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Gracias por haber elegido esta máquina Garland.
Estamos seguros de que usted apreciará la calidad
y prestaciones de esta máquina, que le facilitará su
tarea por un largo periodo de tiempo. Recuerde que
esta máquina dispone de la más amplia y experta
red de asistencia técnica a la que usted puede acudir
para el mantenimiento de su máquina, resolución de
problemas y compra de recambios y/o accesorios.

¡Atención! Lea todas las advertencias de
seguridad y todas las instrucciones. La
no observación de todas las advertencias

e instrucciones relacionadas a continuación puede
dar como resultado fuego y/o una lesión seria. Antes
de usar esta máquina lea atentamente la información
indicada en este manual sobre las técnicas de puesta
en marcha seguras y correctas.

Cuando use esta máquina como desbrozadora 
solamente para cortar hierba y pequeños arbustos. 
Cualquier otro tipo de uso podría ser peligroso y es a 
su propio riesgo.

No utilice esta desbrozadora para otros fines no
previstos. Por ejemplo: no utilice la desbrozadora para
cortar troncos de leña, materiales plásticos, ladrillos
o materiales de construcción. La utilización de esta
desbrozadora para operaciones diferentes de las
previstas puede provocar situaciones peligrosas.

Cuando use esta máquina como podadora corte 
únicamente madera. No utilice la motosierra para 
otros fines no previstos. Por ejemplo: no utilice la 
motosierra para cortar materiales plásticos, ladrillos 
o materiales de construcción distintos de la madera. 
La utilización de la motosierra para operaciones 
diferentes de las previstas puede provocar situaciones 
peligrosas.
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Guarde todas las advertencias y todas las
instrucciones para una referencia futura. Si vende
esta máquina en un futuro recuerde entregar este
manual al nuevo propietario.

La expresión “Interruptor en posición Abierta” significa
que el interruptor está desconectado e “Interruptor
en posición Cerrado” significa que el interruptor está
conectado.

Recuerde que el operador de la máquina es
responsable de los peligros y accidentes causados
a otras personas o cosas. El fabricante no será en
ningún caso responsable de los daños provocados por
un uso indebido o incorrecto de esta máquina.

 2. NORMAS Y PRECAUCIONES DE
 SEGURIDAD

 Para evitar la manipulación incorrecta de esta
máquina lea todas las instrucciones de este manual
antes de usarla por primera vez. Toda la información
incluida en este manual es relevante para su
seguridad personal y la de las personas, animales
y cosas que se encuentren a su alrededor. Si tiene
alguna duda respecto a la información incluida en
este manual pregunte a un profesional o diríjase al
punto de venta donde adquirió esta máquina para
resolverla.

La siguiente lista de peligros y precauciones incluye
las situaciones más probables que pueden ocurrir
durante el uso de esta máquina. Si se encuentra ante 
una situación no descrita en este manual utilice el
sentido común para utilizar la máquina de la manera
más segura posible o, si usted ve peligro, no utilice la
máquina.

2.1. USUARIOS

Esta máquina ha sido diseñada para ser manipulada
por usuarios mayores de edad y que hayan leído
y entendido estas instrucciones. Esta máquina no
puede ser usada por personas (incluidos niños) con
capacidades físicas, psíquicas o mentales reducidas,
o con falta de experiencia o conocimiento.

 ¡Atención! No permita que personas menores de
edad utilicen esta máquina.

 ¡Atención! No permita que personas que no
entiendan estas instrucciones utilicen esta máquina.

Antes de usar esta máquina familiarícese con la
misma asegurando que usted conoce perfectamente
donde están todos los controles, los dispositivos de
seguridad y la manera en que se debe de utilizar.

Si usted es un usuario inexperto le recomendamos
que ejecute una práctica mínima realizando trabajos
sencillos y, si es posible, en compañía de una persona
con experiencia.

El dispositivo de corte de esta máquina está afilado.
Utilizar esta máquina de manera inapropiada es
peligroso.

 ¡Atención! Sólo preste esta máquina a personas
que estén familiarizadas con este tipo de máquina y
conozcan como utilizarla. Siempre preste junto con
la máquina el manual de instrucciones para que el
usuario lo lea detenidamente y lo comprenda.

Esta máquina es peligrosa en manos de usuarios no
entrenados.

2.2. SEGURIDAD PERSONAL

Esté alerta, vigile lo que está haciendo y use el sentido
común cuando maneje esta máquina.
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Evite la inhalación de los gases de escape. Esta
máquina produce gases peligrosos como el monóxido
de carbono que pueden causar mareos, desmayos o
la muerte.

No use esta máquina cuando esté cansado o bajo la
influencia de drogas, alcohol o medicamentos.

Un momento de distracción mientras maneja esta
máquina puede causar un daño personal serio.
Nunca opere la máquina con las protecciones
defectuosas, o sin dispositivos de seguridad.

No modifique los controles de la máquina ni las
regulaciones de velocidad del motor.

Retire todas las llaves o herramientas de mano de la
máquina y de la zona de trabajo antes de arrancar
esta máquina. Una llave o herramienta dejada cerca
de la máquina puede ser tocada por una parte de
la máquina en movimiento y proyectarse causando
daños personales.

Mantenga los pies bien asentados en el suelo y 
conserve el equilibrio en todo momento.
Mantenga siempre un apoyo apropiado de los pies y
haga funcionar la máquina solamente cuando esté de
pié sobre una superficie fija, segura y nivelada. Las
superficies deslizantes o inestables pueden provocar
una pérdida de equilibrio o de control de la máquina.

Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas de
los elementos de corte cuando la máquina esté
funcionando. Antes de arrancar la máquina, asegúrese
de que el elemento de corte no esté en contacto con
ningún objeto. Un momento de descuido durante el
funcionamiento de la máquina puede provocar que
su vestido u otra parte del cuerpo sea cortado por el
elemento de corte de la herramienta.

Utilice siempre la maquina sujeta al arnés y agarre la 
máquina con su mano derecha sobre la empuñadura 
del acelerador y su mano izquierda sobre la otra 
empuñadura. Sostener esta máquina con
las manos invertidas aumenta el riesgo de accidente
corporal y no debería hacerse nunca.

Tenga una precaución extrema cuando corte malezas
y arbustos jóvenes. Los materiales finos pueden
ser proyectados hacia usted, o hacerle perder el
equilibrio.

Verifique el estado del árbol para evitar que ramas 
secas puedan caer golpeándole mientras usted 
corta.

Cuando corte una rama que esté bajo tensión esté 
alerta al riesgo de retorno elástico. Cuando la tensión 
de las fibras de madera se libera, la rama, bajo 
un efecto de resorte puede golpear al operario y/o 
proyectar la podadora fuera de control.

Si usted es un usuario inexperto le recomendamos que 
tenga una práctica mínima en una superficie plana.

Si la máquina vibra anormalmente pare el motor,
inspeccione la máquina buscando la posible causa y
repárela. Si no encuentra la razón lleve su máquina a
su servicio técnico.

No toque el escape de la máquina con el motor en
marcha o justo después de haberla parado. El escape
de esta máquina alcanza altas temperaturas durante
el funcionamiento del motor y se mantiene algunos
minutos tras la parada del mismo.

No deje esta máquina en funcionamiento sin
vigilancia. Si tiene que dejar la máquina desatendida
apague el motor, espere a que el dispositivo de corte
pare y desenchufe el cable de la bujía.
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Cuando transporte la máquina llévela
enganchada al arnés con las manos en las
empuñaduras, con la máquina apagada y a distancia 
de las partes del cuerpo. Cuando transporte o 
almacene la máquina, cubra siempre los elementos de 
corte con el protector . Una manipulación apropiada 
de la máquina reducirá la probabilidad de contacto
accidental con los elementos de corte.

No intente quitar el material cortado de la zona de
trabajo o del dispositivo de corte cuando esta está
en movimiento. Esté seguro de que la máquina está
apagada cuando realice labores de limpieza de restos
de material.

No coja la máquina nunca por el dispositivo de corte.
El dispositivo de corte tiene bordes afilados que
pueden herirle.

Almacene las herramientas inactivas fuera del alcance
de los niños.

Nunca opere la máquina con las protecciones
defectuosas, o sin dispositivos de seguridad.
No modifique los controles de la máquina ni las
regulaciones de velocidad del motor.

2.2.1. ROPA DE TRABAJO

Vista adecuadamente. No vista ropa suelta o joyas.
Mantenga su pelo, su ropa y guantes alejados de
piezas en movimiento. La ropa suelta, las joyas o
el pelo largo pueden ser cogidos en las piezas en
movimiento.

- Gafas de seguridad o máscara de 
protección.
- Protección auditiva.
- Guantes gruesos de trabajo.
- Botas antideslizantes.
- Pantalones largos.

El uso de un ropa y equipo de seguridad adicionales
reducirá el riesgo de daños personales.

El ruido provocado por esta máquina puede dañar
los oídos. Utilizar protectores auditivos de oídos. Si
usted trabaja regularmente con esta máquina visite
regularmente a su médico para revisar su capacidad
de audición.

¡Atención!: Al trabajar con protecciones auditivas
usted debe tener más cuidado a las señales visuales
ya que las auditivas serán más débiles.

Usted debe llevar consigo:
• Herramientas.
• Cinta de señalización para la zona de trabajo.
• Teléfono móvil (Para usar en caso de urgencia).

2.2.2. VIBRACIONES

La utilización prolongada de esta máquina expone
a usuario a vibraciones que pueden provocar la
enfermedad de los “dedos blancos” (Fenómeno de
Raynaud). Esta enfermedad reduce sentido del tacto
de las manos y la capacidad de regulación de la
temperatura, generando una insensibilidad en los
dedos y una sensación de ardor. Esta enfermedad
puede causar problemas en los nervios y en la
circulación e, incluso, necrosis en las manos.

Un nivel de vibraciones elevado y periodos largos
de exposición son los factores que contribuyen a
la enfermedad de los dedos blancos. Con el fin de
reducir el riesgo de la enfermedad de los dedos
blancos es necesario que tenga en cuenta estas
recomendaciones:
• Usar siempre guantes
• Preocuparse de tener siempre las manos calientes.
• Asegurarse que el dispositivo de corte está
 siempre bien afilado.
• Hacer descansos frecuentes.
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• Sujetar firmemente siempre la máquina por las
 empuñaduras.

Si usted detecta algunos de los síntomas de
la enfermedad de los dedos blancos consulte
inmediatamente a su médico.

2.3. SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO

No maneje esta máquina en atmósferas explosivas
así como en presencia de líquidos inflamables, gases
y polvo.

No arranque la máquina en una habitación o recinto
cerrado. Los gases del escape y los vapores del
combustible  contienen monóxido de carbono y 
sustancias químicas peligrosas. En caso de una 
concentración de gases producida por una ventilación 
insuficiente, elimine del área de trabajo todo lo 
que impida el flujo de aire limpio para mejorar la 
ventilación y no vuelva a trabajar en la zona a no ser 
que usted haya ventilado correctamente la zona y 
tenga claro que la ventilación es suficiente como para 
que no vuelva a ocurrir esta concentración.

La zona comprendida en un radio de 15 metros
alrededor de la máquina debe ser considerada zona
de riesgo en la que no deberá entrar nadie mientras la
máquina está en marcha (Zona de seguridad).

Cuando sea necesario, utilizar cuerdas y señales de
advertencia para marcar la zona de seguridad.
Mantenga alejados a los niños y curiosos mientras
maneja esta máquina. Las distracciones pueden
causarle la pérdida de control. Vigile que no entren en
su área de trabajo niños, personas o animales.

2.4. SEGURIDAD EN EL USO DE COMBUSTIBLES

IMPORTANTE: El combustible usado para
esta máquina es altamente inflamable. Si

el combustible o la máquina se inflaman apague el
fuego con un extintor de polvo seco.

La gasolina y el aceite son peligrosos, evite el 
contacto de la gasolina o el aceite con la piel y 
ojos. No los inhale ni ingiera. En caso de ingerir 
combustible y/o aceite acuda rápidamente a su 
médico. Si entra en contacto con el combustible o
con el aceite límpiese con abundante agua y jabón
lo antes posible, si después siente los ojos o la piel
irritados consulte inmediatamente con un médico.

No reposte combustible en lugares
cerrados o mal ventilados. Los vapores del
combustible y el aceite contienen sustancias

químicas peligrosas. En caso de una concentración
de gases producida por una ventilación insuficiente,
elimine del área todo lo que impida el flujo de aire
limpio para mejorar la ventilación y no vuelva a la
zona a no ser que usted haya ventilado correctamente
la zona y tenga claro que la ventilación es suficiente
como para que no vuelva a ocurrir esta concentración.

La gasolina y el aceite son extremadamente
inflamables y explosivos bajo ciertas
condiciones. No fume y no acerque llamas,

chispas o fuentes de calor a la máquina. No fume
mientras transporte combustible, cuando rellene el
depósito o cuando esté trabajando.

No reposte combustible en lugares donde exista
la presencia de llamas, chispas o fuentes intensas
de calor. Rellene el depósito siempre en áreas bien
ventiladas y con el motor parado. No desborde el
combustible por intentar llenar en exceso el depósito
de combustible. En caso de fuga de combustible
asegúrese de eliminar estas fugas completamente
antes de arrancar, mueva la máquina lejos del área
del derrame y evite cualquier fuente de ignición hasta
que los vapores se hayan disipado.
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Añada el combustible antes de arrancar la máquina.
Nunca quite el tapón del depósito de combustible
mientras el motor está en marcha o cuando la
máquina está caliente.

Asegúrese que el tapón de la gasolina está
correctamente cerrado mientras utiliza la máquina.
Asegúrese de cerrar correctamente el tapón de
gasolina tras el repostaje.

Almacene siempre el combustible en recipientes
homologados que cumplan con la normativa europea.

2.5. SEGURIDAD EN EL USO DE ACEITES

 IMPORTANTE: El aceite usado para esta máquina 
es altamente inflamable. Si el aceite o la máquina se 
inflaman apague el fuego con un extintor de polvo seco.

 El aceite es peligroso, evite el contacto del 
aceite con la piel y ojos. No lo inhale ni ingiera. 
En caso de ingerir aceite acuda rápidamente a su 
médico. Si entra en contacto con el aceite límpiese 
con abundante agua y jabón lo antes posible, si 
después siente los ojos o la piel irritados consulte 
inmediatamente con un médico.

El aceite es extremadamente inflamable y explosivo 
bajo ciertas condiciones. 

No fume y no acerque llamas, chispas o fuentes de 
calor a la máquina. No fume mientras trasporte aceite, 
cuando rellene el depósito o cuando esté trabajando.

Asegúrese que el tapón del aceite está correctamente 
cerrado mientras utiliza la máquina. Asegúrese de 
cerrar correctamente el tapón del aceite tras el 
repostaje.

Almacene siempre el aceite en recipientes 
homologados que cumplan con la normativa europea.

2.6. UTILIZACIÓN Y CUIDADOS DE ESTA MÁQUINA

Use esta máquina como desbrozadora solamente 
para cortar hierba y pequeños arbustos. Cualquier 
otro tipo de uso podría ser peligroso y es a su propio 
riesgo. No utilice esta desbrozadora para otros fines 
no previstos. Por ejemplo: no utilice la desbrozadora 
para cortar troncos de leña, materiales plásticos, 
ladrillos o materiales de construcción. La utilización de 
esta desbrozadora para operaciones diferentes de las 
previstas puede provocar situaciones peligrosas.

Esta máquina como podadora ha sido diseñada para 
la poda de árboles (ramas en altura). Utilice esta 
máquina exclusivamente para este fin. No utilice la 
máquina para talar árboles, trocear leña o cortar 
productos que no sean madera.

Corte únicamente madera. No utilice la motosierra 
para otros fines no previstos. Por ejemplo: no utilice 
la motosierra para cortar materiales plásticos, ladrillos 
o materiales de construcción distintos de la madera. 
La utilización de la motosierra para operaciones 
diferentes de las previstas puede provocar situaciones 
peligrosas.

Use esta máquina, accesorios, útiles, etc. de acuerdo
con estas instrucciones y de la manera prevista
teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el
trabajo a desarrollar. El uso de esta máquina para
aplicaciones diferentes de las previstas podrá causar
una situación de peligro.

Compruebe que todos los elementos de seguridad
están instalados y en buen estado.

Recuerde que el operador de la máquina es
responsable de los peligros y accidentes causados
a otras personas o cosas. El fabricante no será en
ningún caso responsable de los daños provocados por
un uso indebido o incorrecto de esta máquina.
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El útil de corte está muy afilado. Si usted no sigue las
instrucciones puede provocar daños severos.

Mantenga su cuerpo alejado del útil de corte durante
la utilización de la máquina.

No fuerce esta máquina. Utilice esta máquina para
la aplicación correcta. La utilización de la máquina
correcta para el tipo de trabajo a realizar le permitirá
trabajar mejor y más seguro.

Mantenga esta máquina. Compruebe que las partes
móviles no estén desalineadas o trabadas, que no
hay piezas rotas u otras condiciones que puedan
afectar el funcionamiento esta máquina. Siempre
que esta máquina esté dañada repárela antes de su
uso. Muchos accidentes son causados por máquinas
pobremente mantenidas.

Mantenga los instrumentos de cortes afilados y limpios. 
Los instrumentos de corte mantenidos correctamente 
con los bordes de corte afilados son menos probables 
de trabarse y más fáciles de controlar.

Siga las instrucciones referentes al engrase, tensado y 
accesorios de cambio de la cadena. Una cadena cuya 
tensión y engrase sean incorrectos pueden romperse 
y aumentar el riesgo de retroceso.

Mantenga las empuñaduras de esta máquina secas
y limpias. Las empuñaduras grasientas o aceitadas
son deslizantes y provocan pérdida de control sobre
la máquina.

Apague la máquina, desconecte la bujía y asegúrese
de que el dispositivo de corte está parado antes de
efectuar cualquier ajuste, llenar de combustible,
cambio de accesorios, limpieza, transporte o de
almacenamiento de esta máquina. Tales medidas
preventivas de seguridad reducen el riesgo de
arrancar esta máquina accidentalmente.

Si la máquina comienza a vibrar de modo extraño
apáguela y examínela para encontrar la causa. Si
no detecta la razón lleve su máquina al servicio
técnico. Las vibraciones son siempre un indicio de un
problema en la máquina.

Pare el motor cada vez que deje la máquina.

Reduzca el régimen de giro del motor cuando vaya
a apagar el motor, si el motor está provisto de una
válvula de corte de combustible, corte el combustible
cuando el motor haya parado.

2.6.1. FUERZAS DE REACCIÓN IMPREVISTAS 
MIENTRAS SE TRABAJA CON LA PODADORA

Mantenga siempre la atención mientras efectúa cortes 
con la podadora y esté atento a las posibles fuerzas 
de reacción imprevistas. Las fuerzas de reacción 
imprevistas que se producen en una podadora 
son el rebote y el retroceso. Estas fuerzas pueden 
desequilibrar al usuario y provocar situaciones 
peligrosas.

2.6.1.1. REBOTE

Se podrá producir un rebote de la podadora si se 
toca algún objeto con la cadena de corte en la 
zona de la punta de la barra mientras ésta está 
en marcha. El contacto de la cadena en la punta 
de la barra puede provocar una fuerza de reacción 
imprevista que puede impulsar la punta de la barra 
hacia atrás generando un movimiento en la podadora 
de rotación que puede provocar la pérdida de control 
de la máquina y producir severos daños corporales.

2.6.1.2. TIRÓN HACIA DELANTE

Se puede producir un “Tirón hacia delante” cuando 
la cadena se para bruscamente al engancharse 
en la zona de corte con un cuerpo extraño que 
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esté en la madera o porque no se corta de la 
manera adecuada. La cadena, al pararse, empuja 
hacia delante la podadora que, si ésta no está 
correctamente sujeta produce un tirón inesperado 
que puede hacer al usuario perder el control de la 
podadora, hacerle caer hacia delante y producir 
severos daños corporales.

Para evitar este “Tirón hacia delante” comenzar el 
corte a pleno gas y mantener siempre la máquina a 
tope de revoluciones durante el corte agarrando la 
máquina firmemente con las dos manos.

2.6.1.3. RETROCESO

El aprisionamiento de la cadena de la sierra sobre 
la parte superior de la espada puede empujar la 
espada rápidamente atrás hacia el operario. La 
cadena, al pararse, empuja hacia atrás (Retroceso) 
la podadora lo que, si ésta no está correctamente 
sujeta contra la rama produce un empujón inesperado 
que puede hacer al usuario perder el control de la 
podadora, hacerle caer hacia atrás y producir severos 
daños corporales.

Cualquiera de estas reacciones puede causarle 
una pérdida de control de la sierra susceptible de 
acarrearle un accidente corporal grave. No confíe 
exclusivamente en los dispositivos de seguridad 
integrados en su podadora. Como usuario de la 
podadora, debería tomar las medidas para eliminar 
el riego de accidente o de heridas en sus trabajos de 
corte.

Estas fuerzas de reacción resultan de un mal uso de 
la herramienta y/o de procedimientos o condiciones 
de funcionamiento incorrectos y puede evitarse 
tomando las precauciones apropiadas especificadas a 
continuación:

- Sostenga firmemente la sierra con las dos
 manos con los pulgares y los dedos encerrando las
 empuñaduras de la sierra y posicione su cuerpo   
 y sus brazos para permitirle resistir las fuerzas   
 inesperadas. Las fuerzas inesperadas pueden ser
 controladas por el operario, si se toman   
 precauciones adecuadas. No suelte la sierra de   
 cadena. 
- No extienda los brazos demasiado lejos. Ello   
 contribuye a impedir contactos involuntarios de la  
 extremidad y permite un mejor control de la   
 podadora en situaciones imprevistas.
- Siempre estar al tanto de dónde está la punta de la  
 barra de la cadena.
- Prestar atención para que la punta de la barra no
 toque ningún objeto.
- No cortar ramas con la punta de la barra.
- Asegurarse de que no existe ningún clavo o
 trozo de metal en la zona de corte y prestar
 especial atención a clavos o trozos de hierro que   
 pueda haber alrededor de la zona de corte. Tener   
 cuidado también al cortar maderas duras donde
 la cadena se puede enganchar provocando el que  
 la cadena se bloquee y produzca el rebote.
- Comenzar el corte a pleno gas y mantener siempre
 la máquina a tope de revoluciones durante el corte.
- Cortar una sola rama o trozo de madera cada vez.
- Ser extremadamente prudente cuando introduce
 la cadena de la podadora en un corte ya   
 comenzado para continuar.
- No realizar cortes con la podadora hasta que no
 esté familiarizado con la técnica de corte.
- No realizar cortes en ramas o trozos de madera
 que puedan cambiar de posición durante el corte o
 que puedan cerrar el corte mientras éste se   
 practica.
- Mantener la cadena en buen estado. 
- Trabajar solamente si la cadena está bien afilada y  
 correctamente tensada.
- No ponerse nunca en el plano de corte de la   
 podadora.
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Las etiquetas de advertencia indican información 
necesaria para la utilización de la máquina.

A fin de garantizar un uso y mantenimiento seguro de 
la máquina, existen los siguientes símbolos:

Posiciones del aire:

No permita a personas entrar en la 
zona de trabajo. Este área será de un 
diámetro de 15 m. desde el punto en 
el que usted está trabajando.

Advertencia y cuidado.

Utilice botas de protección antideslizantes 
con protecciones de acero.

Use guantes de seguridad apropiados.

Es necesario utilizar protección ocular y 
acústica en todo momento.

Es necesario leer atentamente este 
manual del usuario antes de utilizar esta 
máquina.

¡Atención!: No tocar la cuchilla de corte.

¡Atención! ¡Peligro!: El útil de corte puede 
proyectar objetos con fuerza.

¡Atención!: Superficie caliente.

No fumar o acercar una llama al 
combustible o a la máquina.

Depósito de combustible. Situado en el 
tapón del depósito de combustible. 
MEZCLA DE ACEITE 2 TIEMPOS y 
GASOLINA.

¡Nunca utilice gasolina sola o gasolina 
en mal estado!. 
Mezcle gasolina sin plomo 95º y un 
aceite sintético para motores de 2 
tiempos al 2,5% (40:1).

 4. SÍMBOLOS EN LA MÁQUINA

¡Atención!: Velocidad máxima del 
engranaje XXXX min-1.

Sentido de rotación.

¡Atención!: Velocidad máxima  
del accesorio de corte.

XXXX min-1. XXXX min-1.

Posiciones del interruptor de arranque 
que se encuentra en la empuñadura 
derecha de la máquina:
“O”= Apagado (La máquina no funciona)
“I”= Encendido (La máquina está 
preparada para funcionar).

STOP - 0

         I

Abierto= Posición normal de 
funcionamiento. Situado en la tapa del 
filtro.
Abierto= Posición normal de 
funcionamiento. Situado en la tapa del 
filtro.

Posición para el arranque de la máquina 
en frío. Situada en la tapa del filtro del 
aire.
Posición para el arranque de la máquina 
en frío. Situada en la tapa del filtro del 
aire.

Tirador del arranque.START
Depósito de aceite de la cadena. Situado en 
el tapón del depósito de aceite de la cadena.

Reglaje del flujo de aceite de 
la cadena.

¡Atención! ¡Peligro!: El útil de corte 
puede proyectar objetos con fuerza.

360º
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 5. DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

5.1. CONDICIONES DE UTILIZACIÓN

  Utilice esta maquina sólo para los usos para los que ha sido diseñada. Cualquier otro tipo de uso podría ser 
peligroso y es a su propio riesgo. La utilización de esta máquina para operaciones diferentes de las previstas 
puede provocar situaciones peligrosas. Utilice esta máquina en el exterior, en ambientes secos y temperaturas 
entre 5ºC y 45ºC. 

Recuerde que el operador de la máquina es responsable de los peligros y accidentes causados a otras personas 
o cosas. El fabricante no será en ningún caso responsable de los daños provocados por un uso indebido o 
incorrecto de esta máquina.

Las imágenes y dibujos representados en este manual son orientativos y pueden no corresponder con el 
producto real.

5.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PRODUCTO

 1. Transmisión
 2. Gatillo del acelerador
 3. Interruptor de arranque
 4. Trinquete
 5. Manillar
 6. Enganche del arnés
 7. Tapa del filtro del aire
 8. Depósito de combustible
 9. Tirador de arranque
 10. Estrangulador del aire
 11. Protector
 12. Cuchilla corte Nylon
 13. Accesorio de corte
 14. Caja de engranajes
 15. Cebador “primer”
 16. Disco de corte
 17. Depósito de aceite de cadena
 18. Cadena de corte
 19. Barra
 20. Prolongador

9 7

15

10

1

5

6

2

11

12

13

8

3
4

14

19
18

17

16

20
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5.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Las características técnicas pueden ser modificadas sin preaviso.

Descripción Desbrozador gasolina

Marca Garland

Modelo BEST 510 DPG

Motor 2 tiempos

Cilindrada (cm3) 32,6

Potencia máxima (kW) (ISO 8893) 0,9

Régimen de giro del motor al ralentí (min-1) 3.000

Régimen máximo de giro del motor (min-1) 9.000

Régimen máximo de giro del eje de la herramienta (min-1) 6.700

Consumo de combustible a máxima potencia (ISO8893) (kg/h) 0,52

Capacidad del depósito (cm3) 0,95

Herramienta de corte

Diámetro de corte (mm)
cuchilla 255

hilo de nylon 420

Espesor herramienta de corte (mm)
cuchilla 1,4 (cuchilla de punta afilada)

hilo de nylon Ø 2,5

Número de filos de corte
cuchilla 3 dientes (cuchilla de metal)

hilo de nylon 2 hilos flexibles (cabezal de corte de nylon)

Diámetro interior de la cuchilla (mm) 254

Máxima velocidad permitida de corte (min-1)
cuchilla 9.000

hilo de nylon 7.800

Niveles de vibración (m/s2) (K=3) 6,5

Nivel de presión sonora LpA dB(A) (K=3) 95

Nivel de potencia sonora garantizado LwA (dB(A) 113

Tipo de engrase de cadena Automático

Capacidad del depósito de aceite de cadena  (cm3) 120

Longitud de barra (¨) 10

Longitud de corte utilizable (cm) 25

Paso de la cadena 3/8¨bajo perfil

Espesor de la cadena 0,050¨

Tipo de barra Punta piñon

Peso seco (kg) 6,5
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6.1. DESEMBALAJE Y LISTA DE MATERIALES

Esta máquina incluye los siguientes elementos que 
usted encontrará dentro de la caja:
• Máquina.
• Protector.
• Manillar.
• Herramientas.
• Accesorios de corte.
• Espada.
• Cadena.
• Protector de cadena.
• Arnés.
• Manual de instrucciones.

Saque con cuidado todos los elementos de la caja 
y asegúrese que todos los elementos listados 
están presentes. Debido a los controles de calidad 
realizados en fábrica es poco probable que su 
herramienta tenga alguna parte defectuosa o falte 
algún elemento. Si usted encuentra alguna pieza 
dañada o falta de algún elemento no utilice la 
máquina hasta que el defecto haya sido reparado o 
tenga todas las piezas de que consta la máquina. 

Utilizar la máquina con piezas defectuosas o sin todos 
sus elementos puede provocar daños personales 
severos.

6.2. MONTAJE

6.2.1. MONTAJE DEL MANILLAR

6.2.2. MONTAJE DE LA TRANSMISIÓN

6.2.3. MONTAJE DEL PROTECTOR

 La faldilla del protector se debe quitar para 
trabajar con el disco de corte.

 6. INSTRUCCIONES PARA LA 
 PUESTA EN SERVICIO

Protector

Faldilla del protector

Soporte 
protector

Protector
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Tanto para apretar como para 
quitar los accesorios de corte 
hay que dejar bloqueada la 
transmisión, introduciendo una llave 
o destornillador a través del agujero 
de la transmisión y la muesca de la 
placa (3).

6.2.3. DESCRIPCIÓN DEL ACCESORIO DE CORTE

1. Disco de acero.
2. Cabezal de 2 hilos.
3. Placa con muesca para el acople del cabezal o  
 del disco.
4. Placa.
5. Campana protectora del disco.
6. Funda protectora del disco.
7. Tuerca del disco.
8. Platillo.

6.2.4. MONTAJE DEL CABEZAL DE 2 HILOS

6.2.4.1. CAMBIO DEL HILO DE NYLON
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6.2.5. MONTAJE DEL DISCO DE CORTE

6.2.6. INSTALACIÓN DEL ARNÉS

5.2. INSTALACIÓN DE LA BARRA Y CADENA

 ¡ATENCIÓN! No olvide usar siempre guantes de 
seguridad cuando manipule la cadena para evitar 
cortarse accidentalmente. La cadena de la podadora 
tiene dientes muy afilados.

 ¡ATENCIÓN! :Nunca toque, ajuste o afile la cadena 
con el motor en marcha. Desconecte la máquina antes 
de manipular la cadena. 

 Nunca arranque la máquina antes de instalar 
cadena, barra, tapa de la cadena y tuerca de la tapa 
de la cadena. 
Sin esas piezas puede haber riesgo de daños 
personales.

La barra de cadena y la cadena se suministran por 
separado. Para instalarlas siga los siguientes pasos: 

1. Desenrosque la tuerca de la tapa de cadena (1).
2. Retire la tapa de cadena (2).

3. Coloque la cadena en la barra.

Antes de montar la barra de guía con la cadena, 
compruebe la dirección de corte de los dientes. El 
sentido de giro  está marcado sobre la máquina, 
debajo del piñón de ataque (A).

41

21

3

4

7

5

3

12
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La posición correcta de la cadena tendrá los filos 
de corte de los dientes en el sentido de giro de la 
cadena:

4. Monte la barra con la cadena instalada insertando  
 el perno de tensado en el orificio de la barra (B) y   
 colocando la cadena alrededor del piñón de ataque.

5. Coloque la tapa de cadena asegurando que el
 perno de tensado continua en el orificio de la  
 barra.

6. Coloque la tuerca de la tapa y apriete  ligeramente  
 con los dedos.

7. Tense la cadena, para ello gire el tornillo de 
 tensado de la cadena en sentido horario  
 para tensar o en sentido antihorario para  
 destensar la cadena hasta que la tensión de  
 la cadena sea la correcta. (Más información  
 en el punto 5.2.1).

8. Apriete fuertemente la tuerca de la tapa con la  
 llave suministrada.

9. Verifique que la cadena se desliza por la barra 
 manteniendo en todo momento la tensión 
 adecuada cuando usted la mueve a mano. Si es
 necesario repita el procedimiento de tensado hasta  
 que la cadena quede correctamente instalada.

Las cadenas nuevas tienen una cierta dilatación al 
comenzar a usarse. Verifique y regule regularmente 
la tensión de la cadena. Una cadena incorrectamente 
tensada se desgastará rápidamente y desgastará la 
guía de la barra de la cadena.

5.2.1. TENSADO DE LA CADENA

1. Asegúrese de que la cadena está en el interior de  
 la ranura de guía de la barra.

2. Afloje la tuerca de la tapa de cadena.

3. Gire el tornillo de tensado de la cadena (1) en
 sentido horario para tensar o en sentido antihorario
 para destensar la cadena hasta que la tensión de  
 la cadena sea la correcta.

a. El ejemplo (A) corresponde a una cadena   
 demasiado tensada.
b. El ejemplo (B) corresponde a una cadena   
 demasiado destensada.

Dirección dientes de corte

A

B

1
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4. Apriete la tuerca de la tapa de la cadena.

NOTAS: La cadena se dilata con el calor. Cuando la 
cadena esté fría la tensión será mayor que en caliente.

Si tensa la cadena cuando ésta está fría deberá 
comprobar la tensión tras algunos cortes (la cadena 
habrá llegado a su temperatura de trabajo) ya que al 
calentarse se expandirá y aflojará habiendo peligro de 
que se salga de la guía. Vuelva a tensar la cadena si 
es necesario.

Si la cadena se vuelve a tensar cuando está caliente, se 
debe comprobar la tensión cuando se enfríe y destensar 
ligeramente si es necesario ya que la contracción que 
se produce al enfriarse la cadena podría provocar una 
tensión excesiva en la cadena y dañarla.

Las cadenas nuevas requieren de un periodo de 
rodaje durante el que se ajustan sus eslabones 
modificando ligeramente la distancia de la cadena, 
este periodo de rodaje es de un par de minutos de 
corte. Si trabaja con una cadena nueva recuerde 
comprobar la tensión de la misma pasados estos 
primeros minutos.

5.2.2. ACEITE DE CADENA

Utilice únicamente aceite especial para cadenas de 
motosierra. No utilice otro aceite que no sea para 
cadenas de motosierra ya que podrá estropear la 
bomba de aceite de la máquina.

El aceite de cadena se debe introducir en el depósito 
para aceite de cadena. El tapón del depósito de 
aceite está indicado en el capítulo 3. “Símbolos en la 
máquina”.

Para evitar que entre suciedad al interior del depósito, 
limpie el tapón del depósito de aceite antes de abrirlo. 
Cierre el tapón del nivel de aceite apretándolo y limpie 
si se ha derramado aceite fuera del depósito.

Compruebe el contenido del depósito de aceite 
mirando la ventana de nivel de aceite.

Nota: La vida de servicio de las cadenas de la 
motosierra y de las barras de guía depende en gran 
medida de la calidad del lubricante usado. ¡No utilice 
aceite usado!.

6.3. COMBUSTIBLE

IMPORTANTE: El combustible usado para 
esta máquina es altamente inflamable. Si 
el combustible o la máquina se inflaman 

apague el fuego con un extintor de polvo seco.

La gasolina y el aceite son extremadamente 
inflamables y explosivos bajo ciertas 
condiciones. No fume y no acerque llamas, 

chispas o fuentes de calor a la máquina.

Utilice gasolina sin plomo 95 octanos 
y aceite sintético para motores de dos 
tiempos. Combustible de motor: Mezcle 
aceite sintético y gasolina (Gasolina 40 : 

aceite 1= 2,5%).

Mezcle la gasolina y aceite en un recipiente 
homologado CE. No utilice combustible que haya 
estado almacenado por más de 2 meses. Un 
carburante almacenado demasiado tiempo hará 
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más difícil el arranque de la máquina y producirá un 
rendimiento insatisfactorio del motor. Si el carburante 
ha estado en el depósito de la máquina más de dos 
meses retírelo de la máquina y sustitúyalo por uno en 
perfecto estado.

LLENADO DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE:

1. Elija una zona adecuada para realizar esta 
 operación.
2. Agite el envase en el que tiene la mezcla de  
 gasolina y aceite ya preparado.
3. Retire el tapón del depósito de combustible y  
 rellene con carburante.
4. Cierre fuertemente el tapón del depósito de la  
 gasolina y elimine todo el carburante que se haya  
 podido derramar por fuera con un trapo seco.

ADVERTENCIAS:

- Parar el motor antes de repostar.
- No arranque la máquina en una habitación o  
 recinto cerrado. Los gases del escape y los  
 vapores del combustible contienen monóxido de
 carbono y sustancias químicas peligrosas. En caso 
 de una concentración de gases producida por una  
 ventilación insuficiente, elimine del área de trabajo 
 todo lo que impida el flujo de aire limpio para 
 mejorar la ventilación y no vuelva a trabajar en la 
 zona a no ser que usted haya ventilado 
 correctamente la zona y tenga claro que la 
 ventilación es suficiente como para que no vuelva  
 a ocurrir ésta concentración.
- No reposte combustible en lugares donde exista  
 la presencia de llamas, chispas o fuentes intensas 
 de calor. Rellene el depósito siempre en áreas 
 bien ventiladas y con el motor parado. No 
 desborde el combustible por intentar llenar en 
 exceso el depósito de combustible. 
 En caso de fuga de combustible asegúrese de   
 eliminar éstas fugas completamente antes de

 arrancar, mueva la máquina lejos del área del   
 derrame y evite cualquier fuente de ignición hasta 
 que los vapores se hayan disipado.
- Sepárese al menos 3 metros de la zona en la que 
 ha repostado antes de arrancar la máquina.
- Añada el combustible antes de arrancar la  
 máquina. Nunca quite el tapón del depósito de  
 combustible mientras el motor está en marcha o  
 cuando la máquina está caliente.
- No utilice combustibles como etanol o metanol.  
 Estos combustibles dañarán el motor de la  máquina.

6.4. PUESTA EN MARCHA

6.4.1. PUNTOS DE VERIFICACIÓN ANTES DE LA 
PUESTA EN MARCHA

 No utilice esta máquina si está estropeada o 
incorrectamente regulada.

Utilice esta máquina para el propósito para el que 
fue diseñada. Cualquier otro uso puede ser peligroso 
para el usuario, para la máquina y para las personas, 
animales y cosas que pueda haber alrededor.

Verifique:
- La máquina completamente y busque piezas  
 sueltas (tornillos, tuercas, etc.) y daños.
- Que la pantalla protectora está correctamente  
 fijada a la máquina.
- Que no hay fugas de combustible.
- Que el cabezal no está dañado.
- Que el filtro del aire está limpio. Limpie el filtro si  
 es necesario.

Apriete, repare o remplace todo lo necesario antes de 
utilizar la máquina.

No utilice ningún accesorio en esta máquina fuera de 
los recomendados por nosotros ya que su uso podría 
provocar daños graves para el usuario, la máquina 
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y las personas, animales y cosas cercanas a la 
máquina.

Antes de arrancar la máquina quite el protector de 
seguridad del útil de corte. Antes de arrancar la 
máquina asegúrese que las partes móviles de la 
máquina no están en contacto con ningún objeto.

 Colocar la máquina en una superficie plana y 
estable para arrancarla.

6.4.2. ARRANQUE DEL MOTOR EN FRÍO

1. Desplace la palanca del aire (E) a la posición de  
 arranque en frío .
2. Coloque el interruptor (A) en la posición “I”  
 (arranque).
3. Apriete el botón de seguridad (B) y, seguidamente,  
 apriete el gatillo del acelerador (C) a la vez que   
 el trinquete del acelerador (D), después, sin dejar   
 de apretar el trinquete (D), suelte el botón de   
 seguridad (B) y el gatillo del acelerador (C).
4. Apriete varias veces el cebador (F) (7 - 10 veces)
 hasta que el combustible llegue al carburador.
5. Tire de la cuerda de arranque hasta que escuche  
 una explosión del motor o el motor arranque.
6. Desplace la palanca del aire (E) a la posición   
 (posición normal de trabajo).
7. Si el motor sólo hizo una explosión y no arrancó,
 tire de nuevo de la cuerda de arranque hasta que 
 el motor arranque.

Deje que el motor se caliente durante un minuto
antes de empezar a trabajar con la máquina.

6.4.3. ARRANQUE DEL MOTOR CALIENTE

1. Desplace el interruptor (A) a la posición “I” (arranque).
2. Desplace la palanca (E) a la posición   .
3. Tire de la cuerda de arranque hasta que el motor  
 arranque.

Si la máquina no arranca tras unos intentos siga los
pasos del arranque de motor frío.

6.4.4. PARADA DEL MOTOR

1. Suelte el gatillo del acelerador (C) y deje el motor al  
 ralentí unos segundos.
2. Pare el motor desplazando el interruptor (A) a la  
 posición “O” (parada).

6.4.5. PUNTOS DE VERIFICACIÓN TRAS LA PUESTA 
EN MARCHA

Es importante prestar atención a las posibles 
piezas sueltas o y la temperatura de la máquina. Si 
usted detecta alguna anomalía en la máquina pare 
inmediatamente y verifíquela atentamente. En caso 
de alguna anomalía o problema lleve la máquina al 
servicio técnico para que la repare. En ningún caso 
continúe utilizando la máquina si el funcionamiento no 
parece el adecuado.
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 No utilice la máquina si está estropeada o 
incorrectamente reglada.

6.4.5.1. VERIFICACIÓN DEL EMBRAGUE

Después de haber arrancado la máquina, el dispositivo 
de corte no deberá moverse si el motor está al 
ralentí. Si el cabezal  gira al ralentí será necesario 
regular el ralentí del motor, para ello gire el tornillo del 
carburador “T” hasta que el cabezal se pare.

Si el motor se cala antes de que pare la herrameinta de 
corte lleve su máquina al servicio técnico para su ajuste.

El reglaje de los tornillos “H” y “L” debe ser realizado 
sólo por el servicio técnico oficial.

6.4.5.2.  VERIFICACIÓN DEL ENGRASADO 
AUTOMÁTICO DE LA CADENA

Después de arrancar el motor, acelere la máquina 
hasta que la cadena gire a una velocidad media y 
verifique si la máquina engrasa la cadena, para ello 
valdrá con observar que al colocar la máquina como 
en la figura a medio régimen sale despedido aceite.

Asegúrese de rellenar el depósito de aceite de cadena 
cada vez que reposta combustible.

 7. UTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA

 Utilice esta máquina sólo para los usos para los 
que ha sido diseñada. La utilización de esta máquina 
para cualquier otro uso es peligroso y puede provocar 
daños al usuario y/o a la máquina.

No arranque la máquina en una habitación 
o recinto cerrado. Los gases del escape, los 
vapores del combustible y el aceite contienen 

monóxido de carbono y sustancias químicas peligrosas. 

En caso de una concentración de gases producida por 
una ventilación insuficiente, elimine del área de trabajo 
todo lo que impida el flujo de aire limpio para mejorar 
la ventilación y no vuelva a trabajar en la zona a no ser 
que usted haya ventilado correctamente la zona y tenga 
claro que la ventilación es suficiente como para que no 
vuelva a ocurrir esta concentración.

Corte sólo con luz de día o con buena luz artificial. No 
utilice esta máquina por la noche, con niebla o con 
una visibilidad reducida que no le permita ver con 
claridad la zona de trabajo.

Evite operar con la máquina cuando el suelo esté 
húmedo siempre que sea posible. Tenga especial 
atención si utiliza esta máquina bajo la lluvia o 
después de llover ya que el suelo estará resbaladizo y 
usted podrá resbalar.

Si usted resbala o se cae deje de acelerar y mueva el 
interruptor a la posición “O” (Apagado).

No se acerque al elemento de corte de la máquina 
cuando el motor esté en marcha.

No se confíe únicamente a los dispositivos de 
seguridad de esta máquina.

Es necesario prestar atención al posible aflojado o 
recalentamiento de las piezas de la máquina. Si usted 
detecta cualquier anomalía pare inmediatamente la 
máquina y verifíquela cuidadosamente. En caso de fallo 
lleve la máquina al servicio técnico para su reparación. 

En ningún caso usted debe continuar trabajando si 
observa que el funcionamiento no es correcto.
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Recuerde de utilizar siempre la máquina con las 
manos limpias y sin restos de combustible o aceite.

Limpie la zona de trabajo y elimine todos los 
obstáculos que puedan provocar accidentes. Verifique 
la zona de trabajo donde va a trabajar y retire 
todos los elementos que puedan engancharse en 
el dispositivo de corte. Retire igualmente todos los 
objetos que el dispositivo de corte puedan expulsar 
violentamente en la operación.

Nunca use esta máquina cuando esté en una 
escalera, en un árbol o cualquier otro lugar inestable.

Verifique el estado del árbol para evitar que ramas 
secas puedan caer golpeándole mientras usted corta. 

Mientras usted corta no deje que la punta de la 
podadora toque con ningún tronco o obstáculo. 
Mantenga la cadena siempre bien afilada. Afílela 
según se explica en este manual.

Nunca deje caer la máquina y nunca intente parar la 
cadena acercándola a una madera u obstáculo.

Si realiza varios cortes sin soltar la máquina apague 
siempre la máquina entre corte y corte. 

No permita a nadie entrar en el perímetro de trabajo. 
Este perímetro de trabajo debe ser de 15 metros y es 
una zona peligrosa.

Es necesario apagar el motor cuando usted se 
desplace entre diferentes zonas de trabajo. 
No deje jamás esta máquina sin vigilancia.

Tenga cuidado en no tocar las partes 
calientes de la máquina mientras el motor 
está en marcha o después de su utilización, 

como por ejemplo el escape, la bujía o los cables de 
alta tensión.

No utilice accesorios en esta máquina salvo los 
recomendados por nuestra empresa ya que su uso 
podría provocar daños severos al usuario, a las 
personas próximas a la máquina y a la misma máquina.

Siga siempre las reglas de seguridad que indicamos 
en este manual.

7.1. SUJECIÓN DE LA MÁQUINA Y GUIADO

Colóquese la cinta de sujeción como muestra la figura 
y engánchela a la máquina por la argolla.

Sujete la máquina con el arnés, la manos en el 
manillar con la mano derecha colocada de manera 
que pueda actuar en los controles (acelerador e 
interruptor de seguridad). 

 Atención!: A fin de reducir el riesgo de pérdida 
de control y los posibles daños (incluso mortales) al 
usuario o las personas próximas, no utilice jamás esta 
máquina con una mano.

7.1.1. CORTE CON EL CABEZAL DE HILO

 ADVERTENCIA: Utilice protección ocular y acústica 
en todo momento. No mire directamente al hilo de 
corte ya que los residuos que despide el cabezal 
mientras corta pueden provocar heridas graves en la 
cara y los ojos.

Utilice el cabezal de hilo en las zonas complicadas.
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Si el cabezal golpea contra una piedra u otro objeto 
pare el motor y compruebe su estado. No utilice 
cabezales dañados o mal equilibrados.

Sujete el desbrozador de manera que el cabezal no 
toque el suelo y con una inclinación de unos 20º en el 
sentido en el que esté cortando.

Haga los cortes de izquierda a derecha para evitar 
que la hierba cortada caiga en la zona a cortar. Preste 
atención para no golpear el cabezal contra piedras 
o el suelo. Los golpeos contra objetos y el suelo 
reducirán la vida útil del cabezal, podrán estropearlo 
creando un entorno peligroso para usted y las 
personas que estén cerca de su entrono de trabajo.

Los hilos de nylon se acortan con el uso, cuando 
estén demasiado cortos acelere el motor y haga 
presión con el cabezal contra el suelo, en ese 
momento saldrá un poco más de hilo del cabezal. Si 
usted saca demasiado hilo, la cuchilla del protector 
cortará el exceso.

Recuerde que el extremo del hilo de nylon es el 
que realiza el corte. Obtendrá un mejor resultado si 
no introduce todo el cabezal en la zona a cortar de 
golpe. Introduzca el cabezal lentamente y deje que las 
puntas de nylon vayan cortando la hierba a su ritmo.

 ATENCIÓN PELIGRO: No trabaje con el 
desbrozador en zonas donde haya tela metálica. 

Utilice siempre el equipamiento de protección 
adecuado. No utilice esta máquina en zonas donde no 
pueda ver bien lo que va a cortar.

7.1.2. CORTE CON EL DISCO

Verifique la sujeción del disco y asegúrese de que 
está bien apretado y no existen daños o signos de 
abrasión.

Asegúrese que el disco y el soporte del disco están 
firmemente instalados conforme a las instrucciones 
de montaje y que el disco gira libremente sin producir 
ruidos anormales.

MÉTODO DE CORTE:
- Corte con la parte frontal izquierda del disco.
- Corte siempre hacia la izquierda manteniendo el  
 disco ligeramente inclinado hacia la izquierda.

IMPORTANTE:
- Corte sólo hierba. No deje que el disco toque 
 con materiales que no puede cortar como piedras, 
 metales, madera dura, tela metálica, etc.
- Mantenga el disco afilado. Un disco mal afilado  
 provoca un mayor esfuerzo de corte y desgaste  
 de la máquina así como mayor riesgo de rebote o 
 proyección de materiales.
- Mantenga la zona que va a cortar limpia, sin restos  
 de vegetales cortados u otros materiales.

Mantenga siempre el cuerpo en el lado izquierdo de 
la pértiga.

Mantenga la pértiga a un ángulo máximo de 60o 
respecto al suelo y mantenga una distancia de 
seguridad apropiada respecto a la rama que usted 
esté cortando.

Mantenga una distancia de seguridad respecto a la 
rama que va a cortar. Piense dónde caerá la rama que 

60º max.
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está cortando y asegúrese de no estar situado en esa 
zona. La distancia de seguridad debe ser al menos del 
doble de la longitud de la rama a cortar.

8.1.3. AFILADO DE LA CADENA

La cadena de la motosierra se desafila según se 
van realizando cortes. Si usted observa alguno de 
los siguientes síntomas es el momento de afilar la 
cadena:
• Se necesita hacer más esfuerzo para realizar el   
 corte.
• La trayectoria de corte no es recta.
• Aumentan las vibraciones.
• Al cortar se produce serrín en lugar de virutas. 

Para afilar la cadena siga las instrucciones del punto 
7.1.2. ”Afilado de los dientes de corte de la cadena”.

8.1.4. CORTE CON LA PODADORA

Le recomendamos que se entrene con pequeñas 
ramas en una posición fácil para adquirir experiencia 
antes de acometer cortes más complicados.

Siga siempre las reglas de seguridad que indicamos 
en este manual.

Utilice esta máquina exclusivamente para cortar 
madera. Está prohibido cortar cualquier otro tipo de 
material.

No utilice está máquina para mover objetos.

Mientras corte utilice la máquina con delicadeza. Haga 
únicamente una ligera presión hacia abajo mientras 
mantienen la máquina a plena potencia. El propio 
peso de la máquina será suficiente para realizar el 
corte. Si la cadena se bloquea no intente tirar de 
la máquina mientras ésta está en marcha. Pare la 
podadora y utilice una cuña para liberar la podadora.

CORTE DE UNA RAMA DE UN ÁRBOL

Para cortar una rama de un 
árbol que no toca el suelo 
comience siempre con un 
corte de ¼ del diámetro de la 
rama desde abajo (1) y luego 
corte el resto desde arriba (2). 

De esta manera usted facilitará la abertura del corte y 
que la rama se resquebraje dañando el árbol.

Corte las ramas largas en varios trozos empezando 
desde la parte exterior de la rama (parte más alejada 
del centro del árbol).

Si tiene que corta diferentes ramas de un árbol, corte 
primero las ramas bajas para que le dejen espacio 
para acceder a las ramas altas.
Recomendación: Es conveniente no realizar el último 
corte con el peso de la rama. Se recomienda ir 
cortando la rama y dejar para el final un último corte 
“corte de fin” (3). Entre el último corte “normal” y 
el “corte de fin” debe de haber una distancia de 
5-10 cm. El corte de fi n se realizará desde arriba 
hacia abajo lentamente para evitar que la madera se 
resquebraje.

 8. MANTENIMIENTO Y SERVICIO

Efectúe inspecciones periódicas en la máquina a fin 
de asegurar un funcionamiento eficaz de la máquina. 

Para un mantenimiento completo le recomendamos 
que lleve la máquina a su servicio técnico.

 Es necesario siempre parar el motor y verificar 
que el útil de corte está parado antes de limpiar o 
transportar la máquina.
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Antes de realizar algún mantenimiento en la máquina 
o reparación asegúrese de que el motor está parado y 
retire la pipa de la bujía. 
 

 Efectúe todos los mantenimientos de la máquina 
con ésta puesta en una superficie plana y despejada.

No intente nunca reglajes en la máquina si ésta está 
en marcha. Efectúe todos los mantenimientos de la 
máquina con ésta puesta en una superficie plana y 
despejada.

 ¡ADVERTENCIA!  No modifique la máquina o los 
elementos de corte. Un uso inadecuado de estos 
elementos puede provocar DAÑOS PERSONALES 
GRAVES O LA MUERTE.

Utilice sólo recambio adecuado para esta máquina 
con el fin de obtener un rendimiento adecuado de la 
máquina. Este recambio lo puede encontrar en los 
distribuidores oficiales de la máquina. El uso de otros 
recambios puede provocar riesgos, daños al usuario, a 
la gente de alrededor y a la máquina.

No ajuste el carburador. En caso de necesidad lleve su 
máquina al servicio técnico. El reglaje del carburador 
es complicado y sólo lo debe hacer el servicio técnico. 
Un reglaje incorrecto del carburador puede provocar 
daños al motor y será motivo de anulación de la 
garantía.

La retirada de los dispositivos de seguridad, el 
mantenimiento inapropiado, la sustitución de 
elementos con recambios no originales puede 
producir lesiones corporales.

8.1. MANTENIMIENTO Y CUIDADO DESPUÉS DEL 
USO

Realice las siguientes operaciones de mantenimiento 
y cuidado cuando termine de trabajar con la máquina 

para asegurar el buen funcionamiento de esta 
máquina en futuras ocasiones.
 
8.1.1. LIMPIEZA GENERAL

Mantenga la máquina limpia, especialmente la zona 
del depósito de combustible y las zonas cercanas al 
filtro del aire.

Mantenga su máquina limpia y en buenas 
condiciones.

Limpie las carcasas de su máquina con un trapo 
humedecido en agua. Nunca utilice gasolina, 
disolventes, detergentes, agua o cualquier otro líquido 
para limpiar la máquina.

8.1.2. AFILADO DE LA CUCHILLA

El afilado de la cuchilla debe ser realizado en el 
servicio técnico. No afile la cuchilla. La cuchilla debe 
ser afilada garantizando que se mantiene el ángulo 
adecuado de corte y el equilibrio de la cuchilla. Afilar 
la cuchilla sin ser experto puede provocar vibraciones 
excesivas que pueden causar daños a su máquina y 
molestias al usuario.

Tenga cuidado cuando verifique el estado de la 
cuchilla recuerde que, a pesar de estar el motor 
parado, la cuchilla se puede mover manualmente.

8.1.3. SALIDA DEL ACEITE DE CADENA

Desmontar la barra y verifique 
que el orificio de lubricación (1) 
no está atascado.
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8.1.4. AFILADO DE LOS DIENTES DE CORTE DE LA 
CADENA

 ¡ATENCIÓN!: ¡Una cadena incorrectamente afilada 
aumenta el riesgo de rebote de la podadora, las 
vibraciones aumentando el riesgo de accidente!.

Para que la podadora corte de manera correcta y 
segura mantenga los dientes de corte bien afilados. 
Además los dientes de corte se deben afilar si:

- Usted tiene que hacer más esfuerzo del habitual   
 para cortar.
- La trayectoria de corte no es recta.
- Aumentan las vibraciones.
- Al cortar se produce serrín en lugar de virutas de   
 madera.

No olvide usar siempre guantes de seguridad cuando 
afile la cadena. 

Asegúrese de que la cadena de la podadora está 
fijada de manera segura cuando afile la cadena.

Asegúrese de que el motor está apagado cuando afile 
la cadena.

Utilice una lima especial para cadenas de motosierra 
apropiada para la cadena de su motosierra.

Coloque la lima en el filo del diente de corte entre los 
puntos (A) y (B) y empuje hacia delante manteniendo 
siempre un ángulo de 30o.  Realice el afilado de 
todos los dientes de una cara siempre afilando con 
movimientos hacia el exterior y manteniendo el ángulo 
de 30o. Cuando acabe cambie de lado y realice la 
misma operación.

Verifique la altura de seguridad (C), esta altura tiene 
que ser de 0,6 mm aproximadamente. Una altura 
(C) demasiado elevada hará que la cadena muerda 

demasiado exigiendo mucho esfuerzo al motor y una 
altura pequeña no permitirá que la cadena corte.

Verifique la longitud de los dientes de corte. Todos 
los dientes deben mantener la misma longitud. Si es 
necesario, lime las longitudes de los dientes hasta 
que en todos ésta sea idéntica.

8.2. MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Efectúe inspecciones periódicas en la máquina a fin 
de asegurar un funcionamiento eficaz de la máquina. 

Para un mantenimiento completo le recomendamos 
que lleve la máquina a su servicio técnico.

Utilice siempre recambio adecuado a fin de obtener 
un rendimiento adecuado del producto y evitar daños 
y riesgos a máquina y usuario. Las piezas de recambio 
deben ser compradas en el servicio técnico del 
distribuidor. El uso de recambios no oficiales puede 
provocar riesgos de accidente, daños personales al 
usuario y rotura de la máquina.

Efectúe los mantenimientos siguientes con la 
frecuencia indicada en la siguiente tabla:
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8.2.1. FILTRO DE AIRE

La suciedad en el filtro de aire provocará una 
reducción de las prestaciones de la máquina. 
Compruebe y limpie éste elemento. Si usted observa 
daños o alteraciones en el filtro remplácelo por uno 
nuevo.

Para limpiar el filtro:
1. Retire la tapa protectora del filtro
2. Saque el filtro.
3. Se puede limpiar el polvo del exterior del filtro  
 sacudiendo éste contra una superficie dura.
4. Limpie el filtro con agua con jabón
5. Aclare el filtro con abundante agua limpia
6. Deje secar el filtro
7. Una vez seco humedézcalo con 2 gotas de aceite  
 (Si humedece el filtro con demasiado aceite la 
 máquina puede que no arranque)
8. Instale el filtro en la máquina
9. Ponga la tapa protectora

Nota: El motor nunca debe funcionar sin el filtro de 
aire instalado

8.2.2. FILTRO DE COMBUSTIBLE

El depósito de combustible está equipado con un 
filtro. Éste se encuentra en el extremo del tubo de 

aspiración de combustible y se puede extraer con la 
ayuda de un alambre en forma de gancho.

Compruebe el filtro de combustible periódicamente. 
No permita que entre suciedad en el depósito de 
combustible para evitar que el filtro se ensucie. Un 
filtro sucio hará más difícil el arranque del motor y 
producirá anomalías en el funcionamiento o parada 
del mismo.

Verifique el combustible. Si usted observa suciedad 
reemplácelo.

Si el interior del depósito de combustible está sucio 
usted puede limpiarlo con gasolina.

8.2.3. VERIFICACIÓN DE LA BUJÍA

Los problemas más comunes a la hora de arrancar 
una máquina son producidos por una bujía sucia 
o en mal estado. Limpie la bujía y compruébela 
regularmente. 

Verifique que la distancia entre electrodos es correcta 
(0,6 - 0,7 mm).

8.2.4. LIMPIEZA DE LAS ALETAS DEL CILINDRO

Las aletas del cilindro son las encargadas de la 
refrigeración del motor gracias a su contacto con el 
aire. Estas aletas deben estar siempre limpias y sin 
ningún material entre ellas que limite el paso del aire. 
Unas aletas sucias harán que el motor se recaliente 
pudiendo gripar. 

Operación
Cada 2 

depósitos de 
combustible

Cada 10 
depósitos de 
combustible

1 vez al 
año

Filtro de Aire •

Filtro de 
Combustible

•

Bujía •

Aletas del 
cilindro

•



 Español

28/100

Compruebe regularmente el estado de las aletas del 
cilindro.

8.2.5. CONDUCTOS DE VENTILACIÓN DEL MOTOR

Eliminar la suciedad de los conductos de ventilación, a 
fin de no dañar el motor y evitar un posible incendio.

8.2.6. MANTENIMIENTO DE LA BARRA DE LA 
CADENA

Invierta la barra de la podadora cada vez que usted 
gaste 10 depósitos de combustible para evitar que 
se desgaste sólo por un lado. La guía de la barra 
debe mantener siempre su perfil. Verifique que éste 
mantiene el espesor constante en toda la barra. 
Reemplace la barra si es necesario.

Compruebe que no existen fisuras y el nivel de 
holgura del rodamiento. Si nota que la holgura es 
importante, algún daño o fisura reemplácelo.

Cuando usted desmonte la barra aproveche para 
retirar los restos de madera y serrín en la zona del 
orifico de lubricación (1) y de la guía (2).

8.2.7. PIÑÓN DE ARRASTRE

El piñón de arrastre está sometido a un desgaste alto. 
Revise el piñón de arrastre y si detecta marcas de 
desgaste profundas o pérdida de material en algún 
diente envíe su máquina al servicio técnico para su 
sustitución. 

8.2.8 ENGRASE DEL CABEZAL

8 h

cada 
8 horas
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En función de los síntomas que usted observe se puede detectar la causa probable y solucionar el problema:

Si la máquina no arranca, chequee la compresión del motor y la chispa de la bujía. Dependiendo de los síntomas 
le enumeramos aquí una serie de causas probables y soluciones:

 9. DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE FALLOS

La compresión 
del cilindro es 

normal

La bujía está 
bien

Causa probable Acción correctiva

Si Si

No hay combustible en el depósito Reposte combustible

El filtro de gasolina está sucio Limpie el filtro

Hay agua en el combustible Reemplacelo

La gasolina usada no es  
la adecuada

Cambie el combustible por uno 
con un octanaje adecuado

El carburador está sucio
Envíe su máquina al servicio 

técnico

Si No

El interruptor está en “Off” Poner el interruptor en “I”

La bujía está sucia Limpie la bujía

La pipa de la bujía no está bien 
conectada

Conéctela

Falta 
compresión

Si

La bujía está suelta Apriétela

El pistón y los segmentos están 
desgastados

Envíe su máquina al servicio 
técnico

El cilindro está rallado
Envíe su máquina al servicio 

técnico

El motor no gira Motor gripado
Envíe su máquina al servicio 

técnico
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Si el motor no funciona correctamente (falta de potencia, ralentí inestable, etc..) aquí tiene una serie de síntomas, 
sus causa probables y la solución:

En el caso de no poder resolver el problema, lleve su máquina al servicio técnico.

Para localizar el servicio de post-venta más cercano a su ubicación contacte con el punto de venta donde 
compró la máquina.

Síntoma Causa probable Acción correctiva

La máquina campanea

Segmentos desgastados Envíe su máquina al servicio técnico

Pistón usado Envíe su máquina al servicio técnico

Holgura de cigüeñal Envíe su máquina al servicio técnico

Holgura en el embrague Envíe su máquina al servicio técnico

El motor se calienta 
demasiado

Exceso de uso ininterrumpido
Haga pausas cada 10 minutos de 

trabajo y deje que le motor se enfríe.

Tubo de escape sucio Envíe su máquina al servicio técnico

El combustible no es adecuado Sustituya el combustible 

El motor no va redondo

Carburador sucio Envíe su máquina al servicio técnico

Filtro de aire sucio Limpiar el filtro

Filtro de combustible sucio Limpiar el filtro

El motor se para o no 
aguanta el ralentí

Carburador mal regulado Envíe su máquina al servicio técnico
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 10. TRANSPORTE

Nunca levante o transporte la máquina mientras el 
motor está en marcha. Apague también el motor 
siempre que se desplace entre diferentes zonas de 
trabajo.

Espere 5 minutos después de haber apagado el motor 
antes de transportar la máquina.

Lleve siempre la máquina con el motor apagado, 
colgada del arnés y con el protector en los elementos 
de corte. Mantenga la máquina siempre alto para que 
no toque el suelo.

Si va a transportar la máquina en un vehículo 
asegúrela firmemente para evitar que se deslice o 
vuelque.

 11. ALMACENAMIENTO

Espere 5 minutos una vez apagada la máquina para 
que ésta se enfríe antes de guardar la máquina 
o transportarla. El tubo de escape de la máquina 
continuará caliente después de apagar el motor. No 
almacene la máquina jamás en lugares próximos a 
materiales inflamables (hierba seca, madera…), de 
gas o combustibles.

Almacene esta herramienta en un lugar no accesible a 
los niños y seguro de manera que no ponga en peligro 
a ninguna persona y que sea seco, limpio y a una 
temperatura entre 0ªC y 45ªC

Antes de almacenar la máquina siga los puntos del 
capítulo de mantenimiento.

Siempre almacene la máquina con la protección del 
elemento de corte instalada.

Si va a almacenar la máquina en un lugar cerrado 
vacíe el combustible ya que los vapores podrían 
entrar en contacto con una llama o cuerpo caliente e 
inflamarse. Si el tanque de combustible tiene que ser 
vaciado esto debe hacerse al aire libre y siguiendo la 
normativa de reciclaje.

Para reducir el riesgo de incendio, mantenga el 
motor, el silenciador y el tanque de gasolina limpios 
eliminando los restos de material cortado, aceite y 
grasa.

 12. INFORMACIÓN SOBRE LA  
 DESTRUCCIÓN DEL EQUIPO/
 RECICLADO

Proteja el medio ambiente. Recicle el aceite usado por 
esta máquina llevándolo a un centro de reciclado. No 
vierta el aceite usado en desagües, tierra, ríos, lagos 
o mares.

Deshágase de su aparato de manera 
ecológica. No debemos deshacernos de las 
máquinas junto con la basura doméstica. 
Sus componentes de plástico y de metal pueden 
clasificarse en función de su naturaleza y reciclarse.

Los materiales utilizados para embalar esta 
máquina son reciclables. Por favor, no tire los 
embalajes a la basura domestica. Tire estos 
embalajes en un punto oficial de recogida de residuos.
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 13. CONDICIONES DE GARANTÍA

13.1. PERIODO DE GARANTÍA
-  El periodo de garantía (Ley 1999/44 CE) según los  
 términos descritos a continuación es de 2 años a   
 partir de la fecha de compra, en piezas y mano de  
 obra, contra defectos de fabricación y material.

13.2. EXCLUSIONES
La garantía Garland no cubre:
-  Desgaste natural por uso.
-  Mal uso, negligencia, operación descuidada o falta  
 de mantenimiento.
- Defectos causados por un uso incorrecto, daños   
 provocados debido a manipulaciones realizadas a  
  través de personal no autorizado por Garland o uso  
 de recambios no originales.

13.3. TERRITORIO
-  La garantía Garland asegura cobertura de servicio  
 en todo el territorio nacional.

13.4. EN CASO DE INCIDENCIA
- La garantía debe ir correctamente cumplimentada  
 con  todos los datos solicitados,  y acompañada por  
 la factura.

¡ATENCIÓN! 
PARA ASEGURAR UN FUNCIONAMIENTO Y  
UNA SEGURIDAD MÁXIMA, LE ROGAMOS  

LEA EL LIBRO DE INSTRUCCIONES  
DETENIDAMENTE ANTES DE USAR. 
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 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

El abajo firmante,  Juan Palacios , autorizado por  Glasswelt S.L., con dirección  C/ La Fragua 22, 28932, 
Móstoles, España , declara que las máquinas Marca Garland modelos  Best 510DPG 3en1 (GMP337) con 
números de serie  del año 2016  en adelante (el año de fabricación se indica claramente en la placa de 
identificación de la máquina seguido del número de serie) y cuya descripción y función es  “Máquina multifunción 
que según el  accesorios instalado en la misma puede funcionar como desbrozadora, cortabordes , motosierra 
de pértiga o cortasetos de pértiga”, cumplen con todos los requerimientos de la  Directiva 2006/42/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2006 relativa a las máquinas y por la que se modifica la 
Directiva 95/16/CE 

Estas máquinas también cumplen los requerimientos de las siguientes directivas comunitarias:
• Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 2004 relativa a la   
 aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética y   
 por la que se deroga la Directiva 89/336/CEE
• Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a la    
 aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a  
 las máquinas de uso al aire libre 
• Directiva 2010/26/UE de la Comisión de 31 de marzo de 2010 por la que se modifica la Directiva 97/68/CE   
 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros  
  sobre medidas contra la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de los motores de   
 combustión interna que se instalen en las máquinas móviles no de carretera
• Norma armonizada: EN ISO 11680-1: 2011
 EN ISO 11806-1: 2011
 EN ISO 10517: 2009 + A1: 2013

Potencia máxima (kW) 0,9

Nivel de potencia acústica medido dB(A)  108,4

Nivel de potencia acústica garantizado dB(A) (K= 3) 113

C/ La Fragua, 22 Pol. Ind. Los Rosales
28933 MÓSTOLES (Madrid) ESPAÑA

Juan Palacios
Director de producto

Móstoles 13-10-2016
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Vi ringraziamo per l’acquisto di questa macchina 
Garland. Siamo sicuri che apprezzerete la qualità 
e le prestazioni della macchina, che vi renderà 
agevole il lavoro per un lungo periodo di tempo. La 
presente macchina dispone della più completa e 
professionale rete di assistenza tecnica a cui rivolgersi 
per la manutenzion, la risoluzione dei problemi, e per 
l’acquisto dei pezzi di ricambio e / o degli accessori.

ATTENZIONE! Prestate molta attenzione 
a tutte le istruzioni e avvertenze di 
sicurezza. La mancata osservazione delle 

norme qui di seguito elencate può provocare - come 
conseguenza - scossa elettrica, incendio e/o serio 
infortúnio.

Quando questa macchina viene utilizzata come 
decespugliatore solo per il taglio di erba e piccoli 
arbusti. Ogni altro uso può essere pericoloso ed è a 
vostro rischio e pericolo. 

Non utilizzare questo decespugliatore per altri scopi 
non volute. Ad esempio: Non usare il decespugliatore 
per tagliare tronchi di materiali di legno, plastica, 
mattoni o altro edificio di legno. L’utilizzo di questo 
decespugliatore per le operazioni diverse da quelle 
previste può comportare in situazioni pericolose.

Quando questa macchina viene utilizzata come 
potatore tagliate solamente il legno. Non utilizzate 
l’elettrosega per altri scopi non previsti. Pertanto: non 
utilizzate l’elettrosega per tagliare materiali plastici, 
mattoni o materiali di costruzione differenti dal legno. 
L’utilizzo dell’ elettrosega per operazioni diverse da 
quelle previste può comportare situazioni di pericolo. 

Conservate tutte le avvertenze e le istruzioni 
per vostra referenza futura. Se in futuro pensate 
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di vendere la macchina, al nuovo proprietario non 
dimenticate di consegnare anche il manuale.

L’espressione “Interruttore in posizione Aperto” che 
compare nelle istruzioni significa che la macchina 
spenta, mentre  l’espressione “Interruttore in posizione 
Chiuso”  significa che la macchina è collegata/accesa.

Ricordate che l’utente è responsabile per incidenti e 
danni a se stesso, a terzi e cose. In caso di incidenti 
e danni personali, a terzi o cose le responsabilità 
ricadono sull’utilizzatore. Il fabbricante non sarà 
ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali danni 
causati da abuso o uso improprio della macchina.

 2. NORME E MISURE DI SICUREZZA

 Per evitare un uso improprio della macchina, 
prima del primo utilizzo leggete attentamente le 
istruzione del manuale. Tutte le informazioni contenute 
in esso sono rilevanti per la vostra sicurezza personale 
e di quella delle persone, animali o cose presenti 
nelle vicinanze. Per qualsiasi chiarimento riguardante 
le informazioni contenute in questo manuale vi 
preghiamo di rivolgervi ad un professionista o di 
andare dal punto vendita presso il quale avete 
acquistato la macchina.

Il seguente elenco di pericoli e precauzioni include 
le situazioni più probabili che si possono verificare 
nell’uso di questa macchina. Se siete in una situazione 
non descritta in questo manuale è necessario il buon 
senso, cercando di  far funzionare la macchina nella 
maniera più sicura  possibile o, se vedete pericolo, 
non utilizzare la macchina.

2.1. UTILIZZATORI

La presente macchina è stata progettata per essere 
utilizzata da persone adulte, le quali hanno letto e 

ben compreso ogni istruzione. Questa macchina non 
può essere utilizzato da persone (compresi i bambini) 
con ridotte capacità fisiche, psicologiche o mentali, o 
mancanza di esperienza o di conoscenza.

 Attenzione! Non permettere mai che persone 
minori di età utilizzino questa macchina.

 Attenzione! Non permettere mai a persone che 
non hanno ben compreso le istruzioni l’utilizzo di 
questa macchina. 

Prima dell’utilizzo cercate di familiarizzare con la 
macchina, assicurandovi di conoscere esattamente 
dove si trovano i comandi, i  dispositivi di sicurezza e il 
modo in cui vanno utilizzati.

Se siete un utente inesperto, vi raccommendiamo 
di eseguire compiti semplici e, se possibile, sotto la 
supervisione da una persona esperta.

Gli utensili da taglio della macchina sono affilati. 
L’utilizzo improprio della macchina è pericoloso.

 Attenzione! Prestate la macchina solamente 
a persone che hanno familiarità con questo 
tipo di macchina e che sanno come utilizzarlo.   
All’utilizzatore prestate sempre, assieme alla 
macchina,il manuale d’istruzioni in modo che lo 
possa leggere attentamente e ben comprendere. 
La macchina risulta pericolosa nelle mani di utenti 
inesperti.

Questa macchina risulta pericolosa nelle mani di 
utenti inesperti.

2.2. SICUREZZA PERSONALE

Siate vigili, fate attenzione a ciò che state facendo e 
usate sempre il buon senso durante l’utilizzo.
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Evitate di aspirare i gas di scarico. La macchina 
produce gas nocivi - come il monossido di carbonio 
che possono causare vertigini, svenimenti o morte.

Non utilizzare questa macchina mentre stanco o
sotto l’effetto di droghe, alcol o farmaci. 

Un attimo di distrazione durante la guida di questa 
macchina può causare gravi lesioni personali. Non 
utilizzare mai la macchina con protezioni difettose, o 
senza dispositivi di sicurezza.

Vietato modificare i comandi della macchina o i 
regolatori di velocità del motore.

Prima di avviare l’unità rimuovete tutte le chiavi o gli 
utensili manuali sia dalla macchina che dall’area di 
lavoro. Una chiave o un attrezzo lasciato vicino alla 
macchina rischia di venire a contatto e scagliato da 
una delle parti mobili della macchina verso cose o 
persone causando infortunio.

Mantenete sempre un appoggio appropriato dei piedi 
e fate funzionare la macchina solo quando vi trovate 
in piedi su di una superficie fissa, piana e sicura. 
Superfici scivolose o instabili possono causare la 
perdita di equilibrio o del controllo della macchina.

Mentre la macchina è in funzione, mantenete tutte le 
parti del corpo lontane dalle parti di taglio. Prima di 
avviare la macchina, assicuratevi che le parti di taglio 
non siano a contatto con alcun oggetto. Durante il 
funzionamento della macchina,  anche un semplice 
attimo di distrazione   rischia di provocare che gli abiti 
che indossate o altre parti del corpo vengano tagliate 
dalle parti di taglio in movimento della macchina. 

Utilizzare sempre il decespugliatore con la relativa 
imbracatura e afferrare la macchina all’impugnatura 
posteriore con la mano destra  e a quella anteriore 
con la mano sinistra . Tenere la macchina con le mani 

invertite aumenta il rischio di lesioni personali e non 
dovrebbe essere fatto.

Fare molta attenzione quando si tagliano arbusti 
e alberi giovani. Materiali sottili possano essere 
proiettati verso l’utente finale o potrebbe farvi perdere 
il vostro equilibrio.

Verificate lo stato dell’albero per evitare che rami 
secchi vi possano colpire nella loro caduta mentre 
state effettuando il taglio.

Quando si taglia un ramo in tensione, state attenti 
al rischio del ritorno elastico. Quando a causa  della 
tensione le fibre del legno vengono rilasciate, il ramo, 
con un effetto a molla rischia di colpire l’operatore e / 
o di portare la falciatore fuori controllo.

Se siete un utilizzatore alle prime armi, vi 
raccomandiamo innanzitutto di acquisire un minimo di 
pratica operando su di una superficie piana.

Se la macchina vibra in modo anomalo: spegnere il 
motore e controllare la macchina alla ricerca delle 
cause  possibili, quindi riparatela. Se non individuate 
la causa di malfunzionamento, portare la macchina 
dal servizio assistenza.

Non toccare lo scarico della macchina quando il 
motore acceso o subito dopo che si è spento. Lo 
scarico di questa macchina raggiunge temperature 
elevate mentre quest’ultima è in funzione e la 
temperatura si mantiene alta anche dopo l’arresto 
della stessa.

Non lasciare la macchina in funzione senza 
sorveglianza. Se si deve lasciare la macchina, 
spegnere il motore, attendere fino al completo arresto 
e scollegare la pipetta della candela.

Quando si trasporta il decespugliatore prenderlo 



 Italiano  Italiano  

37/100

agganciato all’imbracatura con le manisulle 
impugnature, con la macchina, con gli elementi di 
taglio coperta con il coperchio e a distanza delle 
parti del corpo. Quando si trasporta o conserva il 
decespugliatore, portare sempre gli elementi di taglio 
con il coperchio. La corretta manipolazione delle erbe 
infestanti ridurre il rischio di contatti accidentali con gli 
elementi di taglio.

Non tentate di rimuovere il materiale tagliato dell’area 
di lavoro o degli utensili quando le parti da taglio sono 
ancora in movimento. Accertatevi che la macchina risulti 
spenta  quando effettuate lavori di pulizia dei detriti.

Mai maneggiare la macchina dal dispositivo di taglio. 
La lama ha bordi taglienti che possono ferire

Conservate gli utensili fuori dalla portata dei bambini.

Non utilizzare mai la macchina con protezioni 
difettose, o senza dispositivi di sicurezza.
Vietato modificare i comandi della macchina o i 
regolatori di velocità del motore.

2.2.1. VESTITI DE LAVORO E  ATTREZATURA DI 
SICUREZZA

Vestite correttamente. Non indossate abiti sciolti o 
gioielli. Mantenete i vostri capelli, i vostri abiti e i 
guanti lontano dalle parti mobili della macchina. Vestiti 
sciolti, gioielli o capelli lunghi rischiano di impigliarsi 
all’interno delle parti in movimento della macchina. 
Per prevenire  lesioni sono raccomandate in aggiunta 
di indossare:

- Occhiali di sicurezza.
- Proezioni pell’udito.
- Guanti di sicurezza.
- Stivali antiscivolo.
- Calças compridas.

L’uso di indumenti e dispositivi di sicurezza 
supplementare di ridurre il rischio di lesioni personali.

Il rumore prodotto da questa macchina può 
danneggiare l’udito. Usate quindi apposite protezioni 
dell’udito per le orecchie. Se si lavora regolarmente  
con la macchina, recatevi con regolarità in visita da un 
medico per controllare lo stato del vostro udito.

  Attenzione: Quando indossate le protezioni per 
l’udito prestate maggiore attenzione ai segnali visivi, 
dato che la vostra capacità di udire risulterà più debole.

Si consiglia di portare:
• Strumenti.
• La marcatura del nastro per l’area di lavoro.
• Cellulare (Per l’uso in caso di emergenza).

2.2.2. VIBRAZIONI

Il prolungato utilizzo della macchina espone l’utente 
alle vibrazioni che possono produrre  la “sindrome 
delle dita bianche” (fenómeno di Ryanaud). Questa 
malattia riduce la sensibilità tattile di mani e la 
capacità di regolare la temperatura, generando un 
intorpidimento delle dite e una sensazione di bruciore. 
Questa malattia può causare problemi nervi e alla 
circolazione sanguigna, nonché necrosi alle mani.

Un livello di vibrazione elevato e prolungati periodi 
di esposizione sono i fattori che contribuiscono alla 
malattia “delle dita bianche”. Per ridurre il rischio di 
malattia delle dite bianche si raccomanda di seguire le 
istruzioni seguenti:

• Indossare sempre guanti di lavoro.
• Assicurarsi di mantenere sempre le mani calde.
• Verificare che l’utensile di taglio è sempre affilato.
• Fare pause frequenti.
• Afferrare sempre saldamente le maniglie/ 
 impugnature della macchina.
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Se ravvisate alcuni dei sintomi della sindrome delle 
dita bianche, consultate immediatamente il vostro 
medico.

2.3. SICUREZZA NELL´AREA LAVORO

Vietato utilizzare la macchina in atmosfere 
esplosive e in presenza di liquidi 

infiammabili, gas e polveri.

Non avviate la macchina in una 
stanza o un luogo chiuso. I gas di 
scarico, i vapori di combustibile 

contengono monossido di carbonio e sostanze 
chimiche pericolose. In caso di una concentrazione di 
gas provocata da una ventilazione insufficiente, per 
una migliore ventilazione  togliete dell´area tutto ciò 
che ostacola il flusso d’aria pulita e non tornate al 
lavoro nella zona interessata solo quando la zona non 
viene ventilata a sufficienza; assicuratevi sempre che 
vi siano le condizioni per una sufficiente ventilazione 
in modo che non sopraggiunga di nuovo questa 
concentrazione.

L’area attorno alla macchina - in un raggio 
di 15 metri dal punto in cui si sta lavorando 
– va considerata zona di rischio, nella quale 

pertanto non dovrà esser consentito l’accesso a 
nessuno mentre la macchina è in funzione (Zona di 
sicurezza).

Laddove necessario, utilizzate corde e segnali 
di avvertimento in modo da segnalare la zona di 
sicurezza.

Tenersi lontano dalla portata di bambini e di persone 
estranee durante l’utilizzo. Eventuali distrazioni 
estranei possono comportare la perdita di controllo. 
Controllate che nell’area di lavoro non entrino 
bambini, o animali.

2.4. SICUREZZA  DI COMBUSTIBILE E OLIO

IMPORTANTE: Il carburante utilizzato la macchina 
è altamente infiammabile. Se il carburante o la 
macchina dovessero infiammarsi, spegnete il fuoco 
con un estintore a polvere secca.

A benzina e l’olio sono sostanze pericolose, evitare 
quindi il contatto con la pelle e gli occhi. Vietato 
inalare o ingerire. In caso di ingestione di olio e/o 
combustibile, rivolgersi prontamente al proprio 
medico. Se andate accidentalmente a contatto con 
olio o combustibile, detergetevi abbondantemente 
con acqua e sapone non appena possibile; se 
successivamente sentite gli occhi e la pelle irritata, 
consultare immediatamente un medico.

Non rifornire di carburante in ambienti chiusi o poco 
ventilati. I vapori del carburante e dell’olio contengono 
sostanze chimiche pericolose. Se la concentrazione di 
gas prodotti da ventilazione è insufficiente, rimuovere 
tutto quello che può impedire un  flusso di aria pulita 
per migliorare la ventilazione e non tornare in quella 
zona a meno che non sia stata ventilata, e ci si deve 
accertare che la ventilazione sia sufficiente per 
mantenere una bassa concentrazione di gas.

La benzina e l´olio sono estremamente infiammabili ed 
esplosivi in determinate condizioni. Divieto di fumo e 
di fiamme libere, scintille o fonti di calore in prossimità 
della macchina!. Non fumare durante il trasporto di 
carburante, in fase di rabbocco o quando si lavora.

Vietato rifornire di carburante in ambienti con 
presenza di fiamme libere, scintille o intense fonti di 
calore. Riempire il serbatoio in un luogo ben ventilato 
e a motore spento. Non eccedere con il carburante 
per tentare di riempire il serbatoio di carburante 
in eccesso. In caso di fuoriuscita di carburante, 
assicurarsi di togliere completamente ogni traccia 
prima di avviare la macchina,  non tentare di avviare il 
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motore, ma allontanare la macchina dalla fuoriuscita 
del carburante ed evitare ogni fonte di accensione fino 
a quando i vapori di benzina si sono dissipati. 

Aggiungere carburante prima di avviare la macchina. 
Non rimuovere mai il tappo del serbatoio quando il 
motore è in funzione o quando il motore è caldo.

Assicurarsi che il tappo della benzina sia 
correttamente chiuso durane l’utilizzo della macchina. 

Assicurarsi di chiudere correttamente il tappo della 
benzina dopo il rifornimento. 

Conservare sempre carburante e olio in contenitori 
omologati e conformi alle norme europee.

2.5. SICUREZZA DI OLIO

 IMPORTANTE: Il olio é altamente infiammabili. 
Se il l’olio si incendiano, spegnere il fuoco con un 
estintore a polvere.

 L’olio é sostanze pericolose, evitare quindi il 
contatto con la pelle e gli occhi. Vietato inalare o 
ingerire. In caso di ingestione di olio e/o combustibile, 
rivolgersi prontamente al proprio medico. Se andate 
accidentalmente a contatto con olio o combustibile, 
detergetevi abbondantemente con acqua e sapone 
non appena possibile; se successivamente sentite gli 
occhi e la pelle irritata, consultare immediatamente 
un medico.

L´olio sono estremamente infiammabili ed esplosivi 
in determinate condizioni. Divieto di fumo e di 
fiamme libere, scintille o fonti di calore in prossimità 
della macchina!. Non fumare durante il trasporto di 
carburante, in fase di rabbocco o quando si lavora.

Assicurarsi che il tappo dell’olio è corretto
chiuso durante l’uso della macchina.

Conservare sempre carburante e olio in contenitori 
omologati e conformi alle norme europee.

2.6. USO E MANUTENZIONE DELLA MACCHINA

Utilizzare questa macchina come decespugliatore solo 
per il taglio di erba e piccoli arbusti. Ogni altro uso 
può essere pericoloso ed è a vostro rischio e pericolo. 
Non utilizzare questo decespugliatore per altri scopi 
non volute. Ad esempio: Non usare il decespugliatore 
per tagliare tronchi di materiali di legno, plastica, 
mattoni o altro edificio di legno. L’utilizzo di questo 
decespugliatore per le operazioni diverse da quelle 
previste può comportare in situazioni pericolose.

Questa macchina come potatore  stata studiata per 
la pota di alberi( rami in altura). Utilizzare questa 
macchina solo per questo scopo.Non utilizzare la 
macchina per tagliare alberi, tagliare legna o prodotti 
che non siano di legno.

Utilizzate esclusivamente per segare legno. E’ pertanto 
vietato l’utilizzo dell potatore per il taglio di materie 
plastiche, mattoni o materiali da costruzione diversi 
dal legno. L’utilizzo della macchina per operazioni 
diverse da quelle previste rischia di provocare 
situazioni di pericolo. Il costruttore non risponde dei 
danni provocati a causa di un utilizzo inadeguato o 
scorretto dell’potatore.

Usare questa macchina, gli accessori, gli attrezzi etc. 
in base a queste istruzioni e nella maniera prevista, 
tenendo in considerazione le condizioni di lavoro e 
il lavoro da svolgere. L’utilizzo della macchina per 
applicazioni diverse da quelle previste può provocare 
una situazione di pericolo.

Verificare che tutti i dispositivi di sicurezza siano 
installati e in buone condizioni.

Ricordate che l’utente è responsabile per incidenti e 
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danni a se stesso, a terzi e cose. In caso di incidenti 
e danni personali, a terzi o cose le responsabilità 
ricadono sull’utilizzatore. Il fabbricante non sarà 
ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali danni 
causati da abuso o uso improprio della macchina.

La lama di taglio è affilata. Se non vengono seguite le 
istruzioni può causare gravi danni.

Mantenere il corpo lontano dall’utensile da taglio 
durante l’utilizzo della macchina

Non forzare la macchina. Utilizzatela bensì per 
l’applicazione più appropriata. L’utilizzo corretto della 
macchina - basato sul tipo di lavoro da realizzare - vi 
permetterà di lavorare meglio e in maniera più sicura. 

Mantenete l’ unità in buono stato. Verificate che 
le parti mobili non risultino disallineate o bloccate, 
che non ci siano parti rotte o altre condizioni che 
possono influire negativamente sul funzionamento 
della macchina. Ogniqualvolta che la macchina risulti 
danneggiata, fatela riparare prima dell’uso. Molti 
incidenti sono causati da una scarsa manutenzione 
dell’attrezzatura.

Tenete gli utensili da taglio sempre affi lati e puliti. Gli 
strumenti di taglio correttamente mantenuti tendono a 
incepparsi di meno e sono più facili da controllare.

Seguite le istruzioni relative alla lubrificazione, alla 
tensione di serraggio e agli accessori di ricambio della 
catena. Una catena - la cui tensione e lubrificazione 
non siano adeguate - può rompersi e far aumentare il 
rischio di rinculo.

Mantenete le impugnature della macchina asciutte 
e pulite. Impugnature grasse o oleose risultano 
scivolose e possono causare la perdita di controllo 
dell’elettroutensile.

Accendere la macchina , Staccate la spina dalla presa 
di alimentazione e assicurarsi che l’utensile da taglio 
si arresta prima di effettuare qualsiasi regolazione, 
rifornimento carburante, di sostituire pezzi di ricambio, 
pulizia della macchina,  trasporto o stoccaggio dalla 
macchina. Tali misure di sicurezza preventive riducono 
il rischio di avviamento accidentale della macchina.

Se l’apparato inizia a vibrare in maniera anomala 
spegnete la macchina, scollegatela dalla rete ed 
ispezionate l’unità per individuare la causa. Se non 
avete ancora individuato il problema, portate la 
macchina dal vostro servizio tecnico. 

Spegnere il motore quando si lascia la macchina.

Diminuite la velocità del motore prima del suo arresto; 
se il motore è munito di una valvola d’interruzione per 
il combustibile, interrompetene il flusso una volta che 
il motore si è arrestato.

2.4.1. FORZE ACCIDENTALI MENTRE SI LAVORA CON 
LA FALCIATORE

Mantenete sempre alta l’attenzione mentre operate 
con l’ elettrosega, restando pronti a possibili forze 
di reazione accidentali. Tali forze di reazione che si 
possono verifi care in una elettrosega sono il rimbalzo 
e il rinculo. Queste forze possono complicare il lavoro 
dell’utilizzatore e generare situazioni di pericolo.

2.4.1.1. RIMBALZO

È possibile produrre un rimbalzo della 
falciatore in funzione se si tocca un oggetto 
con la catena di taglio nella zona della 
punta della barra. Il contatto della catena 
all’estremità della barra può causare 
una forza di reazione imprevista che può 

spingere la punta della barra verso l’alto, generando 
un movimento di rotazione sulla falciatore: in tal caso 
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c’è il rischio che la barra della catena colpisca l’utente 
. Questa reazione può provocare la perdita di controllo 
della macchina e causare gravi lesioni.

2.6.1.2. STRAPPO IN AVANTI

C’è il rischio che si presenti uno “strappo in avanti” 
nel caso in cui la catena si arresta bruscamente 
agganciandosi nella zona di taglio con un corpo 
di legno estraneo  oppure perché non si taglia in 
maniera corretto. La catena, arrestandosi, spinge in 
avanti la falciatore, e nel caso  non risulti ben fissati 
all’albero, a causa di questo strappo in avanti,può 
provocare all’utente perdita di controllo della sega e 
caduta in avanti, causando gravi lesioni.

Per evitare questo “strappo  in avanti”, iniziate il taglio 
a tutto gas e mantenete la macchina al massimo della 
velocità durante il taglio e appoggiate la falciatore sul 
legno da tagliare.

2.6.1.3. RINCULO

L’inceppamento della catena della falciatore sulla 
parte superiore della lama può spingere rapidamente 
la barra di guida contro l’operatore. La catena, 
arrestandosi, spinge indietro (rinculo) la falciatore  
che, se non risulta correttamente fissata sul ramo 
di un albero tramite un gancio, produce una spinta 
inaspettata che può causare la perdita di controllo 
della falciatore  da parte dell’utente, che rischia 
di cadere all’indietro e provocarsi gravi lesioni alla 
schiena.

Ognuna di queste reazioni può causare la perdita 
di controllo della falciatore, e ciò può comportare 
gravi infortuni fisici. Non fate quindi affidamento 
unicamente ai dispositivi di sicurezza installati nella 
macchina. L’utilizzatore della falciatore  è tenuto ad 
adottare misure per eliminare il rischio di incidente o 
infortunio durante il lavoro di taglio.

Tali forze di reazione sono dovute da un uso improprio 
dell’elettroutensile e/o da procedure o da condizioni 
di funzionamento non corrette che possono essere 
evitate seguendo le opportune precauzioni elencate 
qui di seguito:

Tenere saldamente l’elettrosega con entrambe le 
mani stringendo con i pollici e le dita le maniglie della 
sega; posizionate corpo e braccia in modo da poter 
far fronte alle forze di reazione. Queste forze possono 
essere controllate dall’operatore, purchè siano prese 
opportune precauzioni.

Non estendere le braccia troppo lontano e non tagliare 
sopra dell’altezza delle spalle.Questo aiuta a prevenire 
il contatto accidentale della punta e permette un 
migliore controllo dell’elettrosega in situazioni 
impreviste.

- Monitorate sempre la posizione della punta della  
 barra della catena.
- Prestate attenzione affinchè la punta della barra  
 non tocchi nessun oggetto.
- Vietato tagliare i rami con la punta della barra.
- Assicuratevi che non ci siano chiodi o pezzi di  
 metallo nella zona di taglio e prestate particolare 
 attenzione ai chiodi o pezzi di ferro che possono 
 esserci intorno alla zona di taglio. Fate attenzione  
 anche quando si tagliano i legni duri in cui la 
 catena rischia di essere agganciata, causando il  
 blocco della catena e producendo il rinculo.
- Iniziate a tagliare a tutto gas e mantenete sempre  
 la macchina alla massima velocità durante la fase  
 di taglio.
- Tagliare soltanto un ramo o un pezzo di legno alla  
 volta.
- Fate molta attenzione quando inserite la catena  
 della falciatore  per all’interno di un taglio già  
 iniziato.
- Non eseguite nessun taglio con la falciatore fino a  
 che non avete acquisito una sufficiente familiarità  
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 con la tecnica di taglio.
- Non eseguite nessun taglio su rami o pezzi di legno  
 che rischiano di cambiare posizione durante il  
 taglio o che possono  arrestare il taglio mentre lo  
 state effettuando.
- Mantenete la catena in buone condizioni.
- Operate solo se la catena risulta ben affilata e  
 correttamente tensionata.
- Non esponetevi mai lungo il piano di taglio della  
 falciatore .
- Utilizzate solo barre di guida e catene di ricambio  
 specifi cate dal produttore. Le barrre di guida e le  
 catene di ricambio non corrette possono portare  
 alla rottura della catena e / o al rinculo.

2.7. ASSISTENZA

Si prega di far esaminare periodicamente il vostro 
presso un servizio di assistenza specializzato, 
impiegando unicamente pezzi di ricambio identici. Ciò 
garantirà la sicurezza del vostro attrezzo.
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Le etichette di avvertimento indicano le informazioni 
necessarie per l’utilizzo della macchina.

Per garantire un uso e manutenzione sicuri della 
macchina, ci sono i seguenti simboli:

Posizioni dell’aria: 

Non lasciate che le persone entrano 
nell’area di lavoro. Quest’area sarà 
di un diametro di15 m. dal punto in 
cui si sta lavorando.

Attenzione e avviso

Utilizzare stivali protettivi antiscivolo con 
protezione in acciaio.

Utilizzare guanti di sicurezza appropiati.

È necessario utilizzare protezione degli 
occhi e acustici in ogni momento.

È necessario leggere attentamente il 
presente manuale prima di utilizzare la 
macchina.

Attenzione: Non toccare la lama di taglio.

Attenzione! Pericolo: L’organo di taglio 
può proiettare oggetti duri.

Attenzione: Superficie calda

Non fumare o portare una fiamma al il 
carburante o la macchina.

Serbatoio del carburante. Situato nel 
tappo del serbatoio del carburante.
MISCELA DI OLIO A 2 TEMPI E BENZINA.

Non usare mai benzina sola o benzina 
in cattivo stato!.
Mescolare benzina senza piombo 
95° e un olio sintetico per motori a 2 
tempi a 2,5%(40:1).

 3. ICONI DI AVVERTIMENTO

 4. SIMBOLI NELLA MACCHINA

Attenzione: Velocità massima del 
ingranaggio XXXX min-1.

Senso di rotazione.

Velocità massima di 
rotazione del dispositivo di 
taglio.XXXX min-1. XXXX min-1.

Le posizioni del interruttore di accensione 
situato sul manico destro della macchina:
“O” = off (la macchina non funziona)
“I” = On (La macchina è pronta per 
funzionare).

STOP - 0

         I

Aperto = Posizione normale di 
funzionamento. Situato nel tapo del filtro.

Aperto = Posizione normale di 
funzionamento. Situato nel tapo del filtro.

Posizione di partenza per la macchina 
a freddo. Situato sul coperchio del filtro 
dell’aria.
Posizione di partenza per la macchina 
a freddo. Situato sul coperchio del filtro 
dell’aria.

Maniglia di avviamento.START
Serbatoio di olio de catena. Posto nel tapo 
del serbatoio di olio di catena.

Regolazione del flusso di olio 
di catena.

Attenzione! Pericolo: L’organo di 
taglio può proiettare oggetti duri.

360º
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 5. DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

5.1. CONDIZIONI DI UTILIZZO

  Non utilizzare questo macchina per altri scopi non volute. Ogni altro uso può essere pericoloso ed è a vostro 
rischio e pericolo. L’utilizzo di questo macchina per le operazioni diverse da quelle previste può comportare in 
situazioni pericolose. Utilizzare la macchina all’esterno, in ambiente asciutto e a temperature comprese tra 5°C e 
45°C.  

Ricordate che l’utente è responsabile per incidenti e danni a se stesso, a terzi e cose. In caso di incidenti e danni 
personali, a terzi o cose le responsabilità ricadono sull’utilizzatore. Il fabbricante non sarà ritenuto in alcun modo 
responsabile di eventuali danni causati da abuso o uso improprio della macchina.

Le foto ei disegni riportati nel presente manuale sono puramente indicativi e potrebbero non corrispondere al 
prodotto reale.

5.2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DAL PRODOTTO

 1.  Trasmissione
 2.  Grilletto dell´acceleratore
 3.  Interruttore d´avviamento
 4.  Leva di sicurezza
 5.  Manubrio
 6.  Gancio dell’imbracatura
 7.  Tappo del filtro dell´aria
 8.  Serbatoio del carburante
 9.  Maniglia di avviamento
10.  Soffocano dell’aria
11.  Protettore
12.  Testa de lama di nylon
13.  Accessorio di taglio
14.  Scatola del ingranaggio
15.  Iniettore “prima”
16.  Disco d’acciaio
 17. Serbatoio di olio di catena
 18. Catena di taglio
 19. Barra
 20. Prolunghe
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5.3. CARATTERISTICHE TECNICHE

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Descrizione Decespugliatore benzina

Segna Garland

Modello BEST 510 DPG

Motore 2 tempi

Cilindrata (cm3) 32,6

Potenza massima (kW) (ISO 8893) 0,9

Velocità de giro del motore al minimo (min-1) 3.000

Velocità massima de giro del motore (min-1) 9.000

Velocità massima di giro dell’asse dell´utensile (min-1) 6.700

Consumo di carburante alla massima potenza (ISO8893) (kg/h) 0,52

Capacità del serbatoio (cm3) 0,95

Utensile di taglio

Diametro di taglio (mm)
lama 255

filo di nylon 420

Spessore dell´utensile di taglio (mm)
lama 1,4 (decremento della punta lama)

filo di nylon Ø 2,5

Numero di lati taglienti
lama 3  denti (lama di matello)

filo di nylon 2  linee flessibili (testa di taglio di nylon)

Diametro interno della lama (mm) 254

Massima velocità limite di taglio (min-1)
lama 9.000

filo di nylon 7.800

Livelli di vibrazione (ISO 22867) (m/s2) (K=3) 6,5

Livello di pressione sonora (ISO 22868) LpA dB(A) (K=3) 95

Livello di potenza sonora garantito (ISO 22868) LwA (dB(A) 113

Tipo di lubrificazione della catena Automatica

Capacità serbatoio olio catena (cm3) 120

Lunghezza della barra 10

Lunghezza di taglio utile (cm) 25

Passo catena 3/8¨

Spessore della catena 0,050¨

Tipo di barra Pignone alla fine

Peso seco (kg) 6,5
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6.1. DISIMBALLAGGIO E LISTA DELLE PARTI

La macchina include le seguenti parti, che potete 
trovare all’interno della scatola:
• Macchina.
• Protettore.
• Manubrio.
• Utensile.
• Accesori di taglio.
• Barra della catena.
• Catena.
• Fodera della barra.
• Imbracatura.
• Manuale di istruzioni.

Rimuovere con cautela tutti gli elementi dalla scatola 
e assicurarsi che tutti gli elementi elencati siano 
presenti. Controllare il prodotto con attenzione per 
assicurarsi non vi siano componenti danneggiati. 
Se una qualsiasi parte risulta danneggiata o manca 
qualche componente, non  utilizzare la macchina 
prima di aver risolto il problema. 

L’utilizzo della macchina in queste condizioni può 
causare scosse elettriche, incendi e / o lesioni gravi!

6.2.MONTAGGIO

6.2.1. MONTAGGIO MANUBRIO

6.2.2. MONTAJE DE LA TRANSMISIÓN

6.2.3. MONTAGGIO DELLA PROTEZIONE

 La linguetta del protettore deve essere rimossa 
per lavorare con la lama di taglio.

 6. ISTRUZIONI PER LA MESSA IN  
 MOTO

Protettore

Linguetta del 
protettore

Supporto  
del 
protettore

Protettore
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Sia per stringere o per rimuovere 
gli accesori di taglio deve essere 
bloccata la trasmissione,  inserendo 
una chiave o un cacciavite 
attraverso il foro nella trasmissione 
e l´incavo sulla piastra (3).

6.2.3. DESCRIZIONI DEGLI ACCESSORI DI TAGLIO

1. Disco d’acciaio.
2. Testa a 2 fili.
3. Piastra dentellata per l’accoppiamento della testa o 
 del disco.
4. Piastra
5. Cappuccio di protezione del disco
6. Coperchio di protezione del disco
7. Dado del disco
8.  Piatto 

6.2.4.  MONTAGGIO DELLA TESTINA A DUE FILI

6.2.4.1. CAMBIO DEL FILO DI NYLON
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6.2.5.  MONTAGGIO DEL DISCO DA TAGLIO

6.2.6. INSTALLAZIONE DELL’IMBRACATURA

5.2. INSTALLAZIONE DELLA BARRA E DELLA 
CATENA

 La catena dell’ elettrosega possiede denti molto 
affilati. Usate sempre guanti protettivi per evitare di 
tagliarvi accidentalmente.

 ATTENZIONE! Mai toccare, regolare o affilare 
la catena con la macchina in moto. Spegnere la 
macchina prima di manipolare la catena.

 Mai avviare la macchina prima di aver installato 
catena, barra, coperchio della catena e vite del 
coperchio della catena. Senza questi componenti c’è il 
rischio di gravi danni personali.
La barra e la catena sono disponibili separatamente. 
Per il montaggio effettuate le seguenti operazioni:

1. Svitare il dado (1).
2. Togliere il coperchio della catena (2).

3. Mettere la catena sull’apposita barra.

Prima di montare la barra di guida con la catena, 
controllate la direzione di taglio dei denti. La direzione 
di rotazione  è indicata sulla macchina sotto il 
pignone (A)

41
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La posizione corretta della catena avrà il bordi di taglio 
dei denti in direzione della rotazione della catena:

4. Montare la barra (con la catena installata)  
 inserendo il bullone di serraggio (B) nel foro della  
 barra e mettendo la catena attorno al pignone di  
 aggancio.

5. Montare la protezione in maniera tale che il perno  
 di bloccaggio prosegua nel foro della barra.

6. Posizionare il dado della protezione e stringere  
 leggermente.

7. Tensionate la catena: per queste operazioni si   
 prega di seguire le istruzioni riportate nel paragrafo  
 5.2.1. ”Tensionamento della catena”.

8. Stringere con forza il dado della protezione con la   
 chiave in dotazione.

9. Verificare che la catena scivoli lungo la barra in   
 ogni momento, mantenendo la tensione   
 appropriata  ogniqialvolta la regolate  manualmente.  
 Se necessario, ripetere la procedura fino a quando  
 la tensione della catena risulta correttamente   
 installata.

 Le catene nuove presentano una certa 
espansione/dilatazione durante il primo utilizzo. 
Controllate e sistemate regolarmente la tensione della 
catena. Una catena non tesa correttamente si usura 
rapidamente e andrà ad usurare anche la guida della 
barra della catena.

5.2.1. TENSIONE CATENA

Scollegate sempre l’ elettrosega prima di realizzare 
qualsiasi intervento su di essa.

Per evitare infortuni sui bordi affilati, indossate sempre 
i guanti durante il montaggio, il tensionamento o il 
controllo della catena.

1. Assicuratevi che la catena si trovi nella parte   
 interna della scanalatura dell’apposita barra guida.
2. Allentate il dado di ptotezione della catena.
3. Girate la vite di serraggio della catena (in senso   
 orario per tensionare, in senso antiorario per   
 allentare la catena) fino a raggiungere una  
 tensione corretta.

Indirizzo di tagliatori

A

B

1
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 a. La figura (A) mostra una catena troppo tesa.

 b. La figura (B) mostra una catena troppo allentata.

4. Serrate il dado sulla protezione della catena.Non   
 stringete eccessivamente.

NOTE: La catena si espande con il calore. Quando la 
catena è fredda, la tensione risulta maggiore della 
tensione a caldo. 

Se tensionate la catena quando è fredda è necessario 
controllare la tensione dopo alcuni tagli (cioè quando la 
catena avrà raggiunto la sua temperatura d’esercizio) 
dal momento che durante il riscaldamento si allenterà 
espandendosi, con il rischio che esca dalla guida: 
tensionate nuovamente la catena, se necessario. 

Se la catena torna ai tendersi quando è ancora 
calda, si deve controllare la tensione mentre si sta 
raffreddando; se necessario, allentate leggermente la 
catena, dal momento che la contrazione che si verifica 
durante il raffreddamento  rischia di causare una 
tensione eccessiva che rischia di danneggiarla. 

Le catene nuove richiedono un periodo di rodaggio 
durante il quale la maglia si regola cambiando 
leggermente la propria lunghezza; questo periodo di 
rodaggio richiede un taglio della durata di un paio di 
minuti. Se si lavora con una catena nuova, ricordate di 
controllare la tensione della stessa una volta trascorsi 
i primi minuti.

5.2.2. OLIO PER CATENA

Utilizzate solamente olio speciale per catene da 
falciatore. Non usare mai olio sporco o con impurezze, 
dal momento che potrebbe danneggiare la pompa 
dell’olio della macchina.

L’olio per catena deve essere inserito nell’apposito 
serbatoio. Il tappo del serbatoio dell’olio è indicato nel 
capitolo 3 “ Simboli della macchina”.

Per evitare che entri sporcizia nel serbatoio, prima 
di aprire pulite il tappo dell’olio. Chiudete il tappo  
stringendolo e asciugate se è  fuoriuscito dell’olio dal 
serbatoio.

Verificate il contenuto del serbatoio dell’olio, 
controllando la finestrella del livello dell’olio.
Nota: La durata della catena della’ elettrosega e 
delle barre di guida dipende in gran parte dalla 
qualità del lubrificante utilizzato. Vietato utilizzare olio 
vecchio / usato! Utilizzate solo lubrificante per catena 
ambientalmente sicuro. Conservate il lubrificante della 
catena solo in contenitori conformi alle normative.

6.3. CARBURANTE

IMPORTANTE: Il carburante utilizzato per 
la motosega è altamente infiammabile. 
Se il carburante o la macchina dovessero 

infiammarsi, spegnete il fuoco con un estintore a 
polvere secca.

La benzina e l´olio sono estremamente 
infiammabili ed esplosivi in determinate 
condizioni. Divieto di fumo e di fiamme 

libere, scintille o fonti di calore in prossimità della 
macchina!

Usa benzina senza piombo a 95 ottani e olio 
sintetico per motori a due tempi.
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Carburante: Miscela di olio sintetico e benzina 
(rapporto benzina/olio 40 : 1 = 2,5%).

Miscelare benzina e l’olio in un contenitore omologato CE.
Non utilizzare combustibile che è rimasto conservato 
per più di 2 mesi. Un combustibile immagazzinato 
troppo a lungo renderà più difficile l’avviamento della 
macchina e genererà un inadeguato rendimento 
del motore. Se il serbatoio del carburante è rimasto 
immagazzinato  nel serbatoio della macchina per 
più di due mesi, rimuoverlo e sostituirlo con uno in 
perfette condizioni.

RIFORNIMENTO DI COMBUSTIBILE:

1.  Scegliere una zona adatta per effettuare questa 
 operazione.
2.  Agitare il contenitore in cui è contenuta la miscela 
 già preparata.
3.  Togliere il tappo del serbatoio e riempire con il 
 combustibile.
4.  Chiudere strettamente il tappo del serbatoio della 
 benzina e rimuovere tutto l’eventuale carburante  
 versato sulla parte esterna con un panno asciutto.

ADVERTENCIAS:
- Spegnere sempre il motore prima del rifornimento.
- Non avviate la macchina in una stanza o un luogo  
 chiuso. I gas di scarico, i vapori di combustibile 
   contengono monossido di carbonio  
 e sostanze chimiche pericolose. In caso di una  
 concentrazione di gas provocata da una  
 ventilazione insufficiente, per una migliore 
 ventilazione  togliete dell´area tutto ciò che
 ostacola il flusso d’aria pulita e non tornate al   
 lavoro nella zona interessata solo quando la zona   
 non viene ventilata a sufficienza; assicuratevi   
 sempre che vi siano le condizioni per una   
 sufficiente ventilazione in modo che non   
 sopraggiunga di nuovo questa concentrazione.
- Vietato rifornire di carburante in ambienti con  

 presenza di fiamme libere, scintille o intense  
 fonti di calore. Riempire il serbatoio in un luogo  
 ben ventilato e a motore spento. Non eccedere  
 con il carburante per tentare di riempire il  serbatoio  
 di carburante in eccesso. In caso di fuoriuscita di  
 carburante, assicurarsi di togliere completamente  
 ogni traccia prima di avviare la macchina,  non 
 tentare di avviare il motore, ma allontanare la 
 macchina dalla fuoriuscita del carburante ed  
 evitare ogni fonte di accensione fino a quando i  
 vapori di benzina si sono dissipati. 
- Allontanarsi di almeno 3 metri dalla zona in cui 
 avete rifornito prima di avviare la macchina.
- Non utilizzare carburante con etanolo o metanolo  
 perchè possono daneggiare il motore.

6.4. MESSA IN MOTO

6.4.1.PUNTI DI VERIFICA PRIMA DI INIZIARE

 Vietato utilizzare la macchina se risulta 
danneggiata o non correttamente regolata.

Utilizzate la macchina solo per gli scopi per i quali è 
stata progettata. L’uso di questa elettrosega per

qualsiasi altro uso è pericoloso e può causare danni 
nei confronti dell’utilizzatore e / o della macchina.

Controllare:
- La macchina completamente e verificare che non 
 vi siano parti allentate (viti, dadi, ecc.) o danni.
- Che la protezione sia correttamente montanta sulla  
 macchina.
- Che non ci siano perdite di carburante.
- Che il testina non sia danneggiata.
- Che il filtro dell’ aria sia pulito. Ripulire se 
 necessario. 

Fissare, riparare o sostituire tutto il necessario prima 
di utilizzare la macchina.
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Sulla macchina non utilizzare accessori oltre a 
quelli da noi raccomandati in quanto il loro uso può 
provocare gravi danni all’utente,al la macchina e a 
persone, animali o cose presenti nelle vicinanze.

Prima di avviare la macchina, togliere la protezione di 
sicurezza dall’accessorio di taglio. Prima di iniziare, 
assicurarsi che le parti in movimento della macchina 
non siano  in contatto con alcun oggetto.

 Posizionate la macchina a terra, in posizione 
stabile per l’avviamento.

6.4.2. AVVIAMENTO DEL MOTORE  A FREDDO

1. Spostare la leva dell´aria (E) in posizione di   
 avviamento in freddo .
2. Posizionare l´interruttore (A) in “l”.
3.  Premere il pulsante di sicurezza (B) e poi, premere  
 anche il grilletto del gas (C), contemporaneamente 
 impostare il cricchetto del gas (D). Poi senza  
 rilasciare il cricchetto (D) rilasciare il pulstante di  
 sicurezza (B) e il grilletto del acceleratore (C)
4.  Stringe varie volte la lampadina (F) (7-10 volte) fino 
 a quando il carburante ragginge il carburatore.
5. Tirare la corda di avivamiento finchè non si sente 
 un´esplosione del motore o il motorino di avivamiento.
6. Spostare lo starter    sulla posizione normale del 
 lavoro.
7. Se il motore ha fatto solo un´esplosione, tirare 
 indietro la fune di avivamiento finchè il motore si 

 avvia.

Lasciate scaldare il motoreper un minuto prima di 
iniziare a lavorare con la macchina.

6.4.3. AVVIAMENTO DEL MOTORE A CALDO

1. Spostare il interruttore (A) alla posizione “I”
 (avivamiento).
2. Spostare la leva (E) in posizione  . 
3. Tirare la corda di avivamiento finchè il motore si 
 avvia.

Se la macchina non si accende dopo vari tentativi, 
seguire la procedura del avivamiento del motore a 
freddo.

6.4.4. ARRESTO DEL MOTORE

1. Sganciare il grilletto del gas (C) e lasciare il motore  
 al minimo pocchi secondi.
2. Spegnere il motoro spostando l´interruttore (A) alla  

 posizione “O” (STOP).

6.4.5. PUNTI DI VERIFICA PRIMA DELL’ AVVIAMENTO

E ‘importante prestare attenzione a eventuali parti 
sciolti e alla temperatura della macchina.Se notate 
un’anomalia nella macchina fermatevi subito per 
controllare attentamente. In caso di qualche anomalia 
o problema, prendere la macchina a riparazione 
dal servizio tecnico . Mai continuare ad utilizzare la 
macchina se il funzionamento non sembra corretto.

 Non utilizzare la macchina se è danneggiata o non 
correttamente regolata.

6.4.5.1. CONTROLLO DELLA FRIZIONE

Dopo l’avviamento della macchina, l’utensile da taglio 
non deve girare se il motore è al minimo. Se l’utensile 
da taglio gira al minimo, sarà necessario regolare 
il minimo del motore; girate allora la vite del 
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carburatore “T” fino a quando l’utensile da taglio non 
si arresta.

Se il motore si arresta prima dell’arresto del l’utensile 
da taglio, portate la macchina dal vostro servizio per 
una nuova messa a punto.

La regolazione delle viti “H” e “L”  va eseguita solo 
da personale tecnico qualificato.

6.4.5.2.  VERIFICA DELLA LUBRIFICAZIONE 
AUTOMATICA

Dopo aver avviato il motore, accelerate fino a quando 
la catena gira alla velocità media e verificate che 
l’elettrosega lubrifichi la catena. Infatti per il motore 
bisogna tener presente che posizionando l’elettrosega 
come in figura a medio regime fuoriesce dell’olio.

Assicuratevi di riempire il serbatoio dell’olio per 
catena ogni volta che si fa il rifornimento di 
carburante.

 7. UTILIZZO DELLA MACCHINA

 Utilizzate la macchina solo per gli scopi per i 
quali è stata progettata. L’uso di questa macchina per 
qualsiasi altro uso è pericoloso e può causare danni 
nei confronti dell’utilizzatore e / o della macchina.

Non avviate la macchina in una 
stanza o un luogo chiuso. I gas di 
scarico, i vapori di combustibile e 

l’olio contengono monossido di carbonio e sostanze 
chimiche pericolose. In caso di una concentrazione di 
gas provocata da una ventilazione insufficiente, per 
una migliore ventilazione  togliete dell´area tutto ciò che 
ostacola il flusso d’aria pulita e non tornate al lavoro 
nella zona interessata solo quando la zona non viene 
ventilata a sufficienza; assicuratevi sempre che vi siano 
le condizioni per una sufficiente ventilazione in modo 
che non sopraggiunga di nuovo questa concentrazione.

Lavorare solamente alla luce del giorno o con una 
buona luce artificiale. Vietato utilizzare la macchina 
di notte, in caso di nebbia o in condizioni di visibilità 
ridotta tali per cui non si può vedere chiaramente 
l’area di lavoro.

Evitare di far funzionare la macchina quando il terreno 
è umido, quando possibile. Prestare particolare 
attenzione quando si usa la macchina sotto la pioggia 
o dopo la pioggia perché il terreno è scivoloso e si può 
scivolare.

Se si scivola o cade smettere di accelerare e spostare 
l’interruttore in posizione “O” (Off).

Mai avvicinarsi alle parti di taglio della macchina 
quando il motore è in funzione.

Non fate affidamento unicamente sui dispositivi di 
sicurezza della macchina.

Dobbiamo prestare attenzione a eventuali parti sciolte 
o al surriscaldamento della macchina. Se si rilevano 
anomalie fermare immediatamente la macchina e 
controllare attentamente. In caso di errore portare 
della macchina per il servizio di riparazione. In nessun 
caso si dovrebbe continuare a lavorare se si nota che 
il funzionamento non è corretto.
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Ricordate di usare sempre la macchina con le mani 
pulita e libera da carburante o di olio.
Pulite l’area di lavoro ed eliminate tutti quegli ostacoli 
che rischiano di provocare incidenti. Ispezionate l’area 
di lavoro in cui andrete ad operare e togliete tutte le 
parti che rischiano di finire incastrate nelle lame da 
taglio. Allo stesso modo togliete tutti quegli oggetti che 
le lame potrebbero altrimenti espellere con violenza 
durante il funzionamento della macchina.

Non usare mai una macchina se vi trovate sopra una 
scala, su di un albero o in qualsiasi altra posizione 
instabile. Vietato segare con una mano sola.

E’ sempre necessario anche spegnere il motore prima 
tra le diverse aree di lavoro.

Verificate lo stato dell’albero per evitare che rami 
secchi vi possano colpire nella loro caduta mentre 
state effettuando il taglio.

Mentre state tagliando non permettere alla punta 
dell’ elettrosega di andare a contatto con il tronco o 
qualche altro ostacolo.

Tenere sempre la catena ben affilata. Affilatela 
seguendo le istruzioni di questo manuale.

Non lasciate cadere la macchina e non cercate di 
arrestare la catena avvicinandola a un legno o a un 
ostacolo.

Se effettuate vari tagli senza lasciare la macchina, 
arrestate sempre l’elettrosega tra un taglio e il 
successivo.

Non permettere a nessuno di entrare nell’area di 
lavoro della macchina. Questo area di lavoro deve 
avere un perimetro di 15 metri ed è una zona 
pericolosa.

E’ sempre necessario spegnere il motore prima di 
trasportare la macchina tra le diverse aree di lavoro.
Non lasciare mai la macchina incustodita.

Fare attenzione a non toccare le parti calde 
e roventi della macchina mentre il motore è 
in funzione o dopo l’uso, come per esempio 

il tubo di scarico, la candela o i cavi dell’alta tensione.

Mai utilizzare accessori nella macchina ad eccezione 
di quelli raccomandati dalla nostra azienda. Il loro 
uso potrebbe provocare gravi danni all’operatore, alle 
persone presenti in prossimità della macchina e alla 
macchina stessa.

Rispettate sempre le regole di sicurezza indicate dal 
presente manuale.

7.1. COME LAVORARE

Indossare la cintura  di sostegno come illustrato e
collegare alla macchina l’anello

Lavorare con l’unità indossando l’imbracatura, le 
mani sulìimpignatura, con la mano destra posizionata 
in modo che possa agire sui controlli (acceleratore e 
interruttore di sicurezza).

 Attenzione!: Per ridurre il rischio di perdita di 
controllo e dei danni (anche mortali) per l’utente o 
persone vicine, non usare mai la macchina con una 
sola mano.
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7.1.1. TAGLIO CON TESTA DI FILO

 ATTENZIONE: Indossare occhiali protettivi e udibile 
in ogni momento. Non guardare il taglio a filo perchè i 
rifiuti possono causare gravi lesioni al viso e agli occhi.

Utilizzare la linea di testa in zone difficili.
 
Se la testa colpisce una roccia o un altro oggetto 
spendere il motore e verificare le condizioni. Non 
usare teste danneggiate o poco equilibrate.
Tenere il decespugliatore in modo che la testa non 
tocca il terreno e inclinato circa 20°, nel senso che si 
sta tagliando.

Fare dei tagli da sinistra a destra per evitare che la 
caduta dell´erba tagliata si inscerisci nella zona da 
tagliare. Fare attenzione a non colpire la testa con 
pietre o terra. Pestaggi contro il suolo riducono la 
durata della testa, creando un ambiente che possono 
causare pericolo per voi e per le persone che sono 
vicini al vostro ambiente di lavoro. I fili di nylon sono 
accorciati con l’utilizzo, quando sono troppo corte 
accelerare il motore e spingere la testa nel terreno, 
quindi esce un piccolo filo della testa. Se si prende 
troppo filo la lama del protettore può tagliare in 
eccesso.

Ricordate che il fine del filo di nylon è il che fa taglio.

Avrete un risultato migliore se non si inserisce l’intera 
testa in area da tagliare in una volta. Inserisci la testa 
lentamente e lasciare che alle estremità di nylon 
tagliare l’erba al suo ritmo.

 ATTENZIONE PERICOLO: Non utilizzare il 
decespugliatore in aree con tessuto metallici.

Usare sempre adeguato equipaggiamento protettivo. 
Non utilizzare la macchina in zone dove non possono 
vedere meglio ciò che sta per tagliare.

7.1.2. TAGLIO CON IL DISCO

Controllare il fissaggio del disco e assicurarsi che 
è stretto e non ci sono segni di danneggiamento o 
abrasione.

Assicurarsi che il disco e il supporto del disco sia 
saldamente installato in conformità alle istruzioni di 
installazione e che il disco gira liberamente senza 
produrre alcun suono anormale.

METODO DI TAGLIO:
- Tagliare con la parte anteriore sinistra del disco
- Tagliare sempre verso sinistra mantenendo il disco 
 leggermente inclinato a sinistra.

IMPORTANTE:
- Utilizzare solo questa macchina per tagliare l’erba. 
 Non lasciate al disco toccare materiali rigidi che 
 non possono essere tagliati come la pietra, metallo,  
 legno duro, rete metallica,ecc.
- Mantenere il disco abrasivo. Un disco in cattive  
 condizioni di rettifica porta ad una maggiore sforzi 
 di taglio e l’usura della macchina così come 
 aumento del rischio dirimbalzo o di proiezioni dei 
 materiali.
- Mantenere l’area da tagliare pulita senza tracce di 
 verdure tritate o altri materiali.

Mantenere sempre il corpo sul lato sinistro della pertica.

Mantenere la pertica con un angolazione massima 
di 60° rispetto al suolo e tenere una distanza di 
sicurezza appropriata rispetto ai rami da tagliare.

60º max.
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Tenere una distanza di sicurezza appropriata rispetto 
ai rami da tagliare. Assicurarsi di non essere nella 
zona dove cadranno i rami che state tagliando. La 
distanza di sicurezza deve essere almeno di del 
doppio di lunghezza dei rami da tagliare.

8.1.3. AFFILATURA DELLA CATENA

La catena dell’ elettrosega si smussa in base ai tagli 
che si vanno a realizzare. Se osservate uno di questi 
sintomi, allora è il momento di affilare la catena:

• E’ necessario fare uno sforzo maggiore per   
 effettuare il taglio.
• La traiettoria del taglio non è rettilinea
•  Le vibrazioni aumentano.
• Quando si taglia si produce segatura invece di   
 trucioli.
• E’ richiesto uno sforzo maggiore per eseguire il   
 taglio.
Per affilare la catena seguite le istruzioni riportate 
nella sezione 7.1.2. “Affilatura della catena”.

8.1.4. TAGLIO

Prima di affrontare tagli più complicati, si consiglia di 
esercitarsi in una posizione comoda su rami di piccola 
taglia, in modo da acquisire esperienza.

Seguite sempre le regole di sicurezza indicate in 
questo manuale.

Utilizzate la macchina solo per il taglio del legno. E‘ 
proibito tagliare qualsiasi altro materiale.

Non usare la macchina per spostare cose.

Durante il taglio, utilizzate la macchina con 
delicatezza. Fate solamente una leggera pressione 
verso il basso, mantenendo la macchina a piena 
potenza. Il peso della macchina stessa sarà sufficiente 

per realizzare il taglio.

Se la catena si blocca, non 
cercate di tirare l’elettrosega 
mentre è in funzione. 
Arrestatela ed
utilizzate un cuneo per 
sbloccarla.

TAGLIO DEL RAMO DI UN ALBERO

Per tagliare il ramo di un albero che non tocca il 
terreno iniziate sempre con un taglio di ¼ di diametro 
del ramo, da sotto / a partire dal basso (1), e quindi 
tagliate il resto da sopra (2). In questo modo si 
faciliterà l’apertura del taglio evitando che il ramo si 
spezzi danneggiando l’albero.

Tagliare i rami lunghi in vari pezzi iniziando dalla 
parte esterna del ramo (parte più lontana dal centro 
dell’albero).
Se dovete tagliare diversi rami di un albero, iniziate da 
quelli inferiori in modo da avere lo spazio per accedere 
ai rami più in alto.

Raccomandazioni: E’ consigliabile non eseguire 
l’ultimo taglio con il peso del ramo. Si raccomanda 
di tagliare il ramo e lasciare per ultimo il taglio di 
finitura (3) tra l’ultimo taglio “normale” e il taglio di 
finitura ci dovrebbe essere una distanza di 5-10 cm. 
Il taglio di finitura va realizzato dall’alto verso il basso, 
lentamente, per evitare che il legno si crepi.

 8. MANUTENZIONE E ASSISTENZA

Effettuate controlli periodici per assicurare un 
funzionamento efficace della macchina. Per una 
manutenzione completa si consiglia di portare la 
macchina al vostro servizio di assistenza clienti.
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 E ‘sempre necessario spegnere il motore e 
controllare che l’utensile da taglio venga 
arrestato prima di pulire o spostare la macchina.

Prima di effettuare qualsiasi manutenzione o 
riparazione sulla macchina, assicuratevi che il motore 
sia spento e togliete la candela.

 Effettuate tutta le operazioni di manutenzione della 
macchina, con la stessa posta su di una superficie 
piana e pulita.

Non tentate mai di effettuare manutenzione sulla 
macchina mentre è in funzione. Effettuate tutta le 
operazioni di manutenzione della macchina, con la 
stessa posta su di una superficie piana e pulita.

 ATTENZIONE! Non modificare la macchina o gli 
elementi di taglio. L’uso improprio di questi elementi 
può causare  GRAVE INFORTUNIO O MORTE.

Usate solo il ricambio adatto per la macchina in 
modo da ottenere un rendimento adeguato alla 
macchina. Questo ricambio è acquistabile presso i 
distributori ufficiali del prodotto. L’uso di altri ricambi  
può causare rischi, danni per l’utente, e alle persone 
intorno alla macchina.

Vietato regolare il carburatore. Se necessario, portate 
la macchina al servizio tecnico di assistenza. Regolare 
il carburatore infatti è complicato e deve essere  fatto 
solo  dal  servizio assistenza. Una regolazione errata 
del carburatore può danneggiare il motore e invalidare 
la garanzia.

La rimozione dei dispositivi di sicurezza, una 
manutenzione impropria, con ricambi non originali può 
causare lesioni alla persona.

8.1. MANUTENZIONE E CURA DOPO L’USO

Effettuate le seguenti operazioni di cura e 
manutenzione  quando terminate di lavorare con 
la macchina, per garantire così il corretto 
funzionamento della macchina nei futuri utilizzi.
 
8.1.1. PULIZIA GENERALE

Mantenete la macchina pulita, specialmente nella 
zona del serbatoio del carburante e nelle aree in 
prossimità del filtro dell’aria.

Tenere la macchina sempre pulita e in buone condizioni. 

Pulire la tramoggia di carico e la bocca di espulsione.
Pulite le protezioni della macchina con uno straccio 
inumidito in acqua. Non utilizzare mai benzina, 
solventi, detergenti , acqua o qualsiasi altro líquido per 
la pulizia della macchina.

8.1.2. AFFILATURA DELLA LAMA

L’affilatura della lama deve essere effettuata dal 
servizio di assistenza tecnica. All’’utilizzatore è vietato 
eseguire questa operazione. La lama deve essere 
affilata garantendo un angolo adeguato per il taglio 
e l‘equilibrio della lama. Affilare la lama senza la 
dovuta esperienza può provocare vibrazioni eccessive 
che possono causare danni alla vostra macchina e 
problemi all’utilizzatore.

Fate attenzione quando si controlla lo stato della lama 
ricordare che, a motore è spento, la lama possono 
essere spostati a mano. 

8.1.3. USCITA DELL´OLIO DALLA CATENA

Rimuovete la barra e verificate che il foro 
di lubrificazione (1) non risulti ostruito.
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8.1.4. AFFILATURA DEI DENTI DA TAGLIO DELLA 
CATENA

ATTENZIONE! : Una catena non correttamente affilata 
aumenta il rischio di rimbalzo dell’elettrosega, le 
vibrazioni aumentano il rischio di incidente!.
Per tagliare con l’elettrosega in modo corretto e 
sicuro, mantenete le denti da taglio ben affilati. Inoltre 
i denti vanno affilati quando:

• Si deve fare uno sforzo maggiore del solito per   
 tagliare.
• La traiettoria di taglio non è rettilinea.
• Le vibrazioni aumentano.
• Quando nel taglio si produce segatura invece di   
 trucioli di legno.

Ricordatevi di indossare sempre guanti di sicurezza 
quando affilate la catena. Assicuratevi che la catena 
dell’ elettrosega sia fissata in maniera sicura durante 
l’affi latura.

Mai toccare, regolare o affilare la catena con la 
macchina in moto

Utilizzare una lima speciale e apposita per catene 
motosega. Inserite la lama nel filo del dente di taglio 
tra i punti (A) e (B) e spingete in avanti mantenendo 
sempre un angolo di 30°.

Realizzate l’affilatura di tutti i denti di un lato tagliando 
sempre verso l’esterno e mantenendo un angolo di 30 
gradi. Quando terminate,cambiare lato ed eseguire la 
stessa operazione.

8.2. MANUTENZIONE PERIODICA

Effettuate controlli periodici per assicurare un 
funzionamento efficace dell’elettroutensile. 

Per una manutenzione completa si consiglia di portare 
la macchina al vostro servizio di assistenza clienti. 

Utilizzate sempre un ricambio adeguato per il corretto 
funzionamento del prodotto e per prevenire rischi e 
incidenti ai danni della macchina e dell’utilizzatore. Le 
parti di ricambio devono essere acquistate presso un 
punto vendita. L’uso di ricambi non originali possono 
causare incidenti, infortunio all’utilizzatore e la rottura 
della macchina.

Eseguire le seguento operazioni di manutenzione 
rispettando la frequenza specificata nella tabella che 
segue:

FILTRO DELL’ARIA

La sporcizia eventualmente presente nel filtro dell’aria 
provocherà una riduzione delle prestazioni della 
macchina.

Operazione
Ogni 2 

serbatoi di 
carburante

Ogni 10 
serbatoi di 
carburante

1 volta all’ 
anno

Filtro dell’ aria •

Filtro del 
Carburante

•

Candela •

Alette del cilindro •
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Pertanto controllate e pulite questo elemento. Se 
vedete danni o alterazioni, sostituitelo con un nuovo 
filtro.

Per pulire il filtro:
1.  Rimuovere il cappuccio protettivo (del filtro).
2.  Togliere il filtro.
3.  È possibile togliere la polvere dalla parte esterna 
 del filtro sbattendolo contro una superficie dura.
4.  Pulire il filtro con acqua e sapone.
5.  Sciacquare il filtro con acqua pulita.
6.  Lasciare asciugare il filtro.
7.  Una volta asciutto, umidificare con 2 gocce di olio 
 (attenzione: con troppo olio la macchina rischia di 
 non avviarsi).
8.  Installare il filtro sulla macchina
9.  Rimettere il cappuccio di protezione.

Nota: Il motore non deve mai operare senza il filtro 
dell’aria installato.
8.2.2. FILTRO DEL CARBURANTE

Il serbatoio è munito di un filtro. Si trova alla fine 
del tubo di aspirazione del carburante e può essere 
rimosso con l’ausilio di un filo di ferro a forma di 
gancio.

Controllate periodicamente il filtro del carburante. Non 
lasciate la sporcizia nel serbatoio del carburante, onde 
evitare che il filtro si sporchi. Un filtro sporco renderà 
più difficile l’accensione del motore e può causare 
malfunzionamenti o arresto dello stesso.

Controllate il carburante. Se trovate sporcizia, 
sostituitelo.

Se l’interno del serbatoio di carburante è sporco, si 
può pulire con la benzina

8.2.3. CONTROLLO DELLA CANDELA

I problemi più comuni quando si avvia una macchina 
sono prodotti da una candela sporca o in cattivo stato. 
Pulire la candela e controllare regolarmente. Verificare 
che la distanza tra gli elettrodi della stessa.

8.2.4. PULIZIA DELLE ALETTE DEL CILINDRO

Le alette del cilindro sono responsabili del 
raffreddamento del motore a contatto con l’aria. 

Queste alette devono essere sempre pulite e nessun 
materiale deve trovarsi tra l’una e l’altra tale da 
limitare il flusso d’aria. Alette sporche surriscaldano 
il motore che rischia di grippare. Controllate quindi 
regolarmente le condizioni delle alette del cilindro.

8.2.5. CONDUTTURE DI VENTILAZIONE DEL MOTORE

Togliere la sporcizia dalle condutture di ventilazione, 
in modo da non danneggiare il motore ed evitare un 
possibile incendio.
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8.2.6. MANUTENZIONE DELLA BARRA DELLA CATENA

Invertite regolarmente la barra dell’ elettrosega in 
modo da evitare l’usura da un solo lato. La guida della 
barra deve mantenere sempre il proprio profilo.

Verificate che essa mantenga uno spessore uniforme  
in tutta la barra. Sostituite la barra, se necessario.
Controllate che non ci siano cricche e verificate anche  
il livello di movimento dei cuscinetti. Se si nota che il 
gioco è importante, sostituite il cuscinetto in modo da 
prevenire incidenti.

Quando smontate la barra, approfittatene per 
rimuovere i residui di legno e la segatura presente 
nelle zone del foro di lubrificazione (1) e della guida 
(2).

8.2.7. PIGNONE

Tale elemento è soggetto ad alta usura. Monitoratelo 
sempre e se rilevate evidenti segni di usura o la 
perdita di materiale in qualche dente da taglio, portate 
il vostro elettroutensile al centro tecnico di assistenza 
per la sua sostituzione. 

8.2.8 GRAISSER IL RIDUTTORE

8 h

ogni 8 
ore
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A seconda dei sintomi riscontrati è possibile individuare la probabile causa e risolvere il problema:

Se la macchina non si avvia, controllare la compressione del motore e la candela. A seconda dei sintomi qui sotto 
c’è un elenco di una serie di probabili cause e soluzioni:

 9.  LOCALIZZAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI GUASTI

La 
compressione 
del cilindro è 

normale

La candela 
è in buena 
condizioni

Possible Causa Azione correttiva

Si Si

Non c´è carburante nel serbatoio Rifornire di carburantee

Il filtro del carburante è sporco Pulire il filtro

Acqua nel carburante Sostituirlo

La benzina utilizzata non è quella adeguata Cambiare carburante

Il carburatore risulta sporco
Inviare la macchina al servizio 

assistenza

Si No

L’interruttore si trova in posizione “OFF” Portare l´interruttore in posizione “ON”

La candela è sporca Pulire la candela

La pipetta de la candela non è ben 
collegata

Collegatela

Manca 
compressione

Si

La candela è allentata Fissatela

Il pistone e gli anelli sono usurati
Inviare la macchina al servizio 

assistenza

Il cilindro è graffiato
Inviare la macchina al servizio 

assistenza

Il motore non 
gira

Motore grippato
Inviare la macchina al servizio 

assistenza
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Se il motore non funziona correttamente (perdita di potenza, minimo instabile, etc) consultate la tabella seguente 
che presenta una serie di sintomi, probabile causa e soluzione:

Nel caso in cui non si possa ancora risolvere il problema, portate la macchina a riparazione presso il vostro centro 
di assistenza.

Per individuare il servizio post-vendita più vicino a casa vostra, rivolgetevi al punto vendita in cui avete acquistato 
la macchina.

Síntomo Possible Causa Azione correttiva

La macchina “batte”

Segmenti / Anelli usurati Inviare la macchina al servizio assistenza

Pistone usato Inviare la macchina al servizio assistenza

Gioco dell’albero Inviare la macchina al servizio assistenza

Gioco nella frizione Inviare la macchina al servizio assistenza

Il motore si surriscalda

Uso ininterrotto troppo prolungato
Fare pause ogni 10 minuti di lavoro e 

lasciare raffreddare il motore.

Tubo dello scarico sporco Inviare la macchina al servizio assistenza

Il carburante non è idoneo Sostituire il carburante

Il motore non va a pieni giri

Carburatore sporco Inviare la macchina al servizio assistenza

Filtro dell´aria sporco Pulire il filtro

Filtro del carburante sporco Pulire il filtro

Il motore si arresta o non 
funziona al minimo

Carburatore regolato male Inviare la macchina al servizio assistenza
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 10. TRASPORTO

Non sollevare o trasportare la macchina mentre il 
motore è in funzione. E’ sempre necessario anche 
spegnere il motore prima di trasportare la macchina 
tra le diverse aree di lavoro. 

Una volta spenta  la macchina, aspettate 5 minuti 
(affinchè si raffreddi) prima di trasportarla.

Trasportare sempre la macchina con il motore spento, 
indossando l’imbracatura e con la protezione montata. 
Tenere la macchina sempre alta da terra.

Se si trasporta la macchina all’interno di un veicolo, 
fissatela saldamente per evitare scivolamenti o 
ribaltamenti della stessa.

 11. MAGAZZINAGGIO

Aspettare 5 minuti (dopo che la macchina è spenta) 
in modo che la macchina si raffreddi prima di riporla. 
Il tubo di scarico della macchina rimane caldo dopo 
l’arresto del motore. Non conservate mai la macchina 
in prossimità di materiali infiammabili (erba secca, 
legno...), gas o combustibile. 

Conservate la macchina inutilizzati in un luogo sicuro 
e fuori dalla portata dei bambini, in modo da non 
mettere in pericolo nessuna persona. La macchina 
inutilizzata deve essere sempre tenuta pulita, e posta 
sopra una superficie piana. Conservate la macchina in 
un luogo dove la temperatura  sia compresa tra gli  
0° C  e i 45° C.

Prima di riporre la macchina, eseguite sempre la 
manutenzione .

Riporre sempre la macchina con la protezione 
montata sulla lama.

Se si conserva la macchina in un ambiente chiuso, 
vuotate il serbatoio dell’olio dal momento che i vapori 
rischiano di entrare i contatto con una fiamma o 
un corpo caldo e infiammarsi. Se il serbatoio del 
carburante deve essere svuotato questo dovrebbe 
essere fatto fuori e seguendo la normativa riciclaggio.

Per ridurre il pericolo di incendio, mantenere il 
mototre, il silenziatore ed il serbatoio del carburante 
puliti, eliminando i resti di materiale tagliato, olio e 
grasso.

 12. INFORMAZIONI SULLO 
 SMALTIMENTO E IL RICICLAGGIO 
 DELL’ATTREZZATURA 

Proteggere l’ambiente. Riciclare l’olio usato da questa 
macchina portandolo ad un centro specilizzato per il 
riciclo. Non dispedere o gettare l’olio in scarichi. nella 
terra, in fiumi, laghi o mari.

Sbarazzarsi del dispositivo in modo 
ecologico. Non dobbiamo sbarazzarci delle 
macchine insieme ai rifiuti domestici. I 
componenti di plastica e metallo possono essere 
classificati secondo la loro natura e riciclati.

I materiali utilizzati per il confezionamento/
imballaggio  di questa macchina possono  
essere riciclati. Si raccomanda di non gettare 
gli imballaggi tra la spazzatura domestica. Smaltite in 
un apposito centro di raccolta per i rifiuti.
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13.1. PERIODO DI GARANZIA
- Il periodo di garanzia (legge 1999/44 CE) secondo i  
 termini descritto di seguito è di 2 anni dalla data
 acquisto di ricambi e manodopera, contro i difetti
 produzione e dei materiali.

13.2. ESCLUSIONI
Garland garanzia non copre:
- L’usura e rottura.
- L’abuso, negligenza, incurante funzionamento o   
 mancanza di manutenzione.
- Difetti causati da uso improprio, danni perché   
 attraverso le manipolazioni del personale non   
 autorizzato Garland o uso di ricambi non originali.

13.3. TERRITORIO
- La garanzia Garland assicura copertura del servizio  
 in tutto il paese.

13.4. IN CASO DI INCIDENTE
- La garanzia deve essere debitamente compilato   
 con tutti i dati richiesti e accompagnato dalla   
 fattura o acquisto di biglietti del venditore.

 13. CONDIZIONI DI GARANZIA

AVVISO! 
PER GARANTIRE UN FUNZIONAMENTO DI

MASSIMA SICUREZZA, SI PREGA DI LEGGERE IL 
LIBRO DI

ISTRUZIONI PRIMA DELL’USO.
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 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Il sottoscritto,  Juan Palacios , autorizzato da  Glasswelt S.L., con sede in  C/ La Fragua 22, 28932, Móstoles, 
España , dichiara che le macchine  Garland modelli Best 510DPG 3en1 (GMP337) con numero di serie   del anno  
2016   in poi (l’anno di fabbricazione si indica in modo chiaro sulla targhetta di identificazione della macchina, 
seguito dal numero di serie)e la cui funzione è  “??”, soddisfano tutti i requisiti della  Direttiva 2006/42/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/
CE 

Queste macchine soddisfano anche i requisiti delle seguenti direttive comunitarie:
• Direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 concernente il   
 ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la  
 direttiva 89/336/CEE
• Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle   
 legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature   
 destinate a funzionare all’aperto
• Direttiva 2010/26/UE della Commissione, del 31 marzo 2010 , che modifica la direttiva 97/68/CE del   
 Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative  
  ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai   
 motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali
• Norma armonizzata:  EN ISO 11680-1: 2011
 EN ISO 11806-1: 2011
 EN ISO 10517: 2009 + A1: 2013

Potenza massima (kW) 0,9

Livello di potenza acustica misurato dB(A) 108,4

Livello di potenza acustica garantito dB(A) (K=3) 113

C/ La Fragua, 22 Pol. Ind. Los Rosales
28933 MÓSTOLES (Madrid) ESPAÑA

Juan Palacios
Product Manager

Móstoles 13-10-2016
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Obrigado por escolher esta máquina Garland. 
Temos a certeza que vai apreciar a qualidade e o 
desempenho da máquina, o que facilitará a sua tarefa 
por um longo período de tempo. Lembre-se que esta 
máquina tem a rede de assistência mais abrangente e 
técnica especializada para o qual você pode ir para a 
manutenção da sua máquina solucionar problemas e 
comprar peças de reposição e/ou acessórios.

ATENÇÃO! Leia todos os avisos de 
segurança e todas as instruções. Se você 
não seguir todas as instruções indicadas 

abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio e / ou 
ferimentos graves. Antes para usar esta máquina leia 
atentamente as informações indicadas neste manual 
sobre técnicas de funcionamento correto e seguro.

Quando usar esta máquina como roçadora apenas 
para cortar grama e pequenas arbustos. Utilizar esta 
máquina para qualquer outro uso poderia ser perigoso 
e será da sua inteira responsabilidade. Por exemplo: 
Não use a máquina para cortar materiais de tijolo, 
plástico ou outros materias de construção. O uso de 
máquina para outras operações que não as previstas 
podem levar a situações perigosas.

Quando usar esta máquina como podadora cortar 
madeira apenas. Não use a serra para outros fins 
não previstos neste manual . Por exemplo: Não use 
a serra para cortar materiais de tijolo, plástico ou 
outros materias de contrução. O uso de podadors para 
outras operações que não as previstas podem levar a 
situações perigosas.

Guarde todos os avisos e todas as instruções para 
referência futura. Se você vender a máquina no futuro 
lembre-se de entregar este manual para o novo 
proprietário.

 1.  INTRODUÇÃO  ÍNDICE

 
 Ref.:GDBEST510DPGM1215V2 
 
 DATA DE PUBLICAÇÃO:    16/12/2015
 DATA DE REVIÇÃO:     13/10/2016
 

TRADUÇÃO DAS INSTRUÇÕES ORIGINAIS
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A expressão “Interruptor na posição Aberta” significa 
interruptor desligado e a expressão “Interruptor na 
posição Fechado” significa ligado.

Lembre-se o operador da máquina é responsável 
pelos perigos e acidentes causados a outras pessoas 
ou coisas. O fabricante não se faz responsável de 
forma alguma por qualquer dano causado pelo abuso 
ou uso indevido da máquina.

 2. NORMAS E PRECAUÇÕES DE 
 SEGURANÇA

 Para evitar manuseio inadequado da máquina 
leia todas as instruções contidas neste manual antes 
da primeira utilização. Todas as informações contidas 
neste manual são relevantes para a sua segurança 
pessoal e de pessoas, animais e coisas que estão 
ao redor. Se você tiver qualquer dúvida sobre as 
informações contidas neste manual pergunte a um 
profissional ou vá para o estabelecimento onde 
adquiriu esta máquina para resolvê-lo.

A seguinte lista de perigos e precauções inclui as 
situações mais prováveis de que possam acontecer 
durante o uso desta máquina. Se você estiver em uma 
situação não descrita neste manual, usar o sentido 
comum  para usar o aparelho em forma o mais 
segura possível, ou, se você vê o perigo, não use a 
máquina.

2.1. USUÁRIOS

Esta máquina foi projetada para ser manipulado 
por usuários maiores de idade e que tenham lido 
e entendido estas instruções. Esta máquina não 
pode ser usada por pessoas (incluindo crianças) 
com capacidades físicas, psicológicas ou mentais 
reduzidas, ou falta de experiência ou conhecimento. 

 ATENÇÃO: Não permitir que menores utilizar esta 
máquina. 

 ATENÇÃO: Não permitir que as pessoas que 
não compreendem estas instruções utilizem este 
equipamento. 

Antes de utilizar esta máquina tem que estar 
familiarizado com ela para assegurar que você sabe 
exatamente onde está todos os controles, dispositivos 
de segurança e como eles devem ser usados. 

Se você é um principiante, recomendamos que você 
execute no mínimo um exercício prático de tarefas 
simples e, se possível, acompanhado por uma pessoa 
experiente. 

A ferramenta de corte da máquina é afiada, use-o 
erroneamente pode ser perigoso.

 ATENÇÃO: Só dê esta máquina para as pessoas 
que estejam familiarizadas com este tipo de máquina 
e sabem como usá-la. Sempre leve com manual de 
instruções da máquina para que o usuário leia com 
atenção e entendê-lo. 

Esta máquina é perigosa nas mãos de usuários não 
treinados. 

2.2. SEGURANÇA PESSOAL

Fique alerta, observe o que você está fazendo e use o 
bom senso ao operar a máquina. 

Evitar a inalação de gases de escape. Esta máquina 
expele gases de escape perigosos como monóxido 
de carbono que pode causar tonturas, desmaios ou 
mesmo morte.

Não use esta máquina quando estiver cansado ou sob 
a influência de drogas, álcool.  
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Um momento de desatenção enquanto opera a 
máquina pode causar ferimentos graves. 

Nunca utilize a máquina com defeito guardas, ou sem 
dispositivos de segurança.

Não modifique os controles desta máquina ou 
reguladores de velocidade de rotação do motor.

Remover todas as chaves ou ferramentas manuais 
área de máquinas e de trabalho antes de iniciar a 
máquina. A chave ou ferramentas à esquerda perto da 
máquina pode ser jogada por uma parte da máquina 
em movimento e do projeto causando danos pessoais.

Não se exceda. Mantenha seus pés firmemente no 
chão e equilíbrio em todos os momentos. Mantenha 
sempre um apoio apropriado dos y faça funcionar 
a máquina somente quando este de pé sobre uma 
superfície fixa, segura e nivelada. As superfícies 
escorregadias ou instáveis podem provocar uma 
perdida de equilíbrio ou de controle da máquina.

Mantenha todas as partes do corpo longe da 
ferramenta de corte quando estiver em execução. 
Antes de iniciar a máquina, certifique-se de que a parte 
cortante não está em contato com qualquer objeto. 
Um momento de desatenção enquanto a máquina está 
operacional pode causar na sua roupa ou outra parte 
do corpo um emaranhamento com a máquina ou que 
você seja cortado pela de que a parte cortante.

Sempre use a máquina segurando-a pelo arnês e 
agarre sempre a máquina com sua mão direita sobre 
a empunhadura traseira e sua mão esquerda na alça 
da frente. Segurar a máquina com as mãos invertidas 
aumenta o risco de acidente corporal e não deve ser 
feito nunca.

Tenha muito cuidado ao cortar arbustos e árvores 
jovens. Materiais finos podem ser projetados para 

o usuário final ou poderia fazer você perder o seu 
equilíbrio.

Verifique o estado da árvore para evitar bater-lhe os 
ramos mortos podem cair enquanto você corta.

Quando corte um ramo que este sob tensão fique 
alerta pelo risco de retorno elástico. Quando a 
tensão das fibras de madeira se libera, o ramo sob 
um efeito de mola pode bater o operador e/ou deixar 

a podador fora de controle.

Se você for um usuário inexperiente, recomendamos 
que você tenha uma prática mínima em uma 
superfície plana.

Se o dispositivo começa a vibrar de forma estranha 
desligue a máquina, desconecte-a da rede e examine 
o dispositivo para descobrir a causa. Se não detectar 
a razão leve a sua máquina para o serviço técnico. As 
vibrações são sempre uma indicação de um problema 
na máquina.

Não toque no escape da máquina com o motor ligado 
ou depois de sua parada. A fuga desta máquina 
é aquecida durante o funcionamento da máquina 
atingindo altas temperaturas durante a operação e até 
de alguns minutos de desligamento do motor.

Não deixe a máquina sem vigilância e em 
funcionamento. Tem-se que deixar a máquina sem 
vigilância desligue o motor, espere a que se pare a 
ferramenta de corte e e desligue o cabo da vela de 
ignição.

Quando transporte a máquina leve-a agarrada ao 
arnês com as duas mãos no punho, com a máquina 
desligada, a ferramenta de corte coberta com uma 
tampa e a uma distância do corpo. Quando transporte 
ou armaze a máquina, cubra sempre a ferramenta de 
corte com uma tampa. Manipulação da máquina irá 
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reduzir a probabilidade de contato acidental com os 
elementos de corte.

No intente quitar o material cortado de a zona de 
trabalho o de a ferramenta de corte quando as 
lâminas estejam em movimento. Estai seguro de que 
a máquina está desligada quando realize labores de 
limpeza de restos de material.

Não carregue nunca a máquina pela ferramenta de 
corte. A ferramenta de corte têm as bordes muito 
afiados que podem corta-lo.

Guarde as ferramentas fora do alcance das crianças.

Nunca utilize a máquina com defeito guardas, ou sem 
dispositivos de segurança.

Não modifique os controles desta máquina ou 
reguladores de velocidade de rotação do motor.

2.2.1. VESTUÁRIO E EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA

Vista corretamente. Não use roupas soltas ou joias. 
Mantenha seu cabelo, roupas e luvas longe das peças 
móveis. Roupas largas, joias ou cabelos longos podem 
ser agarrados por partes em movimento.

Ao usar esta ferramenta use o equipamento de 
segurança a seguir:

- Oculos de segurança.
- Protecçao auditiva.
- Luvas de segurança.
- Não escorregadia botas
- Pantaloni lunghi.

O uso de roupas e equipamentos de segurança 
adicional irá reduzir o risco danos pessoais.

O ruído desta máquina pode prejudicar sua audição. 

Use protetores auriculares. Trabalha-se regularmente 
com esta máquina deve visitar regularmente o médico 
para verificar a sua audição.

¡Atenção: Ao trabalhar com proteção de audição 
deve ter mais cuidadoso com as pistas visuais porque 
a audiência será mais fraca.

Deve utilizar:
• Ferramentas. 
• Fita de sinalização para demarcar a zona de   
 trabalho.
• Tele móvel (para uma emergência). 

2.2.2. VIBRAÇÕES

O uso prolongado da máquina expõe o usuário a 
vibrações que podem causar a doença de “dedos 
brancos” (fenômeno de Raynaud). Esta doença reduz 
a sensação de toque das mãos e da capacidade de 
regular a temperatura, criando uma insensibilidade 
nos dedos e uma sensação de queimação. Ela pode 
causar problemas nervosos e de circulação e até 
mesmo necrose da mão.

Altos níveis de vibração e longos períodos de exposição 
são os fatores que contribuem para a doença dos 
dedos brancos. Para reduzir o risco de doença dedo 
branco precisa considerar estas recomendações:

• Use sempre luvas.
• Assegure-se de ter sempre as mãos quentes.
• Certifique-se que a ferramenta do corte está  
 sempre afiada.
• Faça pausas frequentes.
• Segure firmemente a máquina sempre pelas alças.

Se sentir algum dos sintomas da doença do “dedo 
branco” consulte o seu médico imediatamente.
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2.3. SEGURANÇA NA ÁREA DO TRABALHO

Não opere esta máquina em atmosferas explosivas e 
na presença de líquidos inflamáveis, gases e poeira.

Nunca arranque ou funcione o motor no interior de 
uma sala ou edifício fechado. Os fumos do escape 
contêm um perigoso de monóxido de carbono. Em 
caso de concentração de gases produzidos pela 
ventilação inadequada, elimine do espaço de trabalho 
tudo o que impeça o fluxo de ar limpo para uma 
melhor ventilação e não volte a área de trabalhar a 
menos que tenha devidamente ventilada e tenha a 
certeza de que a ventilação seja suficiente para que 
não volte a acontecer concentração.        

Zona compreendida num radio de 15m ao redor 
da máquina debe ser considerada como zona de 
risco onde ninguém deveria entrar enquanto  o 
equipamento estiver em funcionamento e, quando 
necessário, deverão ser utilizadas cordas e sinais de 
advertência ao redor da zona de trabalho.

Manter afastado de crianças e curiosos durante a 
operação desta máquina. Distrações podem fazer 
você perca o controle. Tenha cuidado para que não 
entrem crianças na área de trabalho, pessoas ou 
animais.

2.4. SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO DE 
COMBUSTIBLES

IMPORTANTE: O combustível e óleo 
são altamente inflamáveis. Se o óleo, o 

combustível, ou máquina se inflamam apague o fogo 
com um extintor de pó químico seco.

O combustível e o óleo são perigosos, evite o 
contacto da gasolina ou do óleo com a pele 
e os olhos. Não inalar ou engolir. Se o óleo 

ou combustível forem ingeridos dirija-se rapidamente 

o seu médico. Entra-se em contato com o óleo ou 
combustível limpe com abundante água e sabão o 
mais rapidamente possível, se após sente os olhos e a 
pele irritados consulte um médico imediatamente.

Não adicione combustível numa sala fechada ou 
zona pouco ventilada, ou perto de chamas nuas. 
Os fumos do gasolina e óleo contêm substâncias 
químicas perigosas. Em caso de concentração de 
gases produzidos pela ventilação inadequada, elimine 
do espaço tudo o que impeça o fluxo de ar limpo para 
uma melhor ventilação e não volte a área a menos 
que tenha devidamente ventilada e tenha a certeza de 
que a ventilação seja suficiente para que não volte a 
acontecer concentração.

Gasolina e óleo são extremamente 
inflamável e explosiva sob certas condições. 
Não fume perto de chamas, faíscas ou 

fontes de calor à máquina. Não fume ao transporte de 
combustível, quando recarga ou quando se trabalha.

Não reabastecer combustível em lugares onde há 
a presença de chamas, faíscas ou fontes de calor 
intenso. Preencha o depósito sempre em lugares 
ventilados e com o motor desligado. Não se exceda 
reabastecendo o combustível para tente encher o 
tanque de combustível em excesso. Em caso de fuga 
de combustível certificar-se de que eliminar esses 
vazamentos completamente antes de começar, não 
tente ligar o motor, mas afastar a máquina da área de 
derrame e evitar qualquer fonte de ignição até que os 
vapores de gasolina se dissipado.

Durante o preenchimento do combustível assegure-se 
de parar o motor e confirme que ele arrefeceu. Nunca 
ateste quando o motor estiver a funcionar ou quente.

Nunca retire a tampa do tanque de combustível 
enquanto o motor está em funcionamento ou quando 
a máquina este quente. Certifique-se a tampa do 
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tanque está bem fechada durante o uso da máquina. 
Certifique-se de fechar corretamente a tampa do 
tanque após o reabastecimento.

Sempre armazenar o combustível e o óleo em 
recipientes aprovados e que cumpram as normas 
europeias.

2.5. SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO DE ÓLEOS

 IMPORTANTE: O óleo e altamente inflamável. Se o 
óleo ou máquina se inflamam apague o fogo com um 
extintor de pó químico seco.

 O óleo é perigosos, evite o contacto do óleo com a 
pele e os olhos. Não inalar ou engolir.

Se o óleo fora ingerido dirija-se rapidamente o seu 
médico. Entra-se em contato com o óleo limpe com 
abundante água e sabão o mais rapidamente possível, 
se após sente os olhos e a pele irritados consulte um 
médico imediatamente.

Óleo é extremamente inflamável e explosiva sob 
certas condições. Não fume perto de chamas, faíscas 
ou fontes de calor à máquina. Não fume ao transporte 
óleo, quando recarga ou quando se trabalha.

Certifique-se a tampa do tanque está bem fechada 
durante o uso da máquina. Certifique-se de 
fechar corretamente a tampa do tanque após o 
reabastecimento.

Sempre armazenar o óleo em recipientes aprovados e 
que cumpram as normas europeias.

2.6.  USO E CUIDADOS

Utilizzare questa macchina come decespugliatore 
apenas para cortar grama e pequenas arbustos. 

Utilizar esta máquina para qualquer outro uso poderia 
ser perigoso e será da sua inteira responsabilidade. 
Por exemplo: Não use a serra para cortar materiais 
de tijolo, plástico ou outros materias de construção 
diferentes de madeira. O uso de motosserras para 
outras operações que não as previstas podem levar a 
situações perigosas.

Esta máquina como podadora foi desenvolvida para 
poda de árvores (galhos de altura). Só utilize esta 
máquina para este fim. Não use a máquina para corte 
de árvores, cortar lenha ou corte de produtos não 
fabricados pela madeira.

Cortar madeira apenas. Não use a serra para outros 
fins não intencionais. Por exemplo: Não use a serra 
para cortar materiais de tijolo, plástico ou outros 
matérias de construção diferentes de madeira. O 
uso de podador para outras operações que não as 
previstas podem levar a situações perigosas.

Use esta máquina, acessórios, suprimentos e assim 
por diante. De acordo com estas instruções e tendo 
em conta as condições de trabalho a desenvolver. A 
utilização deste equipamento para aplicações que não 
as previstas podem causar uma situação perigosa. O 
fabricante não se faz responsável de forma alguma 
por qualquer dano causado pelo abuso ou uso 
indevido da máquina.

Verifique se todos os elementos de seguridade estão 
instalados e em boas condições.

Lembre-se o operador da máquina é responsável 
pelos perigos e acidentes causados a outras pessoas 
ou coisas. O fabricante não se faz responsável de 
forma alguma por qualquer dano causado pelo abuso 
ou uso indevido da máquina.

A  ferramenta de corte está  muito afiada. Se você 
não seguir as instruções pode sofrer danos graves.
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Mantenha seu corpo longe da ferramenta de corte 
durante a utilização da máquina.

Não force a máquina. Use esta máquina para a 
aplicação certa. Usando a máquina certa para o tipo 
de trabalho a ser feito melhor e permitem que você 
trabalhe mais seguro.

Manter esta máquina. Verifique se as peças móveis 
não estão desalinhadas ou bloqueadas, sem partes 
quebradas ou outras condições que podem afetar 
o funcionamento desta máquina. Sempre que esta 
máquina está danificada repará-lo antes de usar. 
Muitos acidentes são causados por máquinas, mal 
conservadas.

Manter ferramentas de corte afiadas e limpas. As 
ferramentas corretamente mantidas,lâminas de corte 
com arestas afiadas são menos propensos a se 
prendam e são mais fáceis de controlar.

Siga as instruções a respeito de lubrificação, aperto 
e mudança da cadeia de acessórios.  Uma sequencia 
cuja tensão é incorreta e gordura podem se romper e 
aumentar o risco de declínio.

Manter as empunhaduras de esta máquina secas e 
limpas. As empunhaduras gordurosas ou oleosas são 
escorregadias e pode causar perda de controle sobre 
a máquina.

Apague a máquina, desconectar a vela de ignição 
e verifique se a ferramenta de corte está parada 
antes de fazer ajustes, reabastecimento de 
combustível, trocar acessórios, limpeza, transporte 
ou armazenamento de máquina. Tais medidas 
preventivas reduzem o risco ligar a máquina 
acidentalmente.

Se o dispositivo começa a vibrar de forma estranha 
desligue a máquina, desconecte-a da rede e examine 

o dispositivo para descobrir a causa. 

Se não detectar a razão leve a sua máquina para 
o serviço técnico. As vibrações são sempre uma 
indicação de um problema na máquina.

Desligue o motor sempre que deixar o máquina.

Reduza a velocidade do motor quando for a desligá-lo, 
se o motor estiver equipado com uma válvula de 
combustível, corte o combustível quando o motor 
pare.

2.6.1. FORÇAS DE REAÇÃO INESPERADAS AO 
TRABALHAR COM O PODADOR

Mantenha a atenção ao fazer os cortes com a podador 
e assistir a todas as forças de reação inesperada. 
Forças de reação inesperada que ocorrem em uma 
moto-serra é o rebote e recuo. Estas forças podem 
perturbar o usuário e causar situações perigosas.

2.6.1.1. RESSALTO

Pode ocorrer o ressalto na podador quando a ponta 
da corrente toca um objeto com a corrente de 
corte na parte da ponta da barra quando estiver 
em funcionamento. O contacto da corrente com a 
ponta da barra pode provocar uma força de reação 
imprevisível que pode impulsionar a ponta da barra 
para cima gerando um movimento na podador de 
rotação que pode provocar que a barra da corrente 
choque contra o operador. Esta reação pode provocar 
a perda do controlo da máquina, provocando uma 
grave lesão pessoal.

2.6.1.2. PUXE PARA FRENTE

Pode acontecer um “puxe”, quando a corrente para 
abruptamente por capturar um corpo estranho na 
madeira, ou porque não corte de maneira adequada. A 
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corrente, ao parar, empurra para frente a podador, e se 
esta não esta segurada devidamente contra o galho ou 
árvore, produz um percalço inesperado que pode fazer 
ao usuário perder o controle do podador e cair para 
frente e provocar-lhe danos corporais severos.

Para evitar este “puxar à frente” deve iniciar o corte 
em plena aceleração e manter sempre a velocidade 
máxima da máquina de corte e de apoio a aderência 
do podador contra o tronco.

2.6.1.3. VOLTAR

A prisão da podador no topo da lâmina pode 
rapidamente empurrar a espada de volta para o 
operador. A cadeia, em pé, empurra para trás (parte 
de atrás) a podador, se for devidamente realizada 
contra o galho de árvore ou pela garra, produz um 
aumento inesperado pode fazer com que o usuário 
perca o controle da serra, fazê-lo cair e produzir 
graves lesões corporais.

Qualquer dessas reações pode causar perda de 
controle da serra pode acarretar uma lesão corporal 
de natureza grave. Não confíe apenas nos dispositivos 
de segurança incluídos na sua serra. Como um 
usuário da serra, você deve tomar medidas para 
eliminar o risco de acidente ou lesão a seus trabalhos 
de corte.

Estas forças de reação resultantes de mau uso da 
ferramenta e / ou procedimentos ou condições de 
operação incorreta e podem ser evitados tomando as 
devidas precauções indicadas abaixo:

Mantenha a serra firmemente com as duas mãos com 
os polegares e os dedos que envolve a serra em uma 
posição que permita que seus braços para resistam 
às forças inesperadas. Forças inesperado pode ser 
controlado pelo operador, se algumas precauções 
forem tomadas. 

Não solte a podador.

Não estender seus braços longe demais e não corte 
acima da altura dos ombros. Isso ajuda a evitar o 
contato acidental da ponta e permite melhor controle 
da serra em situações imprevistas.

Esteja sempre ciente de onde esta a ponta da cadeia 
de espada.

Preste atenção para que a ponta da barra não toque 
em nenhum objeto.

Nunca corte com a ponta da barra.

Garantir que nenhum prego ou pedaço de metal na 
área de corte e prestar especial atenção aos pregos 
ou pedaços de ferro que pode estar ao redor da 
área de corte. Também deve ter cuidado ao cortar 
madeiras onde a cadeia pode-se enrolar e causar um 
acidente e produzir o rebote.

- Iniciar o corte em plena aceleração e manter  
 sempre a máquina a velocidade máxima de corte.
- Cortar um ramo ou uma única peça de madeira de  
 cada vez.
- Tenha muito cuidado ao colocar a corrente no  
 podador no corte já começado.
- Não cortes com o podador até que você esteja   
 familiarizado com a técnica de corte.
- Não realize cortes em galhos ou pedaços de  
 madeira que podem mudar de posição durante o  
 corte ou podem fechar-se durante o corte.
- Mantenha a corrente em bom estado.
- Trabalhar somente se a corrente estiver bem   
 afiado e devidamente esticada.
- Não se coloque nunca a frente da área de corte da  
 podador.
-  Use apenas lâminas e cordas de reposição  
 especificadas pelo fabricante. As barras de  
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 substituição e cadeias pode levar à quebra da  
 cadeia incorreta e / ou inversa.

Para afiação e manutenção na moto-serra leve-a 
ao fabricante. A diminuição do nível de medidor de 
profundidade pode levar a retrocessos aumentado.

2.7. SERVIÇO

Por favor, reveja periodicamente a sua máquina para 
um serviço de reparação qualificado usando apenas 
peças de reposição idênticas. Isso vai garantir a 
segurança da máquina é mantida.
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Os seguintes rótulos representam uma informação 
acerca do produto ou instruções sobre o seu uso.

Para um funcionamento e manutenção seguros, os 
respectivos símbolos são gravados em relevo sobre a 
máquina.

Posições da alavanca de ar:

Não permita que alguém entre na 
zona operacional perigosa consigo. 
A zona perigosa é uma zona com 
15 metros de raio.

Aviso e Atenção.

Use botas antiderrapantes com proteção 
de aço.

Use luvas de segurança apropriado.

Use sempre proteção para olhos e 
ouvidos.

Ler atentamente o manual do usuario 
antes de utilizar esta máquina.

Cuidado: Não toque a lâmina de corte.

Atenção! Perigo: A ferramenta de corte 
pode projetar objetos duros.

Atenção: Superfície quente.

Não fumar ou próximo a uma chama ou 
de combustível da máquina.

Depósito de combustível. Situado 
no tampão do depósito. Mistura de 
combustível e óleo 2 T.

Nunca usar unicamente gasolina 
ou gasolina em um mau estado de 
conseravação! 
Utilize gasolina 95º sem chumbo 
fresca e óleo sintético especialmente 
concebido para motores a 2 tempos.

  3. RÓTULOS DE AVISO

 4. SÍMBOLOS NA MÁQUINA

Atenção! Velocidade máxima XXXX 
min-1.

Rotação.

Velocidade máxima de 
rotação com o dispositivo 
de corte.XXXX min-1. XXXX min-1.

Posições do interruptor de ligação, 
localização na parte direita da máquina.
“O” = aceso / desligado (A máquina não 
funciona).
“I”= aceso / ligado (a máquina pode 
funcionar).

STOP - 0

         I

Aberto = posição normal de 
funcionamento. Localizado no topo do 
filtro.
Aberto = posição normal de 
funcionamento. Localizado no topo do 
filtro.

Posição para iniciar a máquina em água 
fria. Localizado no topo do filtro de ar.

Posição para iniciar a máquina em água 
fria. Localizado no topo do filtro de ar.

Puxador de arranque.START
Depósito óleo lubrificante da corrente. 
Situado no tampão do depósito.

Regulação do fluxo de óleo da 
corrente.

Atenção! Perigo: A ferramenta de 
corte pode projetar objetos duros.

360º
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 5. DESCRIÇÃO DA MÁQUINA

5.1. CONDIÇÕES DE USO

  Utilize esta máquina para o propósito para o qual foi concebido. O uso de máquina para outras operações 
que não as previstas podem levar a situações perigosas. Utilizar esta máquina para qualquer outro uso poderia 
ser perigoso e será da sua inteira responsabilidade. Utilize esta máquina no exterior, em ambientes secos e 
temperaturas entre 5º C y 45º C. 

Lembre-se o operador da máquina é responsável pelos perigos e acidentes causados a outras pessoas ou 
coisas. O fabricante não se faz responsável de forma alguma por qualquer dano causado pelo abuso ou uso 
indevido da máquina.

As imagens e desenhos representados neste manual são orientativos e podem não corresponder com o produto real.

5.2. DESCRIÇÃO DE PRODUTO DETALHADA

 1.  Transmissão
 2.  Gatilho do acelerador
 3.  Comutador de ignição
 4.  Alavanca de segurança
 5.  Punho
 6.  Engate do arnês
 7.  Tampa do filtro do ar
 8.  Depósito de combustível
 9.  Puxador de arranque
 10.  Estrangulador de ar
 11.  Guarda
 12.  Faca de corte
 13. Acessórios de corte
 14.  Engrenagem
 15. Fiação “primeiro”
16.  Lâmina de corte
 17. Depósito óleo lubrificante da corrente
 18. Corrente de corte
 19. Barra da corrente
 20. Prolongador
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5.3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

As características técnicas podem ser modificadas sem aviso prévio.

Descrição Roçadeira

Marca Garland

Modelo BEST 510 DPG

Motor 2 tempos

Cilindrada (cm3) 32,6

Potência máxima (kW) (ISO 8893) 0,9

Velocidade minima de rotação do motor (min-1) 3.000

Velocidade máxima de rotação do motor (min-1) 9.000

Velocidade máxima de rotação do eixo da ferramenta (min-1) 6.700

Consumo de Combustível a máxima potencia de energia (ISO8893) (kg/h) 0,52

Capacidade do depósito (cm3) 0,95

Ferramenta de corte

Diâmetro de corte (mm)
lama 255

filo di nylon 420

Densidade da ferramenta de corte (mm)
lama 1,4 (lâmina de punta afilada)

filo di nylon Ø 2,5

Número de fios de corte
lama 3 dientes (lâmina metalica)

filo di nylon Cabeça con dos fios de nylon

Diâmetro interior da lâmina (mm) 254

Máxima velocidade permitida de corte 
(min-1)

lama 9.000

filo di nylon 7.800

Nível de vibração (m/s2) (K=3) 6,5

Nível de pressão sonora LpA (dB(A)) (K=3) 95

Nível de potência sonora garantido LwA (dB(A)) 113

Sistema fornecimento de óleo Automático

Capacidade do depósito de óleo lubrificante da corrente (cm3) 120

Comprimento espada 10

Comprimento de corte utilizável  (cm) 25

Passo da corrente 3/8¨

Grossura da corrente 0,050¨

Tipo de espada Ponta de pinhão

Peso seco (kg) 6,5
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6.1. DESEMBALAJE Y LISTA DE MATERIALES

Esta máquina incluye los siguientes elementos que 
usted encontrará dentro de la caja:
• Máquina.
• Protector.
• Manillar.
• Herramientas.
• Accesorios de corte.
• Barra.
• Cadeia.
• Protetor de cadeia.
• Arnés.
• Manual de instrucciones.

Cuidadosamente retire todos os elementos da caixa e 
certifique-se de que todos os elementos listados estão 
presentes. Inspecione o produto cuidadosamente para 
garantir que não existem elementos danificados. Se 
alguma parte da máquina está danificado ou faltando 
um pedaço não utilizá-lo até você ter corrigido o 
problema. 

A utilização desta máquina em mas condições pode 
causar um choque elétrico, incêndio e/ou uma lesão 
grave.

6.2. MONTAGEM

6.2.1. MONTAGEM DO GUIADOR

6.2.2. MONTAGEM DO TRANSMISSÃO

6.2.3. INSTALAÇÃO DO PROTETOR

 A saia de proteção deve ser removido para 
trabalhar com rígido.

 6. INSTRUÇÕES PARA COLOCAÇÃO

Protetor

Saia de proteção

Apoio da
guarda

Protetor
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Tanto para apertar como para tirar 
o accesorios de corte, há que deixar 
bloqueado a trasmiçao, metiendo 
una chave de fendas o un ferro a 
través do buraco da trasmiçao e a 
placa com entrada (3)

6.2.3. DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CORTE

1.  Disco Acero.
2.  Cabeça de 2 segmentos.
3.  Placa com o entalhe para o disco.
4.  Placa.
5.  Capa de proteção do disco.
6.  Tampa protetora do disco.
7.  Porca do disco.
8. Prato.

6.2.4.  MONTAGEM DO CABEÇAL DE 2 FIOS

6.2.4.1. TROCA DO FIO DE NYLON
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6.2.5. ONTAGEM DO DISCO DO CORTE

6.2.6. MONTAGEM NO HARNÊS

5.2. INSTALAÇÃO DA BARRA DA CADEIA

 ATENÇÃO! Sempre use luvas de proteção para 
evitar que acidentalmente corte. A corrente da serra 
tem dentes muito afiados. 

 ¡ATENÇÃO! Nunca toque, ajustar ou afie a 
corrente com o motor em movimento. Sempre desligar 
a máquina antes de manipular a corrente.

 Nunca arranque a máquina antes de instalar a 
corrente, barra, tampa da corrente e parafuso da 
tampa da corrente. Sem estas peças pode haver risco 
de danos pessoais.

A  barra de cadeia e cadeia se vendem 
separadamente. Para instalar siga os seguintes 
passos:

1. Desenrosque a porca da tampa da corrente (1).
2. Retire a tampa da corrente (2).

3. Montar a corrente na barra.

Antes de montar a guia com a cadeia, verificar o 
sentido de corte dos dentes. O sentido de rotação  

 está marcado na máquina sob pinhão do 
condução (A).

41

21

3

4

7

5

3

12



 Português  Português  

81/100

A posição correta da cadeia terá as arestas de corte 
dos dentes na direção de rotação da cadeia:

4. Monte a barra com a corrente instalada inserindo o  
 pin de tensionamento no orifício da barra (B), e  
 colocando a corrente em torno do pinhão do  
 condução.

5. Coloque a tampa da corrente assegurando  que o  
 parafuso de tensão continua no orifício da barra.

6. Coloque a porca da tampa e pressione  levemente  
 com os dedos.

7. Tenso a cadeia, gire o parafuso de tenso no 
 sentido anti-horário ou no sentido horário para
 apertar a cadeia para a Cadeia de tensão até que 
 a tensão da corente seja a correta. (Mais 
 informações na seção 5.2.1).

8. Aperte bem a porca da tampa com a chave.

9. Verifique se a corrente desliza para a barra 
 mantendo em todos os momentos a tensão  
 adequada quando você movê-lo à mão. Se 
 necessário, repita o procedimento até que a  
 tensão da corrente este correta.

As novas cadeias têm uma expansão determinada 
ao começar a usar. Verificar regularmente e ajuste a 
tensão da corrente. Uma corrente não esticada vai 
desgastar-se rapidamente e desgastará a barra da 
cadeia.

5.2.1. TENSÃO DA CADEIA

1. Certifique-se que a cadeia está no interior  do sulco 
 de guia de barra de guia.

2. Solte a porca no topo da cadeia.

3. Gire o parafuso de aperto (1) para apertar a 
 corrente no sentido horário ou anti-horário para 
 afrouxar a cadeia até que a tensão da corrente 
 está correta.

a. Exemplo (A) corresponde a uma cadeia muito 
 apertado.
b. Exemplo (B) corresponde a uma cadeia muito   
 desengatilhada.

Direcção dentes de corte

A

B

1
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4. Aperte a porca na parte superior da cadeia.

NOTAS: 
A cadeia se expande com o calor. Quando a cadeia 
está fria a tensão vai ser maior que quando estiver 
quente.

Se a corda tensa quando está frio deve verificar 
a tensão depois de alguns cortes (a corda terá 
alcançado sua temperatura de funcionamento) e que 
quando aquecido se expandirá e afrouxar perigo de ter 
que deixar o guia. Retensão de cadeia, se necessário.

Se na cadeia de folga novamente, quando quentes, 
da tensão deve ser verificada quando fresco e afrouxe 
um pouco se necessário e que a contração que ocorre 
em cima da cadeia de refrigeração pode causar 
estresse e danos na cadeia.

Novas cadeias requerem um período de adaptação 
durante o qual as ligações são ajustadas mudando 
ligeiramente a distância da cadeia, este período de 
adaptação é um par de minutos de corte. Se você 
trabalha com uma nova sequencia lembre de verificar 
a tensão das mesmas, após esses primeiros minutos.

5.2.2. ÓLEO DE CADEIA

Use somente o óleo especial para correntes de 
podador. Não use óleos ou sujos porque podem 
danificar a bomba de óleo da máquina.

O óleo da corrente deve ser colocada no reservatório 
de óleo da corrente. A tampa do reservatório de óleo é 
indicado no capítulo 5 “Símbolos na máquina”.

Para evitar a sujeira no tanque, limpar a tampa de 
enchimento do óleo antes de abrir. Feche o bujão de 
nível de óleo apertado e limpando o que tiver sido 
derramado para fora do reservatório.

Verifique o conteúdo do tanque de óleo observando a 
janela de nível de óleo.

Nota: A vida útil da moto-serra e barras de guia 
depende muito da qualidade do lubrificante usado. 
Não utilize óleo usado!.

6.3. COMBUSTÍVEL

IMPORTANTE: O combustível e óleo 
são altamente inflamáveis. Se o óleo, o 
combustível, ou máquina se inflamam 

apague o fogo com um extintor de pó químico seco.

Gasolina e óleo são extremamente 
inflamável e explosiva sob certas condições. 
Não fume perto de chamas, faíscas ou 

fontes de calor à máquina.

Utilize gasolina sem chumbo fresca e óleo  
sintético especialmente concebido para 
motores de 2 tempos. 
Combustível do motor: Mistura (gasolina 

40 : óleo 1) 2.5%. Misture a gasolina e o óleo em um 
recipiente aprovado pela CE.

Não use combustível que tenha sido armazenado por 
mais de dois meses. Um combustível armazenado 
por muito tempo vai tornar mais difícil para iniciar a 
máquina e produzir um desempenho insatisfatório 
do motor. Se o combustível esteve no tanque da 
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máquina mais de dois meses removê-lo da máquina e 
substituí-la por uma em perfeitas condições.

ATESTAR O DEPÓSITO:

1. Selecionar um solo desimpedido para atestar o 
 depósito.
2. Agite o recipiente da mistura sempre que ateste o  
 deposito da máquina.
3. Retire o tampão do depósito de combustível e deite  
 combustível.
4. Aperte o tampão do depósito de combustível e  
 limpe qualquer combustível que se tenha  
 derramado em redor da unidade.

AVISOS:
- Pare sempre o motor antes de encher o depósito.
- Nunca arranque ou funcione o motor no interior  
 de uma sala ou edifício fechado. Os fumos do 
 escape contêm um perigoso de monóxido 
 de carbono. Em caso de concentração de gases 
 produzidos pela ventilação inadequada, elimine 
 do espaço de trabalho tudo o que impeça o fluxo 
 de ar limpo para uma melhor ventilação e não volte 
 a área de trabalhar a menos que tenha  
 devidamente ventilada e tenha a certeza de que 
 a ventilação seja suficiente para que não volte a  
 acontecer concentração.
- Não reabastecer combustível em lugares onde há 
 a presença de chamas, faíscas ou fontes de calor  
 intenso. Preencha o depósito sempre em lugares 
 ventilados e com o motor desligado. Não se exceda  
 reabastecendo o combustível para tente encher o 
 tanque de combustível em excesso. Em caso de  
 fuga de combustível certificar-se de que eliminar 
 esses vazamentos completamente antes de  
 começar, não tente ligar o motor, mas afastar 
 a máquina da área de derrame e evitar qualquer 
 fonte de ignição até que os vapores de gasolina se 
 dissipado.
- Afaste-se pelo menos 3 m do ponto onde atestou  

 o depósito antes de fazer o arranque do motor.
- Durante o preenchimento do combustível 
 assegure-se de parar o motor e confirme que ele 
 arrefeceu. Nunca ateste quando o motor estiver a 
 funcionar ou quente.
- Não utilize combustíveis com etanol ou metanol já 
 que farão com o motor deixe de funcionar.

6.4. INICIAR A MÁQUINA

6.4.1.PONTOS DE VERIFICAÇÃO ANTES DE INICIAR

 Não utilize a unidade se ela estiver danificada ou 
mal ajustada.

Utilize esta máquina para o propósito para o qual foi 
concebido. Qualquer outro uso pode ser perigoso para 
o usuário, para a máquina ou para pessoas, animais 
ou coisas que podem ser em torno de. 

Verificar:
- Inspecione toda a máquina, procurando peças 
 soltas (porcas, cavilhas, parafusos, etc.) e 
 quaisquer danos.
- Verifique se o protetor está firmemente seguro no 
 seu lugar.
- Verifique se não há fugas de combustível.
- Verificar se a lâmina não tem fendas.
- Verificar se o filtro de ar está sujo. Limpar o filtro  
 de ar de toda a sujidade, etc., antes de utilizar.

Repare ou substitua, conforme necessário, antes de 
utilizar a máquina.

Não utilize acessórios com esta cabeça para além das 
recomendadas pela nossa empresa. Pode originar 
lesões graves ao operador ou pessoas presentes, bem 
como danificar a máquina.

Antes de iniciar a máquina, remova a ferramenta 
segurança da zona de corte. Antes de iniciar a 
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máquina, certifique-se de que as partes móveis da 
máquina não estão em contato com nenhum objeto.

 Coloque a máquina sobre uma superfície plana e  
estável, para arrancar.

6.4.2. ARRANQUE A FRIO DO MOTOR

1. Mova a alavanca do estrangulador de ar (E) para a 
 posição de fechado .
2. Mover o comutador de ignição para a posição “I”.
3.  Pressione o botão de segurança (B) e, em seguida,  
 puxe o gatilho do acelerador (C), simultaneamente 
 definir e pressione a catraca (D), em seguida,  
 enquanto aperta a lingüeta (D), solte o botão de  
 segurança (B) e gatilho do acelerador (C).
4. Carregar várias vezes (7-10 vezes) na bomba de 
 combustível até o combustível entrar na bomba de 
 combustível.
5. Puxar o cordão de arranque até o motor pegar.
6. Empurrar a alavanca do estrangulador de ar para 
 baixo. (posição normal de trabalho). 
7. Se a máquina não arrancar, volte a puxar pelo 
 puxador de arranque até que arranque.

Deixe o motor aquecer alguns minutos antes de 
utilizar.

6.4.3. ARRANQUE O QUENTE DO MOTOR

1. Mover o comutador de ignição (A) para a posição 
 “I”.
2. Empurrar a alavanca do estrangulador (E) de ar 
 para baixo. (posição normal de trabalho) .
3. Puxe a corda de arranque até que o motor 
 arranque.

Se depois de algumas tentativas a máquina não 
arranca siga as etapas para começar com o motor frio.

6.4.4. PARADA O MOTOR

1. Liberte o gatilho do acelerador (C) e deixe o motor 
 trabalhar durante meio minuto.
2. Pare o motor movendo o comutador (A) de ignição 
 para a posição “O”(STOP).

6.4.5. PONTOS DE VERIFICAÇÃO DEPOIS DE PARTIDA

É importante prestar atenção nas possíveis peças 
de reposição e na temperatura da máquina. Se 
você detecta qualquer anomalia na máquina pare 
imediatamente e verifique-a com cuidado. Em caso 
de qualquer defeito ou problema leve a máquina 
ao serviço técnico para permitir seja reparada. 
Em nenhum caso continue a usar a máquina se a 
operação não lhe parece adequada. 
 

 Não usar a máquina se está danificada ou 
incorretamente regulamentada.

6.4.5.1. VERIFICAÇÃO DA EMBREAGEM

Depois de iniciar a máquina, a ferramenta de corte 
não deve se mover se o motor está em marcha lenta. 
Si esta gira em marcha lenta será necessário regular 
a marcha lenta, para isto gire o parafuso “T” do 
carburador até ferramenta pare.
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Si o motor para-se antes que a ferramenta leva a sua 
máquina ao serviço técnico para seu ajuste.

A regulação dos parafusos “H” e “L” é complicada e 
deva ser realizado por o Serviço Técnico.

6.4.5.2.  VERIFICAÇÃO DE LUBRIFICAÇÃO 
AUTOMÁTICA

Depois de ligar o motor, acelerar a máquina gire a 
uma velocidade média e ver se a máquina distribui o 
óleo pela correia, por isso vale com ver que ao colocar 
como na figura,o óleo sai expulsado.

Assegure-se de encher o depósito de óleo lubrificante 
cada vez que reabastecer de combustível.

 7. USO DA MÁQUINA

 Utilize esta máquina para o propósito para o qual 
foi concebido. Qualquer outro uso pode ser perigoso 
para o usuário, para a máquina e para pessoas, 
animais ou coisas que podem ser em torno de.

Nunca arranque ou funcione o motor no 
interior de uma sala ou edifício fechado. Os 
fumos do escape contêm um perigoso de 

monóxido de carbono. Em caso de concentração de 
gases produzidos pela ventilação inadequada, elimine 
do espaço de trabalho tudo o que impeça o fluxo de 
ar limpo para uma melhor ventilação e não volte a 
área de trabalhar a menos que tenha devidamente 
ventilada e tenha a certeza de que a ventilação 

seja suficiente para que não volte a acontecer 
concentração.

Trabalhar somente a luz do dia ou com boa iluminação 
artificial. Nunca utilize este produto de noite, em 
condições de nevoeiro ou de visibilidade limitada e 
quando for difícil obter uma visão clara da zona de 
trabalho.

Evite operar o equipamento na grama molhada, onde 
possível. Tenha uma atenção especial ao operar sob 
chuva ou logo após cair chuva, pois o solo pode estar 
escorregadio.

Si você desliza ou cai-se desacelere e ponha o 
interruptor a posição “O” (desligado).

Mantenha o seu corpo afastado das partes cortantes 
enquanto o motor estiver em funcionamento.

Não confie exclusivamente nos dispositivos de 
segurança integrados nesta máquina. 

É necessário prestar atenção para o possível 
afrouxado ou superaquecimento de partes da 
máquina. Se você detectar quaisquer anomalias 
pare imediatamente a máquina e verifique-a com 
cuidado. Em caso de falha leva a máquina ao serviço 
técnico para reparação. Em nenhum caso, você deve 
continuar a trabalhar com a máquina se observa que 
não funciona corretamente.

Lembre-se sempre usar a máquina com as mãos 
limpas e sem restos de combustível ou óleo.

Limpe a área de trabalho e remover todos os 
obstáculos que podem causar acidentes. Verifique 
a área de trabalho removendo todos os objetos que 
possa enganchar-se a ferramenta do corte. Remova 
também os objetos que a ferramenta de corte possa 
lançar violentamente.
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Nunca use uma podador quando você está em uma 
escada em uma árvore ou qualquer outro local 
instável.

É necessário desligar o motor quando você se move 
entre diferentes áreas de trabalho. 

Verificar a árvore para ver se existem ramos que 
possam cair enquanto trabalha.

Enquanto efetuar cortes com a podador não deixe que 
a ponta da barra toque noutro tronco ou obstáculo 
próximo de onde está a cortar.

Mantenha a corrente afiada, seguindo as instruções 
para a afiar contidas neste manual.

Tenha cuidado para não deixar cair a máquina ou 
bater com ela contra obstáculos.

Se você fizer cortes múltiplos e mantenha a máquina 
desligada sempre entre corte e corte.

Não permita que alguém entre na zona operacional 
perigosa consigo. A zona perigosa é uma zona com 
15 metros de raio.

É necessário desligar o motor quando você se move 
entre diferentes áreas de trabalho. Nunca deixe a 
máquina sem vigilância.

No arranque ou durante o funcionamento 
do motor, nunca tocar nas partes quentes, 
como o silenciador, o fio de alta tensão ou a 

vela de ignição.

Não utilize acessórios com esta cabeça para além das 
recomendadas pela nossa empresa. Pode originar 
lesões graves ao operador ou pessoas presentes, bem 
como danificar a máquina.

Sempre siga as regras de segurança estabelecidas 
neste manual.

7.1. FIXAÇÃO E GUIA DA MÁQUINA

Enrole a fita como mostrado e anexar a máquina pelo 
argola.

egure o aparelho com a mão esquerda no guidão e a 
mão direita sobre o punho do acelerador e comutador 
de ignição. 

 Atenção! Para reduzir o risco de perda de controle 
e potencias danos (incluso mortais) ao usuário ou as 
pessoas que estejam a volta. não use   máquina com 
uma só mão. Nunca segure a máquina pelo protetor.

7.1.1. CORTAR COM A CABEÇA DE NYLON

 AVISO PERIGO: Utilize sempre projeções para os 
olhos e ouvidos. Nunca se incline sobre a cabeça de 
corte rotativa ou outros resíduos podem ser projetados 
em direção aos olhos e face e causar graves lesões 
pessoais.

Use o cabeçalho de segmento em áreas complicadas.
 
Se uma pedra ou qualquer outro obstáculo fosse 
atingido, pare o motor e verifique a cabeça de 
corte de nylon. Uma cabeça de corte quebrada ou 
desequilibrada não deve ser utilizada.
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Segure a unidade de modo que a cabeçal esteja 
afastada do solo e inclinada em cerca de 20 graus 
voltados para a direção de varredura.

Pode evitar a projeção de resíduos ao fazer o 
movimento de varredura da sua esquerda para a 
sua direita. Tenha cuidado para não fazer bater a 
cabeça de corte de nylon contra pedras ou o chão.
Uma operação difícil não razoável encurtará a vida 
da máquina, bem como criará um ambiente inseguro 
para si e para aqueles à sua volta.

Quando os 2 fios de nylon estão demasiados curtos, 
acelere o motor e bata a cabeça de nylon no chão, 
automaticamente, o fio sairá e será cortado pela faca 
de corte. Repetir a operação se necessário.

Lembre-se sempre que a ponta do fio faz o corte. 
Obterá melhores resultados se não introduzir 
completamente a bobine de 2 fios. Permita que a 
unidade corte ao seu próprio ritmo.

AVISO PERIGO: Não corte em qualquer área onde haja 
arames ou vedações. 

Use equipamento de proteção. Não corte onde não 
consiga ver o que o dispositivo de corte está a corta.

7.1.2. CORTAR COM UMA LÂMINA

Verifique o perno para apertar a lâmina e assegure-se 
de que o perno não está defeituoso e não há abrasão.

Assegure-se de que a lâmina e suporte foram 
apertadas de acordo com as instruções e a lâmina 
roda suavemente sem ruído anormal.

MÉTODO DE CORTE:
- Utilizar o lado esquerdo frontal para cortar.
- Oriente a lâmina da sua direita para a esquerda  
 com ela inclinada levemente para a sua esquerda.

IMPORTANTE:
- Corte só ervas e ervas daninhas. Não deixe  
 a lâmina contatar materiais, ela não pode cortar 
 trepadeiras e mato duro lenhoso ou pedras, 
 vedações, metal, etc.
- Mantenha a lâmina afiada. Uma lâmina embotada 
 aumenta a probabilidade de um ressaltos.
- Mantenha o seu caminho de avanço limpo de  
 material que foi cortado e de outros resíduos.

Mantenha sempre o corpo no lado esquerdo da vara.

Mantenha a vara em um ângulo máximo de 60º 
respeito ao chão e mantenha uma distancia de 
segurança apropriada respeito ao ramo que estiver 
cortando.

Mantenha uma distancia de segurança respeito ao 
ramo que vai cortar. Pense onde cairá o ramo que 
está cortando e assegure-se de não estar situado 
nessa área. A distancia de segurança deve ser o 
dobro como mínimo do comprimento do ramo a cortar.

8.1.3. AFIAÇÃO DA CADEIA

A corrente da podador vai perdendo eficiência a 
medida que vai-se fazendo cortes. Se você ver algum 
destes sintomas, é hora de aguçar a cadeia:
• Necessidade de trabalhar mais para fazer o corte.
• O caminho de corte não é reto.
• Aumentar a vibrações.

60º max.
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• Quando corta saem serragem em vez de chips.

Para aguçar a cadeia siga as instruções na seção. 
“Afiar a cadeia”.

8.1.4. CORTE COM A PODADOR

Recomendamos que você treine com ramos de 
pequeno porte em uma posição fácil de ganhar 
experiência antes de abordar os cortes mais 
complicados.

Sempre siga as regras de segurança indicados neste 
manual.

Use somente esta máquina para o corte de madeira. 
Está proibido cortar qualquer outro material.

Não use esta máquina para mover objetos.

Enquanto estiver usando a máquina cortar 
delicadamente. Fazer apenas uma leve pressão para 
baixo. Mantenha a máquina em plena potência. O 
peso da máquina em si será suficiente para fazer 
o corte. Se a cadeia de bloqueia não tente puxar 
enquanto estiver em funcionamento. Parar a podador 
e usar uma cunha para libertar a serra.

CORTE DE UMA RAMO NUMA ÁRVORE

Para cortar um ramo que não toque o solo ou que 
está numa árvore vertical, proceda sempre ao corte 
de ¼ da largura do ramo de baixo (1) e depois os ¾ 
restantes a partir de cima (2). Desta maneira, facilitará 
a abertura de corte à máquina e evitará lascar o ramo, 
danificando a árvore.

Corte os ramos largos em vários pedaços começando 
desde a parte exterior o ramo (parte mais afastada do 
centro da árvore.

Se tiver que cortar diferentes ramos de uma árvore, 
corte primeiro os ramos baixos para que lhe deixem 
espaço para chegar aos ramos 
mais altos.
Recomendação: Ê conveniente 
não realizar o último corte com 
o peso do ramo.

Recomenda-se ir cortando o 
ramo e deixar para o fim o último corte “corte do fim” 
(3). Entre o último corte “normal” e o “corte do fim” 
deve de haver uma distancia de 5-10 cm. O corte do 
fim se realizará desde cima ate abaixo lentamente 
para evitar que la madeira se requebre.

 8. MANUTENÇÃO E SERVIÇO

Faça inspeções periódicas para assegurar um 
funcionamento seguro e eficiente. Para uma inspeção 
completa da sua máquina, contate o seu agente.

 É sempre necessário desligar o motor e verificar 
que a ferramenta de corte esta totalmente parada 
antes limpar o transportar a máquina.

Antes de realizar qualquer manutenção na máquina 
ou reparação assegure-se de que o motor está parado 
e retire a tubulação da vela de ignição. Efetue todas 
as manutenções da máquina com esta posta numa 
superfície plana e limpa. 

Não tente nunca configurar a máquina si esta em 
funcionamento. Efetue todas as manutenções da 
máquina com esta posta numa superfície plana e limpa. 

 ATENÇÃO: Não modifique a máquina. Um uso 
inadequado destes elementos pode causar graves 
DANOS PESSOAIS OU A MORTE. 
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Sempre use peças sobressalentes adequadas para 
obter um desempenho adequado da máquina e para 
evitar danos e riscos para usuário e máquina. As 
peças de reposição devem ser adquiridas no serviço 
técnico do Distribuidor. 

O uso de outras peças podem causar riscos, danos ao 
usuário, a pessoas ao redor e a máquina. 

Não ajuste o carburador. No caso de precisar leve 
a sua máquina ao serviço técnico. A adaptação do 
carburador é complicada e deve ser feita apenas 
pelo serviço técnico. Uma regulação incorreta do 
carburador pode causar danos ao motor e será motivo 
de cancelamento da garantia.

A retirada dos dispositivos de segurança, manutenção 
incorreta, a substituição da barra e/ ou sequencia de 
caracteres com peças não originais podem causar 
lesões corporais.

8.1. MANUTENÇÃO APÓS O USO

Realize as seguintes operações de manutenção e 
cuidado quando você terminar de trabalhar com o 
máquina para garantir o bom funcionamento desta 
máquina em futuras ocasiões.

8.1.1. LIMPEZA 

Mantenha a máquina limpa, especialmente a zona do 
depósito de combustível e as zonas próximas ao filtro 
de ar.

Manter sua máquina limpa e em boas condições.

Limpe as carcaças da sua máquina com um pano 
umedecido em água. Nunca use gasolina, solventes, 
detergentes, água ou qualquer outro líquido para 
limpar a máquina. 

8.1.2. AFIADO DA LÂMINA

O afiado da lâmina debe ser realizado pelo serviço 
técnico. Não afie a lâmina. A lâmina debe ser afiada 
garantizando que se mantiem o ângulo adequado de 
corte e o equilibrio da lâmina. Afiar a lâmina sem ser 
experto pode provocar vibração excesiva que pode 
causar danos a sua máquina e molestias ao usuario.

Tenha Cuidado quando verificar o estado da lâmina 
lembre que apesar de o motor estar desligado, a 
lâmina pode ser movidas manualmente. 

8.1.3. SAÍDA DO ÓLEO LUBRIFICANTE DA CORRENTE

Desmonte a barra de guia e verifique 
se o orifício de lubrificação não está 
obstruído (1).

8.1.4. AFIAR OS DENTES DA CORRENTE

 ¡ATENÇÃO! : Uma corrente indevidamente afiada 
aumenta o risco de rebote do podador, as vibrações 
aumentam o risco de acidentes.

Para um corte suave e seguro, manter os dentes de 
corte da corrente afiados. Os dentes de corte devem 
ser afiados quando:

- Necessita de força extra para serrar.
- A trajetória de corte não é reta.
- A vibração aumenta.
- Ao cortar, começa a aparecer pó de  serradura em
 vez de lascas e estilhaços. 

Assegure-se de usar luvas de segurança quando afiar 
a corrente. 
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Assegure-se de que a corrente da máquina está 
fixada de maneira segura. 

Assegure-se de que o motor está parado. Use uma 
lima redonda especial para correntes de podador de 
tamanho adequado para a corrente. 

Coloque a lima sobre o dente de corte entre o bordo 
cortante (A) e o calcanhar de profundidade (B); e 
empurre em linha para a frente, mantendo um ângulo 
de 30º, afiando o bordo cortante do dente. Lime os 
dentes de um lado, sempre com movimentos para 
fora, mantendo o ângulo adequado, e depois os 
dentes do lado contrário. 

Verifique a altura do calcanhar de segurança (C) - esta 
altura deve de estar em cerca de 0,6 mm. Uma altura 
“C” demasiado pequena fará com que a corrente 
não corte bem e uma altura excessiva fará com que 
a corrente “morda” demasiado a madeira, exigindo 
demasiado esforço ao motor.

Verifique o comprimento dos dentes de corte. Todos 
os dentes de corte têm de ter o mesmo comprimento. 
Se for necessário, lime os dentes mais compridos até 
que fiquem todos iguais.

8.2. MANUTENÇÃO PERIÓDICA

Realizar inspeções periódicas na máquina para 
garantir o funcionamento eficaz da máquina. 

Para uma manutenção completa recomendamos que 
você leve a máquina a seu serviço. 
Uso apenas reposição adequada para esta máquina 
para obter um desempenho adequado da máquina. 

Essas peças de substituição podem ser encontradas 
em distribuidores oficiais da máquina. Usar outras 
peças de reposição podem por causar danos ao 
usuário, aos que estejam perto e a máquina. 
Faça a manutenção seguinte com a frequência 
especificada na tabela a seguir:

8.2.1. LIMPEZA DO FILTRO DE AR

O filtro de ar, se entupido, reduzirá o desempenho do 
motor. 

Verifique e limpe o elemento. Se o elemento estiver 
deformado ou danificado, substituí-lo por um novo. 

Para limpiar el filtro:

1.  Remova a capa protetora do filtro. 
2.  Remova a filtro. 
3.  Poeira do lado de fora do filtro pode ser limpo 
 abanando-o sobre uma superfície de dura. 

Operação
Cada 2 

tanques de 
combustível

Cada 10 
tanques de 
combustível

1 vez ao 
ano

Filtro de ar •

Filtro de 
combustível

•

Bugia •

Lamas do 
cilindro

•
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4.  Limpe o filtro com água e sabão 
5.  Enxaguar com muita água filtro limpa. 
6.  Seco o filtro. 
7.  Depois de seco, umedecê-la com 2 gotas de   
 óleo (se você umedecer o filtro com muito óleo a 
 máquina não pode arrancar). 
8.  Instale o filtro na máquina. 
9.  Coloque a tampa protetora 

Nota: O motor nunca deve funcionar sem o filtro de ar 
instalado. 

8.2.1. LIMPEZA DO FILTRO DE AR

O filtro de ar, se entupido, reduzirá o desempenho do 
motor. 

Verifique e limpe o elemento. Se o elemento estiver 
deformado ou danificado, substituí-lo por um novo. 

Para limpiar el filtro:
1.  Remova a capa protetora do filtro. 
2.  Remova a filtro. 
3.  Poeira do lado de fora do filtro pode ser limpo 
 abanando-o sobre uma superfície de dura. 
4.  Limpe o filtro com água e sabão 
5.  Enxaguar com muita água filtro limpa. 
6.  Seco o filtro. 
7.  Depois de seco, umedecê-la com 2 gotas de   
 óleo (se você umedecer o filtro com muito óleo a 
 máquina não pode arrancar). 
8.  Instale o filtro na máquina. 
9.  Coloque a tampa protetora 

Nota: O motor nunca deve funcionar sem o filtro de ar 
instalado. 

8.2.2. FILTRO DE COMBUSTÍVEL

O depósito de combustível está equipado com um 
filtro. O filtro está situado na extremidade livre do 

tubo de combustível e pode ser alcançado através do 
orifício de combustível com um arame com gancho ou 
objeto similar. 

Verificar periodicamente o filtro de combustível. Não 
deixe entrar poeira no depósito de combustível. Um 
filtro entupido causará dificuldades no arranque do 
motor ou anomalias no desempenho do motor. 

Verifique o combustível. Quando o filtro estiver sujo, 
substitua-o. 
Quando o interior do depósito de combustível estiver 
sujo, ele pode ser limpo lavando-o com gasolina. 

8.2.3. VERIFICAÇÃO DA BUGIA

Os problemas mais comuns ao iniciar uma máquina 
são produzidos por uma bugia suja ou em mal estado. 
Limpe a bugia e verifique regularmente. Verifique se a 
distância correta entre os eletrodos (0,6 - 0,7 mm). 

8.2.4. LIMPEZA DAS LAMAS DO CILINDRO 

As lamas do cilindro são as encarregadas da 
refrigeração do pistão e do cilindro, graças ao 
seu contacto com o ar. As lamas têm de estar 
sempre limpas, sem matarias que evitem o seu 
contacto com o ar. Umas lamas sujas produzirão um 
sobreaquecimento do motor que pode acabar por 
gripar. Verifique e limpe periodicamente as lamas do 
cilindro. 
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8.2.4.1. CONDUTOS DA VENTILAÇÃO DO MOTOR

Mantenha livre de sujeira as grades de refrigeração 
para não prejudicar o motor e evitar um possível 
incêndio.

8.2.6. MANUTENÇÃO DA BARRA DA CADEIA

Inverter a barra do podador toda vez que você gasta 
10 tanques de combustível para evitar o desgaste 
de um só lado. A barra de guia deve sempre manter 
seu perfil. Verificar que este se mantém a espessura 
constante em toda barra. Substitua a barra se é 
necessário.

Comprove que não existem fissuras e o nível de jogo 
do rolamento. Se você notar que o afastamento é 
importante, qualquer dano ou rachaduras substituí-lo.

Quando você desmontar a barra de força de alavanca 
para remover os restos de madeira e serragem na 
área da lubrificação (1) do buraco e guia (2).

8.2.7. O PINHÃO

Pinhão está sujeito a desgaste. Verifique o pinhão e, 
se detectar sinais de desgaste ou perda de material 
no fundo de um dente enviar sua máquina para o 
centro de serviço para substituição.

8.2.8 ENGRAXAR LA TRANSMISSÃO

8 h

cada 8
horas
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 9. DETENÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS

Dependendo dos sintomas que você observa pode detectar a causa provável e resolver o problema.

Se a máquina não arranca, verifique a compressão do motor e a faísca da vela de ignição. Dependendo dos 
sintomas estão aqui uma série de causas prováveis e soluções:

A compressão 
do cilindro é 

normal

A bugia está 
bem

Causa provável Solução

Si Si

Não há combustível no depósito
Adicionar combustível ao 

depósito

Filtro de combustível entupido Limpar o filtro de combustível

Há água no combustível Substituir combustível

Combustível usado não é adequado Substituir o combustível

O carburador está sujo
Leve a sua máquina ao serviço 

técnico

Si No

Interruptor em "O" Alterar a posição "I"

Bugia suja Limpar bugia

O cachimbo da bugia não está ligado Ligue o cachimbo da bugia

Pressão de 
compressão em 

falta
Si

Bugia frouxa Apertar

Êmbolo, segmento de êmbolo, atrito 
no cilindro

Leve a sua máquina ao serviço 
técnico

O cilindro está rachado
Leve a sua máquina ao serviço 

técnico

O motor não 
roda

Motor agarrado
Leve a sua máquina ao serviço 

técnico
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No caso de o motor não funcionar em condições (falta de potência, ralenti desigual, etc.) apresentamos uma 
série de sintomas, a sua causa provável e a solução:

No caso de não ser capaz de resolver o problema, leve sua máquina para o serviço técnico.

Para localizar o serviço de pós-venda mais próximo de sua localização entre em contato com o ponto de venda 
onde você comprou a máquina.

Sintoma Causa provável Solução

Há um batimento no motor

Segmentos desgastados Leve a sua máquina ao serviço técnico

Pistom usado Leve a sua máquina ao serviço técnico

Folga no virabrequim Leve a sua máquina ao serviço técnico

A embreagem está solto Leve a sua máquina ao serviço técnico

O motor sobre-aquece-se

Excesso de uso continuado
Faça descansos a cada 10 minutos de 

trabalho e deixe o motor resfriá-lo

Escape sujo Leve a sua máquina ao serviço técnico

Combustível usado não é 
adequado

Substituir o combustível

O motor não vai bem

Carburador sujo Leve a sua máquina ao serviço técnico

Filtro de ar sujo Limpe o filtro

Filtro de combustível entupido Limpe o filtro

O motor para e não aguenta 
o marcha lenta

Carburador ajustado 
incorretamente

Leve a sua máquina ao serviço técnico
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 10. TRANSPORTE

Nunca pegar ou transportar a máquina, enquanto o 
motor está funcionando. O motor deve ser desligado 
também quando a máquina seja transportada entre 
zonas de trabalho. 

Espere 5 minutos antes de guardar a máquina ou de 
transportá-la.

Sempre carregue a máquina com o motor desligado, 
arnês de suspensão instalando e o resguardo en los 
elementos de corte. Mantenha a máquina sempre alta 
para que  não toque o chão.

Si vai levar a máquina num veículos segure-la 
firmemente para evitar o escorregamento ou revelar.

 11. ARMAZENAGEM

Pare o motor e deixe a máquina arrefecer durante 
cerca de 5 minutos antes de guardar a máquina ou 
de transportá-la. Após o motor parar, o silenciador 
continua quente. Nunca coloque a máquina em 
qualquer lugar onde há materiais inflamáveis (erva 
seca, etc.), gases ou líquidos combustíveis.

Armazene a máquina sem uso num lugar longe 
do alcaide das crianças e que não ponha em 
risco a nenhuma Pessoa,  lugar limpo e sob uma 
superfície plana e onde a faixa de temperatura de 
armazenamento não é inferior a 0 ° C nem superior 
a 45ºC.

Sempre antes de armazenar a máquina respeitada os 
pontos do capítulo de manutenção.

Sempre armazene a máquina com a lamina coberta 
com a sua tampa protetora.

Nunca guarde a unidade com combustível no depósito 
dentro de um edifício onde o vapor possa atingir 
uma chama ou faísca ou uma fonte de calor ou um 
calor extremo. Se o tanque de combustível tem de 
ser drenado isto deve ser feito no exterior e após a 
normativa de reciclagem.

 12. INFORMAÇÃO DA DESTRUIÇÃO /    
 RECICLAGEM

Proteja o meio ambiente. Recicle o  óleo usado pela 
máquina levando-o para um centro de reciclagem. 
Não deite o óleo usado em esgotos, solos, rios, lagos 
ou mares.

Desfazer-se da máquina de maneira 
ecológica. Não se podem deitar as 
máquinas com o resto do lixo doméstico. 
Os seus componentes de plástico e metal podem 
ser classificados de acordo com sua natureza e 
reciclados.

Os materiais utilizados para esta máquina de 
embalagem são recicláveis. Por favor, não 
deitar junto com o lixo domestico. Deite em 
um ponto de recolha de resíduos oficial.
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13.1. PERÍODO DE  GARANTIA
- O período de garantia (Lei 1999/44 CE) conforme  
 os termos descritos a continuação é de 2 anos a 
 partir da data de compra,  peças e mão de obra, 
 contra defeitos de fabrico e material.

13.2. EXCEPTO
A garantia Garland não cobre:
- Desgaste natural por uso.
- Mau uso, negligência, utilização sem cuidado ou 
 falta de manutenção.
- Defeitos causados por uso incorrecto, danos   
 provocados por manipulação 
 realizada por pessoal não autorizado pela Garland  
 ou uso de peças de substituição não originais.

13.3. TERRITÓRIO
- A garantia Garland assegura cobertura do serviço  
 em todo o território nacional.

13.4. EM CASO DE INCIDÊNCIA
-  A garantia deve ir correctamente preenchida com  
 todos os dados solicitados, e acompanhada pela   
 factura ou ticket de compra do estabelecimento   
 vendedor. 

 13. CONDIÇÕES DE GARANTIA 

¡ATENÇÃO!  
PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO E  

SEGURANÇA MÁXIMA, POR FAVOR LER O  
MANUAL DE INSTRUÇOES CUIDADOSAMENTE  

ANTES DE UTILIZAR A MESM.
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O abaixo assinado,  Juan Palacios , autorizado por  Glasswelt S.L., com morada em  C/ La Fragua 22, 28932, 
Móstoles, España , declara que as máquinas marca  Garland modelos  Best 510DPG 3en1 (GMP337) com 
números de série do ano de 2016 em diante (o ano de fabrico é indicado claramente na placa de identificação da 
máquina, seguido do número de série) e cuja função é  “??”, cumprem todos os requisitos da  Directiva 2006/42/
CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de Maio de 2006 relativa às máquinas e que altera a Directiva 
95/16/CE 

Estas máquinas também cumprem os requisitos das seguintes directivas comunitárias:
• Directiva 2004/108/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de Dezembro de 2004 relativa à   
 aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes à compatibilidade electromagnética e que   
 revoga a Directiva 89/336/CEE
• Directiva 2000/14/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Maio de 2000, relativa à aproximação   
 das legislações dos Estados-Membros em matéria de emissões sonoras para o ambiente dos equipamentos   
 para utilização no exterior 
• Directiva 2010/26/UE da Comissão de 31 de Março de 2010 que altera a Directiva 97/68/CE do Parlamento   
 Europeu e do Conselho relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes a medidas  
 contra a emissão de poluentes gasosos e de partículas pelos motores de combustão interna a instalar em   
 máquinas móveis não rodoviárias
• Norma armonizada:  EN ISO 11680-1: 2011
 EN ISO 11806-1: 2011
 EN ISO 10517: 2009 + A1: 2013

 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE (CE)

Potência (kW) 0,9

Nível de potência sonora medido dB(A) 108,4

Nível de potência sonora garantido dB(A) (K=3) 113

C/ La Fragua, 22 Pol. Ind. Los Rosales
28933 MÓSTOLES (Madrid) ESPAÑA

Juan Palacios
Product Manager

Móstoles 13-10-2016



 ελληνικά Português

98/100

 NOTES
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 Português
ES TARJETA DE GARANTÍA
EN WARRANTY REGISTRATION CARD
FR CARTE DE GARANTIE
PT CERTIFICADO DE GARANTÍA

Nº.

TIPO DE MÁQUINA
TYPE OF MACHINE
TYPO DE Máquina
TYPE DE MACHINE

VEASE EL MANUAL DE SERVICIO PARA 
DETALLES COMPLETOS SOBRE LA GARANTÍA

TIPO DE MÁQUINA
TYPE OF MACHINE
TYPO DE Máquina
TYPE DE MACHINE

MODELO
MODEL
MODELO
MODÈLE

NOMBRE DEL CLIENTE
CUSTOMER NAME
NOME DO CLIENTE
NOM DU CLIENT

SEE YOUR SERVICE MANUAL 
FOR FULL WARRANTY DETAILS

MODELO
MODEL
MODELO
MODÈLE

FECHA DE COMPRA
DATE OF PURCHASE
DATA DE COMPRA
DATE D’ACHAT

DIRECCIÓN
ADDRESS
ENDERECO
ADRESSÉ

PARA INFORMAÇOES DETALHADAS SOBRE GARANTIAS 
É FAVOR CONSULTAR O MANUAL QUE ACOMPANHA A 
MÁQUINA

FECHA DE COMPRA
DATE OF PURCHASE
DATA DE COMPRA
DATE D’ACHAT

PAIS
COUNTRY
PAIS
PAYS

DISTRIBUIDOR
DEALER
REVENDEDOR
DISTRIBUTEUR

LIRE LA NOTICE POUR LES DÉTAILS 
SUR LA GARANTIE

DISTRIBUIDOR
DEALER
REVENDEDOR
DISTRIBUTEUR

PRECIO PAGADO
PRICE PAID
PREÇO
PRIX PAYÉ

¿Es este su primer aparato de este tipo
Is this your first toll of this type?
É ésta a sua la compra deste tipo de máquina?
Est-ce première unité de ce genre?




