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Dados indicados na placa 
do modelo
Estes dados são muito importantes 
para uma identificação posterior 
das peças de reposição e para a 
assis-tência técnica. A placa de 
características encontra-se perto 
do motor. Registe todos os dados 
indicados na chapa de 
características do seu corta-relvas 
no quadro seguinte.

Este e outros dados sobre o 
aparelho encontram-se na 
Declaração de Conformidade CE, 
em separado, e que é parte 
integrante destas Instruções de 
serviço.
Apresentações figurativas 

Desdobrar as páginas das figuras 
no início das Instruções de Serviço.
Nestas Instruções de Serviço são 
descritos vários modelos. 
As apresentações gráficas podem, 
em alguns detalhes, divergir do 
aparelho adquirido.

Para a sua segurança
Usar correctamente 
o aparelho
Este aparelho foi concebido 
exclusivamente
– para utilização em conformidade 

com as descrições e instruções 
de segurança referidas nestas 
Instruções de Serviço;

– para cortar superfícies relvadas 
do jardim da residência habitual 
e de tempos livres.

Qualquer outra utilização não está 
em conformidade com as 
determinações legais. A utilização 
que não está em conformidade com 
as determinações legais tem como 
consequência a perda da garantia e 
a recusa de qualquer tipo de respon-
sabilidade por parte do fabricante. 
O utilizador é responsável por 
todos os danos causados a ter-
ceiros e suas propriedades.
Alterações arbitrárias no aparelho 
excluem quaisquer 
responsabilidades do fabricante 
pelos danos dali resultante.
Observar as instruções 
de segurança e de serviço
Como utilizador deste aparelho, leia, 
atentamente, estas Instruções 
de Serviço, antes da primeira 
utilização. Proceda em 
conformidade e guardeas para 
posterior utilização. Nunca permita 
que o aparelho seja utilizado por 
crianças ou outras pessoas que não 
conheçam estas Instruções de 
Serviço.
Na mudança de dono do aparelho, 
este deve ser acompanhado das 
Instruções de Serviço.
Instruções gerais de 
segurança
Neste capítulo encontram-se as 
instruções gerais de segurança. 
As instruções de aviso que se 
referem especialmente às peças 
individuais do aparelho, ao 
funcionamento ou às actividades 
encontram-se na respectiva 
passagem destas instruções.

Antes de trabalhar com 
o aparelho
O aparelho não pode ser utilizado 
em caso de cansaço e doença.
As pessoas que usam o aparelho 
não podem estar sob a influência 
de entorpecentes, tais como, p. 
ex., álcool, drogas ou remédios.
A menores de 16 anos está 
interdita a utilização do aparelho, 
assim como a execução de 
qualquer outro tipo de trabalhos no 
mesmo, por exemplo, proceder à 
manutenção, limpar, regular - 
disposições locais podem 
determinar a idade mínima do 
utilizador.
Este aparelho não está preparado 
para ser utilizado por pessoas 
(crianças incluídas) com 
capacidades físicas, sensoriais ou 
mentais limitadas ou com falta de 
experiência e/ou de conhecimentos, 
a menos que sejam vigiadas por 
uma pessoa responsável pela sua 
segurança ou que tenham recebido 
instruções desta pessoa de como o 
aparelho deve ser utilizado.
As crianças devem ser vigiadas, 
para se garantir que elas não 
brinquem com o aparelho.
Antes de iniciar o trabalho, familia-
rize-se com todos os dispositivos 
e elementos de comando, assim 
como com as suas funções.
Utilizar ao ar livre somente cabos 
de ligação homologados e 
assinalados em conformidade, p. 
ex., H07RN – F 3 x 1,5 mm²  

(máx. 50 m).
As peças de ligação dos cabos de 
ligação têm que ser protegidas de 
salpicos de água e ser de borracha 
ou revestidos com borracha.
Antes de cada utilização, verificar 
se os cabos de ligação estão 
danificados, quebradiços ou 
entrelaçados.
Para isso, desligar o aparelho 
e retirar a ficha da tomada. Utilizar 
somente cabos de ligação que se 
encontrem em perfeitas condições 
de funcionamento.
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Antes da utilização verifique,
– se o dispositivo de captação 

de relva funciona e se a aba 
de expulsão se fecha correcta-
mente. Substituir imediatamente 
peças de fecho danificadas ou 
em falta.

– se as ferramentas de corte, pinos 
de fixação e a unidade de corte 
integral estão gastos ou 
danificados. Peças danificadas, 
com desgaste ou em falta devem 
ser imediatamente substituídas.

– se o cabo entre o motor e o 
interruptor/combinação de 
encaixe estiver danificado. 
Um cabo danificado deve, de 
imediato, ser substituído numa 
oficina especializada.

Peças de substituição e acessórios 
têm que corresponder às exigências 
determinadas pelo fabricante. 
Por isso, utilizar somente peças de 
substituição e acessórios originais 
ou as peças de substituição e os 
acessórios homologados pelo fabri-
cante.
Reparações devem ser, exclusiva-
mente, executadas por uma oficina 
especializada.
Durante o trabalho com 
o aparelho
Ao executar trabalhos com ou no 
aparelho terá que vestir uma roupa 
de trabalho correspondente, como p. 
ex.:
– sapatos de segurança,
– calça comprida,
– vestuário justo ao corpo,
– óculos de protecção.
O aparelho só deve funcionar no 
estado técnico fornecido e 
prescrito pelo fabricante.
Antes de executar 
quaisquer trabalhos neste 
aparelho
Para protecção contra ferimentos, 
antes de qualquer intervenção 
(p. ex. trabalhos de manutenção 
e de afinação) neste aparelho
– desligue o motor,
– esperar até que todas as peças 

móveis estejam completamente 
imobilizadas,

– desencaixar a ficha da tomada 
de rede,

– deixar o motor arrefecer 
(ca. 30 minutos).

Depois do trabalho com 
o aparelho
Desligar a ficha da tomada, sempre 
que se afastar do aparelho.
Dispositivos de segurança
Fig. 1

! Perigo
Nunca utilize um aparelho com 
dispositivos de segurança 
danificados ou em falta.
Estribo de segurança (1)
O estribo de segurança serve para 
a sua segurança para parar o 
motor e a ferramenta de corte em 
caso de emergência.
Não é permitido tentar alterar 
a função do aparelho.
Aba de expulsão (2) ou 
protecção contra choques (3)
A aba de expulsão / protecção 
contra choques protege-o contra 
ferimentos através do dispositivo 
de corte ou objectos sólidos 
projectados. O aparelho só pode 
funcionar com a aba de expulsão 
ou protecção contra choques 
instalada.
Símbolos no aparelho
No aparelho encontram-se 
diversos símbolos autocolantes. A 
seguir a explicação dos símbolos:

Atenção! Antes da 
colocação em funcio-
namento, ler as 
Instruções de 
Serviço! 

Manter terceiras 
pessoas afastadas 
da zona de perigo!

Manter o cabo de 
ligação sempre afas-
tado de ferramentas 
de corte!

Jamais ponhe as 
mãos e/ou os pés 
perto das peças 
rotativas.
Antes de qualquer 
intervenção no dispo-
sitivo de corte, desligar 
a ficha da tomada! 
Manter os dedos e os 
pés afastados das fer-
ramentas de corte! 
Antes da regulação ou 
limpeza do aparelho 
ou antes de testar se o 
cabo de ligação está 
entrelaçado ou apre-
senta danos, desligar 
o aparelho e retirar a 
ficha da tomada. Man-
ter afastado o cabo 
de ligação das ferra-
mentas.

Mantenha estes símbolos no 
aparelho sempre em estado 
legível.
Substitua símbolos danificados ou 
ilegíveis.
Símbolos nas instruções 
de serviço
Nestas instruções são utilizados 
símbolos que indicam perigos ou 
assinalam notas importantes. 
A seguir a explicação dos 
símbolos:

! Perigo
Chama a sua atenção para perigos 
que estão relacionados com 
a actividade descrita e na qual 
existe perigo para pessoas. 

Atenção
Chama sua atenção para 
perigos que estão relacionados 
com a actividade descrita e que 
pode causar dano ao aparelho.
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Nota
Assinala informações e tipos de 
utilização importantes.
Indicação sobre 
reciclagem
Reciclar restos de embalagem 
existentes, aparelhos velhos, etc., 
de acordo com as disposições 
legais em vigor no local.

Aparelhos eléctricos 
antigos contêm materiais 
valiosos e, por isso, não 
devem ser deitados para 
o lixo doméstico!

Aproveitamos para pedir o seu 
contributo activo na poupança de 
recursos e protecção do meio 
ambiente entregando este 
aparelho, quando for caso disso, 
num posto de recolha autorizado 
para o efeito.

Desmontar o aparelho
Na folha anexa, mostramos-lhe 
sob a forma de figuras como, com 
poucas operações, pode montar 
e preparar o seu aparelho para 
funcionar.

Manejo
! Perigo 

Choque eléctrico
– Utilize nas suas tomadas de rede 

um interruptor de segurança para 
pessoas (= disjuntor de corrente 
de defeito com o máximo de 30 
mA de corrente de activação).

– Se, por descuido, cortar o cabo de 
ligação ao cortar relva, há perigo 
iminente de vida ou de ferimentos. 
Afaste-se lentamente e com 
passos curtos do aparelho. 
Retirar a ficha da tomada. Ter 
atenção para que ao cortar relva o 
cabo de ligação nunca se 
aproxime da zona de corte.

Acidente
– Pessoas, crianças ou animais 

nunca devem estar nas proximi-
dades o aparelho durante a 
operação de corte.  
Perigo de ferimentos, devido 
a pedras ou outros objectos pro-
jectados. 

Queda
– Conduza o aparelho só passo 

a passo.
– Seja particularmente cuidadoso, 

quando cortar relva em marcha 
atrás ou quando puxar o aparelho 
na sua direcção.

– Ao cortar relvas nas encostas o 
aparelho pode tombar e você 
pode ferir-se. Corte a relva na 
transversal em relação ao declive 
e nunca para baixo e para cima. 
Não corte relvas em encostas 
com uma inclinação superior a 
20%.

– Seja especialmente cuidadoso na 
mudança do sentido de marcha 
e tenha especial atenção num 
bom posicionamento, 
principalmente em declives.

– Existe o perigo de ferimentos ao 
cortar relva em zonas com 
limitações. Cortar relva próximo 
de bordos, cantos, ou inclinações 
acentuadas é perigoso. Ao cortar 
relva, mantenha a distância de 
segurança.

– Ao cortar relvas molhadas o 
aparelho pode escorregar devido 
à reduzida aderência e você pode 
cair. Corte só quando a relva 
estiver seca.

– Trabalhe apenas à luz do dia ou 
com boa iluminação artificial.

Lesão
– A distância de segurança, dada 

pela longarina de guia em relação 
à ferramenta de corte em 
movimento, deve ser sempre 
respeitada.

– O sector de trabalho do operador 
situa-se, durante o trabalho, por 
trás da longarina de guia. 

– Nunca aproxime as mãos ou pés 
de peças em rotação.

– Parar o motor, se o aparelho tiver 
que ser inclinado e transportado 
sobre outras superfícies que não 
sejam relvadas.

– Nunca levante nem transporte um 
aparelho com o motor em 
funcionamento. Retirar antes 
a ficha da tomada.

– Desligar sempre o motor e a ficha 
da tomada, se tiverem que ser eli-
minados bloqueamentos ou entu-
pimentos no canal de expulsão ou 
antes de verificar, limpar, trans-
portar, ou afinar a cortadora de 
relva ou ainda na execução de 
outros trabalhos no aparelho.

– Ao desmontar o dispositivo de 
captação de relva, V. ou outra 
pessoa podem sofrer ferimentos 
provocados pela relva cortada ou 
por objectos estranhos. Nunca 
esvazie o capturador de relvas 
com o motor a funcionar. Para 
isso, desligar o aparelho.

– Examine o terreno no qual será 
empregado o aparelho e retire 
todos os obejctos que possam ser 
captados e lançados para longe.

– Não utilizar o aparelho em 
condições atmosféricas 
desfavoráveis, como p. ex., 
iminência de chuva ou trovoada.

– Se um corpo estranho (p. ex. 
pedra) for apanhado pela ferra-
menta de corte ou caso o apa-
relho comece a vibrar 
anormalmente, desligar imediata-
mente o motor e retirar a ficha da 
tomada. Antes de continuar a uti-
lizar o aparelho, deve mandar 
inspeccioná-lo numa oficina espe-
cializada.

– Ao cortar relva com uma foice, 
nunca se coloque diante das 
aberturas de expulsão da relva.

– Desligar a ficha da tomada, 
sempre que se afastar do 
aparelho.

Tropeçar
– Ao virar o aparelho pode tropeçar 

no cabo de ligação e sofrer 
ferimentos. Conduzir sempre 
o cabo de forma que este nunca 
se aproxime de zonas de 
passagem ou de corte.

– Conduza o aparelho só passo 
a passo.
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Atenção 
Danos no aparelho
– Pedras, hastes ou objectos 

semelhantes abandonados 
podem provocar danos no 
aparelho ou no seu 
funcionamento. Retire os objectos 
rígidos que se encontram na área 
de trabalho antes de empregar o 
aparelho.

– Maneje o aparelho somente em 
estado perfeito. Faça um controlo 
visual antes de manejar o apa-
relho. Controlar especialmente 
dispositivos de segurança, ele-
mentos de comando eléctricos, 
cabos eléctricos e uniões ros-
cadas quanto a danos e boa 
fixação. Substitua as peças danifi-
cadas antes de  trabalhar com o 
aparelho.

Tempos de funcionamento
Siga as regulamentações 
nacionais/ municipais relativa-
mente aos horá-rios de funciona-
mento (se neces-sário, informese 
junto dos serviços competentes).

Indicações de posição
As indicações de posição 
(p. ex. esquerda, direita) são feitas 
partindo do ponto de vista da tra-
vessa do guiador em direção 
de trabalho do aparelho.
1. Enganchar o 

capturador de relva
Fig. 2
 Levantar a tampa do ejector 

e enganchar o capturador 
de relvas.

2. Regular a altura 
de corte
Atenção

Num terreno que não seja plano, 
regular a altura de corte de modo 
que a lâmina nunca entre em 
contacto com a terra. 
Fig. 3
Regular a altura de corte da relva 
a gosto.
Possibilidade de regulação 
(conforme o modelo) cerca de 3 cm 
até ao máximo de 9 cm.

Nota
Nos aparelhos com ajuste indepen-
dente das rodas, estas têm que ser 
reguladas para a mesma altura.
Modelo A:
 Desaparafusar as rodas e 

colocá-las na regulação em 
altura correspondente.

Modelo B:
 Puxar a patilha e encaixá-la na 

posição pretendida.
Modelo C:
 Deslocar a alavanca do ajuste 

central de altura para a frente 
e para trás e encaixá-la na 
posição pretendida.

Modelo D:
 Accionar o bloqueamento e, si-

multaneamente, puxando ou 
pressionando o punho de 
retenção, regular a altura preten-
dida. Ao  
libertar o bloqueamento, a 
regulação seleccionada fica en-
gatada.

Modelo E:
 Puxar a roda para a frente e 

engatar na posição pretendida.
3. Cabo de ligação
Fig. 4
 Fixar o cabo de ligação no dispo-

sitivo de alívio de tensão do 
cabo.

 Encaixar o cabo de ligação, 
primeiro na combinação de 
interruptor/ficha no aparelho e, 
depois, numa tomada de 230 V.

4. Ligar o motor
! Perigo

Manter as mãos e os pés afastados 
do dispositivo de corte.

Atenção
– Não deixe o aparelho tombar ao 

arrancar.
– Na tentativa de arrancar o motor 

em relva muito alta, o motor pode 
sobreaquecer e sofrer danos.

Fig. 5
 Desligar o aparelho numa super-

fície plana com pouca relva ou 
relva curta. 

 Numa posição por trás do apa-
relho – Pressionar e manter 
nessa posição o botão de 
bloqueio.

 Puxar e prender a haste de 
segurança, libertar o botão 
de bloqueio.

O motor e a ferramenta de corte 
estão a funcionar. V. pode dar 
início ao trabalho.
5. Ligar/desligar o accio-

namento das rodas
(só nos aparelhos com acciona-
mento das rodas)
Fig. 9
Ligar o accionamento das rodas 

:
 Puxar a alavanca e mantê-la 

nessa posição.
Desligar o accionamento das rodas 

:
 Libertar a alavanca.
6. Parar o motor
 Libertar a haste de segurança.

O motor e o dispositivo de corte 
param passado pouco tempo.

7. Tirar e esvaziar 
o capturador de relvas

Fig. 2
Se ficar relva cortada espalhada 
no solo ou se a indicação de nível 
de enchimento (opcional, Fig. 10) 
indicar que o dispositivo de 
captação de relva está cheio:
 Libertar a barra de segurança 

e esperar até que o motor pare 
completamente.

 Levantar a tampa do ejector 
e desenganchar o capturador 
de relvas.

 Esvaziar o capturador de relvas.
8. Trabalhar sem 

capturador de relvas
Se você retirar o capturador de 
relvas, a tampa do ejector fecha 
para baixo. Ao trabalhar sem o 
dispositivo de captação de relva, 
esta é directamente projectada 
para baixo.
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9. Preparar o aparelho 
para a aplicação da 
mistura para protecção 
de raízes

(só para aparelhos com acessório 
para adubação orgânica/opcional).
Aparelhos com expulsão 
traseira:
Fig. 7A
 Levantar a aba de expulsão.
 Desmontar o dispositivo de 

recolha de relva.
 Aplicar o calço para aplicação da 

mistura para protecção de raízes 
(conforme o modelo).

 Fechar a aba de expulsão.

Nota
Modelos com função de aplicação 
da mistura para protecção de 
raízes integrada não necessitam 
do calço separado para aplicação 
da mistura – esta função é 
assumida por uma aba traseira de 
formato especial (Fig. 7B).
Aparelhos com expulsão lateral 
da relva:
 Retirar a expulsão lateral – 

a protecção contra impactos/
fecho do acessório para 
aplicação da mistura fecha 
automatica-mente (Fig. 8A).

10. Transformar o aparelho 
para a expulsão lateral 
da relva

(dependendo do modelo)
 Se estiver disponível: 

Remover a captação de relva 
e esvaziar a tampa de expulsão 
traseira.

 Elevar a protecção contra 
impactos/fecho do acessório 
para aplicação da mistura para 
protecção de raízes e montar 
a expulsão lateral (Fig. 8B).

11. Depois de terminar 
o trabalho

 Esvaziar o capturador de relvas.
 Desligar a ficha da rede no 

aparelho e na tomada.
 Deixar o motor arrefecer 

(ca. 30 minutos), antes de ser 
feita a sua limpeza, manutenção, 
o mesmo ser guardado ou posto 
fora de serviço.

Bons conselhos para 
a conservação da relva
Cortar relvas
Relvado compõe-se de vários tipos 
de gramíneas. Se cortar a relva com 
frequência então crescem 
intensiva-mente gramíneas que 
enraizam fortemente e formam um 
tapete de erva firme. Se você corta 
relvas raramente então 
desenvolvem-se gramíneas com 
crescimento intensivamente alto e 
outras ervas bravas (p. ex., trevo, 
margaridas).
A altura normal de um relvado é de 
ca. de 4–5 cm. Só se deve cortar  
1/3 da altura total da relva, portanto, 
com 7 – 8 cm para a altura normal.
Se possível não cortar a relva mais 
curta que 4 cm, pois do contrário 
danifica o tapete de relva no caso 
de estiagem. Cortar a relva muito 
alta (p. ex., depois das férias) por 
etapas à altura normal.
Ao cortar a relva, fazer sempre 
uma ligeira sobreposição das 
pistas de corte.
Cobertura do solo com 
substâncias orgánicas 
(com acessórios)
A relva ao ser cortada em pequenos 
pedaços (ca. de 1 cm), estes ficam 
no solo, transformando-se, assim, 
em nutrientes para a própria relva. 
Para obter um óptimo resultado, 
a relva tem de ser mantida sempre 
curta, veja o parágrafo «Cortar 
relvas».
Ao aplicar a mistura para protecção 
de raízes, ter em atenção o 
seguinte:
– Não cortar relva molhada. 
– Nunca cortar mais que 2 cm de 

cada vez, do comprimento total.
– Seleccionar uma velocidade 

lenta.
– Limpar regularmente o 

dispositivo de corte.

Transporte
! Perigo

Antes do transporte sobre ou dentro 
dum veículo: Desligar o motor e 
remover o cabo de ligação. deixar 
o motor arrefecer (ca. 30 minutos).

No caso de transportar o aparelho 
sobre ou dentro dum veículo, 
segure-o suficientemente para não 
deslocar-se involuntariamente.
Antes de levantar ou transportar 
o aparelho, desligar a ficha da 
tomada. Para movimentar o apa-
relho, por exemplo sobre caminhos 
ou entradas para propriedades, 
parar antes o motor.

Atenção
Não prender nem dobrar o cabo 
entre o motor e o interruptor/
combinação da ficha.
Fig. 6
 Para fácil arrumação, dobrar 

a longarina da direcção.

Manutenção/Limpeza
! Perigo

Para protecção contra ferimentos 
antes de todos os trabalhos no 
aparelho
– desligue o motor,
– esperar até que todas as peças 

móveis estejam completamente 
imobilizadas,

– desencaixar a ficha da tomada 
de rede,

– deixar o motor arrefecer 
(ca. 30 minutos).

Manutenção
! Perigo

Para protecção contra ferimentos 
através do dispositivo de corte, 
todas as intervenções, como 
substituição ou afiar a lâmina de 
corte, devem ser executadas por 
uma oficina especializada (São 
necessárias ferramentas 
especiais).
Antes de qualquer utilização
 Examinar o cabo de ligação.
 Examinar as uniões roscadas 

relativamente a um assento 
firme.

 Controlar os dispositivos de 
segurança.

 Examinar o aparelho – ver 
capítulo «Antes do trabalho com 
o apa-relho».

feil
Notiz
Marked festgelegt von feil
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Controlar o ponto da 
embraiagem:
(só nos aparelhos com acciona-
mento das rodas)
– Com o motor em funcionamento 

e o accionamento desligado, 
o aparelho não pode deslocar-se 
para a frente.

– Com o motor em funcionamento 
e o accionamento das rodas 
ligado, o aparelho deve deslocar-
se em frente.

 Em caso de necessidade, afinar 
o ponto de embraiagem com 
a ferramenta de serrilha/porca 
de fixação na alavanca de 
acciona-mento das rodas ou no 
cabo Bowden.

Uma vez por estação
 Lubrifique os pontos articulados 

e a mola de torção na tampa 
do ejector.

 No fim da estação mande uma 
oficina especializada fazer 
o controlo e a manutenção 
do aparelho.

Limpeza
Atenção

– Não pulverizar o aparelho com 
água através de mangueira, 
porque os componentes 
eléctricos podem sofrer danos.

– Limpe o aparelho depois de cada 
serviço. A sujeira no aparelho 
causa danos ao material e ao 
funcionamento. 
 
 

Limpar o capturador de 
relvas
O mais simples é a limpeza 
imediata após cortar a relva.
 Tirar e limpar o capturador 

de relvas.
 Dispositivo de captação de relva 

pode ser limpo com um forte 
jacto de água (mangueira do 
jardim).

 Deixar o capturador de relva secar 
completamente antes de reutilizá-
lo.

Limpar a cortadora de relva
! Perigo

Você pode ferir-se ao trabalhar no 
mecanismo de corte. Use luvas de 
trabalho para a sua protecção.
Limpe o aparelho, se possível, 
sempre imediatamente depois de 
cortar a relva.
 Inclinar o aparelho lateralmente.
 Limpar o campartimento de corte 

e a tampa do ejector com uma 
escova, vassourinha ou trapo.

 Colocar o aparelho sobre as 
rodas e limpar todos os restos 
visíveis de relvas e sujeiras.

Paralização
Atenção 

Danos de material no aparelho 
Armazene o aparelho com o motor 
frio só num recinto limpo e seco. 
Em todo o caso, proteja o aparelho 
contra ferrugem quando for 
armazenado por longo tempo, p. 
ex. no inverno.

Depois da estação ou quando o 
aparelho não for utilizado durante 
mais de um mês,
 Limpar o aparelho e o capturador 

de relvas.
 Limpar com um pano oleado 

(óleo isento de resina) ou 
pulverizar óleo em todas as 
peças metálicas para protegê-
las contra ferrugem.

Garantia
Em cada país regem as condições 
de garantia dadas pela nossa com-
panhia distribuidora ou importardor 
competente. Eliminamos gratuita-
mente quaisquer avarias no seu 
aparelho nos limites de garantia, 
contanto que a causa seja devido 
a defeitos de material ou de 
fabricação. No caso de garantia 
dirija-se por favor ao seu reven-
dedor ou à próxima sucursal.

Detectar e reparar 
as avarias
Perturbações no funcionamento da 
sua cortadora de relva têm, muitas 
vezes, causas muito simples que 
deveria conhecer e, em parte, 
poderá eliminar.  
Em caso de dúvidas, o seu 
revende-dor ou uma oficina 
especializada lhe ajudará de bom 
grado. 
 
 
 
 
 
 

Problema Causas possíveis Ajuda

Motor faz um zumbido, mas não 
arranca.

A cortadora de relva está num local 
com relva muito alta.

Colocar a cortadora de relva numa 
superfície com relva mais curta.

Lâmina de corte bloqueada. Desligar a ficha da tomada, eliminar 
o bloqueamento.

Ruído estranho (faz ruído, tilinta, 
chocalha).

Parafusos, porcas ou outras peças 
de fixação desapertadas.

Fixar as peças, se os ruídos se 
mantiverem: Pedir a intervenção 
duma oficina especializada.
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O motor não arranca. Cabo de ligação não está ligado 
ou tem defeito.

Testar o cabo, ligar à tomada; em 
caso de necessidade, substituir ou 
pedir a um técnico especializado 
para efectuar a reparação.

Disjuntor da casa em sobrecarga. Ligar o disjuntor, eventualmente, 
utilizar uma ligação da casa com 
protecção mais elevada ou pedir  
a um especialista para efectuar 
a instalação.

Interruptor/combinação da ficha 
com defeito.

Efectuar a reparação numa oficina 
especializada.

O motor arrancou 
repentinamente.

A ficha ficou solta. Verificar o cabo, ter a certeza que 
o mesmo ficou preso no dispositivo 
de alívio de tensão, voltar a ligar 
a ficha à tomada.

A protecção contra sobrecarga 
desligou (conforme o modelo).

Desligar ficha da tomada, eliminar 
o entupimento no dispositivo de 
expulsão da relva, esperar ca. 
de 30 min. voltar a ligar.

Fortes vibrações. Veio porta-lâminas danificado 
ou lâmina de corte com defeito.

Desligar o aparelho imediatamente.
Proceder à substituição de peças 
com defeito numa oficina 
especializada.

O accionamento das rodas não 
funciona.

Correia trapezoidal ou 
engrenagem com defeito.

Substituir as peças danificadas 
numa oficina especializada.

Corte irregular ou a rotação 
baixa.

Relva muito alta. Regular uma altura de corte mais 
alta. Se necessário, cortar duas 
vezes a relva.

A relva não é recolhida ou a 
captação de relva não enche.

Relva demasiado húmida. Deixar a relva secar.

Dispositivo de expulsão está 
entupido.

Desligar a ficha da tomada, eliminar 
o entupimento.

Lâmina de corte truncada. Substituir ou afiar a lâmina de corte 
numa oficina especializada.

Capturador de relvas cheio. Desligar a cortadora de relva, 
esvaziar a captação de relva.

Capturador de relvas sujo. Desligar a cortadora de relva, limpar 
as ranhuras de ventilação na 
captação de relva.

Problema Causas possíveis Ajuda




