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MANUAL DE
INSTRUÇÕES

VEM QUE A CASA É SUA !

NUNCA SE ESQUEÇA DO SEU EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: 
ÓCULOS, PROTETOR DE OUVIDOS, LUVAS, MÁSCARAS, BOTAS, 

CAPACETE, CINTO DE SEGURANÇA E ROUPA ADEQUADA, 
CONFORME LOCAL E ATIVIDADE

DESENVOLVIDA.

CAPACETE BOTAS
PROTETOR

AURICULAR LUVAS ÓCULOS
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TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Propriedade Casa do Construtor (Formatta Negócios Ltda), sob pena de violação 
dos direitos autorais protegidos nos termos da Lei 9.610 de 19 de Fevereiro de 1998 (Lei dos Direitos Autorais).

VEJA O QUE TEMOS PARA VOCÊ:
Acabadora de piso - A parador de cerca viva - A spirador de pó - B etoneira - B omba 

submersa - C ompactador - C ompressor de ar - Container - Cortadora de bloco - C ortadora 
de parede - Cortadora de piso - Cortadora de porcelanato - Cortadora manual

Enceradeira industrial - Escada - Escora metálica - F erramenta elétrica - G erador - Guincho 
de coluna - Lavadora - Lixadeira de teto - M áquina de solda -  Martelo demolidor - Painel 

metálico para andaime - Placa vibratória - Politriz para concreto - Pulverizador costal 
manual - Roçadeira e Cortadora de grama - Soprador de folhas - Talha manual

Transformador - V ibrador de imersão

Equipamentos em
conformidade com as

normas vigentes.

Equipamentos em
conformidade com as

normas vigentes.

APARADOR DE CERCA 
VIVA / PODADOR DE GALHOS

Equipamento em conformidade 
com a Norma NR-18.

www.casadoconstrutor.com.br



APARADOR DE CERCA 
VIVA / PODADOR

    Não trabalhe sob chuva. 

    Não utilize equipamentos elétricos em locais úmidos ou na presença de gases e 

líquidos inflamáveis.

    Nunca use o aparador sem a saia de proteção para as mãos.    

    Utilize-os corretamente, não use estes equipamentos para nenhum outro trabalho que 
não as descritas nestas instruções e para as funções nelas especificadas.

    Cuide da sua extensão elétrica, conserve-a sempre afastada da área de corte e de 
obstáculos. Mantenha-a afastada do calor, óleo e de bordas afiadas. 

    Não force o aparador, pois o equipamento fará o trabalho da melhor maneira possível e 
com mais segurança se for utilizado nas condições designadas.

    Não trabalhe em condições de riscos, sob e sobre galhos de árvores, locais com fortes 
desníveis, beiradas de barrancos. 

    Nota: Como medida de segurança, recomendamos a utilização de dispositivo de 
proteção à corrente diferencial-residual (DR) com a atuação inferior ou igual a 30MA 
(norma NBR-5410).

    Verifique se no local das podas não exisem fios elétricos, arames e outros 
objetos que possam causar acidentes.

    Se utilizar escada, certifique-se que esteja firmemente posicionada.

    Mantenha-se alerta, fique atento com o que está acontecendo, não opere a máquina 
quando estiver cansado, distraído, sob influência de bebidas alcoólicas ou remédios.

    Importante: Faça sempre uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), 
adequados a cada tipo de equipamento.

    Não tente se estender além do ponto de conforto. 

    Mantenha-se sempre em uma posição firme e equilibrada. Isto possibilitará mais 
controle da ferramenta elétrica em situações inesperadas. 

    Use roupas apropriadas. Não use roupas largas ou jóias. Mantenha seus cabelos, 
roupas e luvas longe das peças rotativas.

    Serviço 

    Leve a sua ferramenta elétrica para ser consertada por técnicos das lojas CASA DO 
CONSTRUTOR. Isto garantirá a segurança da sua ferramenta elétrica. 

    Siga as instruções para lubrificação e troca de acessórios. 

    Mantenha as empunhaduras secas, limpas e sem óleo ou graxa.

Aparador de Cerca Viva:
É um equipamento desenvolvido para realizar serviços como: aparar cercas vivas "eras", 
sebes e arbustos, diâmetro máximo para corte de galhos menores que 1 (um) cm. Esse 
equipamento é de uma linha hobby e deverá ser usado para pequenos serviços.

Podador de Galhos:
Esta ferramenta é para cortes em madeiras vivas e de formatos não industrializados de 
pequeno diâmetro.

FINALIDADE

Modelo

HT -500

Potência (W)

500

Tensão (V)

127/220

Tipo

Monofásico

Comp. da lâmina (mm)

510

Peso (kg)

3,2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

    Verifique se a tensão no local é compatível com o equipamento.

    Faça o aterramento do equipamento. Equipamentos com dupla isolação, classe II com 

o símbolo na carcaça      (quadrado duplo), são dispensados do pino terra (aterramento).

    A operação de máquinas e equipamentos que exponham o operador e terceiros a 

riscos, só pode ser feita por trabalhador qualificado e identificado por crachá (NR-

18.22.1)

    Observar as recomendações das normas NR-18 e NR-12.

    Utilize somente extensões do tipo PP, sem emendas ou fios descascados. Desenrole   

toda a extensão antes de usa-lá.

    Para distâncias até 10m – fios 2,5mm²; até 20m – fios 4,0mm² e até 30m – fios 6,0mm². 

Acima de 30m, não recomendamos o uso de extensões. Neste caso, sugerimos como 

alternativa o uso do gerador.

CUIDADOS ESPECIAIS

Aparador de Cerca Viva

Podador de Galhos
Modelo Potência (W) / Tensão (V)

1800W - 220V

Comprimento do sabre

400mm

Peso (kg)

5,6

Corrente

3/8"

Modelo

UC4051A

Potência (W) / Tensão (V)

1800W - 220V

Comprimento do sabre

350mm

Peso (kg)

4,7

Corrente

3/8"UC3541A

    Nos veículos de transporte, fixar o equipamento para evitar que se desloque causando 
danos ao equipamento, ao veículo, a terceiros e ao próprio condutor.
    Pessoas e equipamentos não podem ser transportados no mesmo compartimento.
    Certifique-se de levar os complementos e acessórios necessários. 
    Em tempos chuvosos cuidar para que os componentes elétricos do equipamento não 
fiquem expostos.
    O transporte deve ser realizado respeitando-se o limite de peso e dimensões do 
veículo, fixando os equipamentos.
    Esvazie o tanque de combustível.

PARA TRANSPORTAR



IMPORTANTE :  Outros equipamentos similares podem ser incorporados nas lojas da 
rede com potências e performance diferentes. As recomendações contidas neste folheto 
não são capazes de cobrir todas as condições e situações possíveis que poderão 
ocorrer. Dessa forma, recomendamos o conhecimento da NR-18 / NR-12, além do 
manual pormenorizado do equipamento. Tudo isto pode ser encontrado na CASA DO 
CONSTRUTOR. Trabalhe com segurança!

    Leia o manual de instruções para familiarizar-se com o funcionamento do podador. 

    Antes de usar o podador pela primeira vez, peça informações na CASA DO 
CONSTRUTOR. 

    O podador não é projetado para uso comercial ou em grandes trabalhos, por tratar-
se de uma ferramenta hobby.

    

    Aviso: 

    NÃO permita que a familiaridade ou a confiança no produto (adquiridas com o uso 
repetitivo) substitua a aderência estrita às normas de segurança do produto em questão.

    O USO INCORRETO ou a falha em seguir as normas de segurança descritas neste 
manual de instruções pode causar ferimentos graves. 

    Ação do interruptor: 

    1. Botão de segurança 

    2. Gatilho do interruptor

    Lubrificação do equipamento:

    Certifique-se sempre de que a ferramenta esteja desligada e o plug retirado da 
tomada antes de lubrificar a corrente. 

    Lubrifique a corrente e a barra usando um óleo de corrente biodegradável com 
agente adesivo (ISO VG100). O agente adesivo no óleo de corrente previne que o óleo 
seja lançado da serra rápido demais. 

    Não deve-se usar óleos minerais, pois esses são prejudiciais ao meio ambiente.

    Evite que o óleo entre em contato com os olhos ou a pele. O contato com os olhos 
causa irritação. No caso de entrar nos olhos, enxágüe imediatamente com água limpa e 
consulte um médico. 

    Nunca use óleo queimado. Óleo queimado contém substâncias carcinogênicas. Os 
contaminantes encontrados no óleo queimado aceleram o desgaste da bomba de óleo, 
da barra e da corrente. Óleo queimado é prejudicial ao meio ambiente. 

ACIONAMENTO DO EQUIPAMENTO
      Por questões de segurança e para evitar acidentes, essa máquina só funciona se o 
operador estiver com suas mãos no comando. Uma mão acionando a alavanca e outra 
no gatilho. É proibido usar qualquer artifício para anular este mecanismo da máquina.

    Verifique se o equipamento não sofreu alguma avaria durante o transporte. Todo e 
qualquer problema, inclusive de funcionamento, deverá ser comunicado no ato à CASA 
DO CONSTRUTOR, que tomará as providências necessárias.

    Retire do local tudo que possa atrapalhar o serviço.

    Isole o local onde se vai trabalhar, não permita o acesso de outras pessoas, 
especialmente crianças.

    Ligue o equipamento num circuito com proteção (disjuntor e tomada compatíveis).

    Nunca transporte o equipamento pelo cabo elétrico.

    Durante as  paradas para descanso, troca de acessórios e até mesmo manutenção, 

desligue o equipamento sempre puxando pelo plug, nunca pelo fio.

    Conserve os equipamentos em boas condições, quando não estiver utilizando, 
mantenha-os em lugar seco, protegido das intempéries, longe das crianças e pessoas 
não familiarizadas com os equipamentos. Nunca use jato de água para limpar os 
equipamentos, limpe com uma esponja ou pano umedecido com detergente neutro.

    Cuide do equipamento, conservando as lâminas limpas e em perfeitas condições de 
uso, para que tenha um bom funcionamento e com maior segurança. 

    Cuide para que a extensão não entre em contato com água.

    Se o aparador lançar algum objeto estranho siga os passos: a) Desligue a máquina 
imediatamente. b) Retire a extensão elétrica da tomada. c) Em caso de dano ocorrido, 
encaminhe a máquina para a CASA DO CONSTRUTOR.

    Mantenha sempre um posicionamento apropriado dos pés e opere o 
podador/aparador somente quando estiverem posicionados em uma superfície fixa, 
segura e nivelada. Superfícies escorregadias ou instáveis, tais como escadas, podem 
causar a perda de equilíbrio ou do controle dos equipamentos. 

    Quando cortar galhos que estejam sob tensão, fique em alerta quanto ao movimento 
de retorno rápido do galho. Quando a tensão nas fibras da madeira for liberada, o galho 
tensionado para o retorno rápido pode bater no operador e/ou nos equipamentos, 
ficando estes fora de controle.

    Carregue os equipamentos pelo punho frontal com os mesmos desligados e 
distantes de seu corpo. 

    Quando transportar ou guardar o podador, coloque sempre a cobertura da barra 
guia/sabre. 

    O próprio manuseio do podador reduzirá a probabilidade de contato acidental com o 
mesmo em movimento. 

    Siga as instruções para lubrificação, tensão da corrente e troca de acessórios. 

    A corrente incorretamente tensionada ou lubrificada pode quebrar ou aumentar as 
chances de recuo.

    Corte somente madeira. Não use os equipamentos para aplicações diferentes 
daquela para os quais foram concebidos. Por exemplo: não use o podador para cortar 
plástico, alvenaria ou materiais de construção que não sejam de madeira. O uso para 
operações diferentes daquelas para as quais foram projetados podem resultar em 
situações perigosas. 

    Apertar o podador ao longo da parte superior da barra guia pode empurrar a barra 
guia rapidamente para trás em direção ao operador.

    Regras adicionais de segurança:

NO LOCAL DE TRABALHO
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