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1. INTRODUÇÃO 

Sua serra incorpora muitas características para lhe permitir os melhores resultados. 
Segurança, desempenho e confiança foram eleitos prioridades no projeto desta serra, 
fazendo-a fácil de manter e operar. 

NB: Por favor leia o manual do usuário detalhadamente e certifique-se que 
você o entende antes de usar sua serra. Preste muita atenção às instruções de 
segurança, avisos e cuidados. Para usufruir de anos de serviço seguro e confiável, use 
sua serra corretamente e somente para o propósito para a qual ela é projetada. 

CUIDADO: 

 Procure por este símbolo que indica precauções importantes de segurança. Ele 
é usado para atrair sua atenção. Sua segurança está em jogo. 

USE ÓCULOS DE PROTEÇÃO 

USE PROTETORES DE OUVIDO 

USE UMA MÁSCARA DE AR 

 

2. SERRA GIRATÓRIA 

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: 

Profundidade da garganta 16 in. (406mm) 
Cumprimento da lâmina 5 in. (127mm) 
Profundidade máxima de corte 2 in (50mm) 
Velocidade sem carga 400-1600 Golpes por minuto 



Peso líquido 30.8 lbs (14kg) 
Tabela de inclinação 0º a 45º para a esquerda 
3. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 

Os símbolos de segurança a seguir são usados para atrair sua atenção para possíveis 
riscos. Preste muita atenção a estes símbolos de segurança e parágrafos 
acompanhantes e certifique-se de entendê-los. Os avisos de segurança não eliminam 
qualquer perigo e não são substitutos para medidas adequadas de prevenção de 
acidentes. 

 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 

SÍMBOLO DE AVISO DE SEGURANÇA: Indica um risco, aviso ou 
cuidado. Pode ser usado em conjunto com outros símbolos ou 
ícones. 

 

PERIGO: Falha em obedecer a um aviso de segurança resultará em 
grave ferimento para si mesmo ou para outros. Sempre siga as 
precauções de segurança rigorosamente para reduzir o risco de 
fogo, choque elétrico e ferimentos. 

 

AVISO: Falha em obedecer a um aviso de segurança resultará em 
grave ferimento para si mesmo ou para outros. Sempre siga as 
precauções de segurança rigorosamente para reduzir o risco de 
fogo, choque elétrico e ferimentos. 

 

CUIDADO: Falha em obedecer a um aviso de segurança resultará 
em grave dano para sua propriedade ou ferimento a você mesmo 
ou a outros. Sempre siga as precauções de segurança 
rigorosamente para reduzir o risco de fogo, choque elétrico e 
ferimentos. 

NB: Dá-lhe informações essenciais ou instruções sobre a operação ou 
manutenção do equipamento. 

 

AVISO: Não tente usar esta serra até que você tenha lido e completamente 
entendido todas as instruções e regras de segurança contidas neste manual. O não 
cumprimento dessas regras e instruções pode resultar em acidentes como fogo, 
choque elétrico ou ferimentos graves. Mantenha este manual do usuário em um local 



seguro e verifique frequentemente para trabalhar seguramente e instruir outros que 
possam querer usar esta ferramenta. 

Operação segura desta ferramenta elétrica exige que você leia e entenda este manual 
do usuário e todas as etiquetas fixadas na ferramenta. Segurança é uma combinação 
de bom senso, estar alerta e saber como sua serra giratória funciona. 

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES 

CONHEÇA O SUA FERRAMENTA ELÉTRICA. Leia o manual atentamente. Saiba mais 
sobre as aplicações da ferramenta e suas limitações, bem como os perigos potenciais 
associados com a ferramenta. 

MANTENHA PROTEÇÕES ADEQUADAS e em boas condições de funcionamento. 

SEMPRE RETIRE AS CHAVES DE AJUSTE. Adquira o hábito de verificar se todas as 
chaves de ajuste e chaves foram removidas da ferramenta antes de ligá-la. 

AVISO: Só as peças de reposição originais do fabricante devem ser 
usadas. O uso de qualquer outra peça de reposição pode ser perigoso ou danificar a 
ferramenta. 

MANTENHA A ÁREA DE TRABALHO LIMPA. Áreas de trabalho e bancadas 
desordenadas podem causar acidentes. 

NÃO USE EM AMBIENTES PERIGOSOS. Não use ferramentas elétricas perto de 
gasolina ou outros líquidos inflamáveis, em condições úmidas ou molhadas, ou as 
exponha à chuva. 

NUNCA UDE SUA FERRAMENTA EM UMA ATMOSFERA EXPLOSIVA. As faíscas 
produzidas pelo motor podem incendiar líquidos inflamáveis, gases ou vapores. 

MANTENHA CRIANÇAS E VISITANTES AFASTADOS. Todos os visitantes devem usar 
óculos de segurança e ser mantidos a uma distância segura da área de trabalho. Não 
deixe que os visitantes toquem na ferramenta ou o cabo de extensão quando a 
ferramenta estiver em funcionamento. 

GARANTA QUE A ÁREA DE TRABALHO É SEGURA PARA CRIANÇAS usando cadeados e 
chaves mestre ou removendo as chaves on / off. 

NUNCA FORCE A FERRAMENTA. A ferramenta será mais eficaz e segura quando 
utilizada na velocidade para a qual foi concebida. 



USE A FERRAMENTA CERTA. Não force a ferramenta ou acessório para fazer um 
trabalho para o qual não foi projetada. Não use para outros fins que não os destinados 
pelo fabricante. 

USE UM CABO DE EXTENSÃO APROPRIADO. Verifique se o seu fio de extensão está 
em boas condições. Ao utilizar um cabo de extensão, certifique-se de usar um com 
classificação adequada de potência. Um cabo abaixo do adequado causará uma queda 
na linha de tensão resultando em perda de potência e superaquecimento. 

USE O CABO DE EXTENSÃO ADEQUADO.  Verifique se o seu fio de extensão está em 
boas condições. Quando se utilizar um cabo de extensão, certifique-se de usar um 
pesado o suficiente para transportar a corrente que seu produto irá produzir. Um cabo 
abaixo do adequado causará uma queda na linha de tensão resultando em perda de 
potência e superaquecimento. Em caso de dúvida, use um indicador mais pesado. 

USE CABOS DE EXTENSÃO AO AR LIVRE. Quando a ferramenta for usada ao ar livre, 
use somente cabos de extensão ligados à terra que são aprovados para uso exterior e 
marcados como tal. 

USE ROUPAS ADEQUADAS. Não use roupas folgadas, luvas, gravatas, anéis, pulseiras 
ou outras joias. Elas podem ficar presas na ferramenta e atrair você para as partes 
móveis, possivelmente resultando em ferimentos graves. Luvas de borracha e calçados 
antiderrapantes são recomendados quando se trabalha ao ar livre. Se você tem cabelo 
comprido, amarre-o para trás e use cobertura protetora de cabelo para evitar ser 
arrastado para as aberturas de ventilação. 

SEMPRE USE ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM PROTETORES LATERAIS. Óculos comuns 
têm apenas as lentes resistentes ao impacto; NÃO são óculos de segurança. 

PROTEJA SEUS PULMÕES. Use uma máscara facial ou máscara de pó se o trabalho 
gerar poeira. 

PROTEJA SEUS OUVIDOS. Durante longos períodos de operação, use proteção auditiva 
adequada para amortecer o nível de pressão do som. 

SEGURE SUA PEÇA DE TRABALHO ADEQUADAMENTE antes de iniciar a sua 
ferramenta. Sempre que possível, use grampos para segurar sua peça. Nunca segure a 
peça em sua mão ou entre as pernas. 

MANTENHA O EQUILÍBRIO. Mantenha-se sempre bem equilibrado. Não use a sua 
ferramenta de pé em uma escada ou qualquer outro suporte instável. Sempre proteja 
a sua ferramenta e mantenha-se consciente do que está abaixo de você quando se 
trabalha em posições elevadas. 



MANTENHA A FERRAMENTA EM BOAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. Para máxima 
segurança e melhores resultados, mantenha sua ferramenta afiada e limpa em todos 
os momentos. Siga as instruções para lubrificação e troca de acessórios.  

DESCONECTE TODAS AS FERRAMENTAS. Quando não estiver em uso, durante as 
operações de manutenção ou quando mudar anexos (Lâminas, brocas, fresas, etc) 
todas as ferramentas devem ser desconectadas. 

EVITE O ARRANQUE ACIDENTAL. Verifique se o interruptor está na posição "off" ou 
bloqueado quando você ligar sua ferramenta. 

CONFIRA AS PEÇAS E ACESSÓRIOS DANIFICADOS. Se uma parte da ferramenta ou 
acessório estiver danificada, verifique se ela pode continuar a funcionar e executar sua 
função corretamente antes de continuar a usar a ferramenta. Verifique o alinhamento 
das peças móveis e certifique-se que se movem livremente. Verifique se nenhuma 
parte está quebrada. Verifique a montagem e qualquer outra coisa que possa afetar a 
operação da ferramenta. Uma proteção ou outra peça ou acessório que estiver 
danificado deve ser devidamente reparado ou substituído por um técnico qualificado 
para evitar o risco de ferimentos. 

NUNCA DEIXE A FERRAMENTA FUNCIONAR SEM VIGILÂNCIA. Desligue-a. Não se 
afaste da ferramenta até que chegue a uma parada completa. 

MANTENHA O CABO DE ALIMENTAÇÃO EM BOM ESTADO. Nunca puxe pelo cabo para 
desligar a ferramenta. Mantenha o cabo afastado de fontes de calor, óleo e objetos 
afiados. 

NÃO USE A FERRAMENTA SE O BOTÃO ON / OFF NÃO LIGAR E DESLIGAR. Substitua 
interruptores defeituosos por um técnico qualificado em um Centro de Assistência 
Ryobi Autorizado. 

MANTENHA A FERRAMENTA SECA E LIMPA (livre de óleo e graxa). Sempre use um 
pano limpo para limpar a ferramenta. Nunca use fluido de freio, produtos ou solventes 
à base de petróleo para limpar a ferramenta. 

NÃO OPERE A FERRAMENTA SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DROGAS OU SOB O 
USO DE MEDICAMENTOS. 

FIQUE ALERTA E PERMANEÇA NO CONTROLE O TEMPO TODO. Não deixe que a 
familiaridade (adquirida com o uso frequente da ferramenta) leve ao 
descuido. Lembre-se sempre que um momento de desatenção é suficiente para causar 
ferimentos graves. Veja o que você está fazendo e use o bom senso. Não opere a 
ferramenta quando você estiver cansado. Não se apresse. 



VERIFIQUE SE A ÁREA DE TRABALHO ESTÁ BEM ILUMINADA para que você possa ver 
claramente o que você está fazendo e que não haja riscos antes de você começar a 
usar a ferramenta. 

GUARDE SUA FERRAMENTA APÓS O USO. Quando não estiver em uso, a ferramenta 
deve ser armazenada em local seco, que seja alto o suficiente para estar fora do 
alcance de crianças ou com a trava ativada. 

NUNCA TOQUE PEÇAS EM MOVIMENTO quando a ferramenta estiver em 
funcionamento. Nunca inicie uma ferramenta quando uma de suas partes móveis 
estiver em contato com o local de trabalho. 

PROTEJA CONTRA CHOQUE ELÉTRICO EVITANDO O CONTATO DO CORPO COM 
SUPERFÍCIES ATERRADAS. Por exemplo: tubos, radiadores, fogões e geladeiras. 

SEMPRE COLOQUE A FERRAMENTA NA POSIÇÃO OFF antes de desconectá-la, para 
evitar o acionamento acidental quando você conectar a ferramenta novamente 

NÃO deixe ferramentas ou pedaços de madeira na serra enquanto ela estiver em 
operação. 

USE OS ACESSÓRIOS RECOMENDADOS. O uso de acessórios ou dispositivos não 
recomendados nestas instruções pode apresentar um risco. 

NUNCA PISE NA SERRA. Você pode sofrer lesões graves se a serra se inclinar ou se 
você acidentalmente tocar a lâmina. 

FIRMEMENTE GRAMPEIE OU APARAFUSE sua serra a uma mesa ou bancada de 
trabalho estável. A altura da mesa é mais confortável aproximadamente na altura da 
cintura. 

USE SOMENTE LÂMINAS CORRETAS. Use lâminas do tamanho certo, tipo e velocidade 
de corte para o material e o tipo de corte. Dentes da lâmina devem apontar para baixo 
em direção à mesa. 

MANTENHA AS MÃOS AFASTADAS DA ÁREA DE CORTE e da lâmina da serra. Não se 
estique sob a peça ou ao redor ou sob a lâmina, enquanto a lâmina estiver 
rodando. Não segure peças tão pequenas que seus dedos tenham que ir sob a guarda 
da lâmina. Não tente remover sobras enquanto a lâmina estiver em movimento. 

AVISO: A lâmina permanece em movimento um pouco depois de desligar. 

VERIFIQUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO REGULARMENTE, se ele estiver danificado, 
deverá ser substituído por um técnico qualificado em um Centro de Assistência Ryobi 



Autorizado. Sempre mantenha o controle da posição do cabo e mantenha-o bem longe 
quando a lâmina estiver rodando. 

SEMPRE APOIE AS PEÇAS DE TRABALHO LONGAS para minimizar o risco de apertar a 
lâmina e evitar o deslizamento da serra ao cortar placas longas ou pesadas. 

ANTES DE COMEÇAR UM CORTE, VERIFIQUE SE A SERRA ESTÁ AJUSTADA 
CORRETAMENTE. 

PROTEJA-SE CONTRA REBOTE. O rebote ocorre quando a serra pula de repente e a 
peça é conduzida de volta na direção do operador. Sua mão pode ser puxada na 
direção da lâmina, resultando em ferimentos graves. Mantenha-se afastado do 
caminho da lâmina e desligue a sua serra imediatamente se a lâmina se prender ou 
pular. 

EVITE CORTAR PEÇAS COM PREGOS. Quanto ao corte de madeira, verifique se há 
pregos e remova-os. 

NUNCA INICIE UMA FERRAMENTA QUANDO A LÂMINA ESTIVER EM CONTATO COM 
A PEÇA. Deixe o motor atingir a plena aceleração antes de começar a cortar. 

EVITE OPERAÇÕES DIFÍCEIS E POSIÇÕES onde um deslizamento repentino poderia 
causar sua mão se mover para a lâmina. SEMPRE verifique se você tem um bom 
equilíbrio. Nunca use sua serra no chão ou em uma posição agachada. 

NUNCA se sente nem coloque qualquer parte de seu corpo no caminho da lâmina. 

SENTIDO DA ALIMENTAÇÃO. Sempre alimente a peça de trabalho para a lâmina ou 
contra o sentido de rotação da lâmina. 

DEIXE O MOTOR ATINGIR A VELOCIDADE MÁXIMA antes de iniciar um corte para 
evitar que a lâmina se prenda ou pule. 

NÃO ALIMENTE O MATERIAL MUITO RAPIDAMENTE. Não force a peça de trabalho 
contra a lâmina. 

NÃO RETIRE SOBRAS EMPERRADAS até que a lâmina chegue a um ponto final. 

ANTES DE FAZER AJUSTES, REMOÇÃO DE TAMPAS, PROTETORES OU LÂMINAS 
desligue a serra. 

MANTENHA LÂMINAS LIMPAS, AFIADAS E CORRETAMENTE AJUSTADAS. Lâminas 
afiadas reduzem o risco de emperramento. 

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES. Consulte-as com frequência e use-as para instruir a 
outros que possam usar esta ferramenta. Se você emprestar esta ferramenta para 
alguém, empreste-lhe estas instruções também. 



AVISO: A poeira causada por lixar, serrar, triturar, perfurar e outros trabalhos 
de construção pode conter compostos que podem causar câncer, defeitos de 
nascimento ou de infertilidade, por exemplo: 

- Tintas à base de chumbo, 

- Sílica cristalina de tijolos, cimento e outros produtos de alvenaria, 

- Arsênico e cromo de madeira quimicamente tratada. 

Os riscos destes compostos dependem do tipo de trabalho e a exposição aos 
compostos. Para reduzir os riscos, trabalhe em uma área bem ventilada e use 
equipamento de segurança aprovado, como máscaras de poeira projetadas para filtrar 
partículas microscópicas. 

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES. 

4. REQUISITOS ELÉTRICOS 

4.1 CABOS DE EXTENSÃO 

Ao utilizar uma ferramenta elétrica a uma distância considerável da fonte de  
alimentação, use um cabo de extensão pesado o suficiente para levar a corrente que a 
ferramenta irá necessitar. Uma extensão inferior vai causar uma queda na tensão da 
linha, o que resultará em uma perda de força e fará com que o motor superaqueça. Ao 
trabalhar com a ferramenta ao ar livre, use um cabo de extensão que é projetado para 
uso externo. Antes de usar um cabo de extensão, inspecione-o para fios expostos e 
isolamento ou cortes e desgastes. 

CUIDADO: 

Mantenha o cabo longe da área de corte e posicione o fio de modo que ele não seja 
pego em madeira, ferramentas, ou outros objetos durante o corte. 

4.2 LIGAÇÃO ELÉTRICA 

Sua Serra Giratória Ryobi é alimentada por um motor elétrico. Deve ser conectada a 
uma tomada de energia de 230 volts, 50Hz, AC somente (corrente de casa 
normal). Não utilize esta ferramenta em corrente contínua (DC). Uma queda de tensão 
substancial causará uma perda de potência e o motor vai superaquecer. Se a serra não 
funcionar quando conectada a uma tomada, verifique o fornecimento de energia. 

4.3 INSTRUÇÕES DE ATERRAMENTO 



Em caso de falha ou avaria, o aterramento fornece um caminho de menor resistência 
para a corrente elétrica para reduzir o risco de choque elétrico. Esta ferramenta está 
equipada com um cabo elétrico com um condutor de aterramento do equipamento e 
um plugue de aterramento. O plugue deve ser conectado a uma tomada apropriada 
que esteja devidamente instalada e aterrada de acordo com todos os regulamentos 
locais. 

Chame um eletricista qualificado ou um Centro de Assistência Autorizado Ryobi se 
você não compreender totalmente as instruções de aterramento, ou em caso de 
dúvida quanto a saber se a ferramenta está devidamente aterrada. Repare ou 
substitua um cabo danificado ou desgastado imediatamente. 

5. GLOSSÁRIO DE TERMOS DE TRABALHO COM MADEIRA 

Corte Bisel 

Uma operação de corte feita com o quadro de serra em qualquer ângulo diferente de 
90 ° em relação à lâmina. 

Corte Mitra Composto  

Um corte mitra composto é um corte de esquadria com um chanfro. 

Corte cruzado 

Corte feito em toda a textura da largura da peça de trabalho. 

Mão livre (para serra giratória) 

Realizar um corte sem a peça estar sendo guiada por uma cerca ou medidor de 
mitra. A peça de trabalho tem de ser suportada pela mesa. 

Goma 

Um resíduo de seiva pegajoso de produtos de madeira. 

Corte 

O material removido pela lâmina em um corte ou através de uma ranhura produzida 
pela lâmina em um corte parcial. 

Rebote 

Projeção da peça. Repentino recuo da peça geralmente devido à peça não estar contra 
a barreira, atingindo a lâmina ou sendo acidentalmente empurrada contra a lâmina de 
corte ao invés de ser serrada na peça de trabalho. 

Extremidade inicial 



A extremidade da peça de trabalho empurrada para dentro da ferramenta de corte em 
primeiro lugar. 

Metais não ferrosos ou liga 

Metal ou uma liga que não contém ferro, tal como alumínio, cobre ou latão. 

Vara de Empurre 

Um dispositivo que é usado para alimentar a peça de trabalho ao longo da lâmina da 
serra durante a operação e que ajuda a manter as mãos do operador bem longe da 
lâmina. 

Reserra 

A operação de corte para reduzir a espessura da peça de trabalho para fazer peças 
mais finas. 

Resina 

Uma substância pegajosa, com base em seiva que endureceu. 

Rasgar 

Uma operação de corte ao longo do comprimento da peça de trabalho. 

Caminho da Lâmina da Serra 

A área diretamente em linha com a lâmina (acima, abaixo, para trás, ou na frente da 
mesma). Conforme se aplica à peça, a área que será, ou foi, cortada pela lâmina. 

Ajuste 

Operação que consiste na definição da ponta do dente da lâmina da serra para a folga 
direita ou esquerda para melhorar e tornar mais fácil para o corpo da lâmina penetrar 
no material. 

SPM 

Golpes por minuto. Usado em referência ao movimento da lâmina. 

Corte profundo 

Qualquer operação de corte onde as lâminas cortam através de toda a espessura da 
peça de trabalho. 

Peça 



O produto que está sendo cortado. As superfícies da peça de trabalho são comumente 
referidas como as faces, extremidades, e arestas. 

Mesa de trabalho 

A superfície sobre a qual se assenta a peça de trabalho, durante uma operação de 
corte ou lixagem. 

6. DESEMBALAGEM 

AVISO: 

Para evitar o acionamento acidental ou choque elétrico que podem causar ferimentos 
graves, monte todas as partes de serra antes de ligar a serra no fornecimento de 
energia. A serra nunca deve ser ligada à fonte de alimentação quando colocar as peças, 
fazer ajustes, lubrificar ou limpar a serra, instalar ou remover as lâminas, ou quando a 
serra não estiver em uso. 

- Retire cuidadosamente a serra da embalagem e coloque-a sobre uma superfície 
plana. 

- Remova o pacote de lâminas adicionais da embalagem. 

AVISO: 

Se alguma parte estiver faltando, não utilize esta ferramenta até a parte que falta ser 
substituída e instalada corretamente em um Service Centre Ryobi Autorizado. Não 
fazer isso pode resultar em ferimentos graves. 

Não jogue fora os materiais de embalagem até que tenha cuidadosamente 
inspecionado a serra, identificado todas as partes, e operado o sua nova serra. 

Sua serra giratória vem completamente montada. Um pacote de lâminas extras e o 
manual do usuário estão incluídos com sua serra. 

7. ACESSÓRIOS 

Veja as Figuras 1 e 2. 

Verifique todos os acessórios da caixa com a lista abaixo. Monte de acordo com as 
instruções nas páginas seguintes. 

-Chave Sextavada 4 milímetros  

- Lâmina (s) 



FIG. 1 

A. chave sextavada 4 milímetros  

FIG. 2 

A. LÂMINA 

8. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS 

Veja Figura 3. 

São necessárias as seguintes ferramentas (não incluídas) para o ajuste e alinhamento: 

Esquadro Combinado  

Chave de fenda Phillips 

 Chave de fenda 

FIG. 3 

A. CHAVE PHILLIPS    C. ESQUADRO COMBINADO  

B. CHAVE DE FENDA 

9. CARACTERÍSTICAS 

CONHEÇA SUA SERRA GIRATÓRIA 

Antes de tentar usar sua serra, familiarize-se com todos os recursos operacionais e 
requisitos de segurança de sua serra giratória. Veja a Figura 4. 

Esta serra giratória versátil com velocidade variável é ótima para fazer brinquedos, 
quebra-cabeças, jogos, arte e joias. É uma ferramenta prática de faça-você-
mesmo. Corta madeira, aglomerado de partículas, plástico, e outros materiais fibrosos 
de até 2 polegadas (51 mm) de espessura. Ele também corta metais não ferrosos  
(alumínio, latão e cobre). 

Escala bisel 

A escala bisel mostra o grau em que a mesa de serra é inclinada. 

Parafusos de fixação da lâmina 

Parafusos de fixação da lâmina são usados para apertar e soltar os grampos da lâmina 
quando mudar as lâminas de serra. 

Botão de tensão da Lâmina 



Para afrouxar ou apertar a tensão da lâmina, gire o botão de tensão da lâmina. 

Pé de Queda  

Este pé deve ser sempre reduzido até repousar na parte superior da peça de trabalho 
para evitar que levante, mas não tanto para arrastar a peça. 

Botão de Bloqueio do Pé de Queda  

Este botão permite-lhe aumentar ou diminuir o pé de queda e travá-lo na posição 
desejada. 

Soprador de Serragem  

Mantém a linha de corte na peça limpa para cortes mais precisos. Para melhores 
resultados, sempre dirigir o fluxo de ar para a lâmina e a peça de trabalho. 

Tomada de serragem 

Este recurso permitirá que você conecte qualquer tubo de vácuo 1-1/4 pol (32 mm) 
para coleta de serragem fácil. 

Mesa de Serra com Placa de garganta  

A sua serra de rolagem tem uma mesa de serra com controle de inclinação para a 
máxima precisão. A placa de garganta vermelha, inserida na mesa da serra, permite a 
remoção da lâmina. 

Seletor de velocidade 

Gire o botão para ajustar a velocidade de 400 a 1.600 golpes por minuto. 

Botão 

A sua serra giratória tem um interruptor de energia de fácil acesso. 

o = oFF   I = oN 

Botão de travamento da mesa 

Permite inclinar a mesa e trancá-la no ângulo desejado (até 45 °). 

FIG. 4 

A. SOPRADOR DE SERRAGEM   H. PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DA LÂMINA 

B. LÂMINA DASERRA    |. BOTÃO DE TRAVAMENTO DO PÉ DE QUEDA 

C. PLACA DE GARGANTA   J. BOTÃO DE TENSÃO DA LÂMINA 



D. CHAVE     K. MOTOR 

E. BOTÃO DE BLOQUEIO DA MESA L. SELETOR DE VELOCIDADE 

F. ESCALA BISEL   M. ESCAPE DE SERRAGEM 

G. PÉ DE QUEDA   N. MESA DA SERRA 

10. MONTAGEM 

Anexe uma extremidade do tubo de plástico à volta do soprador de serragem e a outra 
para o mecanismo de bomba. Aplique uma camada de graxa hidrofóbica à superfície 
da mesa da serra para permitir que a peça deslize facilmente. Limpe a mesa da serra 
cuidadosamente com um pano seco para remover o excesso de graxa. 

10.1 MONTAGEM DA SERRA GIRATÓRIA EM UMA BANCADA 

Ver Figura 5. 

AVISO: 

Para evitar ferimentos graves a partir de um movimento inesperado, monte a serra 
giratória de forma segura em uma bancada. 

Se a serra giratória é para ser usada em um local específico, recomendamos que você 
prenda-a a uma bancada de trabalho de uma forma permanente. Para este efeito, os 
furos devem ser perfurados através da superfície de apoio da bancada. 

- Cada buraco na base da serra deve ser aparafusado de forma segura usando 
parafusos de máquina, arruelas e porcas (não incluídos). Parafusos devem ser longos o 
suficiente para acomodar a base da serra, arruelas, porcas e a espessura da bancada. 

- Coloque a serra giratória na bancada. Usando a base da serra como um padrão, 
localize e marque os furos onde a serra é para ser montada. 

- Faça quatro furos na bancada de trabalho 

- Coloque a serra na bancada alinhando os furos na base da serra com os furos na 
bancada. 

- Insira os quatro parafusos (não incluídos) e aperte bem com arruelas e porcas (não 
incluídas). 

Nota: Todos os parafusos devem ser inseridos a partir do topo. Monte as anilhas e as 
porcas do lado de baixo da bancada. 



A superfície de apoio, onde a serra giratória está montada deve ser examinada com 
cuidado após a montagem para assegurar que nenhum movimento vai ocorrer durante 
o corte. Se qualquer giro ou movimento for percebido, assegure a bancada ou 
superfície de apoio antes do início de suas operações de corte. 

Redução de Ruído e Vibração: 

Você pode querer colocar uma almofada de espuma ou um pedaço de tapete entre a 
base da serra e a bancada para ajudar a reduzir o ruído e vibração. Se uma almofada 
de espuma ou um pedaço de tapete for usado, não aperte os parafusos de fixação. O 
tamanho do material de enchimento deve ser de aproximadamente 24 cm x 12 cm x 
1/2 polegadas (610 mm x 305 milímetros x 13 mm). 

FIG. 5 

A. C-GRAMPO    D. BANCADA DE TRABALHO 

B. BASE DA SERRA    E. PLACA DE MONTAGEM 

C. C-GRAMPO 

10.2 FIXAÇÃO DA SERRA GIRATÓRIA À BANCADA DE TRABALHO 

Ver Figura 5. 

Se a serra giratória é para ser usada em vários lugares diferentes, é recomendável que 
você prenda-a permanentemente a uma bancada de montagem que possa ser 
facilmente fixada em uma bancada de trabalho ou outra superfície de apoio. A placa 
de montagem deve ser grande o suficiente para evitar que a serra se incline enquanto 
em uso. Qualquer grau de contraplacado ou aglomerado com um 3/4 polegadas (19 
mm) de espessura é recomendado. 

- Monte a serra na placa usando os furos na base da serra como um modelo para o 
buraco padrão. Localize e marque os furos na placa. 

-Siga as últimas três etapas na seção anterior chamada Montagem da Serra Giratória 
em uma bancada de trabalho. 

Se parafusos de afrouxamento devem ser usados, certifique-se que eles são longos o 
suficiente para ir através dos furos na base da serra, a placa em que a serra é montada, 
e as arruelas e porcas. Se parafusos de máquina devem ser usados, verifique se eles 
são longos o suficiente para ir através dos orifícios na base da serra, a bancada que a 
serra é montada, e as arruelas e porcas. 

Nota: Pode ser necessário rebaixar as arruelas e porcas no lado inferior da placa de 
montagem. 



11. AJUSTES 

AVISO: 

Para evitar partida acidental que pode causar ferimentos graves, desligue a serra e 
desligue-a da fonte de alimentação antes de fazer quaisquer ajustes. 

11.1 PÉ DE QUEDA  

Veja a Figura 6. 

Para impedir que a peça se eleve, o pé de queda deve ser ajustado de modo a 
repousar na parte superior da peça de trabalho. O pé de queda não deve ser ajustado 
de modo a forçar arrastar a peça de trabalho. Sempre aperte o botão de bloqueio do 
pé de queda após cada ajuste ter sido feito. 

-Solte o botão de bloqueio do pé de queda. 

-Diminua ou aumente o pé de queda para a posição desejada. 

- Volte a apertar o bloqueio do pé de queda. 

Os dois dentes na parte dianteira do pé de queda agem como um guarda de lâmina 
para impedir que o utilizador toque acidentalmente na lâmina. 

FIG. 6 

A. BOTÃO DE BLOQUEIO DO PÉ DE QUEDA  D. SOPRADOR DE SERRAGEM 

B. MECANISMO DE BOMBA    E. TUBO DE PLÁSTICO 

C. PÉ DE QUEDA 

11.2 SOPRADOR DE SERRAGEM 

Veja a Figura 6. 

AVISO: 

Para evitar partida acidental que pode resultar em ferimentos graves, desligue a serra 
e desligue a serra da fonte de alimentação. 

O soprador de serragem é projetado e pré-definido para direcionar o ar para o ponto 
mais eficaz na linha de corte. Certifique-se que o pé de queda está devidamente 
ajustado para proteger a peça e direcione o ar na superfície de corte. 



-O tubo de plástico deve ser ligado ao mecanismo da bomba antes de iniciar a serra. 

11.3 REGULANDO A MESA DA SERRA PARA A LÂMINA 

Veja figura 7. 

AVISO: 

Para evitar partida acidental que poderia resultar em ferimentos graves, desligue a 
serra e desligue a serra da fonte de alimentação. 

-Solte o botão de bloqueio do pé de queda e mova a barra de pé de queda por todo o 
caminho para cima. Volte a apertar o bloqueio do pé de queda. 

-Solte o botão de bloqueio da mesa e incline a mesa de serra até que esteja 
aproximadamente em ângulo reto com a lâmina. 

-Coloque uma pequena régua na mesa da serra ao lado da lâmina. 

- Solte o parafuso que prende o indicador de escala. Veja a Figura 8. Mova o indicador 
para a marca de 0 ° e aperte bem o parafuso. Lembre-se, a escala bisel é um guia 
prático, mas não deve ser invocado para a precisão. Faça cortes de prática em material 
de sucata para determinar se as configurações de ângulo estão corretas. 

- Ajuste o pé de queda para a posição desejada e aperte firmemente o botão de 
bloqueio do pé de queda. 

FIG. 7 

A. HASTE DO PÉ DE QUEDA   D. ESQUADRO COMBINADO PEQUENO 

B. PÉ DE QUEDA     E. TRAVA DO PÉ DE QUEDA 

C. TRAVA DA MESA 

11.4 AJUSTANDO A MESA PARA CORTE HORIZONTAL OU BISEL 

Veja a Figura 8. 

AVISO: 

Para evitar partida acidental que pode resultar em ferimentos graves, desligue a serra 
e desligue a serra da fonte de alimentação. 



A escala angular está localizada debaixo da mesa da serra como um guia prático para 
definir o ângulo aproximado da mesa da serra para corte bisel. Quando maior precisão 
é necessária, faça cortes em material de sucata de prática e ajustar a mesa de serra, 
conforme necessário para suas necessidades. 

Nota: Quando o corte em bisel, o pé de queda deve ser inclinado de modo que fique 
paralelo à mesa da serra e repouse plano sobre a peça de trabalho. Para inclinar o pé 
de queda, solte o parafuso, incline o pé de queda para o ângulo apropriado, em 
seguida, aperte o parafuso. 

AVISO: 

Para evitar partida acidental que pode resultar em ferimentos graves, desligue a serra 
e desligue a serra da fonte de alimentação. 

FIG. 8 

A. ESCALA BISEL  C. BOTÃO DE TRAVA DA MESA 

B. PARAFUSO    D. INDICADOR DE ESCALA 

11.5 AJUSTANDO O PÉ DE QUEDA 

- Solte o pé do botão do bloqueio do pé de queda. Veja a Figura 4. 

- Posicione o pé de queda para que a lâmina de serra esteja em seu centro. 

-Aperte o botão de bloqueio do pé de queda. 

11.6 AJUSTANDO A TENSÃO DA LÂMINA 

Ver Figura 9. 

-Ligue e desligue a serra da fonte de alimentação. 

AVISO: 

Para evitar partida acidental que pode resultar em ferimentos graves, desligue a serra 
e desligue a serra da fonte de alimentação. 

-Virar o botão de tensão da lâmina em sentido anti-horário diminui (ou solta) a tensão 
da lâmina. 

-Virar o botão de tensão da lâmina em sentido anti-horário aumenta (ou aperta) a 
tensão da lâmina. 



Nota: Você pode ajustar a tensão da lâmina a qualquer momento. 

Verifique a tensão pelo som que a lâmina faz quando puxada como uma corda de 
violão. Este método de ajuste de tensão da lâmina requer bom conhecimento de sua 
serra giratória. 

- Puxe a borda de trás da lâmina enquanto gira o botão de ajuste de tensão. O som 
deve ser uma nota musical. O som torna-se menos plano conforme a tensão 
aumenta. O nível sonoro diminui com muita tensão. 

Nota: Tenha cuidado para não ajustar a lâmina muito apertada. Muita tensão pode 
causar a quebra da lâmina assim que começar a cortar. Muito pouca tensão pode 
causar a lâmina entortar ou quebrar os dentes antes de desgastar. 

FIG. 9 

A. LIBERAR    C. APERTAR 

B. BOTÃO DE TENSÃO DE LÂMINA  

11.7 LÂMINAS DE MONTAGEM 

Lâminas de serras giratórias se desgastam rapidamente e precisam ser substituídas 
com frequência para resultados de corte ótimos. Prepare-se para quebrar algumas 
lâminas enquanto você aprende a usar e ajustar a sua serra. Lâminas geralmente se 
tornam maçantes após 1/2 hora a 2 horas de corte, dependendo do tipo de material e 
da velocidade de operação. 

Removendo a Lâmina da Serra: 

-Desligue a serra e desligue-a da fonte de alimentação. 

AVISO: 

Para evitar partida acidental que pode resultar em ferimentos graves, desligue a serra 
e desligue a serra da fonte de alimentação. 

-Gire o botão de tensão da lâmina anti-horário para diminuir (ou soltar) a tensão da 
lâmina. Veja a Figura 4. 

-Empurrando debaixo da mesa da serra, retire a placa de garganta. 

-Solte os dois parafusos de fixação da lâmina inferior e superior com a chave sextavada 
ou com a mão. 



- Puxe a lâmina e empurre o braço de serra para soltar os pinos superiores do entalhe 
da lâmina superior titular. Puxe a lâmina de baixo para desengatar os pinos inferiores 
do entalhe em V do suporte da lâmina inferior. 

-Remova a lâmina. 

Substituição da lâmina de serra: 

-Coloque a lâmina nova através da abertura na mesa da serra com os dentes da frente 
da serra e que apontam para baixo para a mesa da serra. Os pinos da lâmina encaixam 
no entalhe em V do suporte de lâmina inferior. 

- Puxe a lâmina e pressione a parte superior do braço para baixo para posicionar os 
pinos da lâmina no entalhe V na lâmina superior. 

-Aperte os grampos da lâmina superior e inferior com a chave sextavada ou à mão. 

- Gire o botão de tensão da lâmina no sentido horário até que a lâmina tenha a 
quantidade desejada de tensão. 

- Substitua a placa de garganta. 

Nota: Se a lâmina atingir o pé de queda em ambos os lados, em seguida, o pé de queda 
deve ser ajustado. Consulte a seção sobre como ajustar o pé de queda. 

12. OPERAÇÃO 

12.1 OPERAÇÃO BÁSICA DA SERRA GIRATÓRIA 

Antes de iniciar um corte, vire a serra e ouça o som que faz. Se você notar vibrações 
excessivas ou um ruído incomum, pare a serra imediatamente e desconecte-a. Não 
reinicie a serra até que você tenha localizado e corrigido o problema. 

Nota: Após a serra ser ligada, uma hesitação antes do movimento da lâmina é normal. 

12.2 INSTRUÇÕES DE CORTE 

-Há uma curva de aprendizagem para cada pessoa que quer usar essa serra. Durante 
aquele período de tempo que é esperado que algumas lâminas vão quebrar até que 
você aprenda como usar e ajustar a serra corretamente. 

- Planeje a forma como você vai segurar a peça do início ao fim. 

- Mantenha as suas mãos longe da lâmina. Não segure peças tão pequenas que seus 
dedos teriam que ir ao abrigo do pé de queda. 

-Segure a peça de trabalho firmemente contra a mesa de serra. 

-Os dentes da lâmina cortam a peça somente no baixo curso. 



-Use uma leve pressão e as duas mãos ao alimentar a peça na lâmina. Não force o 
corte. 

-Guie a peça de trabalho na lâmina lentamente porque os dentes da lâmina são muito 
pequenos e só podem remover material no corte baixo. 

-Evite operações e posições das mãos difíceis, onde um deslizamento repentino pode 
causar sérias lesões do contato com a lâmina. Nunca coloque as mãos no caminho da 
lâmina. 

-Para cortes precisos em madeira, compense a tendência da lâmina de seguir o grão de 
madeira conforme você está cortando. 

-Use suportes extras (mesas, blocos, etc) ao cortar peças grandes, pequenas ou 
estranhas. 

-Não utilize outra pessoa, como um substituto para uma extensão de mesa ou como 
um suporte adicional para uma peça de trabalho que seja maior do que a mesa da 
base da serra. 

-Ao cortar peças de forma irregular, planeje seu corte de modo que a peça não vá 
apertar a lâmina. Peças não devem torcer ou deslizar ao serem cortadas. 

12.3 APERTO DA LÂMINA DA SERRA E PEÇA DE TRABALHO 

Quando se retirando a peça, a lâmina pode se prender no corte. Isso geralmente é 
causado pelo entupimento da serragem no corte ou pela lâmina saindo dos suportes 
de lâmina. Se isso acontecer: 

-Coloque a chave na posição OFF. 

-Espere até que a serra chegue a uma parada total e completa. 

-Desligue a serra da fonte de alimentação. 

- Remova a lâmina e a peça, consulte a seção sobre como remover a lâmina de serra. 

-Limpe o corte aberto com uma chave de fenda ou cunha de madeira, em seguida, 
remova a lâmina da peça. 

AVISO: 

Antes de retirar sobras da mesa, vire a serra e espere por todas as partes móveis 
chegarem a um ponto final, para evitar ferimentos graves. 

12.4 EVITANDO LESÕES 



-Certifique-se que a serra está em nível e não balança. A serra deve estar sempre sobre 
uma superfície firme, plana com bastante espaço para o tratamento e suporte da peça 
corretamente. 

-Aparafuse a serra na superfície de suporte para evitar o deslize ou movimento 
durante as operações como cortar placas pesadas longas. 

-Desligue a serra e desconecte o cabo da fonte de alimentação antes de mover a serra. 

- Não retire cortes atolados até a lâmina chegar a uma parada total e completa. 

-Escolha o tamanho certo e tipo de lâmina para o material e o tipo de corte que você 
pretende fazer. 

- Use apenas os acessórios recomendados. 

- Antes de ligar a serra, limpe tudo fora da mesa de serra com exceção da peça de 
trabalho e braçadeiras. 

-Apoie adequadamente materiais redondos, tais como hastes redondas ou tubos, 
porque eles têm uma tendência para rolar durante o corte, fazendo com que a lâmina 
"morda". Para evitar isso, use sempre um bloco em "V" ou aperte a peça em um 
medidor mitra. 

- Antes de retirar sobras da mesa da serra, vire a serra e aguarde todas as peças 
móveis pararem. 

12.5 ESCOLHA DA LÂMINA CORRETA E VELOCIDADE 

A serra giratória aceita uma ampla variedade de larguras e espessuras de madeira e 
outros materiais fibrosos de corte. 

Sua serra usa lâminas longas de 5 polegadas (127 mm) do tipo de final plano ou com 
ponta. A largura e espessura da lâmina e o número de dentes por centímetro ou 
centímetros são determinadas pelo tipo de material e o tamanho do raio de ser 
cortado. 

Nota: Como regra geral, selecione sempre as lâminas estreitas para corte curvo 
complexo e lâmina ampla para reta e corte curvo grande. 



 

12.6 INFORMAÇÕES DA LÂMINA 

- Lâminas de serras giratórias se desgastam e devem ser substituídas com frequência 
para resultados de corte ótimos.  Lâminas de serra giratória geralmente tornam-se 
opacas após 1/2 hora a 2 horas de corte, em função do tipo de material e da 
velocidade de operação. 

- Quando o corte de madeira, os melhores resultados são obtidos com peças com 
menos de uma polegada (25 mm) de espessura. 

-Quando o corte de madeira mais espessa do que uma polegada (25 mm), o utilizador 
tem de orientar a peça de trabalho muito lentamente para a lâmina e tomar cuidado 
extra para não dobrar ou torcer a lâmina durante o corte. 

-Ao escolher uma lâmina, considere cuidadosamente o seguinte: 

- Muito bem, lâminas estreitas devem ser usadas para cortar em material fino 1/4 
polegadas (6 mm) de espessura ou menos. 

- A maioria dos pacotes de lâminas indica o tamanho ou espessura e do tipo de 
material que a lâmina é destinada a cortar. O pacote deve também indicar o raio ou o 
tamanho da curva, que pode ser cortada com a lâmina. 

- Lâminas mais largas não podem cortar curvas tão apertadas ou tão pequenas quanto 
as lâminas mais finas. 

- Principais causas do desgaste da lâmina: 

- Corte de Madeira, e outros laminados. 

- Material de corte mais grosso do que 3/4 polegadas (19 mm). 

- Pressão lateral na lâmina. 

12.7 AJUSTE DE VELOCIDADE 

Veja a Figura 10. 



-Ao girar o seletor de velocidade, a velocidade da serra pode ser ajustada de 400 a 
1.600 SPM (golpes por minuto). 

-Para aumentar os golpes por minuto, gire o seletor de velocidade no sentido horário. 

-Para diminuir os golpes por minuto, gire o seletor de velocidade no sentido anti-
horário. 

AVISO: 

Para evitar lesões graves de partida acidental, desligue sempre a serra e desligue a 
serra da fonte de alimentação antes de remover ou substituir a lâmina. 

FIG. 10 

A. AUMENTAR   B. DIMINUIR 

12.8 CORTE GIRATÓRIO 

Em geral, corte giratório consiste em seguir as linhas de padrão, empurrando e 
rodando a peça de trabalho ao mesmo tempo. Depois de ter iniciado um corte, não 
tente virar a peça, sem empurrá-la - a peça pode se prender ou torcer a lâmina. 

AVISO: 

Para evitar ferimentos graves, nunca deixe a serra autônoma até a lâmina chegar a 
uma parada completa. 

12.9 CORTE GIRATÓRIO INTERIOR 

Ver Figura 11. 

-Uma característica de uma serra giratória é que ela pode ser usada para fazer cortes 
de deslocamento dentro de uma peça de trabalho, sem quebrar ou cortando através 
da borda ou do perímetro da peça de trabalho. 

- Para fazer cortes no interior da peça, remova a lâmina da serra, conforme explicado 
na seção Instalando lâminas. 

- Faça um furo de 1/4 polegadas (6 mm), na peça de trabalho. 

- Coloque a peça de trabalho sobre a mesa da serra com o furo feito sobre o furo na 
mesa. 



-Coloque a lâmina, alimentando-a através do orifício na peça, em seguida, ajuste o pé 
de queda e tensão da lâmina. 

-Quando terminar de fazer o corte de rolagem interior, basta remover a lâmina dos 
detentores de lâmina, conforme descrito na seção Instalando lâminas, e remover a 
peça da mesa de serra. 

FIG. 11 

A. FURO    C. PEÇA DE TRABALHO 

B. CORTE INTERIOR  

12. 10 CORTANDO PILHA 

Ver Figura 12. 

Uma vez que você se tornar bem familiarizado com a sua serra através da prática e 
experiência, você pode querer experimentar o corte de pilha. Corte de pilha pode ser 
utilizado quando várias formas idênticas precisam ser cortadas. Várias peças de 
trabalho podem ser empilhadas uma em cima da outra e presas umas às outras, antes 
de cortar. Pedaços de madeira podem ser unidos por colocar fita dupla face entre cada 
peça ou por envolvimento de fita em torno dos cantos ou extremidades da madeira 
empilhada. As peças devem ser empilhadas ligadas umas às outras de tal maneira que 
elas possam ser manuseadas na mesa com uma única peça. 

AVISO: 

Para evitar ferimentos graves, não corte várias peças ao mesmo tempo, a menos que 
elas estejam devidamente ligadas umas às outras. 

AVISO: 

Não deixe que a familiaridade com sua serra torne-o descuidado. Lembre-se que uma 
fração de segundo de descuido é suficiente para causar ferimentos graves. 

FIG. 12 

A. PEÇAS DE MADEIRA   B. FITA 

13. MANUTENÇÃO 



AVISO: 

Ao substituir peças, utilize somente peças de reposição idênticas. A utilização de 
quaisquer outras peças pode criar perigo ou danificar a sua serra. 

13.1 MANUTENÇÃO GERAL 

- Mantenha sua serra limpa. 

- Depois de uma primeira limpeza, aplique uma fina camada de graxa hidrofóbica no 
tampo da mesa para que a madeira deslize facilmente durante o corte. 

- Não permita que piche se acumule na mesa da serra. Limpe-a com goma e 
removedor de piche. 

13.2 ROLAMENTOS DO BRAÇO 

Veja a Figura 13. 

Lubrifique os rolamentos do braço após as primeiras 10 horas de uso. Use óleo a cada 
50 horas de uso ou quando houver um barulho proveniente dos rolamentos. 

-Coloque cuidadosamente a serra sobre o seu lado, como mostrado na Figura 
15. Retire a tampa de borracha da parte superior e parte inferior do braço da serra. 

-Esguiche algumas gotas de óleo na ponta dos rolamentos do eixo e no braço. Deixe a 
serra nesta posição durante a noite para deixar o óleo mergulhar dentro. 

Nota: Lubrifique os rolamentos sobre o outro lado da serra da mesma maneira. 

AVISO: 

Se o cabo de alimentação estiver desgastado, cortado ou danificado de alguma forma, 
substitua imediatamente por um técnico qualificado.  Não fazer isso pode resultar em 
ferimentos graves. 

FIG. 13 

A. ROLAMENTOS DO BRAÇO 

13.3 ESCOVAS DE CARVÃO 

Veja a Figura 14. 



Sua serra tem escovas de carvão externamente acessíveis que devem ser verificadas 
periodicamente para o desgaste. Quando uma das duas escovas torna-se desgastada, 
substitua ambas as escovas. 

- Desligue a serra da fonte de alimentação. 

-Coloque cuidadosamente a serra sobre o seu lado expondo a parte inferior da carcaça 
de serra. 

- Usando uma chave de fenda, remova a tampa de montagem da parte inferior da 
escova através do orifício de acesso na base e tampa de montagem da parte superior 
da escova do motor. Force suavemente a montagem das escovas, utilizando uma 
pequena chave de fenda, o final de um prego ou um clipe de papel. 

- Se uma das escovas for desgastada menos que 1/4 polegadas (6 mm), substitua 
ambas as escovas. Não substitua uma escova sem substituir a outra. Certifique-se que 
a curvatura no final das escovas corresponde à curvatura do motor e que cada escova 
de carbono se move livremente em seu porta-escovas. Utilizar a extremidade de algo 
fino (por exemplo, ponta de borracha de um lápis) para empurrar a escova de carbono 
no respectivo suporte até que ela esteja no lugar. 

- Certifique-se que a tampa da escova está posicionada corretamente (em linha 
reta). Aperte a tampa da escova de carbono usando uma chave de fenda só com a 
mão. Não aperte demais. 

AVISO: 

Para evitar partida acidental que poderia causar ferimentos graves, desligue e 
desconecte a serra antes de realizar qualquer trabalho de manutenção na sua serra 
giratória. 

AVISO: 

Falha em desligar a serra pode resultar em partida acidental causando lesões graves. 

FIG. 14 

A. TAMPA DA ESCOVA    B. ESCOVA DE CARBONO 

14. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

ATENÇÃO: Para sua segurança, desligue a serra e desligue-a da tomada antes de 
realizar qualquer ajuste nela. 



PROBLEMA CAUSA 
SOLUÇÃO 

 

Motor não executa. 
 

1 Problema com interruptor ON-
OFF, - cabo de alimentação ou 
tomada. 
2. Motor com defeito. 
 

Substitua peças desgastadas 
antes de usar a serra 
novamente. Tenha uma 
tomada adequada instalada 
por um eletricista qualificado. 
Não tente fazer qualquer 
reparo. 
Repare por um técnico 
qualificado. 
 

Lâminas quebrando. 
 

1. Muita tensão. 
2. Alimentando muito rapidamente. 
3. Lâmina errada. 
4. Torção da lâmina na madeira. 
 

Ajuste a tensão. 
Reduza a taxa de avanço. 
Lâminas estreitas para o corte 
de madeira fina ou cantos e 
curvas apertadas, grandes 
lâminas de madeira grossa ou 
curvas largas. 
Reduza a pressão no lado da 
lâmina, verifique a tensão da 
lâmina. 
 

Vibração (há sempre 
uma certa quantidade 
de vibração quando a 
serra está sendo 
executada. 
 

1. Montagem incorreta da via. 
2. Órtese imprópria. 
3. Mesa solta ou mesa descansando 
contra o motor. 
4 Montagem do motor solta 
 

Verifique a montagem. 
Verifique as instruções de 
montagem da serra 
Aperte o botão de bloqueio da 
mesa. 
Aperte os parafusos de fixação 
do motor. 
 

Lâmina fora (lâmina não 
propriamente alinhada 
com o movimento do 
braço). 
 

1. Lâminas fora de linha 
 

Realinhe as lâminas. 
 

 

 

 



LISTA DE PEÇAS 

 

No Descrição No Descrição 
1 Mesa PC 45 Lâmina 
2 Cabo de força 46 Parafuso de Recesso Cruzado M4x16 
3 Arruela de pressão 47 Pé de queda 
4 Porca Sex M6 48 Lavador do dente 
5 Parafuso de Recesso Cruzado 

M5x10 
49 Rolamento 

6 Placa de cobertura 50 Placa de ligação 
7 Arruela de pressão 8 51 Motor 
8 Parafuso M8x25 52 Excêntrico 
9 Base 53 Mesa da serra 
10 Parafuso M6X16 54 Parafuso sextavado da tampa do 

soquete M6X35 
11 Conjunto de Braço 55 Tubos de plástico 
12 Mesa de apoio 56 Nível de ajustamento 
13 Indicador de escala 57 Trava inferior 
14 Parafuso de Recesso Cruzado 

M6x12 
58 Inferior 

15 Escala bisel 59 Arruela de dente 4 
16 Arruela de Mola 5 60 Parafuso sextavado da tampa do 

soquete M8X8 
17 Mola 61 Parafuso sextavado da tampa do 

soquete ST42X8 
18 Arruela 6 62 Porca sextavada M10 
19 Parafuso sextavado da tampa do 

soquete M6X40 
63 Parafuso de Recesso Cruzado M5x8 

20 Mola 64 Parafuso de Recesso Cruzado M4x16 
21 Ajuste de tensão da lâmina 65 Parafuso de Recesso Cruzado M5x35 
22 Abaixador de braço 66 Parafuso de Recesso Cruzado M5x30 
23 Arruela de mola 4 67 Soprador de serragem 
24 Parafuso sextavado da tampa do 

soquete M4X10 
68 Botão de trava do pé de queda 

25 Bucha de óleo 69 Retentor de rolamento 
26 Parafuso de Recesso Cruzado M5x6 70 Porca retentora 
27 Porca de Pescoço Quadrado M6X25 71 Caixa de interruptor 
28 Retentor 72 Botão On/Off 
29 Braço superior 73 Pé de borracha 
30 Porca sextavada M5 74 Parafuso da cabeça da tampa 

ST4.2X13 
31 Parafuso sextavado da Cabeça da 

Tampa do soquete M5X20 
75 Tampa da placa traseira 

32 Espaçador 76 Chave sextavada 3mm 



33 Arruela Grande 6 77 Parafuso de prendimento da lâmina 
34 Ligação 78 Tampa do rolamento do braço 
35 Chave sextavada 4mm 79 Potenciômetro 
36 Alívio da tensão 80 Arruela 5 
37 Adaptador da lâmina 81 Botão de velocidade variável 
38 Parafuso sextavado da Cabeça da 

Tampa do soquete M5X25 
82 Bucha 

39 Arruela 4 83 Escova de carbono 
40 Chip da placa 84 Tampa da escova de carbono 
41 Parafuso da cabeça da tampa 

ST4.2X10 
85 Arruela de travamento 10 

42 Parafuso sextavado da Cabeça da 
Tampa do soquete M4X16 

86 Chave de ligar 

43 Placa da garganta 87 Parafuso sextavado da Cabeça da 
Tampa do soquete M5X10 

44 Botão de travamento da mesa   
 

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 1 ano, contado a partir da data da 
emissão da nota fiscal. 

A garantia não se aplica caso o produto seja utilizado em escala industrial 
(intensivamente) e se restringe exclusivamente à substituição e conserto gratuito 
das peças defeituosas do equipamento. 

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, bateria,  graxa, combustíveis 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. Manutenções rotineiras, como: 

5.1 Limpeza do carburador, lavagem, lubrificação, verificações, ajustes, 
regulagens, etc.; 

5.2 Peças que requerem manutenção corriqueira, como: elemento de filtro de 
ar, vela de ignição, lonas e pastilhas de freio, juntas, lâmpadas, disjuntores, 
cabos e baterias; 

6. Peças de desgaste alto, como: rodas, câmaras de ar, amortecedores, discos de 
fricção, corrente, cora, rolamento, entre outros. 

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, motor ou conjuntos. 

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

11. Defeitos e danos no sistema elétrico, eletrônico ou mecânico do equipamento 
oriundo da instalação de componentes ou acessórios não recomendados pela NTS do 
Brasil. 

12. Danos causados pela oscilação da rede elétrica. 

13. Avaria decorrente do uso de tensão diferente da qual o produto foi criado. 

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 (sobrecargas, acidentes etc.) 
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. O tipo de combustível ou lubrificante especificados não forem utilizados, 

misturado incorretamente (motores de 2 tempos). 
6. As peças originais forem substituídas/modificadas por outras não fornecidas 

pela NTS. 
7. A estrutura técnica ou mecânica for modificada sem previa autorização da NTS 

do Brasil. 
8. O prazo de validade estiver expirado. 
9. O equipamento for usado para fins industriais, comerciais, de aluguel ou de uso 

intensivo. 
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