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certeza que vai apreciar a qualidade e o desempenho 
da máquina, o que facilitará a sua tarefa por um longo 
período de tempo. Lembre-se que esta máquina tem 
a rede de assistência mais abrangente e técnica 
especializada para o qual você pode ir para a 
manutenção da sua máquina solucionar problemas e 
comprar peças de reposição e / ou acessórios.

A SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR 

ATENÇÃO! Leia todos os avisos de 
segurança e todas as instruções. Se você 
não seguir todas as instruções indicadas 

abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio e / 
ou ferimentos graves. Antes para usar esta máquina 
leia atentamente as informações indicadas neste 
manual sobre técnicas de funcionamento correto e 
seguro.

 Guarde  todos os avisos e todas as instruções 
para referência futura. Se você vender a máquina no 
futuro lembre-se de entregar este manual para o novo 
proprietário.

 Use esta máquina apenas para cortar grama 
e pequenas arbustos. Utilizar esta máquina para 
qualquer outro uso poderia ser perigoso e será da 
sua inteira responsabilidade. Por exemplo: Não use a 
serra para cortar materiais de tijolo, plástico ou outros 
materias de construção diferentes de madeira. O uso 
de motosserras para outras operações que não as 
previstas podem levar a situações perigosas.

O fabricante não se responsabiliza pelos eventuais 
danos provocados por uma utilização inadequada ou 
incorreta desta máquina.

 ÍNDICE  1. INTRODUÇÃO

Obrigado por escolher esta máquina . Temos a Dunsch
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Para evitar manuseio inadequado da 
máquina leia todas as instruções contidas 
neste manual antes da primeira utilização. 

Todas as informações contidas neste manual são 
relevantes para a sua segurança pessoal e de 
pessoas, animais e coisas que estão ao redor. Se você 
tiver qualquer dúvida sobre as informações contidas 
neste manual pergunte a um profissional ou vá para 
o estabelecimento onde adquiriu esta máquina para 
resolvê-lo. 

2.1. USUÁRIOS 

Esta máquina foi projetada para ser manipulado 
por usuários maiores de idade e que tenham lido e 
entendido estas instruções. 

ATENÇÃO: Não permitir que menores utilizar esta 
máquina. 

ATENÇÃO: Não permitir que as pessoas que não 
compreendem estas instruções utilizem este 
equipamento.

Antes de utilizar esta máquina tem que estar 
familiarizado com ela para assegurar que você 
sabe exatamente onde estão todos os controles, 
dispositivos de segurança e como eles devem ser 
usados. Se você é um principiante, recomendamos 
que você execute no mínimo um exercício prático de 
tarefas simples e, se possível, acompanhado por uma 
pessoa experiente. 

ATENÇÃO: Só dê esta máquina para as pessoas que 
estem familiarizados com este tipo de máquina e 
sabem como usá-la. Sempre leve com manual de 
instruções da máquina para que o usuário leia com 

atenção e entendê-lo. Esta máquina é perigosa nas 
mãos de usuários não treinados.

2.2. SEGURANÇA PESSOAL

Fique alerta, observe o que você está fazendo e use 
o bom senso ao operar a máquina. 

Não use esta máquina quando estiver cansado ou 
sob a influência de drogas, álcool. Um momento de 
desatenção enquanto opera a máquina pode causar 
ferimentos graves. 

Remover todas as chaves ou ferramentas manuais 
área de máquinas e de trabalho antes de iniciar 
a máquina. A chave ou ferramentas à esquerda 
perto da máquina pode ser jogado por uma parte da 
máquina em movimento e do projeto causando danos 
pessoais.

Não se exceda. Mantenha seus pés firmemente no 
chão e equilíbrio em todos os momentos. 

Mantenha todas as partes do corpo longe da 
roçadora quando estiver em execução. Antes 
de iniciar a maquina, certifique-se de que a parte 
cortante não está em contato com qualquer objeto. 
Um momento de desatenção enquanto a roçadora 
está operacional pode causar na sua roupa ou outra 
parte do corpo um emaranhamento com a roçadora 
ou que você seja cortado pela de que a parte cortante.

Sempre use a máquina segurando-a pelo arnês e 
agarre sempre a máquina com as duas mãos e pelo 
punho.

Tomar muito cuidado ao cortar as ervas daninhas 
e arbustos jovens. Materiais finos pode prender a 
moto-serra e ser lançado contra você, jogá-lo fora 
e fazelo perder o equilibrio. Se você for um usuário 
inexperiente, recomendamos que você tenha uma 

 2. REGRAS E PRECAUÇÕES DE 
 SEGURANÇA.
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prática mínima ejercitando cortando a grama em 
uma superfície plana.que tenga una práctica mínima 
ejercitándose cortando hierba en una superficie plana.

Quando transporte a máquina leve-a agarrada ao 
arnês com as duas mãos no punho, com a máquina 
desligada, a lâmina coberta com uma tampa e a uma 
distância do corpo. Quando transporte ou armaze a 
máquina, cubra sempre a lâmina com uma tampa. 
Manipulação da máquina irá reduzir a probabilidade 
de contato acidental com os elementos de corte.

Guarde as ferramentas fora do alcance das crianças.

2.2.1. VESTUÁRIO DE TRABALHO

Vista corretamente. Não use roupas soltas ou jóias. 
Mantenha seu cabelo, roupas e luvas longe das peças 
móveis. Roupas largas, jóias ou cabelos longos podem 
ser agarradas por partes em movimento.

Use sempre proteção para olhos e 
ouvidos. 

O ruído desta máquina pode prejudicar sua audição. 
Use protetores auriculares. Se trabalha regularmente 
com esta máquina deve visitar regularmente o médico 
para verificar a sua audição.

¡Atenção!: Ao trabalhar com proteção de 
audição deve ter mais cuidadoso com as 

pistas visuais porque a audiência será mais fraca.

Recomendado equipamento adicional de 
proteção para a cabeça, mãos, pernas e 
pés. A utilização para as condições de um 

equipamento de segurança, como uma máscara de 
poeira, luvas de segurança, não escorregadia botas 
e capacete irá reduzir danos pessoais. Uma ropa de 
proteção adequados reduzirá os riscos de lesões 
corporais causados por restos projetados ou um 
contacto acidental com o elemento de corte.

Deve utilizar:
 
        

 trabalho.
     

2.2.2. VIBRAÇÕES

O uso prolongado da máquina expõe o 
usuário a vibrações que podem causar a 
doença de “dedos brancos” (fenômeno de 

Raynaud). Esta doença reduz a sensação de toque 
das mãos e da capacidade de regular a temperatura, 
criando uma insensibilidade nos dedos e uma 
sensação de queimação. Ela pode causar problemas 
nervosos e de circulação e até mesmo necrose da 
mão.

Altos níveis de vibração e longos períodos de 
exposição são os fatores que contribuem para a 
doença dos dedos brancos. Para reduzir o risco 
de doença dedo branco precisa considerar estas 
recomendações:

  
      
      
  
      

Se sentir algum dos sintomas da doença do “dedo 
branco” consulte o seu médico imediatamente.

2.3. SEGURANÇA NA ÁREA DO TRABALHO

Mantenha a área  de trabalho limpa e trabalhe com 
boa iluminação. Áreas sujas e escuras podem causar 
acidentes.

Não opere esta máquina em atmosferas explosivas 
e na presença de líquidos inflamáveis, gases e 
poeira.
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Manter afastado de crianças e curiosos durante a 
operação desta máquina. Distrações podem fazer 
você perca o controle. Tenha cuidado para que não 
entrem cranças na área de trabalho, pessoas ou 
animais.

2.4. SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO DE 
COMBUSTIBLES

ATENÇAO: O combustível do motor é altamente 
inflamável. Se o combustível ou a máquina 
incendiarem, apagar com um extintor de pó seco.

Evite sempre o contato da gasolina ou do óleo 
com os olhos. Se o gás ou o óleo entra em contato 
com os olhos, lave imediatamente com água limpa. 
Se os seus olhos se sentem irritados, consulte 
imediatamente um médico.

Não fume quando encher o depósito 
de combustível ou enquanto estiver a 
abastecer de combustivel o depósito, 

nem aproxime ninhuma chama ou objecto quente ao 
combustível.

Quando atestar combustível, assegure-se de que 
pára o motor e confirme que ele arrefeceu. Nunca 
ateste quando o motor estiver a funcionar ou quente. 
Quando derramar gasolina, assegure-se de que a 
limpa.

Não adicione combustível numa sala 
fechada ou zona pouco ventilada, ou perto 
de chamas nuas.

Guarde sempre o combustível num 
recipiente adequadamente marcado, 
aprovado pelos códigos e regulamentos 

locais para esse uso.

2.5. USO E CUIDADOS 

Use esta máquina apenas para cortar a 
grama e pequena arbustos. Utilizar esta 
máquina para qualquer outro uso poderia 

ser perigoso e será da sua inteira responsabilidade. 
Por exemplo: Não use a serra para cortar materiais 
de tijolo, plástico ou outros materias de construção 
diferentes de madeira. O uso de motosserras para 
outras operações que não as previstas podem levar a 
situações perigosas.

Use esta máquina, acessórios, suprimentos e assim 
por diante. de acordo com estas instruções e tendo 
em conta as condições de trabalho a desenvolver. A 
utilização deste equipamento para aplicações que não 
as previstas pode causar uma situação perigosa.

O fabricante não se faz responsável de forma alguma 
por qualquer dano causado pelo abuso ou uso 
indevido da máquina.

Não force a máquina. Use esta máquina para a 
aplicação certa. Usando a máquina certa para o tipo 
de trabalho a ser feito melhor e permitem que você 
trabalhe mais seguro.

Não use esta máquina se o interruptor não muda 
entre “fechado” e “aberto”. Qualquer máquina que 
não pode ser controlada com o interruptor é perigosa 
e deve ser reparado.

Manter esta máquina. Verifique se as peças móveis 
não estão desalinhados ou bloqueadas, sem partes 
quebradas ou outras condições que podem afectar 
o funcionamento desta máquina. Sempre que esta 
máquina está danificada repará-lo antes de usar. 

Muitos acidentes são causados por máquinas, 
mal conservadas. Manter ferramentas de corte 
afiadas e limpas. As ferramentas corretamente 
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mantidas,lâminas de corte com arestas afiadas são 
menos propensos a se prendam e são mais fáceis de 
controlar. controlar.

Muitos acidentes são causados por máquinas, 
mal conservadas. Manter ferramentas de corte 
afiadas e limpas. As ferramentas corretamente 
mantidas,lâminas de corte com arestas afiadas são 
menos propensos a se prendam e são mais fáceis de 
controlar. 

Manter seco e limpo testa máquina. Apertos 
gordurosas ou oleosas são escorregadios e causar 
perda de controle sobre a máquina. 

Apague a máquina e desconectar a vela de ignição 
antes de fazer o ajustes, trocar acessórios ou 
armazenar a máquina. De segurança preventivas, 
tais medidas reduzem o risco de acidentalmente ao 
iniciar a máquina.

2.6. SERVIÇO 

Por favor, reveja periodicamente a sua máquina 
elétrica para um serviço de reparação qualificados 
usando apenas peças de reposição idênticas. 
Isso vai garantir a segurança da máquina elétrica é 
mantida.
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Os seguintes rótulos representam uma informação 
acerca do produto ou instruções sobre o seu uso.

Para um funcionamento e manutenção seguros, os 
respectivos símbolos são gravados em relevo sobre a 
máquina.Não permita que alguém entre na zona 

operacional perigosa consigo. A zona 
perigosa é uma zona com 15 metros de 
raio.

Aviso e Atenção.

Use botas antiderrapantes com proteção 
de aço.

Rotação.

Use luvas de segurança apropriado.

Use sempre proteção para olhos e 
ouvidos.

Ler atentamente o manual do utilizador 
antes de utilizar esta máquina.

Cuidado: Não toque a lâmina de corte.

Atenção! Perigo: A ferramenta de corte 
pode projetar objetos duros.

Atenção: Superfície quente.

Não fumar ou próximo a uma chama ou 
de combustível da máquina.

Depósito de combustível. Situado 
no tampão do depósito. Mistura de 
combustível e óleo 2 T.

Posições do interruptor de ligação, 
localização na parte direita da máquina.

       

      

   

Nunca usar unicamente gasolina 
ou gasolina em um mau estado de 
conseravação! 
Utilize gasolina 95º sem chumbo 
fresca e óleo sintético especialmente 
concebido para motores a 2 tempos.

Atenção! Velocidade máxima XXXX 
min-1.

Aberto = posição normal de 
funcionamento. Localizado no topo do 
filtro.

Aberto = posição normal de 
funcionamento. Localizado no topo do 
filtro.

Posição para iniciar a máquina em água 
fria. Localizado no topo do filtro de ar.

Posição para iniciar a máquina em água 
fria. Localizado no topo do filtro de ar.

Posições da alavanca de ar:

 3. RÓTULOS DE AVISO

 4. SÍMBOLOS NA MÁQUINA
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5.1. CONDIÇÕES DE USO 

Esta máquina é projetada para cortar grama e pequenos arbustos. Não use esta máquina para cortar troncos de 
árvore, ramos ou outros objetos de madeira ou outro material.

5.2.  DESCRIÇÃO DE PRODUTO DETALHADA 

 1.  Transmissão
 2.  Gatilho do acelerador
 3.  Comutador de ignição
 4.  Alavanca de segurança
 5.  Punho
 6.  Engate do arnês
 7.  Tampa do filtro do ar
 8.  Tampão do depósito de combustível
 9.  Depósito de combustível
 10.  Puxador de arranque
 11.  Estrangulador de ar
 12.  Guarda
 13.  Faca de corte
 14.  Cabeça de corte de nylon
 15.  Engrenagem
 16.  Apoio da guarda

1

6

12

13

14

7
8

10
11

4

5
2

9

3

15

16

 5. DESCRIÇÃO DA MÁQUINA
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5.3. ESPECIFICAÇÕES TECNICAS

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Descrição Roçadeira

Modelo

Motor 2 tempos

Cilindrada 3

   

Velocidade máxima de rotação do motor -1 3.000

        -1 9.000

Velocidade máxima de rotação do eixo da ferramenta 6.700

Capacidade do depósito 3

Outils de 
coupe

  
Lama 254

Filo di nylon 420

Densidade da ferramenta de 
corte 

Lama   

Filo di nylon  Ø 2,5

Número de fios de corte
Lama     

Filo di nylon Cabeça con dos fios de nylon

    25,4

Máxima velocidade permitida 
de corte 

Lama 11.000

Filo di nylon 10.000

         
 2

Valores de pressão sonora média

  

         

Marca LEA

25326BP25254BP 25427B 25517B

32.625.4 42.7 51.7

0.7 1.05 1.2 1.45

900650 1200 1200

7,2

90

107,6

6,85,6 7,5 7,5

7,2

90

107,6 108,5

8,0

92,5 92,3

108,4

6,92
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6.1. DESEMBALAGEME LISTA DE MATERIAIS 

Esta máquina inclui o seguinte, que você vai 
encontrar dentro da caixa:

 

 
   



  

6.2. MONTAGEM

6.2.1. MONTAGEM DO MANILLAR

Manillar montado: 

Guidão com 
possibilidade de giro: 

6.2.2. MONTAGEM DO TRANSMISSÃO

6.2.2. INSTALAÇÃO DO PROTETOR 

Protetor

Saia de proteção

Soporte protetora

Protetor

 6. INSTRUÇÕES PARA COLOCAÇÃO
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A saia de proteção deve ser removido para trabalhar 
com rígido.

Tanto para apretar como para quitar los accesorios 
de corte hay que dejar bloqueada la transmisión, 
introduciendo una llave o destornillador a través del 
agujero de la transmisión y la muesca de la placa.

6.2.3. DESCRIÇÃO DO ACCESÓRIO DE CORTE

1. Disco Acero.
2.  Cabeça de 2 segmentos 
3.  Placa com o entalhe para o disco.
4. Placa
5.  Capa de proteção do disco.
6.  Tampa protetora do disco.
7.  Porca do disco.

6.2.4. MONTAGEM DEL  CABEÇA DE 2 SEGMENTOS 

6.2.5.2. MONTAGEM DO DISCO DE AÇO

21
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6.2.6. INSTALAÇÃO HARNESS

6.2.7. MUDANÇA DO FIO DE NYLON

6.3. PONTOS A VERIFICAR ANTES DA UTILIZAÇÃO

Não utilize a unidade se ela estiver 
danificada ou mal ajustada.

Use esta unidade apenas para a finalidade para que 
ela foi concebida. Qualquer outra utilização pode ser 
perigosa, causando danos à máquina.

-  Inspecione toda a máquina, procurando peças 
      
 quaisquer danos. Repare ou substitua, conforme 
 necessário, antes de utilizar a máquina.
-  Verifique se o protetor está firmemente seguro no 
 seu lugar.
-  Verifique se não há fugas de combustível.
-  Verificar se a lâmina não tem fendas.
-  Verificar se o filtro de ar está sujo. Limpar o filtro 
 de ar de toda a sujidade, etc., antes de utilizar.
-  Não utilize acessórios com esta cabeça para além 
 das recomendadas pela nossa empresa. Pode 
 originar lesões graves ao operador ou pessoas 
 presentes, bem como danificar a máquina.
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6.3.1. MISTURA DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO

ATENÇAO: O combustível do motor é 
altamente inflamável.Se o combustível ou 
a máquina incendiarem, apagar com um 

extintor de pó seco.

Utilize gasolina sem chumbo fresca e óleo 100% 
sintético especialmente concebido para motores a 2 
tempos.

Não utilize combustíveis com etanol ou metanol já que 
farão com o motor deixe de funcionar.

    
       

e o óleo em um recipiente aprovado 
pela CE.

Não fume quando encher o depósito de 
combustível.

Não aproximar qualquer chama ou 
elemento de aquecimento para ao 
combustível.

Nunca remover o tampão do depósito de combustível 
enquanto o motor estiver a funcionar.

Quando atestar combustível, assegure-se de que 
pára o motor e confirme que ele arrefeceu. Nunca 
ateste quando o motor estiver a funcionar ou quente. 
Quando derramar gasolina, assegure-se de que a 
limpa.

Não adicione combustível numa sala 
fechada ou zona pouco ventilada, ou perto 
de chamas nuas.

Guarde sempre o combustível num recipiente 
adequadamente marcado, aprovado pelos códigos e 
regulamentos locais para esse uso.

Não utilize combustível que tenha sido armazenado 
há mais de dois meses. O combustível armazenado 
por mais tempo do que o mencionado causará 
um arranque difícil e um mau desempenho. Se o 
combustível foi armazenado há mais de dois meses, 
ele deve ser removido e enchido com combustível 
fresco.

6.3.2. ATESTAR O DEPÓSITO

1. Selecionar um solo desimpedido para atestar o 
 depósito.
2. Agite o recipiente da mistura sempre que ateste o 
 deposito da maquina.
3. Retire o tampão do depósito de combustível e deite 
 a mistura no depósito.
4. Aperte o tampão do depósito de combustível e 
 limpe qualquer combustível que se tenha 
derramado em redor da unidade.

AVISO: Pare sempre o motor antes de 
encher o depósito.

Nunca ateste o depósito de combustível 
numa zona fechada não ventilada.

Afaste-se pelo menos 3 m do ponto onde atestou o 
depósito antes de fazer o arranque do motor.

6.4. ARRANQUE

6.4.1 ARRANQUE A FRIO DO MOTOR

          
 posição de fechado .
2. Mover o comutador de ignição para a posição “I” 
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 combustível até o combustível entrar na bomba de 
 combustível.
5. Puxar o cordão de arranque até o motor pegar.
6. Empurrar a alavanca do estrangulador de ar para 
     
7. Se a máquina não arrancar, volte a puxar pelo 
 puxador de arranque até que arranque.

Deixe o motor aquecer alguns minutos antes de 
utilizar.

6.4.1. ARRANQUE O QUENTE DO MOTOR

         
 

        
       .
3. Puxe a corda de arranque até que o motor 
 arranque.

Se depois de algumas tentativas a máquina não 
arranca siga as etapas para começar com o motor frio.

6.4.2. PARADA O MOTOR

          
 trabalhar durante meio minuto.

         
   

Use esta unidade apenas para a finalidade 
para que ela foi concebida. Qualquer outra 
utilização pode ser perigosa, causando 

danos à máquina.

Mantenha o seu corpo afastado das partes 
cortantes enquanto o motor estiver em 
funcionamento.

Não confie exclusivamente nos dispositivos de 
segurança integrados nesta máquina.

Não utilize a unidade quando estiver 
fatigado, doente ou sob a influência de 
medicamentos, drogas ou álcool.

O sono, a fadiga ou o cansaço físico podem 
provocar acidentes e lesões. Limite o tempo de 
uso contínuo da máquina a cerca de 10 minutos por 
sessão e tenha entre 10-20 minutos de descanso 
entre sessões.

É necessário prestar atenção para a possível 
aflojado ou superaquecimento de partes da 
máquina. Se você detectar quaisquer anomalias pare 
imediatamente a máquina e verifique-a com cuidado. 

Em caso de falha leva a máquina ao serviço técnico 
para reparação. Em nenhum caso, você deve 
continuar a trabalhar com a máquina se observa que 
não funciona correctamente.

Coloque o equipamento antes de inicializar a 
máquina e segure a máquina com o arnês. Segure a 
máquina sempre com as duas mãos sobre os guiador 
e mantenha o peso da máquina com as costas através 
do arnês .

 7. USO DA MÁQUINA
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Lembre-se sempre usar a máquina com as mãos 
limpas e sem restos de combustível ou óleo.

Tenha uma atenção especial ao operar sob chuva 
ou logo após cair chuva, pois o solo pode estar 
escorregadio.

Limpe a área de trabalho e remover todos os 
obstáculos que podem causar acidentes.

Verifique a área de trabalho onde vai trabalhar 
removendo todos os objetos que possa ficar peados 
a cabeça de hilo. Remova também os objetos que a 
cabeça do disco ou nylon possa lançar violentamente 
ao cortar.

Não permita que alguém entre na zona operacional 
perigosa consigo. A zona perigosa é uma zona com 
15 metros de raio.

Nunca utilize este produto de noite, em condições de 
nevoeiro ou de visibilidade limitada e quando for difícil 
obter uma visão clara da zona de trabalho.

É necessário desligar o motor quando você se move 
entre diferentes áreas de trabalho.

Nunca arranque ou funcione o motor no 
interior de uma sala ou edifício fechado. Os 
fumos do escape contêm um perigoso de 

monóxido de carbono.

Em caso de concentração de gases produzidos pela 
ventilação inadequada, elimine do espaço de trabalho 
tudo o que impeça o fluxo de ar limpo para uma 
melhor ventilação e não volte a área de trabalhar a 
menos que tenha devidamente ventilada e tenha a 
certeza de que a ventilação seja suficiente para que 
não volte a acontecer concentração.

Nunca deixe a máquina sem vigilância.

No arranque ou durante o funcionamento 
do motor, nunca tocar nas partes quentes, 
como o silenciador, o fio de alta tensão ou a 

vela de ignição. Faça sempre os ajustes no motor com 
a unidade apoiada numa superfície plana e limpa.

Não utilize acessórios com esta cabeça para além das 
recomendadas pela nossa empresa. Pode originar 
lesões graves ao operador ou pessoas presentes, bem 
como danificar a máquina.

7.1. CORTAR COM A CABEÇA DE NYLON

AVISO PERIGO: 
Utilize sempre projeções para os olhos e ouvidos. 
Nunca se incline sobre a cabeça de corte rotativa ou 
outros resíduos podem ser projetados em direção 

aos olhos e face e causar graves lesões 
pessoais.

Manter sempre o escudo de resíduos no seu lugar 
quando estiver a trabalhar com a máquina.

Use a cabeça de corte de nylon que estiver isenta de 
danos. Se uma pedra ou qualquer outro obstáculo 
for atingida, pare o motor e verifique a cabeça de 
corte de nylon. Uma cabeça de corte quebrada ou 
desequilibrada não deve ser utilizada.

Lembre-se sempre que a ponta do fio faz o corte. 
Obterá melhores resultados se não introduzir 
completamente a bobine de 2 fios. Permita que a 
unidade corte ao seu próprio ritmo.

1. Segure a unidade de modo que a cabeça esteja 
 afastada do solo e inclinada em cerca de 20 graus 
 voltado para a direção de varredura.
2. Pode evitar a projeção de 
 resíduos ao fazer o 
 movimento de varredura da sua 
 esquerda para a 
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 sua direita. Tenha cuidado para 
 não fazer bater a cabeça de 
 corte de nylon contra pedras 
 ou o chão.Uma operação difícil  
 não razoável encurtará a vida da 
 máquina, bem como criará um 
 ambiente inseguro para si e 
 para aqueles à sua volta.

Quando os 2 fios de nylon estão demasiados curtos, 
acelere o motor e bata a cabeça de nylon no chão, 
automaticamente, o fio sairá e será cortado pela faca de 
corte. Repetir a operação se necessário.

AVISO PERIGO: Não corte em qualquer área onde haja 
arames ou vedações. Use equipamento de 
proteção. Não corte onde não consiga ver o 
que o dispositivo de corte está a corta.

7.2. CORTAR COM UMA LÂMINA

1. Verifique o perno para apertar a lâmina e 
 assegure-se de que o perno não está defeituoso e 
 não há abrasão.
2. Assegure-se de que a lâmina e suporte foram 
 apertadas de acordo com as instruções e a lâmina 
 roda suavemente sem ruído anormal.

7.2.1. MÉTODO DE CORTE:

1. Utilizar o lado esquerdo frontal para cortar.
2. Oriente a lâmina da sua direita para a esquerda 
 com ela inclinada levemente para a sua esquerda.

IMPORTANTE:
-  Corte só ervas e ervas daninhas. Não deixe a 
 lâmina contatar materiais, ela não pode cortar 
 trepadeiras e mato duro lenhoso ou pedras, 
 vedações, metal, etc.
-  Mantenha a lâmina afiada. Uma lâmina embotada 
 aumenta a probabilidade de um ressaltos.
-  Mantenha o seu caminho de avanço limpo de 

 material que foi cortado e de outros resíduos.

É sempre necessário desligar o motor e verificar que 
a ferramenta de corte esta totalmente parada antes 
limpar, transportar ou  para modificar os úteis.

AVISO! Não modifique a máquina ou os elementos 
de corte. Um uso inadequado destes elementos pode 
provocar danos pessoais GRAVES ou morte.

Limpe completamente a máquina, especialmente o 
depósito de combustível, a sua envolvente e o filtro 
de ar.

Nunca tente ajustar  na máquina se estiver em 
execução e / ou presos ao usuário pelo cinto de 
segurança. 

Realizada toda a manutenção da máquina com esta 
colocada sobre uma superfície plana e clara.

Assegure um desempenho seguro e correto do 
seu produto. Estas peças estão disponíveis no 
seu agente. O uso de quaisquer outros acessórios 
ou equipamentos que possam causar um perigo 
potencial ou lesão ao utilizador, danos na máquina.

Antes de realizar um ajuste ou reparação na máquina, 
assegure-se que pára o motor e que retira o 
cachimbo da vela de ignição.

Faça inspeções periódicas para assegurar um 
funcionamento seguro e eficiente. Para uma inspeção 
completa da sua máquina, contacte o seu agente.

Filtro de ar:
- O filtro de ar, se entupido, reduzirá o desempenho 
 do motor. Verifique e limpe o elemento. Se o 
 elemento estiver deformado ou danificado, 
 substituí-lo por um novo.

 8. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO



103

Afinar o carburador:
A regulação do carburador é complicada é 
recomendado que seja realizada por uma pessoa com 
experiência ou pelo Serviço Técnico.

Filtro de combustível:
-  O depósito de combustível está equipado com um 
 filtro. O filtro está situado na extremidade livre do 
 tubo de combustível e pode ser alcançado através 
 do orifício de combustível com um arame com 
 gancho ou objeto similar.
-  Verificar periodicamente o filtro de combustível. 
 Não deixe entrar poeira no depósito de 
 combustível. Um filtro entupido causará 
 dificuldades no arranque do motor ou anomalias no 
 desempenho do motor.
-  Quando o filtro estiver sujo, substitua-o.
-  Quando o interior do depósito de combustível 
 estiver sujo, ele pode ser limpo lavando-o com 
 gasolina.

Verificação da vela de ignição 
Falhas no arranque ou falhas de ignição são muitas 
vezes causadas por uma vela de ignição suja. Limpe a 
vela e verifique se a distância entre eletrodos está no 
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Dependendo dos sintomas que você observa pode detectar a causa provável e resolver o problema.

Caso contrário leve a sua máquina ao serviço técnico

Pressão normal 
da compressão 

do cilindro

Sistema 
de ignição 

normal
Causa provável Solução

Não há combustível no depósito

Filtro de combustível entupido, falta de 
combustível

Há água no combustível

Interruttor on OFF

Vela de ignição suja com depósitos  

oleosos e curto-circuito.

O cachimbo da vela não está ligado.

Vela de ignição frouxa.

Êmbolo, segmento de êmbolo, atrito no 

cilindro.

O cilindro está rachado.

Motor gripado.

Combustível usado não é adequado.

O carburador está sujo.

Adicionar combustível ao depósito

Limpar o filtro de combustível,  e ajustar o 
tubo ao carburador, afinar o carburador

Substituir combustível

Alterar a posição ON

Limpar os depósitos oleosos.

Conéctela

Ligue o cachimbo da vela.

Leve a sua máquina ao serviço técnico.

Leve a sua máquina ao serviço técnico.

Leve a sua máquina ao serviço técnico.

Substituir o combustível.

Leve a sua máquina ao serviço técnico.

Sí

Sí

Falta
compresión

O motor não roda

Sí

No

Sí

 9. GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
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Síntoma

Há um batimento no motor

O motor sobreaquece

O motor tem dificuldade a 
aumentar as rotações

O motor pára e não aguenta 
o ralenti

Causa provável Solução

Êmbolo, segmento de êmbolo, atrito do 

cilindro.

Cavilha do êmbolo, atrito do êmbolo.

Atrito da chumaceira da cambota.

A embraiagem está solta.

Excesso de uso continuado.

Silenciador sujo com depósitos oleosos.

Combustível usado não é adequado.

Carburador sujo.

Filtro de ar sujo.

Filtro de combustível entupido, falta de 

combustível.

Parafuso do ralenti mal regulado.

Leve a sua máquina ao serviço técnico.

Leve a sua máquina ao serviço técnico.

Leve a sua máquina ao serviço técnico.

Leve a sua máquina ao serviço técnico.

Faça descansos a cada 10 minutos de 

trabalho e deixe o motor resfriá-lo.

Leve a sua máquina ao serviço técnico.

Substituir o combustível.

Leve a sua máquina ao serviço técnico.

Limpe o filtro.

Limpe o filtro.       

Leve a sua máquina ao serviço técnico.
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Si vai levar a máquina num veículos  segure-a 
firmemente para evitar o escorregamento ou revelar.

O motor pode ser desligado quando a máquina for 
movimentada entre zonas de trabalho.

Pare o motor e deixe a máquina arrefecer durante 
cerca de 5 minutos antes de guardar a máquina ou de 
a transportar.

Transporte sempre a máquina com o motor desligado, 
a espada coberta com o protetor e o escape afastado 
do seu corpo.

Pare o motor e deixe a máquina arrefecer durante 
cerca de 5 minutos antes de guardar a máquina ou de 
a transportar.

Assegure-se de que a máquina está fora do alcance 
de crianças.

Sempre colocar o protetor do disco.

Nunca guarde a unidade com combustível no depósito 
dentro de um edifício onde o vapor possa atingir uma 
chama ou faísca ou uma fonte de calor ou um calor 
extremo.

Quando a máquina estiver guardada por um longo 
período, esvazie o combustível do depósito e do 
carburador, limpe as peças,coloque a máquina num 
local seguro e confirme que o motor está frio.

Asegúrese de que el motor está frío antes de 
almacenar la máquina.

Após o motor parar, o silenciador continua quente. 
Nunca coloque a máquina em qualquer lugar onde 

       
líquidos combustíveis.

Se deitar a máquina de maneira 
ecológica, já que  não  se pode deitar 
com o resto do lixo doméstico .Os seus 
componentes de plástico e metal podem 
ser classificados de acordo com sua 
natureza e reciclados.

Os materiais utilizados para esta 
máquina de embalagem são recicláveis. 
Por favor, não deitar junto com o lixo 
domestico. Deite em um ponto de 
recolha de resíduos oficial.

 10. TRANSPORTE

 11. ARMAZENAGEM

 12. INFORMAÇÃO DA DESTRUIÇÃO /   
 RECICLAGEM
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13.1. PERÍODO DE  GARANTIA
        

 os termos descritos a continuação é de 2 anos a 
 partir da data de compra,  peças e mão de obra, 
 contra defeitos de fabrico e material.

13.2. EXCEPTO
A garantia Dunsch não cobre:
- Desgaste natural por uso.
- Mau uso, negligência, utilização sem cuidado ou 
 falta de manutenção.
- Defeitos causados por uso incorrecto, danos   
 provocados por manipulação 
 realizada por pessoal não autorizado pela Dunsch  
ou uso de peças de substituição não originais.

13.3. TERRITÓRIO
- A garantia Dunsch assegura cobertura do serviço   
em todo o território nacional.

13.4. EM CASO DE INCIDÊNCIA
-  A garantia deve ir correctamente preenchida com  
 todos os dados solicitados, e acompanhada pela   
        
 vendedor. 

¡ATENÇÃO!  
PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO E  

SEGURANÇA MÁXIMA, POR FAVOR LER O  
MANUAL DE INSTRUÇOES CUIDADOSAMENTE  

ANTES DE UTILIZAR A MESM.

 13. CONDIÇÕES DE GARANTIA 
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Conselho, de 17 de Maio de 2006 , relativa às máquinas.

Estas máquinas também cumprem os requisitos das seguintes directivas comunitárias:
                  

 Directiva 97/68/CE relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes a medidas   
 contra a emissão de poluentes gasosos e de partículas pelos motores de combustão interna a instalar em   
 máquinas móveis não rodoviárias.

                 
 das legislações dos Estados-Membros em matéria de emissões sonoras para o ambiente dos equipamentos   
 para utilização no exterior.

                 
 aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes à compatibilidade electromagnética e que   
 revoga a Directiva 89/336/CEE.

    
    

 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

     

Dunsch Europe SRL
Via dell'Artigianato n.10

29010 GRAGNANO TREBBIENSE (PC)  ITALY

Aurelio de Michele

Europe Supervisor

Gragnano Trebbiense
30-12-2013

O abaixo assinado, , autorizado por Aurelio de Michele Dunsch Europe SRL , com morada em 
29010 GRAGNANO TREBBIENSE (PC)  ITALY        LEA

      
      

de combustão, provido de uma lâmina rotativa de metal ou plástico, para cortar ervas, arbustos, pequenas 
árvores e vegetação similar”, cumprem todos os requisitos da Directiva 2006/42/CE do Parlamento  Europeu e do 
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25254BP PNBC260-3BT ,25326BP PNBC305-3BT ,25417B PNBC415-3B ,25517B PNBC520-3( ( ( () ) ) )

:
Via dell'Artigianato

 n.10

             

Os testes referentes às Directivas Comunitárias foram realizados pelos seguintes Organismos 
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 NOTES




