
Manual de Instruções 
SERRA DE BANCADA DE 10" 

NSBC10 – 110V~220V

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

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

Obrigado por comprar um produto NAGANO. Com operação e manutenção adequadas, ele lhe 
fornecerá um desempenho longo e satisfatório. Para fazer melhor uso de sua Serra de 
Bancada Circular, ASSEGURE-SE de familiarizar-se com TODO o conteúdo deste Manual do 
Usuário antes de operar e realizar serviços de manutenção em seu equipamento.  
Caso necessite de manutenção, peças de reposição ou análise de garantia, por favor, dirija-se 
a uma Assistência Técnica Autorizada ou entre em contato com o Distribuidor mais próximo. 
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ESPECIFICAÇÕES
Modelo NSBC10 
Potência de entrada nominal 1600W 
Velocidade sem carga 4700RPM 
Tamanho da Lâmina Ø254x2.8xØ30mm 
Capacidade Máxima de Corte 80mm (90º) / 60mm (45º) 
Intervalo de Inclinação da Lâmina 0-45º
Tamanho da Bancada 430x638mm 
Frequência nominal 60HZ 
Ruído 104db 
Vibração ah = 3.0m/s2 
Tensão Nominal 110V ~220V 

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 

ATENÇÃO! Ao utilizar ferramentas elétricas, as precauções básicas de segurança devem ser 
seguidas sempre para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e lesões corporais, incluindo o 
seguinte. 
Ler todas as instruções antes de operar este produto e guardar estas instruções. 

Operação segura 
1. Manter a área de trabalho limpa.
- Áreas e bancos desordenados podem causar lesões.
2. Considerar o ambiente de área de trabalho.
- Não expor as ferramentas à chuva.
- Não utilizar ferramentas em locais úmidos ou molhados.
- Manter a área de trabalho bem iluminada.
- Não utilizar ferramentas na presença de líquidos ou gases inflamáveis.
3. Proteger-se contrachoques elétricos.
- Evitar o contato do corpo com superfícies aterradas ou enterradas (por exemplo, tubulações,
radiadores, fogões, geladeiras, outras superfícies metálicas).
4. Manter outras pessoas longe da área de trabalho.
- Não permitir que pessoas, especialmente crianças, que não estejam envolvidas no trabalho, toquem a
ferramenta ou a extensão e mantenha-as longe da área de trabalho.
5. Armazenar as ferramentas ociosas.
-Quando não estiverem em uso, as ferramentas devem ser armazenadas em locais secos e trancados,
fora do alcance de crianças.
6. Não forçar a ferramenta.
- Ela trabalhará melhor e de forma mais segura no serviço que foi pretendida.
7. Utilizar a ferramenta certa.
- Não forçar ferramentas pequenas para fazer o trabalho de uma ferramenta pesada.
- Não utilizar ferramentas para fins não previstos; por exemplo, não usar serras circulares para cortar os
membros das árvores ou troncos.
8. Vestir-se adequadamente.
- Não usar roupas soltas ou joias, elas podem ficar presas em peças móveis.
- Calçado antideslizante é recomendado quando trabalhar em ambiente externo.
- Usar touca protetora para cabelos longos.
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9. Usar equipamento de proteção. 
- Usar óculos de segurança. 
- Usar máscara facial ou contra poeira se as operações de trabalho criarem poeira. 
10. Conectar o equipamento de extração de poeira. 
- Se a ferramenta for fornecida para a conexão do equipamento de coleta e extração de pó, certifique-se 
de que eles estejam conectados e usados corretamente. 
11. Não force o cabo. 
- Nunca puxar o fio para desligar a tomada. Manter o fio afastado do calor, óleo e bordas afiadas. 
12. Realizar o trabalho de forma segura. 
- Sempre que possível, usar amortecedores ou um torno para realizar o trabalho. É mais seguro do que 
realizar o trabalho manualmente. 
13. Não se debruçar sobre a bancada. 
- Manter a posição e balanço adequados em todos os momentos. 
14. Guardar as ferramentas com cuidado. 
- Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas para um desempenho melhor e mais seguro. 
- Seguir as instruções para lubrificação e troca de acessórios. 
- Inspecionar periodicamente os cabos das ferramentas e, caso sejam danificados, reparar com um 
serviço autorizado. 
- Inspecionar os cabos de extensão periodicamente e substituí-los, se estes estiverem danificados. 
- Manter as alças secas, limpas e livres de óleo e graxa. 
15. Desconectar as ferramentas. 
- Quando não estiver em uso, antes da manutenção e quando trocar acessórios como: lâminas, brocas e 
cortadores, desconectar as ferramentas da fonte de alimentação. 
16. Remover as chavetas de ajuste e chaves. 
- Criar o hábito de verificar se as chaves e chavetas de ajuste foram removidas da ferramenta antes de 
ligá-la. 
17. Evitar o início involuntário do equipamento. 
- Certificar-se que o interruptor esteja na posição "desligado" quando ligar. 
18. Usar cabos de extensão externos. 
- Quando a ferramenta for utilizada ao ar livre, usar somente cabos de extensão destinados a uso 
externo e assim marcados. 
19. Ficar atento. 
- Observar o que está fazendo, usar o senso comum e não operar a ferramenta quando estiver cansado. 
20. Verificar as peças danificadas. 
- Antes de continuar a utilizar a ferramenta, esta deve ser cuidadosamente verificada para determinar se 
irá funcionar corretamente e executar a função pretendida. 
- Verificar o alinhamento e ligação das peças móveis, quebra de peças, montagem e quaisquer outras 
condições que possam afetar sua operação. 
- Uma proteção ou outra peça danificada deve ser devidamente reparada ou substituída por um centro 
de assistência autorizado. 
- Substituir os interruptores defeituosos em um centro de assistência autorizado. 
- Não utilizar a ferramenta se o interruptor não ligar e desligar. 
21. Aviso. 
- O uso de qualquer acessório ou anexo que não seja o recomendado neste manual de instruções pode 
apresentar risco de lesões corporais. 
22. Reparar suas ferramentas com uma pessoa qualificada. 
- Esta ferramenta elétrica está em conformidade com as regras de segurança relevantes. Os reparos só 
devem ser efetuados por pessoas qualificadas, que utilizem peças sobressalentes originais, caso 
contrário, poderá resultar em perigo considerável para o usuário. 



6 

 

23. Se a substituição do cabo de alimentação for necessária, isto deve ser feito pelo fabricante ou seu 
agente, a fim de evitar um risco para sua segurança. 
24. Para ferramentas destinadas a conexões em uma rede de abastecimento de água. 
- Para as ferramentas fornecidas com um PRCD: Nunca utilizar a ferramenta sem o PRCD fornecido com 
a ferramenta. 
- Para as ferramentas equipadas com um transformador de isolamento: Nunca utilizar a ferramenta sem 
o transformador entregue com a ferramenta ou do tipo especificado nestas instruções. 
- A substituição do plugue ou cabo de alimentação deve ser sempre realizada pelo fabricante da 
ferramenta ou pela sua organização de serviço. 
- Manter as peças elétricas da ferramenta longe da água e longe de pessoas na área de trabalho. 

CONSELHOS DE SAÚDE 

ATENÇÃO! Ao perfurar, lixar, serrar ou moer, partículas de poeira serão produzidas. Em alguns 
casos, dependendo dos materiais com os quais você está trabalhando, essa poeira pode ser 
particularmente prejudicial (por exemplo, chumbo da tinta brilhante antiga). 
É aconselhável considerar os riscos associados aos materiais com os quais trabalha e reduzir o risco de 
exposição. Você deve: 
-Trabalhar em uma área bem ventilada. 
-Trabalhar com equipamento de segurança aprovado, tais como máscaras contra poeira, que são 
especialmente concebidas para filtrar partículas microscópicas. 

INSTRUÇÕES ADICIONAIS DE SEGURANÇA PARA SUA SERRA DE BANCADA 
- Utilizar proteção ocular. 
- Não utilizar a ferramenta na presença de líquidos ou gases inflamáveis. 

- NUNCA utilizar a ferramenta com uma lâmina de corte abrasiva instalada. 
- Verificar cuidadosamente a lâmina quanto a fissuras ou danos antes da operação. Substituir a lâmina 
rachada ou danificada imediatamente. 
- Utilizar apenas as lâminas de serra recomendadas pelo fabricante e que estejam de acordo com a 
EN847-1 e observar se a lâmina separadora não está mais espessa que a largura de corte pela lâmina da 
serra, nem mais fina que o corpo da lâmina. 
- Utilizar sempre os acessórios recomendados neste manual. O uso de acessórios impróprios, tais como: 
lâminas de corte abrasivas, pode causar ferimentos. 
- Selecionar a lâmina de serra correta para o material a ser cortado. 
- Não utilizar lâminas de serra fabricadas com aço de alta velocidade. 
- Para reduzir o ruído emitido, certificar-se sempre de que a lâmina está afiada e limpa. 
- Utilizar lâminas de serra afiadas corretamente. Observar a velocidade máxima marcada na lâmina da 
serra. 
- Limpar o fuso, flanges (especialmente a superfície de montagem) e a porca hexagonal antes de instalar 
a lâmina. A má instalação pode causar vibração/oscilação ou deslizamento da lâmina. 
- Utilizar o protetor de lâmina de serra e a lâmina separadora para cada operação para a qual possa ser 
utilizada, incluindo todas as operações de serragem. Instalar sempre a proteção da lâmina de acordo 
com as instruções fornecidas neste manual. Através das operações de serragem, estão aquelas em que a 
lâmina corta completamente através da peça de trabalho em corte radial ou transversal. NUNCA usar a 
ferramenta com um protetor de lâmina com defeito ou fixar o protetor da lâmina com uma corda, fio, 
etc. Qualquer operação irregular do protetor da lâmina deve ser corrigida imediatamente. 
- Fixar novamente a proteção e a lâmina separadora imediatamente após completar uma operação que 
requer a remoção da proteção. 
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- Não cortar objetos metálicos, tais como pregos e parafusos. Inspecionar e remover todos os pregos, 
parafusos e outros materiais estranhos da peça antes da operação. 
- Remover as chaves, peças de corte, etc. da bancada antes de ligar o interruptor. 

- NUNCA coloque as mãos ou dedos perto do disco. Manter as mãos fora da linha da lâmina de 
serra.  

- NUNCA ficar ou permitir que qualquer outra pessoa fique no caminho da lâmina da serra. 
- Certificar-se de que a lâmina não está em contato com a lâmina separadora ou peça de trabalho antes 
do interruptor ser colocado na posição “ligado”. 
- Antes de utilizar a ferramenta numa peça de trabalho real, deixe-a funcionar durante algum tempo. 
Prestar atenção na vibração ou oscilações que poderiam indicar uma má instalação ou uma lâmina mal 
balanceada. 
- A ferramenta não deve ser utilizada para ranhurar, entalhar ou chanfrar. 
- Substituir a inserção da bancada quando usada. 

- NUNCA fazer quaisquer ajustes enquanto a ferramenta estiver funcionando. Desconectar a 
ferramenta antes de quaisquer ajustes. 
- Usar uma vareta de impulso quando necessário. Varetas de impulso DEVEM ser usadas para romper 
peças de trabalho estreitas a fim de manter suas mãos e dedos afastados da lâmina. 
- Guardá-la sempre quando esta não estiver sendo utilizada. 
- Prestar atenção especial às instruções para reduzir o risco de RECUO. RECUO é uma reação repentina a 
uma lâmina de serra presa, amarrada ou desalinhada. O RECUO causa a ejeção da peça de trabalho da 
ferramenta de volta para o operador. 
Os RECUOS PODEM CONDUZIR A LESÕES PESSOAIS GRAVES. Evitar RECUOS mantendo a lâmina afiada, 
a guia de alinhamento paralela à lâmina, a lâmina separadora e o protetor da lâmina no lugar correto e 
operando corretamente; não soltar a peça de trabalho até que tenha empurrado por toda a lâmina e 
não romper a peça de trabalho que está torcida, deformada ou não tem uma borda reta para guiar ao 
longo da cerca. 
- Não realizar qualquer operação à mão livre. “À mão livre” significa usar suas mãos para apoiar ou guiar 
a peça de trabalho, ao invés de uma guia de alinhamento ou medidor de mitra. 

- NUNCA tocar ao redor ou sobre a lâmina de serra. NUNCA pegar uma peça até que a serra da 
lâmina pare completamente. 
- Evitar alimentação abrupta e rápida. Alimentar o mais lentamente possível ao cortar peças de trabalho 
duras. 
Não dobrar nem torcer a peça durante a alimentação. Se você bloquear ou emperrar a lâmina na peça 
de trabalho, desligar a ferramenta imediatamente. Desconecte a ferramenta. Liberar o emperramento. 

- NUNCA retirar as peças de corte perto da lâmina ou tocar no protetor da lâmina enquanto a 
lâmina estiver operando. 
- Extrair todos os nós soltos da peça de trabalho ANTES de começar a cortar. 
- Não abusar do cabo. Nunca puxar o cabo para desconectá-lo do receptáculo. Manter o cabo longe do 
calor, óleo, água e bordas afiadas. 
- Conectar a ferramenta a um dispositivo coletor de pó ao serrar. 
- A proteção pode ser levantada durante a montagem da peça e para facilitar a limpeza. Sempre 
certificar-se que a capa do protetor está abaixada e nivelada contra a serra de bancada antes de ligar a 
ferramenta. 
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Reduzir o risco de recuo 
- Utilizar sempre o ajuste correto de profundidade da lâmina. O topo dos dentes da lâmina deve 
desobstruir a peça de trabalho por 1/8 " (3,2 mm) a ¼ " (6,4 mm). 
- Inspecionar a peça de trabalho para nós ou pregos antes de iniciar um corte. Extrair qualquer nó solto 
com um martelo. Nunca serrar um nó solto ou prego. 
- Sempre utilizar a guia de alinhamento quando cortar e o medidor de mitra ao realizar um corte 
transversal. Isso ajuda a evitar torções da madeira no corte. 
- Sempre usar lâminas limpas, afiadas e adequadamente configuradas. Nunca realizar cortes com 
lâminas cegas. 
- Para evitar a compressão da lâmina, suportar o trabalho corretamente antes de iniciar um corte. 
- Ao fazer um corte, usar uma pressão constante e uniforme. Nunca forçar cortes. 
- Não cortar madeira úmida ou deformada. 
- Sempre segurar firmemente a peça de trabalho com as duas mãos ou com empurra paus. Manter seu 
corpo em uma posição equilibrada para estar pronto para resistir ao recuo, se ocorrer. Nunca ficar de pé 
diretamente em linha com a lâmina. 
- Usar o tipo de lâmina correta para o corte que está sendo realizado. 
 

VIBRAÇÃO 
A Diretiva Europeia de Agentes Físicos (Vibração) foi introduzida para ajudar a reduzir as lesões de 
síndrome de vibração de apoio manual aos usuários de ferramentas elétricas. A diretiva exige que os 
fabricantes e fornecedores de ferramentas elétricas forneçam resultados de ensaios de vibração 
indicativos para permitir que usuários tomem decisões informadas sobre o período de tempo em que 
uma ferramenta elétrica pode ser utilizada com segurança numa base diária e a escolha da ferramenta.  
 
Valores de vibração total determinados de acordo com EN61029: 
Descrição do modo de trabalho 1 Valor de emissão de vibração ah = 3.0m/s2 

 Incerteza K = 1.5m/s2 
O valor de emissão de vibrações declarado deve ser utilizado como um nível mínimo e deve ser usado 
com a orientação atual sobre a vibração. 
A emissão de vibrações declarada foi medida de acordo com um ensaio normalizado acima indicado, e 
pode ser utilizada para comparar uma ferramenta com outra. O valor de emissão de vibração declarado 
pode também ser utilizado numa avaliação preliminar de exposição. 

Aviso: O valor de emissão de vibração durante a utilização real da ferramenta elétrica pode diferir 
do valor declarado, dependendo da forma como a ferramenta é utilizada, dependendo dos seguintes 
exemplos e outras variações de como a ferramenta é utilizada: 
- Como a ferramenta é usada e os materiais sendo cortados ou perfurados.  
- Se a ferramenta está em bom estado e bem mantida. 
- Uso do acessório correto para a ferramenta e assegurar-se de que esteja afiado e em bom estado. 
O aperto do cabo nas alças. 
E se a ferramenta está sendo usada conforme planejado pelo design e de acordo com as instruções. 
Esta ferramenta pode causar síndrome de vibração de apoio manual se o uso não for adequadamente 
gerido. 

Aviso: Identificar medidas de segurança para proteger o operador com base numa estimativa de 
exposição nas condições reais de utilização (considerando todas as partes do ciclo de operação, tais 
como os tempos em que a ferramenta é desligada e quando está em marcha lenta além do tempo de 
disparo). Nota: A utilização de outras ferramentas reduzirá o período de trabalho total dos usuários 
nesta ferramenta. 
Ajudar a minimizar o risco de exposição à vibração.  
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SEMPRE usar cinzéis, brocas e lâminas afiadas 
Manter esta ferramenta de acordo com estas instruções e bem lubrificada (quando apropriado) 
 

Símbolos 
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Peças de Montagem da Serra Circular de Bancada 

 
1. Suporte da vareta de impulso 11. Lâmina 
2. Suporte 12. Medidor de Mitra 
3. Interruptor de ligar/desligar 13. Bancada de extensão direita 
4. Interruptor de reinicialização por sobrecarga 14. Alça de bloqueio biselada 
5. Alça de bloqueio da guia de alinhamento 15. Volante de ajuste do chanfro 
6. Bancada de trabalho 16. Botão de ajuste de altura 
7. Guia de alinhamento 17. Pé de borracha 
8. Bancada de extensão esquerda 18. Vareta de impulso 
9. Proteção da lâmina 19. Chave de lâmina 
10. Lâmina separadora  
 

Aviso: Antes de utilizar a sua serra de bancada, ler atentamente o manual de instruções. 

Aviso: Remover cuidadosamente a serra de bancada da embalagem e remover o protetor de todo 
o motor. 

Aviso: Não ligar à fonte de alimentação antes da montagem, ajuste e manutenção. 
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MONTAGEM DA SERRA DE BANCADA 
 

1. Para montar o suporte de pernas (Fig. 1-5) 
- Desembalar todas as peças e agrupar por tipo e tamanho. 
Consultar a Fig. 1 para quantidades corretas. 
- Colocar um suporte de perna superior longo (1) na parte superior 
de uma perna (2) usando um parafuso, uma arruela lisa, uma 
arruela de pressão e uma porca hexagonal. (Fig. 2) 

 
 
 
 
 
 

 
NOTA: Não apertar os parafusos até que o suporte esteja devidamente alinhado (consultar o passo 8). 
- Fixar a outra extremidade do suporte de perna superior (1) à parte superior de outra perna (2) usando 
um parafuso, uma arruela lisa, uma arruela de pressão e uma porca hexagonal. 
- Fixar um suporte de perna inferior longo (3) no centro de cada perna (2) usando um parafuso, uma 
arruela lisa, uma arruela de pressão e uma porca hexagonal. Isso completa a seção da armação frontal.  
- Montar a seção da estrutura traseira exatamente da mesma maneira. 
- Juntar os conjuntos de armação dianteira e traseira aos dois suportes superiores curtos (4) e dois 
suportes inferiores curtos (5) usando um parafuso, uma arruela lisa, uma arruela de pressão e uma 
porca hexagonal. (Fig. 4) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pernas do carrinho (4 pçs)

Suportes de perna superior longos (2 pçs)

Suporte de pernas superior curtos (2pçs)

Suportes de perna inferior curtos (2 pçs)

Suportes de perna in ferior longos (2  pçs)

Pés de borracha (4pçs)

12 parafusos M6 x com porcas M6
6 arruelas lisas
6 arruelas de pressão (16pçs)
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- Inserir o pé de borracha (6) na parte inferior de cada perna. (Fig. 5) 
- Colocar o suporte em uma superfície plana e ajustar de modo que 
todas as    pernas fiquem em contato com o chão e estejam em ângulos 
semelhantes ao chão. Apertar todos os parafusos. 
NOTA: O suporte não deve oscilar após todos os parafusos terem sido 
apertados. 
 

 

2. Encaixar a serra de bancada no suporte (Fig. 6) 
- Colocar o suporte em uma superfície nivelada e nivelar o 
suporte no chão. 
- Colocar a serra de bancada sobre o suporte, alinhando os 
orifícios na base com os orifícios no suporte. 
- Inserir quatro porcas hexagonais M6 x 25 (1) juntamente 
com arruelas lisas 6 (2) nos orifícios alinhados. 
- Apertar as quatro porcas hexagonais M6 (3) e os parafusos 
sextavados (1).  
NOTA: Não apertar demais os parafusos que prendem a serra 
ao suporte. Isso pode danificar a base da serra. 

3. Para montar as bancadas de extensão (Fig. 6-10a) 
- Fixar a bancada de extensão esquerda à bancada principal 
com três arruelas lisas  
6, três arruelas de pressão 6, três porcas hexagonais M6 e três 
parafusos sextavados M6 x 16 (ver Fig. 6-8). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Parafusos Hexagonais M6x25 (4pçs)

Arruelas lisas 6 (4pçs)

Porcas hexagonais M6 (4pçs)

Bancada de extensão trase ira  (1pç)

Vigas de extensão traseiras (2pçs)

Barras de apoio (4pçs)
Parafusos sextavados M6x12 (4pçs)

Parafusos sextavados M 6x16 (14pçs)

Arruelas lisas 6 (22pçs)

Porcas hexagonais M6 (14pçs)

Arruelas de pressão 6 (14pçs)
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NOTA: Um furo (1) na bancada de extensão deve estar na frente após finalizado. 
- Fixar duas barras de apoio na bancada de extensão com arruelas lisas 6, arruelas 
de pressão 6, porcas hexagonais M6 e parafusos sextavados M6 x 16. Posicionar a 
outra extremidade das barras no gabinete com arruelas lisas 6, porcas hexagonais 
6 e parafusos sextavados M6 x 16. (Ver Fig. 9-10) 
- Concluir a montagem da extensão direita repetindo o procedimento acima. 
- Alinhar os furos na bancada de extensão traseira com as vigas de extensão 
traseiras e a bancada de trabalho. 
- Posicionar a bancada de extensão traseira e as vigas de extensão traseiras com 
arruelas lisas 6, arruelas de pressão 6 e parafusos sextavados M6 x 12. 

4. Montar o trilho frontal (Fig. 11-13) 
- Alinhar os furos no trilho frontal com as bancadas de extensão e a bancada 
principal. 
- Fixar o trilho dianteiro no lugar com arruelas lisas 6, arruelas de pressão 6, 
porcas hexagonais M6 e parafusos sextavados M6 x16. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Trilho frontal (1pç)

Arruelas lisas (6pçs)

Porcas hexagonais (6pçs)

Arruelas de pressão (6pçs)

Parafusos sextavados M6x16 (16pçs)
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5. Para montar o suporte da vareta de impulso (Fig. 14) 
Existe um suporte da vareta de impulso esquerda da máquina. Você 
pode conectar o suporte da vareta de impulso com quatro parafusos 
fornecidos e pode inseri-la quando não estiver utilizando. 
 

6. Para montar a lâmina separadora (Fig. 15-16) 
- Soltar os oito parafusos philips (1) com a chave de fenda e retirar a 
inserção da bancada. (Fig. 15) 
- Afrouxar a porca da lâmina separadora com uma chave de boca de 
10 mm (não fornecida), retirar o parafuso M6 x 45, a arruela lisa 6 e a 
porca hexagonal 6. 
- Soltar a alavanca de bloqueio do bisel da lâmina e inclinar o volante 
de ajuste do bisel para 90°; girar o botão de ajuste de altura para 
elevar a lâmina até sua posição mais alta. Apertar a alavanca de 
bloqueio do bisel da lâmina. 
- Desapertar o botão de três asas (2) para inserir a lâmina 
separadora (3) e empurrar para baixo; quando ouvir um "clique", o 
pino está bloqueado no furo da lâmina separadora. 
- Apertar o botão de três asas (2). 
- Reinstalar a inserção da bancada. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suporte da vareta de impulso (2pçs)

Parafusos (4pçs)

Lâmina separadora parafuso M6x45
Arruela lisa 6 e porca hexagonal M6
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7. Para montar a proteção da lâmina (Fig. 17-18) 
AVISO: O protetor da serra deve estar sempre em posição para evitar o contato 
com a lâmina. Ele deve levantar e estar sobre a peça de trabalho quando a 
mesma passar através da serra. 
- Fixar o protetor da lâmina na lâmina separadora, de modo que o furo no 
protetor e o furo na lâmina separadora sejam alinhados. 

- Introduzir o parafuso M6 x 45 e montar a arruela lisa 6 e a porca sextavada M6. 
- Apertar a porca hexagonal o suficiente para que o protetor se apoie no tampo 
da bancada, mas se levante quando a peça for empurrada para dentro da 
bancada. 
- O protetor da lâmina DEVE estar no lugar.  
AVISO: O protetor da lâmina deve retornar à sua posição de repouso após a peça 
ser cortada. 

8. Para montar a guia de alinhamento na bancada (Fig. 19-21) 
- A alça de travamento da guia de alinhamento pode ser montada à esquerda ou 
à direita do tubo da guia de alinhamento, como ilustrado nas Figuras 19 e 20. 
- Soltar a alavanca de bloqueio, colocar a guia de alinhamento na bancada da 
serra, manter a guia nivelada sobre a bancada e, em seguida, empurrar a 
alavanca de bloqueio da guia de alinhamento para fechar a guia de alinhamento 
na posição. 

9. Usar o orifício de extração de poeira (Fig. 22)  
AVISO: Para evitar o risco de incêndio, limpar e remover a serragem na serra 
frequentemente. 
- Para evitar o acúmulo de serragem no interior da carcaça da serra e obter um 
melhor resultado, conectar uma mangueira de vácuo (não incluída) no orifício de 
extração de poeira. NÃO operar a serra com a mangueira no local, a menos que o 
vácuo esteja ligado. 
- Se a serra for operada sem o vácuo conectados, parte do pó será soprado para 
fora do orifício de extração de pó. Após o uso prolongado, o sistema de coleta de 
poeira da serra pode ficar obstruído. 
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CONTROLES DE OPERAÇÃO 
1. Interruptor de segurança Liga-Desliga (Fig. 23) 
AVISO: Antes de ligar o interruptor, certificar-se de que a proteção da lâmina está instalada 
corretamente e funcionando de forma adequada. 
Para ligar a máquina, empurrar o interruptor (1) para a posição LIGA. (Ver Fig. 23). Ao ligar o interruptor, 
fique de pé ao lado da lâmina e nunca em frente. 
Permitir que a lâmina atinja a velocidade máxima antes de cortar. Para parar a máquina, empurrar o 
interruptor para a posição DESLIGA. 
 

 
 

2. Interruptor de reinicialização por sobrecarga (Fig. 23) 
Esta serra está equipada com um interruptor de reinicialização por sobrecarga. Ele está situado no topo 
imediato do interruptor de segurança Liga-Desliga. 
O interruptor de reinicialização (2) (ver Fig. 23) irá reiniciar o motor após desligar devido a sobrecarga 
ou baixa tensão. 
Se o motor parar durante o funcionamento, empurrar o interruptor para a posição DESLIGA. Aguardar 
aproximadamente cinco minutos para que o motor arrefeça e pressionar o interruptor de 
reinicialização. Agora você pode mudar para a posição LIGA novamente. 
AVISO: Para evitar ferimentos e impedir acidente na inicialização quando o interruptor de reinicialização 
for pressionado, o interruptor liga/desliga deve estar na posição DESLIGA e o cabo de alimentação deve 
ser desligado da tomada enquanto a serra estiver arrefecendo. O sobreaquecimento pode ser causado 
por um cabo de extensão de tamanho inferior, um cabo de extensão muito longo, peças desalinhadas 
ou uma lâmina cega. Inspecionar a serra antes de usá-la novamente. 
 

3. Botão de ajuste da altura (Fig. 24) 
O botão de ajuste da altura (1) é utilizado para elevar e baixar a lâmina. Girar no sentido horário para 
baixar a lâmina e no sentido anti-horário para levantar. (Ver Fig. 24) 
 

4. Volante de ajuste do bisel (Fig. 24) 
O volante de ajuste do bisel (2) é usado para inclinar a lâmina para o corte do bisel. Desapertar a 
alavanca de bloqueio do bisel, girar o volante de ajuste do bisel no sentido horário para inclinar para a 
esquerda, e no sentido anti-horário para inclinar para a direita (Ver Fig. 24) 
 

5. Alavanca de bloqueio do bisel (Fig. 24) 
A alavanca de bloqueio do bisel (3) bloqueia a lâmina no ângulo de inclinação desejado. Para soltar, girar 
no sentido anti-horário. Ao ajustar o ângulo do corte, soltar completamente. Antes de ligar a serra de 
bancada, certificar-se de que ela está firmemente apertada para que a lâmina não se desloque durante 
a operação da serra de bancada. (Ver Fig. 24) 
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6. Lâmina separadora 
Essa lâmina separa o corte de serra em uma peça de trabalho. Isso evita a possível conexão e recuo. 
 

7. Guia de alinhamento 
Esta guia é usada para todas as operações de corte. Nunca cortar à mão livre sem a guia no lugar e 
travada com segurança. 
 

8. Medidor de mitra 
O cabeçote é bloqueado na posição desejada para corte transversal ou chanfrado apertando a alavanca 
de bloqueio. 
Sempre apertar firmemente quando estiver em uso. 
 

9. Vareta de impulso (Fig. 25) 
Varetas de impulso são dispositivos utilizados para empurrar com segurança uma peça de trabalho 
através da lâmina ao invés de usar as mãos. Elas podem ser feitas de madeira de sucata, em vários 
tamanhos e formas, para serem usadas em um projeto específico. A vareta de impulso deve ser mais 
estreita que a peça de trabalho, com um entalhe de 90 ° em uma extremidade e em forma de 
empunhadura na outra extremidade.  
Usar uma vareta de impulso sempre que a guia estiver a 2" (5 cm) ou mais da lâmina. A vareta de 
impulso deve ser usada no lugar da mão do usuário para guiar o material entre a guia e a lâmina. Ao 
utilizá-la a extremidade do trilho do quadro deve ser quadrada. 
A vareta de impulso contra uma extremidade irregular pode escorregar ou empurrar a peça de trabalho 
para longe da guia.  
AVISO: Não colocá-la na parte traseira da peça de trabalho, pois o ela pode pressionar a peça de 
trabalho causando um recuo e prendendo a lâmina no corte da serra, caso esteja posicionada 
incorretamente. Pode causar lesões pessoais graves. 
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OPERAÇÕES BÁSICAS DA SERRA DE BANCADA 
Por razões de segurança, verificar se o operador leu a seção intitulada como diretrizes gerais de 
segurança para a serra de bancada antes de operar a mesma. Antes de cada utilização da serra de 
bancada, verificar o seguinte: 
- Se a lâmina está apertada. 
- Se o botão de bloqueio do bisel da lâmina está bloqueado. 
- Se estiver cortando, verificar se o parafuso de bloqueio da guia de alinhamento está apertado e se a 
guia está paralela ao ângulo do medidor de mitra e a lâmina. 
- Se, no corte transversal, o parafuso do medidor de mitra está apertado. 
- Se o protetor da lâmina e a lâmina separadora estão no lugar e funcionando corretamente. 
- Se os óculos de segurança estão gastos. 
- A falha em aderir a estas regras de segurança aumentará muito as chances de lesões. Antes de utilizar 
a serra de bancada, polir o tampo da mesa com cera de polimento automotiva para mantê-la limpa e 
facilitar o deslizamento da peça de trabalho. 
Existem dois tipos básicos de cortes de serra de bancada: corte radial e transversal. Corte radial refere-
se ao corte ao longo do comprimento do veio da madeira e da peça de trabalho. Corte cruzado refere-se 
a corte através da largura ou ao longo do veio da madeira e da peça de trabalho. Esta distinção pode ser 
difícil de fazer com materiais feitos manualmente. Portanto, o corte de um pedaço de material em uma 
largura diferente é um corte radial e o corte através da dimensão curta é um corte transversal. 
Nenhuma operação pode ser realizada com segurança à mão livre: corte radial requer o uso da guia de 
alinhamento e o corte transversal requer o uso do medidor de mitra. Nunca utilizar a guia de 
alinhamento e o medidor de mitra ao mesmo tempo durante a operação de corte. 

Aviso: Não utilizar mais de uma guia de alinhamento ou uma combinação de um medidor de mitra 
e uma guia de alinhamento ao mesmo tempo durante uma operação de corte. 
 

 
1. Corte radial (Fig. 26) 
- Remover o medidor de mitra e fixar a guia de alinhamento à mesa. 
- Levantar a lâmina até que esteja aproximadamente a 1/8 "(3,2 mm) acima da parte superior da peça 
de trabalho. 
- Colocar a peça de trabalho plana sobre a mesa e contra a guia, de modo que a parte maior da peça de 
trabalho esteja entre a lâmina e a guia. Manter a peça a aproximadamente 1" (2,5 cm) longe da lâmina. 
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- Ligar a serra e aguardar até que a lâmina alcance a velocidade máxima. 
- Alimentar a peça de trabalho lentamente na lâmina, empurrar para a frente na seção da peça de 
trabalho que passará entre a lâmina e a guia. 
- Não colocar os polegares sobre o tampo da mesa. Segurar sempre a peça de trabalho enquanto a 
lâmina estiver girando. Não soltar a peça a fim de alcançar a vareta de impulso. Quando ambos os 
polegares tocarem na extremidade dianteira da mesa, completar o corte usando a vareta de impulso. 
- Sempre usar a vareta de impulso ao executar operações de corte radial. 
- Continuar a empurrar a peça de trabalho com a vareta de impulso até que o protetor de lâmina seja 
ultrapassado e limpar a parte traseira da mesa. 
- Não puxar a peça de trabalho para trás enquanto a lâmina estiver girando. Desligar o interruptor e 
desconectar o cabo de alimentação. Aguardar até que a lâmina pare completamente e deslizar a peça 
para fora. 
 

  
2. Corte do bisel (Fig. 27) 
O corte do bisel é o mesmo que o corte radial, exceto que o ângulo do bisel da lâmina é ajustado para 
um ângulo diferente de "0". 
AVISO: A peça e a guia devem estar do lado direito da lâmina ao cortar. 
 

3. Corte radial de pequenas peças 
AVISO: Evitar ferimentos causados pelo contato com a lâmina. Não usar esta serra para fazer cortes 
atravessados que sejam mais estreitos que 1/2 "(13 mm). 
- Não é seguro cortar radialmente peças pequenas. Ao invés disso, cortar uma peça maior, a fim de 
obter o tamanho da peça desejada. 
- Ao cortar radialmente uma pequena peça de trabalho, não é seguro colocar a mão entre a lâmina e a 
guia de alinhamento. Usar um ou mais empurra paus para empurrar a peça completamente na lâmina. 
 

4. Corte transversal (Fig. 28) 
- Remover a guia de alinhamento e colocar o medidor de mitra na ranhura da mesa a ele destinada. 
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- Levantar a lâmina até que esteja aproximadamente a 1/8 "(3,2 mm) 
acima da parte superior da peça de trabalho. 
- Segurar a peça de trabalho firmemente contra o medidor de mitra, 
com o caminho da lâmina em linha com a linha de corte desejada. 
Mover a peça de trabalho para dentro a 1" (2,5 cm) da lâmina. 
- Iniciar a serra e aguardar até que a lâmina alcance a velocidade 
máxima. Não ficar diretamente em linha com o caminho da lâmina de 
serra. Ao invés disso, ficar ao lado de onde o corte está sendo 
realizado. 
- Manter a peça de trabalho contra a face do medidor de mitra e de 
forma plana contra a mesa. Empurra o medidor de mitra lentamente 
com a peça de trabalho através da lâmina. 
- Não tentar puxar a peça de trabalho para trás enquanto a lâmina 
estiver girando. Desligar o interruptor e aguardar até que a lâmina 
esteja completamente parada antes de deslizar cuidadosamente a 
peça de trabalho.  

Aviso: Para evitar instabilidade, sempre colocar a superfície maior 
da peça de trabalho sobre a mesa quando cortar transversalmente e / 
ou cortar transversalmente em bisel. 
 
5. Corte transversal biselado: de 0° a 45° de ângulo do bisel 
da lâmina e ângulo de 90° da mitra (Fig. 29) 
Esta operação é a mesma que corte transversal, exceto que a lâmina 
está em um ângulo de bisel diferente de 0°. 
- Ajustar a lâmina para o ângulo desejado e, em seguida, apertar o 
botão de bloqueio do bisel da lâmina. 
- Apertar a alavanca de bloqueio da mitra a 90°. 
- Segurar a peça de trabalho firmemente contra a face do medidor de 
mitra durante toda a operação de corte. 
 

6. Composto de corte transversal de mitra com bisel da 
lâmina de 0° a 45° e ângulo de 0° a 45° da mitra (Fig. 30) 
Esta operação de corte combina um ângulo de mitra com um ângulo de bisel. 
- Colocar o medidor de mitra no ângulo desejado. 
- Ajustar o bisel da lâmina no ângulo de bisel desejado e apertar o botão de bloqueio do bisel da lâmina. 
- Segurar a peça de trabalho firmemente contra a face do medidor de mitra durante toda a operação de 
corte. 

7. Chanfragem: Ângulo de mitra de 0° a 45° (Fig. 31) 
Esta operação é a mesma que de corte transversal, exceto que o medidor de mitra é bloqueado em um 
ângulo superior a 90°. 
- Ajustar a lâmina em um ângulo de bisel de 0° e apertar o botão de bloqueio do bisel da lâmina. 
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- Colocar o medidor de mitra no ângulo de mitra desejado e fixar na posição apertando a alavanca de 
bloqueio do medidor de mitra. 
- Segurar a peça de trabalho firmemente contra a face do medidor de mitra durante toda a operação de 
corte. 

AJUSTE 
1. Ajuste dos batentes do bisel (Fig. 32-34) 
Esta serra tem batentes positivos que rapidamente posicionam a lâmina de serra a 90° ou 45° na mesa. 
Os ajustes de ângulo da serra foram ajustados na fábrica e, a menos que danificados no transporte, não 
deve exigir configuração durante a montagem. Após o uso extensivo, eles podem precisar de 
verificação.  
Fazer ajustes somente se necessário. 
- Desligar a serra. 
- Remover o protetor de lâmina. 
- Levantar a lâmina até a altura máxima girando o botão de ajuste superior no sentido anti-horário. 
- Usando uma régua, ajustar a lâmina em exatamente 90°. 
- Se a lâmina parar o biselamento antes de chegar a 90°, afrouxar o parafuso batente (localizado à 
esquerda sob a mesa) (Fig. 32) com a chave hexagonal (não incluída) e depois ajustar a 90°. 
- Com a lâmina ajustada em 90°, girar lentamente o parafuso de ajuste para a parada de 90° até que 
sinta resistência. Biselar a lâmina um pouco afastada de 90° e depois voltar para a parada. 
- Medir o ângulo novamente e repetir o ajuste de paragem conforme necessário até que a lâmina pare 
em 90°. 
- Ajustar a parada de 45° da mesma maneira. O parafuso de ajuste para a parada de 45° está localizado à 
direita sob a mesa.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Régua

Parafuso de ajuste 90º

Parafuso de ajuste 45º

Régua triangular
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MANUTENÇÃO 
Sempre desconectar o dispositivo antes de realizar qualquer operação de ajuste ou manutenção. Se o 
cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pela assistência 
autorizada, a fim de evitar riscos. 
Desconectar imediatamente a fonte de alimentação se o cabo de alimentação estiver danificado. 
1. Limpeza 
- Manter as ranhuras de ventilação da máquina limpas para evitar o superaquecimento do motor. 
- Limpar regularmente a caixa da máquina com um pano macio, de preferência após cada utilização. 
- Manter as ranhuras de ventilação livres de pó e sujeira. 
- Se a sujeira não sair, utilizar um pano macio umedecido com água e sabão. 
- Nunca utilizar solventes como gasolina, álcool, água de amoníaco, etc. Estes solventes podem danificar 
as peças de plástico. 
AVISO: Certificar-se de que não há água no interior da ferramenta elétrica! 

2. Lubrificação 
Todos os rolamentos do motor são lubrificados permanentemente na fábrica e não necessitam de 
lubrificação adicional. Usar grafite ou silicone para lubrificar todas as peças mecânicas da serra de 
bancada, onde um pivô ou haste rosqueada estiver presente. Lubrificantes secos não evitam serragem 
como óleo ou graxa. 
 

3. Transporte 
- Ao transportar a máquina, utilizar apenas dispositivos de transporte e nunca utilizar protetores para 
manuseamento, elevação ou transporte. 
- Durante o transporte, a parte superior da lâmina de serra deve ser coberta; por exemplo pelo protetor. 
 

4. Armazenamento 
Guardar a máquina, as instruções de operação e, se necessário, os acessórios na embalagem original. 
Desta forma, você sempre terá todas as informações e peças prontas à mão. Embalar o dispositivo bem 
ou usar a embalagem original para evitar danos de trânsito. Manter sempre a máquina em local seco. 
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Cuidado: Se uma destas peças: protetor de lâmina / lâmina / inserção da mesa estiver danificada, 
você pode substituir por si mesmo. 
 

 

5. Para substituir a lâmina (Fig. 15, 18, 35-36) 
Quando você precisar substituir a lâmina de serra, favor seguir o 
procedimento como abaixo: 
- Desligar a serra. 
- Soltar a porca hexagonal e remover a proteção da lâmina (Ver Fig. 18) 
- Girar o botão de ajuste de altura no sentido horário para soltar a 
lâmina de serra na posição mais baixa. Soltar os oito parafusos Philips e 
remover a inserção da mesa. (Fig. 15) 
- Girar o volante no sentido anti-horário para elevar a lâmina até a 
altura máxima. 
- Usar uma chave de lâmina de extremidade aberta, colocar a 
extremidade plana aberta sobre os planos no flange da lâmina externa. 
- Usar a outra chave de lâmina de extremidade aberta, colocar a 
extremidade plana aberta sobre os planos na porca do mandril. Segurar 
firmemente as duas chaves, puxar a chave de lâmina de extremidade 
aberta na porca do mandril para frente da máquina.  

Aviso: O eixo do mandril tem roscas para a esquerda. Seja extremamente cuidadoso ao afrouxar a 
porca do mandril. Manter de forma firme em ambas as chaves. Não permitir que as mãos deslizem e 
entrem em contato com a lâmina. 
- Retirar a porca do mandril, a flange externa da lâmina e a lâmina da serra. 
- Colocar uma nova lâmina no mandril. Certificar-se de que os dentes da serra apontam para baixo na 
parte frontal da mesa de serra. Colocar a flange externa e a porca no mandril e usar as chaves de lâmina 
para apertar a porca com segurança. O mandril e a lâmina devem estar ajustados na posição. 
- Abaixar a lâmina de serra para a posição mais baixa e substituir a inserção da mesa. 
- Substituir a proteção da lâmina. 
AVISO: Verificar se a lâmina de serra, a flange do mandril e a porca estão corretamente encaixadas e se 
a porca do mandril está bem apertada. 
 

6. Para substituir a proteção da lâmina e substituir a inserção da mesa, consultar as 
seções "Para montar a lâmina separadora" e "Para montar a proteção da lâmina". 

 

 

 

 

 

 

 

Lâmina da serra

Flange externa da lâmina

Flange interna da lâmina

Porca do mandril

Mandril
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TERMO DE GARANTIA 
 
A NTS do Brasil concede garantia contra qualquer defeito de fabricação aplicável nas 
seguintes condições: 

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

2.  O prazo de vigência da garantia é de 3 meses. A garantia não se aplica caso o 
produto seja utilizado em escala industrial (intensivamente) e se restringe 
exclusivamente à substituição e conserto gratuito das peças defeituosas do 
equipamento. 

Não perca sua garantia! 

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

Regras gerais de garantia 

Qualquer anormalidade deverá ser reportada imediatamente à assistência técnica 
autorizada, pois a negligencia de uma imperfeição, por falta de aviso e revisão, 
certamente acarretará em outros danos, os quais não poderemos assistir e, 
também, nos obrigará a extinguir a garantia. É de responsabilidade do agente da 
assistência técnica a substituição de peças e a execução de reparos em sua 
oficina. O agente também será responsável por definir se os reparos e 
substituições necessários estão cobertos ou não pela garantia. 

Itens não cobertos pela garantia: 

1. Óleo lubrificante, bateria, graxa, combustíveis etc.; 
2. Deslocamento de pessoal ou despesas de deslocamento do produto até o 

posto de assistência técnica. 
3. Danos causados por fenômenos da natureza; 
4. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros; 
5. Manutenções rotineiras, como: 

5.1 Limpeza do carburador, lavagem, lubrificação, verificações, ajustes, 
regulagens, etc.; 

5.2 Peças que requerem manutenção corriqueira, como: elemento de filtro de 
ar, vela de ignição, lonas e pastilhas de freio, juntas, lâmpadas, 
disjuntores, cabos e baterias; 

6. Peças de desgaste natural, como: rodas, câmaras de ar, amortecedores, discos de 
fricção, corrente, cora, rolamento, entre outros. 

7. Defeitos de pintura ocasionados pelas intempéries, alteração de cor em cromados, 
aplicação de produtos químicos (combustíveis ou produtos não recomendados pela 
NTS do Brasil), efeitos de maresia ou corrosão; 

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

9. Substituição do equipamento, motor ou conjuntos. 
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10. Arranhões, trincas, fissuras ou qualquer outro tipo de dano causado ao 
equipamento em razão da movimentação, transporte ou estocagem. 

11. Defeitos e danos no sistema elétrico, eletrônico ou mecânico do equipamento 
oriundo da instalação de componentes ou acessórios não recomendados pela NTS do 
Brasil. 

12. Danos causados pela oscilação da rede elétrica. 

13. Avaria decorrente do uso de tensão diferente da qual o produto foi criado. 

Atenção: 

Entende-se por manutenções rotineiras, as substituições de peças e componentes em 
razão do desgaste natural. Estão cobertas pela garantia, no entanto, as peças que 
comprovadamente apresentarem defeito de fabricação ou fadiga anormal de material. 

Perda da garantia: 

A garantia será automaticamente extinta se: 

1. Revisões e manutenções periódicas não forem realizadas; 
2. O equipamento não for usado adequadamente (sobrecargas, acidentes etc.) 
3. O equipamento for utilizado para outros fins ou instalado de modo não 

apresentado no manual de instruções. 
4. O equipamento for reparado por oficinas não autorizadas pela NTS do Brasil. 
5. O tipo de combustível ou lubrificante especificados não forem utilizados, 

misturado incorretamente (motores de 2 tempos). 
6. As peças originais forem substituídas/modificadas por outras não fornecidas 

pela NTS. 
7. A estrutura técnica ou mecânica for modificada sem previa autorização da NTS 

do Brasil. 
8. O prazo de validade estiver expirado. 
9. O equipamento for usado para fins industriais, comerciais, de aluguel ou de uso 

intensivo. 
*Obs. Em decorrência da variedade de produtos da NTS, alguns dos itens acima 
podem não ser aplicáveis ao equipamento adquirido. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.NAGANOPRODUTOS.com.br 

Importado e distribuído por: 

NTS DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. 

CNPJ: 05.984.457/0001-00 
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