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Instruções de segurança 

 

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

O termo “ferramenta elétrica” nos avisos refere-se à sua ferramenta elétrica operada 
pela rede elétrica (com fio) ou ferramenta elétrica operada por bateria (sem fio). 

Nota: Guarde todos os avisos e instruções para referência futura. Devido a atualizações técnicas 
do produto, este documento está sujeito a alterações sem aviso prévio. 

1) Segurança da área de trabalho 
a. Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada para evitar 

acidentes. 
b. Não use ferramentas elétricas em atmosferas explosivas, como na 

presença de líquidos inflamáveis, gases ou poeira que possam causar 
incêndios. 

c. Mantenha crianças e outras pessoas não autorizadas afastadas 
enquanto estiver usando uma ferramenta elétrica. Distrações podem 
fazer com que você perca o controle da ferramenta. 
 

2) Segurança elétrica 
a. Os plugues da ferramenta elétrica devem corresponder à tomada. Nunca 

modifique o plugue de forma alguma. O uso de um plugue adequado 
reduz o risco de choque elétrico. 

b. Evite o contato corporal com superfícies aterradas, como canos, 
radiadores, fogões e geladeiras. Existe um risco aumentado de choque 
elétrico se o seu corpo estiver aterrado. 

c. Não exponha ferramentas elétricas à chuva ou condições úmidas. A 
entrada de água em uma ferramenta elétrica aumentará o risco de 
choque elétrico. 

d. Nunca use o cabo para transportar, puxar ou desconectar a ferramenta 
elétrica. Mantenha o cabo longe do calor ou óleo. 

e. Ao usar uma ferramenta elétrica ao ar livre, use um cabo de extensão 
adequado para uso externo. 

f. Se for inevitável usar a ferramenta em um local úmido, use uma fonte 
protegida de Dispositivo de Corrente Residual (RCD) para reduzir o risco 
de choque elétrico. 
 

3) Segurança pessoal 
a. Fique sempre alerta, observe o que está fazendo e use o bom senso ao 

usar a ferramenta. 
b. Não use uma ferramenta elétrica se estiver cansado ou sob a influência 

de medicamentos ou outras substâncias. 
c. Use equipamento de proteção individual. Sempre use proteção para os 

olhos. Equipamentos de proteção, como máscara contra poeira, sapatos 
de segurança antiderrapantes, capacete ou proteção auditiva, usados 
nas condições adequadas, reduzirão os ferimentos. Também não use 
roupas largas ou jóias. 
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d. Evite que a ferramenta ligue involuntariamente. Certifique-se de que o 
interruptor esteja na posição desligada antes de conectar à fonte de 
alimentação e mover. 

e. Remova quaisquer chaves de ajuste ou chaves antes de ligar a 
ferramenta elétrica. Uma chave ajustável ou chave colocada em uma 
parte rotativa da ferramenta elétrica pode causar ferimentos graves. 

f. Se forem usados dispositivos de extração e coleta de poeira (como uma 
máscara de poeira), certifique-se de que estejam conectados 
corretamente. Use adequadamente esses dispositivos e você reduzirá os 
riscos relacionados à poeira. 
 

4) Uso e cuidados com ferramentas a bateria 
a. Recarregue a bateria apenas com o carregador especificado pelo 

fabricante. Um carregador inadequado pode criar um risco de incêndio. 
b. Use ferramentas elétricas apenas com baterias especificamente 

designadas. O uso de outras baterias pode criar risco de ferimentos ou 
incêndio. 

c. Quando as baterias não estiverem em uso, mantenha-as afastadas de 
outros objetos metálicos, como clipes de papel, moedas, chaves, 
pregos, parafusos ou outros pequenos objetos metálicos, que possam 
fazer a conexão de um terminal a outro. Curto-circuitar os terminais da 
bateria pode causar queimaduras ou incêndio. 

d. Condições abusivas podem causar expulsão de líquido da bateria; evite 
o contato. Em caso de contato acidental, lave imediatamente com água. 
Se o líquido entrar em contato com os olhos, procure também ajuda 
médica. O líquido expelido da bateria pode causar irritação ou 
queimaduras. 

e. Não use uma bateria ou ferramenta danificada ou modificada. Eles 
podem apresentar um comportamento imprevisível, resultando em 
incêndio, explosão ou risco de ferimentos. 

f. Não exponha uma bateria ou ferramenta ao fogo ou calor excessivo. A 
exposição ao fogo ou temperatura acima de 130°C pode causar uma 
explosão. 

g. Siga todas as instruções de carregamento. Não carregue a bateria ou 
ferramenta fora da faixa de temperatura especificada nas instruções. O 
carregamento inadequado ou o carregamento em temperaturas fora da 
faixa especificada pode danificar a bateria ou aumentar o risco de 
incêndio. 
 

5) Serviço 
a. Mande consertar sua ferramenta elétrica por uma pessoa qualificada e 

use peças de reposição recomendadas pelo fabricante. Isso garantirá 
que a segurança da ferramenta elétrica seja mantida. 

b. Nunca use baterias danificadas. As baterias só devem ser reparadas pelo 
fabricante ou prestadores de serviços autorizados. 
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Regras de segurança para uso correto 
 

 

 
Por favor, leia o manual de instruções antes de usar. 

 Conformidade CE. 

 
Use óculos de segurança, proteção auditiva e uma máscara contra poeira. 

 

Os resíduos de produtos elétricos não devem ser eliminados com o lixo 
doméstico. Por favor, recicle nas instalações apropriadas. Consulte a sua 
autoridade local ou revendedor para obter conselhos sobre reciclagem. 

 
Alerta de segurança. Use apenas acessórios suportados pelo fabricante. 

 
Sempre recicle baterias e ferramentas. 

 
Não destrua a bateria com fogo. 

 Não exponha a bateria à água. 

 

 

Outros riscos 
 

Dicas de segurança relacionadas a esta multiferramenta 
• Ao trabalhar, segure a ferramenta elétrica firmemente com as duas mãos e 

mantenha o equilíbrio e o equilíbrio adequados. É mais seguro guiar a 
ferramenta elétrica com as duas mãos. 

• Fixe a peça de trabalho. Uma peça de trabalho presa em um grampo ou morsa 
é segurada com mais segurança no lugar do que uma segurada à mão. 

• Mantenha sua área de trabalho limpa. As misturas de materiais podem ser 
particularmente perigosas. Pó de liga de metal leve pode queimar ou explodir. 
Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação ou a ficha de rede estiverem 
danificados. 

• Cabos de alimentação danificados aumentam o risco de choque elétrico. Use 
luvas de proteção. 

• As ferramentas esquentam com o uso prolongado. 
• Use a ferramenta elétrica apenas para lixar/serrar/cortar a seco. 
• Não use o dispositivo em um ambiente úmido. A entrada de água em um 

dispositivo elétrico aumenta o risco de choque elétrico. 
• Mantenha as mãos afastadas da área de corte. Não agarre a parte inferior da 

peça de trabalho. O contato com o acessório de corte pode causar ferimentos. 
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• Use um detector adequado para localizar cabos/tubos de serviços públicos
ocultos ou abordar fornecedores de serviços públicos locais. O contato com fios
elétricos pode causar incêndio ou choque elétrico. Danificar um tubo de gás pode
causar uma explosão. Perfurar um cano de água pode causar danos materiais
ou choque elétrico.

Cuidado 
• Qualquer poeira nociva/nociva gerada pelo lixamento representa um risco para

a saúde da pessoa que usa o dispositivo e de qualquer pessoa nas proximidades
da área de trabalho.

• Use óculos de segurança e uma máscara contra poeira.
• Certifique-se de que haja ventilação adequada ao trabalhar com plástico, tinta,

verniz, etc.
• Não embeba os materiais ou a superfície em que vai trabalhar com líquidos que

contenham solventes.

Outros riscos 

Mesmo quando a ferramenta elétrica é usada conforme prescrito, não é possível 
eliminar todos os fatores de risco residuais: 

a. Defeitos de saúde resultantes da emissão de vibração se a ferramenta elétrica
for usada por um longo período de tempo ou se não for gerenciada e mantida
adequadamente.

b. Ferimentos e danos materiais devido a equipamentos quebrados quebrando
repentinamente.

Cuidado 
Esta ferramenta elétrica produz um campo eletromagnético durante a 
operação. Este campo pode, em algumas circunstâncias, interferir em 
implantes médicos ativos ou passivos. 

Para reduzir o risco de ferimentos graves, recomendamos que as pessoas com 
implantes médicos consultem seu médico antes de usar esta ferramenta elétrica. 

Se o cabo do carregador estiver danificado ou cortado, não toque no cabo, desligue 
imediatamente o carregador. Nunca o use com um cabo danificado. 

A máquina não deve estar húmida e não deve ser utilizada num ambiente húmido. 

Atenção 
A operação segura desta máquina só é possível quando as informações 
operacionais ou de segurança são totalmente lidas e as instruções nelas 
contidas são rigorosamente seguidas. 
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Dados técnicos 
 

Ficha técnica 
Tensão 20V 
Sem velocidade de carga 5000 - 20000 /min 

 

 

Descrição do produto
 

 

1. Interruptor liga/desliga 
2. Luzes LED 
3. Botão de controle de velocidade 
4. Grades de ventilação 
5. Luz da ferramenta 
6. Arruela de pressão 
7. Parafuso de retenção 
10. Chave Allen 
11. Raspador 79 x 52mm 
12. Lâmina de serra circular 85mm 
13. Lâmina de corte 95 x 32 mm 
14. Placa de lixar delta 
15. Lixa 
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Cuidado 
Certifique-se sempre de que a ferramenta está desligada e que a bateria foi removida 
antes de ajustar ou verificar o funcionamento da ferramenta. 

 

 

 

 



8 
 

Montagem e comissionamento  
 

Comece 
Verificando a carga da bateria 
Quando o dispositivo está ligado, o indicador de status da bateria [2] indica o status ou 
a energia restante da seguinte forma: 

VERMELHO / LARANJA / VERDE = carga máxima 
VERMELHO / LARANJA = carga média 
VERMELHO = carga baixa - recarregar a bateria 

Seleção de acessórios 
Nota: O sistema universal com fácil troca de ferramenta se adapta a acessórios comuns. 
 

Lâmina de corte HCS 95 x 32 mm 
Materiais: 

- Madeira, plástico, gesso e outros materiais macios. 

Formulários: 

- Cortes de serra de imersão e cisalhamento 
- Serra perto da borda, mesmo em áreas de difícil acesso. 

Exemplo: 

- Corte de entalhes em paredes de construção leve. (Fig. A e B) 
 

Lâmina de serra circular 
Material: 

- Madeira, metal 

Formulários: 

- Corte e serragem de imersão 
- Serrar rente ao rebordo, mesmo em zonas de difícil acesso. 

Exemplo: 

- Colocação de parquet e outros revestimentos de pavimentos, incluindo serras de 
imersão. (Fig. C). 
 

Raspador 
Materiais: 

- Resíduos de cimento, cola de azulejo/tapete, resíduos de tinta/silicone. 

Usar: 

- Eliminação de resíduos. 

Exemplo: 

Restos de adesivo para tapetes em pisos. (Fig.D). 
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Placa de lixar 
Materiais: 

- Madeira e metal (folhas de lixa incluídas), tinta*, pedra*.
*Dependendo da folha de lixa.

Usar:

- Lixamento de bordas e áreas de difícil acesso. (Fig. E e F).

• Fixe a folha de lixa na placa de lixar.
• Centralize a folha de lixa [15] na placa abrasiva [14].

Cuidado
Sempre remova a bateria do produto antes de trabalhar na ferramenta elétrica. 

Troque o acessório (veja a Fig. G) 
- Remova qualquer ferramenta já inserida. Para isso, desaperte o parafuso de

fixação [7] com a chave Allen [10] e retire a ferramenta.
- Coloque a ferramenta (p. ex. lâmina de serra de imersão [13]) no porta-

ferramentas.

Nota: Você pode colocar a ferramenta em qualquer uma das posições possíveis no porta-
ferramentas. Fixe a ferramenta com o parafuso de fixação [7] e a placa de fixação. 

- Aperte o parafuso de fixação [7] com a chave Allen [10].
- Verifique se a ferramenta está bem encaixada. Ferramentas posicionadas de

forma inadequada ou insegura podem ser perdidas durante o uso e ferir você.

Operação 
On off 

- Deslize o interruptor ON/OFF [1] para a frente para ligar o dispositivo.
- Deslize o interruptor ON/OFF [1] de volta para desligar o dispositivo.

Seleção de velocidade de oscilação 
- Pré-selecione a velocidade de oscilação desejada com a roda de ajuste da

velocidade de oscilação. [3]

Nota: A velocidade de rotação necessária depende do material e das condições de trabalho e 
pode ser determinada por um teste prático.  

Manutenção e limpeza 

Cuidado 
Sempre remova a bateria da ferramenta antes de realizar trabalhos de manutenção na 
ferramenta. 

• Não use objetos pontiagudos para limpar o aparelho.
• Não permita que nenhum líquido entre no dispositivo.
• Caso contrário, o dispositivo pode ser danificado.
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• Limpe o aparelho com frequência; Para melhores resultados, faça isso logo após 
terminar de usá-lo. 

• Use um pano seco para limpar o estojo; em nenhum caso use gasolina, 
solventes ou produtos de limpeza que agridam o plástico. 

• É necessário um aspirador de pó para limpar completamente o dispositivo. 
• As aberturas de ventilação devem estar sempre livres. 
• Remova a poeira aderente com uma escova fina. 
• Ao armazenar uma bateria de íons de lítio por longos períodos, verifique a carga 

regularmente. 
• A carga ideal está entre 50% e 80%. O clima de armazenamento ideal é fresco 

e seco. 

Nota: Peças sobressalentes não listadas (por exemplo, escovas de carvão, interruptores) podem 
ser encomendadas através do nosso call center. 

Vista expandida 
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