuras 
no início das Instruções de Serviço.
Nestas Instruções de Serviço são 
descritos vários modelos. 
As apresentações gráficas podem, 
em alguns detalhes, divergir do apa-
relho adquirido.

Para a sua segurança

Usar correctamente 
o aparelho
Este aparelho foi concebido 
exclusivamente
– para utilização em conformidade 

com as descrições e instruções 
de segurança referidas nestas 
Instruções de Serviço;

– para cortar superfícies relvadas 
do jardim da residência habitual 
e de tempos livres.

Qualquer outra utilização não está 
em conformidade com as deter-
minações legais. A utilização que 
não está em conformidade com 
as determinações legais tem como 
consequência a perda da garantia 
e a recusa de qualquer tipo de res-
ponsabilidade por parte do fabri-
cante. O utilizador é responsável 
por todos os danos causados 
a terceiros e suas propriedades.
Alterações arbitrárias no aparelho 
excluem quaisquer responsabilida-
des do fabricante pelos danos dali 
resultante.
Só para aparelhos com 
dispositivo de arranque eléctrico:
O carregador incluído no forneci-
mento destina-se, exclusivamente, 
a carregar as baterias utilizadas 
no aparelho. A bateria só pode 
ser carregada neste carregador.

Observar as instruções 
de segurança e de serviço
Como utilizador deste aparelho, leia, 
atentamente, estas Instruções de 
Serviço, antes da primeira utilização. 
Proceda em conformidade e guarde 
as para posterior utilização. 
Nunca permita que o aparelho seja 
utilizado por crianças ou outras pes-
soas que não conheçam estas 
Instruções de Serviço.
Na mudança de dono do aparelho, 
este deve ser acompanhado das 
Instruções de Serviço.

Instruções gerais 
de segurança
Neste capítulo encontram-se as 
instruções gerais de segurança. 
As instruções de aviso que se refe-
rem especialmente às peças indivi-
duais do aparelho, ao funcionamento 
ou às actividades encontram-se 
na respectiva passagem destas 
instruções.

Antes de trabalhar com 
o aparelho
As pessoas que usam o aparelho 
não podem estar sob a influência 
de entorpecentes, tais como, 
p. ex., álcool, drogas ou remédios.
A menores de 16 anos está interdita 
a utilização do aparelho, assim 
como a execução de qualquer outro 
tipo de trabalhos no mesmo, por 
exemplo, proceder à manutenção, 
limpar, regular - disposições locais 
podem determinar a idade mínima 
do utilizador.
Este aparelho não está preparado 
para ser utilizado por pessoas (crian-
ças incluídas) com capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais limitadas 
ou com falta de experiência e/ou de 
conhecimentos, a menos que sejam 
vigiadas por uma pessoa responsável 
pela sua segurança ou que tenham 
recebido instruções desta pessoa 
de como o aparelho deve ser utilizado.
As crianças devem ser vigiadas, para 
se garantir que elas não brinquem 
com o aparelho.
Antes de iniciar o trabalho, familia-
rize-se com todos os dispositivos 
e elementos de comando, assim 
como com as suas funções.
Guarde o combustível unicamente 
nos recipientes expressamente 
previstos para tal fim e nunca perto 
de fontes de calor (p. ex. fogões 
ou reservatórios de água quente). 
Abasteça o aparelho só ao ar livre.
Nunca abasteça o aparelho com 
o motor a funcionar ou quente. 
Substitua escapes, depósitos 
de combustível ou tampas dani-
ficados.
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Antes da utilização verifique,
– se o dispositivo de captação 

de relva funciona e se a aba de 
expulsão se fecha correctamente. 
Substituir imediatamente peças 
de fecho danificadas ou em falta.

– se as ferramentas de corte, pinos 
de fixação e a unidade de corte 
integral estão gastos ou danifi-
cados. Peças danificadas, com 
desgaste ou em falta devem 
ser imediatamente substituídas. 
se a ferramenta de corte, os pinos 
de fixação ou a unidade de corte 
completa apresentar desgaste 
ou danos.

Peças de substituição e acessórios 
têm que corresponder às exigências 
determinadas pelo fabricante. 
Por isso, utilizar somente peças de 
substituição e acessórios originais ou 
as peças de substituição e os aces-
sórios homologados pelo fabricante.
Reparações devem ser, exclusiva-
mente, executadas por uma oficina 
especializada.

Durante o trabalho com 
o aparelho
Ao executar trabalhos com ou no 
aparelho terá que vestir uma roupa 
de trabalho correspondente, como 
p. ex.:
– sapatos de segurança,
– calça comprida,
– roupa justa,
– protecção para os ouvidos,
– óculos de protecção.
Todos os dispositivos de segurança 
têm que ser aplicados no aparelho 
completos e em perfeito estado 
de funcionamento. 
Não efectuar quaisquer alterações 
nos dispositivos de segurança.
O aparelho só deve funcionar 
no estado técnico fornecido 
e prescrito pelo fabricante.
Nunca alterar as regulações 
do motor previamente efectua-
das na fábrica.
Evite fogo aberto, formação 
de faíscas e não fume.

Antes de executar quaisquer 
trabalhos neste aparelho
Para protecção contra ferimentos, 
antes de qualquer intervenção 
(p. ex. trabalhos de manutenção 
e de afinação) e transporte (ex. 
levantar ou transportar) neste 
aparelho
– desligar o motor,
– retirar a chave da ignição 

(se existente),
– esperar que todos os componen-

tes móveis estejam completa-
mente parados e o motor tenha 
arrefecido,

– desligar o terminal da vela do 
motor, para evitar um arranque 
involuntário do motor,

– ter em atenção as instruções 
de segurança adicionais referidas 
no manual do motor.

Depois do trabalho com 
o aparelho
Nunca abandonar o aparelho sem 
desligar o motor – e se existente – 
retirar a chave da ignição.

Dispositivos de segurança
Fig. 1

mÉêáÖç
kìåÅ~=ìíáäáòÉ=ìã=~é~êÉäÜç=Åçã=ÇáëJ
éçëáíáîçë=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~=Ç~åáÑáÅ~Ççë=
çì=Éã=Ñ~äí~K

Estribo de segurança (1)
O estribo de segurança serve para 
a sua segurança para parar o motor 
e a ferramenta de corte em caso 
de emergência. 
Não é permitido tentar alterar 
a função do aparelho.

Aba de expulsão (2) ou 
protecção contra choques (3)
A aba de expulsão/protecção 
contra choques protege-o contra 
ferimentos através do dispositivo 
de corte ou objectos sólidos projec-
tados. O aparelho só pode funcionar 
com a aba de expulsão ou protec-
ção contra choques instalada.

Símbolos no aparelho
No aparelho encontram-se diversos 
símbolos autocolantes. Os símbolos 
têm os seguintes significados:

Atenção! 
Antes da colocação 
em funcionamento, 
ler as Instruções 
de Serviço!

Manter terceiras pes-
soas afastadas 
da zona de perigo!

Desligar o motor 
e retirar a chave 
da ignição, antes de 
qualquer intervenção 
no aparelho e antes 
deste ser arrumado.
Para mais informa-
ções, consulte o capí-
tulo «Para sua segu-
rança».
Antes da execução 
de trabalhos nas ferra-
mentas de corte, des-
ligar o terminal da vela 
de ignição! Manter os 
dedos e os pés afasta-
dos das ferramentas 
de corte! 
Antes da afinação ou 
limpeza do aparelho 
ou antes de o testar, 
desligar o aparelho 
da corrente e desligar 
o terminal da vela de 
ignição.

Perigo de ferimentos – trabalhar 
só com a protecção contra choques 
instalada.

!

!
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Perigo de ferimentos – trabalhar 
só com a haste traseira instalada.

Perigo de ferimentos – trabalhar 
só com o dispositivo de expulsão 
instalado.
Mantenha estes símbolos no apa-
relho sempre em estado legível.

Símbolos nas instruções 
de Serviço
Nestas instruções são utilizados 
símbolos que indicam perigos 
ou assinalam notas importantes. 
A seguir a explicação dos símbolos:

mÉêáÖç
`Ü~ã~=~=ëì~=~íÉå´©ç=é~ê~=éÉêáÖçë=
èìÉ=Éëí©ç=êÉä~Åáçå~Ççë=Åçã=~=~ÅíáJ
îáÇ~ÇÉ=ÇÉëÅêáí~=É=å~=èì~ä=ÉñáëíÉ=
éÉêáÖç=é~ê~=éÉëëç~ëK=

^íÉå´©ç
`Ü~ã~=ëì~=~íÉå´©ç=é~ê~=éÉêáÖçë=
èìÉ=Éëí©ç=êÉä~Åáçå~Ççë=Åçã=~ ~ÅíáJ
îáÇ~ÇÉ=ÇÉëÅêáí~=É=èìÉ=éçÇÉ=Å~ìë~ê=
Ç~åç=~ç=~é~êÉäÜçK

Nota
^ëëáå~ä~=áåÑçêã~´πÉë=É=íáéçë=ÇÉ=ìíáäáJ
ò~´©ç=áãéçêí~åíÉëK

Montagem

A montagem do aparelho é ilustrada 
em imagens num suplemento em 
separado.

Indicação sobre reciclagem
Reciclar restos de embalagem 
existentes, aparelhos velhos, etc., 
de acordo com as disposições 
legais em vigor no local.

Manejo

c~îçê=Ç~ê=~íÉå´©ç=¶ë=áåëíêì´πÉë=
Çç=ã~åì~ä=Çç=ãçíçêK

mÉêáÖç
^ÅáÇÉåíÉ
Ó mÉëëç~ëI=Åêá~å´~ë=çì=~åáã~áë=
åìåÅ~=ÇÉîÉã=Éëí~ê=å~ë=éêçñáãáJ
Ç~ÇÉë=ç=~é~êÉäÜç=Çìê~åíÉ=
~ çéÉê~´©ç=ÇÉ=ÅçêíÉK=
mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçëI=ÇÉîáÇç=
~ éÉÇê~ë=çì=çìíêçë=çÄàÉÅíçë=
éêçàÉÅí~ÇçëK=

nìÉÇ~
Ó `çåÇìò~=ç=~é~êÉäÜç=ëμ=é~ëëç=
~ é~ëëçK

Ó pÉà~=é~êíáÅìä~êãÉåíÉ=ÅìáÇ~ÇçëçI=
èì~åÇç=Åçêí~ê=êÉäî~=Éã=ã~êÅÜ~=
~íê•ë=çì=èì~åÇç=éìñ~ê=ç=~é~êÉäÜç=
å~=ëì~=ÇáêÉÅ´©çK

Ó ^ç=Åçêí~ê=êÉäî~ë=å~ë=ÉåÅçëí~ë=
ç ~é~êÉäÜç=éçÇÉ=íçãÄ~ê=É=îçÅÆ=
éçÇÉ=ÑÉêáêJëÉK=`çêíÉ=~=êÉäî~=å~=
íê~åëîÉêë~ä=Éã=êÉä~´©ç=~ç=ÇÉÅäáîÉ=
É=åìåÅ~=é~ê~=Ä~áñç=É=é~ê~=Åáã~K=
k©ç=ÅçêíÉ=êÉäî~ë=Éã=ÉåÅçëí~ë=
Åçã=ìã~=áåÅäáå~´©ç=ëìéÉêáçê=
~ OMBK

Ó pÉà~=é~êíáÅìä~êãÉåíÉ=ÅìáÇ~Ççëç=
~ç=ãìÇ~ê=~=ÇáêÉÅ´©ç=ÇÉ=ã~êÅÜ~=
É éêçÅìêÉ=íÉê=ëÉãéêÉ=ìã~=éçëáJ
´©ç=ëÉÖìê~K

Ó bñáëíÉ=ç=éÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë=
~ç Åçêí~ê=êÉäî~=Éã=òçå~ë=Åçã=
äáãáí~´πÉëK=`çêí~ê=êÉäî~=éêμñáãç=
ÇÉ=ÄçêÇçëI=Å~åíçëI=çì=áåÅäáå~´πÉë=
~ÅÉåíì~Ç~ë=¨=éÉêáÖçëçK=
^ç=Åçêí~ê=êÉäî~I=ã~åíÉåÜ~=~=ÇáëJ
íßåÅá~=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~K

Ó ^ç=Åçêí~ê=êÉäî~ë=ãçäÜ~Ç~ë=ç=~é~J
êÉäÜç=éçÇÉ=ÉëÅçêêÉÖ~ê=ÇÉîáÇç=
¶ êÉÇìòáÇ~=~ÇÉêÆåÅá~=É=îçÅÆ=éçÇÉ=
Å~áêK=`çêíÉ=ëμ=èì~åÇç=~=êÉäî~=
ÉëíáîÉê=ëÉÅ~K

Ó qê~Ä~äÜÉ=~éÉå~ë=¶=äìò=Çç=Çá~=
çì Åçã=Äç~=áäìãáå~´©ç=~êíáÑáÅá~äK

iÉë©ç
Ó ^=ÇáëíßåÅá~=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~I=Ç~Ç~=
éÉä~=äçåÖ~êáå~=ÇÉ=Öìá~=Éã=êÉä~´©ç=
¶=ÑÉêê~ãÉåí~=ÇÉ=ÅçêíÉ=Éã=ãçîáJ
ãÉåíçI=ÇÉîÉ=ëÉê=ëÉãéêÉ=êÉëJ
éÉáí~Ç~K

Ó l=ëÉÅíçê=ÇÉ=íê~Ä~äÜç=Çç=çéÉê~Ççê=
ëáíì~JëÉI=Çìê~åíÉ=ç=íê~Ä~äÜçI=éçê=
íê•ë=Ç~=äçåÖ~êáå~=ÇÉ=Öìá~K

Ó kìåÅ~=~éêçñáãÉ=~ë=ã©çë=çì=é¨ë=
ÇÉ=éÉ´~ë=Éã=êçí~´©çK

Ó k©ç=ìíáäáò~ê=ç=~é~êÉäÜç=Éã=ÅçåÇáJ
´πÉë=~íãçëÑ¨êáÅ~ë=ÇÉëÑ~îçê•îÉáëI=
Åçãç=éK=ÉñKI=áãáåÆåÅá~=ÇÉ=ÅÜìî~=
çì=íêçîç~Ç~K

Ó m~êÉ=ç=ãçíçê=É=ÉëéÉêÉ=èìÉ=ç=ÇáëJ
éçëáíáîç=ÇÉ=ÅçêíÉ=íÉåÜ~=é~ê~Çç=
ÅçãéäÉí~ãÉåíÉW
Ó =~åíÉë=ÇÉ=íçãÄ~ê=ç=~é~êÉäÜçI
Ó =é~ê~=íê~åëéçêíÉ=ëçÄêÉ=çìíê~ë=
òçå~ë=èìÉ=å©ç=ëÉà~ã=êÉäî~Ç~ëK

Ó aÉëäáÖ~ê=ç=ãçíçê=ÉI=é~ê~=ëÉ=Éîáí~ê=
ìã=~êê~åèìÉ=áå~ÇîÉêíáÇç=Çç=
ãÉëãçI=êÉíáê~ê=~=ÅÜ~îÉ=Ç~=áÖåá´©ç=
EëÉ=ÉñáëíÉåíÉFI=ÇÉáñ~ê=ç=ãçíçê=~êêÉJ
ÑÉÅÉê=É=ÇÉëäáÖ~ê=~=îÉä~=ÇÉ=áÖåá´©ç=
Çç=íÉêãáå~äI
Ó ~åíÉë=ÇÉ=Éäáãáå~ê=ÉåíìéáãÉåíçë=
É=ÄäçèìÉáçë=åç=ÉëÅ~éÉI

Ó ~åíÉë=ÇÉ=Åçåíêçä~êI=äáãé~ê=
çì êÉÖìä~ê=~=Åçêí~Ççê~=ÇÉ=êÉäî~=
çìI=~áåÇ~I=~åíÉë=ÇÉ=ÉñÉÅìí~ê=
íê~Ä~äÜçë=åç=~é~êÉäÜçI

Ó ëÉ=ìã=Åçêéç=Éëíê~åÜç=Ñçê=ÉåJ
Åçåíê~ÇçK=sÉêáÑáèìÉ=ëÉ=ç=~é~J
êÉäÜç=ÑáÅçì=Ç~åáÑáÅ~Çç=É=åç=Å~ëç=
ÇÉ=Ç~åçë=ÅçåëìäíÉ=ìã~=çÑáÅáå~=
ÉëéÉÅá~äáò~Ç~I

Ó Å~ëç=ç=~é~êÉäÜç=ÅçãÉÅÉ=~=íÉê=
ÑçêíÉë=îáÄê~´πÉë=áåìëáí~Ç~ëK=
`çåíêçäÉJç=ÇÉ=áãÉÇá~íçK

Ó kìåÅ~=äÉî~åíÉ=åÉã=íê~åëéçêíÉ=
ìã ~é~êÉäÜç=Åçã=ç=ãçíçê=Éã=
ÑìåÅáçå~ãÉåíçK

Ó bñ~ãáåÉ=ç=íÉêêÉåç=åç=èì~ä=ëÉê•=
ÉãéêÉÖ~Çç=ç=~é~êÉäÜç=É=êÉíáêÉ=
íçÇçë=çë=çÄàÉÅíçë=èìÉ=éçëë~ã=
ëÉê=Å~éí~Ççë=É=ä~å´~Ççë=é~ê~=
äçåÖÉK

Ó pÉ=~=ÑÉêê~ãÉåí~=ÇÉ=ÅçêíÉ=ÉåÅçåJ
íê~ê=ìã=Åçêéç=Éëíê~åÜç=EéK=ÉñKI=
ìã~=éÉÇê~F=çì=èì~åÇç=ç=~é~êÉäÜç=
ÅçãÉ´~=~=îáÄê~ê=ÇÉ=Ñçêã~=áåîìäJ
Ö~êW=aÉëäáÖ~ê=áãÉÇá~í~ãÉåíÉ=
ç ãçíçêK=^åíÉë=ÇÉ=Åçåíáåì~ê=
~ ìíáäáò~ê=ç=~é~êÉäÜçI=ÇÉîÉ=ã~åÇ~ê=
áåëéÉÅÅáçå•Jäç=åìã~=çÑáÅáå~=
ÉëéÉÅá~äáò~Ç~K

Ó ^ç=Åçêí~ê=êÉäî~=Åçã=ìã~=ÑçáÅÉI=
åìåÅ~=ëÉ=ÅçäçèìÉ=Çá~åíÉ=Ç~ë=
~ÄÉêíìê~ë=ÇÉ=Éñéìäë©ç=Ç~=êÉäî~K

!

!
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^é~êÉäÜç=Åçã=Çáëéçëáíáîç=ÇÉ=Å~éí~J
´©ç=ÇÉ=êÉäî~W
Ó ^ç=ÇÉëãçåí~ê=ç=Çáëéçëáíáîç=
ÇÉ Å~éí~´©ç=ÇÉ=êÉäî~I=sK=çì=çìíê~=
éÉëëç~=éçÇÉã=ëçÑêÉê=ÑÉêáãÉåíçë=
éêçîçÅ~Ççë=éÉä~=êÉäî~=Åçêí~Ç~=
çì éçê=çÄàÉÅíçë=Éëíê~åÜçëK=
kìåÅ~ Éëî~òáÉ=ç=Å~éíìê~Ççê=ÇÉ=
êÉäî~ë=Åçã=ç=ãçíçê=~=ÑìåÅáçå~êK=
aÉëäáÖìÉ=ç=~é~êÉäÜçK

mÉêáÖç=ÇÉ=~ëÑáñá~=éÉäç=ãçåμñáÇç=
ÇÉ=Å~êÄçåçK=
l=ãçíçê=ÇÉ=ÅçãÄìëí©ç=ëμ=éçÇÉ=
ÑìåÅáçå~ê=~ç=~ê=äáîêÉK=
mÉêáÖç=ÇÉ=Éñéäçë©ç=É=ÇÉ=áåÅÆåÇáç
Ó lë=î~éçêÉë=Ç~=Ö~ëçäáå~=ë©ç=
Éñéäçëáîçë=É=~=éêμéêá~=Ö~ëçäáå~=
¨ ~äí~ãÉåíÉ=áåÑä~ã•îÉäK

Ó båÅÜ~=ç=ÇÉéμëáíç=Çç=ÅçãÄìëí∞îÉäI=
~åíÉë=ÇÉ=~êê~åÅ~ê=Åçã=ç=ãçíçêK=
j~åíÉåÜ~=ç=í~åèìÉ=ÑÉÅÜ~Çç=ÇìJ
ê~åíÉ=ç=ÑìåÅáçå~ãÉåíç=Çç=ãçíçê=
çì=èì~åÇç=Çç=ãçíçê=~áåÇ~=
èìÉåíÉK

Ó ^Ä~ëíÉ´~=ÇÉ=ÅçãÄìëí∞îÉä=ëçãÉåíÉ=
Åçã=ç=ãçíçê=ÇÉëäáÖ~Çç=É=~êêÉJ
ÑÉÅáÇçK=bîáíÉ=ÑçÖç=~ÄÉêíçI=Ñçêã~J
´©ç=ÇÉ=Ñ~∞ëÅ~ë=É=å©ç=ÑìãÉK=
^Ä~ëíÉ´~=ç=~é~êÉäÜç=ëμ=~ç=~ê=äáîêÉK=

Ó `~ëç=íÉåÜ~=Ü~îáÇç=ìã=ÇÉêê~ãÉ=
ÇÉ=ÅçãÄìëí∞îÉäI=å©ç=éçåÜ~=
ç ãçíçê=Éã=ÑìåÅáçå~ãÉåíçK=
^Ñ~ëíÉ=ç=~é~êÉäÜç=Ç~=ëìéÉêÑ∞ÅáÉ=
ëìà~=ÇÉ=ÅçãÄìëí∞îÉä=É=ÉëéÉêÉ=
~í¨ èìÉ=çë=î~éçêÉë=Ç~=Ö~ëçäáå~=
ëÉ ÇáëëáéÉãK

Ó m~ê~=Éîáí~ê=éÉêáÖç=ÇÉ=áåÅÆåÇáçI=
ã~åíÉåÜ~=çë=ëÉÖìáåíÉë=ÅçãéçJ
åÉåíÉë=äáãéçë=ÇÉ=êÉäî~=çì=ÇÉ=μäÉç=
ÇÉêê~ã~ÇçW
Ó jçíçêK
Ó bëÅ~éÉK
Ó _~íÉêá~ëLéáäÜ~ëK
Ó aÉéμëáíç=Ç~=Ö~ëçäáå~K

mÉêáÖç=ÇÉ=íêçéÉ´~ê
Ó `çåÇìò~=ç=~é~êÉäÜç=ëμ=é~ëëç=
~ é~ëëçK

^íÉå´©ç
a~åçë=åç=~é~êÉäÜç
Ó mÉÇê~ëI=Ü~ëíÉë=çì=çÄàÉÅíçë=ëÉãÉäJ
Ü~åíÉë=~Ä~åÇçå~Ççë=éçÇÉã=éêçJ
îçÅ~ê=Ç~åçë=åç=~é~êÉäÜç=çì=åç=
ëÉì=ÑìåÅáçå~ãÉåíçK=

oÉíáêÉ=çë=çÄàÉÅíçë=ê∞ÖáÇçë=èìÉ=
ëÉ ÉåÅçåíê~ã=å~=•êÉ~=ÇÉ=íê~Ä~äÜç=
~åíÉë=ÇÉ=ÉãéêÉÖ~ê=ç=~é~êÉäÜçK

Ó j~åÉàÉ=ç=~é~êÉäÜç=ëçãÉåíÉ=Éã=
Éëí~Çç=éÉêÑÉáíçK=c~´~=ìã=Åçåíêçäç=
îáëì~ä=~åíÉë=ÇÉ=ã~åÉà~ê=ç=~é~J
êÉäÜçK=`çåíêçäÉI=éêáåÅáé~äãÉåíÉI=
ÉîÉåíì~áë=Ç~åçë=É=ç=~ëëÉåíç=
ÅçêêÉÅíç=ÇÉ=Çáëéçëáíáîçë=ÇÉ=ëÉÖìJ
ê~å´~I=ÉäÉãÉåíçë=ÇÉ=Åçã~åÇç=
É ìåáπÉë=êçëÅ~Ç~ëK=pìÄëíáíì~=~ë=
éÉ´~ë=Ç~åáÑáÅ~Ç~ë=~åíÉë=ÇÉ=íê~J
Ä~äÜ~ê=Åçã=ç=~é~êÉäÜçK

Tempos de funcionamento
Siga as regulamentações nacionais/
municipais relativamente aos horá-
rios de funcionamento (se neces-
sário, informe-se junto dos serviços 
competentes).

Indicações de posição
No caso de indicações sobre posi-
cionamento do operador junto do 
aparelho (p. ex., esquerda, direita), 
partir, sempre, da longarina de guia 
no sentido de trabalho do aparelho.

Antes da primeira utilização 
Colocar óleo no motor

^íÉå´©ç
mçê=ê~òπÉë=ÇÉ=íê~åëéçêíÉI=ç=~é~êÉäÜç=
¨=ÑçêåÉÅáÇç=ëÉã=μäÉç=åç=ãçíçêK=
– Por isso, antes da primeira utiliza-

ção, colocar óleo no motor; 
ver Manual do motor.

Carregar a bateria
(aparelho com arranque eléctrico)

mÉêáÖç=ÇÉ=Åçêêçë©çL
ÉåîÉåÉå~ãÉåíç

bã=ëáíì~´πÉë=ÉñíêÉã~ëI=íÉã=èìÉ=
ëÉ Åçåí~ê=Åçã=~=ë~∞Ç~=ÇÉ=ä∞èìáÇçë=
çì Ö~ëÉëK
`çåëç~åíÉ=ç=ãçÇÉäçI=~=Ä~íÉêá~=ÉåJ
Åçåíê~JëÉ=åç=é~áåÉä=ÇÉ=áåëíêìãÉåíçëI=
å~=Ä~êê~=ëìéÉêáçê=EcáÖK=O~F=çì=å~=
éä~í~Ñçêã~=ÇÉ=ÅçêíÉ=EcáÖ=OÄLÅFK=

mÉêáÖç=ÇÉ=ÅÜçèìÉ=Éä¨ÅíêáÅç
^åíÉë=ÇÉ=èì~äèìÉê=ìíáäáò~´©çI=îÉêáJ
ÑáÅ~ê=ç=Å~êêÉÖ~Ççê=êÉä~íáî~ãÉåíÉ=
~ Ç~åçë=ÉñíÉêáçêÉëK=kìåÅ~=ìíáäáò~ê=
ìã=Å~êêÉÖ~Ççê=Ç~åáÑáÅ~ÇçK

^íÉå´©ç
Ó `ÉêíáÑáÅ~êJëÉ=ÇÉ=èìÉ=~=êÉÇÉ=ÅçêêÉëJ
éçåÇÉ=¶ë=áåÇáÅ~´πÉë=Ç~=éä~Å~=
ÇÉ Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ë=Çç=Å~êêÉÖ~Ççê=
É=èìÉ=éçÇÉ=ÑìåÅáçå~ê=Åçã=
OOMÓOPMs=É=RM=eòK=

Ó mêçíÉÖÉê=ç=Å~êêÉÖ~Ççê=ÇÉ=ÜìãáJ
Ç~ÇÉI=ÅÜìî~I=åÉîÉ=çì=ÖÉäçK

Ó `~êêÉÖ~ê=~=Ä~íÉêá~=~éÉå~ë=Éã=
êÉÅáåíçë=Éã=îÉåíáä~Ççë=É=ëÉÅçëK=
k©ç=ìäíê~é~ëë~ê=ç=íÉãéç=ã•ñáãç=
ÇÉ=Å~êÖ~=ÇÉ=NO=Üçê~ë=é~ê~=
ç Å~êêÉÖ~ÇçêK

Ó aÉëäáÖ~ê=ç=Å~êêÉÖ~Ççê=Ç~=êÉÇÉ=
É Çç=~é~êÉäÜç=~åíÉë=Ç~=ÅçäçÅ~J
´©ç=Éã=ÑìåÅáçå~ãÉåíçK

Fig. 2
 Antes da primeira utilização do 

aparelho, deixar a bateria carre-
gar, pelo menos, 10 durante 
48 horas. 
Utilizar somente o carregador 
incluído no fornecimento.

Nota
Desligar o carregador pela ordem 
inversa.

Indicação sobre reciclagem 
para o carregador

O carregador obedece às normas 
sobre reciclagem para aparelhos 
eléctricos. Observar as normas locais.

Trabalhos de afinação antes 
de qualquer utilização

mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë
^åíÉë=ÇÉ=ÉñÉÅìí~ê=èì~áëèìÉê=
íê~Ä~äÜçë=åÉëíÉ=~é~êÉäÜç
Ó ÇÉëäáÖ~ê=ç=ãçíçêI
Ó êÉíáê~ê=~=ÅÜ~îÉ=Ç~=áÖåá´©ç=
EëÉ ÉñáëíÉåíÉFI

Ó ÉëéÉê~ê=~í¨=èìÉ=íçÇ~ë=~ë=éÉ´~ë=
ãμîÉáë=ÉëíÉà~ã=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=
é~ê~Ç~ëX=ç=ãçíçê=íÉã=èìÉ=Éëí~ê=ÑêáçI

Ó ÇÉëäáÖ~ê=ç=íÉêãáå~ä=Ç~=îÉä~=Çç=
ãçíçêI=é~ê~=Éîáí~ê=ìã=~êê~åèìÉ=
áåîçäìåí•êáç=Çç=ãçíçêK

Enganchar o capturador 
de relva
(só em aparelhos com dispositivo 
de captação de relva)
Fig. 11
 Levantar a tampa do ejector e en-

ganchar o capturador de relvas.

!

!

!
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Regular a altura de corte

^íÉå´©ç
kìã=íÉêêÉåç=èìÉ=å©ç=ëÉà~=éä~åçI=
êÉÖìä~ê=~=~äíìê~=ÇÉ=ÅçêíÉ=ÇÉ=ãçÇç=èìÉ=
~=äßãáå~=åìåÅ~=ÉåíêÉ=Éã=Åçåí~Åíç=
Åçã=~=íÉêê~K=
Fig. 3
Regular a altura de corte da relva 
a gosto. 
Possibilidade de regulação (con-
forme o modelo) cerca de 3 cm 
até ao máximo de 9 cm.

Nota
Nos aparelhos com ajuste indepen-
dente das rodas, estas têm que 
ser reguladas para a mesma altura.
Modelo A
 Fixar as rodas na posição 

desejada.
Modelo B
 Puxar a patilha e encaixá-la 

na posição pretendida.
Modelo C
 Deslocar a alavanca do ajuste cen-

tral de altura para a frente e para 
trás e encaixá-la na posição pre-
tendida.

Bloquear as rodas da frente
(só aparelhos com rodas da frente 
bloqueáveis)
Fig. 4
Bloquear as rodas para avançar 
a direito – colocar as rodas para 
a frente e a haste no furo grande.
Rodas com movimentação livre – 
haste no furo pequeno.

Verificar o depósito da gaso-
lina e o nível do óleo
 Encher o depósito com gaso-

lina sem chumbo (ver manual 
do motor).

 Atestar o depósito de combustível 
até ao máximo de 2 cm abaixo 
do bordo inferior da tubuladura 
de enchimento.

 Fechar de forma estanque o de-
pósito de combustível.

 Verificar o nível do óleo e, 
se necessário, atestar até 
ao nível (ver manual do motor).

Ligar o motor
Fig. 5

mÉêáÖç
m~ê~=éêçíÉÅ´©ç=Åçåíê~=ÑÉêáãÉåíçëI
Ó å©ç=ÅçäçÅ~ê=ç=ãçíçê=Éã=ÑìåÅáçå~J
ãÉåíçI=ëÉ=sK=ÉëíáîÉê=Éã=ÑêÉåíÉ=
Çç Çáëéçëáíáîç=ÇÉ=Éñéìäë©çX

Ó ã~åíÉê=~ë=ã©çë=É=çë=é¨ë=~Ñ~ëí~J
Ççë=Çç=Çáëéçëáíáîç=ÇÉ=ÅçêíÉX

Ó åìåÅ~=éçåÜ~=~ë=ã©çëI=çë=é¨ë=
çì çìíê~ë=é~êíÉë=Çç=Åçêéç=éêμñáJ
ãç=ÇÉ=ÅçãéçåÉåíÉë=Éã=êçí~´©çK=
j~åíÉåÜ~JëÉI=ëÉãéêÉI=~Ñ~ëí~Çç=
Çç=Çáëéçëáíáîç=ÇÉ=Éñéìäë©çK

^åíÉë=ÇÉ=ÅçäçÅ~ê=ç=ãçíçê=Éã=ÑìåÅáçJ
å~ãÉåíçI=ÇÉëÉåÖ~íÉ=íçÇ~ë=~ë=ÑÉêê~J
ãÉåí~ë=ÇÉ=ÅçêíÉ=É=~=íê~Å´©ç=Ç~=ÅçêJ
í~Ççê~=ÇÉ=êÉäî~K
k©ç=ÇÉáñÉ=ç=~é~êÉäÜç=íçãÄ~ê=~ç=
~êê~åÅ~êK=aÉëäáÖ~ê=ç=~é~êÉäÜç=åìã~=
ëìéÉêÑ∞ÅáÉ=éä~å~=Åçã=éçìÅ~=êÉäî~=
çì êÉäî~=Åìêí~K

Indicações sobre o motor
Respeitar as informações no manual 
do motor.
– Alguns modelos não tem alavanca 

de acelerador e as rotações são 
reguladas automaticamente. 
O motor funciona sempre com 
as rotações optimizadas.

– Também com um motor quente, 
pode, eventualmente, ser 
necessário activar o «Choke» 
ou o «Primer».

– Alguns modelos não têm «Choke» 
nem «Primer». O motor ajusta-se 
automaticamente à operação 
de arranque respectiva.

Com o motor frio:
 Abrir a torneira da gasolina 

(se existente).
Aparelhos com «Choke» :
 Colocar a alavanca «Choke» 

na posição  ou puxar a ala-
vanca de «Choke» para fora 
e colocar a alavanca do ace-
lerador (se existente) na posi-
ção /max – Fig. 5A.

ou
 colocar a alavanca de acelerador 

na posição  – Fig. 5A.

Aparelhos com «Primer»:
 Pressionar fortemente 1–5x 

o primário e colocar a alavanca 
do acelerador (se existente) 
na posição /max – Fig. 5B. 

Com o motor quente:
 Abrir a torneira da gasolina 

(se existente).
 Colocar a alavanca do acelerador 

(caso exista) na posição /max – 
Fig. 5B.

Aparelhos sem arranque 
eléctrico:
Fig. 5C
 Posicionando-se por trás do apa-

relho, premir e manter premida 
a haste de segurança.

 Puxar o punho do cabo de arran-
que, lentamente até sentir resis-
tência, depois puxar com força 
e rapidez até ao fim do curso 
do cabo. Não deixar que o cabo 
do arrancador recolha rapida-
mente, mas antes, ele deve 
recolher lentamente.

Aparelhos com arranque 
eléctrico:
Fig. 5D
 Desligar o carregador da rede 

e do aparelho.
 Posicionando-se por trás do apa-

relho, premir e manter premida 
a haste de segurança.

 Accionar a chave da ignição na 
longarina de guia até o motor 
arrancar (a tentativa de arranque 
pode demorar, no máximo, 
5 segundos e deve-se aguardar, 
pelo menos, 1 minuto até 
à próxima tentativa).

Nota
Em aparelhos com arranque eléc-
trico o motor (dependendo do mo-
delo), pode, também, ser manual-
mente colocado em funcionamento 
com o cabo de arranque.

!
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Quando o motor estiver 
a funcionar:
 Depois do arranque do motor 

(dependendo do modelo):
– Colocar o «Choke» (caso exista) 

na posição inicial.
– Deslocar a alavanca do acelera-

dor (se existente) entre /max. 
e /min., para deixar aquecer 
o motor por breves instantes. 

 Para cortar relva, colocar a ala-
vanca do acelerador (caso exista) 
na aceleração máxima.

Nota
Mais informações sobre a utilização 
do motor, podem ser obtidas no 
Manual do Motor.

Parar o motor
Fig. 7
 Colocar a alavanca do acelerador 

(caso exista) na posição /min.
 Libertar a haste de segurança. 

O motor e o dispositivo de corte 
param passado pouco tempo.

Trabalhar com o aparelho
Ligar/desligar o acciona-
mento das rodas
(só nos aparelhos com acciona-
mento das rodas)
Fig. 6A, B, C

Ligar o accionamento 
das rodas / :
 Puxar e manter presa a alavanca/

barra do acelerador.

Desligar o accionamento 
das rodas / :
 Libertar a alavanca/barra do ace-

lerador.

Nota relativa a aparelhos 
conforme a fig. 6C

Para ligar/desligar, é possível usar 
tanto a alavanca esquerda como 
também a dereita ou ambas as 
alavancas em conjunto.

Nota
Por questões construtivas, é possí-
vel que as rodas traseiras bloqueiem 
ou apresentem uma elevada resis-
tência quando o aparelho é puxado 
para trás. 

Contudo, isto não se trata de um 
erro do aparelho, mas sim de um 
comportamento provocado por 
questões técnicas.
Solução (conforme o modelo): 
Primeiro, deslocar um pouco o apa-
relho para a frente sem empurrar 
o arco de accionamento e, em 
seguida, deslocá-lo para trás.

Alterar a velocidade 
do accionamento de roda
(dependendo do modelo)

^íÉå´©ç
a~åçë=åç=~é~êÉäÜç
bÑÉÅíì~ê=~=êÉÖìä~´©ç=ëμ=Åçã=
ç ãçíçê=Éã=ÑìåÅáçå~ãÉåíçK
Fig. 6D, E
 Com a pequena alavanca selec-

cionar a velocidade entre as várias 
possíveis (entre o 1/min./  
e 4/máx./ ).

Fig. 6F, G
 Com a alavanca seleccionar 

a velocidade (entre o 1/min./  
e 4/máx./ ).

Nota
Por questões técnicas, é possível 
que seja difícil mudar a velocidade 
com o aparelho parado.
Solução: Puxar o arco de acciona-
mento e seleccionar o nível de velo-
cidade.

Tirar e esvaziar o capturador 
de relvas
(no caso de aparelhos com dispo-
sitivo de captação de relva)
Fig. 11
Se ficar relva cortada espalhada 
no solo ou se a indicação de nível 
de enchimento (opcional, Fig. 12) 
indicar que o dispositivo de capta-
ção de relva está cheio:
 Libertar a barra de segurança 

e esperar até que o motor pare 
completamente.

 Levantar a tampa do ejector 
e desenganchar o capturador 
de relvas.

 Esvaziar o capturador de relvas.

Trabalhar sem capturador 
de relvas
Se você retirar o capturador de relvas, 
a tampa do ejector fecha para baixo. 
Ao trabalhar sem o dispositivo 
de captação de relva, esta é directa-
mente projectada para baixo.

Preparar o aparelho para 
a aplicação da mistura para 
protecção de raízes
(em aparelhos com acessório 
opcional para aplicação da mistura 
para protecção de raízes)

Aparelhos com expulsão traseira:
Fig. 8A
 Levantar a aba de expulsão.
 Desmontar o dispositivo 

de recolha de relva.
 Aplicar o calço para aplicação 

da mistura para protecção 
de raízes (conforme o modelo).

 Fechar a aba de expulsão.

Nota
Modelos com função de aplicação 
da mistura para protecção de raízes 
integrada não necessitam do calço 
separado para aplicação da mistura 
– esta função é assumida por uma 
aba traseira de formato especial 
(Fig. 8B).

Aparelhos com expulsão lateral 
da relva:
Fig. 9
 Montar protecção contra impac-

tos/fecho do acessório para apli-
cação da mistura para protecção 
de raízes em vez da expulsão 
lateral (Fig. 9A)

ou
 Retirar a expulsão lateral – a pro-

tecção contra impactos/fecho 
do acessório para aplicação da 
mistura fecha automaticamente 
(Fig. 9B).

Transformar o aparelho para 
a expulsão lateral da relva
(dependendo do modelo)
 Se estiver disponível: Remover 

a captação de relva e esvaziar 
a tampa de expulsão traseira.
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 Elevar a protecção contra impac-
tos/fecho do acessório para apli-
cação da mistura para protecção 
de raízes e montar a expulsão 
lateral (Fig. 9C).

Depois de terminar 
o trabalho
 Fechar a torneira da gasolina 

(se existente – ver o manual 
do motor).

 Esperar que todos os componen-
tes móveis estejam completa-
mente parados e o motor tenha 
arrefecido.

 Fechar a torneira da gasolina 
(se existente – ver o manual 
do motor).

 Desligar o terminal da vela 
de ignição.

 Esvaziar o capturador de relvas.
Aparelhos com arranque eléctrico:
 Carregar a bateria durante 

10 horas.

Nota

Guardar aparelhos em locais fecha-
dos só depois do motor estar com-
pletamente frio.

Bons conselhos para 
a conservação da relva

Alguns conselhos para a sua relva 
crescer sadia e uniformente.

Cortar relvas
Relvado compõe-se de vários tipos 
de gramíneas. Se cortar a relva com 
frequência então crescem intensiva-
mente gramíneas que enraizam 
fortemente e formam um tapete 
de erva firme. Se você corta relvas 
raramente então desenvolvem-se 
gramíneas com crescimento inten-
sivamente alto e outras ervas bravas 
(p. ex., trevo, margaridas).
A altura normal de um relvado 
é de ca. de 4–5 cm. 
Só se deve cortar 1/3 da altura total 
da relva, portanto, com 7–8 cm para 
a altura normal.

Se possível não cortar a relva mais 
curta que 4 cm, pois do contrário 
danifica o tapete de relva no caso 
de estiagem.
Cortar a relva muito alta (p. ex., 
depois das férias) por etapas 
à altura normal.
Ao cortar a relva, fazer sempre uma 
ligeira sobreposição das pistas 
de corte.
Cobertura do solo com 
substâncias orgánicas 
(com acessórios)
A relva ao ser cortada em pequenos 
pedaços (ca. de 1 cm), estes ficam 
no solo, transformando-se, assim, 
em nutrientes para a própria relva. 
Para obter um óptimo resultado, 
a relva tem de ser mantida sempre 
curta, veja o parágrafo «Cortar 
relvas». Ao aplicar a mistura para 
protecção de raízes, ter em atenção 
o seguinte:
– Não cortar relva molhada. 
– Nunca cortar mais que 2 cm 

de cada vez, do comprimento 
total.

– Seleccionar uma velocidade lenta.
– Utilizar a rotação máxima do motor.
– Limpar regularmente o dispositivo 

de corte.

Transporte

Pequenas distâncias, 
manualmente

mÉêáÖç
lÄàÉÅíçë=éçÇÉã=ëÉê=Å~éí~Ççë=éÉäç=
Çáëéçëáíáîç=ÇÉ=ÅçêíÉ=Éã=êçí~´©ç=
É éêçàÉÅí~Ççë=Åçã=îáçäÆåÅá~I=éçJ
ÇÉåÇçI=éçê=áëëçI=éêçîçÅ~ê=Ç~åçëK=
m~ê~=ãçîáãÉåí~ê=ç=~é~êÉäÜç=ëçÄêÉ=
çìíê~ë=ëìéÉêÑ∞ÅáÉë=å©ç=êÉäî~Ç~ëI=
ÇÉëäáÖ~êI=éêáãÉáêçI=ç=ãçíçêK

Com um veículo

mÉêáÖç
^åíÉë=ÇÉ=èì~äèìÉê=íê~åëéçêíÉI=é~ê~ê=
ç ãçíçê=É=ÇÉáñ•Jäç=~êêÉÑÉÅÉêK=
aÉëäáÖ~ê ç=íÉêãáå~ä=Ç~=îÉä~=ÇÉ áÖåá´©çK
k©ç=íê~åëéçêíÉ=ç=~é~êÉäÜç=Éã=
éçëá´©ç=áåÅäáå~Ç~K

kç=Å~ëç=ÇÉ=íê~åëéçêí~ê=ç=~é~êÉäÜç=
ëçÄêÉ=çì=ÇÉåíêç=Çìã=îÉ∞ÅìäçI=ëÉÖìêÉJ
ç=ëìÑáÅáÉåíÉãÉåíÉ=é~ê~=å©ç=ÇÉëäçÅ~êJ
ëÉ=áåîçäìåí~êá~ãÉåíÉK=qê~åëéçêí~ê=
ç ~é~êÉäÜç=ëμ=Åçã=ç ÇÉéμëáíç=ÇÉ=
ÅçãÄìëí∞îÉä=î~òáçK=^ í~ãé~=Çç=
ÇÉéμëáíç=íÉã=èìÉ=Éëí~ê=ÄÉã=ÑÉÅÜ~Ç~K

Aparelhos com longarina 
articulável:
Fig. 10
 Para fácil arrumação, dobrar 

a longarina da direcção. 

Manutenção/Limpeza

mÉêáÖç
m~ê~=éêçíÉÅ´©ç=Åçåíê~=ÑÉêáãÉåíçë=
~åíÉë=ÇÉ=íçÇçë=çë=íê~Ä~äÜçë=åç=~é~J
êÉäÜç
Ó ÇÉëäáÖ~ê=ç=ãçíçêI
Ó ÑÉÅÜ~ê=~=íçêåÉáê~=Ç~=Ö~ëçäáå~=
EëÉ ÉñáëíÉåíÉ=Ó=îÉê=ç=ã~åì~ä=
Çç ãçíçêFI

Ó ÉëéÉê~ê=èìÉ=íçÇçë=çë=ÅçãéçåÉåJ
íÉë=ãμîÉáë=ÉëíÉà~ã=ÅçãéäÉí~J
ãÉåíÉ=é~ê~Ççë=É=ç=ãçíçê=íÉåÜ~=
~êêÉÑÉÅáÇçI

Ó ÇÉëäáÖ~ê=ç=íÉêãáå~ä=Ç~=îÉä~=Çç=
ãçíçêI=é~ê~=Éîáí~ê=ìã=~êê~åèìÉ=
áåîçäìåí•êáç=Çç=ãçíçêI

Ó íÉê=Éã=~íÉå´©ç=~ë=áåëíêì´πÉë=
ÇÉ ëÉÖìê~å´~=~ÇáÅáçå~áë=êÉÑÉêáÇ~ë=
åç=ã~åì~ä=Çç=ãçíçêK

mÉêáÖç
m~ê~=éêçíÉÅ´©ç=Åçåíê~=ÑÉêáãÉåíçë=
~íê~î¨ë=Çç=Çáëéçëáíáîç=ÇÉ=ÅçêíÉI=
íçÇ~ë=~ë=áåíÉêîÉå´πÉëI=Åçãç=ëìÄJ
ëíáíìá´©ç=çì=~Ñá~ê=~=äßãáå~=ÇÉ=ÅçêíÉI=
ÇÉîÉã=ëÉê=ÉñÉÅìí~Ç~ë=éçê=ìã~=
çÑáÅáå~=ÉëéÉÅá~äáò~Ç~=Eë©ç=åÉÅÉëJ
ë•êá~ë=ÑÉêê~ãÉåí~ë=ÉëéÉÅá~áëFK
_áå•êáç=ÇÉ=~éÉêíç=Çç=é~ê~Ñìëç=
ÇÉ Ñáñ~´©ç=Ç~=äßãáå~W
Ó RNÓSU=kã=EÅçêí~Ççê~=ÇÉ=êÉäî~=
Åçã=Å~êÅ~´~=ÇÉ=~´çF

Ó PSÓQQ=kã=EÅçêí~Ççê~=ÇÉ=êÉäî~=
Åçã=Å~êÅ~´~=ÇÉ=éä•ëíáÅçF

^íÉå´©ç
fåÅäáåÉI=ëÉãéêÉI=ç=~é~êÉäÜç=ÇÉ=Ñçêã~=
èìÉ=~=îÉä~=ÇÉ=áÖåá´©ç=ÑáèìÉ=îçäí~Ç~=
é~ê~=Åáã~I=é~ê~=èìÉ=ç=ãçíçê=å©ç=
ëçÑê~=Ç~åçë=áêêÉé~ê•îÉáëI=éêçîçÅ~J
Ççë=éÉäç=ÅçãÄìëí∞îÉä=çì=éÉäç=μäÉçK

!

!

!

!
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Manutenção

^íÉå´©ç
qçãÉ=Éã=~íÉå´©ç=~ë=fåëíêì´πÉë=
ëçÄêÉ=ã~åìíÉå´©ç=É=ç=j~åì~ä=
Çç jçíçêK=kç=Ñáã=Ç~=Éëí~´©ç=ã~åÇÉ=
ìã~=çÑáÅáå~=ÉëéÉÅá~äáò~Ç~=Ñ~òÉê=ç ÅçåJ
íêçäç=É=~=ã~åìíÉå´©ç=Çç=~é~êÉäÜçK
nì~äèìÉê=êÉé~ê~´©ç=É=í~ãÄ¨ã=~ ëìÄJ
ëíáíìá´©ç=ÇÉ=Ä~íÉêá~ë=çì=Ñìë∞îÉáë=ÇÉJ
ÑÉáíìçëçë=~éÉå~ë=ÇÉîÉê•=ëÉê=ã~åJ
Ç~Ç~=êÉ~äáò~ê=åìã~=çÑáÅáå~=ÉëéÉÅá~J
äáò~Ç~K

^íÉå´©ç
mÉêáÖç=é~ê~=ç=~ãÄáÉåíÉ=éÉäç=μäÉç=
é~ê~=ãçíçêÉëK
båíêÉÖìÉ=ç=μäÉç=ìë~Çç=êÉëìäí~åíÉ=
Ç~ íêçÅ~=ÇÉ=μäÉç=~=ìã=éçëíç=ÅçäÉÅíçê=
ÇÉ=μäÉç=ìë~Çç=çì=~=ìã~=ÉãéêÉë~=
ÇÉ íê~í~ãÉåíç=ÇÉ=μäÉç=ìë~ÇçK

mÉêáÖç=é~ê~=ç=ãÉáç=~ãÄáÉåíÉ=
ÇÉîáÇç=¶ë=Ä~íÉêá~ëLéáäÜ~ë

_~íÉêá~ëLéáäÜ~ë=ìë~Ç~ë=å©ç=ë©ç=äáñç=
Ççã¨ëíáÅçK=båíêÉÖìÉ=~ë=Ä~íÉêá~ëL
éáäÜ~ë=ìë~Ç~ë=åç=ëÉì=^ÖÉåíÉ=
çì åìã~=Éëí~´©ç=ÇÉ=êÉÅáÅä~ÖÉãK=
oÉíáêÉ=~=Ä~íÉêá~ëLéáäÜ~ëI=~åíÉë=
ÇÉ Éåîá~ê=ç=~é~êÉäÜç=é~ê~=~=ëìÅ~í~K

Nota
Respeitar os intervalos de controlo 
e manutenção indicados no manual 
do motor.
Conforme o modelo, o seu aparelho 
está equipado com uma indicação 
electrónica de manutenção (Fig. 13).
Respeitar as indicações de manu-
tenção correspondentes, para além 
das indicações de manutenção 
escritas. Utilização, bem como 
outras informações podem ser 
obtidas nas Instruções de Serviço 
separadas, que acompanham 
a indicação sobre manutenção.

Antes de qualquer utilização
 Controlar o nível do óleo e, em caso 

de necessidade, repor o nível.
 Controlar, se as uniões aparafusa-

das estão bem apertadas, se ne-
cessário, apertar bem.

 Controlar os dispositivos de segu-
rança.

Controlar o ponto da embraiagem:
(só nos aparelhos com acciona-
mento das rodas)
– Com o motor em funcionamento 

e o accionamento desligado, 
o aparelho não pode deslocar-se 
para a frente.

– Com o motor em funcionamento 
e o accionamento das rodas liga-
do, o aparelho deve deslocar-se 
em frente.

Fig. 15
 Caso necessário, afinar o ponto 

de embraiagem com a ferramenta 
de serrilha/porca de fixação na 
alavanca de accionamento das 
rodas (dependendo do modelo, 
na parte inferior da consola de 
comando) ou no cabo Bowden.

Nota
Em alguns modelos não 
há possibilidade de ajuste.

Após as primeiras 2–5 horas 
de serviço
 Mudar o óleo, ver o Manual 

do Motor anexo.

Após cada corte de relva 
ou todas as 8 semanas
(só para aparelhos com arranque 
eléctrico)
 Carregar a bateria durante 

10 horas.

Uma vez por estação
 Para mudar o óleo, ver o Manual 

do Motor em anexo.
 Lubrificar os pontos de articulação 

e as molas da aba de expulsão.
 No fim da estação mande uma 

oficina especializada fazer o con-
trolo e a manutenção do aparelho.

Limpeza

^íÉå´©ç
iáãéÉ=ç=~é~êÉäÜç=ÇÉéçáë=ÇÉ=Å~Ç~=
ëÉêîá´çK=̂ =ëìàÉáê~=åç=~é~êÉäÜç=Å~ìë~=
Ç~åçë=~ç=ã~íÉêá~ä=É=~ç=ÑìåÅáçå~J
ãÉåíçK
k©ç=ìíáäáò~ê=èì~äèìÉê=~é~êÉäÜç=
ÇÉ ~äí~=éêÉëë©ç=é~ê~=äáãéÉò~K

Limpar o capturador de relvas
(só em aparelhos com dispositivo 
de captação de relva)
O mais simples é a limpeza imediata 
após cortar a relva.
 Tirar e limpar o capturador 

de relvas.
 Dispositivo de captação de relva 

pode ser limpo com um forte jacto 
de água (mangueira do jardim).

 Deixar o capturador de relva 
secar completamente antes 
de reutilizá-lo.

Limpar a cortadora de relva

mÉêáÖç
sçÅÆ=éçÇÉ=ÑÉêáêJëÉ=~ç=íê~Ä~äÜ~ê=
åç ãÉÅ~åáëãç=ÇÉ=ÅçêíÉK=rëÉ=äìî~ë=
ÇÉ=íê~Ä~äÜç=é~ê~=~=ëì~=éêçíÉÅ´©çK

^íÉå´©ç
fåÅäáåÉI=ëÉãéêÉI=ç=~é~êÉäÜç=ÇÉ=Ñçêã~=
èìÉ=~=îÉä~=ÇÉ=áÖåá´©ç=ÑáèìÉ=îçäí~Ç~=
é~ê~=Åáã~I=é~ê~=èìÉ=ç=ãçíçê=å©ç=
ëçÑê~=Ç~åçë=áêêÉé~ê•îÉáëI=éêçîçJ
Å~Ççë=éÉäç=ÅçãÄìëí∞îÉä=çì=éÉäç=
μäÉçK=k©ç=éìäîÉêáò~ê=ç=~é~êÉäÜç=Åçã=
•Öì~=~íê~î¨ë=ÇÉ=ã~åÖìÉáê~I=éçêèìÉ=
çë=ÅçãéçåÉåíÉë=Éä¨ÅíêáÅçë=éçÇÉã=
ëçÑêÉê=Ç~åçëK
Limpe o aparelho, se possível, 
sempre imediatamente depois 
de cortar a relva.

Limpar a cortadora de relva sem 
sistema de lavagem 
da plataforma:
 Limpar o campartimento de corte 

e a tampa do ejector com uma 
escova, vassourinha ou trapo.

 Colocar o aparelho sobre as 
rodas e limpar todos os restos 
visíveis de relvas e sujeiras.

Limpar a cortadora de relva com 
sistema de lavagem 
da plataforma:
Fig. 14
As cortadoras de relva com sistema 
de lavagem da plataforma estão 
equipadas com uma ligação de água. 
Isso permite limpar restos de relva da 
parte inferior da plataforma de corte 
e impedir depósitos de químicos 
corrosivos.

!
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Depois de cortar a relva, proceder 
do seguinte modo:
 Colocar o aparelho sobre uma 

superfície plana, livre de cascalho, 
pedras, etc.

Nota
A aba de expulsão não pode estar 
virada contra casas, garagens 
e semelhantes.
 Monte um adaptador de man-

gueira comum (como opção no 
volume de fornecimento) numa 
mangueira de água e ligue-o 
a uma ligação de água da plata-
forma de corte.

 Abrir a água.
 Colocar o motor a trabalhar 

e deixar que este trabalhe 
durante alguns minutos.

 Parar o motor e retirar a man-
gueira da água do aparelho.

Depois de terminar o processo 
de limpeza:
 Colocar o motor a trabalhar 

e deixar que este trabalhe durante 
alguns minutos para secar a parte 
de baixo da plataforma de corte.

 Parar o motor.

Paralização

mÉêáÖç=ÇÉ=Éñéäçë©ç=
É=ÇÉ=áåÅÆåÇáçK

kìåÅ~=Öì~êÇÉ=ç=~é~êÉäÜç=Åçã=
ÅçãÄìëí∞îÉä=EÖ~ëçäáå~=åç=ÇÉéμëáíçF=
Éã=äçÅ~áë=çåÇÉ=çë=î~éçêÉë=Çç=
ÅçãÄìëí∞îÉä=éçëë~ã=íÉê=Åçåí~Åíç=
Åçã=ÅÜ~ã~ë=äáîêÉë=çì=ÅÜáëé~ëK

^íÉå´©ç
a~åçë=ÇÉ=ã~íÉêá~ä=åç=~é~êÉäÜçK=
^êã~òÉåÉ=ç=~é~êÉäÜç=Åçã=ç=ãçíçê=
Ñêáç=ëμ=åìã=êÉÅáåíç=äáãéç=É=ëÉÅçK=
bã íçÇç=ç=Å~ëçI=éêçíÉà~=ç=~é~êÉäÜç=
Åçåíê~=ÑÉêêìÖÉã=èì~åÇç=Ñçê=~êã~J
òÉå~Çç=éçê=äçåÖç=íÉãéçI=éK=ÉñK=
åç áåîÉêåçK
Depois da estação ou quando o apa-
relho não for utilizado durante mais 
de um mês:
 Despejar a gasolina do depósito 

para um recipiente adequado 
e colocar o motor fora de serviço 
tal como descrito no Manual 
do Motor.

^íÉå´©ç
aÉëéÉà~ê=ç=ÅçãÄìëí∞îÉä=ëÉãéêÉ=
~ç ~ê=äáîêÉK
 Limpar o aparelho e o capturador 

de relvas.
 Limpar com um pano oleado (óleo 

isento de resina) ou pulverizar óleo 
em todas as peças metálicas para 
protegê-las contra ferrugem.

 Carregar o acumulador 
(se existente).

Garantia

Em cada país regem as condições 
de garantia dadas pela nossa com-
panhia distribuidora ou importardor 
competente. 
Eliminamos gratuitamente quais-
quer avarias no seu aparelho nos 
limites de garantia, contanto que 
a causa seja devido a defeitos 
de material ou de fabricação. 
No caso de garantia dirija-se 
por favor ao seu revendedor 
ou à próxima sucursal.

Informação sobre 
o motor

O fabricante do motor é responsável 
por todos os problemas do mesmo, 
relativamente a potência, medição 
da potência, dados técnicos, garan-
tia e assistência técnica. 
Para mais informações, consulte 
o manual do proprietário/utilizador, 
fornecido pelo fabricante do motor.

Detectar e reparar 
as avarias

Perturbações no funcionamento da 
sua cortadora de relva têm, muitas 
vezes, causas muito simples que 
deveria conhecer e, em parte, 
poderá eliminar. 
Em caso de dúvidas, o seu revende-
dor ou uma oficina especializada lhe 
ajudará de bom grado.

.

!

Problema Causas possíveis Ajuda

Não é possível puxar o cabo 
de arranque.

A haste de segurança não 
foi activada.

Pressionar a haste de segurança contra 
a longarina superior.

Lâmina de corte bloqueada. Puxar o terminal da vela e eliminar 
o bloqueio.

O motor está com defeito. Procure uma oficina especializada.

O motor não arranca. A alavanca de acelerador não 
está bem posicionada.

Colocar a alavanca do acelerador 
na posição  ou no estrangulador 
(com o motor frio).

Colocar a alavanca de acelerador 
na posição /máx. ou em START 
(com o motor quente).
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O motor não arranca. A cortadora de relva está num 
local com relva muito alta.

Colocar a cortadora de relva numa 
superfície com relva mais curta.

O depósito não tem combus-
tível.

Atestar o depósito com nova gaso-lina 
e livre de impurezas.

O terminal da vela de ignição 
não está encaixado.

Encaixar o terminal na vela.

O combustível já é muito antigo 
ou apresenta impurezas.

Substituir o combustível por outro novo 
e limpo.

Filtro de ar sujo. Limpar o filtro de ar.

«Choke» não accionado. Accionar o «Choke».

O primário não foi activado 
com o arranque a frio.

Activar o «Primer».

– Em aparelhos com arranque 
eléctrico:

Carregador descarregado. Carregar a bateria com o carregador 
incluído no fornecimento.

Cabo de ligação danificado. Verificar, se o cabo eléctrico está 
em ordem.

Fusível com defeito. Deve mandar substituir um fusível com 
defeito numa oficina especializada.

Ruído estranho (faz ruído, tilinta, 
chocalha).

Parafusos, porcas ou outras 
peças de fixação 
desapertadas.

Fixar as peças soltas. Se os ruídos 
se mantiverem: Procurar uma oficina 
especializada.

Trepidações, vibrações. Lâmina de corte solta. Apertar o parafuso de fixação da lâmina de 
corte numa oficina especializada.

Lâmina de corte danificada. Substituir a lâmina de corte numa oficina 
especializada.

A lâmina de corte não está 
devidamente calibrada.

Substituir ou calibrar a lâmina de corte 
numa oficina especializada.

Fixação do motor 
desapertada.

Mandar fixar o motor numa oficina 
especializada.

Corte irregular ou a rotação baixa. Relva muito alta. Regular uma altura de corte mais alta. 
Se necessário, cortar duas vezes a relva. 

A relva não é recolhida ou a 
captação de relva não enche.

Relva demasiado húmida. Deixar a relva secar.

Dispositivo de expulsão está 
entupido.

Desligar o motor e eliminar o entupimento.

Lâmina de corte truncada. Substituir ou afiar a lâmina de corte numa 
oficina especializada. 

Potência do motor insuficiente. Cortar a relva com maior frequência ou 
seleccionar uma altura de corte maior.

Capturador de relvas cheio. Desligar o motor. Despejar o dispositivo de 
captação de relva.

Capturador de relvas sujo. Desligar o motor. Limpar as ranhuras de ven-
tilação no dispositivo de captação de relva. 

O accionamento das rodas 
não funciona.

Correia trapezoidal partida 
ou engrenagem danificada.

Substituir as peças danificadas numa 
oficina especializada.

Tensão do cabo/Cabo 
de Bowden partido.

Substituir as peças danificadas numa 
oficina especializada.

Problema Causas possíveis Ajuda




