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INTRODUÇÃO E DADOS TÉCNICOS 

Os aparadores de cerca viva AP2600G fabricados por nossa 

companhia são ferramentas motorizadas adequadas para cortar e 

aparar cercas vivas ou arbustos. Hoje em dia, devido às 

vantagens que apresentam, são bem aceitas pelos usuários, pois 

a eficiência do trabalho pode ser aumentada e a intensidade do 

trabalho reduzida. 

 
NOME DOS COMPONENTES DO APARADOR DE 
CERCA VIVA E EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS 

 
1. Lâminas de corte      7. Tampa do combustível 
2. Proteção para transporte    8. Acionador de partida 
3. Proteção para as mãos    9. Botão para girar 
4. Vela de ignição       10. Interruptor de parada 
5. Alavanca do afogador     11. Gatilho do acelerador 
6. Filtro de ar        12. Trava do gatilho 
             do acelerador 

                 1    2     3    4     5   6     7     8     9    10   11    12 
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Explicação dos símbolos: 

 
- Aviso 

 
-Antes de utilizar leia o manual de instruções 

 

- Lâminas afiadas podem cortar membros do corpo 

 

- Utilize sempre proteção para os olhos, ouvidos e 

cabeça  
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REGRAS E PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA 
Observe as precauções de segurança apropriadas. Este 

equipamento deve ser manejado com cuidado como qualquer 
outro equipamento motorizado. 

 
NÃO SE EXPONHA E OUTROS AO PERIGO. Siga estas 

regras gerais. Não permita que outras pessoas que não são 
treinadas para a operação utilizem este equipamento. 

 
ESTE EQUIPAMENTO PODE CAUSAR FERIMENTOS 

GRAVES. Leia cuidadosamente as instruções para poder 
executar corretamente o manejo, a preparação, a manutenção a 
partida e a parada do equipamento. Familiarize-se com todos os 
controles e o uso apropriado do equipamento. 

 
1. Nunca permita que crianças utilizem este equipamento; 

 
2. Evite operar o equipamento na presença de outras pessoas, 

principalmente crianças nas proximidades; 
 

3. Tome cuidado com as linhas de energia elétrica aéreas; 
 

4. Vista-se de maneira apropriada! Não utilize roupas soltas 
ou jóias que possam ser sugadas pelas partes que se 
movem. Utilize luvas robustas, sapatos antiderrapantes e 
óculos de segurança; 
 

5. Interrompa o funcionamento do motor antes de: 
- limpar ou eliminar um bloqueio; 
- verificar, fazer manutenção ou realizar algum trabalho 

no equipamento. 
- ajustar a posição de trabalho do dispositivo de corte. 
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6. Sempre que estiver trabalhando com o equipamento 
mantenha-se em uma posição de operação segura, 
principalmente se for utilizar degraus ou escadas; 
 

7. Manuseie o combustível com cuidado, pois ele é 
altamente inflamável. Nunca adicione combustível ao 
equipamento quando ele estiver em funcionamento ou 
aquecido. Não inale os fumos tóxicos dos gases da 
exaustão; 
 

8. Não tente consertar o equipamento a menos que seja 
qualificado para tal; 
 

9. Não utilize o equipamento com dispositivos de corte 
danificados ou gastos; 
 

10. Mantenha o motor e o silenciador sem fragmentos, folhas 
ou excesso de lubrificante para reduzir o perigo de 
incêndio; 
 

11. Antes de utilizar o equipamento certifique-se de que as 
alças de manejo e proteções estejam fixadas no 
equipamento. Não tente utilizar um equipamento que 
esteja incompleto ou com alguma modificação não 
autorizada; 
 

12. Sempre opere o equipamento com as duas mãos; 
  

13. Antes de transportar e armazenar a máquina, coloque a 
proteção do dispositivo de corte; 
 

14. Em caso de emergência, acione o interruptor de parada 
(10) rapidamente para parar o equipamento; 
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15. Preste atenção ao ambiente de trabalho e esteja alerta para 
possíveis perigos que possam passar desapercebidos 
devido ao ruído da máquina; 
 

16. UTILIZE SOMENTE acessórios do motor ou do 
equipamento recomendados por nossa companhia, caso 
contrário poderão ocorrer ferimentos graves ao pessoal ou 
danos ao equipamento. 
 

17. Nunca acione o motor em uma sala fechada, pois os 
fumos da exaustão contêm monóxido de carbono 
venenoso. 
 

18. Nunca tente fazer ajustes no motor enquanto o 
equipamento estiver funcionando e preso ao operador. Os 
ajustes no motor devem ser feitos somente com o 
equipamento apoiado em uma superfície limpa e plana. 
 

19. Não utilize o equipamento se ele estiver danificado ou 
com ajuste ruim. Nunca retire a proteção do equipamento, 
para evitar ferimentos graves ao operador, aos 
espectadores ou danos no equipamento. 
 

20. Nunca deixe o equipamento desacompanhado. 
 

21. Não utilize este equipamento para outro trabalho a não ser 
aquele para o qual foi projetado e descrito neste manual. 
 

22. Garanta desempenho apropriado e seguro do seu 
equipamento. Essas peças estão disponíveis no seu 
fornecedor. O uso de qualquer outro acessório ou conexão 
poderá causar perigo potencial ou ferimento ao usuário, 
dano ao equipamento e invalidação desta garantia. 
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23. Limpe todo o equipamento, principalmente o tanque de 
combustível e a área próxima a ele e o filtro de ar. 
 

24. Se alguém se aproximar do equipamento enquanto estiver 
em funcionamento, desligue o motor. Tome cuidado para 
não se distrair para evitar provocar um acidente. 
 

25. Desligue o motor quando tiver de deslocar o equipamento 
entre duas áreas de trabalho. 
 

26. Ao dar a partida no motor ou durante seu funcionamento, 
não toque em partes aquecidas como: escapamento, fio de 
alta voltagem ou vela de ignição. 
 

27. Após a interrupção de funcionamento do motor, o 
escapamento ainda estará aquecido por algum tempo. Não 
coloque o equipamento em lugares próximos a materiais 
inflamáveis (palha seca, etc.), gases ou líquidos 
combustíveis. 
 

28. Ao utilizar o equipamento após a chuva, tome cuidado 
com o piso escorregadio. 
 

29. Ao escorregar ou cair no chão solte imediatamente a 
alavanca do acelerador. 
 

30. Cuidado para não deixar o equipamento cair ou o choque 
dele contra obstáculos. 
 

31. Antes de realizar qualquer serviço de manutenção no 
equipamento, desligue o motor e solte o cabo da vela de 
ignição. 
 

32. Mantenha o equipamento afastado de chama ou faíscas. 
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33. Acredita-se que as mãos de certos indivíduos quando 
submetidas ao frio e a vibração podem sofrer um 
fenômeno denominado Raynaud, caracterizado por 
descoloração e perda de sensibilidade nos dedos. Devido 
a isso, recomendamos que sejam seguidas as 
recomendações descritas a seguir, pois não se sabe qual a 
exposição mínima a esses fatores que podem desencadear 
essa indisposição. 
 

34. Mantenha seu corpo aquecido, especialmente a cabeça, 
pescoço, pés, tornozelos, mãos e pulsos. 

35. Faça exercícios frequentes com os braços durante o 
intervalo de trabalho e não fume para manter a boa 
circulação do sangue. 
 

36. Use o equipamento durante um período limitado. Procure 
realizar outros trabalhos intercaladamente com o uso do 
equipamento. 
 

37. Se durante a operação do equipamento, você sentir 
desconforto, vermelhidão e inchamento dos dedos 
seguidos de perda da coloração e da sensibilidade, 
procure um médico antes de se expor ao frio e a vibração 
novamente. 
 

38. Utilize sempre protetor auricular, pois o ruído forte 
durante um longo período poderá ocasionar diminuição e 
até perda da audição. 
 

39. Utilize um protetor para a face e para a cabeça para se 
proteger da queda de galhos. 

40. Para agarrar a alça de manejo com mais tenacidade, 
utilize luvas para o serviço pesado. As luvas também 
ajudam a reduzir a transmissão da vibração para as mãos. 
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MANUSEIO DO COMBUSTÍVEL 
 

1. Gasolina. 
Utilize gasolina de boa qualidade sem chumbo. 
A menor octanagem recomendada é 90. O uso de gasolina de 

menor octanagem pode levar ao fenômeno de “detonação”, que 
provoca superaquecimento e danos ao motor. 
 

2. Óleo para motor de 2 tempos. 
Para obter melhor resultado, utilize óleo para motor de 2 

tempos PARTNER, produzido especialmente para aparadores. 
Razão de mistura de 1:50 (2%). 

Se o óleo PARTNER para motores de 2 tempos não estiver 
disponível, utilize óleo de alta qualidade para motores de 2 
tempos resfriados a ar. Razão de mistura recomendada: 
1:33(3%)-1:25(4%). Entre em contato com o seu fornecedor. 

Nunca utilize óleo para motores de popa de 2 tempos 
resfriados a água. 

Nunca utilize óleo para motores de 4 tempos. 
 

3. Mistura 
Utilize sempre um recipiente limpo para realizar a mistura do 

óleo com a gasolina. 
Inicie a mistura colocando metade da gasolina e a seguir o 

óleo. Misture bem e complete a mistura com o restante da 
gasolina. 

Não faça mistura de combustível para mais de dois meses de 
uso. 

Se o aparador não for utilizado por um longo período, esvazie 
e limpe o tanque de combustível. 

Mantenha a área ao redor da tampa sempre limpa para evitar a 
entrada de sujeira no tanque. 

Agite bem o combustível no recipiente antes de colocá-lo no 
tanque. 
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Mantenha as alças de manejo sempre limpas e sem óleo. 
Não fume quando estiver misturando o combustível ou 

enchendo o tanque. 
  Não faça mistura do combustível em ambiente fechado ou 
próximo à chama. Garanta que haja boa ventilação no local. 
  Faça a mistura e armazene o combustível em recipientes 
próprios e aprovados recomendados pelas normas vigentes. 
  Nunca retire a tampa do tanque de combustível enquanto o 
motor estiver funcionando. 

Antes de reabastecer desligue o motor e deixe o equipamento 
esfriar. Nunca reabasteça com o motor ligado ou aquecido. Se a 
gasolina espirrar nas partes adjacentes, limpe bem antes de dar 
partida no motor e descarte apropriadamente o material utilizado 
na limpeza. 
 
 
 

PREPARAÇÃO PARA OPERAÇÃO 

Para operar o aparador, utilize sempre luvas de trabalho, calça 
comprida, camisa com mangas compridas e óculos de segurança. 
Utilize o aparador segurando as alças de manejo com as duas 
mãos. 
 

Aviso 
PERIGO POTENCIAL 
▪ É possível tentar utilizar o aparador somente com uma das 
mãos. 
O QUE PODE ACONTECER 
▪ Operar o aparador somente com uma das mãos pode causar 
ferimentos graves. 
COMO EVITAR O PERIGO 
▪ Utilize sempre as duas mãos para operar o aparador. 
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Aviso 

PERIGO POTENCIAL 
▪ O aparador possui lâminas afiadas. 
O QUE PODE ACONTECER 
▪ O contato com as lâminas do aparador em movimento poderá 
causar ferimentos graves ou dano. 
COMO EVITAR O PERIGO 
▪ Permaneça alerta e preste atenção no que estiver fazendo. 
▪ Não tente utilizar o aparador se estiver cansado, doente ou 
sob a ação de drogas, álcool ou medicamentos. 
▪ Não utilize o aparador sem as devidas proteções. 
▪ Não utiliza a proteção como ponto de apoio. 
▪ Não utilize o aparador somente com uma das mãos. 
▪ Ao utilizar uma escada, tome cuidado para não se 
desequilibrar. 

 
Aviso 

PERIGO POTENCIAL 
▪ Durante o uso do aparador de cerca viva, objetos estranhos 
podem cair em seus olhos ou nos olhos de pessoas que 
estiverem próximas. 
O QUE PODE ACONTECER 
▪ O contato com objetos estranhos pode causar ferimentos 
graves aos olhos. 
COMO EVITAR O PERIGO 
▪ Durante a operação do aparador, utilize sempre óculos de 
segurança, óculos de segurança com proteção lateral ou facial. 
Recomendamos o uso de Máscara de Segurança Ampla Visão 
sobre os óculos ou óculos de segurança com proteção lateral. 
▪ Mantenha pessoas curiosas e animais afastados do local do 
trabalho. 
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PARTIDA E PARADA 
 
1. Controle antes da partida 

                      
Verifique se as laminas e a proteção do aparador não estão 

danificadas. Em caso de dano, substitua-os. Certifique-se de que 
não haja pessoas não autorizadas próximas ao local de trabalho 
para evitar ferimentos graves. A distância segura é de 15 metros. 
 

2. Motor frio 
 

IGNIÇÃO: 
Coloque o interruptor na posição de partida. 

 
AFOGADOR:    
Coloque o controle do afogador na posição . 
-Pressione o botão de escorva 6 vezes.  
-Puxe o acionar de partida manual até o motor começar a 

funcionar. 
- Empurre o afogador para a posição . 
- Deixe o motor funcionar durante 3-5 minutos e em seguida, 

pressione o gatilho completamente até que o motor passe a 
funcionar de modo macio. 
 

3. Motor aquecido 
 

IGNIÇÃO: 
Coloque o interruptor na posição de partida. 

 
AFOGADOR: 
Coloque o controle do afogador na posição . 
-Puxe o acionador de partida manual rapidamente até o 
motor começar a funcionar, mas não dê mais do que 5 
puxadas. 
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-Mantenha o gatilho completamente pressionado até que o 
motor passe a funcionar de modo macio. 
 
4. Parada 
Solte o gatilho e coloque o interruptor na posição 

“PARADA” (STOP). 
 

APARANDO UMA CERCA VIVA 

AVISO! Fumos dos gases de exaustão contêm monóxido de 
carbono venenoso; portanto, utilize sempre máscara de proteção 
e mantenha a emissão dos gases afastada do operador 

1. Segure o aparador com as duas mãos e mantenha as lâminas 
afastadas de seu corpo antes de pressionar o gatilho. 
2. Acione o interruptor de partida e pressione o gatilho. 
3. Apare a cerca viva. 
4. Quando tiver terminado, solte o gatilho e em seguida, coloque 
o interruptor na posição “PARADA”(STOP). 
5. Cubra as lâminas com a capa de proteção. 

Aviso 
PERIGO POTENCIAL 
▪ Durante o funcionamento do aparador, partes afiadas se 
movem. 
O QUE PODE ACONTECER 
▪ Qualquer parte do corpo que entrar em contato com as partes 
móveis poderá sofrer ferimento grave. 
COMO EVITAR O PERIGO 
▪ Mantenha mãos e dedos afastados das partes móveis. 
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TÉCNICAS PARA APARAR  

▪ Utilize uma corda para marcar a altura onde deseja aparar a 
cerca viva. Marque a altura e estique uma corda ao longo da 
cerca viva. Apare a cerca viva imediatamente acima desta 
marca-guia. 
▪ Não tente aparar cercas vivas que estejam além do seu alcance, 
pois você deve manter as duas mãos fixas no aparador enquanto 
realiza o trabalho. 
▪ Apare a lateral da cerca viva de modo que fique ligeiramente 
mais estreita na parte superior. Quando for aparada deste modo, 
a maior parte da cerca viva estará exposta e seu crescimento será 
mais uniforme. 
▪ Enquanto estiver aparando as partes mais novas da cerca viva, 
faça movimentos amplos e envolventes para dirigir os galhos 
diretamente para as lâminas. Galhos mais velhos serão mais 
duros; portanto, neste caso, faça o movimento de serrar 
enquanto a cerca viva é aparada. 
▪ Não tente cortar galhos mais grossos que 9,5 mm (3/8”) ou que 
sejam muito grossos para serem cortados pelas lâminas. Para 
cortar esses galhos mais grossos utilize uma serra de mão ou de 
poda. 
 
ARMAZENAMENTO 

Não armazene em área fechada onde os vapores do 
combustível possam alcançar a chama de aquecedores, fornos, 
etc. Guarde em local bem ventilado e trancado. Quando o 
equipamento tiver de ser guardado por um longo período, drene 
o combustível do tanque e do carburador, limpe as peças, 
certifique-se de que o motor esteja frio e coloque-o em local 
seguro. 
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MANUTENÇÃO 
 

Relacionamos abaixo instruções gerais de manutenção. Se 
houver necessidade de mais informações, entre em contator com 
seu fornecedor ou assistência técnica. 

Manutenção diária 
1. Limpe a parte externa do aparador. 
2. Verifique se o interruptor está funcionando corretamente. 
3. Limpe o filtro de ar.  

Substitua caso seja necessário. 
4. Verifique se as proteções não estão danificadas ou 

rachadas. Se estiverem quebradas ou se sofreram algum 
impacto, faça sua substituição. 

5. Verifique se as lâminas não estão danificadas ou rachadas. 
Substitua se for necessário. 

6. Verifique se todas as porcas e parafusos estão apertados. 
Manutenção semanal 
1. Verifique o acionador de partida, a corda e a mola de 

retorno. 
2. Verifique se os elementos de amortecimento das vibrações 

não estão danificados. 
3. Limpe a parte externa da vela de ignição. Retire a vela e 

verifique a folga entre os eletrodos que deve ser de 0,5 
mm. Se não estiver de acordo, substitua a vela de ignição. 

4. Limpe as aletas de resfriamento no volante. 
5. Limpe ou substitua a tela antichama do silenciador. 
6. Limpe a área do carburador. 
7. Limpe as aletas de resfriamento do cilindro e verifique se 

a admissão de ar não está bloqueada. 
8. Limpe o filtro de ar. 
Manutenção mensal 
1. Limpe o tanque de combustível com gasolina. 
2. Limpe o carburador e a área adjacente a ele. 
3. Verifique o filtro e o tubo de combustível e substitua se 
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for necessário. 
4. Verifique todos os cabos e conexões. 
5. Troque a vela de ignição. 

 
AVISO! 

Não tente consertar o equipamento se não estiver qualificado 
para realizar esse trabalho. 

Tome cuidado com as peças aquecidas ou soltas. Se o 
equipamento apresentar qualquer anormalidade, desligue-o e 
verifique cuidadosamente o problema. Se for necessário, envie o 
equipamento para a assistência técnica autorizada. Nunca 
continue operando o equipamento que apresentar mau 
funcionamento. 

Faça inspeções periódicas para garantir o funcionamento 
seguro e eficiente do equipamento. Para realizar uma inspeção 
mais profunda em seu equipamento, leve-o para a assistência 
técnica autorizada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 18

TERMO DE GARANTIA 

Este produto é garantido contra defeitos de material e de fabricação por um período de 

6 (seis) meses para uso residencial normal ou por 3 (três) meses para uso comercial a 

contar da data de emissão da respectiva Nota Fiscal de Venda. 

Comprometemo-nos a reparar ou substituir, dentro do prazo citado, gratuitamente, 

peças que sejam reconhecidas pelo seu Departamento técnico como defeituosas, 

mediante aprovação da Solicitação de Garantia. 

A presente garantia limitada é intransferível, válida somente para o primeiro comprador 

e cobre unicamente o produto, ficando excluídos quaisquer eventuais danos e 

prejuízos decorrentes da aplicação do equipamento. Eventuais despesas como frete 

e/ou seguro entre o domicílio e a Assistência Técnica correrão por conta do 

comprador. 

Ficam excluídos da garantia: 

• Defeitos provocados por uso em desacordo com as instruções contidas no 

Manual do Proprietário; acidentes (queda, fogo, etc); utilização de peças não 

originais e consertos e/ou manutenção realizados por oficinas e/ou técnicos não 

autorizados. 

• Peças de reposição e manutenção natural, como velas, lubrificantes, filtros, 

tampa de combustível, cordão da partida, manípulos, retentores, juntas, 

dispositivos de segurança e itens similares. 

• Peças que sofrem desgaste natural com o uso, devido ao atrito, como pistão, 

cilindro, anéis de pistão, mancais, pinos, roletes, biela, virabrequim, molas, 

buchas. 

• Produtos violados. 

• Produtos cujo Certificado de Garantia esteja preenchido de forma incorreta e/ou 

sem o numero da Nota Fiscal de Venda. 

NOTA: Uma avaria durante o período de garantia não dá o direito ao comprador de 

interromper o pagamento, ou a descontos. 

IMPORTANTE: Guarde a nota fiscal de Venda, o Certificado de Garantia do produto e 

apresente-os quando necessitar de assistência técnica. 

ATENÇÃO: Leia o Manual de instruções do Proprietário e todos os avisos de perigo e 

atenção antes de operar o equipamento. 
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