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01. Secção doS aviSoS

02. PrecauçõeS de 
Segurança

02.1. explicação da simbologia utilizada 
na máquina

Não utilizar líquidos nas oper-
ações de limpeza da máquina.
Todas as reparações têm de ser 
executadas em concessionári-
os autorizados Dormak.

Esta máquina corta-relva pode 
ser perigosa e causar lesões 
graves ao operador e a tercei-
ros, pelo que todos os avisos 
e instruções de segurança de-

vem ser rigorosamente respeitados, sendo 
o operador  responsável pela sua leitura e 
correta interpretação. Só assim é possível 
garantir todas as condições de segurança na 
utilização do equipamento.

Perigo! Antes de por em fun-
cionamento, ler o manual de 
instruções.

Não expor nem utilizar a 
máquina à chuva. 

Perigo de lesão por escorregar 
– não trabalhe quando a relva 
está húmida. 

Nunca coloque as mãos, pés ou 
qualquer outra parte do corpo 
perto das partes rotativas.

Retire a ficha da tomada antes 
de realizar qualquer operação 
de manutenção ou limpeza da 
máquina corta-relva. 

Perigo de lesão devido a pos-
síveis projeções de objetos 
sólidos.

Trabalhar em zonas de grande 
inclinação pode ser perigoso.

Perigo de projeções. Nenhuma 
pessoa, especialmente crian-
ças, ou animais devem per-
manecer na área de trabalho.

Mantenha o cabo de alimen-
tação afastado dos disposi-
tivos de corte.
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2.2. em geral

1. Este equipamento não pode ser utilizado 
por pessoas com deficiências físicas, mentais 
ou sensitivas, crianças ou ainda por pessoas 
com falta de experiência e conhecimentos. 
As crianças devem ser supervisionadas de 
modo a que não façam do produto um brin-
quedo. Por medida de segurança, crianças 
com menos de 16 anos não podem utilizar a 
máquina corta-relva.

2. Use a máquina corta-relva apenas para as 
funções e do modo descritos neste manual.

3. Nunca utilize a máquina corta-relva quando 
se sente cansado, doente ou sob a influência de 
bebidas alcoólicas, drogas ou medicamentos.

4. O operador é responsável por acidentes 
que lesem outras pessoas ou bens.

2.3. eletricidade

1. Recomenda-se a utilização de um dispo-
sitivo de corrente residual (R.C.D. – Residual 
Current Device) com uma corrente de disparo 
não superior a 30mA. Mesmo com um dispo-
sitivo de corrente residual não é possível 
garantir 100% de segurança, como tal deve 
adoptar sempre práticas de trabalho seguras. 
Verifique  o seu dispositivo de corrente resi-
dual sempre que o utilizar.

2. Antes de utilizar a máquina corta-relva 
verifique o cabo elétrico:  se o cabo estiver 
danificado ou em mau estado substitua-o. 
Nunca utilizar a máquina se o cabo estiver da-
nificado ou em mau estado.

3. Se o cabo elétrico se cortar ou o isolamen-
to ficar danificado durante a utilização da 
máquina corta-relva desligue de imediato a 
eletricidade. Não toque no cabo elétrico até 
que esteja desligado da eletricidade. Não re-
pare um cabo danificado, substitua-o!

4. O cabo deve estar desenrolado; um cabo 
enrolado pode aquecer demasiado, reduzin-
do a eficácia da máquina corta-relva.

5. Mantenha o cabo afastado da máquina, e 
trabalhe sempre afastado da fonte de ener-
gia. Não corte a relva aos círculos, mas sim 
em retas paralelas.

6. Não puxe o cabo elétrico sobre objetos 
cortantes.

7. Desligue sempre a máquina corta-relva antes 
de desligar a tomada ou cabos de extensão.

8. Desligue a máquina corta-relva, desligue a 
tomada e certifique-se de que os cabos não 
estão danificados antes de enrolar o cabo e 
arrumá-lo. Não repare um cabo danificado, 
substitua-o.

9. Enrole o cabo elétrico com cuidado evitan-
do que se forme nós.

10. Nunca arraste a máquina corta-relva pu-
xando pelo cabo.

11. Nunca puxe pelos cabos para desligar 
qualquer uma das fichas.

12. A máquina corta-relva só pode funcionar 
com tensão elétrica AC 230V.
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13. A máquina corta-relva tem isolamento, 
como tal, nunca deve ser ligado qualquer 
elemento da máquina à terra nem o isola-
mento deve ser removido.

2.4. cabos
Todos os cabos de extensão utilizados de-
vem respeitar as secções mínimas indicadas 
na tabela:

2.5. Preparação

1. Quando utilizar a máquina corta-relva use 
sempre calçado resistente e calças compridas.

2. Certifique-se que o relvado não tem paus, 
pedras, arames ou qualquer outro objeto que 
possa ser projetado ou danificar a lâmina.

3. Antes de utilizar a máquina corta-relva ou 
após algum choque elétrico verifique se há 
algum elemento danificado ou com sinal de 
desgaste. Se alguma destas situações se verifi-
car deve substituir esse elemento de imediato.

4. Quando substituir as lâminas substituía 
igualmente as respectivas peças de suporte.

2.6. utilização

1. Utilize a máquina corta-relva apenas duran-
te o dia ou em locais com ótima luz artificial.

2. Evite cortar a relva quando ela se encontra molha-
da. Nunca se descalce quando a relva está molhada.

3. Quando corta a relva em encostas deve ter 
especial cuidado com o calçado, utilize cal-
çado que não escorregue.

4. Em encostas corte a relva na horizontal e 
nunca para cima e para baixo.

5. Tenha cuidado quando muda de direção, 
principalmente em encostas.

6. Caminhe, não corra.

7. Escolha sempre uma posição segura e está-
vel quando estiver a trabalhar, principalmente 
em encostas. Não utilize a máquina corta-
-relva perto de piscinas ou poços nos jardins.

8. Quando cortar a relva tenha especial cui-
dado quando recua, pois pode tropeçar.

9. Quando cortar a relva não puxe a máquina 
corta-relva na sua direção.

10. O transporte da máquina corta-relva deve 
ser feito com a máquina desligada, principal-
mente em superfícies não relvadas.

11.Nunca utilize a máquina corta-relva com 
protetores danificados ou fora do lugar.

12. Mantenha sempre mãos e pés afastados 
dos dispositivos de corte, especialmente 
quando o motor estiver ligado. Em possíveis 
intervenções de reparação ou verificação 
dos dispositivos de corte utilizar luvas e 
roupa adequada. Estas reparações ou verifi-
cações devem ser sempre executadas com o 
motor desligado e com a máquina corta-relva 
desligada da eletricidade.

voLTageM coMPriMenTo 
do caBo

Secção 
MÍniMa

230 V / 50 Hz Até 20 m 1.5 mm2

230 V / 50 Hz 20 – 50 m 2.5 mm2
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13. Não incline a máquina quando o motor está 
ligado ou com a máquina ligada à eletricidade.

14. Mantenha as mãos afastadas do canal de 
descarga da relva.

15. Nunca pegue ou transporte a máquina corta-
-relva em funcionamento ou ligada à eletricidade.

16. Desligue a ficha da tomada:

- Sempre que deixar a máquina sem supervi-
são de alguém habilitado a utilizá-la;

- Antes de remover qualquer objeto que blo-
queie a máquina;

- Antes de verificar ou manusear qualquer 
peça elétrica;

- Se bater num objeto. Não volte a usar a máqui-
na corta-relva antes de se certificar que está em 
boas condições de segurança e funcionamento;

- Se a máquina corta-relva começar a vibrar 
de uma forma anormal, pare de imediato e 
verifique se a lâmina se encontra correta-
mente apertada. Em caso de dúvida recorra a 
um posto de assistência autorizado Dormak.

2.7. armazenamento e Manutenção

1. Cuidado: não toque na lâmina em mo-
vimento. Quando se encontra parada, sem 
ligação à corrente elétrica, utilizar luvas de 
proteção e roupa adequada.

2. Mantenha todos os parafusos, cavilhas e 
porcas bem apertadas, pois só assim a má-
quina está em boas condições de segurança.

3. Verifique o cesto de recolha frequen-
temente para identificar qualquer tipo de 
desgaste ou deterioração. 

4. Por razões de segurança e desempenho 
substitua todas as peças que apresentem 
desgaste ou se encontrem danificadas.

5. Utilize apenas peças de substituição DOR-
MAK nesta máquina corta-relva.

6. Armazenar em local fresco e seco, fora do al-
cance de crianças. Não armazenar no exterior.

03. MonTageM da 
Máquina corTa-reLva
3.1. Montagem do braço

1. Remova a esponja protetora que envolve 
o braço;

2. Certifique-se de que o cabo elétrico não 
está enrolado e se encontra do lado de fora 
do braço;

3. Coloque o braço na calha do braço inferior 
conforme ilustração A;

4. Selecionar a altura do braço, 1 ou 2, e in-
troduzir os parafusos conforme ilustração B;

5. Colocar eixo do aperto rápido no respetivo 
orifício do aperto rápido (ilustração C), apertar 
o aperto rápido (X voltas) e “trancar” o mesmo.

6. Colocar os clips de fixação do cabo confor-
me ilustração D.
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3.2. Montagem do saco de recolha

1. Colocar o arame de suporte do cesto de 
recolha no hard-top, conforme ilustração E.

04. FuncionaMenTo
4.1. como ajustar a altura de corte

A altura de corte é ajustada pelo movimento 
ascendente ou descendente das rodas, efec-
tuado através da alavanca de ajuste altura de 
corte (conforme ilustração F).
A máquina corta-relva tem 6 posições de al-
tura de corte que variam entre 20 e 65 mm.

nota:  a altura de corte recomendada para a 
maioria das relvas é uma altura média. A quali-
dade de corte e a recolha da relva poderão não 
ser as melhores se o corte for demasiado baixo.

4.2. como arrancar e parar

4.2.1. como arrancar o seu corta-relva

1. Ligue o cabo de extensão ao dispositivo elé-
trico de acionamento;

2. Certifique-se de que o cabo de extensão não 
se encontra debaixo da máquina corta-relva;

3. Ligue o cabo de extensão à eletricidade;

4. O dipositivo elétrico de acionamento 
vem equipado com um botão “lock off” que 
permite evitar arranques acidentais da má-
quina corta-relva. Carregue no botão “lock 
off” e de seguida pressione a alavanca “on/
off” do dispositivo,  mantendo-a pressio-
nada enquanto pretender que a máquina 

se mantenha em funcionamento. Após a 
alavanca “on/off” ser  pressionada o botão 
“lock off” deverá ser solto. (Ilustração G)

nota: não deve utilizar a alavanca “on/off” 
intermitentemente.

4.2.2. como parar o seu corta-relva

1. Liberte a alavanca “on/off” (Ilustração H).

4.3. como saber se o saco de recolha esta cheio

À medida que o saco de recolha enche,  a 
tampa do respiro vai-se fechando (ilustração 
I). Quando a tampa estiver fechada desligue 
a máquina e esvazie o saco de recolha.

4.4. como aplicar o adaptador de mulching

1. A máquina corta-relva tem que estar des-
ligada e desconectada da rede elétrica para 
proceder à alteração. O operador deve estar 
com luvas e roupa adequada.

2. Remova o saco de recolha;

3. Colocar a máquina de lado conforme ilus-
tração J;

4. Colocar o adaptador de mulching con-
forme ilustração K. Deverá verificar se o 
adaptador de mulching se encontra correta-
mente fixado antes de recolocar a máquina 
na posição normal.

4.5. como cortar relva

A sua máquina corta-relva pode ser utilizada 
para cortar relva das seguintes maneiras:
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- Com saco de recolha: a relva é recolhida de 
modo eficaz e comprimida no saco de recolha.

- Com adaptador de mulching: a relva é 
cortada e desfeita em pequenas aparas 
que servirão de fertilizante para o relvado.

1. Comece a cortar a relva no local  mais pró-
ximo do ponto de acesso à eletricidade,  para 
que o cabo possa ficar estendido sobre a rel-
va que já cortou.

2. Corte a relva frequentemente durante a 
época de crescimento, pois ela não deve ser 
cortada mais do 1/3 de cada vez.

não sobrecarregue a sua máquina corta-relva
O corte de relva muito alta pode levar à di-
minuição da rotação do motor, o que será 
percetível ao ouvido. Com esta diminuição 
de velocidade do motor, este pode entrar em 
sobrecarga o que causará estragos na máqui-
na corta-relva. Quando cortar relva muito alta 
e densa faça um primeiro corte com uma al-
tura mais elevada, e só depois torne a cortar 
a uma altura mais baixa. Assim irá diminuir o 
risco de sobrecarga. 

05. coMo cuidar da Sua 
Máquina corTa-reLva

5.1. como limpar

- Use sempre luvas adequadas;

- IMPORTANTE: é da maior importância man-
ter a máquina corta-relva limpa. Aparas de 
relva deixadas em qualquer entrada de ar 

ou por baixo do deck podem tornar-se ele-
mentos potencialmente perigosos por risco 
de incêndio.

1. Retire a relva do deck com uma escova;

2. Com uma escova macia, remova aparas de 
relva das entradas de ar, canal de saída de 
relva e do saco de recolha;

3. Limpe a superfície visível da máquina com 
um pano seco.

- IMPORTANTE: nunca use água para lim-
par a máquina corta-relva. Não limpe com 
produtos químicos, incluindo gasolina, ou 
solventes – alguns destes produtos podem 
danificar as peças de plástico importantes 
para a máquina.

5.2. como armazenar a máquina corta-relva

Armazene num lugar fresco e seco onde 
esteja protegida contra estragos, fora do 
alcance das crianças. Nunca armazene 
no exterior. 

No final da estação de corte de relva:

1. Substitua as porcas, pernos ou parafusos, 
se for necessário.

2. Limpe adequadamente a máquina.

3. Certifique-se que o cabo elétrico está cor-
retamente armazenado para evitar estragos.
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06. SugeSTão Para reSoLuçõeS de ProBLeMaS

PROBLEMA SUGESTÃO

FaLHaS eM 
Funciona-
MenTo

- O procedimento correto de arranque está a ser seguido? Consulte “Como arrancar 
a sua máquina corta-relva”.
- A energia está ligada?
- O disjuntor está ligado?
- Se o disjuntor continua a desligar, desligue o disjuntor geral e dirija-se a um ponto 
de assistência autorizado Dormak.

Fraca 
recoLHa de 
reLva

1. Desligue a eletricidade;
2. Limpe o exterior das tomadas de ar, canal de saída da relva e parte inferior do deck;
3. Ajuste uma altura de corte mais alta;
4. Se a fraca recolha continuar dirija-se a um ponto de assistência autorizado Dormak.

viBração 
eXceSSiva

1. Desligue a eletricidade;
2. Verifique se a lâmina está montada corretamente.
3. Se a lâmina estiver danificada ou excessivamente desgastada substitua-a por uma 
nova.
4. Se a vibração persistir dirija-se a um ponto de assistência autorizado Dormak.

a Máquina 
corTa-reLva 
Torna-Se 
PeSada Para 
eMPurrar

1. Desligue a eletricidade;
2. Quando cortar relva alta ou usar a máquina em terreno desnivelado, a altura de 
corte deve ser ajustada para uma posição mais alta.
3. Verifique se as rodas estão a rodar livremente.
4. Se o problema persistir dirija-se a um ponto de assistência autorizado Dormak. 

07. garanTia

A Dormak garante este produto durante 2 
anos (a começar na data da compra). Esta 
garantia cobre todos os defeitos graves na 
máquina que for provado serem causados 
por falhas ou defeitos de fabrico. No período 
de garantia, a Dormak substituirá a máquina 
ou procederá à sua reparação gratuitamente 
se se verificarem as seguintes condições:

- A unidade deve ter sido manuseada cor-
retamente e devem ter sido respeitadas as 
instruções de utilização.
- Não ter havido qualquer tentativa de reparação 
pelo comprador ou por terceiro não autorizado.

A lâmina é uma peça que sofre desgaste na-
tural e não está coberta pela garantia.

Se a sua máquina corta-relva sofrer uma 
avaria, por favor dirija-se com a mesma a 
um ponto de assistência autorizado Dormak 
juntamente com uma cópia do recibo de 
compra e uma descrição da avaria.

08. recoMendaçõeS 
de Serviço

Recomendamos vivamente que providencie 
a manutenção do seu produto pelo menos 
uma vez por ano.
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