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que acompanha o equipamento.

Ao encaminhar o produto a rede de autorizada MACROTOP, apresentar sempre
nota fiscal de compra do equipamento.
As despesas de frete e transporte até a autorizada MACROTOP mais próxima é de
responsabilidade do cliente.

Qualquer produto ou componente defeituoso coberto por esta garantia será
fornecido sem ônus ao consumidor.
Produtos defeituosos cobertos por esta garantia serão consertadas de acordo
com o fluxo normal de trabalho da rede autorizada MACROTOP a quem o produto
foi encaminhado para conserto e dependente da disponibilidade de peças para
reposição observando o prazo de 30 (trinta) dias conforme código de defesa do
consumidor.

AMACROTOP reserva-se no direito de alterar este manual sem prévio aviso.

PROVIDENCIAR

OBRIGAÇÕES MACROTOP

Leia e compreenda todas as advertências e instruções operacionais antes de
utilizar qualquer ferramenta ou equipamento. Ao utilizar ferramentas ou
equipamentos, precauções básicas de segurança devem sempre ser tomadas
para reduzir o risco de lesões corporais. A operação, manutenção ou modificação
imprópria de ferramentas ou equipamentos pode resultar em lesões graves e
danos à ferramenta/ao equipamento. As ferramentas e os equipamentos são
projetados para determinadas utilizações.

Para o uso apropriado deste equipamento siga as instruções de segurança.

1.Não deixe menores de idade, ou pessoas sem conhecimento ou experiência
trabalhar com a máquina.
2.Mantenha sua máquina sempre desligada da chave geral, quando estiver fora
do expediente, ou fazendo limpeza e manutenção da mesma.
3 Não force as ferramentas.As ferramentas terão um melhor desempenho quando
trabalhadas nos limites para as quais foram projetadas.
4 Nunca deixe de utilizar os equipamentos de proteção individual ( E.P.I.´s)
5 Realize a limpeza e lubrificação do fuso sempre que necessário, certificando-se
de que a chave geral esteja desligada.
6.Procure utilizar serras de boa qualidade, para proporcionar um melhor
acabamento à madeira.

ATENÇÃO! Dedos e mãos podem ficar seriamente
feridos havendo contato com a lamina.
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
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DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

MODELO

Potência

Rotação do eixo

Altura máx.de corte

Altura máx. de corte a 45º

Lãmina de corte

Inclinação da mesa

Dimensão da mesa

Nível de ruído

Peso Bruto

Tensão

SCM-1200

110v ou 220v

1200 watts

4000 rpm

83mm

58mm

Ø254 x 2,4/1,8 x Ø 15,9mm

0 - 45º

660 x 440mm

93 dB

19 kg

SCM-2000

2000 watts

3360 rpm

83mm

58mm

Ø315 x 3,6/2,4 x Ø 30mm

0 - 45º

800 x 550mm

93 dB

53 kg

SCM-2200

2200 watts

4080 rpm

80mm

52mm

0 - 45º

690 x 1020mm

93 dB

53 kg

Ø254 x 2,4/1,8 x Ø 15,9mm

110v/220v (Bivolt) Troca de tensão na fiação
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7.Não utilize madeiras recuperadas, pois as mesmas podem conter materiais
ferrosos como pregos, parafusos etc.
8.Não submeta a serra circular a chuva ou lugares úmidos.
9.Certifique-se de que a orientação da flecha da lâmina esteja de acordo com a da
mesa.

1. Monte a base como mostra ao lado,
usando 16 pinos M8x1.25x20m,
arruelas lisas 3/8" e porcas M8x1.25.
Alinhe os furos nos pés da base com
os furos nos suportes. Insira o pino no
furo do pé e no furo do suporte,
coloque uma arruela lisa no pino e
rosqueie a porca sextavada no pino.
Repita esse processo nos 15 furos
restantes, nos pés e nos suportes.

Recomenda-se deixar a base meio solta para posteriormente ajustar
melhor.

ACESSÓRIOS

07 - Kit

01

02 03 04

05

06

01 Régua da mesa

02 Protetor de cavacos (móvel)

03 Transferidor de graus
04.Chave de montagem
05. Volante
06. Bastão
07. Kit ( Parafusos,Anilhas, Braceletes)

.

.
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1. Não opere esta máquina até que ela seja montada e instalada de acordo com
as instruções.
2. Procure ajuda de outra pessoa qualificada se você não estiver familiarizado
com o funcionamento desta máquina.
3. Siga todos os códigos de fiação e conexões elétricas recomendadas.

ANTES DE USAR SEU APARELHO

Obs. Esta garantia é válida somente para produtos originais MACROTOP.
Esta garantia não cobre eventuais danos e prejuízos decorrentes da operação
inadequada e da utilização incorreta deste produto.
Pessoas Cobertas pela garantia.
O consumidor final é todo aquele que não tenha o propósito de revender o produto.
Pessoa a quem foi transferida a propriedade do produto dentro do período de
garantia, mas somente pelo saldo de período de garantia (as pessoas
identificadas nesses itens são denominadas de consumidores).

As seguintes situações não estão cobertas pela garantia:
Peças e componentes não fornecidos pela MACROTOP.
Qualquer defeito que resulte de acidentes, abuso, negligência, estragos

causados por ligação errada e uso inapropriado do produto.
Itens ou serviços necessários para uso normal e manutenção regular do

produto, ou seja;consertos necessários por excesso de sujeira, impurezas,
abrasivos, umidade, corrosão causados por uso de produtos não recomendados e
outras condições similares.

Danos causados pela não observância das instruções contidas neste manual.
Desgaste natural inerente à utilização do produto.
Equipamento enviado para consertos em assistências técnicas ou pessoas

não credenciadas pela MACROTOP.
Capacitores, interruptores, vedações, despesas de transportes.

A não será responsável por qualquer
incidente ou estrago adicional.Não há outra garantia expressa a não ser as
inclusas neste documento.Qualquer garantia que seja submetida na lei para
algum uso específico ou outro, para qualquer produto, somente será válido
durante o período de garantia legal conforme citado acima.

EXCLUSÃO DAGARANTIA

LIMITAÇÕES

�
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DIREITOS

OBRIGAÇÕES DO CONSUMIDOR

Esta garantia dá direitos legais específicos, conforme legislação em vigor.

Seguir as instruções de instalação, manutenção, operação, estocagem,
segurança e serviços conforme especificado no manual de instruções e utilização

Macrotop Ind. e Com. de Eletrosserras Ltda.
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MANUTENÇÃO

1 Mantenha o equipamento limpo e livre de impurezas.
2. Lubrifique periodicamente todas as partes moveis.
3. Certifique-se das condições do cabo elétrico e da ligação da máquina na
correta tensão.
4. Nunca desligar a máquina puxando pelo cabo.
5. Verificar se todos os componentes e acessórios estão devidamente
apertados.
6. Troque as partes desgastadas somente com partes apropriadas ao
equipamento.

.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA O QUE ESTÁ ERRADO? O QUE FAZER?

A SERRA
NÃO LIGA

1. A serra não está não ligada
na tomada.
2. Fusível queimado ou disjuntor
desarmado.
3. Cabo elétrico danificado.
4. Escovas gastas.

1. Ligue a serra na tomada.
2. Troque o fusível ou arme
o disjuntor
3. Solicite a troca do cabo elétrico
a uma assistência técnica.
4. Solicite a troca das escovas a
uma assistência técnica.

A SERRA FAZ
CORTES

INSATISFATÓRIOS

1. Lâmina cega.
2. A lâmina esta montada ao
contrário.
3. Resina ou piche na lâmina.
4. Lâmina imprópria para o
trabalho a ser feito.

1. Troque a lâmina.
2. Coloque a lâmina na posição
contrária
3. Remova a lâmina e limpe com
terebentina.
4. Troque a lâmina.

A LÂMINA NÃO
ATINGE

VELOCIDADE

1. O cabo da extensão é fino ou
longo demais.
2. Corrente residencial baixa.

1. Troque pelo cabo de extensão
adequado
2. Contate a sua companhia de
eletricidade.

A MÁQUINA VIBRA
EM EXCESSO

1. Base ou bancada em piso irregular.
2. Lâmina de serra danificada.

1. Recoloque em uma superfície
plana regular.
2. Troque a lâmina.

TERMO DE GARANTIA

A , oferece cobertura da garantia a
todos os produtos por ela comercializada contra defeito de fabricação pelos
períodos complementares conforme descritos a seguir. Pelo período de 6(seis)
meses sendo 3 (três) meses como garantia legal (lei 8.078 artigo 26) e mais 3 (três)
meses de garantia complementar (lei 8.078 art.50), válidos a partir da data de
compra, devidamente comprovada pela nota fiscal de venda ao consumidor final,
sujeitos as exclusões e limitações abaixo descritas.

Macrotop Ind. e Com. de Eletrosserras Ltda
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TROCA DA LÂMINA

4. Use proteções sempre que possível. Verifique se elas estão em seus lugares,
afixadas, e funcionando corretamente.
5. Antes do primeiro uso confira a voltagem do seu equipamento para utilizar de
acordo com a sua rede elétrica.
6. Todos equipamentos de segurança devem estar colocados antes de se ligar o
equipamento.
7. Verifique o disco que deve correr livremente.
8. Verifique a madeira a ser utilizada para assegurar-se de que não há pregos ou
materiais metálicos.

PROTEÇÃO DA LÂMINA

Cuidado: Desligue o aparelho e retire o
cabo da eletricidade da tomada antes
de realizar a manutenção.

1. Vire a roda de ajuste de profundidade
até a profundidade máxima de corte.
2. Retire a proteção da lamina conforme
figura ao lado.
3. Remova a parte superior da mesa e a
lâmina separadora.
4. Utilize uma chave inglesa para segurar
o parafuso e outra para afrouxar a porca
no sentido anti-horário.
5. Vire a roda de ajuste de profundidade até a profundidade mínima de corte para
facilitar a remoção.

O corte transversal requer o uso de um graminho para posicionar e guiar a peça.
Coloque a peça em contato com o graminho e avance tanto o graminho e a peça
em direção à lâmina da serra, conforme mostrado abaixo.

CORTE TRANSVERSAL
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CORTE LONGITUDINAL

O graminho pode ser usado em qualquer fenda da bancada. Para corte chanfrado
(lâmina enviesada), use a fenda da bancada que não causar interferência de sua
mão ou do graminho com a proteção da lâmina.
Inicie o corte lentamente, segurando a peça firmemente de encontro ao graminho
e à bancada. Uma das regras de operação de uma serra é nunca segurar ou tocar
a parte solta de uma peça. Segure a parte apoiada, e não a parte solta que foi
cortada.A introdução da madeira em cortes transversais continuará até que a peça
esteja cortada em duas e o graminho e a peça sejam trazidos de volta ao ponto de
partida. Antes de puxar a peça, uma boa prática é mover a peça lateralmente para
que se afaste um pouco da lâmina.

O corte longitudinal é realizado em toda a extensão da prancha. A guia de corte é
usada para posicionar e guiar a peça. Uma das margens da peça corre em contato
com a guia de corte, enquanto o lado plano da prancha se acomoda na bancada.
Como a peça é empurrada ao longo da guia de corte, ela deve ter uma margem
reta e entrar em contato com a bancada. Deve ser usada uma proteção para a
lâmina da serra.

1. Ligue o motor e introduza a peça segurando-a e pressionando-a contra a guia de
corte. Nunca se posicione na linha de corte da serra durante a realização do corte
longitudinal. Segure a peça com as duas mãos e empurre-a ao longo da guia de
corte introduzindo-a na lâmina da serra conforme figura acima. Em seguida, a
peça pode ser introduzida na lâmina da serra com uma ou duas mãos. Depois que
a peça estiver além da lâmina da serra e dos retentores anti-retrocesso, solte a
peça. Ao fazer isso, a peça ficará na bancada, inclinarse-á levemente para cima e
será travada pela extremidade da proteção traseira, ou escorregará para fora da
bancada e para o chão. Ou a introdução da peça pode continuar até a extremidade
da bancada; e depois a peça é levantada e trazida ao longo da margem externa da
guia de corte.

2. Se a largura da peça cortada longitudinalmente for menor que 10 cm, um bastão

deverá ser usado para empurrar a peça completamente, como mostra a figura
abaixo.

3. O corte longitudinal de peças pequenas pode ser perigoso se não for feito
cuidadosamente. Peças estreitas normalmente não podem ser cortadas com a
proteção em posição. Se a peça for pequena o suficiente, use uma plaina. Ao
cortar um material com largura inferior a 2 polegadas (5 cm), uma plaina pode ser
um acessório muito útil, já que bastões comuns podem interferir na proteção da
lâmina.

AJUSTANDO O CORTE EM ÂNGULOS

A inclinação do disco de corte e feita no regulador de ângulo. O mesmo permite
girar no sentido anti-horario em seguida o disco ira inclinar somente para esquerda
conforme figura.

1. Para cortar em ângulo de 0º a 45º
(graus), solte a parte interna do regulador
de graus girando-o no sentido anti-
horário. Para apertar, gire-a parte interna
do regulador no sentido horário.

2. Para colocar no ângulo desejado, solte-o e gire a parte externa do regulador no
sentido anti-horário.
O indicador da escala irá mover-se ate o ângulo desejado.

AJUSTANDO A PROFUNDIDADE DE CORTE

1. Monte o volante na máquina.

2. A profundidade de corte é ajustável no volante.
Para subir o disco de corte gire o volante no
sentido horário. Para descer gire-o no sentido
anti-horario.
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