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TESOURAS DE PODA A BATERIA 
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Instruções de segurança 

 
Cuidado 
Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções. O não cumprimento de todos 
os avisos e instruções pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos 
graves. 

O termo “ferramenta elétrica” nos avisos refere-se à sua ferramenta elétrica operada 
pela rede elétrica (com fio) ou ferramenta elétrica operada por bateria (sem fio). 

Nota: Guarde todos os avisos e instruções para referência futura. 

Segurança no local de trabalho 

1. Mantenha a área de trabalho limpa, um local de trabalho bagunçado e escuro 
pode causar acidentes. 

2. Não use a tesoura de poda em um ambiente explosivo, inflamável ou úmido. 
3. Mantenha crianças e espectadores afastados antes de operar a tesoura de poda 

para evitar ferimentos acidentais devido à distração. 

Segurança elétrica 

1. A ficha da bateria da tesoura de podar deve ser compatível com a ficha do cabo 
de alimentação, não modifique a ficha e a tomada. 

2. Não exponha a tesoura de podar à chuva, ambiente úmido, água ou qualquer 
outra umidade que possa causar choque elétrico. 

3. Mantenha a tesoura de poda longe do calor, óleo, bordas afiadas ou partes 
móveis. 

Segurança do trabalhador 

1. Por favor, leia atentamente as instruções e o manual antes de usar a tesoura de 
poda elétrica. Fazendo a operação e mantendo-se alerta, não execute as 
operações relacionadas em caso de fadiga, distração por drogas ou bebida 
durante o trabalho pode causar ferimentos graves. 

2. Ao usar dispositivos de proteção de segurança, use sempre equipamentos de 
proteção, como óculos de proteção. Em condições apropriadas, use máscaras à 
prova de poeira, sapatos de segurança antiderrapantes, capacetes e dispositivos 
de proteção auditiva para reduzir ferimentos. 

3. Sempre retire todas as chaves de ajuste ou chaves inglesas antes de ligar a 
tesoura de poda elétrica, deixe-as nos galhos de poda elétrica. A chave inglesa 
na parte rotativa pode causar ferimentos. 

4. Ao operar, mantenha as mãos afastadas da área de corte. Em hipótese alguma, 
nunca dobre a mão sobre o material. Em seguida, certifique-se de que o material 
abaixo da área de corte não seja danificado pela aresta de corte e que deve ser 
preservado em todos os momentos. Preste atenção ao equilíbrio entre os pés e 
o corpo para poder controlar a tesoura de poda elétrica em caso de acidente; 

5. É expressamente proibido o uso de roupas largas e acessórios durante as 
operações de poda e tosquia. Certifique-se de que o cabelo, as roupas e as 
mangas estejam fora do caminho. Fique longe de peças móveis e evite que 
roupas largas, acessórios e cabelos compridos fiquem presos nas peças móveis. 
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Medidas de irregularidade 

1. Caso a tesoura de podar não consiga cortar um objeto, solte o gatilho 
imediatamente e a lâmina em movimento retornará à sua posição aberta 
automaticamente. 

2. No caso de a tesoura de podar cortar um ramo particularmente duro, solte 
imediatamente o gatilho e a lâmina em movimento voltará automaticamente à 
sua posição aberta. 

3. Caso a bateria não carregue corretamente, verifique se o carregador é fornecido 
com o pacote durante a compra. A próxima coisa é certificar-se de que a tensão 
de alimentação do carregador é a mesma que a especificação do carregador. 

4. Em caso de falha elétrica ou mecânica, desligue-o imediatamente. 
5. O não cumprimento das instruções deste manual pode resultar em vazamento 

de fluido da bateria, não entre em contato com vazamento de fluido da bateria. 
Em caso de contato acidental com o fluido da bateria, lave-a imediatamente com 
água limpa. Se o fluido da bateria ainda entrar em contato com seus olhos, lave-
os com água limpa e procure assistência hospitalar. O vazamento de fluido da 
bateria pode causar irritação ou queimaduras. 
 

Uso e cuidados com tesouras de poda 

1. Não corte galhos além do diâmetro especificado indicado, não corte objetos 
duros como metal, pedra ou qualquer outro material não vegetal. Se as lâminas 
estiverem gastas ou danificadas, substitua-as. 

2. Mantenha a tesoura de podar limpa, use um pano limpo para limpar a tesoura 
de poda, bateria e carregador (não use produtos de limpeza abrasivos ou à base 
de solvente), use uma escova macia para limpar o pó da tesoura de podar. 

3. Não mergulhe a tesoura de podar, a bateria ou o carregador em nenhum líquido. 
4. Siga as instruções fornecidas para o uso adequado da tesoura de podar, não 

use a tesoura de podar quando a ferramenta, bateria ou carregador estiver 
danificado. 

5. Não use a tesoura de podar se ela não funcionar ou não puder ser triturada 
corretamente, envie-a para reparo imediatamente. É perigoso usar a tesoura de 
poda quando a ferramenta não pode funcionar ou desligar corretamente. 

6. Certifique-se de que a tesoura elétrica esteja desligada durante quaisquer 
ajustes, trocas de acessórios ou armazenamento. Esta medida de proteção 
destina-se a reduzir o risco de ativação acidental da tesoura de poda. 

7. Certifique-se de que as lâminas estejam fechadas quando não estiverem em 
uso, guarde a tesoura de poda. mantenha-o fora do alcance das crianças, não 
permita que pessoas que não estejam familiarizadas com o funcionamento ou 
instruções das tesouras de poda usem as tesouras de poda, é perigoso usar as 
tesouras de podar sem treinamento e conhecimento adequados. 

8. A utilização da tesoura de poda deve respeitar as instruções estabelecidas neste 
manual e os métodos de utilização, bem como ter em conta o ambiente de 
trabalho e a natureza do trabalho realizado. Usar a tesoura de poda fora de sua 
capacidade e especificações desatualizadas é perigoso. 

9. Remova toda a sujeira das lâminas móveis e estacionárias após cada uso e 
aplique lubrificante. no lado da lâmina onde o parafuso se move e o contato da 
lâmina é fixo. Isso garantirá que as lâminas permaneçam em boas condições e 
reduza o arrasto durante o uso, prolongando a vida útil da tesoura e da lâmina. 

10. Não use ou coloque a bateria sob luz solar direta (ou em um veículo que esteja 
sob luz solar direta), o que causará superaquecimento ou queima da bateria, 
diminuindo a vida útil da bateria. 

11. Não use a bateria em um ambiente eletrostático (acima de 64V). 
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Regras de segurança para uso correto 

12. Não use baterias corroídas, com odor desagradável ou que pareçam anormais. 
13. Se a pele ou roupas entrarem em contato direto com o fluido da bateria, lave 

imediatamente com água limpa. 
14. Mantenha a bateria totalmente carregada quando a tesoura de podar não for 

usada por um longo período de tempo. 

 

 

 

 Isolamento duplo para proteção adicional 

 Por favor, leia o manual de instruções antes de usar. 

 Conformidade CE. 

 
Use óculos de segurança, proteção auditiva e uma máscara contra poeira. 

 

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. 

 Alerta de segurança. Use apenas acessórios suportados pelo fabricante. 

 
Carregue a bateria apenas abaixo de 40ºC 

 Sempre recicle as baterias 

 
Não exponha a bateria ao fogo ou altas temperaturas 

 Não exponha a bateria à água 

 

Outros riscos 
 

Mesmo quando a ferramenta elétrica é usada conforme prescrito, não é possível 
eliminar todos os fatores de risco residuais: 

a. Defeitos de saúde resultantes da emissão de vibração se a ferramenta elétrica 
for usada por um longo período de tempo ou se não for gerenciada e mantida 
adequadamente. 

b. Ferimentos e danos materiais devido a equipamentos quebrados quebrando 
repentinamente. 
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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. 

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

Atenção 
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. 

Indicações da bateria 

1. Durante o carregamento, é normal que o carregador e a bateria estejam quentes. 
2. Se a bateria não for usada por um longo período, é recomendável carregar a 

bateria uma vez a cada 3 meses, para garantir que a bateria não seja afetada 
pelo baixo uso. 

3. Para uma bateria nova ou uma bateria que não é usada há muito tempo, serão 
necessários cerca de 5 ciclos de carregamento antes de atingir sua capacidade 
total. 

4. Não recarregue uma bateria totalmente carregada somente após alguns minutos 
de uso, isso reduzirá a vida útil e a eficiência da bateria. 

5. Não use uma bateria danificada e não desmonte o carregador ou a bateria. 
6. Não coloque a bateria perto de uma fonte de calor de alta temperatura, a bateria 

explodirá no pneu ou exposição prolongada a uma fonte de calor de alta 
temperatura. 

7. Não carregue a bateria em um ambiente externo ou úmido. 
8. É normal que a tesoura de poda reduza o diâmetro de corte quando a 

capacidade da bateria estiver baixa. 
9. Não use a tesoura de poda durante o carregamento. Deve ser desconectado da 

bateria durante o carregamento. 
10. Não armazene a bateria em um ambiente úmido. 

Cuidado 
Ao usar tesouras de poda, certifique-se de que seus dedos e outras partes do corpo não 
estejam dentro do alcance de trabalho da lâmina. O operador será responsável pelos 
danos causados pelo incumprimento dos avisos por parte do utilizador. 

 

1. Por favor, leia o manual com atenção. 
2. A bateria só pode ser carregada em ambientes fechados. 
3. Isolamento duplo, sem necessidade de aterramento. 
4. Carregador de transformador à prova de falhas. 
5. O carregamento da bateria será cortado automaticamente quando ocorrer 

superaquecimento. 
6. Por favor, elimine o carregador de bateria separadamente do lixo doméstico. 
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Dados técnicos 

7. Por favor, descarte a bateria separadamente do lixo doméstico. 

Por favor, leia atentamente todos os avisos e instruções de segurança. O não 
cumprimento dos avisos e instruções pode resultar em choque elétrico, 
queimaduras graves e outros acidentes. 

Não use ou exponha a tesoura de poda elétrica em condições de chuva. 

Nunca coloque as mãos perto da área de corte da tesoura de poda 
elétrica durante as operações. 

Nunca toque em objetos carregados com tesouras elétricas. 

 

 

 

Ficha técnica 
Tensão 20V 
Bateria de lítio 2,0 Ah 
diâmetro de corte 30 mm (galhos macios) 

 

Foi concebido para cortar ou podar ramos até 30 mm em frutos ou pomares, vinhas, etc. 
Simples e fácil de usar, também possui 8 a 10 vezes a eficiência das tesouras manuais 
tradicionais, com qualidade de poda significativamente maior. 

 

Instruções de uso 
 

1. Insira a bateria no conector de alimentação da tesoura. 
2. Ligue o interruptor de alimentação da tesoura. Devido ao primeiro uso, o 

indicador do display LED ficará verde e a campainha tocará 1 vez. 
3. Clique duas vezes no gatilho, as lâminas da tesoura abrirão automaticamente. 
4. poda normal: Pressione o gatilho para fechar as lâminas e solte o gatilho para 

abrir as lâminas. 
fechamento da lâmina: Continue pressionando o gatilho, um zumbido significa 
que a lâmina permanecerá fechada. 

5. Antes de usar, para ver se a tesoura funciona bem, pressione o gatilho para 
fechar as lâminas e solte o gatilho para abri-las sem cortar nada. Repita várias 
vezes. 

 
 

Interruptor principal 
 

• Pressione e segure por 2 
segundos para ligar a máquina. 
• Pressione uma vez para mudar 
de marcha. 
• Pressione e segure por 2 
segundos para desligar a 

 

• Pressione rapidamente o gatilho duas vezes para ativar a ação. 
• Suspenda o trabalho por muito tempo após inatividade. 
• O fio da navalha permanecerá fechado após uma longa pressão do gatilho por 
2 segundos, e o gatilho será reativado pressionando o gatilho 2 vezes em um 
curto espaço de tempo. 

2 mudanças de marcha 
O tamanho da ponta da faca é diferente 

engrenage
 

engrenage
 



PT 

Manutenção 
 

Substituição da lâmina 
Quando a faca móvel não cruza mais a faca fixa em todo o seu comprimento, ou quando 
a tesoura elétrica não consegue mais ter um corte limpo após a retificação, recomenda-
se substituir a faca seguindo os passos abaixo: 

1. Mais segurança, antes de substituir a lâmina, certifique-se de que a tesoura de 
poda esteja desligada e o cabo de alimentação desconectado da bateria. 

2. Consulte os diagramas abaixo para o procedimento de substituição da lâmina. 
3. Limpe a lâmina após substituí-la, conecte o cabo de alimentação à bateria, ligue 

para testar a lâmina, levante a lâmina para concluir todo o procedimento. 

Armazenar 
• Pressione o gatilho e segure-o por alguns segundos e depois solte-o, a lâmina 

fechará e não abrirá. 
• Desligue a bateria, desconecte a bateria. 
• Classifique, limpe e guarde a tesoura na caixa de ferramentas 

 
 

Vista expandida 
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