Parafusadeira/Furadeira a Bateria de Íon de Lítio

SCD20
SCD20C2
SCD20C2K
SCD201C2K

MANUAL DE INSTRUÇÕES
ADVERTÊNCIA: LEIA ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O PRODUTO.
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PORTUGUÊS
NÃO DEVOLVA ESTE PRODUTO NA LOJA,
entre em contato com o Centro de Serviço STANLEY
mais próximo de sua localidade.

REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA
Aviso! Leia e compreenda todas as instruções.
O descumprimento das instruções abaixo pode causar
choques elétricos, incêndio e/ou lesões pessoais graves.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Advertências gerais de segurança
para ferramentas elétricas

Advertência! Leia todas as advertências e instruções
de segurança. Caso as advertências e instruções abaixo
não sejam seguidas, podem ocorrer choques elétricos,
incêndio e/ou lesões graves. Guarde todas as advertências
e instruções para referência futura.
Guarde todas as advertências e instruções para
consulta futura. O termo “ferramenta elétrica” em todas
as advertências listadas abaixo refere-se a ferramenta
elétrica operada a partir da rede elétrica (com fio)
ou ferramenta elétrica operada com bateria (sem fio).
1. Segurança
	
na área de trabalho
a. 	Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. Áreas em desordem e escuras provocam
acidentes.
b.	Não opere ferramentas elétricas em atmosferas
explosivas, como na presença de líquidos, gases
ou pós inflamáveis. Ferramentas elétricas criam
faíscas que podem incendiar pós ou vapores.
c.	Mantenha crianças e outras pessoas afastadas
enquanto operar uma ferramenta elétrica.
Distrações podem fazer com que você perca
o controle.
2.	Segurança elétrica
a. 	Plugues de ferramentas elétricas devem
corresponder à tomada. Nunca modifique o
plugue de forma alguma. Não use nenhum plugue
adaptador com ferramentas elétricas aterradas.
Plugues não modificados e que correspondam às
tomadas reduzem o risco de choque elétrico.
b.	Evite contato do corpo com superfícies
aterradas como tubos, aquecedores, fogões e
refrigeradores. Há um risco maior de choque elétrico
se o seu corpo estiver aterrado.
c. Não exponha ferramentas elétricas a chuva
ou condições úmidas. Entrada de água em uma
ferramenta elétrica aumenta o risco de choque elétrico.

d.	Não faça mau uso do cabo. Nunca use o cabo para
transportar, puxar ou desconectar a ferramenta
elétrica. Mantenha o cabo afastado de calor, óleo,
bordas afiadas ou peças em movimento. Cabos
danificados ou emaranhados aumentam o risco de
choque elétrico.
e. 	Ao operar uma ferramenta elétrica em área
externa, use um cabo de extensão adequado para
uso ao ar livre. O uso de um cabo adequado para
uso ao ar livre reduz o risco de choque elétrico.
f. 	Se operar uma ferramenta elétrica em local
úmido for inevitável, use uma fonte protegida
por RCD (Dispositivo contra corrente residual).
O uso de um RCD reduz o risco de choque elétrico.
Nota: o termo “Dispositivo contra corrente residual
(RCD)” pode ser substituído por Interruptor Sensor de
Circuitos Com Falhas de Distribuição à Terra (GFCI)”
ou por “Disjuntor diferencial (ELCB)”.
3.	Segurança pessoal
a. 	Permaneça alerta, observe o que está fazendo e
use bom senso ao operar uma ferramenta elétrica.
Não use uma ferramenta elétrica enquanto estiver
cansado ou sob a influência de drogas, álcool
ou medicamentos. Um momento de desatenção
ao operar ferramentas elétricas pode resultar em
ferimentos pessoais graves.
b.	Use equipamento de proteção pessoal. Sempre
use proteção ocular. Equipamento de proteção
como máscara contra poeira, sapatos de segurança
antiderrapantes, capacete ou proteção auricular
usados para condições apropriadas reduzem
ferimentos pessoais.
c. 	Evite partida não intencional. Verifique se o
interruptor está na posição desligada antes de
conectar à fonte de alimentação e/ou bateria,
pegar ou transportar a ferramenta. Transportar
ferramenta elétricas com o dedo no interruptor ou
energizar ferramentas elétricas com o interruptor
ligado provoca acidentes.
d.	Remova qualquer chave de ajuste ou ferramenta
antes de ligar a ferramenta elétrica. Uma
ferramenta ou chave deixada conectada a uma peça
rotativa da ferramenta elétrica pode resultar em
ferimentos pessoais.
e. 	Não se incline demais. Mantenha os pés apoiados
e o equilíbrio o tempo todo. Isso possibilita
melhor controle da ferramenta elétrica em situações
inesperadas.
f. 	Vista-se apropriadamente. Não use roupas
folgadas nem joias. Mantenha o cabelo, roupas e
luvas afastados de peças móveis. Luvas frouxas,
joias ou cabelo comprido podem se enroscar em
peças móveis.
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g.	Se forem fornecidos dispositivos para a conexão
de instalações de extração e coleta de poeira,
certifique-se de que sejam conectados e usados
apropriadamente. O uso desses dispositivos pode
reduzir riscos relacionados a poeira.
4. Uso
e cuidados com a ferramenta elétrica
	
a. 	Não force a ferramenta elétrica. Use a
ferramenta elétrica correta para a sua aplicação.
A ferramenta elétrica correta fará o serviço melhor
e com mais segurança na categoria para a qual foi
projetada.
b. 	Não use a ferramenta elétrica se o interruptor
não ligá-la e desligá-la. Qualquer ferramenta
elétrica que não possa ser controlada com o
interruptor é perigosa e deve ser reparada.
c. 	Desconecte o plugue da fonte de alimentação
e/ou a bateria da ferramenta elétrica antes de
fazer quaisquer ajustes, trocas de acessórios, ou
armazenar ferramentas elétricas. Tais medidas
preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta
elétrica acidentalmente.
d. 	Armazene ferramentas elétricas inativas fora do
alcance de crianças e não permita que pessoas
não familiarizadas com a ferramenta elétrica
ou com estas instruções operem a ferramenta
elétrica. Ferramentas elétricas são perigosas nas
mãos de usuários não treinados.
e. 	Realize a manutenção de ferramentas
elétricas. Verifique se há desalinhamento ou
emperramento de peças móveis, quebra de
peças e qualquer outra condição que possa
afetar a operação das ferramentas elétricas.
Se estiver danificada, providencie o reparo
antes de usar. Muitos acidentes são causados por
ferramentas elétricas com manutenção deficiente.
f. 	Mantenha as ferramentas de corte afiadas e
limpas. Ferramentas de corte com manutenção
adequada, com bordas cortantes afiadas têm menos
probabilidade de emperrar e são mais fáceis de
controlar.
g. 	
Utilize a ferramenta elétrica, implementos e
acessórios da ferramenta de acordo com estas
instruções e leve em consideração as condições de
trabalho e a tarefa a realizar. O uso de ferramentas
elétricas para trabalhos diferentes daqueles para os
quais foram concebidas pode ser perigoso.
5. Uso e cuidados com a ferramenta com bateria
a. Somente carregue com o carregador especificado
pelo fabricante. Um carregador que seja adequado
para um tipo de bateria quando utilizado em outra
bateria pode gerar risco de incêndio.
b. Somente utilize ferramentas elétricas com
baterias especificamente desenvolvidas.

A Utilização de qualquer outra bateria pode causar
risco de lesão e incêndio.
c. Quando a bateria não for utilizada, mantenha-a
distante de outros objetos de metal, como
clipes, moedas, chaves, pregos, parafusos ou
outros pequenos objetos de metal que possam
fazer a conexão entre um terminal e outro.
Encurtar os terminais da bateria pode causar
queimaduras ou incêndio.
d. Em condições abusivas, o líquido pode ser
expelido da bateria; evite contato. Se o contato
ocorrer de forma acidental, lave com água. Se o
líquido entrar em contato com os olhos, procure
ajuda médica. O líquido expelido da bateria pode
causar irritação ou queimaduras.
6. Serviço
a. Peça a um técnico para fazer a manutenção de sua
ferramenta elétrica utilizando apenas peças
de reposição idênticas. Isso garantirá que a segurança
da ferramenta elétrica será mantida.
7. Segurança elétrica
Sua Ferramenta tem isolamento duplo, portanto,
não é necessário o uso de fio terra. Sempre
verifique a voltagem da rede elétrica que
corresponda a voltagem da placa de classificação
Advertência! Se o cabo de força estiver
danificado, deverá ser substituído pelo
fabricante, pelo Centro de Serviço Autorizado da
STANLEY ou uma pessoa igualmente
qualificada para evitar acidentes. Se o cabo for
reparado ou substituído por uma pessoa
qualificada, mas não autorizada pela STANLEY,
a garantia será perdida.
8. Rótulos da ferramenta
A etiqueta da ferramenta pode conter os seguintes
símbolos:
Leia o
Manual de
instruções
Use proteção
ocular
Use
proteção
auricular
V ........

Volts

A ........

Ampères

Hz .......

Hertz

W ........

Watts

min .....

minutos

.....	Corrente
alternada
.....	Corrente
contínua
n 0 .......	Velocidade
sem carga
......	Construção
Classe II
....	Terminal terra

....	Símbolo de
alerta de
segurança
.../min..	Revoluções
ou reciprocações por
minuto
....	
O
carregador
destina-se
somente a
uso em
interiores.

PORTUGUÊS
ADVERTÊNCIAS
DE SEGURANÇA ADICIONAIS
PARA FERRAMENTAS ELÉTRICAS
Advertência! Advertências adicionais de segurança
para furadeiras e parafusadeiras.
ff Use protetores auriculares. Exposição a ruídos
pode causar perda de audição.
ff Use as empunhaduras auxiliares quando
fornecidas com a ferramenta. Perda de controle
pode causar ferimentos pessoais.
ff Segure a ferramenta elétrica pelas superfícies de
empunhadura ao executar uma operação em que
o acessório de corte possa entrar em contato com
fiação oculta. Acessórios de corte em contato com
fios energizados podem energizar peças de metal
da ferramenta elétrica e provocar um choque elétrico
no operador.
ff Segure a ferramenta elétrica pelas superfícies
de empunhadura ao executar uma operação em
que o fixador possa entrar em contato com fiação
oculta. Fixadores em contato com um fio energizado
podem energizar peças de metal da ferramenta
elétrica e provocar um choque elétrico no operador.
ff Use braçadeiras ou outro meio prático de fixar
e apoiar a peça de trabalho a uma plataforma
estável. Segurar a peça com a mão ou contra o corpo
deixa-a instável e pode causar perda de controle.
ff Antes de perfurar paredes, pisos ou tetos, verifique a
localização de fios e canos.
ff Evite tocar na ponta de uma broca logo após perfurar,
pois ela pode estar quente.
ff O uso a que se destina é descrito neste manual
de instruções. O uso de qualquer acessório ou
implemento ou executar qualquer operação com esta
ferramenta, exceto aquelas recomendadas neste
manual de instruções, pode apresentar um risco de
ferimentos pessoais e/ou danos à propriedade.

A SEGURANÇA DE OUTROS

ff E
 sta ferramenta não se destina a ser usada por
pessoas (incluindo crianças) com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de
experiência e conhecimento, a não ser que tenham
recebido supervisão ou instruções relativas ao
uso da máquina, dadas por uma pessoa responsável
pela sua segurança.
ff Crianças devem ser supervisionadas para certificarse de que elas não brinquem com a máquina.

RISCOS RESIDUAIS

Riscos residuais adicionais podem surgir ao usar a
ferramenta, os quais podem não estar incluídos nas
advertências de segurança anexas. Esses riscos podem

originar-se de mau uso, uso prolongado etc.
Mesmo com a aplicação dos regulamentos de segurança
correspondentes e a implementação de dispositivos de
segurança, determinados riscos residuais não podem ser
evitados. Eles incluem:
ff Ferimentos por tocar em qualquer peça rotativa/móvel.
ff Ferimentos causados ao trocar quaisquer peças,
lâminas ou acessórios.
ff Ferimentos causados pelo uso prolongado de uma
ferramenta. Quando usar qualquer ferramenta por
períodos prolongados, lembre-se de fazer pausas
regulares.
ff Diminuição da capacidade de audição.
ff Riscos à saúde causados por respirar poeira
desenvolvidos ao usar a ferramenta (exemplo:
trabalhar com madeira, especialmente carvalho,
faia e MDF.)

INSTRUÇÕES
DE SEGURANÇA ADICIONAIS
PARA BATERIAS E CARREGADORES
BATERIAS

ff N
 unca tente abrir por nenhum motivo.
ff Não exponha a bateria a água.
ff Não armazene em locais onde a temperatura possa
exceder 40°C.
ff Carregue somente em temperaturas ambientes entre
10°C e 40°C.
ff Carregue somente usando o carregador fornecido
com a ferramenta.
ff Ao descartar baterias, siga as instruções dadas na
seção “Proteção do meio ambiente”.
ff Não tente carregar baterias danificadas.

CARREGADORES

ff U
 se o seu carregador STANLEY somente para
carregar a bateria na ferramenta com a qual foi
fornecido. Outras baterias poderiam explodir,
causando ferimentos pessoais e danos.
ff Nunca tente carregar baterias não recarregáveis.
ff Substitua cabos com defeito imediatamente.
ff Não exponha o carregador a água.
ff Não abra o carregador.
ff Não use sonda de multímetro no carregador.

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO

1. Para armazenar a ferramenta, procure um lugar
fresco e seco, afastado da luz direta do sol, onde não
haja excesso de frio ou calor.
2. O armazenamento a longo prazo não irá danificar a
bateria nem o carregador.
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CARACTERISTICAS (Fig. A)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Interruptor disparador
Botão de avanço/reversão
Anel de ajuste de torção
Seletor de engrenagem de duplo alcance
Porta-brocas sem chave
Bateria
Botão de liberação da bateria
Luz de LED de trabalho
Fixador magnético de ponta

Este produto pode usar as baterias e carregadores
indicados a seguir:
Bateria Litio-Ion 20V MAX: SB20C (1.3Ah), SB20D (2.0Ah).
Carregador Litio-Ion 20V MAX: SC201 (1A), SC202 (2A).

PROCEDIMENTO DE CARGA

Os carregadores STANLEY estão desenhados para
carregar pacotes de baterias STANLEY.
Os tempos de carga são:
SB20C (1,3Ah) + SC201 (1A) = Tempo de carga 75 min.
SB20C (1,3Ah) + SC202 (2A) = Tempo de carga 45 min.
SB20D (2,0Ah) + SC202 (2A) = Tempo de carga 60 min.
1. Ligue o carregador numa tomada adequada,
antes de inserir o pacote de bateria.
2. Insira o pacote de bateria no carregador.
3. A luz de LED começará a piscar indicando
que a bateria está sendo carregada.
4. Quando a luz de LED parar de piscar, estará
indicando a conclusão da carga. A bateria
está totalmente carregada e já pode
utilizá-la ou deixá-la no carregador.
Recarregue as baterias descarregadas assim que
possível após o uso, devido a que poderia diminuir
significativamente sua vida útil. Para prolongar a
vida útil da bateria, não permita que descarregue por
completo. Recomenda-se recarregar as baterias após
cada utilização.

DIAGNÓSTICOS DO CARREGADOR

Este carregador está desenhado para detectar certos
problemas que poderiam surgir com os pacotes de
baterias ou com a fonte de alimentação. Os problemas
são identificados através de uma luz de LED que pisca
com diferentes padrões.

Bateria em mau estado

O carregador pode detectar se a bateria está
débil ou danificada. A luz de LED pisca
segundo o padrão indicado na etiqueta. Caso
observa este padrão intermitente de bateria

em mau estado, interrompa o carregamento da bateria.
Devolva-a ao posto de serviço ou leve-a a um centro de
reciclagem.

Retardo devido a pacote de bateria quente/fria

Quando o carregador detecta uma bateria
muito quente ou muito fria, automaticamente
inicia o Retardo por pacote de bateria Quente/
Fria, e suspende a carga até a bateria estar
normalizada. Após isso, o carregador mudo
automaticamente para o modo “Pacote
Carregando”. Essa funcionalidade garante a
máxima vida útil da bateria. A luz pisca
segundo o padrão que aparece na etiqueta.

Problemas com a linha de potência

Quando o carregador é usado com certas
fontes de alimentação portáteis, como
geradores ou fontes de conversão CD-CA,
o carregador pode suspender temporariamente
a operação. A luz de LED pisca no padrão
indicado na etiqueta. Isto indica que a fonte
de alimentação está fora dos limites.

DEIXAR A BATERIA NO CARREGADOR

O carregador e o pacote de bateria podem ser deixados
conectados indefinidamente, com a luz de LED acesa.
O carregador manterá o pacote de bateria totalmente
carregado, como Novo. Este carregador possui um modo
de afinação (tune-up) automático, que iguala ou equilibra
as células individuais do pacote de bateria, para permitir
que funcione em sua capacidade máxima. O pacote de
baterias deve ser afinado a cada semana, ou quando a
bateria já não forneça a mesma quantidade de trabalho.
Para usar o modo de afinação automático, coloque o
pacote de bateria no carregador deixando-o assim pelo
menos 8 horas.

NOTAS IMPORTANTES SOBRE A CARGA

1. Uma vida útil mais longa e um melhor desempenho
podem ser obtidos se o pacote de baterias for
carregado quando a temperatura ambiente estiver
entre 18°C - 24°C (65°F e 75°F). NÃO carregue o
pacote de baterias em temperatura ambiente inferior
a +4,5°C (+40°F), ou superior a +40,5°C (+105°F).
Isto é importante previne danos severos ao pacote
de baterias.
2. O carregador e o pacote de baterias podem se tornar
quentes ao toque durante a carga. Isto é normal e não
indica nenhum problema. Para facilitar o resfriamento
do pacote de baterias após o uso, evite colocar
o carregador ou o pacote de baterias em ambiente
aquecido, como um galpão de metal ou num reboque
não isolado.
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3. Se o pacote de baterias não carregar adequadamente:
a. Verifique a corrente elétrica na tomada
conectando uma lâmpada ou algum outro aparelho
b. Verifique se a tomada está conectada a um
interruptor de luz que desliga a alimentação
elétrica quando você apaga as luzes.
c. Mude o carregador e o pacote de baterias para um
local onde a temperatura ambiente seja
aproximadamente 18°C - 24°C (65°F - 75°F).
d. Se os problemas de carga persistirem, leve a
ferramenta, o pacote de baterias e o carregador
a um posto de serviços local.
4. O pacote de baterias deve ser recarregado quando
falhar ao produzir potência em trabalhos que eram
facilmente executados anteriormente.
5. NÃO CONTINÚE a utilizar sob estas condições.
Siga o procedimento de carga.
6. Também é possível carregar um pacote parcialmente
usado sempre que desejar, sem causar efeitos
adversos sobre o pacote de baterias.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO
Instalação e extração do pacote de baterias
da ferramenta

Cuidado! Certifique-se de que o botão de bloqueio
esteja engatado, antes de retirar ou instalar as baterias.
ff Instalação do pacote de baterias		
Insira firmemente o pacote de baterias na ferramenta,
até ouvir um clique, como mostrado na Fig. B.
Note: Certifique-se de que o pacote de baterias
esteja bem colocado e engatado na posição.
ff Remoção do pacote de baterias
Pressione o botão de liberação das baterias (7),
como mostrado na Fig. C e puxe o pacote de baterias
para retirá-lo da ferramenta.

Avisos de Segurança e instruções: Furadeiras

Atenção! Antes de usar a ferramenta, leia as
instruções e avisos de segurança da ferramenta.

Atenção! A furadeira pode travar (quando é
sobrecarregada ou usada de inadequadamente)
causando torções. É importante ter cuidado com isto.
Pegue firmemente a furadeira, com ambas as mãos, para
controlar a torção e evitar a perda de controle, já que
pode causar lesões pessoais. Caso a furadeira travar,
solte imediatamente o interruptor e determine a causa do
travamento antes de recomeçar.

Interruptor disparador e o botão de avanço/
retrocesso (Fig. D)

ff A furadeira LIGA e DESLIGA pressionando e
liberando o interruptor disparador (1) mostrado na

ff
ff
ff
ff

Fig. D. Quanto mais o disparador é pressionado,
maior será a velocidade da furadeira.
O botão de avanço/retrocesso (2) determina a direção
de rotação da ferramenta e funciona como botão de
bloqueio.
Para selecionar rotação para à frente, libere o
interruptor disparador e pressione o botão de avanço/
retrocesso localizado no lado direito da ferramenta.
Para selecionar a operação de retrocesso, pressione
o botão de avanço/retrocesso localizado no lado
esquerdo da ferramenta.
A posição central do botão de controle, bloqueia a
ferramenta na posição de desligado. Ao mudar a
posição do botão de controle, certifique-se de liberar
o disparador.

Ajuste do controle de torção (Fig. E)

Esta ferramenta possui um anel de ajuste de torção (3)
para selecionar o modo de operação e ajustar a torção para
apertar parafusos. Os parafusos maiores e peças de trabalho
duras precisam de maior torção que os parafusos pequenos
e peças suaves de trabalho.
ff Para perfurar madeira, metal e plásticos, coloque o
anel no símbolo de perfuração .
ff Para aparafusar, coloque o anel na posição desejada.
Caso não conheça o ajuste adequado, proceda
da seguinte maneira:			
a. Ajuste o anel na posição mais baixa de torção.
b. Aperte o primeiro parafuso.
c. Se a embreagem avançar antes de obter
o resultado desejado aumente o ajuste do anel
e continue apertando o parafuso. Repita isto até
atingir o ajuste desejado. Use este ajuste com
o resto dos parafusos.

Interruptor de alcance duplo (Fig. F)

A função de alcance duplo da furadeira permite trocar a
engrenagem, para maior versatilidade.
ff Para selecionar uma velocidade baixa, aumente o
ajuste de torção (Posição 1), desligue a ferramenta e
espere que pare completamente. Deslize o botão
trocador de engrenagem (4) em direção contrária do
porta-brocas.
ff Para selecionar uma velocidade alta, diminua o ajuste
de torção (Posição 2), desligue a ferramenta, espere
a que pare completamente. Deslize o botão trocador
de engrenagem em direção do porta-brocas.
Nota: Não troque engrenagens enquanto a 		
ferramenta estiver operando. Caso tenha problemas
para trocar as engrenagens, certifique-se de
que o botão de engrenagens de alcance duplo atinja
completamente a parte da frente ou a parte posterior.
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Mandril sem chave (Fig. G)

Atenção! Antes de retirar ou instalar acessórios,
certifique-se de que retirou a ferramenta para impedir a
activação acidental do interruptor de funcionamento.
Colocação da broca ou outro acessório:
1. Pegue o porta-brocas (5) e gire-o no sentido contrário
às agulhas do relógio, olhando desde a extremidade
do porta-brocas.
2. Insira a broca ou acessório no porta-brocas,
aperte-o bem girando o porta-brocas no sentido das
agulhas do relógio, olhando desde a extremidade do
porta-brocas.
Cuidado! Não tente apertar ou ajustar as brocas (ou
qualquer acessório) pegando a parte frontal do
porta-brocas e ligando a ferramenta. É possível danificar
o porta-brocas e causar lesões quando trocar acessórios.

Aparafusando

ff Para colocar os fixadores, pode deslizar o botão de
avanço/retrocesso, para a esquerda.
ff Use a alavanca de retrocesso (botão para a direita)
para retirar os fixadores.
Nota: Quando trocar de avanço para retrocesso,
ou vice-versa, sempre é necessário liberar primeiro
o interruptor disparador.

Furando

ff Use apenas brocas afiadas.
ff Segure e assegure adequadamente o trabalho,
como indicado nas Instruções de Segurança.
ff Use o equipamento de segurança adequado e
requerido, como indicado nas Instruções de Segurança.
ff Proteja e mantenha a área de trabalho como indicado
nas Instruções de Segurança.
ff Opere a furadeira lentamente, com pouca pressão,
até que o orifício seja do tamanho suficiente como
para que a broca não deslize para fora.
ff Aplique pressão na broca, sempre em linha reta.
Faça suficiente pressão para que a broca tenha
melhor aderência, mas não tanta que possa causar o
travamento do motor ou o desvio da broca.
ff Segure firmemente a furadeira, com ambas as
mãos, colocando uma no punho e a outra na parte
inferior, arredor da área das baterias, ou no punho
auxiliar, caso tenha.
ff Não ligue/desligue o disparador caso a furadeira
tenha parado. Poderia danificar a furadeira.
ff Minimize os problemas de paradas durante uma
perfuração reduzindo a pressão e perfurando
lentamente até o final do orifício.
ff Mantenha o motor em operação enquanto retira
a broca do orifício perfurado. Isto ajuda a reduzir

entupimentos.
ff Certifique-se de que o interruptor ligue e desligue
a furadeira.

Perfuração em madeira

É possível realizar orifícios em madeira com as mesmas
brocas helicoidais usadas para metal, ou podem ser
usadas brocas tipo pá. Estas brocas devem estar afiadas
e devem ser retiradas frequentemente para limpar as
lascas de madeira acumuladas nas ranhuras.

Perfuração em metal

Use um lubrificante de corte para perfurar metais. As
exceções são o ferro forjado e o latão, que devem ser
perfurados a seco. Os lubrificantes de corte que melhor
funcionam são os óleos sulfurizados de corte ou o óleo de
gordura de porco.

Perfuração em alvenaria

Use brocas para alvenaria com pontas de carboneto.
Consulte a seção de Perfuração. Mantenha uma força
uniforme, mas sem chegar a romper o material frágil.
Um fluxo contínuo e uniforme de poeira indica que a
velocidade de perfuração é a adequada.

Luz de LED de trabalho

Quando acionada a furadeira, ligando o interruptor
disparador (1), a luz de LED de trabalho ligará
automaticamente (8) para iluminar a área de trabalho.
Nota: A luz de trabalho ilumina a superfície de trabalho
próxima, não é uma lanterna.

Armazenamento das brocas

A ranhura na base da ferramenta (9) serve para guardar
as brocas.

MANTENIMIENTO

A sua ferramenta STANLEY foi concebida para funcionar
por um longo período de tempo com uma manutenção
mínima. Uma utilização continuamente satisfatória depende
de uma manutenção apropriada da ferramenta e de uma
limpeza regular. O seu carregador não necessita de
manutenção para além da limpeza regular.
Atenção! Antes de ser realizada qualquer operação
de manutenção na ferramenta, remova a bateria da
ferramenta. Desligue o carregador antes de o limpar.
ff Limpe regularmente as saídas de ventilação da
ferramenta e o carregador com uma escova suave ou
um pano seco.
ff Limpe regularmente o compartimento do motor com
um pano húmido.
ff Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou à base
de solvente.

PORTUGUÊS
ff Abra o mandril regularmente e sacuda para remover
qualquer vestígio de pó do seu interior.
Importante! Para garantir a SEGURANÇA 		
e CONFIABILIDADE do produto, os reparos,
manutenção, e ajustes (além daqueles deste manual)
devem ser realizados por oficinas autorizadas, sempre
usando peças originais.￼

ACCESSORIES

Atenção! Devido a que com este produto não foram
testados acessórios distintos aos da STANLEY, o uso
dos mesmos pode ser perigoso. Para reduzir o risco de
lesões, com este produto somente devem ser usados
acessórios recomendados pela STANLEY.

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Coleta Seletiva. Este produto não deve ser
descartado junto com o lixo doméstico normal.
Caso ache necessário que seu produto
STANLEY seja substituído, ou caso não seja
mais útil para você, não jogue-o fora junto com o
lixo doméstico normal. Disponibilize este produto
para coleta seletiva.
A coleta seletiva de produtos e embalagens
usadas permite que os materiais sejam reciclados
e utilizados novamente. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir poluição ambiental e
reduz a demanda de matéria prima. Regulamentos
locais podem prever a coleta seletiva de produtos
elétricos, em lixeiras municipais ou pelo vendedor
ao comprar um produto novo.

BATERIAS

As baterias STANLEY podem ser recarregadas
diversas vezes. Ao final de sua vida útil,
descarte as baterias com o devido
cuidado ao meio ambiente:
ff Descarregue completamente a bateria e depois
remova da ferramenta.
ff As baterias de NiCd, NiMH and Li-Ion são recicláveis.
Leve-as a qualquer representante autorizado ou
estação de reciclagem local.

INFORMAÇÕES DE SERVIÇO

A STANLEY possui uma das maiores Redes de Serviços
do País, com técnicos treinados para manter e reparar
toda a linha de produtos STANLEY. Ligue: 0800-703 4644,
para saber qual é a mais próxima de sua localidade.

ESPECIFICAÇÕES

Tensão
Velocidad sem carga

SCD20

Torque
Mandril

20V
MAX
0 - 350/min (rpm)
0 - 1500/min (rpm)
45 Nm (33,2 ft-lb)
1/2” (13mm)

CARREGADOR

SC201

Tensão
AR, B2C
B2
B3
BR
Voltagem de saída
Corrente de entrada
Corrente de saída
Peso

220V ~ 50Hz
220V ~ 50-60Hz
120V ~ 60Hz
127V ~ 60Hz
20V
MAX
0,4Amp
1A
0,445kg (0,98lb)

CARREGADOR

SC202

Tensão
AR, B2C
B2
B3
BR
Voltagem de saída
Corrente de entrada
AR, B2C
B3
Corrente de saída
Peso

0,6Amp
0,9Amp
2A
0,445kg (0,98lb)

BATERIA

SB20C

220V ~ 50Hz
220V ~ 50-60Hz
120V ~ 60Hz
127V ~ 60Hz
20V
MAX

Tensão
Capacidade
Tipo

20V
MAX*
1,3Ah
Ión-Litio

BATERIA

SB20D

Tensão
Capacidade
Tipo

20V
MAX*
2,0Ah
Ión-Litio

* Tensão máxima da bateria inicial
(medido sem uma carga de trabalho) é de 20 volts.
A tensão nominal é de 18V.
OS TEMPOS DE CARGA
SB20C (1,3Ah) + SC201 (1A) = Tempo de carga 75 min.
SB20C (1,3Ah) + SC202 (2A) = Tempo de carga 45 min.
SB20D (2,0Ah) + SC202 (2A) = Tempo de carga 60 min.

PORTUGUÊS
DETECÇÃO DE PROBLEMAS
PROBLEMA
A unidade não liga

A unidade aciona imediatamente após
inserir a bateria.

O pacote de baterias não carga

A unidade desliga repentinamente

POSSÍVEL CAUSA

POSSÍVEL SOLUÇÃO

O pacote de baterias não está bem
instalado.

Revise a instalação do pacote
de baterias.

O pacote de baterias não está
carregado.

Revise os requerimentos
de carga do pacote de baterias.

O interruptor está na posição
de “Ligado”.

É necessário mudar o interruptor
para a posição de “Desligado”
para evitar que a ferramenta acione
quando inseridas as baterias

O pacote de baterias não está inserido
no carregador.

Insira o pacote de baterias
no carregador até a luz de LED
ficar acesa.

O carregador não está conectado.

Ligue o carregador numa tomada
funcional. Para mais detalhes, consulte
as “Notas importantes sobre a carga”.

Temperatura ambiente muito quente
ou muito fria.

Mude o carregador e o pacote
de baterias para um local
onde a temperatura ambiente
seja superior a 4,5°C (40° F)
ou inferior a +40,5°C (105° F).

O pacote de baterias atingiu seu
máximo limite térmico.

Permita o resfriamento do pacote
de baterias

Descarregado. (O aparelho
foi desenhado para desligar
de forma repentina quando
a carga se esgotar, com o objetivo
de maximizar a vida útil do pacote
de baterias).

Coloque-o no carregador
para carregá-lo.
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