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AVISOS GERAIS DE SEGURANÇA PARA A FERRAMENTA 
ELÉCTRICA 

⚠  ATENÇÃO! Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções. O 
não cumprimento dos avisos e instruções pode resultar em choque elétrico, 
incêndio e / ou ferimentos graves.


Guarde todos os avisos e instruções para referência futura 

O termo "ferramenta elétrica" nos avisos refere-se a sua ferramenta elétrica 
operada por rede elétrica (com fio) ou ferramenta elétrica operada por bateria 
(sem fio).


1) SEGURANÇA NA ÁREA DE TRABALHO

a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. Áreas desordenadas ou escuras são um convite a 

acidentes.

b) Não opere ferramentas elétricas em ambientes explosivos, tal como na presença de líquidos inflamáveis, 

gases ou poeira. As ferramentas elétricas criam faíscas que podem inflamar a poeira ou a fumaça.

c) Mantenha crianças e outras pessoas afastados enquanto opera uma ferramenta elétrica. Distrações podem 

fazer com que você perca o controle.


2) SEGURANÇA ELÉTRICA

a) Os plugues da ferramenta elétrica devem corresponder à tomada. Nunca modifique o plugue de nenhuma 

forma. Não use nenhum plugue adaptador com o terceiro pino terra com ferramentas elétricas. Os plugues 
não modificados e as tomadas correspondentes reduzem o risco de choque elétrico.


b) Evite o contato corporal com superfícies aterradas, como canos, radiadores e refrigeradores. Existe um risco 
maior de choque elétrico se seu corpo estiver em contato com algo aterrado.


c) Não exponha ferramentas elétricas à chuva ou umidade. A entrada de água em uma ferramenta elétrica 
aumenta o risco de choque elétrico.


d) Não abuse do cabo. Nunca use o cabo para carregar, puxar ou desconectar a ferramenta elétrica. Mantenha 
o cabo longe de calor, óleo, pontas afiadas ou peças móveis. Cabos danificados ou emaranhados 
aumentam o risco de choque elétrico.


e) Ao operar uma ferramenta elétrica ao ar livre, use um cabo de extensão adequado para uso externo. O uso 
de um cabo adequado para uso externo reduz o risco de choque elétrico.


f) Se for inevitável operar uma ferramenta elétrica em um local úmido, use uma fonte protegida por interruptor 
de circuito de falha de aterramento (Disjuntor FI). O uso de um Disjuntor FI reduz o risco de choque elétrico.


3) SEGURANÇA PESSOAL

a) Fique alerta, observe o que você está fazendo e use o bom senso ao operar uma ferramenta elétrica. Não 

use uma ferramenta elétrica se estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um 
momento de desatenção ao operar ferramentas elétricas pode resultar em ferimentos pessoais graves.


b) Use equipamentos de proteção. Sempre use proteção para os olhos. Equipamentos de proteção como 
máscara contra poeira, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete ou proteção auditiva em condições 
apropriadas reduzirão o risco de ferimentos pessoais.


c) Evite ligar a ferramenta não intencionalmente. Certifique-se de que a chave está na posição desligada antes 
de conectar à fonte de alimentação e/ou bateria, pegar ou transportar a ferramenta. Carregar ferramentas 
elétricas com o dedo no interruptor ou energizar ferramentas elétricas com o interruptor ligado é um convite 
a acidentes.


d) Remova qualquer ferramenta antes de ligar a ferramenta elétrica. Uma chave de ajuste deixada conectada a 
uma parte rotativa da ferramenta elétrica pode resultar em ferimentos pessoais.


e) Não se estique muito. Mantenha sempre os pés no chão e o equilíbrio adequados. Isso permite um melhor 
controle da ferramenta elétrica em situações inesperadas.


f) Vista-se adequadamente. Não use roupas largas ou jóias. Mantenha seu cabelo, roupas e luvas longe de 
peças móveis. Roupas largas, jóias ou cabelos longos podem ficar presos nas peças móveis.


g) Se forem fornecidos dispositivos para conexão e extração de pó, certifique-se de que estejam bem 
conectados e sejam usados corretamente. O uso de coletor de pó pode reduzir os riscos relacionados ao 
pó.
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4) USO E CUIDADOS DA FERRAMENTA ELÉTRICA 

a) Não force a ferramenta. Use a ferramenta elétrica correta para sua aplicação. A ferramenta elétrica 

correta fará o trabalho melhor e com mais segurança na velocidade para a qual foi projetada.

b) Não use a ferramenta elétrica se o interruptor não funcionar. Qualquer ferramenta elétrica que não possa 

ser controlada com o interruptor é perigosa e deve ser consertada.

c) Desconecte o plugue da fonte de alimentação e/ou a bateria da ferramenta elétrica antes de fazer 

quaisquer ajustes, trocar acessórios ou armazenar a ferramenta elétrica. Essas medidas preventivas de 
segurança reduzem os riscos da ferramenta elétrica ser ligada acidentalmente.


d) Guarde ferramentas elétricas ociosas fora do alcance de crianças e não permita que pessoas não 
familiarizadas com a ferramenta elétrica ou com estas instruções operem a ferramenta. As ferramentas 
elétricas são perigosas nas mãos de usuários não treinados.


e) Faça a manutenção das ferramentas elétricas. Verifique se há desalinhamento ou emperramento das 
peças móveis, quebra de peças e qualquer outra condição que possa afetar a operação da ferramenta 
elétrica. Se estiver danificada, mande reparar a ferramenta elétrica antes de usar. Muitos acidentes são 
causados por ferramentas elétricas que não tiveram a manutenção apropriada.


f) Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas. Ferramentas de corte com manutenção adequada e 
arestas de corte afiadas têm menos probabilidade de emperrar e são mais fáceis de controlar.


g) Use a ferramenta elétrica, acessórios e brocas, etc., de forma adequada de acordo com estas 
instruções, considerando as condições de trabalho e o trabalho a ser executado. O uso da ferramenta 
elétrica para operações diferentes das pretendidas pode resultar em situações perigosas.


5) CUIDADO E USO DA BATERIA

a) Recarregue apenas com o carregador especificado pelo fabricante. Um carregador adequado para um tipo 

de bateria pode criar risco de incêndio quando usado com outra bateria.

b) Use a ferramenta elétrica apenas com baterias especificamente designadas. O uso de qualquer outra 

bateria pode criar risco de ferimentos e incêndio.

c) Quando a bateria não estiver em uso, mantenha longe de outros objetos de metal, como clipes de papel, 

moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros pequenos objetos de metal, que podem fazer a conexão de 
um terminal a outro. O curto-circuito dos terminais da bateria pode causar queimaduras ou incêndio.


d) Em condições abusivas, o líquido pode ser ejetado da bateria; evite o contato. Se ocorrer contato 
acidental, lave com água. Se o líquido entrar em contato com os olhos, procure ajuda médica. O líquido 
ejetado da bateria pode causar irritação ou queimaduras.


6) MANUTENÇÃO

Leve sua ferramenta elétrica para ser consertada por um técnico qualificado, usando apenas peças de reposição 
idênticas. Isso irá garantir que a segurança da ferramenta elétrica seja mantida.


8.12.1.102 Instruções de segurança adicionais para todas as operações 
Recuo e avisos relacionados 
O recuo é uma reação repentina a uma roda giratória presa ou pinçada, pad de apoio, escova ou qualquer outro 
acessório. Pinçar ou prender causa o rápido travamento do acessório rotativo, o que por sua vez faz com que a 
ferramenta descontrolada seja forçada na direção oposta à rotação do acessório no ponto de ligação. Por 
exemplo, se uma roda abrasiva for presa ou pinçada pela peça de trabalho, a borda da roda que está entrando 
no ponto de esmagamento pode entrar na superfície do material, fazendo com que a roda saia ou salte. A roda 
pode pular para perto ou para longe do operador, dependendo da direção do movimento da roda no ponto de 
aperto. Discos abrasivos também podem quebrar nessas condições.

O recuo é o resultado do uso indevido da ferramenta e / ou procedimentos ou condições operacionais incorretas 
e pode ser evitado tomando as precauções adequadas conforme fornecido abaixo.


a) Segure a ferramenta com firmeza e posicione o corpo e o braço para resistir às forças de recuo. Sempre 
use a alça auxiliar, se fornecida, para máximo controle sobre o recuo ou reação de torque durante a 
inicialização. O operador pode controlar as reações de torque ou forças de recuo, se as devidas 
precauções forem tomadas.


b) Nunca coloque sua mão perto do acessório rotativo. O acessório pode ricochetear sua mão.

c) Não posicione seu corpo na área onde a ferramenta se moverá se ocorrer um recuo. O recuo impulsionará 

a ferramenta na direção oposta ao movimento da roda no ponto de empeno.

d) Tenha cuidado especial ao trabalhar em cantos, bordas afiadas, etc. Evite quicar e prender o acessório. 

Cantos, bordas afiadas ou o balanço excessivo da ferramenta têm a tendência de prender o acessório 
rotativo e causar perda de controle ou recuo.


e) Não fixe uma lâmina de entalhar madeira com corrente de serra ou lâmina de serra dentada. Essas lâminas 
criam recuos frequentes e perda de controle.
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Instruções de segurança para carregadores e bateria 

Importantes instruções de segurança 

⚠  AVISO: Leia todos os avisos e instruções de segurança

O não cumprimento dos avisos e instruções pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ u ferimentos 
graves.


Antes de usar a ferramenta operada por bateria e o carregador, leia este Manual do Operador, o Manual do 
Operador da ferramenta e todas as etiquetas da ferramenta e do carregador de bateria.


AVISO 

• Para reduzir o risco de ferimentos, use apenas o carregador de bateria Li-ION de fábrica para 
carregar a bateria Li-ION. Outros tipos de carregadores podem causar ferimentos ou danos pessoais. 
A ferramenta de bateria e o carregador não são compatíveis com sistemas NiCd. Não conecte uma 
ferramenta de bateria a um plugue de alimentação ou isqueiro de carro. A ferramenta de bateria ficará 
permanentemente desativada ou danificada. 

• Evite ambientes perigosos. Não carregue a ferramenta da bateria na chuva, neve ou locais úmidos ou 
molhados. Não use a ferramenta de bateria ou o carregador na presença de atmosferas explosivas (vapores 
gasosos, poeira ou materiais inflamáveis) porque faíscas podem ser geradas ao inserir ou remover a 
ferramenta de bateria, podendo causar incêndio.


• Carregue em uma área bem ventilada. Não bloqueie as aberturas do carregador. Mantenha-os afastados 
para permitir uma ventilação adequada. Não permita que fumem ou haja chamas abertas perto de uma 
ferramenta de carregamento de bateria. Os gases ventilados podem explodir.


• Faça a manutenção do cabo do carregador. Ao conectar o carregador, puxe o plugue em vez do cabo 
para reduzir o risco de danos ao plugue e ao cabo elétrico. Nunca carregue o carregador pelo cabo. 
Mantenha o cabo longe de calor, óleo e pontas afiadas. Certifique-se de que o cabo não será pisado, 
tropeçado ou sujeito a danos ou tensão. Não use o carregador com o cabo ou plugue danificado. Substitua 
imediatamente um cabo danificado.


• O carregador é classificado para 100 ~ 240 volts CA. Para obter os dados técnicos, consulte a etiqueta 
do carregador de bateria Li-ION. O carregador deve ser conectado a uma tomada apropriada.


• Desligue o carregador quando não estiver em uso. Remova a ferramenta de bateria do carregador 
desconectado. Para reduzir o risco de choque elétrico, sempre desconecte o carregador antes de limpar 
ou fazer manutenção. Use um interruptor de circuito de falha de aterramento (GFCI) para reduzir os riscos 
de choque.
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• Não queime ou incinere a bateria da ferramenta. A bateria pode explodir, causando ferimentos ou danos. 
Fumos e materiais tóxicos são criados quando a bateria é queimada.


• Não esmague, deixe cair ou danifique a bateria da ferramenta. Não use um pacote de bateria ou 
carregador de ferramenta que recebeu um golpe forte, caiu, atropelou ou foi danificado de qualquer forma (por 
exemplo, perfurado com um prego, atingido com um martelo, pisado).


• Não desmonte. A remontagem incorreta pode resultar em risco de choque elétrico, incêndio ou exposição aos 
produtos químicos da bateria.


• Os produtos químicos da bateria podem causar queimaduras graves. Nunca permita o contato com a pele, 
olhos ou boca. Se uma bateria de ferramenta danificada vazar produtos químicos, use luvas de borracha ou 
neoprene para descartá-la. Se a pele for exposta aos fluidos da bateria, lave com água e sabão e enxágue com 
vinagre. Se os olhos forem expostos aos produtos químicos da bateria, lave imediatamente com água por 20 
minutos e procure atendimento médico. Remova e descarte as roupas contaminadas.


• Não provoque curto-circuito. A bateria de uma ferramenta operada por bateria entrará em curto-circuito se 
um objeto de metal fizer uma conexão entre os contatos positivo e negativo na bateria da ferramenta. Não 
coloque uma ferramenta a bateria perto de qualquer coisa que possa causar um curto-circuito, como moedas, 
chaves ou pregos. Um conjunto de ferramentas de bateria em curto-circuito pode causar incêndio e ferimentos 
pessoais.


• Guarde a ferramenta operada por bateria e o carregador em um local fresco e seco. Não guarde a bateria 
da ferramenta em locais onde as temperaturas possam exceder 50°C (120°F), como sob luz solar direta, um 
veículo ou uma construção de metal durante o verão.


LEIA E GUARDE TODAS AS INSTRUÇÕES PARA REFERÊNCIA FUTURA 

DESCRIÇÃO FUNCIONAL 
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Resumo das etiquetas do dispositivo contendo informações de segurança

AVISO: Para reduzir o risco 
de ferimentos, o usuário deve 

ler o manual de instruções
Hz Hertz

Marca CE para o mercado da 
UE A Ampere

Volts Corrente Contínua Apenas Para Uso 
Interno

Isolamento duplo (Classe ll) Não descarte com 
lixo doméstico

W Watt

Especificação

Parte Descrição Função

1 Assento de recarga Assento para recarga de ferramenta

2 Indicador de carregamento Mostra o status de carregamento



⚠  ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos ou explosão, nunca queime ou incinere a bateria de uma 
ferramenta, mesmo que esteja danificada, morta ou completamente descarregada. Quando queimados, 
gases e materiais tóxicos são criados.


⚠  ATENÇÃO: antes de conectar o cabo na tomada elétrica verifique se a tensão da tomada elétrica coincide 
com a tensão especificada na etiqueta do Carregador de Bateria Li-ION.


⚠  ATENÇÃO: carregue a Bateria Li-ION apenas no nosso Carregador de Bateria.

Outros tipos de baterias podem causar ferimentos e danos pessoais. A bateria e o carregador desta 
ferramenta não são compatíveis com os sistemas NiCd ou NiMH.
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Quando carregar 
Carregue sua ferramenta de bateria quando for conveniente para você e seu trabalho. A bateria não desenvolve 
"memória" quando carregada somente após uma descarga parcial. Não é necessário esgotar a bateria antes de 
colocá-la no carregador.

Use a alavanca de bateria de LED na indicação para determinar quando carregar a bateria:


VERDE: de 100% a 50% da carga das baterias

AMARELO: de 50% a 20% da carga das baterias

VERMELHO: de 20% a 0% de carga das baterias

VERMELHO PISCANDO: 0% de carga da bateria: a ferramenta não liga


Como carregar 
Conecte o carregador na tomada da fonte de alimentação: a luz verde acenderá fixamente (em espera). Insira o 
conector do carregador na bateria e a luz vermelha acenderá.

Uma bateria totalmente descarregada com uma temperatura interna na faixa normal carregará normalmente; se 
ocorrer superaquecimento, espere esfriar antes de recarregar.

Depois que o carregamento for concluído, a luz verde acenderá fixamente. O carregador manterá a ferramenta 
operada por bateria totalmente carregada se for deixada no carregador. Se o carregador ficar verde o tempo 
todo (mais de 60 minutos), a bateria está danificada, entre em contato com o franqueador.


Manutenção e armazenamento 

⚠  ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, sempre desconecte o carregador antes de realizar 
qualquer manutenção. Nunca desmonte a bateria, a ferramenta ou o carregador. Contate um serviço de 
assistência para todos os reparos. 

Para reduzir o risco de ferimentos e danos, nunca mergulhe a bateria, ferramenta ou carregador em 
líquidos, nem permita que um líquido escorra dentro deles. 

Limpeza: Limpe a poeira e resíduos das aberturas do carregador e dos contatos elétricos soprando suavemente 
com ar comprimido; usar máscara contra poeira apropriada, levando em consideração o tipo de material 
trabalhado.

Use apenas uma solução de sabão neutro em um pano úmido para limpar a bateria e o carregador, mantendo 
longe de todos os contatos elétricos. Outros produtos de limpeza podem conter produtos químicos que podem 
causar danos ao plástico e a outras peças isoladas. Alguns deles incluem gasolina, terebintina, diluente de laca, 
solventes de limpeza clorados, amônia e detergentes domésticos contendo amônia. Não use solventes 
inflamáveis ou combustíveis (consulte as instruções anteriores) perto da bateria, ferramenta e carregador.


Armazenamento: Armazene o carregador de bateria em temperatura ambiente, longe de umidade. Não 
armazene em locais úmidos onde possa ocorrer corrosão dos terminais.

Como prática geral, é melhor desconectar o carregador de bateria e remover a bateria quando não estiver em 
uso. Nenhum dano à bateria ocorrerá, no entanto, se a bateria for deixada conectada ao carregador, poderá 
haver dano.


FALHA NA PARTIDA 
Em caso de falha na partida: verifique se os pinos do plugue do cabo estão fazendo bom contato na tomada; 
verifique se a corrente está presente no plugue. Além disso, verifique se há fusíveis queimados ou disjuntores 
abertos na linha.


INFORMAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA 

Conformidade de Segurança do Dispositivo 
O Carregador de Bateria tem a marca CE para conformidade com os regulamentos Europeus de Baixa Tensão e 
EMC - consulte a Declaração de Conformidade para obter detalhes.


Compatível com WEEE 
Ao final de sua vida útil, este produto, de acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/EU e sua 
implementação na legislação nacional, não deve ser descartado no meio ambiente ou descartado 
como lixo doméstico, mas deve ser descartado em centros de reciclagem autorizados
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA A MÁQUINA

TIPO Máquina

Voltagem 12V

Velocidade/rpm 2500-6000r/min

Potência 80W

Vida da bateria (min) Cerca de 60 minutos sem carga

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA A BATERIA

TIPO Bateria

Voltagem 12V

Amps de saída (A) 2.0Ah

Tempo para carregamento Cerca de 65 minutos

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA O CARREGADOR

TIPO Carregador

Tensão de entrada 100-240V

Frequência de entrada(Hz) 50-60Hz

Voltagem 25W

Voltagem de saída 12.6V

Corrente de carga Max 1.5A



Insira a chave 9 no lado plano do eixo de saída e, em seguida, gire 
manualmente a sede excêntrica 10 (12mm excêntrica) para instalar o 
componente, conforme mostrado na figura 5


Etapas operacionais 

1. bateria

2. corpo

3. alça

4. controlador de velocidade

5. capa de proteção

6. pequeno eixo

7. pad de polimento

Aperte o eixo pequeno nº 6 e 
gire o pad de polimento nº 7, 
conforme mostrado na figura 2

Insira a chave 9 no quadrado plano 
do eixo de saída e, em seguida, 
use a mão para girar a sede 
excêntrica 8 (excêntrica 3mm) para 
remover o componente, conforme 
mostrado na figura 3

Insira a chave 9 no lado plano 
do eixo de saída, em seguida, 
use a mão para girar o módulo 
11 (não excêntrico) e monte o 
módulo

Botão da bateria
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Lista de partes 

Nº da Parte Descrição Quantidade 
1	 	      Caixa de Plástico	 	 	 	 1	 

2	 	      Disco de Polir	 	 	 	 1	 

3	 	      Assento Rosqueado	 	 	 2	 

4	 	      Eixo Pequeno	 	 	 	 1	 

5	 	      Rolamento		 	 	 	 1	 

6	 	      Montagem Excêntrica	 	 	 1	 

7	 	      Eixo de Saída	 	 	 	 1	 

8	 	      Rolamento		 	 	 	 1	 

9	 	      Engrenagem	 	 	 	 1	 

10	 	      Rolamento		 	 	 	 1	 

11	 	      Cápsula de cabeça	 	 	 1	 

12	 	      Eixo do Pinhão	 	 	 	 1	 

13	 	      Rolamento		 	 	 	 1	 

14	 	      Argola	 	 	 	 	 1	 

15	 	      Calibrador Interno		 	 	 1	 

16	 	      Pólo Central	 	 	 	 1	 

17	 	      Rolamento		 	 	 	 1	 

18	 	      Calibrador Interno		 	 	 1	 

19	 	      Controlador de Velocidade	 	 1	 

20	 	      Manga Adaptadora	 	 	 1	 

21	 	      Parafuso	 	 	 	 	 2	 

22	 	      Manga de Posicionamento do Motor	 1	 

23	 	      Motor	 	 	 	 	 1	 

24	 	      Invólucro Direito	 	 	 	 1	 

25	 	      Placa de Circuito	 	 	 	 1	 

26	 	      Pino da Bateria	 	 	 	 1	 

27	 	      Bateria	 	 	 	 	 1	 

28	 	      Invólucro Esquerdo	 	 	 1	 

29	 	      Parafusos	 	 	 	 	 7	 

30	 	      Interruptor de Mão		 	 	 1	 

31	 	      Mola	 	 	 	 	 1	 
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