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 ANOVA Você quer felicitá-lo por ter escolhido um dos nossos 
produtos e garante a assistência e cooperação que sempre distinguiu a 
nossa marca ao longo do tempo.  
Esta máquina é projetada para durar muitos anos e ser muito útil se usado 
de acordo com as instruções do manual. Recomendamos, portanto, leia 
este manual e siga todas as nossas recomendações. 
Para mais informações ou dúvidas, você pode entrar em contato através 
de nossos meios de comunicação web, como www.anovamaquinaria. com. 
 
MANUAL DE INFORMAÇÃO SOBRE O PRESENTE 
Preste atenção às informações fornecidas neste manual e na máquina 
para a sua segurança ea dos outros.  

• Este manual contém instruções de utilização e manutenção. 

• Tome este manual com você quando você vai para o trabalho com a 
máquina. 

• Os conteúdos estão corretas no momento da impressão. 

• o direito de fazer alterações a qualquer momento sem afetar nossas 
responsabilidades legais são reservados. 

• Este manual é considerado parte integrante do produto e deve 
permanecer com este, em caso de empréstimo ou revenda. 

• Pergunte ao seu revendedor para um novo manual em caso de perda 
ou dano. 

 
MANUAL LEIA ISSO ANTES COM ATENÇÃO DE USAR A MÁQUINA 
Para garantir que sua máquina irá fornecer os melhores resultados, leia as 
regras de uso e segurança cuidadosamente antes de usar. 
 
Outras advertências: 
O uso inadequado pode causar danos à máquina ou para outros objectos. 
Adaptar a máquina às novas exigências técnicas poderiam causar 
diferenças entre o conteúdo deste manual e do produto adquirido. 
 
Leia e siga todas as instruções deste manual. Rompendo estas instruções 
pode resultar em ferimentos graves.  
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1- DESCRIÇÃO DOS SÍMBOLOS 
 
Os símbolos utilizados neste manual são a chamar a atenção para os potenciais riscos que ocorrem ao 
punho da máquina do tipo indicado no manual. Símbolos de segurança e as explicações que os 
acompanham devem ser perfeitamente compreendido pelo usuário. Avisos por si só não vai impedir riscos e 
não pode ser um substituto para métodos apropriados e uso razoável para evitar acidentes. 

Este símbolo antes de uma revisão de segurança indica cuidado, aviso ou perigo. Se 
fazendo ignorar este aviso pode causar ferimentos a si mesmo ou aos outros. Para limitar o risco de 
ferimentos, incêndio ou choque elétrico sempre aplicar o acima das recomendações. 

Antes de qualquer utilização, consulte a secção relevante no manual. Leia o manual de instruções 
e siga todos os avisos e instruções de segurança 
 

 Está em conformidade com as normas de segurança relevantes da Comunidade Europeia. 

 Mantenha todas as crianças, observadores e ajudantes no mínimo 15 metros de 
distância do cortador de escova durante o trabalho. 

 O escape e outras peças do motor ficam muito quentes durante o uso, não toque essas 
partes uma vez que existe risco de queimaduras graves. 

A gasolina é altamente inflamável. Não fumar ou produzir chamas ou faíscas nas proximidades de 
combustíveis. 



 

 

Cuidado com sucesso por acessórios objetos jogados máquina de corte. Nunca use a máquina 
sem montar corretamente o protetor de lâmina. 

 Cuidado com possíveis lesões nos pés pela máquina de corte. 

 Risco de ferimentos por objetos jogados fora ou jogado pela máquina. 

 Não use lâminas de serra circular com a máquina. 

 Sempre use proteção de cabeça e olhos e ouvidos ao utilizar a máquina. 

 Protecção contra o desgaste calçado resistente ao utilizar a máquina. 

 Usar luvas de protecção a roçadeira. 
 

 40: 1  

Símbolo para reabastecimento com o rácio "Mix gasolina" no tanque de combustível. 
 
 

2- INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 
 
Esta máquina não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou 
capacidades mentais; ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou 
instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças 
devem ser vigiadas para garantir que não brincam com a máquina. 
 

1) treinamento 
- Leia atentamente as instruções. Fique familiarizado com os controles eo uso adequado do dispositivo. 
- Este produto é projetado para cortar grama, e nunca deve ser usado para qualquer outra finalidade. 
- Nunca permita que crianças ou pessoas não familiarizadas com estas instruções para usar a máquina 

de qualquer maneira. 
- Nunca corte, enquanto as pessoas, especialmente crianças ou animais de estimação animais estão 

presentes na área de trabalho. 
- O operador ou o utilizador é responsável por acidentes ou danos causados a outras pessoas ou às 

suas propriedades durante a utilização da máquina. 
- Não use a máquina em uma sala fechada e interior. Os gases de escape contêm monóxido de carbono 

preliminar para a sua saúde e pode causar a morte. 
 

2) preparação 



 

 

- Sempre usar sapatos e calças compridas para se proteger de qualquer material lançado. 
- Não opere o descalço máquina ou com sandálias. 
- inspecionar completamente a área onde o dispositivo está a ser utilizado e remova todas as pedras, 

paus, arames, ossos e outros objetos estranhos que poderiam ser expulsos durante o corte. 
- Antes da utilização, sempre inspeccione visualmente para ver que as lâminas, parafuso da lâmina de corte e 

de montagem não são desgastadas ou danificadas. Substituir lâminas e parafusos desgastadas ou 
danificadas, antes de usar a máquina. 

- No multi-lâmina, tomo aparelhos de cuidados uma vez que a rotação de uma lâmina rotativa pode causar 
outras lâminas e o risco de causa de cadeia. 
 

3) operação 
- Trabalhar apenas à luz do dia ou com boa iluminação artificial. 
- Evite usar o aparelho na grama molhada, sempre que possível. 
- Certifique-se sempre o seu pé em encostas. 
- Wander ou caminhar com segurança, nunca ficar ou abruptamente deslocar a máquina. 
- Extremo cuidado com a direção mudando em encostas. 
- Não use para cortar em declives muito íngremes. 
- Tenha muito cuidado ao backtrack ou puxar a máquina para você. 
- Nunca utilize o aparelho com guardas defeituosos ou sem dispositivos de segurança. 
- Ligue o motor de acordo com as instruções e com os pés bem longe da lâmina de corte. 
- Neste caso, não incline a máquina mais do que o absolutamente necessário e levante apenas a parte 

que é longe do operador. Sempre garantir que ambas as mãos estão na posição de trabalho antes de 
colocar o aparelho no chão. 

- Não coloque as mãos ou os pés perto ou debaixo de peças rotativas. 
- Nunca transportar a máquina enquanto o motor está funcionando. 
- Remova a conexão da vela de ignição: 

· desde que deixar a máquina; 
· antes de remover uma obstrução no sistema de corte; 
· antes de verificar, limpar ou trabalhar no aparelho; 
· depois de bater um objeto estranho. Inspeccionar o equipamento está danificado e necessita de ser 

reparado; 
· Se o dispositivo começa a vibrar de forma anormal (verifique imediatamente). 

 
4) Manutenção e Armazenamento 

- Mantenha todas as porcas, parafusos e parafusos apertados para garantir que o equipamento está em boas 
condições de funcionamento. 

- Verifique proteções e outros elementos da máquina com frequência para desgaste ou deterioração. 
- Substitua as peças gastas ou danificadas por segurança. 

Verifique se as peças usadas é apropriado e original em cada caso. 
- Nunca guarde a máquina com combustível no tanque dentro de um edifício onde os vapores podem ser 

alcançados por uma chama ou faísca; 
- Permitir que o motor para arrefecer antes de guardar em qualquer recinto; 
- Para reduzir o risco de incêndio, mantenha o motor, escape e bateria grama limpo, folhas ou graxa 

excessiva; 
- Se o tanque de combustível tem de ser drenado, isso deve ser feito ao ar livre. 

 
 

3- AVISOS ESPECIAIS AVISO 
 
1. Grip alças roçadeira firmemente com as duas mãos. Se você parar de trabalhar, coloque o 

acelerador para a posição de marcha lenta. 
2. Sempre certifique-se de manter uma postura estável, mesmo enquanto trabalha 
3. Mantenha a velocidade do motor até o nível necessário para realizar o trabalho de corte, e nunca 

aumentar a velocidade do motor acima do nível necessário. 
4. Se a grama é pego na lâmina durante a operação, ou se você precisa verificar a unidade ou 

reabastecer o tanque Sempre certifique-se de desligar o motor e parar a máquina completamente. 
5. Se a lâmina toca um objeto duro como uma pedra, pare imediatamente o motor e verificar se há 



 

 

algum problema com a lâmina. Se assim for, substitua a lâmina com um novo. 
6. Se alguém interromper enquanto estiver a trabalhar, certifique-se sempre de desligar o motor 

antes de se virar ou abandoner a máquina. 
7. Nunca toque na vela de ignição ou o cabo de alimentação enquanto o motor está funcionando. Fazê-

lo pode resultar em choque elétrico. 
8. Nunca toque na vela de ignição de descarga ou outras peças metálicas do motor enquanto o 

motor está em funcionamento ou imediatamente após desligar o motor. Fazer isso pode causar 
queimaduras graves. 

9. Quando você tem corte acabado em um único lugar e precisa de continuar a trabalhar em outro lugar, 
parar o motor e dirija a máquina para manter a folha sempre longe dela 

10. corpo. 
11. Verifique se o corte parou de girar sob a marcha lenta do motor antes de utilizar a máquina. 
 
 
AVISO: comprando a roçadora, protegendo a lâmina não está montado. Certifique-se de ter instalado 
corretamente antes de iniciar e utilizar a máquina.  
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4- LISTA DE COMPONENTES 
 

 
 
1. corte de bobinas de nylon 
2. transmissão cotovelo 
3. protecção contra cortes 
4. Asa de fixação 
5. controle do acelerador 
6. eixo flexível 
7. transmissão Campana 
8. suporte traseiro superior 
9. Capa da do motor 
10. Easy start 
11. tanque de combustível 
12. Filtro de ar 
13.  acelerador 
14. bloqueio do acelerador 
15. Interruptor de ignição (on / off) 
16. engrenagem do apoio do cotovelo 
17. arruela da engrenagem Side 
18. engrenagem cotovelo cobertura 
19. Aperte a porca da engrenagem cotovelo esquerdo 
21. preparação da mistura do depósito de 
combustível 
22. chave 
23. chave allen 
24. engate hexagonal 
25. interruptor de cabo 

26. cabo do acelerador 



 
 
ATENÇÃO: Use somente lâminas ou cabeças com força consistente e consistente e potência da 
máquina 
 
 

5- ESPECIFICAÇÕES 
 

modelo D521M 

deslocamento 51,7 cc 

potência média do motor 1. 4 kW 

capacidade do tanque de combustível 1100 ml 

Cabeça de corte de largura nylon 430 milímetros 

Tipo de Nylon recomendado Φ2.4 mm 

velocidade máxima do motor (com acessório 
corte, sem carga) 

8500 rpm 

A velocidade máxima de corte 6300 rpm 

motor de marcha lenta 3000 +/- 400 rpm 

Peso líquido (incluindo o motor) 11.5kgs 

LWA nível de potência sonora 114 dB 

 
 

6- UTILIZAÇÃO 
 
Esta máquina é projetada para cortar grama. Qualquer outra utilização não é permitida. 
O cortador de escova é particularmente adequado para uso privado em jardins; trimmers para uso privado, 
porém, são aqueles utilizados para o corte de grama no jardim, não para cortar relva em parques públicos, 
parques infantis ou em fazendas ou na floresta de forma mais intensiva. 
 
Os usuários não autorizados: 
As pessoas que não estão familiarizadas com as instruções de funcionamento, as crianças, os 
jovens menores de 16 anos e pessoas sob a influência de álcool, drogas ou medicamentos não 
devem operar a unidade. 

 
Horas de trabalho 
Embora permissão para usar um cortador de escova, a qualquer momento, os operadores devem 
sempre mostrar a devida consideração pelos outros que vivem nas proximidades e atender às normas 
de ruído locais. 
 

7- MONTAGEM 
 
Na montagem desta máquina, siga as instruções abaixo: 

 
 
1. Monte o eixo flexível de ligar o motor eo trabalho principal eixo. 
1.1. Conectar o eixo flexível para apoiar a transmissão do motor, através do pino de accionamento e 
inserir o veio flexível nele. 
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1.2. Conecte o eixo flexível para o trabalho principal eixo e aperte a conexão do parafuso 
 

 
 
2. Conecte o cabo do acelerador eo interruptor. 
 
2.1. Ligar acelerador cabo (n ° 25) e o carburador, como mostrado na imagem. 

 
 
2.2. interruptor de ligação do cabo de ignição (No.24) eo motor. 

 
 
3.O conjunto de pega da máquina. parafusos de libertação de primeira dentro da cabeça 
hexagonal; a montagem da pega inferior no eixo e a montagem da pega lateral. Apertar os 
parafusos de fixação e anexar punho apropriadamente. 

 
 
4. proteção de segurança Monte. Soltar os parafusos hexagonal protecção e, em seguida, fixar a 
blindagem de segurança com uma chave de chave hexagonal fechada. 
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Aviso! Use peças de reposição, acessórios e marca original. Fazer isso não pode causar a 
máquina desempenho deficiente, possíveis lesões ao usuário e anular a garantia em caso de 
falha. Nunca utilize a máquina sem a proteção adequada. 
 

  

 
5. Montagem da cabeça de corte. 
5.1. Soltar a porca.Alinhar os dois furos da flange e tampa, utilizar uma chave sextavada para manter 
a flange, conforme mostrado abaixo e girar o chave. 
 

  
 
 
5.2. Montar a cabeça de corte de nylon. Remover a outra arruela depois de soltar as nozes 
como mostrado na imagem.  
 

  
  
5.3. Liberando a cabeça de corte de nylon. Utilizar uma chave de parafusos para fixar a flange e, 
em seguida girar a cabeça para a direita para soltar. 
  
Aviso! 
Por favor, certifique-se de que a cabeça de corte está montada corretamente antes de usar! 
 
nota:O material de embalagem é feita de materiais recicláveis. Elimine os materiais de embalagem de 
acordo com a legislação local. 

 
 

8- OPERAÇÃO DA MÁQUINA 
 

1. abastecendo 

Risco de lesão! O combustível é altamente inflamável. 
- Desligue e arrefecer o motor antes de reabastecer a máquina. 
- Respeitar as instruções e ao manusear combustível.  
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 Risco de danos à máquina! 
- Antes de usar a máquina, verifique se o combustível é adequada e foi reabastecido com 

sucesso no tanque da máquina. 
 
Nunca utilize óleo para uso em motores de 4 tempos ou água arrefecida para o combustível de mistura 
para motores a 2 tempos. Podiam ser causada muito grave fallor como incrustações, bloqueia a 
máquina, a produção de resíduos ou de adesão dos segmentos de pistões. óleo adequado é utilzado 
motor 2-ciclo. 
Mistura de combustível que foram deixadas sem uso por um período de um mês ou mais podem 
entupir o carburador ou causar o mau funcionamento do motor. Coloque o combustível restante em um 
recipiente hermético e armazenar em um local fresco e escuro. 
Misturar uma gasolina regular grau (ou sem chumbo, álcool livre) e um óleo de motor testado para 2-
ciclo motores refrigerados a ar. 
 
Proporção recomendada: 40 gasolina: um óleo 
 
Aviso! Esteja ciente da emissão de gases de escape. Pare sempre o motor antes de reabastecer. 
Nunca adicionar combustível para uma máquina com uma corrida ou motor quente. Cuidado 
com os possíveis incêndios! 
 

- Desenroscar a tampa do tanque e remova. 
- derramar o combustível com cuidado, derrame evitar 
- Parafuso da tampa do depósito de modo firme e mão segura. 

 

 
 
drenagem de combustível 

- Mantenha um recipiente sob o combustível parafuso de drenagem. 
- Desapertar o tanque e removê-lo. 
- Permitir que o combustível se esgote completamente. 
- Feche a tampa do tanque com a mão. 

 
Ligando a máquina 
Não comece a máquina até que tenha sido completamente montado. Antes de ligar a unidade, ver o nível de 
óleo. 
 
Verifique antes de usar! 
 

 Risco de lesão! 
- Não use a máquina se detectar qualquer falha ou errado montagem dos seus componentes. 

Substituir as peças defeituosas antes de usar a máquina. 
  

Verifique o estado do dispositivo de segurança: 
- Verifique o dispositivo se há vazamentos. 
- Verifique se todas as partes do dispositivo foram instaladas com segurança. 
- Verifique se todos os dispositivos de segurança estão em boas condições. 
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 Risco de lesão! 
- Antes de iniciar o trabalho, verifique a superfície de trabalho e remover objetos que poderiam 

ser disparados pela máquina. 
 

Uma vez que a máquina foi instalada corretamente, ligue o motor da seguinte forma: 
 
1. Nota: Quando o cortador de escova é usado pela primeira vez, pressione o primer recomendado 
Bombin do carburador 10 vezes para que você possa realizador eficaz diante.  
 

   
 
2. Coloque o interruptor do motor para a posição ON. 

 

3. Colocar a alavanca de estrangulamento na posição A (OFF)   

 
 
4. Puxe a pega de arranque 3-5 vezes para ligar o motor, pressione o gatilho do acelerador para o 
início. 

  

5. Ajustar a alavanca do ar para a posição B  (Semi-aberto). 
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6. Quando o motor está funcionando e em marcha lenta, a alavanca do acelerador no punho deve 
ser como na imagem abaixo. Primeiro pressione o gatilho bloqueoy em seguida, acionar o 
acelerador.  
 

 
 
7. Se você usar a cabeça de nylon Antes de cortar, você precisa encontrar um acelerador de golpe 
devem realizar, antes do último corte. 
 

 
 
8. Se ocorrer um problema, pressione o interruptor no motor, a máquina irá parar. Se você precisar de 
corte parar, solte a alavanca do acelerador. 

 
 
9. Se a máquina está quente, o nível do acelerador pode ser ajustado para a posição ON reiniciar 
directamente da máquina. 
 
10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nenhum outro um do que o operador deve ser pelo menos 15 metros de raio zona de perigo.  

As pessoas na área ou de risco para além da zona de perigo deve proteger seus olhos de 
objetos jogados. O risco diminui com a distância a partir da zona de perigo. 
 
Nota: Não ligue o motor na grama alta 
 

 Risco de lesão! 
Quando o motor está desligado, o cortador continua a funcionar por alguns segundos. portanto, 
não coloque perto da cabeça de corte do aparador até a lâmina chegado a um impasse! 

 

9- MANUTENÇÃO 
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Antes de executar qualquer manutenção ou limpeza, desligue sempre o motor. 

1. Não pulverize a unidade com água. Isso pode danificar o motor. 
2. Limpe com um pano, escova de mão, etc. 

 

Plano de manutenção 

 12 horas de uso 24 horas de uso 36 horas de uso 

Filtro de ar limpo limpo substituir 

plugue verificar limpo substituir 

 
Investigação perita é exigido no ponto especializado de venda: 

a) Se a roçadora atinge um objeto e, em seguida, emitir ruído. 
b) Se o motor parar de repente 
c) Se a lâmina é dobrado ou não alinhados corretamente. 
d) Se as engrenagens estão danificados. 

 
Substituir e, em seguida, afiar a lâmina de corte para o final da estação de trabalho. Mantenha 
sempre a lâmina de corte re-afiadas ou substituídas por um cliente especializado centro de serviço 
(medição do desbalanceamento). Uma lâmina desequilibrada irá causar vibração em risco de 
acciedentes! 

 
Mudança e limpar a vela 

1) Uma vez que o motor tenha arrefecido, remover o tampão com a chave de caixa. 
2) Limpar a ficha com uma escova de arame. 
3) Usando um apalpador; estabelecer o intervalo de 0,6-0,7 mm. 
4) Instale cuidadosamente a vela à mão, para evitar o fio. 
5) Após a vela de ignição está no lugar, apertar com uma chave para comprimir a anilha. 

 
 
filtro de ar limpo 
Libertar tampa do filtro de ar e remover o elemento do filtro de esponja. Para evitar queda de objectos 
emtanque, substituir a tampa do filtro de ar. Lavar o elemento de filtro com água quente e sabão, enxaguar e 
deixar secar naturalmente. 
 
 
Aviso! 
Nunca opere o motor sem o filtro de ar montado. 

 
 
LÂMINA 

  

 
 

Existem vários tipos de folhas: 

 
FICHA CORTADOR: usado para corte arbustos e ervas daninhas até até 255 mm de diâmetro: 

• Tipo 3-dente 
• Tipo 4-dente 
• Digite 8 dentes 
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 PERIGO ATENÇÃO! 
Não toque na lâmina com o seguinte: 
 

  
 
risco de impacto para o exterior com lâminas  
 
Cuidado! A lâmina pode ter impacto para o exterior devido ao movimento mecânico súbita que ocorre 
direita ou a parte traseira do utilizador quando as rejeições de lâmina sobre um corpo sólido, como uma 
árvore, uma rocha, um arbusto ou uma parede. 
A rotação anti-horária rápida da lâmina pode ser interrompido ou retardado ea lâmina pode ser jogado 
para a direita ou para a parte de trás do usuário. Esse impacto pode causar o usuário perder o controle 
da roçadora e ferimentos graves ou fatais para o usuário ou terceiros. Em vista da redução de tais 
riscos, ter muito cuidado para utilizar o cortador de escova com uma folha rígida. 
 
Armazenamento máquina 
Após o corte, a máquina de limpar adequadamente.  
Guarde o aparelho num local seco e deixe o motor esfriar antes de guardar. 

 

10- SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
 
Antes de executar qualquer manutenção ou limpeza, desligue sempre o motor e esperar até a lâmina 
chegar a uma paragem completa. 
 

1) O motor não liga: 
- - Substituir o nylon lâmina ou cortador. 
- - Verifique o nível de combustível. 
2) A potência do motor é reduzida: 
- Mantenha a lâmina de corte corretamente afiada. 
3) temperatura da máquina muito alto: 
- Certifique-se de que a máquina pode parar de vez em regularmente. 

 
Falhas que não podem ser resolvidos com a ajuda dessas recomendações têm de ser reparados no 
centro da vendas   
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11 - CERTIFICADO CE 
 

 

 

 

Distribuidora  
 

Millasur, SL 
Rua Eduardo Pondal, No. 23 PISIGÜEIRO  
15688 Oroso - Corunha 
ESPANHA 
 

 
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE 

 

 Em conformidade com as diferentes directivas comunitárias, confirma este meio, por 
causa de sua concepção e construção, e de acordo com marca CE impressa pelo 
fabricante sobre ele, a máquina identificou que cumpre documento com os requisitos 
pertinentes e segurança básica e de saúde das directivas comunitárias. Esta declaração 
valida o produto para exibir o símbolo CE. 
 No caso em que a máquina é modificado e essa modificação não é aprovado pelo 
fabricante e comunicada ao distribuidor, esta declaração perde seu valor e efeito.  
 
Nome da máquina: roçadora MOCHILA  
 

modelo: D521M 
 

Reconhecido e aprovado padrão que se encaixa: 
 

 Directiva 2006/42 / CE  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

selo da empresa 

2018/10/10 


