
 

 

 

 

SERRA DE MÁRMORE  

Manual de Instruções  

       NSM – 110V~220V 

 

 

 

 

ATENÇÃO: A fim de evitar acidentes, por favor, leia atentamente às instruções de 
operação antes de utilizar este produto. Por favor, conserve este manual para referência 
futura.  

 
“As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas e podem variar de acordo com o seu 
modelo” 
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DESCRIÇÃO FUNCIONAL 
 

1. Interruptor para ligar/desligar   

2. Motor 

3. Escova de carvão 

4. Placa base 

5. Falange  

6. Botão de travamento 

7. Alavanca de bloqueio para ajuste de profundidade 

 

                                                                  

CARACTERÍSTICAS 
      

Descrição  Serra Mármore 

Item Nº   NSM1 / NSM2 

Fonte de Energia  127V ~ 60 Hz / 230V ~ 60Hz  

Potência nominal  1200W 

Velocidade Sem Carga  1200 / min 

Diâmetro da Lâmina 110 mm 

Vibração Ah:2239M/S2 

Ruído 92.9dB(A) 

Fig .A 



 

 

INTRODUÇÃO 

Obrigado por adquirir um produto NAGANO. Com operação e manutenção adequadas, ele lhe 

fornecerá um desempenho longo e satisfatório. Para fazer melhor uso de sua Serra Mármore, 

ASSEGURE-SE de familiarizar-se com TODO o conteúdo deste Manual do Usuário antes de operar e 

realizar serviços de manutenção em seu equipamento.  

Caso necessite de manutenção, peças de reposição ou análise de garantia, por favor, dirija-se até 

uma Assistência Técnica Autorizada ou entre em contato com o Distribuidor mais próximo. 

 

 

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA 

 
ATENÇÂO: Leia todos os avisos e instruções de segurança. 

Não seguir os avisos e as instruções pode resultar em choques elétricos, incêndios e/ou lesões graves.  
Leia todos os avisos e instruções de segurança nas etiquetas e também fornecido com o produto.   
Guarde todos os avisos e instruções para referência futura.  
O termo "ferramenta" em todos os avisos refere-se a sua ferramenta operada na rede elétrica (com fio) ou a 
ferramenta operada na bateria (sem fio).  

AVISOS DE SEGURANÇA GERAIS DA FERRAMENTA ELÉTRICA 
1) Segurança na área de trabalho  

a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. Áreas desorganizadas ou escuras são 
um convite a acidentes.  

b) Não opere ferramentas elétricas em ambientes explosivos, como na presença de líquidos, 
gases ou pós-inflamáveis. Ferramentas elétricas criam faíscas que podem incendiar o pó ou 
vapores.  

c) Mantenha crianças e espectadores distantes durante a operação de uma ferramenta 
elétrica. Distrações podem causar a perda de controle.  

2) Segurança elétrica  
a) Os plugues da ferramenta elétrica devem ser compatíveis com a tomada. Nunca 

modifique o plugue. Não utilize plugues adaptadores com ferramentas elétricas aterradas. 
Plugues não modificados e tomadas correspondentes reduzirão o risco de choque elétrico.  

b) Evite contato corporal com superfícies aterradas como tubos, radiadores, fogões e 
refrigeradores. Há maior risco 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) Não faça uso impróprio do cabo. Nunca utilize o cabo para carregar, puxar ou 
desconectar a ferramenta elétrica. Mantenha o cabo distante de calor, óleo, pontas afiadas ou 
peças em movimento. Cabos danificados ou embaraçados aumentam o risco de choque 
elétrico.  

e) Ao operar uma ferramenta elétrica ao ar livre, use uma extensão adequada para uso 
externo. O uso de um cabo adequado para uso externo reduz o risco de choque elétrico.  

f) Se for inevitável o uso de ferramentas elétricas em local úmido, utilize um dispositivo de 



 

corrente residual (DCR) com fornecimento de proteção. O uso de um DCR reduz o risco de 
choque elétrico. 

3) Segurança pessoal  
a) Fique alerta, preste atenção no que está fazendo e use o senso comum ao operar uma 

ferramenta elétrica.  Não utilize uma ferramenta elétrica quando estiver cansado ou sob 
o uso de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de distração na operação de 
ferramentas elétricas pode resultar em lesão grave.  

b) Use equipamento de proteção individual. Sempre use proteção ocular. O equipamento de 
proteção, como máscara contra pó, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete ou 
proteção auricular, usado para condições apropriadas reduzirá lesões pessoais. 

c) Evite acionamento acidental. Certifique- se de que o interruptor esteja na posição de 
desligado antes de conectar a fonte de alimentação e/ou à bateria, de pegar ou 
transportar a ferramenta. Transportar ferramentas elétricas com seu dedo no interruptor ou 
conectar ferramentas elétricas com o ele ligado é um convite a acidentes.  

d) Remova qualquer chave de ajuste ou chave apropriada de ligar a ferramenta elétrica. Uma 
chave apropriada ou de ajuste deixada acoplada a uma parte giratória da ferramenta elétrica 
pode resultar em lesão.  

e) Não se estique. Mantenha os pés bem apoiados e o seu equilíbrio todo o tempo todo. Isso 
permite um melhor controle da ferramenta elétrica em situações inesperadas.  

f) Se vista apropriadamente. Não use roupas soltas ou joias. Mantenho seu cabelo, roupas 
e luvas afastadas das peças móveis. Roupas largas, joias ou cabelos compridos podem ficar 
presos nas peças móveis.  

g) Se forem fornecidos dispositivos para a conexão de equipamentos de extração e coleta 
de pó, certifique-se de que estejam conectados e utilizados corretamente. A utilização do 
coletor de pó reduzirá os riscos relacionados à poeira. 

4) Uso e cuidados com a ferramenta elétrica  
a) Não force a ferramenta elétrica. Use a ferramenta elétrica correta para seu trabalho. A 

ferramenta elétrica correta efetuará o trabalho de forma mais eficiente e segura de acordo com 
a capacidade para a qual foi projetada.  

b) Não utilize a ferramenta elétrica se o interruptor não ligar e/ou desligar corretamente. 
Qualquer ferramenta elétrica que não possa ser controlada pelo interruptor é perigosa e deve 
ser consertada.  

c) Desconecte o plugue da tomada e/ou a bateria da ferramenta elétrica antes de fazer 
quaisquer ajustes, trocar acessórios ou armazenar ferramentas elétricas. Essas medidas 
de segurança preventivas reduzem o rico de acionar a ferramenta elétrica acidentalmente.  

d) Guarde as ferramentas elétricas que não estiverem sendo usadas fora do alcance das 
crianças e não permita que pessoas não capacitadas com a ferramenta elétrica ou com 
estas instruções operem ou utilizem a ferramenta elétrica. Ferramentas elétricas são 
perigosas nas mãos de usuários sem treinamento. 

e) Faça a manutenção das ferramentas elétricas. Verifique se as peças móveis estão 
desalinhadas ou emperradas, se há peças quebradas e quaisquer outras condições que 
possam afetar a sua operação. Se danificada, conserte a ferramenta elétrica antes de 
utilizá-la. Muitos acidentes são causados por ferramentas elétricas com manutenção 
inadequada.  

f) Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas. Ferramentas de corte com manutenção 
adequada e com arestas de corte afiadas têm menor probabilidade de emperrar e são mais 
fáceis de controlar. 

g) Utilize à ferramenta elétrica, os acessórios, as ponteiras de ferramentas, etc. de acordo 
com estas instruções, levando em consideração as condições de trabalho e o trabalho a 
ser executado. O uso da ferramenta elétrica para operações diferentes das previstas pode 
resultar em uma situação perigosa.  

5) Assistência  

a) Peça a um técnico para fazer a manutenção de sua ferramenta elétrica utilizando apenas 
peças de reposição idênticas. Isso irá assegurar que a segurança da ferramenta elétrica seja 
mantida.  

 



 

INSTRUÇÕES ADICIONAIS DE SEGURANÇA PARA FERRAMENTAS ELÉTRICAS 

 

1. Nunca prenda o produto em um torno ou uma bancada de trabalho para utilizá-la como uma 
ferramenta estacionária. Isso pode causar ferimentos graves. 

2. Apenas as tarefas descritas neste manual de instruções podem ser realizadas com este produto. Isto 
se aplica especialmente para sua reparação e manutenção. Sempre consulte um técnico qualificado 
antes de executar as tarefas. 

3. Use detectores apropriados a fim de encontrar as linhas de abastecimento (energia, água, etc..) 
ocultas ou solicite ajuda de um eletricista qualificado. O contato do equipamento com cabos elétricos 
pode levar a incêndios e choques elétricos. Danos às linhas de gás podem causar explosões. A 
penetração em linha de água pode causar danos à propriedade. 

4. Trocar o produto imediatamente se a ferramenta emperrar. Esteja atento para altas reações de torques, 
que podem causar ricochetes. Se a ferramenta estiver sobrecarregada ou ficar distorcida na peça de 
trabalho, ela poderá emperrar. 

5. Quando estiver trabalhando, segure o equipamento firmemente com ambas as mãos para garantir 
uma operação segura. 

6. Prenda a peça de trabalho. Somente trabalhe na peça se puder segurá-la firmemente em um lugar 
com braçadeiras de montagem ou um torno suficientemente seguro.  

7. Somente baixe o equipamento se estiver completamente parado. O tipo de aplicação do equipamento 
pode emperrá-la ou fazer você perder o controle. 

8. Ao utilizar cabos de extensão, certifique-se que cumpram as propriedades elétricas e requisitos 
técnicos do produto. Use somente cabos de extensão correspondentes com os requisitos de 
segurança válido. Quando trabalhar ao ar livre, use somente cabos de extensão classificados para uso 
externo. Desenrole o cabo de extensão completamente de seu carretel para evitar superaquecimento. 
Sempre deixe os cabos de extensão longe da aplicação da ferramenta. 

9. Riscos residuais  

Mesmo quando a ferramenta é utilizada como descrito não é possível eliminar todos os fatores de risco. 
Os seguintes perigos podem surgir por causa do design e construção da ferramenta:  

a. Danos aos pulmões se não for utilizado máscara para pó.  

b. Danos à audição se a proteção auditiva não for utilizada. 

c. Problema de saúde resultante da emissão de vibração, no caso da ferramenta ser utilizada por um 
longo período de tempo ou não estiver adequadamente gerenciado e com manutenção adequada.  

d. Lesão ou danos causados por acessórios da ferramenta soltos e que inesperadamente podem 

deslizar para fora do produto devido a súbitos danos, desgaste ou montagem inadequada. 
 

 

ATENÇÃO: Este aparelho 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 o seu médico e o fabricante dos implantes antes de operar 
esta máquina. 

 
Avisos de segurança especiais para a serra de mármore 

 

Perigo: Mantenha as mãos afastadas das lâminas e da área de corte. Mantenha sua 
segunda mão na empunhadura auxiliar ou no compartimento do motor. Se ambas as 
mãos estiverem segurando a serra, o risco de serem cortadas pela lâmina diminui. 

 
1. Familiariza-se com os controles e o uso adequado do equipamento.  

2. Utilize apenas os acessórios recomendados pelo fabricante.  

3. Não tente alcançar embaixo da peça de trabalho. A proteção não pode protegê-lo da lâmina 
embaixo da peça de trabalho. 

4. Ajustar a altura do corte à espessura da peça de trabalho. Não pode ultrapassar da peça de 



 

trabalho mais do que a altura de um dente do disco de serra. 

5. Jamais segure a peça a ser serrada com a mão ou com a perna. Prenda a peça de trabalho numa 
base firme. É importante fixar bem a peça de trabalhado, para minimizar o perigo de contato com o 
corpo, do travamento do disco de serra ou da perda de controle. 

6. Segure a ferramenta elétrica somente pelas superfícies isoladas da empunhadura ao executar 
uma operação em que a ferramenta de corte pode entrar em contato com fiação oculta ou seu 
próprio cabo. O contato com um fio energizado pode fazer com que as partes metálicas expostas da 
ferramenta fiquem energizadas, provocando um choque elétrico no operador. 

7. Sempre utilizar um limitador ou um guia paralelo ao serrar longitudinalmente Isto aumenta a 
exatidão de corte e reduz a possibilidade de um travamento do disco. 

8. Sempre use lâminas com forma e tamanho correto e com furo apropriado. Lâminas não 
apropriadas para o equipamento funcionam desequilibradamente e levam à perda de controle 

9. Jamais utilizar arruelas ou parafusos da lâmina de serra incorretos ou danificados. As arruelas e 
parafusos da lâmina foram especialmente concebidos para a sua serra, para um ótimo desempenho e 
segurança no funcionamento. 

10. Não utilize abrasivos com esta ferramenta. Isso pode danificar a ferramenta e/ou pode causar 
ferimentos graves. 

CAUSAS E PREVENÇÃO CONTRA RICOCHETE 
O ricochete é uma reação repentina a uma compressão, limitação ou desalinhamento da lâmina de serra, 
causando um descontrole da serra e sua elevação para fora da peça de trabalho contra o operador. 

Se a canal de corte se fechar com lâmina, este ficará travada e a força do motor jogará a serra no sentido 
do operador que utiliza máquina. 

Se a lâmina for forçada lateralmente ou incorretamente alinhada no corte, é possível que os dentes do 
canto posterior do disco de serra travem na superfície da peça de trabalho, de modo que a lâmina se 
movimente para fora do corte e acabe pulando contra o operador.  

O ricochete é o resultado de mau uso e/ou procedimentos ou condições operacionais incorretos da serra e 
pode ser evitado tomando as precauções apropriadas abaixo fornecidas. 

 Segure a serra firmemente com ambas as mãos e mantenha os braços numa posição firme e segura 
em que possa suportar o ricochete. Mantenha sempre o corpo alinhado a lateral da lâmina, jamais a 
coloque alinhada com o corpo longitudinalmente. No caso de um ricochete é possível que a serra seja 
jogada para trás, no entanto o operador poderá controlar as forças do ricochete através de medidas 
de segurança apropriadas. 

 Se a lâmina travar ou se o trabalho for interrompido, deverá desligar a serra e mantenha-a parada na 
peça trabalhada até a lâmina parar totalmente.  Não tente remover a serra da peça trabalhada, nem 
retirá-la para trás enquanto a lâmina estiver em movimento, caso contrário poderá ocorrer um 
ricochete. Investigue e efetue ação corretiva para eliminar a causa do emperramento da lâmina. 

 Se recolocar em funcionamento uma serra travada, deverá centrar a lâmina no canal de corte e 
verificar se os dentes não estão travados na peça a ser trabalhada.  Se a lâmina estiver travada, 
poderá movimentar-se para fora da peça de trabalho ou causar um ricochete se a serra for religada. 

 Apoiar placas grandes, para reduzir um risco de ricochete devido a uma lâmina travada. Painéis 
grandes tendem a vergar devido a seu próprio peso. Suportes devem ser colocados em ambos os 
lados do painel, próximos à linha de corte e à borda do painel. 

 Não use lâminas danificadas. Lâminas com dentes danificados ou incorretamente alinhados causam 
um atrito maior, um ricochete e travam devido ao canal de corte justo. 

 Antes de serrar, aperte os ajustes de profundidade da lâmina e do ângulo de corte.  Se os ajustes 
forem feitos durante o processo de corte, é possível que ocorram travamentos e ricochetes. 

 Tenha atenção redobrada ao fazer um "corte de imersão" em paredes existentes ou outras áreas 
ocultas. A projeção da lâmina pode cortar objetos que provoquem um contragolpe. 

 

 

 

 
 



 

INICIALIZANDO 
 

 

ATENÇÃO! Antes de qualquer intervenção no produto, certifique-se de que o 
interruptor esteja na posição desligado "OFF" e que o produto esteja desconectado da 
fonte de alimentação. 

 

DESEMBALANDO  

 Remova o produto e os acessórios da embalagem.  

 Verifique se o produto e/ou acessórios não estão danificados.  

 
Uso pretendido 

A máquina destina-se a corte de ladrilhos e pedra com água. 

Anexando o conjunto abastecimento de água   

1. O abastecimento de água deve ser de uma fonte de água limpa. NUNCA ligue o abastecimento de 
água no máximo. A válvula de abastecimento possui uma válvula de ligar/desligar para facilitar o fluxo 
de água sobre a roda de corte. 

 Desligue a serra. 

 Anexe o conjunto de abastecimento de água da serra, conforme mostrado, utilizando o parafuso 
fornecido. Aperte-o firmemente. 

 Com a torneira completamente desligada, conecte o adaptador a uma mangueira de jardim ou 
torneira ao ar livre. 

 Uma vez que a cabeça de corte for instalada, a serra de ladrilho está pronta para ser utilizada. 

 

NOTA: Para corte a seco, não é necessário instalar o conjunto de abastecimento de água. 

 

ATENÇÃO: Um disco de 110 milímetros é a capacidade máxima da serra. Além disso, nunca 
use um disco grosso demais e que não permita a fixação da arruela externa da lâmina no 
eixo. Discos maiores irão entrar em contato com a proteção, enquanto discos mais grossos 
impedirão a fixação do parafuso da lâmina no eixo. Qualquer uma destas situações pode 
resultar em um acidente grave. 

 

ATENAÇÃO: Nunca use discos de corte com graduação menor do que a velocidade sem 
carga desta ferramenta. A não observância destas advertências pode resultar em ferimentos 
graves. Não use discos com rachaduras, folgas ou dentes danificados. 

 

ATENÇÃO: Não utilize discos dentados ou segmentados. Use somente discos diamantados 
adequados para materiais de alvenaria. 

 

Para instalar e retirar o disco de corte 

1. Desligue a serra de mármore. 

2. Segure a arruela exterior da lâmina utilizando a chave sextavada.  

3. Com a outra mão, use a chave sextavada "T" para remover o parafuso da lâmina girando-o no sentido 
horário. 

4. Remova a arruela externa da lâmina. 

 

ATENÇÃO: Se a bucha do flange interna foi removida, substituí-la antes de colocar o disco 
no eixo. A não observância desta instrução impedirá uma correta fixação do disco e pode 
resultar em ferimentos graves. 

 



 

5. Verifique que a seta do disco e a seta na serra estejam apontando para a mesma direção. 

6. Encaixe o disco de corte dentro a proteção entre os dois bocais de abastecimento de água e no eixo. 

7. Substitua a arruela externa da lâmina. 

8. Segure a arruela exterior da lâmina utilizando a chave sextavada. 

9. Aperte o parafuso da lâmina girando-o no sentido horário com a chave sextavada "T". 

10. Para remover o disco de corte siga os procedimentos de instalação em sentido inverso.  

NOTA: Nunca use um disco grosso demais e que não permita a fixação da arruela externa da lâmina no 
eixo. 

OPERAÇÃO 
 
Iniciar/Parar a Serra de mármore 

 Para começar: Aperte o gatilho. Sempre deixe o disco alcançar a velocidade máxima e, em seguida, 
guie a serra na peça de trabalho. 

 Para parar: Solte o gatilho. Depois que soltar o gatilho, espere que o disco de corte pare por completo. 
NUNCA remova a serra da peça de trabalho enquanto o disco estiver em movimento. 

Botão de travamento 

A serra é equipada com um recurso de bloqueio, que é conveniente para o seu uso contínuo por um longo 
período de tempo. 

Para travar: 

1. Aperte o gatilho. 

2. Empurre e segure o botão de travamento, situado na parte lateral da empunhadura. 

3. Solte o gatilho. 

4. Solte o botão de travamento. 

5. Para liberar o bloqueio, pressione e solte o interruptor de gatilho. 

 

Ajustando a profundidade da lâmina 

Mantenha sempre o ajuste de profundidade correto do disco. A configuração da correta profundidade do 
disco para todos os cortes não deve exceder 1/4 pol. abaixo do material a ser cortado. Uma maior 
profundidade do disco aumentará a chance de ricochete e ainda causar um corte irregular. 

Para ajustar a profundidade do disco: 

1. Desligue a serra. 

 

ATENÇÃO: Qualquer falha ao desligar a ferramenta poderia resultar em um arranque 
acidental causando ferimentos graves. 

2. Alavanca de profundidade inferior do disco. 

3. Apoie a base plana contra a peça de trabalho e suba/desça a serra até atingir a profundidade desejada 
do corte. 

4. Retorne a alavanca de profundidade do disco para a posição original. 

Funcionamento da Serra de mármore 

 

ATENÇÃO: Para tornar a serragem mais fácil e mais segura, sempre mantenha o controle 
adequado da serra. A perda de controle pode causar um acidente resultando em ferimentos 
graves. 



 

 

ATENÇÃO: Ao levantar a serra da peça de trabalho, o disco de corte é exposto na parte 
inferior da serra. 

 

1. Sempre desenhe a linha a ser cortada no ladrilho utilizando um marcador ou lápis de graxa. Se o 
ladrilho for brilhante e difícil de marcá-lo, coloque uma fita adesiva sobre o mesmo e marque na fita.  

2. Coloque a base na peça de trabalho não deixando a lâmina entrar em contato. 

3. Inicie movendo lentamente a serra de mármore após ligá-la, até alcançar a velocidade máxima. 

4. Mova-a lentamente até que o corte esteja completo e mantenha a linha de corte reta. 

 

MANUTENÇÃO 
 

 

ATENÇÃO: Procedimentos específicos e não especificamente neste manual, devem 
ser realizados somente por um técnico qualificado. 

 

ATENÇÃO: Sempre use óculos de proteção em conformidade com ANSI 287.1, durante 
o funcionamento do produto. Se a operação gerar poeira, utilize uma máscara de pó. 

 

Manutenção geral 

Evite o uso de solventes na limpeza das peças de plástico. A maioria dos plásticos é sensível a vários 
tipos de solventes comerciais e podem ser danificados por sua utilização. Utilize um pano limpo para 
remover sujeira, poeira, óleo, graxa, etc. 

 

ATENÇÃO: Nunca deixe fluidos de freio, gasolina, produtos à base de petróleo, óleos 
penetrantes, etc., entrarem em contato com as peças de plástico. Produtos químicos 
podem danificar enfraquecer ou destruir o plástico, resultando em ferimentos graves. 

 

Ferramentas elétricas utilizadas em material de fibra de vidro, gessos, massa corrida estão sujeitos a 
desgaste acelerado e com possibilidade de falhas prematuras, pois as trincas e o esmerilhamento da 
fibra de vidro são altamente abrasivos para os rolamentos, escovas, comutadores, etc. 
Consequentemente, não recomendamos este produto para o trabalho nestes tipos de materiais. No 
entanto, se você trabalha com qualquer um destes materiais, é extremamente importante limpar o 
produto usando ar comprimido. 

 

Lubrificação 

Todos os rolamentos deste produto são lubrificados com uma quantidade suficiente de lubrificante de 
alta qualidade para sua vida útil e sob condições operacionais normais. Portanto, nenhuma 
lubrificação adicional é necessária. 

 

 

Substituição do cabo de alimentação 

Se a substituição do cabo de alimentação for necessária, isso deve ser feito por uma assistência 
técnica autorizada a fim de evitar riscos de segurança. 



 

 

Substituindo a escova 

Observação: Esta serra está equipada com duas escovas (com acesso externo), localizadas em 
ambos os lados da carcaça da serra. 

1. Desligue a serra. 

 

ATENÇÃO: Qualquer falha ao desligar a ferramenta poderia resultar em um arranque 
acidental, causando possíveis ferimentos graves. 

 

2. Remova as tampas da escova, utilizando uma chave de fenda. 

3. Remova os conjuntos de escova. 

4. Verifique se há desgaste. Substitua os dois conjuntos de escova quando o comprimento do 
carbono restante for menor do que 1/4 pol. 

5. Observação: Nunca substitua um lado sem substituir o outro. 

6. Volte a montar utilizando os novos conjuntos de escova. Tenha certeza de que a curvatura da 
escova combina com a curvatura do motor e que a ela movimenta-se livremente dentro do tubo. 

7. Remonte invertendo as etapas listadas acima. 

8. Aperte as tampas da escova firmemente. Não aperte em excesso. 

 

Manutenção do disco 

Se a capacidade de corte do disco se deteriorar ou torna-se lenta, pode ser necessária uma 
retificação. O corte em um tijolo de pavimentação irá melhorar a superfície do disco e melhorar sua 
capacidade de corte. 

 

Descarte 

 

Eletrodomésticos descartados são recicláveis e não devem ser descartadas no lixo 
doméstico! Por favor, apoiamos ativamente a conservação dos recursos e a proteção 
do meio ambiente, somente descarte este aparelho em algum centro de coleta (se 
disponível). 

 

 

Nota！ 

As precauções de segurança e instruções dadas neste manual são incapazes de cobrir 
em detalhes todas as condições e situações que possam surgir.  

O operador e/ou usuário deve usar o bom senso e cautela ao operar o produto, em 
especial para quaisquer questões que não estão indicados no exemplo acima. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TERMO DE GARANTIA 

 

A NTS do Brasil concede garantia contra qualquer defeito de fabricação aplicável nas seguintes 

condições: 

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal de venda do produto 

em questão. 

2.  O prazo de vigência da garantia é de 3 meses.  

3. A garantia não se aplica caso o produto seja utilizado em escala industrial e se restringe 

exclusivamente à substituição e conserto gratuito das peças defeituosas do produto. 

 

Garanta sua garantia! 

Preencha corretamente o Certificado de Garantia do produto, pois sem este a garantia não será 

concedida. 

 

Regras gerais de garantia 

Qualquer anormalidade deverá ser reportada imediatamente à assistência técnica autorizada, 

pois a negligencia de uma imperfeição, por falta de aviso e revisão, certamente acarretará em 

outros danos, os quais não poderemos assistir e, também, nos obrigará a extinguir a garantia. É 

de responsabilidade do agente da assistência técnica a substituição de peças e a execução de 

reparos em sua oficina. O agente também será responsável por definir se os reparos e 

substituições necessários estão cobertos ou não pela garantia. 

 

Itens não cobertos pela garantia: 

 

1. Óleo lubrificante, graxa, gás, etc.; 

2. Deslocamento de pessoal ou despesas de deslocamento do produto até o posto de assistência 

técnica; 

3. Danos causados por fenômenos da natureza; 

4. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros; 

5. Peças que requerem manutenção corriqueira; 

6. Peças de desgaste natural; 

7. Defeitos de pintura ocasionados pelas intempéries, alteração de cor em cromados, aplicação de 

produtos químicos (combustíveis ou produtos não recomendados pela NTS do Brasil), efeitos 

de maresia ou corrosão; 

8. Defeitos oriundos de acidentes, casos fortuitos ou de desuso prolongado; 

9. Substituição do equipamento, ou conjuntos; 

10. Arranhões, trincas, fissuras ou qualquer outro tipo de dano causado em razão da movimentação, 

transporte ou estocagem; 



 

11. Defeitos e danos mecânicos do equipamento oriundo da instalação de componentes ou 

acessórios não recomendados pela NTS do Brasil. 

 

ATENÇÃO 

Entende-se por manutenções rotineiras, as substituições de peças e componentes em razão do 

desgaste natural. Estão cobertas pela garantia, no entanto, as peças que comprovadamente 

apresentarem defeito de fabricação ou fadiga anormal de material. 

 

Extinção da garantia: 

 

A garantia será automaticamente extinta se: 

1. Revisões e manutenções periódicas não forem realizadas; 

2. O equipamento não for usado adequadamente  

3. O equipamento for utilizado para outros fins ou instalado de modo não apresentado no manual 

de instruções. 

4. O equipamento for reparado por oficinas não autorizadas pela NTS do Brasil. 

5. As peças originais forem substituídas/modificadas por outras não fornecidas pela NTS. 

6. A estrutura técnica ou mecânica for modificada sem previa autorização da NTS do Brasil. 

7. O prazo de validade estiver expirado. 

8. O equipamento for usado para fins industriais, comerciais, de aluguel ou de uso intensivo. 

*Obs. Em decorrência da variedade de produtos da NTS, alguns dos itens acima podem não ser 

aplicáveis para o equipamento adquirido. 
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