
Para sua própria segurança, leia este manual antes de utilizar o seu novo aparelho. O não-cumprimento das instruções 
poderá resultar em lesão corporal grave. Familiarize-se com a sua máquina antes de cada utilização. 
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   Este manual é uma tradução do manual original. 
 

 
   TIJARDIM – Equipamentos de Jardim, Lda, 
Zona Industrial de Mamodeiro, 3810 – 783 Aveiro 

Portugal 
 
 

                            DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE PARA AS MÁQUINAS 
                 (Diretiva 2006/42/CE, APENDICE IX) 

 
 
        
     FABRICANTE/ IMPORTADOR (Denominação Social): Tijardim-Equipamentos de Jardim Lda. 
 
     ENDEREÇO do fabricante/importador: Zona Industrial de Mamodeiro, 3810-783 Aveiro - Portugal 
    Tlf.: 234 941 082/ Fax: 234 943 142  
 
 

PELA PRESENTE DECLARA QUE: 
 

Denominação genérica: Roçador 
Função: máquina para cortar ervas, matos e pastagens 

Tipo: Roçador 
Marca: DORMAK 

Modelo: DK 43 SW 
 

Está conforme as disposições da Diretiva Máquinas (Diretiva 2006/42/CE, apêndice IX), bem como a 
legislação nacional que a transpõe. 
      
         
Nível de potência sonoro (EN ISO 22868): 115 dB(A) 
      
 

MAIS DECLARA QUE: 
     Foram observadas as seguintes normas: Norma EN ISO 11806 -1:2011, E*21 2016/1628 
 
 
Signatário autorizado e responsável documentação técnica:  
 
 
 

 
 
Nome: Rui Vieira – Diretor Geral 
Em nome e por conta de TIJARDIM-EQUIPAMENTOS DE JARDIM LDA.  
Data 29/11/2018 
Toda a informação técnica é elaborada no endereço acima.  

Número de série/ Serial Number: 
 
_______________________________ 
 
Ano de fabrico 2019 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO INTRODUÇÃO PT PT 
TRANSPORTE, MANUSEAMENTO 
• O motor deverá estar desligado quando a unidade 

for transportada entre áreas de trabalho. 
• Após a paragem do motor, o silenciador ainda 

está quente. Nunca toque nas peças quentes, tais 
como o silenciador. 

• Confirme que não ocorreu qualquer fuga de 
combustível do tanque. 

• Permita que o motor arrefeça; esvazie o tanque 
de combustível e prepare o aparelho para a 
movimentação antes do transporte num veículo; 
se a lâmina for fixa, utilize sempre a proteção da 
lâmina. 

• Instale a proteção da lâmina. 
Abra a proteção da lâmina e instale a lâmina, 
colocando então o pino na ranhura da proteção. 

Esvazie o tanque de combustível antes 
do transporte, de modo a evitar fugas 
do motor. 
Para evitar que o acessório de corte 
danifique o aparador em escova e os 
indivíduos, remova o acessório de 
corte e, simultaneamente, restitua a o 
aparador em escova ao estado de 
fábrica, depositando então todas as 
peças na embalagem. 
Antes do transporte, todas as peças 
deverão ser embaladas e validadas 
como seguras. 

AVISO PERIGO 

PROTEÇÃO 
DA LÂMINA 

LÂMINA 

Velocidade máx. 
10000 min-1 

ENTALHE 
PINO 

INSTALAÇÃO DA PROTEÇÃO DA 
LÂMINA 

ARMAZENAMENTO ALARGADO 
• Inspecione, limpe e repare a unidade, se 

necessário. 
• Remova todo o combustível do tanque. 
• O arranque do motor consumirá todo o 

combustível na linha de combustível e 
no carburador. 

• Remova a vela de ignição e verta uma 
colher de chá de óleo de motor limpo no 
orifício da vela de ignição do cilindro. 

• Armazene num local limpo, seco e livre 
de poeira. 

AVISO 

AVISO PERIGO 

PERIGO 

Não armazene numa área fechada onde 
os vapores de combustível possam 
alcançar a chama aberta de caldeiras, 
aquecedores, fornalhas, etc. Armazene  
apenas num local fechado e bem 
ventilado. 

Coloque sempre a proteção da lâmina 
na lâmina quando não estiver a utilizar 
o aparelho. 
Remova a proteção da lâmina antes de 
utilizar o aparelho. Se não a remover, a 
proteção da lâmina pode tornar-se um 
objeto de arremesso assim que a lâmina 
começar a rodar. 

Obrigado por adquirir a roçadora da nossa Empresa. Este manual explica como 
manusear bem a roçadora. Antes de a utilizar, leia este manual do utilização 
atentamente, utilize a máquina corretamente e realize a sua tarefa em segurança. 
A propósito, devido a diferenças nas especificações, todos os dados da sua máquina 
poderão não estar de acordo com este manual. Pedimos a sua compreensão. 
A máquina destina-se ao corte de árvores de fruto e vegetação mole. 

DADOS TÉCNICOS 

MODELO  DK 43 SW  

Unidade 
Principal 

Tipo remoto Embraiagem centrífuga automática; 
Engrenagem bisel em espiral; Eixo acionador 

Velocidade máxima do eixo de engrenagem / 
velocidade do motor (min-1) 8500/10000 

Velocidade de inatividade (min-1) 3000+/-300 

Valores de vibração em cada pega (m/s) <15 <7,5 <7,5 

Valores da pressão sonora [dB(A)] <109 

Valores da potência sonora [dB(B)] <120 

Proporção de redução 16:19 

Direção de rotação da lâmina Contrária aos ponteiros do relógio (vista de 
cima) 

Tipo de pega Pega em “U” 

Peso seco (kg) 7,5 8 8,1 

Motor 

Nome do motor 1E36F 1E40F 1E44F 

Tipo Motor com arrefecimento de ar; 2 ciclos; 
válvula de pistão; motor a gasolina 

Deslocamento (mL) 32,6 42,7 51,7 

Saída máxima (kW/min-1) 0,9/7500 1,1/7500 1,3/7500 

Carburador Tipo-diagrama 

Ignição Ignição eletrónica sem contacto 

Método de arranque Tipo de recuo 

Combustível utilizado Gasolina misturada com óleo de lubrificação 
(40:1) 

Capacidade do tanque de combustível (L) 0,65 0,7 0,7 

Peso seco (kg) 3,6 4,2 4,3 
Lâminas padrão (mm) 255 mm – 3 lâminas (255 x 1,4) 
Cabeça de nylon/corda de nylon padrão Alimentação de linha dupla / 2,5 mm (nylon 66) 
Comprimento da secção do tubo principal (mm) 1500 
Comprimento da secção do eixo acionador (mm) 1522 
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15m (50FT) 

Alguns dos seguintes símbolos poderão ser utilizados nesta ferramenta. Analise-os e compreenda o seu significado. 
A devida interpretação destes símbolos permitir-lhe-á utilizar a ferramenta de forma correta e segura. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Filtro de combustível 
• O tanque de combustível está equipado com um filtro. O 

filtro está localizado na ponta do tubo de combustível e 
pode ser retirado através da porta de combustível com 
um gancho ou ligação. 

• Verifique o filtro de combustível periodicamente. Não 
permita que entre poeira no tanque de combustível. O 
filtro entupido poderá causar dificuldades no arranque do 
motor ou anomalias no desempenho do motor. 

• Quando o filtro estiver sujo, substitua o filtro. 
• Quando o interior do tanque de combustível estiver sujo, 

poderá ser limpo ao lavar o tanque com gasolina. 
• When filter is dirty, replace the filter. 

 
 
Vela de ignição 
• Não tente remover a vela do motor quente de modo a 

evitar possíveis danos nos fios. 
• Limpe e substitua a vela se esta estiver suja com 

depósitos oleosos pesados. 
• Substitua a vela se o elétrodo central estiver gasto na 

ponta. 
• Espaço de ignição 0,6-0,7 mm (.023” .028”) 
• Torniquete de fixação = 14-15 Nm (125-135 in.lb) 

 
 

Engrenagem 
Após trabalhar (40-50) horas, encha com a quantidade 
certa de gordura. 
Remova o parafuso e coloque a gordura com base de lítio. 
Gire manualmente o eixo até a gordura emergir e então 
volte a apertar o parafuso. 

 

 
 

SÍMBOLO NOME DESIGNAÇÃO/EXPLICAÇÃO 
 

Alerta de segurança Indica perigo, aviso ou cuidado. Significa atenção! A sua 
segurança está envolvida. 

 

 
Leia o manual do 
utilizador 

Leia o manual do utilizador e siga todos os avisos e 
instruções de segurança. 

 

 
Alerta de ricochete Perigo de ricochete. 

 
 
 
 
 
 

15m (50FT) 

Mantenha os 
observadores afastados 

Mantenha os observadores (especialmente crianças e 
animais) a pelo menos 15m de distância da área de trabalho. 

 

 
Não utilize a lâmina 
dentada 

Esta unidade não deverá ser utilizada com uma lâmina do 
tipo dentado. 

 

 
Atenção ao impulso da 
lâmina 

Movimento contínuo da lâmina de serra após cortar o tronco. 

 
Luvas Utilize luvas antiderrapantes para trabalhos pesados. 

 
Botas Utilize calçado de segurança antiderrapante quando usar o 

equipamento. 
  Utilize proteção ocular, auditiva e cranial quando usar este 

equipamento. 

 
XXX 

 
Nível de potência sonora garantida. 

  Para reduzir o risco de lesão ou danos, evite o contacto com 
qualquer superfície quente. 

  
Perigo de fogo/materiais inflamáveis. 

 
 
 

MAX 
min-1 RPM Decal Direção rotativa e velocidade máxima do eixo para o 

acessório de corte. 
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• O acessório de corte não deverá rodar em modo 
de inatividade. Se este requisito não for 
cumprido, a embraiagem deverá ser ajustada ou a 
máquina precisará de manutenção urgente por 
um técnico qualificado. 
 

• Poderá realizar os ajustes e reparações descritos 
no presente. Para outras reparações, contacte um 
agente de reparação autorizado. 
 

• As consequências da manutenção imprópria 
poderá incluir depósitos de carbono excessivos, 
resultando na perda de desempenho e derrame de 
resíduos oleosos negros pelo silenciador. 
 

• Certifique-se de que todas as proteções, alças, 
defletores e pegas estão devidamente e 
seguramente presas de modo a evitar o risco de 
lesão corporal. 

 
PORTA DE EXAUSTÃO E 
SILENCIADOR 
• Dependendo do tipo de combustível utilizado, do 
tipo e quantidade de óleo usado e/ou das suas 
condições de funcionamento, a porta de exaustão 
e o silenciador poderão ser bloqueados com 
depósitos de carbono. Se reparar numa redução 
de potência na sua ferramenta elétrica a gasolina, 
um técnico de reparação qualificado deverá 
remover estes depósitos para restaurar o 
desempenho. 

 
Filtro de ar 
• A acumulação de poeira no filtro de ar 
reduzirá a eficiência do motor, 
aumentará o consumo de combustível e 
permitirá que partículas abrasivas entrem 
no motor. Remova o filtro de ar as vezes 
necessárias para o manter limpo. 

• A poeira superficial pode ser facilmente 
removida ao bater no filtro. Os depósitos 
fortes deverão ser lavados com um 
solvente adequado. 

• Remova a tampa do filtro ao pressionar o 
botão. 

 
 
 

tampa exterior 
 
 
 
 
 
 
 

pressione o botão 
 
 

rede do filtro 
 
 
 
 
 

AJUSTE DO CARBURADOR 
Não ajuste o carburador, salvo se necessário. 
Se tiver problemas com o carburador, 
contacte o seu distribuidor. O ajuste indevido 
poderá causar danos no motor e invalidar a 
garantia. 

Alguns dos seguintes símbolos poderão ser utilizados nesta ferramenta. Analise-os e compreenda o seu significado. A 
devida interpretação destes símbolos permitir-lhe-á utilizar a ferramenta de forma correta e segura. 

 
SÍMBOLO NOME DESIGNAÇÃO/EXPLICAÇÃO 

 
  Alavanca de 

travagem 
travar (fechado)    executar (aberto) 

 
START STOP Interruptor de 

ignição 

 

 
 
 

 

 
 
 
Combustível 

Utilize gasolina sem chumbo destinada a veículos motorizados 
com um índice de octanagem de 91([R+M]/2) ou superior. 

Utilize óleo de dois tempos para os motores de refrigeração a ar. 

Misture completamente a mistura de combustível e volte a 
misturar antes de reabastecer. 

 

 
Proibido Fumar Não fume enquanto mistura o combustível ou abastece o tanque 

de combustível. 

Utilize apenas peças suplentes, 
acessórios e anexos do fabricante. O 
seu não-cumprimento poderá causar 
possíveis lesões, baixo desempenho e 
poderá invalidar a sua garantia. 

CUIDADO AVISO 
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Bloqueio do ativador 

Int. ignição 
- ARRANQUE   
O- STOP 
 

Ativador Acel. 

 
Bloqueio (fechado) 
Execução (aberto) 

Alavanca de bloqueio 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bomba de escorva 

 

As precauções de segurança adequadas deverão ser observadas. Tal como todos os equipamentos 
elétricos, este aparelho deverá ser manuseado com cuidado. NÃO SE EXPONHA OU EXPONHA 
TERCEIROS AO PERIGO. 
Siga estas regras gerais. Não permita que terceiros utilizem esta máquina, salvo se forem totalmente 
responsáveis e tiverem lido e compreendido o manual da máquina, estando ainda qualificados para 
a sua utilização. Esta máquina não deverá ser utilizada por crianças. 
• Utilize sempre óculos de segurança para proteção ocular. Vista-se adequadamente, não use 

roupas largas ou joias que se possam prender nas peças rotativas do aparelho. Deverá sempre 
utilizar calçado seguro, robusto e antiderrapante. Os cabelos longos deverão estar sempre 
presos. Recomenda-se que as pernas e pés estejam protegidos contra os resíduos que possam 
ser projetados durante a utilização. 

• Antes de utilizar e após quedas ou outros impactos, procure peças solvas (roscas, cavilhas, 
parafusos, etc.) e quaisquer danos em toda a máquina. Repare-as ou substitua-as, conforme o 
necessário.  

• NÃO UTILIZE qualquer acessório com esta cabeça motora, salvo aqueles recomendados pela 
nossa empresa. Tal poderá resultar em lesões graves para o utilizador e observadores, assim 
como em danos para a máquina. 

• Mantenha as pegas desprovidas de óleo e combustível. 
• Utilize sempre as pegas corretas e a alça de ombro quando corta. 
• Não fume enquanto mistura o combustível ou abastece o tanque. 
• Não misture o combustível num local fechado ou próximo de chamas abertas. Certifique-se de 

que dispõe da ventilação adequada. 
• Misture e armazene o combustível num recipiente devidamente rotulado que tenha sido 

aprovado pelos códigos e diretivas locais para tal utilização. 
• Nunca remova a tampa do tanque de combustível enquanto o motor está em funcionamento. 
• Nunca arranque ou ligue o motor dentro de um local ou edifício fechado. Os fumos de 

exaustão contêm monóxido de carbono nocivo. 
• Nunca tente realizar quaisquer ajustes no motor enquanto o aparelho está em funcionamento e 

preso ao utilizador. Realize os ajustes no motor com o aparelho pousado numa superfície lisa 
e limpa. 

• Não puxe o cabo. 
• Não levante a máquina por outro local se não pela pega do eixo. 
• Não pouse a máquina no chão enquanto o motor está em funcionamento (ex. em inatividade). 
• Verifique regularmente a existência de danos e de avarias nas peças, componentes ou cabos. 

ARRANQUE DO MOTOR E 
PROCEDIMENTOS DE PARAGEM 
ARRANQUE DO MOTOR A FRIO 
1.Mova o interruptor de ignição para “ARRANQUE” 
2.Empurre ligeiramente a bomba de escorva 
repetidamente (7 a 10 vezes) até entrar combustível 
na bomba de escorva. 
3.Puxe a alavanca de bloqueio para o bloqueio 
(fechado). 
4.Mova o ativador de aceleração e mantenha-o na 
posição com o bloqueio de aceleração (se presente). 
5.Puxe a alavanca de arranque até o arranque em 
falso do motor. 
6.Empurre a alavanca de bloqueio para a frente (o 
manuseamento excessivo da alavanca causará o 
alagamento do motor, dificultando o arranque). 
7.Puxe a pega de arranque até o motor ligar. 
8.Quando o motor ligar, desconecte o arranque ao 
girar a alavanca de bloqueio para “EXECUTAR”. 
9.Solte o bloqueio de aceleração (se presente) ao 
pressionar brevemente o ativador de aceleração. 
10.Permita que o motor aqueça durante uns minutos 
antes de utilizar o aparelho. 

 

 
 

ARRANQUE DO MOTOR A 
QUENTE 

                  Ponha a alavanca de bloqueio em “EXECUTAR” 
-Se o tanque de combustível não estiver vazio, 
empurre o arranque uma a três vezes e o motor 
ligará. 
-Se o tanque de combustível estiver vazio, após o 
reabastecimento, repita os passos 1-2-7 acima. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARAGEM DO MOTOR 
• Solte o ativador de aceleração e permita 
que o motor trabalhe em ponto morto 
durante uns segundos. 

• Mova o interruptor para a posição 
“STOP”. 

Bloqueio acel. 

Int. ignição 
- ARRANQUE   
O- STOP 

Ativador Acelera. 

Bloqueio do ativador 

Se a corda de arranque for repetidamente 
puxada com o bloqueio colocado, poderá 
inundar o motor e dificultar o arranque. 
Se inundar o motor, remova a vela de ignição 
e puxe gentilmente a pega na corda de 
arranque para eliminar o combustível em 
excesso; seque os elétrodos da vela de ignição 
e substitua-as no motor. 
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QUANDO MISTURAR A GASOLINA COM O ÓLEO DE DOIS CICLOS, UTILIZE 
APENAS GASOLINA QUE NÃO CONTENHA ETANOL OU METANOL (TIPOS DE 
ÁLCOOL). TAL AJUDARÁ A EVITAR POSSÍVEIS DANOS NAS LINHAS DE 
COMBUSTÍVEL E OUTRAS PEÇAS DO MOTOR. NÃO MISTURE A GASOLINA E O 
ÓLEO DIRETAMENTE NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO MOTOR. 

 
 IMPORTANTE: O não-cumprimento das instruções para a correta mistura poderá causar danos no 
motor. 
 
Quando preparar a mistura de combustível, misture apenas a quantidade necessária para a 
tarefa que precisa realizar. Não utilize combustível que foi armazenado por mais de dois 
meses. As misturas de combustível armazenadas por um período superior ao anterior 
causarão o difícil arranque e o baixo rendimento. Se a mistura de combustível esteve 
armazenada por mais de dois meses, deverá ser removida e o aparelho abastecido com uma 
mistura fresca. 

 

 

 
 

VERIFICAÇÕES ANTES DA UTILIZAÇÃO 
1. Verifique a existência de cavilhas, roscas e encaixes soltos. 
2. Verifique a existência de sujidade no filtro de ar. Limpe toda a sujidade, etc. do filtro 

de ar antes da utilização. 
3. Verifique que a proteção está devidamente encaixada. 
4. Verifique se não existem fugas de combustível. 
5. Verifique se a lâmina não está partida. 

 
 

 

 

 

• Não utilize o aparelho se este estiver danificado ou mal ajustado. Nunca remova a proteção da 
máquina. Tal poderá resultar em lesões graves para o utilizador e observadores, assim como em 
danos para a máquina. 

• Inspecione a área a ser cortada e remova todos os resíduos que se possam prender na cabeça de 
corte de nylon. Remova também quaisquer objetos que poderão ser projetados durante o corte. 

• Mantenha as crianças afastadas. Os observadores deverão manter uma distância de segurança 
mínima de 15 METROS da área de trabalho. 

• Nunca abandone a máquina sem supervisão. 
• Não utilize este aparelho para qualquer tarefa para além daquela para a qual foi concebido, tal 

como descrito neste manual. 
• Não se estique demasiado. Mantenha sempre a posição e o equilíbrio adequado. Não utilize o 

aparelho enquanto sobe para um escadote ou em qualquer outra localização de posição instável. 
• Mantenha as mãos e os pés afastados da cabeça de corte de nylon enquanto o aparelho está em 

funcionamento. 
• Não utilize este tipo de máquina para varrer resíduos. 
• Não utilize este aparelho quando estiver cansado, doente ou sob a influência de medicamentos, 

drogas ou álcool. 
• Utilize cabeças de corte de nylon sem quaisquer danos. Se atingir uma pedra ou qualquer outro 

obstáculo, desligue o motor e verifique a cabeça de corte de nylon. Uma cabeça de corte de nylon 
partida ou desequilibrada nunca deverá ser utilizada. 

SIGA AS INSTRUÇÕES PARA ALTERAR OS ACESSÓRIOS 
• Não armazene numa área fechada onde os vapores de combustível podem alcançar uma chama 

aberta de caldeiras, aquecedores, fornalhas, etc. Armazene numa área trancada e bem ventilada. 
• Assegure o desempenho seguro e adequado do seu produto. Esta parte é disponibilizada pelo seu 

distribuidor. A utilização de quaisquer outros acessórios ou anexos poderá causar um potencial 
perigo ou lesão para o utilizador, danos na máquina e invalidar esta garantia. 

• Limpe a máquina completamente, especialmente o tanque de combustível, a sua área circundante 
e o filtro de ar. 

• Quando reabastecer, certifique-se de que para o motor e confirma que este arrefeceu. Nunca 
reabasteça quando o motor estiver ligado ou quente. No caso de derramamento de gasolina, 
certifique-se de que a limpa completamente e que elimina estes materiais adequadamente antes de 
ligar o motor. 

• Mantenha-se a uma distância mínima de 15 metros de outros trabalhadores ou observadores. 
• Se um utilizador da máquina se aproximar, chame a sua atenção e confirme que este parou o 

motor. Atente para não assustar ou distrair o utilizador, o que pode causar uma situação perigosa. 
• Nunca toque na cabeça de corte de nylon enquanto o motor está em funcionamento. Se necessário 

ajustar o protetor ou a cabeça de corte de nylon, certifique-se de que para o motor e confirma que 
a cabeça de corte de nylon parou de se mover. 

• O motor deverá ser desligado no transporte da máquina entre áreas de trabalho. 
• Atente para não bater com a cabeça de corte de nylon contra pedras ou contra o solo. A sua 

utilização indevidamente brusca reduzirá a vida da máquina e criará um ambiente perigoso para si 
e para os que o rodeiam. 

A exaustão do motor deste produto contém químicos que podem  
causar cancro, defeitos congénitos e outros danos reprodutivos. 

1. Nunca encha o tanque de combustível até cima (abaixo de ¾ do tanque. 
2. Nunca adicione combustível ao tanque numa área fechada e não-
ventilada. 
3. Não adicione combustível ao aparelho perto de fogo aberto ou faíscas. 
4. Assegure-se que limpa o combustível derramado antes de tentar ligar o 
motor. 
5. Não tente reabastecer um motor quente. 

PERIGO AVISO 

PERIGO AVISO 
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• Preste atenção ao afrouxamento ou sobreaquecimento das peças. Se observar qualquer anomalia na 
máquina, pare imediatamente a sua utilização e inspecione a máquina. Se necessário, submeta a 
máquina a reparação por um distribuidor autorizado. Nunca continue a utilizar a máquina que possa 
ter uma avaria. 

• No arranque e durante a utilização do motor, nunca toque nas pelas quentes, tais como o 
silenciador, o fio de alta-voltagem e a vela de ignição. 

• Após o motor parar, o silenciador ainda está quente. Nunca coloque a máquina em locais na 
presença de materiais inflamáveis (relva seca, etc.), gases ou líquidos combustíveis. 

• Preste especial atenção à utilização da máquina à chuva ou após a ocorrência de chuva, pois o solo 
poderá estar escorregadio. 

• Se escorregar ou cair no chão ou num buraco, solte imediatamente a alavanca de aceleração. 
• Tenha cuidado em não deixar cair a máquina ou embater contra obstáculos. 
• Antes de proceder ao ajuste ou reparação da máquina, certifique-se de que para o motor e solta 

tampa da vela de ignição da vela de ignição. 
• Quando a máquina for armazenada durante um longo período de tempo, drene o combustível do 

tanque de combustível e do carburador. Limpe as peças, transporte a máquina para um local seguro 
e confirme que o motor arrefeceu. 

• Realize inspeções periódicas de modo a assegurar o funcionamento seguro e eficiente. Para uma 
inspeção completa da sua máquina, contacte um distribuidor. 

• Mantenha a máquina afastada do fogo ou de faíscas. 
• Acredita-se que uma condição denominada de “Fenómeno de Raynaud”, a qual afeta os dedos de 

certos indivíduos, pode ser causada pela exposição à vibração e ao frio. A exposição à vibração e ao 
frio podem causar sensações de formigueiro e queimadura, seguidas de perda de cor e dormência 
nos dedos. As seguintes precauções são fortemente recomendadas pois a exposição mínima que 
pode causar tal maleita é desconhecida. 

• Mantenha o seu corpo quente, especialmente a cabeça, pescoço, pés, tornozelos, mãos e pulsos. 
• Mantenha uma boa circulação sanguínea ao realizar exercícios de braços vigorosos durante pausas 

de trabalho frequentes e também ao abster-se de fumar. 

•  

 

   AVISO 
 

O combustível utilizado para este modelo é uma mistura de gasolina sem chumbo e de um 
lubrificante de motores aprovado. Quando misturar a gasolina com o óleo de motor de dois 
ciclos, utilize apenas gasolina que NÃO contenha ETANOL ou METANOL (tipos de 
álcool). Utilize gasolina sem chumbo de 91 octanas ou superior com qualidade 
comprovada. Tal ajudará a evitar possíveis danos nas linhas de combustível e noutras pelas 
do motor. 

 
 
 

A PROPORÇÃO DA MISTURA É 40:1 
PARTE DE GASOLINA-40  
PARTE DE ÓLEO - 1 
A mistura de combustível com uma 
proporção diferente de 40:1 poderá 
causar danos no motor. Assegure-se de 
que a proporção está correta. 

• Limite as horas de utilização. Tente preencher cada dia com tarefas que não requeiram a utilização 
da roçadora ou de outros equipamentos elétricos manuais. 

• Se experienciar qualquer desconforto, vermelhidão ou inchaço nos dedos, seguidos de perda de cor 
e de sensação, consulte o seu médico antes de se expor ainda mais ao frio e à vibração. 

• Utilize sempre proteções auditivas pois a exposição a ruído intenso pode resultar na redução ou 
mesmo perda de audição. Deverá utilizar proteções faciais e craniais de modo a evitar lesões 
corporais derivadas de deslizamentos ou queda em arbustos, ramos ou matos. 

• Utilize luvas de trabalho pesado antiderrapantes de modo a melhorar o seu aperto na pega da 
roçadora. As luvas poderão reduzir a transmissão da vibração da máquina para as suas mãos. 

COMBUSTÍVEL 
O motor utiliza combustível de dois tempos, 
uma mistura de gasolina e lubrificante de dois 
tempos a 40:1. 
 
GASOLINA 
Utilize gasolina sem chumbo de 91 octanas 
ou superior com qualidade comprovada. 
 
ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEL 
Armazene o combustível apenas num 
recipiente limpo, seguro e aprovado. Consulte 
e siga as diretrizes locais sobre o tipo e 
localização do recipiente. 

IMPORTANTE 
O combustível de dois tempos pode 
separar-se. Agite o contentor de 
combustível antes de cada utilização. O 
combustível armazenado envelhece. Não 
misture mais combustível do que espera 
utilizar num mês. 

 
MISTURA DE COMBUSTÍVEL E 
ÓLEO 
Inspecione o tanque de combustível para 
se certificar que está limpo e cheio de 
combustível fresco. Utilize a mistura de 
40:1. 

• Nunca encha o tanque de combustível até cima. 
• Nunca adicione combustível ao tanque numa área fechada e não 

ventilada. 
• Certifique-se que limpa o combustível derramado antes de 

tentar ligar o motor. 
• Não tente reabastecer um motor quente. 
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FOICE DE ERVA. Consiste no corte ao balançar a 
lâmina num arco nivelado. Consegue limpar áreas de 
relva e erva rapidamente. Este corte não deverá ser 
utilizado para cortar ervas grandes e grossas ou talos 
lenhosos. 

 
 
 

 

O corte de foice pode ser realizado em ambas as 
direções ou apenas numa, o que faz com que os 
resíduos sejam projetos para longe de si. 

Utilize a lateral da lâmina que roda na direção 
contrária a si. Incline a lâmina lentamente para esse 
mesmo lado. Se cortar em ambas as direções, será 
atingido com resíduos. 

Não force a lâmina para que corte. Não altere o 
ângulo de corte na madeira. Evite usar qualquer 
pressão ou alavanca que possa fazer com que a 
lâmina dobre ou parta. 

AVISO: A área de corte continua a ser perigosa mesmo quando a máquina está parada.  
 

Nota: Ruído e vibração 
1. O funcionamento em baixa velocidade pode reduzir o ruído e a vibração. 
2. De modo a reduzir o ruído, a roçadora deverá ser utilizada num ambiente aberto. 
3. A vibração pode ser reduzida se o seu aperto na pega for firme. 
4. De modo a evitar perturbar terceiros, a máquina deverá ser utilizada durante o dia. 
5. Utilize equipamento protetor individual, tal como luvas e proteções auditivas 

durante o funcionamento da máquina. 
6. A máquina não se destina a trabalho profissional e a funcionamento durante longos 

períodos. 
7. De modo a manter a condição física do utilizador e prolongar a vida da máquina, 

não trabalhe durante mais de 2 horas por dia e não continue a trabalhar durante mais 
de 10 minutos contínuos. 

Não utilize uma lâmina de escova para cortar árvores 
com um diâmetro superior a 1/2 ou 3/4 polegadas. 

NOTA 
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CORTE COM UMA LÂMINA 
Existem diferentes tipos de lâminas; no 
entanto, as duas mais comuns são as 
seguintes.  

 
LÂMINA DE ESCOVA, utilizada para 
cortar arbustos e ervas até 3/4" de 
diâmetro. Apenas a lâmina tripla 
ZOMAX 255mm pode ser utilizada neste 
tipo de roçadora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FERRAMENTA ESP. 
Tubo de Prolongamento 19 
Chave Hexagonal T25 

 
MANUAL DE SEGURANÇA incluído neste aparelho. 
Leia antes de utilizar e guarde para referência futura de modo a aprender as 
técnicas de funcionamento adequadas e seguras. 

O recuo da lâmina é a reação que poderá 
ocorrer quando a lâmina contacta com algo que 
não consiga cortar. Este contacto poderá fazer a 
lâmina parar e subitamente “lançar” o aparelho 
na direção contrária ao objeto no qual embateu. 
Esta reação pode ser violenta o suficiente para 
fazer com que o utilizador perca o controlo do 
aparelho. O recuo da lâmina pode ocorrer sem 
aviso se a lâmina atingir um obstáculo, 
prender-se ou ligar-se. A sua ocorrência é mais 
provável em áreas na qual é difícil ver o 
material a cortar. Para um corte fácil e seguro, 
aproxime-se das ervas a cortar da direita para a 
esquerda. Se um objeto ou pedaço de madeira 
inesperado for encontrado, tal poderá 
minimizar a reação de recuo da lâmina. 

 
 

NÃO USE UMA ROÇADORA 
PARA O CORTE DE ÁRVORES. 

PERIGO AVISO 
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Não corte com lâminas de metal rombas, 
rachadas ou danificadas. 
Antes de cortar, procure obstruções, tal 
como rochas, estacas de metal ou pedaços de 
arames de vedações partidas. Se não puder 
remover uma obstrução, marque a sua 
localização para que a evite com a lâmina. 
As pedras e o metal tornarão a lâmina romba 
e danificá-la-ão. Os fios podem prender-se 
na cabeça da lâmina e oscilarem ou serem 
projetados para o ar. 
 

DANGER WARNING 

AVISO PERIGO 

NÃO TOQUE NESTES TIPOS 
DE OBJETOS COM A LÂMINA 

ESTACAS 
DE METAL 

FIOS BORRACHA 

ALVENARIA 

VEDAÇÔES 

PEDRAS 
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PODA: 
Aproxime cuidadosamente o aparador do material 
que deseja cortar. Incline a cabeça lentamente para 
afastar os resíduos de si. Se cortar contra uma 
barreira, tal como uma vedação, parede ou árvore, 
aproxime-se de um ângulo no qual os resíduos que 
façam ricochete sejam projetados na direção 
contrária a si. Mova a cabeça lentamente até a 
relva ser cortada junto à barreira, mas não aperte 
(sobrecortar) a linha contra a barreira. Se podar 
contra uma rede ou vedação de arame, cuidado 
para cortar apenas até ao arame. Se for demasiado 
longe, a linha irá cortar-se em volta do arame. A 
poda pode apenas ser feita com corte de caules um 
a um. Coloque o aparador junto ao fundo do caule, 
nunca demasiado acima para a erva não pode 
prender-se na linha. Em vez de cortar a erva 
completamente, use a ponta da linha para 
desgastar o caule lentamente. 

 

ESCALPELAMENTO E CORTE DE BORDAS: 
Ambos são realizados com a cabeça inclinada num 
ângulo inclinado. O escalpelamento consiste na 
remoção do topo, deixando a terra nua. O corte de 
bordas consiste no corte da relva quando esta se 
espalha sobre um passeio ou estrada. Durante 
ambos os processos, segure o aparelho a um 
ângulo inclinado e numa posição na qual os 
resíduos, e qualquer sujidade ou pedras soltas, não 
saltem para si se fizerem ricochete na superfície 
dura. Embora a imagem mostre como cortar bordas 
e escalpar, todos os utilizadores deverão descobrir 
quais os melhores ângulos para o seu tamanho e 
situação de corte. 

 
1. LÂMINA. Lâmina circular para aplicações de 
corte de relva, erva ou arbustos. Alça, proteção 
plástica e pegas em “U” requeridas para a 
utilização da lâmina. 
2. MONTAGEM DO EIXO ACIONADOR. 
Contém um eixo acionador interno flexível. 
3. ACIONADOR DE VELOCIDADE. Mola 
carregada para regressar à inatividade quando 
solta. Em aceleração, pressione gradualmente 
para uma melhor técnica de funcionamento. Não 
pressione o acionador enquanto arranca. 
4. INTERRUPTOR DE IGNIÇÃO. Mova o 
interruptor para a frente para parar e para trás 
para arrancar. 
5. BLOQUEIO DE VELOCIDADE. Antes de 
acelerar, pressione este botão. 
6. PEGA EM U. Esta pega pode ser ajustada a seu 
critério para um maior conforto. 
7. ALÇA. Um anexo que prende a máquina ao 
utilizador, com comprimento ajustável. 
8. TAMPA DO FILTRO DE AR. Contém um 
elemento em feltro substituível. 
9. TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL. 
10.TANQUE DE COMBUSTÍVEL. Contém o 
combustível e o filtro de combustível. 
11.LÂMPADA DE PREPARAÇÃO. Pressionar 
as bombas da lâmpada de preparação (7 a 10 
vezes antes do arranque) removerá todo o ar e 
combustível envelhecido do sistema e trará 
combustível fresco ao carburador. 
12.BLOQUEIO. O controlo de bloqueio está 
localizado no tipo da tampa do filtro. 

 
ARRANQUE A FRIO. Puxe a alavanca para cima 
para bloquear o arranque a frio. Puxe a alavanca 
para baixo para a posição de EXECUÇÃO. 
13.PROTEÇÃO CONTRA RESÍDUOS. Montada 
acima do anexo de corte. Ajuda a proteger o 
utilizador contra resíduos projetados durante a 
operação de corte. Não utilize o aparelho sem a 
proteção. 
14.FACA DE CORTE. Corta o filamento de nylon 
no comprimento correto (7’), quando a cabeça de 
corte de nylon embate no solo durante o 
funcionamento de avanço de linha. Se o aparador 
for utilizado sem uma faca de corte, a linha torna-se 
demasiado longa (acima de 7’) e a velocidade de 
funcionamento abrandar o motor, este irá 
sobreaquecer e criar causar. 
15.CABEÇA DE CORTE DE NYLON. Contém 
uma linha de corte de nylon substituível que avança 
quando a cabeça de corte embate contra o solo 
enquanto a cabeça gira a uma velocidade normal. 
16.PEGA “Y” e “P”. Pega que pode ser ajustada a 
seu critério para um maior conforto. 
17.JUNTA. 
18.PEGA DE ARRANQUE. Puxe a pega até o 
motor arrancar e então solte-a lentamente. NÃO 
solte a pega bruscamente pois o arranque poderá 
ser danificado. 
19. BLOQUEIO DE VELOCIDADE. 

  

Antes de utilizar o produto, confirme que as leis e regulamentos 
locais não dispõe de limites para este tipo de produto ou se o 
produto cumpre os requisitos das leis e regulamentos locais. 

CUIDADO AVISO 
Não corte em qualquer área onde existam 
pedaços de arame de vedação. Utilize 
proteções de segurança. Não corte onde 
consiga ver que o dispositivo de corte não 
está a cortar. 

PERIGO AVISO 

Não utilize uma lâmina de aço para o corte de bordas ou escalpelamento. 

PERIGO AVISO 

PODA 

ÂNGULO 
PARA A 
PAREDE 

LADO DA 
FACA 

ERGUIDO 

ÂNGULO 
PARA O 

SOLO 

PODA RESÍDUOS 

ESCALPELAMENTO 

CORTE DE BORDAS 

EVITE 
ARAMES 
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AVISO CUIDADO 
Não tente desmontar os dois parafusos especiais. 
A posição dos dois grampos foi ajustada num local adequado.               
Não tente removê-los ou movê-los. 
O seu não-cumprimento poderá resultar em lesões corporais 
graves.  

 
 
 

 
- Empurre a peça 1 da barra (1) para baixo 
até o trinco (2) se encaixar no orifício (3) 
na barra. Tal será mais fácil se rodar o 
fundo da barra (6) ligeiramente em ambas 
as direções. O trinco (2) está no devido 
lugar quando completamente encaixado no 
orifício. Finalmente, pressione a tampa do 
trinco (5) e aperte o puxador (4). 

 
 

 
INSTALAR A PEGA 
Instale a pega no suporte. Posicione a 
pega numa posição de utilização 
confortável e aperte o parafuso da pega.   

 

 
 
 
 
 

 
INSTALAR A PEGA 
Instale a pega e a tampa inferior na 
tampa de borracha e aperte com os 
parafusos M5x32. 

 

 
 

A linha da cabeça roda no sentido 
CONTRÁRIO aos ponteiros do relógio. 
A FACA DE CORTE estará do lado 
direito da proteção contra resíduos. 

 
Para quase todo o tipo de corte, é melhor 
inclinar a linha da cabeça para que contacte 
com a parte do circulo de linha onde esta se 
afasta de si e da proteção contra resíduos 
(consulte a imagem apropriada). Tal 
resultará na projeção dos resíduos na 
direção contrária a si. 

 

 

 
 

 

 

A inclinação da cabeça para o lado errado 
lançará os resíduos na SUA direção. Se a 
linha da cabeça estiver pressionada contra o 
chão para que o corte ocorra em todo o 
círculo de linha, os resíduos serão 
LANÇADOS contra si, portante o arraste 
abrandará o motor e usará muita linha. 

PERIGO 
 

AVISO 
 

A proteção contra resíduos adequada deverá 
estar colocada no aparelho quando a linha de 
corte de nylon for usada. A linha de corte 
pode oscilar se demasiado linha estiver 
exposta. Utilize sempre a proteção plástica 
contra resíduos com a faca de corte quando 
utilizar cabeças de corte de nylon. 

PERIGO AVISO 
4 

5 6 

3 

2 

1 

Parafuso da Pega em U 

TAMPA SUP 

SUPORTE 

PEGA EM U 

PARAFUSO 
M5×32 

PEGA 

GRAMPO 

TAMPA INF. 

PARAFUSO 
ESPECIAL 

Tenha especial cuidado quando utilizar o 
aparelho em locais descobertos e gravilha 
pois a linha pode projetar pequenas partículas 
de pedra a alta velocidade. A proteção contra 
resíduos do aparelho não travará os objetos 
que saltam ou fazem ricochete em superfícies 
duras. 

PERIGO 
 

AVISO 
 

Utilize apenas linhas de nylon com um único 
filamento de qualidade com 2,5mm de diâmetro. 
Nunca utilize fios ou linhas reforçadas ao invés de 
linhas de corte de nylon. Carregue a sua cabeça de 
corte de nylon apenas com linhas de corte com o 
diâmetro adequado. 
 

PERIGO 
 

AVISO 
 

FACA DE CORTE DO 
LADO ESQUERDO 

                 RESÍDUOS 

CORTE 
DESTE 
LADO 

ROTAÇÃO CONTRA OS 
PONTEIROS DO RELÓGIO 
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1. Monte e ajuste a alça de ombro e o cinto, tal como demonstrado. 
2. Ajuste o botão da alça de ombro e mova o gancho para a sua cintura, ajustando então 

o cinco (se existir cinto). 
3. Pendure o trinco no gancho da alça. 
4. Se a roçadora não se equilibrar, ajuste a alça e a barra da pega até se equilibrar. 

 
INSTALAR A PROTEÇÃO DE PLÁSTICO 

 
Instale a proteção de segurança no eixo com o 
suporte de segurança e os parafusos fornecidos. 
Aperte os parafusos após prender o suporte de 
segurança na posição adequada. 

 

 
 
 

 
 

5. Para soltar rapidamente a roçadora da alça, puxe o trinco de libertação rápida para cima; 
6. Insira a língua do trinco na ranhura do trinco de libertação rápida para voltar a prender a 

roçadora à alça. 

 
 

INSTALAR A LÂMINA 
-Insira a chave hexagonal (2) no orifício 
específico no ângulo de transmissão (3) e rode 
a rosca (7) com a mão até a chave entrar no 
orifício interno, bloqueando a rotação. 
-Desaparafuse a rosca (7) no sentido dos 
ponteiros do relógio. 
-Retire a tampa da lâmina (6) e a placa de 
pressão da lâmina (5). 
-Assegure-se de que as ranhuras na junta da 
chave (4) combinam perfeitamente com o 
ângulo de transmissão (3). 
-Instale a lâmina (1) e a placa de pressão da 
lâmina (5). 
-Volte a colocar a tampa da lâmina (6) e a 
rosca (7), apertando-as no sentido contrário aos 
ponteiros do relógio. 
-Remova a chave hexagonal (2). 

 

 

 

 

VIBRAÇÃO EXCESSIVA – PARE 
IMEDIATAMENTE O MOTOR  
A vibração excessiva da lâmina significa 
que não está bem instalada. Pare o motor 
imediatamente e verifique a lâmina. 
Uma lâmina indevidamente instalada 
causará lesões. 
Utilize apenas as nossas peças de 
equipamento de corte originais quando 
efetuar a manutenção ou reparação do 
aparelho. 

CUIDADO AVISO 

AVISO CUIDADO 
Não utilize uma lâmina de aço para o 
corte em bordas ou escalpelamento. 

 
 

Antes de utilizar, verifique a alça de ombro e confirme que está bem. No caso de 
perigo, pare a roçadora imediatamente e puxe o trinco de libertação rápida; a roçadora 
soltar-se-á do seu corpo. 

PERIGO AVISO 

O gancho está situado na sua anca direita e o trinco de libertação rápida no seu exterior. 
CUIDADO AVISO 

T. EMBRAI. 

ROSCA M6 

SUPORTE 

PARAFUSOS M6×25 

PROTEÇÃO 

2 

3 
 
4 

1 

5 

6 

7 

ALÇA DE 
OMBRO 

GANCHO 

GANCHO 

CINTO 

TRINCO DE LIBERTAÇÃO 
RÁPIDA 

GANCHO 
DA ALÇA 

SOLO 

TUBO DE 
ALUMÍNIO 

TRINCO 

GANCHO 

ANEXO DE 
CORTE 

PUXE 

TRINCO DE LIBERTAÇÃO 
RÁPIDA 
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INSTALAR A LINHA DA CABEÇA 
Insira a chave hexagonal (2) no orifício 
específico no ângulo de transmissão (3) e 
rode a junta da chave (4) com a mão até a 
chave entrar no orifício interno, 
bloqueando a rotação. 
-Assegure-se de que as ranhuras na junta 
da chave (4) combinam perfeitamente com 
o ângulo de transmissão (3). 
-Coloque a cabeça da linha de corte (1), 
apertando-a no sentido contrário aos 
ponteiros do relógio (ver na cabeça de 
linha de corte). 
-Remova a chave hexagonal (2). 

 

SUBSTITUIÇÃO DA LINHA DA CABEÇA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Leia o manual de utilizador atentamente. Esteja 
totalmente familiarizado com os controlos e 
com a utilização correta do aparelho. Saiba 
como parar o aparelho e desligar o motor. 
Saiba como desprender um aparelho preso por 
uma alça rapidamente. 
Nunca permita que terceiros usem o aparelho 
sem as devidas instruções. Certifique-se de que 
o utilizador utiliza as proteções auditivas, 
faciais, oculares, de pernas e pés. Não dependa 
da proteção contra resíduos do aparelho para 
proteger os seus olhos do ricochete ou projeção 
de objetos. Mantenha a área desprovida de 
observadores, crianças e animais. Nunca 
permita que as crianças utilizem ou brinquem 
com o aparelho. 
Não permita que terceiros entrem na ZONA 
DE PERIGO consigo. A zona de perigo é uma 
área de 15 metros de raio (certa de 16 passos). 
Insista para que os indivíduos na ZONA DE 
RISCO para além da zona de perigo utilizam 
proteções oculares contra objetos projetados. 
Se o aparelho tiver de ser usado em locais com 
indivíduos desprotegidos, utilize-o a baixa 
velocidade para reduzir o risco de projeção de 
objetos. 
Mova o interruptor de paragem para a posição 
“stop” quando o motor estiver em inatividade,  

assegurando assim a sua eficiência no corte. Continue 
apenas a usar a máquina quando o interruptor de 
paragem está em boas condições.  
Efetue verificações periódicas de modo a confirmar 
que o anexo de corte para de rodar quando o motor 
entra em inatividade. 

 
Segure a roçadora com a mão direita na pega de 
arranque e com a mão esquerda na pega esquerda. 
Mantenha um aperto forte com ambas as mãos 
durante o funcionamento. A roçadora deverá ser 
segurada numa posição confortável com a pega de 
arranque à altura da anca. Mantenha o seu aperto e 
equilibre-se em ambos os pés. Posicione-se para que 
não se desequilibre devido à reação de recuo da 
lâmina de corte. 

 
Utilize sempre a alça de ombro. Ajuste ambas as alças 
e o grampo da alça no aparelho para que este esteja a 
uns centímetros acima do nível do chão. A cabeça de 
corte e a proteção de plástico deverão estar niveladas 
em todas as direções. Prenda o aparelho do lado 
direito do seu corpo. 

Todos os modelos de aparadoras e roçadoras 
podem projetar pedras, metais e pequenos objetos, 
assim como os materiais cortados. Leia estas 
Regras para uma Utilização Segura atentamente. 
Siga as instruções no seu manual de utilizador. 
 

PERIGO AVISO 

INSTALAR A CABEÇA DE CORTE DE NYLON 
Alinhe o orifício na placa do adaptador com o orifício no eixo e instale a 
ferramenta de bloqueio. Coloque a cabeça de corte no eixo 

(rodando no sentido do relógio) até apertar. Remova a ferramenta de 
bloqueio. 

CUIDADO AVISO 

Para além das proteções craniais, oculares, 
faciais e auditivas, utilize calçado que proteja os 
seus pés e melhore a sua posição em superfícies 
escorregadias. Não utilize joias ou roupas largas 
que se possam prender no aparelho. 
Não utilize a máquina com calçado aberto, 
descalço ou com as pernas destapadas. Em certas 
situações, deverá utilizar proteções faciais e 
craniais completas. 
Tome atenção para não ocorrerem recuos ou 
saltos da lâmina. 

 

PERIGO AVISO 

15 METROS 

ZONA DE PERIGO 

NENHUM INDIVÍDUO, EXCETO O UTILIZADOR. PODERÁ ESTAR NUM RAIO DE 15 METROS DA ZONA DE 
PERIGO. O UTILIZADOR DEVERÁ USAR PROTEÇÃO OCULAR, AUDITIVA, FACIAL, DOS PÉS, PERNAS E 
CORPO. OS INDIVÍDUOS NA ZONA DE PERIGO OU RISCO APÒS A ZONA DE PERIGO DEVEM USAR 
PROTEÇÃO OCUPAR CONTRA OBJETOS PROJETADOS. O RISCO DIMINUI COM O AUMENTO DA DISTÂNCIA 
DA ZONA DE PERIGO. 



Roçador DK 43 SW PT   
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