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MANUAL DE INSTRUÇÃO 

SERRA TICO TICO DE BANCADA 

TSTTB1201 – 110V 

TSTTB1202 – 220V 

ADVERTÊNCIA: Antes de utilizar este produto, leia atentamente às instruções de 

operação.  Uma operação incorreta pode provocar ferimentos e/ou danos. Por 

favor, conserve este manual para referência futura. 
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Introdução 

Esta serra tico-tico de mesa é óptima para fazer brinquedos, puzzles, jogos, ornamentação e joalharia. 
Devido à sua capacidade de corte é uma ferramenta útil para bricolagem. Esta corta madeira até 40 mm 
de espessura bem como plásticos e metais não ferrosos. 

Conteúdos 

1. Detalhes da máquina
2. Segurança
3. Acessórios de montagem
4. Funcionamento
5. Serviço & manutenção

1. DETALHES DA MÁQUINA

Especificações Técnicas: 

Tensão    110V ou 220V 
Frequência   60 Hz 
Consumo de energia   120 W 
Contagem de velocidade s/ carga/min     1440/min. 
Profundidade máx. da serra 90º   40 mm 
Profundidade máx. da serra 45º   10 mm 
Peso   11.5 kg 
Lpa (pressão do som) c/ carga    73 dB(A) 
Lpa (pressão do som) s/ carga    86 dB(A) 
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Verifique a máquina, peças soltas e acessórios para danos no transporte. 

Caracteristícas 

Fig. A 

1. Botão liga/desliga
2. Porca de retenção
3. Guia transversal
4. Suporte da lâmina de serra
5. Capa de proteção
6. Chave inglesa
7. Tubo soldador de poeira

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia este manual com atenção antes de utilizar a máquina. 

Certifique-se de saber como a máquina funciona e como operá-la. Mantenha a máquina de acordo com as 

instruções para se certificar que ela funciona adequadamente. 

Mantenha este manual e a documentação anexa com a máquina. 

Os símbolos a seguir são utilizados nestas instruções para uso: 

Indica perigo de ferimentos, fatalidade ou danos na máquina, se as instruções deste manual forem 
ignoradas. 
Indica o perigo de choque eléctrico. 
Utilize proteção visual e auditiva 

Instruções especiais de segurança 
• Utilize óculos de proteção e uma máscara contra poeira.

• Esta serra tico-tico destina-se apenas a uma utilização interior.
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• Certifique-se de que os dentes da serra estão apontados para baixo antes de utilizar a máquina. 

• Se os dentes da lâmina da serra estiverem danificados ou em falta, deve substituir imediatamente a lâmina 

da serra. 

• Utilize a serra tico-tico numa superfície estável e plana. 

• Nunca exerça pressão nos lados da serra, uma vez que se pode partir. 

• Verifique se as peças de trabalho de madeira apresentam pregos salientes, etc., e remova-os. 

• Não toque na superfície da serra com as mãos. 

• Nunca deixe a serra sem supervisão durante o seu funcionamento. 

• Não remova quaisquer restos de madeira, etc., junto da serra com as mãos durante o seu funcionamento. 

Desligue a máquina antes de remover os restos de madeira. 

Desligue imediatamente a máquina se 

• Existir uma interrupção de corrente, falha do cabo de alimentação eléctrica ou danos no cabo. 

• Verificar um interruptor defeituoso 

• Verificar fumo ou cheiro do isolamento queimado. 

 

Ligação eléctrica 

Quando usar ferramentas eléctricas, respeite sempre as regras de segurança localmente em vigor, 

referentes ao perigo de incêndio, choque eléctrico ou ferimentos. Além das instruções seguintes leia 

também as instruções de segurança fornecidas em separado. 

Conexão elétrica 

Utilize somente tomadas aterradas a fios aterrados conectados conforme as normas. 

Troca do cabo de conexão elétrica 

O cabo de conexão elétrica somente poderá ser substituído por um cabo especial em uma loja especializada 

Troca de cabos ou plugues 

Descarte cabos antigos imediatamente após substitui-los. É perigoso conectar o plugue de um cabo solto a 

uma tomada de parede. 

Uso de extensões elétricas 

Utilize somente uma extensão aprovada, correspondente ao uso de energia da máquina. Os fios devem ter 

uma seção transversal mínima de 1,5 mm². Se o cabo estiver em uma bobina, ele deve ser totalmente 

arreado. 

 

ANTES DE OPERAR A MÁQUINA 

● Certifique-se de que o botão está “OFF” (desligado) antes de conectar a máquina. 

● Mantenha o cabo distante de peças móveis. 

DESLIGUE A MÁQUINA IMEDIATAMENTE NOS SEGUINTES CASOS 
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● Interrupção no plugue elétrico, cabo elétrico ou dano no cabo elétrico. 

● Defeito no botão. 

● Fumaça ou mau cheiro de isolamento queimado. 

INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS 

 Sempre desconecte a máquina da fonte de alimentação elétrica antes de executar qualquer atividade 

de manutenção. 

 

3. INSTALAÇÃO DA CAPA DE PROTEÇÃO 

Desligue a máquina sempre que executar tarefas de manutenção na 

mesma. 

Fig. B 

● Antes do comissionamento da máquina, a capa de proteção (5) deve 

ser instalada. 

● Insira o parafuso de dentro para a esquerda, depois, afixe a arruela e o 

anel de segurança do lado direito. O anel de segurança (A) pode ser 

deixado opcionalmente. 

● Rosqueie a porca rosqueada. 

INSTALAÇÃO DA GUIA CRUZADA 

Fig. C 

A guia cruzada (3) permite que o material ser chanfrado e pode ser 

usada simultaneamente para suportar o material, à medida que ele é 

alimentado pela serra. 

OPERAÇÃO 

 Sempre observe as instruções de segurança e obedeça as 

normas relevantes.  

INCLINAÇÃO DA MESA 

Fig. D 

A mesa da serra rolante pode ser inclinada a 45º. Para fazê-lo: 

● Trave o braço de travamento embaixo da mesa. 

● Incline manualmente até o ângulo desejado (consulte a escala 

graduada na máquina). 

● Aperte novamente o braço de travamento. 
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INSTALAÇÃO DA LÂMINA DA SERRA 

Fig. E 

 Sempre desconecte a máquina da energia elétrica antes de 

executar qualquer atividade de manutenção. 

 Use lâminas de serra universais de qualquer loja de material de 

construção ou de máquinas. 

● Selecione a lâmina correta para o tipo de madeira a ser 

cortada. 

● Empurre a chave inglesa para cima (6). 

● Empurre a lâmina de serra pela fenda, com os dentes para baixo. Certifique-se de que o parafuso da 

lâmina de serra (ou adaptador da lâmina de serra) desliza no suporte da lâmina de serra inferior. 

● Puxe a lâmina de serra para cima, para que o parafuso superior (ou adaptador da lâmina de serra) deslize 

pelo suporte superior. 

● Aperte o botão tensionador até que a lâmina de serra tenha a tensão necessária. 

● Remova todas as ferramentas e outros objetos da mesa da serra. Ative a corrente e permita que a lâmina 

da serra opere antes de iniciar a serragem. A lâmina da serra deve operar em silêncio. 

Use os adaptadores da lâmina da serra incluídos na entrega para instalar as lâminas da serra para o 

serrote de ponta. 

● Aperte o adaptador da lâmina da serra (para serrotes de ponta) na lâmina da serra. Certifique-se de que os 

parafusos Allen foram suficientemente apertados para impedir que a lâmina da serra seja apertada de 

forma oblíqua e, assim, serre inadequadamente. 

● Instale o conjunto no suporte de acordo com a instrução em “Instalação da lâmina da serra”. 

INSTRUÇÕES PARA USO DOS ADAPTADORES DA LÂMINA DA SERRA 

É muito difícil prender as lâminas da serra tico-tico com os adaptadores. A tensão da serra pode não 

ser reduzida até o ponto em que seja possível prender a lâmina sem um esforço grande. 

REMOÇÃO DA LÂMINA DA SERRA 

Sempre desconecte a máquina da energia elétrica antes de executar qualquer trabalho de 

manutenção. 
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● Solte a chave inglesa até que a mola fique solta. 

 

Empurre para baixo com cuidado o suporte superior da lâmina da serra e erga levemente a lâmina para 

facilitar sua remoção. 

● Deixe que a lâmina caia levemente e empurre-a para frente, de modo a soltá-la do suporte inferior. 

4. USO DA MÁQUINA DA SERRA TICO-TICO 

Ligar - Carregue no interruptor de LIGAR verde para ligar a máquina 

Parar - Carregue no interruptor de DESLIGAR vermelho para parar a máquina 

Inclinar a mesa 
Fig. D 
A mesa da serra tico-tico pode ser inclinada até um ângulo de 45°, como se segue: 

• Aperte a porca de bloqueio por baixo da mesa 

• Incline a mesa com as mãos até obter o ângulo pretendido. 

• Pode ler ô ângulo a partir da escala de nível na máquina. 

• Aperte bem a porca de bloqueio. 

 
Adaptadores para folhas de serra universais 
Fig. F 
Os adaptadores incluídos apenas deverão ser utilizados com folhas de serra universais (= sem pinos na 

ponta) 

• Desaparafuse para a esquerda os parafusos Allen no adaptador 

• Deslize a serra universal para a abertura entre os parafusos Allen 

• Aperte os parafusos Allen para a direita de modo que a serra fique segura 

• Instale a folha de serra (veja INSTALAR A FOLHA DE SERRA) 

 

Instalação da lâmina da serra 
Fig. E 
Desligue a máquina sempre que executar tarefas de manutenção na mesma. 

As lâminas da serra necessárias podem ser adquiridas como lâminas de serras universais, 

em qualquer loja de ferragens ou material mecânico. 

• Escolha a serra da lâmina adequada, de acordo com o tipo de madeira. 

• Rode o botão de desenho para cima (6). 

• Faça deslizar a lâmina da serra através da ranhura, com os dentes a apontar para baixo. Certifique-se de 

que a lâmina da serra (ou adaptador da lâmina da serra) desliza no suporte inferior da lâmina da serra. Existe 

um orifício de observação na parte frontal da máquina. Através deste orifício, pode ver se a lâmina da serra 

está bem fixa no suporte da lâmina da serra. 
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• Puxe a lâmina da serra para cima, de modo a que o parafuso superior (ou adaptador da lâmina da serra) 

deslize no suporte superior. 

• Aperte bem o botão de desenho, até que a lâmina da serra tenha a tensão pretendida. 

• Retire as ferramentas e quaisquer outros objetos da mesa da serra. Ligue a energia e permita a rotação da 

lâmina da serra antes de iniciar o trabalho. Certifique-se de que a lâmina da serra funciona sem problemas. 

 

Remoção da lâmina da serra 

 

• Solte o botão de desenho até que deixe de existir tensão na mola. 

• Pressione cuidadosamente o suporte da lâmina da serra para baixo e, em seguida, levante um pouco para 

facilitar a remoção. 

• Permita que a serra descaia um pouco e, em seguida, deslize para a frente para soltá-la do suporte inferior. 

 
Dicas e operações básicas da serra tico-tico de mesa 

• Existe um tempo de aprendizagem para cada pessoa que quer utilizar esta serra. Durante esse período de 

tempo é esperado que algumas folhas de serra se partam até que aprenda como utilizar a serra tico-tico e 

até que tire o maior proveito das folhas de serra. 

• As folhas de serra desgastam-se mais rapidamente quando: 

• cortar contraplacado, que é muito abrasivo; 

• quando serrar madeira que seja mais grossa do que o alcance da folha de serra; 

• quando serrar madeira dura; 

• quando for colocada pressão lateral na folha de serra 

• A lâmina da serra só serra num movimento para baixo. 

• Guie a peça de trabalho lentamente na direção da lâmina da serra, utilizando uma pressão mínima. 

• Segure o material firmemente com ambas as mãos na mesa e faça deslizá-lo lentamente em direção à 

lâmina da serra, de modo a evitar que a lâmina se parta ou rode. 

• Para obter óptimos resultados, a lâmina da serra deve estar afiada. 

• Utilize a lâmina da serra adequada. A seleção da lâmina da serra depende da espessura da madeira e o 

corte que pretende obter. Mantenha em mente o seguinte como regra geral: Quanto mais fina e rija for a 

madeira, mais finos devem ser os dentes da lâmina da serra. Utilize uma lâmina pequena para serra curvas 

apertadas. 

 

5. MANUTENÇÃO 

 

Sempre desconecte a máquina da energia elétrica antes de executar qualquer trabalho de 

manutenção. 
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A máquina é projetada para funcionar sem falhas por um longo período e com um mínimo de manutenção. 
Estenda sua vida útil limpando regularmente a máquina e tratando-a corretamente. 
 
Limpeza 

Limpe a máquina regularmente com uma flanela, preferencialmente após cada uso. Mantenha a fenda do 

ventilador isenta de poeira e outros depósitos. 

Remova quaisquer depósitos aderentes com flanela úmida com sabão. Não use solventes (gasolina, álcool, 

amônia etc.), pois estes danificam as peças plásticas.  

Lubrificação 

A máquina não precisa de lubrificação. 

Falhas 

Se surgir uma falha (devido a, por exemplo, desgaste do elemento), contate o endereço de assistência 

listado no cartão de garantia. 

MEIO AMBIENTE 

Entregamos a máquina em embalagem resistente para impedir danos no transporte. Embora a embalagem 

seja em sua maior parte feita de materiais reutilizáveis, recicle-a. 
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TERMO DE GARANTIA 

A NTS do Brasil concede garantia contra qualquer defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições: 

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal de venda do produto em questão. 

2.  O prazo de vigência da garantia é de 3 meses.  

3. A garantia não se aplica caso o produto seja utilizado em escala industrial e se restringe exclusivamente à substituição e 

conserto gratuito das peças defeituosas do produto. 

Garanta sua garantia! 

Preencha corretamente o Certificado de Garantia do produto, pois sem este a garantia não será concedida. 

Regras gerais de garantia 

Qualquer anormalidade deverá ser reportada imediatamente à assistência técnica autorizada, pois a negligencia de uma 

imperfeição, por falta de aviso e revisão, certamente acarretará em outros danos, os quais não poderemos assistir e, 

também, nos obrigará a extinguir a garantia. É de responsabilidade do agente da assistência técnica a substituição de 

peças e a execução de reparos em sua oficina. O agente também será responsável por definir se os reparos e substituições 

necessários estão cobertos ou não pela garantia. 

Itens não cobertos pela garantia: 

1. Óleo lubrificante, graxa, gás, etc.; 

2. Deslocamento de pessoal ou despesas de deslocamento do produto até o posto de assistência técnica; 

3. Danos causados por fenômenos da natureza; 

4. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros; 

5. Peças que requerem manutenção corriqueira; 

6. Peças de desgaste natural; 

7. Defeitos de pintura ocasionados pelas intempéries, alteração de cor em cromados, aplicação de produtos químicos 

(combustíveis ou produtos não recomendados pela NTS do Brasil), efeitos de maresia ou corrosão; 

8. Defeitos oriundos de acidentes, casos fortuitos ou de desuso prolongado; 

9. Substituição do equipamento, ou conjuntos; 

10. Arranhões, trincas, fissuras ou qualquer outro tipo de dano causado em razão da movimentação, transporte ou estocagem; 

11. Defeitos e danos mecânicos do equipamento oriundo da instalação de componentes ou acessórios não recomendados 

pela NTS do Brasil. 

ATENÇÃO 

Entende-se por manutenções rotineiras, as substituições de peças e componentes em razão do desgaste natural. Estão 

cobertas pela garantia, no entanto, as peças que comprovadamente apresentarem defeito de fabricação ou fadiga anormal de 

material. 

Extinção da garantia: 

A garantia será automaticamente extinta se: 

1. Revisões e manutenções periódicas não forem realizadas; 

2. O equipamento não for usado adequadamente  

3. O equipamento for utilizado para outros fins ou instalado de modo não apresentado no manual de instruções. 

4. O equipamento for reparado por oficinas não autorizadas pela NTS do Brasil. 

5. As peças originais forem substituídas/modificadas por outras não fornecidas pela NTS. 
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6. A estrutura técnica ou mecânica for modificada sem previa autorização da NTS do Brasil. 

7. O prazo de validade estiver expirado. 

8. O equipamento for usado para fins industriais, comerciais, de aluguel ou de uso intensivo. 

*Obs. Em decorrência da variedade de produtos da NTS, alguns dos itens acima podem não ser aplicáveis para o 

equipamento adquirido. 
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vendas@tanderequipamentos.com.br 
 

Importado e distribuído por: 

NTS DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. 

CNPJ: 05.984.457/0001-00 


