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ANOVA deseja parabenizá-lo por ter escolhido um de nossos 
produtos e garante a assistência e a cooperação que sempre 
distinguiram nossa marca ao longo do tempo. 
Esta máquina foi projetada para durar muitos anos e ser muito útil se 
for usada de acordo com as instruções contidas no manual do usuário. 
Por isso, recomendamos que você leia atentamente este manual de 
instruções e siga todas as nossas recomendações. 
Para mais informações ou dúvidas, você pode entrar em contato 
conosco através de nossos suportes da web, como 
www.anovamaquinaria. com. 
 

INFORMAÇÕES SOBRE ESTE MANUAL 

Preste atenção às informações fornecidas neste manual e no 
dispositivo para sua segurança e a dos outros. 
• Este manual contém instruções para uso e manutenção. 
• Leve este manual com você quando for trabalhar com a máquina. 
• O conteúdo está correto no momento da impressão. 
• Os direitos de fazer alterações são reservados a qualquer momento, 
sem afetar nossas responsabilidades legais. 
• Este manual é considerado parte integrante do produto e deve 
permanecer com ele em caso de empréstimo ou revenda. 
• Peça ao seu revendedor um novo manual em caso de perda ou dano. 
 

LEIA ESTE MANUAL CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR A 
MÁQUINA 

Para garantir que sua máquina forneça os melhores resultados, leia 
atentamente as regras de uso e segurança antes de usá-la. 
 

OUTROS AVISOS: 
O uso inadequado pode causar danos à máquina ou a outros objetos. 
A adaptação da máquina a novos requisitos técnicos pode causar 
diferenças entre o conteúdo deste manual e o produto adquirido. 
 

Leia e siga todas as instruções deste manual. O não cumprimento 
destas instruções pode resultar em ferimentos graves. 
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 ATENÇÃO: 
 

Para sua própria segurança, leia este manual antes de tentar operar sua nova máquina. Não seguir as 
instruções pode causar ferimentos graves. Tire alguns momentos para se familiarizar com o seu 
cortador de grama antes de cada uso. Mantenha este manual em um local seguro para que as 
informações estejam disponíveis o tempo todo. Se você entregar o equipamento a outra pessoa, 
forneça também estas instruções de operação e regulamentos de segurança. 
 

 

O equipamento só pode ser usado para as tarefas para as quais foi projetado. 
Qualquer outro uso é considerado um caso de uso indevido. O usuário / operador 
e não o fabricante será responsável por qualquer dano ou prejuízo de qualquer 
tipo causados como resultado. 
 

O cortador de grama a gás destina-se ao uso pessoal, ou seja, para uso em 
ambientes domésticos e de jardinagem. O uso pessoal de cortador de grama 
refere-se a um tempo de funcionamento anual não excede geralmente 50 horas, 
durante o qual a máquina é usada principalmente para manter gramados 
residenciais e jardins casa / hobby pequena escala. Instalações públicas, 
pavilhões desportivos e aplicações agrícolas / florestais estão excluídos. 
 

Por favor, note que o nosso equipamento não foi projetado para uso em 
aplicações comerciais ou industriais. Nossa garantia será anulada se a máquina 
for usada nas condições mencionadas acima ou para fins equivalentes. As 
instruções de operação fornecidas pelo fabricante devem ser mantidas e 
consultadas para garantir que o cortador seja usado e mantido corretamente. As 
instruções contêm informações valiosas sobre as condições de operação, 
manutenção e condições de serviço. 
 

 

Importante! Devido ao alto risco de lesões corporais para o usuário, o cortador 
não pode ser usado para aparar arbustos, sebes ou plantas grandes, para cortar 
a vegetação escala, telhados plantadas ou grama cultivadas em varandas, limpar 
(sugar) sujeira e detritos nos corredores ou cortar árvores. Além disso, o cortador 
de grama não pode ser usado como cultivador para nivelar áreas altas, como 
colinas. Por razões de segurança, o cortador não pode ser usado como uma 
unidade de transmissão para outras ferramentas de trabalho ou kits de 
ferramentas de qualquer tipo. 
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 ATENÇÃO: 
Para sua própria segurança, leia este manual antes de tentar operar sua nova 
unidade. O não cumprimento das instruções pode resultar em ferimentos graves. 
Gaste alguns momentos para se familiarizar com o seu cortador de grama antes 
de cada uso. 
 
1. SÍMBOLOS MARCADOS NO PRODUTO (na contracapa) 
 

    
 

Figura A: 
B.1 Leia o Manual do Operador. 
B.2 Mantenha os pedestres afastados. 
B.3 Preste atenção às mãos e pés do operador para evitar ferimentos. 
B.4 O combustível é inflamável, mantenha o fogo distante. Não adicione combustível com a 
máquina em funcionamento. 
B.5 Vapores tóxicos; Não use dentro de casa ou em áreas fechadas. 
B.6 Ao cortar a grama, use óculos e tampões de ouvido para se proteger. 
B.7 Ao fazer reparos, remova a vela de ignição e seu conector e, em seguida, repare-o 
conforme necessário. 
B.8 Cuidado: O motor está quente. 
 

 
 

Figura B: Etiqueta de segurança no cortador: MANTENHA AS MÃOS E OS PÉS 
AFASTADOS. 
 
Aviso: Mantenha os sinais de segurança claros e visíveis no equipamento. Substitua os sinais 
de segurança se estiverem faltando ou ilegíveis. 
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2. NORMAS GERAIS DE SEGURANÇA 

  ADVERTÊNCIA: Ao usar ferramentas a gasolina, as precauções básicas de segurança 
devem sempre ser seguidas, incluindo as seguintes, para reduzir o risco de ferimentos graves 
e / ou danos à máquina. Leia todas estas instruções antes de usar este produto e guarde estas 
instruções para referência futura. 
 

  ADVERTÊNCIA: Esta máquina produz um campo eletromagnético durante sua operação. 
Este campo pode, em algumas circunstâncias, interferir com implantes médicos ativos ou 
passivos. Para reduzir o risco de ferimentos graves ou fatais, recomendamos que as pessoas 
com implantes médicos consultem seu médico e o fabricante do implante médico antes de 
operar a máquina. 
 

Treinamento 

● Leia as instruções cuidadosamente. Você deve se acostumar aos controles e ao uso 
adequado do equipamento; 
● Nunca permita que crianças ou pessoas que não estejam familiarizadas com essas 
instruções usem o cortador. Regulamentos locais podem restringir a idade do operador; 
● Nunca segure enquanto pessoas, especialmente crianças, ou animais de estimação 
estiverem por perto; 
● Lembre-se de que o operador ou usuário é responsável por acidentes ou perigos que 
ocorram para outras pessoas ou suas propriedades. 
● Os operadores devem receber treinamento adequado sobre o uso, ajuste e operação da 
máquina, incluindo operações proibidas. 
 

Preparação 

● Ao cortar a grama, use sempre sapatos e calças compridas. Não use o equipamento com 
os pés descalços ou usando sandálias abertas. 
● Inspecione minuciosamente a área onde o equipamento será usado e remova todos os 
objetos, como pedras, brinquedos, bastões e fios, que possam ser lançados pela máquina; 
 

● ADVERTÊNCIA - A gasolina é altamente inflamável. 
- Armazene o combustível em contêineres especificamente projetados para esse fim. 
- Coloque o combustível apenas ao ar livre e não fume durante o processo de recarga. 
- Adicione o combustível antes de ligar o motor. Nunca remova a tampa do depósito de 
combustível nem adicione gasolina enquanto o motor estiver em funcionamento ou quando o 
motor estiver quente. 
-Se a gasolina derramar, não tente ligar o motor, mas afaste a máquina da área de 
derramamento e evite criar qualquer fonte de ignição até que os vapores da gasolina tenham 
se dissipado. 
- Substitua todas as tampas do depósito de combustível e o contentor de forma segura; 
● Substitua vazamentos com defeito. 
● Antes de usar, sempre inspecione visualmente para ver se as lâminas, os parafusos da 
lâmina e o conjunto da lâmina não estão desgastados ou danificados. Substitua as lâminas e 
parafusos desgastados ou danificados como um todo para preservar o equilíbrio do sistema 
de corte. 
 

Operação 

● Não opere o motor em um espaço confinado em que gases perigosos de monóxido de 
carbono possam se acumular. 
● Atenção! Não use o cortador quando houver risco de raios. 
● Recomenda-se limitar a duração da operação para minimizar os riscos de ruído e vibrações. 
● Tenha cuidado ao usar o cortador em declives e perto de encostas, valas ou aterros. 
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● Corte apenas à luz do dia ou com boa luz artificial. 
● Evite operar o equipamento em grama molhada, quando possível. Evite forçar a máquina e 
possíveis atolamentos com grama molhada. 
● Sempre verifique se você está equilibrado em declives. 
● Ande, nunca corra enquanto estiver trabalhando com a máquina. 
● Para máquinas de rodas rotativas, corte a face do declive, nunca para cima e para baixo. 
● Tome muito cuidado ao mudar de direção em declives; 
● Não corte inclinações excessivamente íngremes. 
● Tenha muito cuidado ao recuar ou puxar o cortador em sua direção. 
● Pare a lâmina se você tiver que inclinar o cortador para transportá-lo ao cruzar outras 
superfícies além da grama e ao transportar o cortador para a área a ser cortada. 
● Nunca opere o cortador com proteções defeituosas ou sem dispositivos de segurança, como 
defletores de grama. 
● Atenção: o corta-relva não deve ser operado sem o colector de relva na totalidade ou com o 
protector de abertura de fecho automático. 
● Não modifique as configurações do controlador do motor nem sobrecarregue o motor. 
● Não modifique ou altere quaisquer configurações seladas para o controle de velocidade do 
motor. 
● Os sistemas ou recursos de segurança do cortador de grama não devem ser adulterados ou 
desativados 
● Desengate todas as lâminas e embreagens de acionamento antes de ligar o motor. 
● Ligue o motor cuidadosamente de acordo com as instruções e com os pés bem afastados 
das lâminas. 
● Não incline o cortador ao ligar o motor. 
● Não ligue o motor quando estiver parado na frente da calha de descarga. 
● Não coloque as mãos ou os pés perto ou sob partes rotativas. Mantenha-se afastado da 
abertura de descarga em todos os momentos. 
● Nunca levante ou transporte uma máquina de cortar relva enquanto o motor estiver em 
funcionamento. 
● Desligue o motor e desligue o fio da vela de ignição, certifique-se de que todas as peças 
móveis tenham parado completamente e deve ter a chave, remova a chave nos seguintes 
casos: 
- Antes de limpar as obstruções ou desobstruir o duto. 
- Antes de verificar, limpar ou trabalhar no cortador; 
- Depois de bater em um objeto estranho. Inspecione o cortador quanto a danos e realize 
reparos antes de reiniciar e operar o cortador. 
- Se o cortador começar a vibrar de forma anormal (verifique imediatamente). 
● Desligue o motor e desligue o fio da vela de ignição, certifique-se de que todas as peças 
móveis tenham parado completamente e, se houver chave, remova a chave: 
- Desde que eu deixe o cortador de grama. 
- Antes de colocar combustível. 
● Reduzir a posição do acelerador durante a paragem do motor e, se o motor é provido de uma 
válvula de fecho, fechando a passagem de combustível no final da colheita. 
 
Manutenção e armazenamento 

● Mantenha todas as porcas, parafusos e parafusos apertados para garantir que o 
equipamento esteja em condições de funcionamento seguras. 
● Nunca guarde o equipamento com gasolina no tanque dentro de um edifício onde os gases 
possam atingir uma chama ou faísca; 
● Deixe o motor esfriar antes de guardá-lo em qualquer sala; limpe e mantenha o cortador 
antes de guardá-lo. 
● Para reduzir o risco de incêndio, mantenha o motor, o silencioso, o compartimento da bateria 
e o tanque de combustível livres de grama, folhas ou graxa em excesso; 
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● Verifique com frequência se o coletor de grama não mostra sinais de desgaste ou 
deterioração. 
● Substitua peças gastas ou danificadas por segurança. 
● Se o tanque de combustível precisar ser drenado, isso deve ser feito ao ar livre. 
 

● Manutenção incorreta, o uso de componentes de substituição não compatíveis ou a remoção 
ou modificação de componentes de segurança podem danificar o cortador e danificar 
seriamente os operadores. 
● Use somente as lâminas e peças de reposição recomendadas pelo fabricante. O uso de 
peças não originais pode danificar a máquina e danificar os operadores. Mantenha o cortador 
em bom estado de funcionamento. 
 

  CUIDADO: Não toque na lâmina de corte sem proteção. Nunca toque na lâmina de corte 
ao se mover. 

  CUIDADO: Reabasteça em uma área bem ventilada com o motor parado. 
 
 

3. DESCRIÇÃO DAS PEÇAS  
 

 
1. Guidão de controle 
2. guidão do freio 
3. Alavanca de estrangulamento 
4. guia de corda 
5. Alavanca de travamento do 
guidão 
6. colecionador de gramado 

7. Ajuste de altura da alavanca 
8. roda traseira 
9. aba de saída lateral 
10. Vela de ignição 
11. Tampa de combustível 
12. bujão de óleo 
13. Fixação de cabos 

14. Alavanca do acelerador 
15. Tracção do guiador 
16. canal de descarga lateral 
17. tampão de mulching. 
A. Inclui chave de velas. 
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4. INFORMAÇÃO TÉCNICA 
 

Modelo CC451BS 

Tipo de motor B&S 675 EXi [104M] 

Autopropulsado Sim 

Deslocamento do motor 163 cm3 

Potencia Nominal 2.6kW 

Largura da lâmina 510 mm 

Velocidade máxima de potência 2800/min 

Capacidade do tanque de combustível 1.0L 

Capacidade de selecionador de grama 60 L 

Peso Neto 33.4 kg 

Ajuste de altura 25-75 mm,7 ajustes 

 
 

Nível de potência sonora medido ao nível do 
utilizador (EN ISO 5395-1, anexo F e EN ISO 
5395-2, EN ISO 4871) 
Nível de potência sonora garantido 
(Acordado em 2000/14 / CE) 

83.2 dB(A)  
K=3 dB(A) 
 
95.6 dB(A) 
K=2.03 dB(A) 
98 dB(A) 
 

Vibração 
(De acordo com a norma EN ISO 5395-1, 
Anexo G e EN ISO 5395-2) 

9.29 m/s²   
K=1.5 m/s² 
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5. MONTAGEM 

 
5.1 PUNHO DOBRAVEL 
1. Fixe o guiador inferior no corpo da unidade com uma chave adequada, usando todos os 
parafusos e fixações da máquina. (Fig. 2A / 2B / 2C). 
2. Levante as duas alavancas de travamento para liberar a alça superior para dobrá-la. (Fig. 
2D) 
3. Empurre a alavanca de bloqueio para fechar o guidão na posição de operação. (Fig. 2E) 
4. Ajuste a tensão girando a contraporca com uma chave adequada. (Fig. 2F) 
5. Coloque o grampo na posição indicada e depois conecte o cabo. (Fig.2g) 
 

 
 

5.2 AJUSTE DEL ÁNGULO APROPIADO DEL MANILLAR 

A. Abra la palanca de ajuste para abrir el manillar. 

B. Moviendo la parte superior del manillar con su ajuste en la parte roscada, puede ajustarlo 
desde -20º a 20º. Mire la figura para mejor orientación.  

C. Pulse de nuevo la palanca de bloqueo en el ajuste para fijar bien el manillar. 

 

 

Ajuste do 
ângulo da linha 
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5.3 MONTAGEM DO COLETOR DE GRAMADO 
1. Coloque a pá de lixo: levante a tampa traseira da saída da grama e prenda o coletor nos 
suportes da segadora (Fig. 4A / 4B / 4C) 
2. Remova o cortador: levante a tampa traseira e remova o saco de pó segurando o cabo 
superior. 

 
5.4 COMANDO PUNHO 
Estenda a corda do puxador e coloque-a na guia do cabo no guiador (Fig. 5A / 5B). 

 
 

5.5 CORTAR ALTURAS 
Mova a alavanca de ajuste no trilho marcado com as diferentes posições (Fig6) 

 

5.6 TOOL BOX 
Coloque: pressione o compartimento no painel do guidão. Ajuste a peça no guidão com os clipes usando 
pressão. (Fig. 7A / 7B). 
Este tipo de cortador de grama tem duas caixas de ferramentas, uma é uma caixa embutida, a outra é uma 
caixa externa, para a caixa embutida, você pode pressionar o botão para abri-la e pressionar a tampa para 
travá-la. Você pode colocar ferramentas como uma chave de fenda, uma chave de fenda e também beber 
garrafas nessas caixas. (Fig. 7C) 

 



5 

 

 
 

6. "3 em 1" 

Este cortador pode ser modificado em sua função de corte, de acordo com a finalidade exigida 
pelo usuário e o objetivo do cuidado do jardim: 
De cortador de grama com descarga de volta para: 
1.- Cortador de grama para coleta ou seu equivalente. 
2.- Lado descarregador de grama. 
O que é mulching-esmagado? 
Quando você quer cobrir ou cortar a grama cortada, a grama é cortada primeiro em uma 
passagem e, em seguida, cortada na plataforma de corte e espalhada novamente como um 
fertilizante natural da própria cortadora. 
Dicas para cortar com cobertura morta: 
- Cortar regularmente no máximo 2cm na grama de 6cm a 4cm de altura. 
- Use uma lâmina afiada 
- Não corte a grama molhada. 
- Ajuste a velocidade para o máximo do motor (rpm máximo). 
- Somente mova para o ritmo de trabalho da máquina. 
- Limpe regularmente o plugue de cobertura, o lado interno da plataforma de corte e a lâmina. 
 

Início da operação 
UN: Adaptação para cobertura morta-triturada 

   ATENÇÃO: realize somente com o motor completamente parado e as pás completamente paradas. 
1. Levante a tampa traseira e remova o coletor de grama. 
2. Empurre a cunha de cobertura para a tampa. Bloqueie a cunha da almofada com o botão na abertura da tampa. 
(Fig.6A / Fig 6B) 
3. Volte a colocar a tampa traseira. 

. 

 

 

DOIS: Configuração para corte lateral 

   ATENÇÃO: realize somente com o motor completamente parado e as pás completamente paradas. 
1. Levante a tampa traseira e remova o coletor de grama. 
2. Monte a cunha de cobertura. 
3. Desbloqueie o mecanismo de bloqueio. (Fig.8A) 
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4. Levante a tampa lateral para descarga lateral. (Fig.8B) 
5. Monte o guia de descarga para descarga lateral no pino de suporte da aba lateral. (Fig. 8C) 
6. Abaixe a aba lateral: a aba está no canal de descarga. (Fig.8D) 

 
 

TRÊS: Cortar com o apanhador de grama 

   ATENÇÃO: realize somente com o motor completamente parado e as pás completamente 
paradas. 
Para cortar o gramado com a colheita, remova a cunha de destruição e o canal de descarga para 
descarga lateral e monte o coletor de grama. 
1. Remoção da cunha de cobertura: 
- Levante a tampa traseira e remova a cunha da cobertura. 
2. Extração do canal de descarga lateral para descarga lateral: 
- Levante a tampa lateral e remova o canal de descarga lateral. 
-A aba lateral fecha automaticamente a abertura de descarga no chassi por meio da mola. 
- Limpe regularmente a aba lateral e a abertura de descarga lateral da grama e restos de sujeira presa. 
3. Monte o coletor de grama: 
-Para instalar: levante a tampa traseira e encaixe o coletor de grama na parte de trás do cortador. 
-Para remover: segure e levante a tampa traseira, remova o coletor de grama. 
 

7. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

 

7.1 ANTES DE COMEÇAR 
 
Reabastecer o motor com gasolina e verifique o óleo no motor que vem em seu cortador de grama. Leia 
as instruções cuidadosamente. 

   ATENÇÃO! A gasolina é altamente inflamável. 
Armazene o combustível em contêineres especificamente projetados para esse fim. 
Reabasteça somente ao ar livre, antes de ligar o motor e não fume enquanto estiver reabastecendo ou 
manuseando combustível. 
Nunca remova a tampa do depósito de combustível ou adicione gasolina enquanto o motor estiver em 
funcionamento ou quando estiver quente. 
Se derramar gasolina, não tente ligar o motor, afaste a máquina da área de derramamento e evite criar 
uma fonte de ignição ou fogo até que os vapores de gasolina se dissipem. 
Substitua todos os tanques de combustível e tampas do recipiente com segurança quando forem vistos 
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danos. 
Antes de inclinar o cortador para reparar a lâmina ou drenar o óleo, remova o combustível do tanque. 
 

   ADVERTÊNCIA: Nunca encha o tanque de combustível internamente, com o motor funcionando 
ou até que o motor tenha esfriado por pelo menos 15 minutos após a operação. 
 

7.2 PARA INICIAR O MOTOR E A LÂMINA 

 

1. A unidade está equipada com uma manga de borracha na extremidade da vela de ignição, certifique-
se o anel de metal no final do cabo da ficha (no interior da manga de borracha) é fixada na ponta de 
metal vela de ignição. 
2. Pressione o botão de primordial 3-5 vezes antes de ligar o motor. (Fig. 10A) 
3. Mova o controle de aceleração para a posição rápida. Trabalhe com o motor na posição rápida. 
(Fig.10B) 
4. De pé atrás da máquina, segure a alavanca de controle de parada e pressione-a contra a alavanca 
superior. 
 

 
  

Ligue o motor cuidadosamente de acordo com as instruções e com os pés bem afastados da 
lâmina. 

 Não incline o cortador ao ligar o motor. Inicie o cortador em uma superfície plana, livre de grama 
alta ou obstáculos. 

 Mantenha as mãos e os pés longe de peças rotativas. Não dê partida no motor quando ele estiver 
parado na frente da abertura de descarga. 
 

7.3 DICAS DE CORTE 

 

Durante a operação, segure a alça de parada firmemente com as duas mãos para manter a máquina 
em funcionamento. 
Nota: Durante a operação, quando a alavanca de parada é liberada, o motor irá parar e, portanto, 
interromper a operação do cortador. 

    ADVERTÊNCIA: Para evitar qualquer partida não intencional do cortador, ele é equipado com 
um freio de motor que deve ser removido antes que o motor possa ser ligado. Quando a alavanca de 
controle do motor é liberada, ela deve retornar à sua posição inicial, momento em que o motor desliga 
automaticamente. 
 

Nota: Freio do motor (guiador de parada): use a alavanca para parar o motor. Quando a alavanca é 
liberada, o motor e a lâmina param automaticamente. Para cortar, mantenha a alavanca na posição de 
trabalho. Antes de começar a cortar a relva, verifique a alavanca de arranque / paragem várias vezes 
para se certificar de que está a funcionar correctamente. Certifique-se de que o fio de tensão pode ser 
operado suavemente (ou seja, não preso ou torcido de qualquer forma) 
 

7.4 PARA PARAR O MOTOR 
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 CUIDADO: A lâmina continua a girar por alguns segundos após o desligamento do motor. 
1. Solte a alavanca de controle do freio para parar o motor e a lâmina. (Fig.10) 
2. Desconecte e aterre o cabo da vela separadamente para evitar partida acidental enquanto o 
equipamento estiver sem supervisão. 
 

 
 

7.5 ATIVANDO A TRAÇÃO 
 
Segure o guidão do controle de tração, o cortador avançará automaticamente a cerca de 3,0 km / h (Fig. 
11), solte o guidão da tração, o cortador parará de se mover. 
 

 
 

7.6 PARA MELHORES RESULTADOS  
 

Limpe o gramado de detritos ou obstáculos. Certifique-se de que a grama esteja livre de pedras, paus, 
fios ou outros objetos estranhos que o cortador acidentalmente jogue em qualquer direção e cause 
ferimentos graves ao operador e a outras pessoas, bem como danos à propriedade e objetos 
adjacentes. 
 

Não corte a grama molhada. Para um corte efetivo, não corte grama molhada, pois ela tende a aderir ao 
fundo da plataforma, o que impede o corte adequado de aparas de relva. 
 

Não corte mais de 1/3 do comprimento da grama. O corte recomendado para cortar a relva é 1/3 do 
comprimento do relvado. Será necessário ajustar a velocidade de avanço para que as aparas possam 
ser uniformemente dispersas no gramado. Para cortes particularmente pesados na relva espessa, pode 
ser necessário usar uma das velocidades mais lentas para obter um corte limpo e bem cortado. Ao 
cortar um gramado longo, você pode ter que cortar a grama em duas passagens, abaixando a lâmina 
outro 1/3 do comprimento para o segundo corte e, talvez, cortando em um padrão diferente daquele 
usado pela primeira vez. Superimpondo o corte um pouco em cada passagem também ajudará a limpar 
os restos de detritos deixados no gramado. 
 

O cortador deve sempre ser operado em velocidade máxima (rotação máxima do motor) para obter o 
melhor corte e permitir que você execute o trabalho de corte mais eficaz. 
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Limpe a parte inferior da tampa. Certifique-se de limpar a parte inferior da plataforma de corte após 
cada uso para evitar o acúmulo de grama. 
 

Corte e coleta de folhas. Cortar as folhas também pode ser benéfico para o seu gramado. Ao cortar as 
folhas, verifique se elas estão secas e se não estão presas no gramado. Não espere que todas as 
folhas saiam das árvores antes de cortar a grama. 
 

  AVISO: Se você acertar um objeto estranho, pare o motor. Remova o fio da vela, inspecione 
cuidadosamente o cortador quanto a danos e conserte-o antes de reiniciá-lo e operá-lo. A vibração 
prolongada do cortador durante a operação é uma indicação de danos. A unidade deve ser 
inspecionada e reparada imediatamente. 
 

7.7 COLETOR DE GRAMA 

 

Há uma janela transparente na contracapa, onde você pode ver a condição da grama no coletor de 
grama. (Fig.12) 
Se o coletor de grama estiver cheio de grama, você deve esvaziar e limpar o coletor de grama, 
certificar-se de que esteja limpo e que sua malha seja ventilada 
 

  
 

7.8 INSTRUÇÕES DE AJUSTE DE ALTURA 

 

  CUIDADO: Não faça ajustes no cortador a qualquer momento sem primeiro parar o motor e 
desconectar o fio da vela de ignição. 

  CUIDADO: Antes de alterar a altura de corte, pare o cortador e desconecte o fio da vela de 
ignição. 
Seu cortador é equipado com uma alavanca central de ajuste de altura que oferece 7 posições de 
altura. 
A altura (a lâmina ao solo) pode ser ajustada de 25 mm a 75 mm (7 posições de altura). (Fig.13) 
1. Pare o cortador antes de alterar a altura de corte do cortador. 
2. A alavanca central de ajuste de altura oferece 7 posições de altura diferentes. 
Para alterar a altura de corte, pressione a alavanca de ajuste na direção da roda, subindo ou descendo 
até a altura selecionada. 
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8. INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO 

 

Plugue de faísca 

Use apenas uma vela de ignição original. Para melhores resultados, substitua a vela a cada 100 horas 
de uso. 
PASTILHAS DE FREIO 

Verifique e / ou substitua as pastilhas de freio do motor no agente de manutenção regularmente, 
somente as peças originais podem ser usadas como um substituto. 
 

9. INSTRUÇÕES DE LUBRIFICAÇÃO 

 

  CUIDADO: DESCONECTE O PLUGUE DE FAÍSCA ANTES DE MANUTENÇÃO. 
1. RODAS - Lubrifique os rolamentos de esferas em cada roda pelo menos uma vez por estação com 
um óleo leve. 
2. MOTOR - Siga o manual do motor para as instruções de lubrificação e consulte o seu centro 
autorizado para a manutenção adequada do motor (troca de óleo, filtros, etc.). 
 

10. LIMPEZA 

 

 CUIDADO: Não limpe o motor com mangueira. A água pode danificar o motor ou contaminar o 
sistema de combustível. 
 

1. Limpe a tampa com um pano seco. 
2. Limpe com a mangueira sob a tampa, inclinando o cortador para que a vela de ignição esteja 
levantada. 
 

10.1 LIMPEZA COM AR DE MOTOR 

  CUIDADO: Não permita que sujeira ou poeira obstruam o filtro de ar. O elemento de espuma do 
filtro de ar do motor deve ser reparado (limpo) após 25 horas de corte normal. O filtro deve ser limpo 
regularmente se o cortador for usado em condições secas e empoeiradas. 
 
Para limpar o filtro de ar 
1. Levante as abas na parte superior da tampa do filtro. (Fig. 14A) 
2. Remova a tampa. 
3. Lave o elemento filtrante com água e sabão. NÃO USE GASOLINA! (Fig.14B) 
4. Filtro de ar seco. 
5. Coloque algumas gotas de óleo SAE30 no elemento do filtro e aperte firmemente para remover o 
excesso de óleo. 
6. Reinstale o filtro. 
 

  NOTA: Substitua o filtro se estiver gasto, quebrado, danificado ou não puder ser limpo. 
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10.2 LÂMINA DE CORTE 

 CUIDADO: Certifique-se de desconectar e aterrar o fio da vela de ignição antes de trabalhar na 
lâmina de corte para evitar a partida acidental do motor. Proteja as mãos usando luvas grossas ou um 
pano para segurar as lâminas de corte. Conforme especificado no manual do motor anexado. Remova o 
parafuso sextavado e a arruela que prendem a lâmina e o adaptador da lâmina ao virabrequim do 
motor. Remova a lâmina e o adaptador do virabrequim. 

  ADVERTÊNCIA: Inspecione periodicamente o adaptador da lâmina quanto a rachaduras, 
especialmente se ele atingir um objeto estranho. Substitua quando necessário. 
Para melhores resultados, sua lâmina deve ser afiada. A lâmina pode ser reafiada removendo e afiando 
ou arqueando a aresta de corte, mantendo-se o mais próximo possível do bisel original. É 
extremamente importante que cada borda receba uma quantidade igual de moagem para evitar uma 
lâmina desbalanceada. O equilíbrio inadequado da lâmina resultará em vibração excessiva que causará 
danos eventuais ao motor e ao cortador. Certifique-se de equilibrar cuidadosamente a lâmina depois de 
afiar. Você pode testar o equilíbrio da lâmina equilibrando-a com uma chave de fenda de eixo redondo. 
Remova o metal do lado pesado até que esteja equilibrado. 
Antes de remontar o adaptador da lâmina e da lâmina na unidade, lubrifique o virabrequim do motor e a 
superfície interna do adaptador da lâmina com óleo leve. Insira a chave no adaptador da lâmina e 
instale o adaptador da lâmina no virabrequim do motor, empurre a arruela no adaptador da lâmina e 
instale a lâmina. Veja a figura 15. Coloque a lâmina com o número de peça voltado para fora do 
adaptador. Alinhe a arruela sobre a lâmina e insira o parafuso sextavado. Aperte o parafuso sextavado 
com o torque indicado abaixo: 
 

 
 

10.3 TORQUE NA MONTAGEM DA FACA 

Aperte o parafuso da lâmina entre 40Nm-50Nm para garantir a operação segura da sua máquina. 
TODOS os parafusos e porcas devem ser verificados periodicamente quanto a estanqueidade. 
Após o uso prolongado, especialmente em condições de solo arenoso, a lâmina se desgastará e 
perderá parte da forma original. A eficiência de corte será reduzida e a lâmina deve ser substituída. 
Substitua apenas por uma lâmina aprovada pela fábrica. O possível dano resultante da condição de 
desbalanceamento da lâmina não é de responsabilidade do fabricante. 
Ao trocar a lâmina, você deve usar o tipo original marcado na lâmina (para solicitar a lâmina, entre em 
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contato com o revendedor local) 
 

 AVISO: NUNCA toque na lâmina em movimento. 
 

10.4 MOTOR 

 

Mantenha o óleo do motor como indicado no manual do motor que acompanha a unidade. Leia e siga 
as instruções cuidadosamente. 
Limpe o filtro de ar de acordo com o manual do motor em condições normais. 
Limpe a cada poucas horas sob condições extremamente poeirentas. Baixo desempenho do motor e 
perda de potência geralmente indicam que o filtro de ar deve ser limpo. 
A vela de ignição deve ser limpa e o espaço deve ser restaurado uma vez por temporada. Recomenda-
se substituir as velas de ignição no início de cada estação de corte; Consulte o centro de vendas 
especializado ou um serviço técnico para realizar as tarefas de manutenção regularmente. 
Limpe o motor regularmente com um pano ou escova. Mantenha o sistema de arrefecimento limpo (área 
de alojamento) para permitir a circulação de ar adequada no motor, o que é essencial para o 
desempenho e a vida útil do motor. Certifique-se de remover toda a grama, sujeira e resíduos 
combustíveis da área de exaustão. 
 

11. INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO 

 

Passos a seguir para preparar o cortador de grama para armazenamento. 
1. Esvazie o coletor de grama após o último corte da estação. 
A) Esvazie o depósito de combustível com uma bomba de aspiração 
 

 CUIDADO! Não drene gasolina em espaços confinados, perto de uma lareira, etc. Não fume! Os 
vapores de gasolina podem causar explosão ou incêndio. 
 

B) Ligue o motor e deixe-o funcionar até que toda a gasolina tenha sido consumida. 
C) Remova a vela de ignição. Use um recipiente de óleo para encher aprox. 20 ml de óleo na câmara de 
combustão. Ligue o motor de arranque para distribuir uniformemente o óleo na câmara de combustão. 
Substitua a vela de ignição. 
2. Limpe e engraxe o cortador cuidadosamente como descrito acima em "Lubrificação". 
3. Unte levemente o cortador para evitar corrosão. 
4. Guarde o cortador em local seco, limpo e protegido de gelo, fora do alcance de pessoas não 
autorizadas. 
 

  CUIDADO! O motor deve ter arrefecido completamente antes de guardar a máquina. 
 

  NOTA: - Ao armazenar qualquer tipo de equipamento motor em um galpão de armazenamento 
sem ventilação ou material, 
- As precauções anticorrosivas do equipamento devem ser tomadas. Usando um óleo leve ou silicone, 
cubra o equipamento, especialmente os cabos e todas as partes móveis. 
- Tenha cuidado para não dobrar os cabos. 
- Se o cabo de arranque estiver desconectado da guia do cabo, desconecte e aterre o fio da vela de 
ignição. Pressione a alavanca de controle da lâmina e puxe o cabo de partida do motor lentamente. 
Deslize o cabo de arranque para o pino-guia do cabo na pega. 
 

Transporte 

Desligue o motor e deixe o motor esfriar. Em seguida, desconecte o fio da vela e esvazie o tanque de 
acordo com as instruções no manual do motor. Certifique-se de não dobrar ou danificar o cortador ao 
empurrá-lo sobre obstáculos. 
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12. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
 

PROBLEMA CAUSA DO PROBLEMA AÇÃO CORRETIVA 

O motor não liga. 

O primer do acelerador não está na 
posição correta para as condições 
prevalecentes. 

Mova o primer para a posição correta. 

O tanque de combustível está vazio. Encha o tanque com combustível: 

O elemento do filtro de ar está sujo. Limpe o elemento do filtro de ar: 

Vela de ignição solta. Aperte a vela de ignição com a chave fornecida 

O fio da vela está solto ou desconectado 
do plugue. 

Instale o fio da vela de ignição na vela de ignição. 

O espaço entre as velas de ignição está 
incorreto. 

Ajustando o espaço entre os eletrodos. Verifique com 
seu centro especializado. 

A vela está com defeito. Instale uma nova vela devidamente fechada. 

O carburador é inundado com 
combustível. 

Remova o elemento do filtro de ar e puxe o cabo de 
arranque continuamente até o carburador se soltar e 
instale o elemento do filtro de ar. 

Módulo de ignição com defeito. Entre em contato com o serviço técnico. 

O motor se inflama com 
dificuldade ou perde 
potência. 

Sujeira, água ou tanque de combustível 
sujo. 

Drene o combustível e limpe o tanque. Encha o 
depósito com combustível limpo e fresco. 

O orifício de ventilação na tampa do 
tanque de combustível está obstruído. 

Limpe ou substitua a tampa do depósito de 
combustível. 

O filtro de ar está sujo Limpe o filtro de ar. 

O motor funciona de forma 
irregular. 

Vela de ignição defeituosa 
Instale um novo plug corretamente. Verifique com seu 
centro especializado. 

O espaço entre as velas de ignição está 
incorreto. 

Ajustando o espaço entre os eletrodos. Verifique com 
seu centro especializado. 

O filtro de ar está sujo 
Limpe o elemento do filtro de ar. Verifique com seu 
centro especializado 

O mau funcionamento do 
motor. 

O elemento do filtro de ar está sujo. 
Limpe o elemento do filtro de ar. Verifique com seu 
centro especializado 

As ranhuras de ar na tampa do motor 
estão bloqueadas. 

Remova os detritos dos slots. 

As aletas de refrigeração e as passagens 
de ar abaixo do alojamento do ventilador 
do motor estão bloqueadas. 

Remova os detritos das aletas de refrigeração e 
passagens de ar. 

O motor salta a alta 
velocidade. 

A distância entre os eletrodos da vela de 
ignição é muito estreita. 

Ajustando o espaço entre os eletrodos. Verifique com 
seu centro especializado. 

O motor superaquece. 

O fluxo de ar de resfriamento é restrito. 
Remova os detritos das aberturas da tampa, da 
carcaça do ventilador, dos dutos de ar 

Vela de ignição incorreta. 
Instale uma vela de ignição original e verifique as 
aletas de arrefecimento no motor 

O cortador vibra de forma 
anormal. 

O conjunto de corte está solto. Ajuste a lâmina. 

O conjunto de corte está desequilibrado. Equilibre a lâmina. 
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13. GARANTIA 

 
Esta garantia cobre todos os defeitos de defeitos de produção de material não inclui peças de desgaste 
normais, tais como rolamentos, escovas, fios, tampões ou encaixes para a máquina, danos ou defeitos 
resultantes de abuso, acidentes ou alterações sofridas; nem custos de transporte. 
Ele se reserva o direito de rejeitar qualquer reclamação em que a compra não possa ser verificada ou 
quando estiver claro que o produto não foi adequadamente mantido. (limpar ranhuras de ventilação, 
lubrificação, limpeza, armazenamento, etc ...) 
Sua fatura de compra deve ser salva como prova da data da compra. 
Sua ferramenta deve ser devolvida ao seu distribuidor em um estado aceitável e limpo, em sua caixa 
original, se aplicável, acompanhado de sua prova de compra correspondente. 
 

13.1. PERÍODO DE GARANTIA 

- O período de garantia (Lei 1999/44 EC), de acordo com os termos descritos abaixo, é de 2 anos a 
partir da data da compra, em peças e mão-de-obra, contra defeitos de fabricação e material. 
 

13,2. EXCLUSÕES 

A garantia não cobre: 
- Desgaste natural pelo uso. 
- Uso indevido, negligência, operação descuidada ou falta de manutenção. 
- Defeitos causados pelo uso incorreto, danos causados por manipulações realizadas por pessoal não 
autorizado pela Anova ou uso de peças de reposição não originais. 
 

13.4. EM CASO DE INCIDÊNCIA 

- A garantia deve ser preenchida corretamente com todas as informações solicitadas e acompanhada 
da fatura de compra. 
 

 

14. MEIO AMBIENTE 

 

Proteja o meio ambiente Recicle o óleo usado por esta máquina levando-o para um centro 
de reciclagem. Não despeje óleo usado em drenos, terra, rios, lagos ou mares. 
 

Descarte sua máquina de maneira ecológica. Não devemos nos livrar das máquinas junto 
com o lixo doméstico. Seus componentes plásticos e metálicos podem ser classificados de 

acordo com sua natureza e reciclados. 
 

 

Os materiais utilizados para embalar esta máquina são recicláveis. Por favor, não jogue as 
embalagens no lixo doméstico. Descarte esses pacotes em um ponto oficial de coleta de 
lixo. 
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15. VISTA EXPLODIDA 
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16. DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE CE 
 

 

 

 

EMPRESA DISTRIBUIDORA  
 

MILLASUR, S.L. 
RUA EDUARDO PONDAL, Nº 23 P.I.SIGÜEIRO  
15688 OROSO - A CORUÑA 
ESPAÑA 
 

 

 
 
 

DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE 
 
 
Em conformidade com as diferentes diretivas CE, confirma-se que, devido à sua concepção e 
construção, e de acordo com a marca CE impressa pelo fabricante, a máquina identificada 
neste documento está em conformidade com os requisitos relevantes e fundamentais de 
segurança e saúde. das citadas directivas da CE. Esta declaração valida o produto para 
mostrar o símbolo CE. 
Caso a máquina seja modificada e essa modificação não seja aprovada pelo fabricante e 
comunicada ao distribuidor, esta declaração perderá seu valor e validade. 
 
Nome da máquina: CORTARELVA 
 
Modelo: CC451BS 
 
Padrão reconhecido e aprovado ao qual é adaptado: 
 

 Diretiva 2006/42/CE  /  Directiva 2014/30/EU 
                              
Testada de acordo a:  
 

 EN ISO 5395-1  /  EN ISO 5395-2 
  
 EN ISO 14982 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Carimbo da empresa 

08/07/2016 


