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APARADOR DE RELVA A BATERIA 



2 
 

Instruções de segurança 

 
Embargo 
Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções. O não cumprimento dos avisos 
e instruções pode resultar em descarga da bateria, incêndio e/ou ferimentos graves. 

Guarde todos os avisos e instruções para referência futura. 

Nota: O termo “ferramenta a bateria” nos avisos refere-se à sua ferramenta a bateria operada 
por bateria (sem fio). Devido ao nosso programa de P&D&I em andamento, as especificações 
neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 

1) Segurança da área de trabalho 
a. Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada para evitar 

acidentes. 
b. Não use ferramentas a bateria em atmosferas explosivas, como na 

presença de líquidos inflamáveis, gases ou poeira que possam causar 
incêndios. 

c. Mantenha crianças e outras pessoas não autorizadas afastadas 
enquanto estiver usando uma ferramenta a bateria. Distrações podem 
fazer com que você perca o controle da ferramenta. 
 

2) segurança elétrica 
a. As fichas para carregar a bateria das ferramentas P20S devem 

corresponder à tomada. Nunca modifique o plugue de forma alguma. O 
uso de um plugue adequado reduz o risco de choque elétrico. 

b. Use apenas baterias e carregador especificados pelo fabricante. O uso 
de outros dispositivos não autorizados pode criar risco de incêndio ou 
ferimentos. 

c. Evite o contato corporal com superfícies aterradas, como canos, 
radiadores, fogões e geladeiras. Existe um risco aumentado de choque 
elétrico se o seu corpo estiver aterrado. 

d. Não exponha as ferramentas da bateria à chuva ou condições úmidas. A 
entrada de água em uma ferramenta a bateria aumentará o risco de 
choque elétrico. 

e. O motor deve ser desligado imediatamente caso o equipamento 
apresente algum problema ou sinal anormal. 

f. Nunca use o cabo para transportar, puxar ou desconectar o carregador 
de bateria. Mantenha o cabo longe do calor ou óleo. 

g. Se for inevitável usar a ferramenta em um local úmido, use uma fonte 
protegida de Dispositivo de Corrente Residual (RCD) para reduzir o risco 
de choque elétrico ao carregar a bateria. 
 

3) Segurança pessoal 
a. Fique sempre alerta, observe o que está fazendo e use o bom senso ao 

usar a ferramenta. 
b. Não use uma ferramenta a bateria se estiver cansado ou sob a influência 

de medicamentos ou outras substâncias. 
c. Use a máquina somente se estiver em boas condições físicas. Realize 

todo o trabalho com calma e cuidado. Use o bom senso e tenha em mente 
que o operador é responsável por quaisquer acidentes ou perigos que 
ocorram a outras pessoas ou seus bens. 
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d. Evite que a ferramenta ligue involuntariamente. Certifique-se de que o 
interruptor esteja na posição desligada antes de conectar a bateria ou 
mover. 

e. Se os dispositivos forem usados para extração e coleta de poeira, 
certifique-se de que estejam conectados corretamente. Use 
adequadamente esses dispositivos e você reduzirá os riscos 
relacionados à poeira. 

f. Não exagere. Mantenha a postura e o equilíbrio em todos os momentos. 
Isso permite um melhor controle da ferramenta elétrica em situações 
inesperadas. 

Uso de EPI adequado 
• Use equipamento de proteção individual. Sempre use proteção para os 

olhos. Equipamentos de proteção, como máscara contra poeira, sapatos 
de segurança antiderrapantes, capacete ou proteção auditiva, usados 
nas condições adequadas, reduzirão os ferimentos. Também não use 
roupas largas ou jóias. 

• Para evitar lesões na cabeça, olhos, mãos ou pés, bem como para 
proteger sua audição, você deve usar os seguintes equipamentos e 
roupas de proteção ao operar o equipamento. 

• Sempre use capacete onde houver risco de queda de objetos. O capacete 
de proteção deve ser verificado em intervalos regulares quanto a danos 
e deve ser substituído. Use apenas capacetes de proteção aprovados. 

• A viseira do capacete (ou, alternativamente, os óculos de proteção) 
protege o rosto de detritos e pedras voadores. Durante a operação do 
equipamento, sempre use óculos de proteção ou viseira para evitar 
lesões nos olhos. 

• Use equipamento adequado de proteção contra ruídos para evitar 
problemas auditivos (protetores de ouvido, tampões de ouvido, etc.). 

• Os macacões protegem contra pedras e detritos voadores. 
• Luvas de proteção especiais fazem parte do equipamento prescrito e 

devem sempre ser usadas durante a operação do equipamento. 
• Ao utilizar o equipamento, use sempre calçados resistentes com solado 

antiderrapante. 
• Prenda o cabelo de modo que fique acima do nível dos ombros. 

 
4) Uso e cuidados com ferramentas a bateria 

a. Não force a ferramenta. Use a ferramenta de bateria certa para cada uso. 
b. Não use a ferramenta a bateria se o botão liga/desliga não funcionar. 

Qualquer ferramenta a bateria que não possa ser controlada com o 
interruptor é perigosa e deve ser reparada. 

c. Desconecte a bateria antes de fazer qualquer ajuste, trocar acessórios 
ou guardar a ferramenta para evitar partida acidental. 

d. Use a ferramenta de bateria, acessórios e bits etc. de acordo com estas 
instruções, tendo em conta as condições de trabalho e o trabalho a 
realizar. O uso da ferramenta a bateria para operações que não sejam a 
finalidade pretendida pode resultar em uma situação perigosa. 

e. Guarde as ferramentas a bateria fora do alcance das crianças e não 
permita que pessoas não familiarizadas com a ferramenta a usem. 

f. Quando a bateria não estiver em uso, mantenha-a afastada de outros 
objetos metálicos, como clipes de papel, moedas, chaves, pregos, 
parafusos ou outros pequenos objetos metálicos que possam fazer a 
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conexão de um terminal a outro. Curto-circuitar os terminais da bateria 
pode causar queimaduras ou incêndio. 

g. Em condições abusivas, o fluido pode ser expelido da bateria; evite o 
contato. Se ocorrer contato acidental, lave com água. Se o líquido entrar 
em contato com os olhos, procure também ajuda médica. O líquido 
expelido pode causar irritação ou queimaduras. 

h. Não jogue a bateria no fogo. A célula pode explodir. 
i. Não abra ou quebre a bateria. O eletrólito liberado é corrosivo e pode 

danificar os olhos ou a pele. Pode ser tóxico se ingerido. 
j. Não faça curto-circuito na bateria. 
k. Efetue a manutenção regular das ferramentas a bateria. Verifique se há 

desalinhamento ou emperramento de peças móveis, quebra de peças e 
quaisquer outras condições que possam afetar a operação das 
ferramentas a bateria. Se estiver danificado, repare a ferramenta a 
bateria antes de usá-la. Muitos acidentes são causados por ferramentas 
a bateria mal conservadas. 

l. Mantenha os acessórios limpos e afiados, pois com a manutenção 
adequada eles são menos propensos a emperrar e são mais fáceis de 
controlar. 
 

5) Serviço 
a. Solicite a manutenção da sua ferramenta a bateria por uma pessoa 

qualificada e use peças de reposição recomendadas pelo fabricante. Isso 
garantirá que a segurança da ferramenta a bateria seja mantida. 

 

Dicas para manter a vida útil máxima da bateria 
• Carregue a bateria antes de estar totalmente descarregada. 
• Sempre interrompa a operação da ferramenta e carregue a bateria quando notar 

menos energia da ferramenta. 
• Nunca recarregue uma bateria totalmente carregada. A sobrecarga reduz a vida 

útil da bateria. 
• Carregue a bateria em temperatura ambiente entre 5°C e 40°C (41°F -104°F). 
• Deixe um cartucho de bateria quente esfriar antes de carregá-lo.  
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 Regras de segurança para uso correto 
 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

Leia o manual de instruções. 

Use proteção para os olhos 

 

Use proteção para os ouvidos 

Mantenha os espectadores afastados 

O operador deve garantir, durante o trabalho, que nenhuma pessoa 
ou animal se aproxime a menos de 15m 

Emissão de ruído para o ambiente de acordo com a Diretiva. 

A emissão da máquina é especificada nos dados técnicos 

Os resíduos de produtos elétricos não devem ser eliminados com o lixo 
doméstico. Por favor, recicle nas instalações apropriadas. Consulte a sua 
autoridade local ou revendedor para obter conselhos sobre reciclagem. 

 Este produto deve ser descartado em uma instalação de reciclagem 
apropriada. 

transformador à prova de falhas 

Use e guarde o carregador de bateria apenas em ambientes 
fechados. 

Não o use na chuva ou deixe-o ao ar livre enquanto estiver 
chovendo. 

isolamento duplo 

Corrente continua. 

máx. velocidade do eixo de saída (rpm) 
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Avisos de segurança adicionais 
 

Não permita que pessoas com falta de experiência e conhecimento utilizem ferramentas, 
a menos que tenham sido supervisionadas ou instruídas sobre o uso do dispositivo por 
uma pessoa responsável por sua segurança. As crianças não devem usar a ferramenta. 

Antes de usar 
• Por favor leia as instruções cuidadosamente. Familiarize-se com os controles e 

o uso adequado da máquina. 
• Sempre remova a bateria para evitar que a máquina seja ligada acidentalmente. 

Sempre desconecte a bateria antes de qualquer manutenção na máquina. 
• Antes de usar a máquina e após qualquer impacto, verifique se há sinais de 

desgaste ou danos e repare conforme necessário. 
• Verifique a área de trabalho. Remova todos os objetos soltos, como pedras, 

vidros quebrados, pregos, arames, etc., que possam ser arremessados ou 
ficarem presos na lâmina ou na proteção da lâmina. 

• O operador da máquina deve garantir que nenhuma pessoa ou animal chegue a 
menos de 15 metros durante o trabalho. Além disso, quando vários operadores 
estiverem trabalhando na mesma área, a distância de segurança deve ser de 
pelo menos 15 metros. 

• Faça uma inspeção geral da máquina antes de usá-la, consulte os cronogramas 
de manutenção. 

• Nunca utilize a máquina com resguardos ou resguardos defeituosos, ou sem 
dispositivos de segurança. 

Preparação 
• Obtenha proteção auditiva e óculos de segurança. Use-os o tempo todo 

enquanto estiver usando a máquina. 
• Sempre use sapatos resistentes e calças compridas. Não utilize o equipamento 

descalço ou com sandálias abertas. 
• Não use roupas largas ou joias. Mantenha seu cabelo, roupas e luvas longe de 

peças móveis. Roupas largas, joias ou cabelos compridos podem ficar presos 
nas peças móveis. 

Comece 
• Use a ferramenta correta. O cortador de grama sem fio foi projetado apenas para 

cortar grama e ervas daninhas. Não deve ser usado para nenhum outro 
propósito, como cortar sebes, pois isso pode causar ferimentos. 

• A ferramenta de corte não para imediatamente após desligar a máquina. 
• A máquina foi concebida apenas para arbustos/relva. Não use o aparador de 

grama para nenhum trabalho diferente daquele para o qual foi projetado. 
• Fique alerta, observe o que está fazendo e use o bom senso ao usar uma 

ferramenta elétrica. Não use uma ferramenta elétrica se estiver cansado. Um 
momento de desatenção ao usar ferramentas elétricas pode resultar em 
ferimentos graves. 

• Esta máquina não se destina a ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com 
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e 
conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas 
à utilização da máquina por uma pessoa responsável pela sua segurança. . As 
crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com a 
máquina. 
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• Não permita que crianças ou outras pessoas não treinadas no uso da máquina 
e/ou da bateria a usem ou a consertem. 

• Armazene o equipamento em uma área com chave para que fique fora do 
alcance de crianças e pessoas não autorizadas. 

• Mantenha sempre as mãos e os pés afastados da área de corte, especialmente 
ao ligar o motor. 

• Nunca use a máquina se estiver cansado, se não estiver 100% treinado ou se 
estiver tomando medicamentos que possam afetar sua visão, julgamento ou 
coordenação. 

• Desligue a máquina quando tiver que transportá-la. Sempre remova a bateria 
quando terminar de trabalhar, guardar a máquina ou entregá-la a outra pessoa. 

Outros avisos e riscos 
 

• Utilize apenas acessórios recomendados pelo fabricante. 
• Nunca use uma máquina que tenha sido modificada de alguma forma em relação 

à sua especificação original. Nunca use a máquina perto de materiais explosivos 
ou inflamáveis. 

• Nunca use uma máquina com defeito. Execute as verificações de segurança e 
as instruções de manutenção e serviço descritas neste manual. Algumas 
medidas de manutenção e serviço devem ser realizadas por especialistas 
treinados e qualificados. 

• Use apenas peças de reposição recomendadas pelo fabricante. 
• Certifique-se sempre de que as aberturas de ventilação estejam livres de 

detritos. 
• Todas as tampas, proteções e alças devem estar no lugar antes de iniciar. 
• Opere a máquina apenas à luz do dia ou em outras boas condições de 

iluminação. 
• Nunca use a máquina com mau tempo, por exemplo, em neblina, chuva, 

umidade ou locais úmidos, ventos fortes, frio intenso, risco de raios, etc. Além 
disso, o clima extremamente quente pode causar o superaquecimento da 
máquina. 

Nota: Sempre use o bom senso: não é possível cobrir todas as situações concebíveis que você 
possa enfrentar. Sempre tenha cuidado e evite todas as situações que você sente que estão 
além de sua capacidade. Se você ainda não tiver certeza sobre os procedimentos operacionais 
depois de ler estas instruções, consulte um especialista antes de prosseguir. 

Manutenção e armazenamento 
• Quando a máquina for parada para manutenção, inspeção ou armazenamento, 

ou para trocar um acessório, desligue a fonte de alimentação, desconecte a 
máquina da alimentação e certifique-se de que todas as peças móveis parem 
completamente. 

• Deixe a máquina esfriar antes de fazer quaisquer inspeções, ajustes ou até 
mesmo guardá-la. 

• Por favor, use a máquina com cuidado e mantenha-a limpa. 
• Guarde a máquina em local seco e fora do alcance das crianças. 
• Substitua as peças gastas ou danificadas. Use apenas peças de reposição e 

acessórios originais. 
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Cuidado 
Esta ferramenta elétrica produz um campo eletromagnético durante a 
operação. Este campo pode, em algumas circunstâncias, interferir em 
implantes médicos ativos ou passivos. 

Para reduzir o risco de ferimentos graves, recomendamos que as pessoas 
com implantes médicos consultem seu médico antes de usar esta ferramenta elétrica. 
Se o cabo for danificado ou cortado durante o trabalho, não toque no cabo, desconecte 
imediatamente a ferramenta. Nunca use a máquina com um cabo danificado. 

A máquina não deve estar húmida e não deve ser utilizada num ambiente húmido. 

Atenção 
Esta máquina produz um campo eletromagnético durante sua operação. A 
operação segura desta máquina só é possível quando as informações 
operacionais ou de segurança são totalmente lidas e as instruções nelas 
contidas são rigorosamente seguidas. 

Salve as instruções 
Um aparador de grama pode ser perigoso se usado incorretamente ou 
descuidadamente e pode causar ferimentos graves ao operador ou espectadores. 

É extremamente importante que você leia e compreenda o conteúdo deste manual. 
Você deve usar equipamento de proteção individual aprovado toda vez que usar a 
máquina. 

O equipamento de proteção individual não pode eliminar o risco de lesão, mas reduzirá 
o grau de lesão se ocorrer um acidente. Peça ajuda ao seu revendedor para escolher o 
equipamento certo. 

Preste atenção aos sinais de alerta ou gritos ao usar proteção auditiva. Sempre remova 
a proteção auditiva assim que o motor parar. 

Dados técnicos 
 

Ficha técnica 
Tensão 20V 
Sem velocidade de carga 8200 rpm 
Diâmetro de corte 300 mm 
Nível de potência sonora 
[medido de acordo com ISO22868] 92,8dB(A)K=3 
Nível de pressão sonora 
[medido de acordo com EN60335-1 + EN50636-2-91] 76,1dB(A)K = 3 

Nível de potência sonora garantido 94dB(A) 
Níveis de vibração nas alças (dianteiras/traseiras) 
[medido de acordo com ISO22867] 1,28/1,02m/s2K=1,5 

 

Cuidado 
O valor de emissão de vibração durante o uso real da ferramenta elétrica pode diferir do 
valor declarado dependendo da forma como a ferramenta é usada, de acordo com os 
seguintes exemplos e outras variações: 

• Como a ferramenta é usada. 
• A ferramenta está em boas condições e bem conservada. 
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• Use o acessório correto para a ferramenta e certifique-se de que esteja em boas 
condições. 

• A força do aperto nas alças e qualquer vibração nos acessórios são usados. 
• A ferramenta está sendo usada conforme pretendido por seu design e por estas 

instruções. 
• Esta ferramenta pode causar síndrome de vibração mão-braço se seu uso não 

for gerenciado adequadamente. 

 

descrição do produto 

 
1. Botão do interruptor do 
cortador/aparador 
2. Barra extensível 
3. Alça frontal ajustável 
4. Bloqueio do gatilho 

5. alça ergonômica 
6. Iniciar acionador 
7. Capa de proteção 
8. Cabeça de corte 
9. Grampo de proteção 

 
Nota 2: Nem todos os acessórios ilustrados ou descritos neste manual precisam ser incluídos na 
entrega padrão. 

Descrição do produto (Fig.1) 
O uso seguro deste produto requer a compreensão das informações do produto neste 
manual do usuário, bem como o conhecimento do projeto que você está realizando. 
Antes de usar este produto, familiarize-se com todos os recursos operacionais e 
regulamentos de segurança. 

Grampo de proteção (9) 
O clipe de proteção, também conhecido como protetor de flores, é um acessório de fácil 
montagem que protege tanto as plantas do jardim quanto o nylon durante o corte. 
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Guiador dianteiro ajustável (3) 
O aparador de grama está equipado com um conjunto de guidão dianteiro para facilitar 
a operação e evitar a perda de controle. O ângulo pode ser ajustado conforme 
necessário. 

Botão do interruptor do cortador/aparador (1) 
Pressione este botão e gire a cabeça 90° para encaixar a ferramenta entre o aparador 
e a biseladora. 

Barra extensível (2) 
O aparador de grama pode ser ajustado para diferentes pontos de extensão para facilitar 
o uso. 

Iniciar gatilho/interruptor (6) 
O gatilho do interruptor, localizado sob o guidão ou alça traseira, e o botão de trava, 
localizado atrás da alça auxiliar, devem ser pressionados simultaneamente para permitir 
a rotação da lâmina. 

 

Montagem e comissionamento  
 

Desembalando 
• Este produto requer montagem. 
• Remova cuidadosamente o produto e quaisquer acessórios da caixa. Certifique-

se de que todos os itens listados na lista de embalagem estejam incluídos. 
• Inspecione o produto cuidadosamente para garantir que não haja quebras ou 

danos durante o envio. 
• Não descarte o material de embalagem antes de inspecionar cuidadosamente e 

operar satisfatoriamente o produto. 

Embargo 
Se alguma peça estiver danificada ou faltando, não use este produto até que as peças 
sejam substituídas. A não observância deste aviso pode resultar em lesões pessoais 
graves. Nunca use a ferramenta sem a proteção devidamente instalada. 

Montagem 
montagem da bateria 
A bateria não é carregada quando comprada. Antes de usar o aparador pela primeira 
vez, coloque a bateria no carregador de bateria e carregue-a. Certifique-se de ler todas 
as precauções de segurança e siga as instruções na seção 
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Para instalar a bateria(Figura 2) 

• Alinhe a aba (1) na bateria com a cavidade no compartimento da alça. 
• Segure a alça ou alça (2) com firmeza. 
• Empurre a bateria na alça até que a trava se encaixe no lugar. 

Observação: A bateria se encaixa perfeitamente na alça para evitar que se solte acidentalmente. 
Pode exigir um pequeno puxão para remover. 

Para remover a bateria(Figura 2) 

• Deslize para baixo o botão de trava da bateria (3) e mantenha-o pressionado. 
• Segure a alça ou alça (2) com firmeza. 
• Puxe a bateria para fora da alça. 

Embargo 
Siga estas instruções para evitar ferimentos e reduzir o risco de choque elétrico ou 
incêndio: 

• Substitua a bateria ou o carregador imediatamente se a caixa da bateria ou o 
cabo do carregador estiverem danificados. 

• Certifique-se de que o interruptor esteja na posição “OFF” antes de inserir ou 
remover a bateria. 

• Certifique-se de que a bateria foi removida e que o interruptor está na posição 
“OFF” antes de inspecionar, ajustar ou fazer manutenção em qualquer parte do 
aparador. 

• Leia, entenda e siga as instruções contidas na seção intitulada Procedimento de 
carregamento. 

Colocação da proteção (7) 

 

 

 

Três parafusos devem ser usados para segurar a tampa 
protetora na posição especificada. 
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Partida/parada da máquina (Fig.5) 

O aparador de grama possui um interruptor de controle e um botão de trava que são 
usados juntos para evitar partida acidental ou ferimentos. 

• Coloque uma mão no guidão (1). Coloque a outra mão no guiador frontal 
ajustável (4). 

• Pressione o botão de bloqueio (2) e mantenha-o pressionado. 
• Puxe o gatilho (3). O aparador de grama será ligado. 
• Solte o botão de bloqueio para OFF. O aparador permanecerá ligado enquanto 

o gatilho e o interruptor do gatilho forem pressionados para a posição LIGADO. 
• O aparador de grama irá parar se você soltar o gatilho. 

 

Use dicas 
• Segure o aparador com a mão direita na alça traseira e a mão esquerda na alça 

frontal. 
• Mantenha um aperto firme com as duas mãos enquanto corre. 
• O aparador deve ser mantido em uma posição confortável com a alça traseira 

na altura do quadril. 
• Corte a grama alta de cima para baixo. Isso evitará que a grama se enrole ao 

redor da carcaça do eixo. 
• Se a grama envolver o cabeçalho: 

o Pare a máquina. 
o Remova a bateria. 
o Retire a grama. 

Comece 
Embargo 
Segure sempre o aparador longe do seu corpo, mantendo uma distância entre o seu 
corpo e o aparador. Qualquer contato com a cabeça de corte do aparador durante a 
operação pode resultar em ferimentos graves. 

Alimentação de corte 
A máquina está equipada com uma cabeça de alimentação automática. Bater na cabeça 
na tentativa de avançar a linha danificará o aparador e anulará a garantia. 

• Com o aparador em funcionamento, solte o gatilho do interruptor. 
• Aguarde dois segundos e pressione o gatilho do interruptor. 

4 
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Observação: A grama se estenderá aproximadamente 1/4" a cada parada e acionamento do 
gatilho do interruptor até atingir o comprimento da lâmina do defletor de grama. 

• Retomar corte 

Avanço de corte manual 
Remova a bateria e pressione o botão de retenção do carretel enquanto puxa a 
ferramenta para avançá-la manualmente. 

Corte de faca 
Este aparador está equipado com uma lâmina de corte no resguardo de relva. Para um 
corte melhor: 

• Avance o corte até que a lâmina de corte o corte no comprimento. 
• Avance o corte ao ouvir o motor funcionar mais rápido que o normal ou diminua 

a eficiência do corte. Isso manterá o melhor desempenho e manterá o gramado 
por tempo suficiente para se alimentar adequadamente. 

Indicações de corte (Fig. 8) 
• Mantenha a máquina inclinada em direção à área a ser cortada; esta é a melhor 

área de corte. 
• A máquina corta à medida que a unidade passa da esquerda para a direita. Isso 

evitará que detritos sejam lançados no operador. Evite cortar na área perigosa 
mostrada na figura 8. 

• Corte apenas as pontas da grama. Não force o carretel na grama não cortada. 
• Cercas de arame e estacas causam desgaste adicional no nylon, incluindo 

quebra. Paredes de pedra e tijolo, meio-fio e madeira podem desgastar o nylon 
rapidamente. 

• Evite árvores e arbustos. O nylon pode facilmente danificar a casca das árvores, 
a guarnição de madeira, o tapume e os postes. 

  
Ajuste da alça frontal ou alça frontal ajustável (3) (Fig. 9) 
O ângulo do punho frontal pode ser ajustado para cima em 2 estágios de 30° (reto) a 
90°, e para baixo em 3 estágios de 90° a 180°. Portanto, existem várias posições de 
trabalho possíveis. 

1. Zona de corte perigosa 

2. Melhor área de corte 

3. Sentido de rotação 
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Ajustando o comprimento da barra de extensão (2) (Fig. 10) 
Afrouxe o acoplador (gire no sentido horário) e estenda ou estique até o comprimento 
apropriado, depois aperte o acoplador (gire no sentido anti-horário). 

 

Bordas (Fig. 11) 
Remova a bateria. Segure a alça frontal e pressione o botão de mudança (1) e gire o 
cabeçote da máquina 180° no sentido horário, depois fixe o cabeçote. 
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Trabalhe com a braçadeira de proteção (9) 
Lembre-se: O cabeçote da máquina pode continuar a girar brevemente depois que o 
aparador de barbante for desligado. Aguarde até que a cabeça do aparador pare 
completamente antes de ajustar a proteção. Não o ajuste com o pé. 

O grampo de proteção pode limitar o alcance de corte da linha de corte e reduzir o risco 
da linha de corte rotativa causar danos. 

 

 

Manutenção e limpeza 
 

Antes de inspecionar, limpar ou fazer manutenção na unidade, desligue o motor, espere 
que todas as peças móveis parem e remova a bateria. O não cumprimento destas 
instruções pode resultar em lesões pessoais graves ou danos materiais. 

Manutenção 
Embargo 
Ao realizar a manutenção, use apenas peças de reposição idênticas. O uso de qualquer 
outra parte pode criar um perigo ou causar danos ao produto. 

Sempre use óculos de segurança ou óculos de segurança com proteções laterais 
compatíveis ao operar a ferramenta. Se a operação gerar poeira, use também uma 
máscara contra poeira. 

Substituição do carretel (Fig. 13) 
Use apenas monofilamento de 0,65 polegada de diâmetro. Use apenas nylon de 
substituição aprovado pelo fabricante para melhor desempenho. 

• Remova a bateria. 
• Empurre as abas na lateral do retentor do carretel. 
• Mova o retentor do carretel para removê-lo. 
• Remova o carretel. 
• Para instalar o novo carretel, certifique-se de que o nylon esteja preso nas 

ranhuras opostas do novo carretel. 
• Instale o novo carretel de modo que o nylon e as ranhuras se alinhem com os 

ilhós na cabeça. Passe o nylon pelos ilhós. 
• Mova o nylon para que ele se estenda da ponta para que ele se solte das 

ranhuras do carretel. 
• Reinstale o retentor do carretel pressionando as abas nas ranhuras e 

empurrando para baixo até que o retentor do carretel se encaixe no lugar. 
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1. Vento no sentido horário 2. Ilhó 3. Carretel 

Substitua o Nylon (Fig. 13-14) 
• Remova a bateria. 
• Remova o carretel da cabeça de nylon. 

Nota: Remova qualquer nylon velho deixado no carretel. 

 
1. Carretel 2. Abas 3. Anel isolante 

• Use apenas nylon monofilamento de 0,065” (1,6 mm) de diâmetro. 
• Insira a nova linha de nylon no orifício do carretel e enrole a linha ao redor do 

carretel na direção mostrada pelas setas no carretel. 
• Deve haver pelo menos 6” entre o nylon enrolado e a borda externa do carretel. 
• Passe a grama pelos ilhós para que ela saia do invólucro. 
• Substitua o retentor de plástico, carretel e retentor do carretel. 
• Reinstale o retentor do carretel pressionando as abas nas ranhuras e 

empurrando para baixo até que o retentor do carretel se encaixe no lugar. 

Manutenção do carregador 
• Mantenha o carregador limpo e livre de detritos. 
• Não permita que materiais estranhos entrem na cavidade ou nos contatos. 
• Limpe o carregador com um pano seco. Não use solventes ou água e não 

coloque o carregador em condições úmidas. 
• Por favor, desligue o carregador quando você não tem bateria. 
• Carregue totalmente as baterias antes de guardá-las. 
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• Armazene o carregador em temperatura ambiente normal. Não armazene em 
calor excessivo. 

• Não use o carregador sob luz solar direta. Se a bateria estiver quente, deixe-a 
esfriar antes de recarregar. 

Limpeza 
• Evite o uso de solventes ao limpar as peças plásticas. A maioria dos plásticos é 

suscetível a danos causados por vários tipos de solventes comerciais e pode ser 
danificado pelo seu uso. 

• Use panos limpos para remover sujeira, poeira, óleo, graxa, etc. 
• Nunca permita que fluidos de freio, gasolina, produtos à base de petróleo, óleos 

penetrantes, etc., entrem em contato com peças plásticas. Os produtos químicos 
podem danificar, enfraquecer ou destruir o plástico, o que pode resultar em 
ferimentos graves. 

• Limpe periodicamente todos os materiais estranhos das aberturas da cabeça do 
aparador. 

Armazenar 
• Abra o acoplador da lança telescópica e coloque-o na posição mais curta. 
• Limpe todo o material estranho do aparador. 
• Guarde-o em um local inacessível para crianças. 
• Fique longe de agentes corrosivos, como produtos químicos de jardim e sais de 

degelo. 

Nota: Se não tiver a certeza sobre a manutenção necessária, como a realizar ou realizar outras 
reparações não descritas neste manual, solicite-a a um revendedor oficial Total. 
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Solução de problemas 
 

Do carregador de bateria durante o carregamento 
Indicador LED possível erro Solução possível 
LED vermelho 

piscando 
desvio de 

temperatura 

Use o carregador de bateria somente 
quando a temperatura ambiente estiver 

entre 5°C e 40°C 
LED vermelho aceso  Contacte o seu agente de serviço 

 

Observação: Se você ainda não conseguir fazer sua ferramenta funcionar, entre em contato com 
seu agente de serviço. 

Problema Possível causa Solução 

O nylon não é 
alimentado ao 
usar a cabeça 
de alimentação 

automática 

1. O nylon é soldado a si 
mesmo. 

 
2. Não há nylon suficiente 

no carretel. 
 

3. A grama é muito curta. 
 

4. A grama está 
emaranhada no carretel. 

1. Lubrifique com spray de silicone. 
 

2. Instale mais nylon. 
 

3. Puxe a grama enquanto 
pressiona e solta alternadamente o 

retentor do carretel. 
 

4. Remova a grama do carretel e 
substitua o nylon 

Nylon envolve a 
carcaça do eixo 
de transmissão 
e o cabeçote 

1. Corte a grama alta ao 
nível do solo. 

1. Corte a grama alta de cima para 
baixo para evitar emaranhamento. 

O motor não dá 
partida quando 

o gatilho do 
interruptor é 
pressionado 

A bateria não está 
ajustada corretamente 

 
 

A bateria não está 
carregada. 

Certifique-se de que as travas na 
parte superior da bateria se 

encaixem no lugar. 
 
 

Carregue a bateria de acordo com 
as instruções. 

 

Meio Ambiente  
 

• Não descarte aparelhos elétricos como lixo municipal indiferenciado, use 
instalações de coleta separada. 

• Entre em contato com a autoridade local para obter informações sobre os 
sistemas de coleta disponíveis. 

• Se os aparelhos elétricos forem descartados em aterros sanitários, substâncias 
perigosas podem se infiltrar nas águas subterrâneas e entrar na cadeia 
alimentar, prejudicando sua saúde e bem-estar. 

• Recicle matérias-primas em vez de descartá-las como lixo. 
• A máquina, os acessórios e a embalagem devem ser separados para reciclagem 

ecologicamente correta. 
• Os componentes de plástico são rotulados para reciclagem categorizada. 
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Vista expandida 
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