
PRT-500

SERRA TICO-TICO



SERRA TICO-TICO PRT-500da sua

IMPORTANTE: Leia e siga todas as regras de segurança e instruções de 
operação antes de usar o produto. Guarde este manual para referência 
futura.





1. GUIA DE SEGURANÇA 

Proteção contra choques elétricos.
Evite qualquer contato corporal com super�cies que são aterradas ou 
conectadas a terra (por exemplo, tubos, radiadores, fogões, geladeiras).
Não permita que pessoas que não estejam envolvidas no trabalho cheguem 
próximo ao local de trabalho.
Quando não es�verem em uso, as ferramentas devem ser armazenadas em 
local fechado e seco e fora do alcance das crianças.
Não force a Serra Tico-Tico, pois a máquina funcionará melhor e com mais 
segurança se for u�lizada na velocidade para a qual foi projetada.

1.1 Segurança na área de trabalho 

Mantenha a área de trabalho limpo, pois zonas desordenadas e bancadas 
de trabalho podem causar acidentes.
No ambiente da área de trabalho.
- Não exponha a Serra Tico-Tico à chuva.
- Não use a Serra Tico-Tico em ambientes molhados ou úmidos.
- Mantenha a zona de trabalho bem iluminada.
- Não use a Serra Tico-Tico na presença de líquidos ou gases inflamáveis.

1.2 Segurança Elétrica 

1.3 Segurança Pessoal

Não u�lize a Serra Tico-Tico para fins que não foi projetada.
Use roupas adequadas.
Não use roupas largas ou joias, pois podem ficar presas nas partes móveis 
da máquina.
O uso de calçados an�derrapantes é recomendado para trabalhos externos.
Use proteção para os cabelos se �ver cabelos longos.
Mantenha seus cabelos, roupas e luvas longe das peças móveis. A roupa 
folgada, jóias ou cabelos longos podem ser presos pelas partes em 
movimento.



Use EPI.
Use óculos de segurança.
Use uma máscara normal ou an�-poeira se as operações de trabalho 
gerarem poeira.

1.4 Uso de ferramentas e seus cuidados

Não use a Serra Tico-Tico se o cabo es�ver em más condições.
Nunca sacuda o cabo de alimentação para desconectá-lo da tomada 
elétrica.
Mantenha o cabo de alimentação longe do calor, de qualquer lubrificante e 
de todas as arestas afiadas.
Não force ferramentas pequenas para que façam o trabalho de uma 
ferramenta industrial.
Siga as instruções para subs�tuir acessórios.
Verifique se as chaves e outros disposi�vos de ajuste foram removidas da 
ferramenta antes de iniciá-la.
Verifique se o interruptor está na posição "desligado" ao conectar o cabo de 
alimentação na rede elétrica.
Não pouse a Serra Tico-Tico até que esteja totalmente parada. Partes 
móveis podem agarrar a super�cie e puxar a ferramenta fora de seu 
controle.
Não pressione a trava do disco ao iniciar ou durante a operação.
Não deixe a Serra Tico-Tico sem supervisão quando es�ver conectada a uma 
tomada elétrica. 
Este produto não é um brinquedo. Mantenha fora do alcance das crianças.
Remova qualquer chave de ajuste antes de ligar a Serra Tico-Tico. Uma 
chave de boca ou de ajuste unida a uma parte rota�va da ferramenta pode 
resultar em ferimento pessoal.
A guia de proteção ou outra parte danificada deve ser reparada ou 
subs�tuída por um centro de manutenção aprovado.
Subs�tua os interruptores com defeito em um centro de manutenção 
aprovado.
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Examine cabos de alimentação da serra �co-�coregularmente e repare-o 
quando es�ver danificado. U�lize um serviço de manutenção aprovado.
Examine os cabos de extensão regularmente e subs�tua-os se es�verem
estragados. Mantenha as alças secas, limpas e livres de qualquer 
lubrificante e qualquer graxa.
Desconecte a ferramenta da fonte de alimentação quando não es�verem 
em uso. Desconecte a ferramenta da fonte de alimentação antes e durante a 
subs�tuição de acessórios, como lâminas, brocas e disposi�vos de corte.
Quando a serra �co-�co for usada em área externa, use apenas cabos de 
extensão des�nados a uso externo e com marcação correspondente.
Verifique as peças danificadas.
Verifique o alinhamento ou travamento das partes móveis e a ausência de
quaisquer peças quebradas ou qualquer conserto e outras condições que 
possam afetar o funcionamento da serra �co-�co.
A guia de proteção ou outra parte danificada deve ser reparada ou 
subs�tuída por um centro de manutenção aprovado.
Subs�tua os interruptores com defeito em um centro de manutenção 
aprovado.

1.5 Conserto do equipamento

Não use a serra �co-�co se o interruptor não permi�r a mudança do estado 
ligado para o estado desligado.
O uso de qualquer acessório ou fixação diferente daquela recomendado 
neste manual de instruções pode representar um risco de ferimentos às 
pessoas.
Esta serra �co-�co cumpre as normas de segurança correspondentes. O 
reparo só deve ser feito por pessoas qualificadas usando apenas peças 
sobressalentes originais. Caso contrário pode expor o usuário a perigos 
significa�vos.
Use grampos ou outra forma prá�ca para prender e apoiar a peça de 
trabalho a um plataforma estável. Segurar a peça de trabalho com as mãos 
ou contra o corpo deixa-o instável e pode levar à perda de controle.

1.6 Instruções adicionais de segurança



2. APLICAÇÃO

A serra �co-�co foi projetada para trabalhos de cortes em madeira, aço e alumínio.

Mantenha as e�quetas e placas de iden�ficação na serra �co-�co. Estes 
carregam informações de segurança importante.
Evite par�das não intencionais. Prepare-se para começar o trabalho antes 
de ligar a ferramenta.
Ao usar uma ferramenta elétrica portá�l, mantenha um aperto firme na 
ferramenta com as duas mãos. 
Os avisos, precauções e instruções discu�dos neste manual de instruções 
não pode abranger todas as condições e situações possíveis que podem 
ocorrer. Deve ser entendido pelo operador que bom senso e cautela são 
fatores que não pode ser integrado neste produto, mas deve ser fornecido 
pelo operador.
Não force além do limite. Mantenha o apoio e o equilíbrio adequado todas 
as vezes em que u�lizar a ferramenta. Isso permite melhor controle da 
ferramenta em situações inesperadas.



3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO PRT-500

Frequência

Entrada de potência

220V ou 127V

60Hz

Tensão

500 W

Rotações (sem carga)

Profundidade de corte

3000 RPM

55mm

1,2 kgPeso



4. APRESENTAÇÃO

INTERRUPTOR 

PROTEÇÃO
PLÁSTICA 

ENCAIXA PARA 
LÂMINA DE SERRA

SAÍDA DE
RESÍDUOS

CABO DE 
ALIMENTAÇÃO



5. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Atenção: Antes de fixar ou remover qualquer acessório da ferramenta, 
assegure-se de que o ga�lho não esteja pressionado e o plugue esteja 
desconectado da rede elétrica.

Fixação da lâmina de serra na ferramenta: 
- Remova manualmente a proteção plás�ca, desencaixando ela para fora 
da ferramenta; 
- Afrouxe ambos os parafusos hexagonais que fixam o suporte da lâmina 
de serra, u�lizando as chaves L hexagonais que acompanham a 
ferramenta;
 - Encaixe a serra de corte, com os dentes voltados para frente, no suporte. 
Aperte o parafuso menor, e posteriormente o maior, cer�ficando-se de 
que a serra foi presa firmemente.

5.1 Instalação da Lâmina



Para remover a proteção plás�ca, primeiramente 
remova a borda da proteção contra pó. Em seguida, 
deslize para cima. Puxe a proteção plás�ca. 
Para subs�tuí-la, coloque a proteção plás�ca na 
frente do fio de aço. Pressione para dentro e em 
seguida deslize para cima até que a�nja a ranhura. 
AVISO! Não opere a ferramenta sem a proteção! 

5.2 Protetor Frontal

5.3 Operação

Se a ferramenta aquecer de forma demasiada, trabalhe sem carga por 
alguns minutos com o obje�vo de refrigerar o motor e a estrutura do 
equipamento;

Evite trabalhar por muito tempo u�lizando baixas velocidades de rotação;

Quando a operação es�ver finalizada, deixe a ferramenta trabalhar sem 
carga por um curto período de tempo com o obje�vo de soltar a poeira e a 
sujeira, presas na serra e na ferramenta.

Mantenha a lâmina da serra sempre afiada e em boas condições de uso. 
U�lize lâminas de aço rápido (HSS) quando for necessário cortar aços
ou madeiras de alta dureza;

Para cortes em madeiras é recomendado u�lizar a velocidade de operação 
máxima;

Para cortes em aço e metais duros é recomendado u�lizar velocidades 
médias.
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6. MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO

AVISO! PARA EVITAR LESÕES GRAVES POR FALHA DA FERRAMENTA:
Não use equipamentos danificados. Se ocorrer ruído ou vibração 
anormal, faça com que o problema seja corrigido antes do u�lizar a 
ferramenta.

1. ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO, inspecione o estado geral da ferramenta. 
Verifique se há peças soltas , desalinhadas , rachadas ou quebradas.
Verifique a fiação elétrica e qualquer outra condição que possa afetar sua 
segurança.

2. APÓS O USO, limpe as super�cies externas da ferramenta com um 
pano limpo.

3. PARA LIMPAR: As aberturas de ven�lação devem ser man�das limpas e 
livres de sujeira. Use óculos de segurança adequados e máscara / 
respirador contra poeira antes de limpar os dutos.
A forma mais eficaz de limpar as aberturas de ven�lação é com ar 
comprimido.  Não use solventes.
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7. ANOTAÇÕES
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