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INSTRUÇÕES

Equipamentos em
conformidade com
as normas vigentes.

VEJA O QUE TEMOS PARA VOCÊ:
Acabadora de piso - Aparador de cerca viva - Aspirador de pó - Betoneira - Bomba
submersa - Compactador - Compressor de ar - Container - Cortadora de bloco - Cortadora
de parede - Cortadora de piso - Cortadora de porcelanato - Cortadora manual
Enceradeira industrial - Escada - Escora metálica - Ferramenta elétrica - Gerador - Guincho
de coluna - Lavadora - Lixadeira de teto - Máquina 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 - Vibrador de imersão

VEM QUE A CASA É SUA !

NUNCA SE ESQUEÇA DO SEU EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:
AVENTAL, BOTAS, PROTETOR DE OUVIDOS, LUVAS, MÁSCARA DE SOLDA
E ROUPA ADEQUADA, CONFORME LOCAL E ATIVIDADE DESENVOLVIDA.

ACIONAMENTO/DESLIGAMENTO DA MÁQUINA
Acionamento:
Ao conectar sua máquina na rede de energia elétrica, acione o interruptor com a
fresa girando no ar para comprovar o sentido de giro e instalação da fresa; os dentes
devem mover-se para frente.
Apoiar a máquina lateralmente na parede e, aos poucos, introduzir a fresa na
parede.
Segurar a máquina firmemente para evitar as vibrações iniciais.
Desligamento:
Retire o dedo do interruptor e espere a máquina parar de funcionar para tirá-la da
parede.
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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, além do manual
pormenorizado do equipamento. Tudo isto pode ser encontrado na CASA DO
CONSTRUTOR. Trabalhe com segurança!
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