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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.

O termo “Ferramenta Elétrica” em todas as 
advertências listadas, abaixo se refere a ferramenta 
elétrica (com fio) operada por rede elétrica ou ferramenta 
elétrica operada por bateria (sem fio).

1. Segurança na área de trabalho
a. Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada.

Áreas desarrumadas e mal iluminadas são propícias
a acidentes.

b. Não trabalhe com ferramentas elétricas em áreas 
com risco de explosão, nas quais se encontrem 
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. As 
ferramentas elétricas produzem faíscas que podem 
provocar incêndios de poeiras ou vapores.

c. Mantenha crianças e outras pessoas afastadas
durante a utilização da ferramenta elétrica. As 
distrações podem dar origem e fazer com que perca 
o controle da ferramenta.

2. Segurança elétrica
a. O plug da ferramenta elétrica deve encaixar na 

tomada. O plug não deve ser modificado de modo 
algum. Não utilize quaisquer plugs adaptadores 
com ferramentas elétricas ligadas à terra. Plugs
sem modificações e tomadas adequadas reduzem o 
risco de choques elétricos.

b. Evite que o corpo entre em contato com superfícies
ligadas à terra, como tubulações, radiadores, fogões
e refrigeradores. Existe um maior risco de choque
elétrico se o seu corpo estiver ligado à terra.

c. As ferramentas elétricas não podem ser expostas
a chuva nem a umidade. A penetração de água na
ferramenta elétrica aumenta o risco de choques 
elétricos.

d. Manuseie o cabo com cuidado. O cabo não deve 
ser utilizado para transportar ou pendurar a 
ferramenta, nem para puxar o plug da tomada. 
Mantenha o cabo afastado de calor, óleo, pontas 
afiadas ou partes móveis. Cabos danificados ou 
torcidos aumentam o risco de choques elétricos.

e. Quando trabalhar com uma ferramenta elétrica ao 
ar livre, utilize um cabo de extensão apropriado 
para esse fim. A utilização de um cabo apropriado 
para áreas ao ar livre reduz o risco de choques 
elétricos.

f. Se for inevitável trabalhar com uma ferramenta
elétrica num local úmido, utilize um Dispositivo de
Corrente Residual (RCD). A utilização de um RCD
reduz o risco de choque elétrico.

3. Segurança pessoal
a. Mantenha-se atento, observe o que está fazendo

e seja prudente ao trabalhar com a ferramenta 
elétrica. Não utilize uma ferramenta elétrica se 
estiver cansado ou sob a influência de drogas, 
álcool ou medicamentos. Um momento de falta de 
atenção durante a utilização de ferramentas elétricas 
poderá causar graves lesões.

b. Utilize equipamentos de proteção. Use sempre 
óculos de proteção. Use equipamentos de proteção 
como, por exemplo, máscara anti-poeiras, sapatos de 
segurança anti-derrapantes, capacete de segurança ou 
protetor auricular, de acordo com o tipo e a aplicação de 
ferramenta elétrica, reduz o risco de lesões.

c. Evite partidas repentinas. Certifique-se de que o 
botão está desligado antes de ligar a ferramenta 
à corrente elétrica e/ou a bateria, pegando 
ou transportando a ferramenta. Transportar
ferramentas elétricas com o dedo no botão ou ligar 
ferramentas elétricas à tomada com o interruptor na 
posição de ligado pode dar origem a acidentes.

d. Retire eventuais chaves de ajuste ou chaves de 
fenda, antes de ligar a ferramenta elétrica. Uma 
chave de fenda ou chave de ajuste que se encontre 
numa peça rotativa da ferramenta elétrica poderá 
causar lesões.

e. Não se incline. Mantenha-se sempre bem 
posicionado e em equilíbrio. Desta forma, será 
mais fácil controlar a ferramenta elétrica em situações 
inesperadas.

f. Utilize vestuário adequado. Não utilize roupas 
largas nem jóias. Mantenha os cabelos, roupas e 
luvas afastadas das peças em movimento. Roupas 
largas, jóias ou cabelos longos podem ficar presos 
nas peças em movimento.
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4. Uso e cuidados com a ferramenta elétrica
a. Não sobrecarregue a ferramenta elétrica. Utilize a

ferramenta elétrica adequada para o trabalho 
pretendido. A ferramenta elétrica correta realizará o 
trabalho da melhor forma e com mais segurança, com 
a potência com que foi projetada.

b. Não utilize a ferramenta elétrica se o botão 
liga/desliga não funcionar. Qualquer ferramenta
elétrica que não possa ser controlada com o botão é 
perigoso e terá de ser reparado.

c. Desligue o plug da tomada e/ou a bateria da 
tomada antes de proceder qualquer ajuste, trocar 
acessórios ou guardar ferramentas elétricas. 

d. Estas medidas de prevenção de segurança 
reduzem o risco de uma partida repentina da 
ferramenta elétrica. As ferramentas elétricas são 
perigosas se utilizadas por pessoas não qualificadas.

e. Faça a manutenção das ferramentas elétricas.
Verifique se as partes móveis estão desalinhadas
ou bloqueadas, se existem peças partidas ou 
qualquer outra situação que possa afetar o 
funcionamento das ferramentas elétricas. As 
peças danificadas devem ser reparadas antes da 
utilização da ferramenta elétrica. Muitos acidentes 
tem como causa uma manutenção insuficiente das 
ferramentas elétricas.

f. Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas
e limpas. As ferramentas de corte com a manutenção
adequada e as extremidades afiadas bloqueiam com
menos frequência e são mais fáceis de controlar.

g. Utilize a ferramenta elétrica, acessórios e peças de
ferramenta de acordo com estas instruções, 
considerando as condições de trabalho e a tarefa 
a ser executada. A utilização da ferramenta elétrica 
para fins diferentes das normas de utilização podem 
resultar em situações perigosas.

5. 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.

6. Segurança elétrica
Sua Ferramenta tem isolamento duplo, portanto,  
não é necessário o uso de fio terra. Sempre  
verifique a tensão da rede elétrica que  
corresponda a tensão 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.

7. Rótulos da ferramenta
A etiqueta da ferramenta pode conter os seguintes 
símbolos:

CARACTERÍSTICAS (FIG. A)
1. Guia paralela
2. Coifa protetora da lâmina.
3. Lâmina separadora.
4. Travamento contragolpe.
5. Graminho.
6. Bancada.
7. Interruptor para Ligar/Desligar.
8. Pernas da base.
9. Empunhadura de elevação da serra.
10. Roda de inclinação da serra.
11. Lâmina da serra.
12. Chave inglesa.
13. Alavanca de impulso.

REGRAS DE SEGURANÇA ADICIONAIS 
PARA SERRAS DE BANCADA

 ¡Advertencia!  Falha em seguir essas regras pode 
causar lesões graves.

1. Não opere esta máquina até que ela seja
montada e instalada de acordo com as instruções.

2. Obtenha ajuda de outra pessoa qualificada se
você não estiver familiarizado com o funcionamento
desta máquina.

3. Siga todos os códigos de fiação e conexões
elétricas recomendadas.

4. Use proteções sempre que possível. Verifique se 
elas estão em seus lugares, afixadas, e funcionando
corretamente.

5. O retrocesso (“tranco”) é uma tendência natural
da peça de trabalho de ser lançada para trás

Leia o 
manual de 
instruções
Use proteção 
para olhos
Use  
Proteção 
Auditiva

V ........  Volts         
A ........ Amperes

Hz ....... Hertz
W ........ Watts
min ..... minutos

..... Corrente  
Alternada

..... Corrente  
Direta

n0  ....... Sem  
Velocidade  
de Carga

 ...... Construção 
Classe II

.... Terminal de  
Aterramento

.... Símbolo  
de Alerta de  
Segurança

.../min.. Revolução  
por min. ou  
alternação  
por minuto
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em direção ao operador quando a peça de trabalho  
inicialmente entra em contato com a lâmina ou se a  
peça de trabalho puxa a lâmina. O retrocesso é  
perigoso e pode resultar em lesões graves.
EVITE RETROCESSOS da seguinte forma:
a. mantenha a lâmina afiada e livre de ferrugem e

resina ressecada.
b. mantenha a guia de corte paralela à lâmina da

serra.
c. utilize as proteções da serra e espaçador para

todos os trabalhos em que for possível, incluindo
todos os cortes com a serra.

d. empurre a peça de trabalho contra a lâmina da
serra antes de soltá-la.

e. nunca realize cortes longitudinais em uma peça
de trabalho que esteja torcida ou deformada, ou
não possua uma extremidade reta que sirva de
guia.

f. utilize pentes quando um dispositivo anti- 
  retrocesso não puder ser usado.

g. nunca serre uma grande peça de trabalho que
não possa ser controlada.

h. nunca se oriente pela guia de corte quando fizer
um corte transversal.

i. nunca serre uma grande peça de trabalho com
nós frouxos ou outros defeitos.

6. Utilize proteções, separadores e retentores anti- 
 retrocesso sempre que  possível.
7. Retire peças cortadas e fragmentos da bancada

antes de começar a serrar. A vibração da máquina
pode fazer com que estes pedaços se desloquem
para dentro da lâmina da serra e sejam
arremessados. Após cortar, desligue a máquina.
Quando a lâmina tiver parado completamente, remova 
todos os restos de serragem.

8. Nunca ligue a máquina quando a peça de trabalho
estiver em contato com a lâmina.

9. Nunca passe a peça de trabalho entre a guia de corte 
e uma fresa rotativa moldadora.

10. Cortar a peça de trabalho sem usar a guia de corte
ou o graminho é conhecido como corte do tipo mão
livre. Nunca realize operações de mão livre. Use a
guia de corte ou graminho para posicionar e guiar a
peça de trabalho.

11. Segure firme a peça de trabalho contra o graminho ou 
guia de corte.

12. Cortar completamente de um lado a outro da peça
de trabalho é conhecido como “serrar de lado a lado”. 
Cortar longitudinalmente e cortar transversalmente 
são operações de “serrar lado a lado”. Cortar com
o veio (para baixo ao longo do comprimento da
peça de trabalho) é cortar longitudinalmente. Cortar  
o veio transversalmente (ou de um lado a outro da
peça de trabalho) é cortar transversalmente. Use  

uma guia de corte ou sistema de guia de corte para  
 cortar. NÃO use uma guia de corte ou sistema de guia  

de corte para cortar transversalmente. Em vez disto,  
use um graminho. Use varetas impulsionadoras para  
cortar uma peça estreita longitudinalmente.

13. Evite operações e posições da mão inadequadas, 
onde um escorregão repentino pode fazer com que a
mão seja atingida pela lâmina.

14. Mantenha braços, mãos, e dedos longe da lâmina.
15. Nunca mantenha qualquer parte do seu corpo

alinhada com o caminho da lâmina da serra.
16. Nunca coloque o braço em volta da bancada ou por

cima da lâmina da serra.
17. Nunca tente liberar uma lâmina de serra parada, sem 

antes desligar a máquina.
18. Apóie peças longas ou largas de maneira adequada.
19. Nunca realize desenhos, montagens ou trabalhos

de preparação na bancada ou área de trabalho 
quando a máquina estiver funcionando.

20. Desligue a máquina e retire o cabo da tomada antes de
instalar ou remover acessórios, antes de ajustar ou
mudar configurações, ou ao realizar reparos.

21. Desligue a máquina, retire o cabo da tomada e limpe
a bancada/área de trabalho antes de deixar a 
máquina. Coloque o interruptor na posição “OFF”
(“DESLIGADO”).

CONEXÕES ELÉTRICAS
Antes de ligar a máquina à tomada elétrica, certifique-se 
de que o interruptor esteja na posição OFF (DESLIGADO) 
e certifique-se que a corrente elétrica possua as mesmas 
características indicadas na máquina. Todas as conexões 
devem ter bom contato. Se a tensão estiver baixa, a 
máquina será danificada.

  Perigo! Não exponha a máquina à chuva ou opere a 
máquina em locais úmidos.

Antes de ligar a máquina à fonte de energia, certifique-se 
que o interruptor esteja na posição “OFF” (DESLIGADO).

MONTAGEM
Monte as pernas da base
Quando montar o suporte, recomendamos que os 
parafusos estejam apenas apertados, até que o suporte 
esteja completamente montado.

1. Identificar as partes e acessórios
Antes de começar a montar as pernas do suporte, 
desembale totalmente a serra e coloque as partes 
individuais.  Identifique claramente as partes 
mostradas na Fig. A1 e A2, incluindo os acessórios.
Reúna estas partes e certifique-se de que tem a 
quantidade correta das peças mostradas.
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2. Monte as pernas da base
Passo 1
Selecione as seguintes partes:

2 x Parte 1
1 x Parte 3
1 x Parte 5

Coloque as partes juntas como mostrado na Fig.  B1, 
B2 e B3. Coloque as partes soltas no chão  
e comece o processo de montagem.
Alinhe os orifícios e fixe com os parafusos sextavados  
(a) como mostrado na Fig. B1.
NÂO aperte completamente os parafusos, porcas e  
roldanas neste ponto. Apertar com o dedo será suficiente. 

Passo 2
Repita o Passo 1 com a finalidade de que haja dois  
marcos montados.

Passo 3
Selecione as seguintes partes:  

2 x Parte 2
 2 x Parte 4
Estas formarão as travessas entre os marcos montados  
anteriormente. Coloque as partes planas no chão. Una  
a parte mais comprida (2) e fixe-a ao marco no centro  
das colunas. Observe que a Parte 2 deve ser colocada  
como mostrado na Fig.B4. Una a Parte 4 (travessa, na  
parte superior) com a parte superior do marco. Observe que  

 a Parte 4 deve ser colocada como mostrado na Fig. B4.

Passo 4
Agora coloque e una as extremidades da parte superior  e 
centralize os suportes do marco com ao mesmo.Certifique-se de  
que os suportes estejam colocados como mostrado na Fig. B5.

Cavilhas Arruela Porca
A1

1 x 4 peças
2 x 2 peças
3 x 2 peças
4 x 2 peças

5 x 2 peças

A2

5

5
3

3
1

1

1

1

2

2

4

4

a

B1

B2

B3

5

3

1

2 B4

4

51

4

B5
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B6

C1

b

b

C2

D1

D2

Ranhuras Orifícios de posicionamento trabalho

Nível de bloqueio

3 2 1

D3

c

d

Passo 5
Quando estiver satisfeito com a montagem do marco,  
aperte completamente TODOS os parafusos sextavados.  
Finalmente, monte os 4 pés de borracha na parte  
inferior de cada uma das pernas (consulte a Fig. B6).

Adaptar a serra de bancada no suporte 
(consulte a FIG. C1, C2) 
Há quatro orifícios para montagem na base da serra 4 que 
correspondem aos orifícios de montagem, estão localizados 
no plano superior do suporte.  Coloque a serra de bancada 
no suporte, faça coincidir os orifícios da base da serra com 
os orifícios do suporte e fixe-os com 4 parafusos sextavados 
(b) fornecidos.  Aperte completamente.

Ajuste a lâmina separadora (FIG. D1-D3)
A lâmina separadora (3) tem duas posições: posição de 
armazenamento (Fig. D1) e posição de trabalho (Fig. D2).  
Quando desembalar a lâmina separadora esta estará na 
posição de armazenamento.

Para colocar a lâmina separadora na posição de 
trabalho:
a. Retire a placa de garganta da lâmina.
b. Alce a lâmina até a posição mais alta, girando no 

sentido contrário dos ponteiros do relógio. Ajuste 
o chanfro a 0°. Certifique-se de que o chanfro esteja 
perfeitamente fixado. 

c. Libere a lâmina separadora fixando a alavanca
puxando-a para cima. 

d. Puxe a lâmina separadora para acima para a 
posição de trabalho.  Os dois orifícios da posição de 
trabalho devem ficar alinhados com as duas cavilhas 
no dispositivo. 

e. Fixe a lâmina separadora empurrando para baixo a 
alavanca de travamento da lâmina separadora. 
Nota: Certifique-se de que a lâmina separadora 
esteja completamente fixa.

f. Coloque novamente a placa de garganta da lâmina.

Ajustar a lâmina separadora para que fique na 
posição de armazenamento:
Repita os passos a, b, c, descritos anteriormente e deslize a 
lâmina separadora para baixo para que fique na posição 
de armazenamento. Fixe a alavanca de bloqueio da lâmina 
separadora. Baixe a lâmina à posição mais baixa. A lâmina 
separadora deve estar debaixo da bancada da serra.

Para ajustar a altura da lâmina separadora (Fig. D3) 
Solte as duas porcas (c). Ajuste as duas porcas (d) 
para certificar-se de que a lâmina separadora esteja 
aproximadamente a 1/8” (3 mm) sobre as extremidades da 
lâmina. Aperte as duas porcas (c).
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F1

Tampa de plástico

Nível

F2

G1
Botão para 
cima

G2

H1

Para ajustar o alinhamento da lâmina separadora
A lâmina separadora deve estar ALINHADA com a lâmina da 
serra. Solte as duas porcas (c) e alinhe a lâmina separadora 
com a lâmina da serra. Depois de alinhar, sustente a lâmina 
separadora. Para evitar lesões pessoais, sempre desligue a 
serra da fonte de energia antes de realizar quaisquer ajustes.

Instalar os travamentos contragolpes (Fig. F1 e F2)  
Nota: A lâmina separadora (3) deve estar na posição de 
trabalho para instalar a montagem dos travamentos 
contragolpe.

1. Alce a lâmina até a posição mais alta e ajuste o 
chanfro a 0°. Certifique-se de que o chanfro esteja 
perfeitamente fixado. 

2. Coloque a montagem do travamento contragolpe 
sobre a Ranhura do “orifício chave” (1) (Fig. D2) na 
lâmina separadora (3). Pressione a tampa de plástico 
na cavilha de travamento na direção mostrada na 
Fig. F1.  Gire a alavanca para baixo e certifique-se de 
que a cavilha de travamento encaixe completamente 
na ranhura (1).

3. Libere a tampa plástica para poder fixá-la na 
montagem. Certifique-se de que não haja nenhum 
movimento na montagem do travamento contragolpe.

Para desinstalar a montagem do travamento contragolpe, 
pressione a tampa plástica na cavilha de travamento para
liberá-la.  Gire a alavanca para baixo, puxe-a e retire a 
montagem da lâmina separadora.

Instalar a coifa protetora da lâmina (Fig. G1 y G2) 
1. Posicione a montagem da coifa protetora da 

lâmina sobre a ranhura com forma de “L” (2) na  
lâmina separadora, para que a cavilha (1) encaixe  
completamente na ranhura (2). Consulte a Fig. G1.

2. Coloque a montagem da coifa protetora da lâmina 
para baixo, na lâmina separadora. Pressione o botão  
de travamento.

3. Deslize a montagem da coifa protetora da lâmina para 
trás e empurre-a levemente para frente para que a  
cavilha do travamento encaixe completamente  
na ranhura (3).

4. Libere o botão do travamento para fixar. Consulte a 
Fig. G2.

Instalar a bancada e o trilho de extensão
Insira as peças de extensão nos orifícios da bancada 
(Consulte a Fig. H1) e parafuse o puxador (Consulte a 
Fig. H2)



PORTUGUÊS  

H2

H3

H4

I

J1

Placa de bloqueio 
frente

Alavanca de 
bloqueio

Placa de travamento 
posterior

J2 J3

Insira os trilhos de extensão nos orifícios da bancada 
(Consulte a Fig. H3)

Monte a empunhadura (consulte a Fig. H4)
Coloque a empunhadura na bancada de extensão e 
aperte-o com os parafusos fornecidos. 

Montagem da bancada da serra
Alçando e baixando a empunhadura
1. Monte a empunhadura de elevação da lâmina (9) na 

roda, apertando a porca da empunhadura. (Consulte
a Fig. I)

Montar a guia paralela
2. Monte a empunhadura de travamento na parte 

frontal da guia paralela (1) apertando a porca a 
empunhadura. (Consulte a Fig. J1)

3. Caso necessário, libere a empunhadura de 
travamento puxando-a para cima. Monte a guia 
paralela na serra de modo que a parte lateral com 
o indicador fique na parte da escala da serra. 
(Consulte a Fig. J2). Começe deslizando a frente da 
guia paralela na parte frontal da bancada de modo  
que a placa de travamento frontal entre em contato  
com a parte frontal da bancada, depois puxe para  
baixo na parte posterior da guia paralela, de  
modo que a guia fique nivelada na bancada.  
Certifique-se de que ambas as placas de travamento  
entrem em contato com as bordas frontais e  
posteriores da bancada. (Consulte a Fig. J3)

Ajuste da guia paralela
4. A guia paralela vem ajustado de fábrica para estar 

num ângulo de 90° na parte frontal da bancada.
Caso não esteja num ângulo de 90°, solte os dois 
parafusos sextavados da parte frontal superior da 
guia paralela e ajuste o ângulo da guia para que fique 
a 90°. (Consulte a Fig. K1)

5. Mexa a guia paralela para que entre em contato com 
a parte lateral da lâmina (o ponto zero) e depois 
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K1

K2

Placa de travamento 
posterior

L

M

N

O

verifique que o indicador de posição da guia paralela  
esteja na marca “0” da escala. Caso não seja assim,  
solte o parafuso e posicione o indicador em “0” e  
depois aperte novamente o parafuso. (Consulte a  
Fig. K2)
Nota: É necessário retirar a coifa protetora da  
lâmina separadora para realizar este ajuste.

OPERAÇÃO
Interruptor de Segurança de Ligado/Desligado

  Atenção!  Antes de ligar o interruptor de Ligado/
Desligado, certifique-se de que a proteção da agulha esteja 
instalada corretamente e operando adequadamente.  Para 
ligar a máquina, abra a chave de segurança e pressione o 
interruptor na posição “LIGADO”.  (Consulte a Fig. L)

Quando girar o interruptor para a posição de “LIGADO”, 
detenha-se em qualquer lado da lâmina, mas nunca 
diretamente frente a esta.  Permita que a lâmina atinja a 
velocidade total antes de cortar.  Para deter a máquina, 
pressione o interruptor na posição “DESLIGADO” (Consulte 
a Fig. M), ou abra a chave de segurança para garantir 
o interruptor de LIGADO/DESLIGADO na posição de
“DESLIGADO”.

Empunhadura de elevação da lâmina
A empunhadura de elevação da lâmina se usa para elevar 
e abaixar a lâmina da serra.  Gire no sentido dos ponteiros 
do relógio para abaixar a lâmina e no sentido contrário dos 
ponteiros do relógio para alçá-la. (Consulte a Fig. N)

Roda de inclinação da lâmina
A roda de inclinação da lâmina (10) se usa para inclinar 
a lâmina da serra para um corte chanfrado. (Consulte a 
Fig. O).

O anel de parada mantém o mecanismo de chanfradura 
na posição desejada. (Consulte a Fig. P).
Quando ajustar o ângulo de corte, solte o anel de parada 
girando-o no sentido contrário dos ponteiros do relógio.  
Gire a roda de inclinação da lâmina e use a escala de 
chanfradura. Ajuste a lâmina no ângulo desejado. Aperte 
o anel de parada girando-o no sentido dos ponteiros do
relógio. Antes de girar a serra na bancada para “LIGADO”, 
certifique-se de que todas as peças estejam bem apertadas 
para evitar que a lâmina mude durante a operação.
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A lâmina separadora 
A lâmina separadora (3) separa as duas peças de madeira 
que resultam na peça de trabalho. A peça é empurrada 
através da lâmina da serra. A lâmina separadora evita a 
união e contragolpe.

Guia paralela (consulte a Fig. Q)
A guia paralela se usa para todas as operações de extração.  
Nunca realize uma extração com as mãos livres sem que 
a guia esteja no seu lugar e fixada de forma segura.

Graminho (consulte a Fig. R, S)
O graminho (5) é usado para realizar cortes cruzados 
e cortes angulares. A cabeça do medidor fixa-se na 
posição sustentando o parafuso sextavado do travamento.  
Certifique-se de que o parafuso sextavado da trava 
esteja bem ajustado antes de iniciar um corte. Para 
ajustar o ângulo do graminho, solte a empunhadura do 
travamento do graminho e gire o corpo do mesmo para 
que a marca “0” da extremidade dos pontos da barra de 
deslizamento, atinjam a posição desejada. Depois, aperte 
a empunhadura do travamento.

Nota: O corpo do graminho possui marcas com 
incrementos de 5 graus. A barra deslizante tem 
marcas com incrementos de 1 grau. Leia os dois, 
para obter a graduação exata do ângulo. Para ajustar 
o topo do graminho, solte a botão do travamento e 
deslize o topo para a posição desejada. Depois 
aperte o botão de travamento.

Alavanca de impulso (consulte a Fig. T)
O dispositivo se usa para alimentar a peça de trabalho 
através da serra, durante os cortes paralelos estreitos.  
A alavanca de impulso (13) ajuda a manter as mãos do 
operador afastadas da lâmina. Use a alavanca de impulso 
para larguras de extração inferiores a 6” (150 mm) e maiores 
que 2” (50 mm).

Trocar a lâmina da serra
Sempre desligue a serra da fonte de energia antes de 
realizar a manutenção, para evitar o risco de lesões 
pessoais sérias.
Para retirar a lâmina:
1. Retire a coifa protetora da lâmina e a placa de 

garganta da lâmina (Consulte a Fig. U).
2. Alce a lâmina até atingir a posição mais alta possível.
3. Para evitar que o eixo gire, coloque uma das chaves 

inglesas na parte plana do flange. 
4. Coloque a segunda chave numa porca do eixo. 
5. Gire a segunda chave inglesa no sentido dos 

ponteiros do relógio para apertar, e no sentido 
contrário aos ponteiros do relógio, para soltar.  Solte 
e retire a porca do eixo. (Consulte a Fig. V).

6. Retire o flange e puxe a lâmina para fora da flecha do motor.
7. Para instalar a lâmina, realize o procedimento contrário
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  Importante!  A rotação da lâmina é no sentido dos 
ponteiros do relógio, quando observada desde o lado 
direito da serra.  Certifique-se de que a marca de rotação 
de direção na lâmina coincida com esta.

OPERAÇÕES BÁSICAS DA SERRA DE BANCADA
a. Quando realizar um corte cruzado, um corte angular, 

um corte chanfrado, um corte angular composto ou 
um rebaixo através da extremidade de uma peça de 
trabalho estreita, use o graminho. 

b. Nunca realize estes cortes com as mãos livres ou de 
modo que suas mãos ou dedos entrem em contato 
com a lâmina. 

c. Sempre fixe o ângulo do graminho quando estiver em 
uso. 

d. Exceto quando realizar cortes de extração, retire a 
guia paralela da bancada (6).

e. Certifique-se de que coifa protetora da lâmina esteja 
montada para todos através das operações de 
corte (a lâmina corta através da espessura completa 
da madeira). Volte a fixar a coifa protetora 
Imediatamente depois de terminar os cortes de dado, 
moldagem ou rebaixo. 

f. A lâmina deve estender-se aproximadamente 1/8” 
(3 mm) sobre a parte posterior da peça de trabalho.

g. Use a alavanca de impulso sempre que realizar um 
corte estreito. 

Corte cruzado (consulte a Fig. R)
O corte cruzado é um corte de madeira através do veio a 
90° ou um quadrado tanto na borda quanto no lado plano 
da madeira.  Isto se realiza com o graminho ajustado a “0”.  
Antes de utilizar o graminho, certifique-se de que esteja 
bem fixo.  É possível utilizar o graminho em quaisquer das 
ranhuras na bancada.

Corte cruzado de ângulos (Consulte a Fig. S)
O corte cruzado de ângulos é cortar a madeira a um 
ângulo diferente de 90°. Siga os mesmos procedimentos 
que seguiria para um corte cruzado.  Ajuste o graminho no 
ângulo desejado.

Corte cruzado chanfrado (Consulte a Fig. W)
O corte cruzado chanfrado é o mesmo que o corte 
cruzado, exceto que a lâmina também está ajustada a 
um ângulo diferente de 90°. Ajuste a lâmina no ângulo 
desejado, usando a roda de inclinação da lâmina.

Corte angular composto (Consulte a Fig. X)
O corte angular composto é uma combinação do corte 
angular e o corte cruzado chanfrado.  O corte é realizado 
a um ângulo diferente de 90° tanto para a borda quanto 
para o lado plano da madeira.  Ajuste o graminho e o 
chanfro da lâmina no ângulo desejado, e certifique-se de 
que esteja fixo tanto o graminho quanto o anel de parada 
chanfrado da lâmina.

Extração (Consulte a Fig. Q)
A extração é o corte de uma peça de madeira com o veio. 
Isto se realiza usando a guia paralela. Posicione a guia na 
largura desejada do corte extração e fixe-a no seu lugar.  
Antes de começar a extração, certifique-se que de:
a. A guia de extração esteja paralela à lâmina da serra.
b. A lâmina separadora esteja alinhada adequadamente

com a lâmina da serra. Quando extrair bordas 
compridas ou painéis maiores, sempre use um 
suporte de uma peça de madeira. Mantenha o 
material a ser cortado contra a guia paralela e 
alimente-o através da lâmina com uma pressão fixa 
e suave.
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Aplique pressão de alimentação sob a peça de trabalho 
somente entre a lâmina e a guia paralela, para evitar que a 
peça fique unida contra a lâmina e ocasione um contragolpe.  
Quando as bordas de extração são mais estreitas que 6” (150 
mm), use uma alavanca de impulso para alimentar a peça de 
trabalho até que seja liberada da bancada.

Extração chanfrada (Consulte a Fig. T)
Quando o material de extração chanfrado é de 6” (150 
mm) ou mais estreito, somente use a guia paralela no lado 
direito da lâmina.

Deslocamento (Consulte a Fig. Y)
Use a extensão do lado direito, na posição estendida, 
como um puxador temporal para transportar a serra de 
bancada com rodas.

Coleta de serragem (Consulte a Fig. Z)
Esta serra de bancada está equipada com um coletor de 
serragem removível.  Pode-se fixar um sistema coletor 
de serragem para o porto de pó e assim ajudar a retirar a 
serragem da área de trabalho.  
Para retirar o coletor de pó, simplesmente solte as duas 
porcas e retire o coletor de serragem da serra.

APLIÇÕES
Pontas de corte
1. Certifique-se de que o corte seja realizado no lado de 

resíduos da linha de medição.
2. Corte a madeira com o lado terminado para cima.
3. Sempre tenha um suporte adequado para madeira,

conforme esta sai de lâmina.
4. Realize um corte de teste para cortes importantes. 
5. Sempre utilize a configuração de profundidade da 

lâmina correta.  A parte superior dos dentes da  
lâmina devem liberar a parte superior do material a  
ser	cortado,	através	de	1⁄8”	(3	mm)	a	1⁄4”	(6	mm).

6. Inspecione a peça de trabalho para ver se há nós ou 
pregos antes de começar um corte.  Retire todos os 
nós soltos com um martelo.

7. Sempre use lâminas configuradas adequadamente,
afiadas e limpas.  Nunca realize um corte com uma 
lâmina sem fio

8. Quando realizar um corte, aplique pressão regular e 
fixa. Nunca force um corte

9. NÂO corte madeira torta ou úmida. 
10. Sempre sustente sua peça de trabalho firmemente, 

com ambas as mãos ou use uma alavanca de impulso 
ou um bloco de impulso.

CUIDE AS FERRAMENTAS
Retire o plugue da tomada antes de realizar qualquer 
ajuste, ou realizar manutenção.  
Mantenha as ferramentas com fio e limpas para um 
melhor desempenho e segurança.  Inspecione os 
cabos da ferramenta periodicamente e revise se estão 
danificados, procure assistência técnica autorizada e 
peça que seja consertada.  Sua ferramenta elétrica não 
precisa de lubrificação ou manutenção adicional.  Não 
há peças da ferramenta as quais o usuário possa dar 
manutenção.  Nunca use água ou limpadores químicos 
para limpar sua ferramenta elétrica.  Limpe com um pano 
seco.  Sempre armazene sua ferramenta elétrica em um 
lugar seco.  Mantenha limpas as ranhuras de ventilação 
do motor.  Mantenha todos os controles de trabalho livres 
de pó.  Caso observe algumas faíscas intermitentes nas 
ranhuras de ventilação, isto é normal e não danificará sua 
ferramenta elétrica. 
Caso o cabo de fornecimento esteja danificado, o 
fabricante deve substituí-lo, seu agente de serviço ou 
pessoas qualificadas para evitar perigos.

 Importante! Para assegurar a SEGURANÇA e 
CONFIABILIDADE do produto, os reparos, manutenção 
e ajustes (exceto os listados neste manual) devem ser 
executados por centros de serviço autorizados ou outras 
empresas de serviço qualificadas, sempre utilizando 
peças de reposição idênticas.

ACESSÓRIOS
2 chaves da lâmina, 1 guia paralela, 1 graminho e 1 
alavanca de impulso
Recomendamos que compre seus acessórios na mesma 
loja onde comprou a ferramenta.  Use acessórios de 
boa qualidade. Escolha o tipo conforme ao trabalho que 
pretende realizar. Consulte a embalagem dos acessórios 
para obter maiores detalhes. O pessoal da loja pode lhe 
ajudar e oferecer assessoramento.
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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.

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    STST1825
AR, B2C 220V ~ 50Hz 

B3 120V ~ 60Hz 

B2 220V ~ 60Hz 

BR 127V ~ 60Hz

Ampères 15A

No. de velocidade de carga 4800/min (rpm)

Diâmetro da lâmina 254mm (10”)

Tamanho da bancada 610mm x 508mm       
(24” x 20”)

Tamanho da bancada                  
Para a versão de Argentina

669mm x 521mm       
(26” x 21”)

Profundidade de corte máximo 
a 45º

56mm (2,2”)

Profundidade de corte máximo 
a 90º

76mm (3”)

Faixa de chanfro da lâmina 0 - 45º

Peso 30,55kg 
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DETECÇÃO DE PROBLEMAS

Problema Possível Causa Solução

A serra não liga

1. A serra não está ligada.
2. Há um fusível ou interruptor de 

circuito fundido. 
3. O cabo está danificado.
4. Há escombros no interruptor de 

LIGADO/DESLIGADO

1. Ligue à alimentação de energia.
2. Substitua o fusível ou volte a ajustar o 

interruptor de circuito.
3. Aproxime-se a um centro de serviço 

autorizado para substituir o cabo de 
energia.

4. Limpe os escombros acumulados

Não realiza cortes de extração 
exatos de 45° e de 90°

1. Não está ajustada a parada
positiva.

2. Não está ajustado o apontador 
do ângulo da lâmina

1. Verifique a lâmina com um quadrado e 
ajuste.

2. Verifique a lâmina com um quadrado e
ajuste o apontador do ângulo da lâmina

A lâmina de material belisca 
quando corta

1. A guia paralela não está alinhada
com a lâmina.

2. Madeira torta, a borda contra a 
guia não é reta.

1. Verifique e ajuste a guia paralela.
2. Selecione outra peça de madeira

O material une-se a lâmina 
separadora

1. A lâmina separadora não está
alinhada corretamente com a 
lâmina.

1. Verifique e alinhe a lâmina separadora 
com a lâmina da serra

A serra realiza cortes 
insatisfatórios

1. Lâmina sem fio.
2. Lâmina montada para trás.
3. Borracha ou resina na Lâmina.
4. Lâmina incorreta para o trabalho.

1. Substitua a lâmina.
2. Gire a lâmina.
3. Retire a lâmina e limpe.
4. Mude a lâmina correta.

Contragolpe do material da 
lâmina

1. A guia paralela está fora de 
ajuste.

2. A lâmina separadora não está
alinhada com a lâmina.

3. Alimentar mercadoria sem a guia 
paralela.

4. Lâmina sem fio.
5. O botão de chanfrado não é 

hermético.

1. Alinhe a guia paralela com a ranhura do 
graminho.

2. Alinhe a lâmina separadora com a 
lâmina.

3. Instale e use uma guia paralela.
4. Substitua a lâmina.
5. Aperte o botão.

A lâmina não se eleva ou se 
inclina livremente

1. Há serragem e sujeira na 
elevação / inclinação

1. Escove ou assopre o pó solto e a sujeira

A lâmina não atinge sua 
velocidade, restabelece os 
disparos muito facilmente.

1. O cabo de extensão é muito leve 
ou muito comprido. 

2. Tensão muito baixa

1. Substitua o cabo de extensão com o 
tamanho adequado.

2. Entre em contato com o eletricista

A serra vibra em excesso. 1. A serra não está montada de 
forma segura na bancada de 
trabalho.

2. A bancada ou o suporte estão 
num piso irregular.

3. A lâmina da serra está danificada

1. Aperte todo o hardware de montagem.
2. Volte a coloca-lo num piso regular.
3. Substitua a lâmina.




