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1. Notas de segurança 

 Antes de utilizar primeiro a máquina, leia atentamente este manual de 
instruções, para sua própria segurança e para a segurança dos outros. Guarde o 
manual num local seguro e passe-o a qualquer proprietário subsequente para 
garantir que a informação nele contida esteja disponível em qualquer altura. 
 
2. Símbolos definidos 
Esta parte inclui indicações de segurança para a utilização da máquina. 
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2.1. Símbolos no Manual 

 Símbolo de advertência 

 Risco de corte e 
ferimentos graves 

 Superfície quente 

 Símbolo de instrução 

 Leia as instruções 
    manual cuidadosamente 

 Usar luvas de protecção 

 Usar protecção ocular. 

 Usar sapatos de protecção 
com 
     solas antiderrapantes 

 Não utilizar a tesoura de 
poda 
     na sebe ou no ramo ou na sebe 
húmida. 

 Não colocar com lixo 
doméstico. 

 
3. Instruções gerais de segurança de ferramentas eléctricas 

 Advertência! Leia todas as indicações e instruções de segurança. 
Omissões no cumprimento das instruções e instruções de segurança podem 
causar choques eléctricos e incêndios e/ou ferimentos graves.  
Conservar todas as instruções e instruções de segurança para utilização futura. 
O termo "Ferramentas eléctricas" utilizado nas instruções de segurança refere-se a 
ferramentas eléctricas operadas a partir da rede eléctrica (com cabo eléctrico) e 
ferramentas eléctricas operadas a pilhas (sem cabo eléctrico). 
 
3.1. Segurança da área de trabalho 

• Manter a área de trabalho limpa e leve. Áreas desordenadas ou escuras 
causarão acidentes. 

• Não utilizar ferramentas eléctricas em atmosferas explosivas e inflamáveis, 
tais como na presença de líquidos inflamáveis, gases ou pó. As ferramentas 
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eléctricas criam faíscas, que podem incendiar o pó ou os fumos. 

• Manter as crianças e os transeuntes afastados enquanto se opera uma 
ferramenta eléctrica. As distracções podem causar-lhe a perda de controlo 
da ferramenta eléctrica. 

 
3.2. Segurança eléctrica 

• Seguir as instruções para o carregador. 
 
3.3. Segurança na utilização de ferramentas eléctricas 

• Não sobrecarregar a ferramenta, seleccionar a ferramenta adequada para 
trabalhar, tornando-o seguro e de alta eficiência. 

• Não utilizar a ferramenta se o interruptor não funcionar correctamente. A ferramenta 
deve ser reparada se o comutador não funcionar. 

• Armazenar a ferramenta longe das crianças, não colocar a ferramenta a pessoas 
sem formação a operar. 

• Manter ferramentas. Verificar sempre a ferramenta, peças móveis, quaisquer 
peças danificadas podem causar ferimentos, a manutenção correcta da 
ferramenta pode evitar ferimentos.  

• Manter a lâmina afiada e limpa. Lâmina afiada e limpa pode ser facilmente 
controlada e não encravada. 

• Ler manual antes de utilizar a ferramenta, seleccionar ferramentas adequadas 
e acessórios certos para evitar ferimentos. 

 
3.4. Precauções com ferramentas operadas a pilhas 

• O uso inapropriado causará fugas de líquido. Se o seu corpo for salpicado pelo 
líquido, por favor, lave-o com água limpa. Deve consultar um médico se o 
líquido tocar nos olhos. O líquido da bateria irá cancurar ou queimar. 

 
3.5. Segurança pessoal 

• Esteja acordado, alerta e preste muita atenção durante o funcionamento das 
ferramentas eléctricas. Não operar a ferramenta eléctrica quando estiver 
cansado, intoxicado ou sob medicação. Adormecer ou perder a consciência 
durante o funcionamento da ferramenta eléctrica pode resultar em sérios 
danos pessoais. 

• Utilizar equipamento de protecção pessoal. Usar sempre óculos de 
protecção e equipamento de segurança, tais como máscaras contra o pó, 
sapatos de segurança antiderrapantes, chapéus duros, protecção auditiva, 
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etc. O uso de equipamento de segurança em condições adequadas pode 
reduzir os danos pessoais. 

• Inserir a ficha quando a ferramenta está ligada ou quando está ligada pode 
ser perigoso. 

• Remover todas as chaves ou chaves de ajuste antes de a ferramenta eléctrica 
estar ligada. Uma chave ou chave deixada nas partes móveis da ferramenta 
eléctrica pode causar danos pessoais. 

• Não exagere o seu alcance e perca o equilíbrio. Preste sempre atenção à sua 
base e ao equilíbrio do seu corpo. Isto permite um bom controlo da 
ferramenta eléctrica, especialmente em situações inesperadas. 

• Vestir-se adequadamente. Não usar roupa solta ou jóias. Manter roupa, 
luvas e cabelo longe de partes móveis. O uso de roupa solta, acessórios ou 
cabelo comprido pode ficar preso em peças móveis. 

 
4. Instruções especiais de segurança 
 
4.1. Instrução especial de segurança de tesoura de poda 

• Manter qualquer pessoa afastada pelo menos 1,5m da lâmina, não mover 
peças cortantes no trabalho da lâmina.  
Mantenha qualquer parte do seu corpo afastada da lâmina pelo menos 
15cm. O funcionamento cuidadoso do equipamento pode evitar lesões. 

• Mover a ferramenta na lâmina sem se mover. O guarda de protecção tem de 
guardar a ferramenta. Proteger a lâmina para reduzir os danos. 

 
4.2. Outras Instruções de Segurança 

Usar roupas de trabalho adequadas, tais como botas com sola 
antiderrapante, calças compridas robustas, luvas e óculos de protecção. 

Usar luvas de protecção 

Usar protecção ocular 
 

• Não usar roupa ou jóias de fluxo longo, uma vez que as peças móveis podem 
apanhar isto. 
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• Fique alerta, observe o que está a fazer, e use o bom senso ao operar a 
ferramenta. Não utilize uma ferramenta eléctrica quando estiver cansado ou 
sob o efeito de drogas, álcool ou medicamentos. 

• Não utilizar a tesoura de poda à chuva. 

• O aparelho é concebido para aparar sebes ou ramos. Não utilizar para cortar 
galhos, madeira dura ou outros objectos. 

• Não tente desalojar uma lâmina bloqueada/apertada antes de desligar a 
ferramenta. 

• Antes de começar com o corte, verificar a sebe ou o ramo em busca de 
objectos escondidos, tais como arame, etc. 

• Ao operar a ferramenta segurá-la firmemente com uma mão, e manter a 
lâmina a pelo menos 15 cm da outra mão e de outras partes do corpo 

• Não utilizar a ferramenta na proximidade de líquidos inflamáveis ou gases. 
Existe risco de incêndio e explosão em caso de curto-circuito. 

• As lâminas têm de ser verificadas quanto a desgaste em intervalos regulares 
e terminada a sua remodelação. As lâminas rombas irão sobrecarregar a 
máquina. Os danos resultantes não são cobertos pela garantia. 

• Não tente reparar a ferramenta por si próprio, leve a ferramenta ao nosso 
Centro de Serviços em caso de necessidade. Todos os trabalhos, que não 
estejam descritos neste manual, só podem ser executados pelo nosso Centro 
de Serviços 

 
4.3. Instrução especial de segurança para ferramenta de bateria 

• Não desmontar a bateria; não danificar a bateria, a fim de evitar ferimentos.  
 
4.4. Usar correctamente o carregador 

• Siga as instruções para o carregador 
 
4.5. Cuidado (Risco residual) 
Continue a utilizar a ferramenta cuidadosamente, evitando riscos como abaixo 
indicado:  

• Cortes ou ferimentos devidos a arestas vivas 

• O funcionamento prolongado ou a utilização irracional da ferramenta irá 
danificar o seu corpo. 

 

 Advertência! 
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O equipamento vai trazer electromagnetismo; pode interferir com algum 
dispositivo médico no corpo. Sugere-se pedir aconselhamento médico antes da 
utilização do instrumento, ao mesmo tempo que com os dispositivos médicos. 
 

 Advertência! 
Não tocar na lâmina quando a bateria estiver montada na ferramenta. Manter 
uma distância mínima de 15 cm entre as lâminas e qualquer parte do corpo. 
Mantenha outras pessoas a uma distância mínima de 1,5m 

 Advertência! 
Em situações particulares de utilização muito dura, a lâmina e o cabo podem 
atingir temperaturas elevadas. Recomenda-se manusear a podadora com cuidado, 
usando luvas de protecção. 
 
Medições de som e vibrações: 

Nível de pressão sonora: < 70 dB(A) 
Valor total de vibração: < 2,5 m/s2 

 
5. Finalidade 
O dispositivo foi concebido apenas para cortar sebes, escovas e ramos.  
Outros trabalhos não adequados podem danificar a ferramenta e a si próprio.  
O equipamento é concebido para uso adulto, não utilizar na chuva ou em escova 
húmida. O fornecedor não é responsável por qualquer dano devido a não seguir as 
instruções deste manual. 
 

 
Verificar a afiação da lâmina antes de utilizar a ferramenta. A lâmina deve ser 
afiada antes de ser utilizada. Os danos devidos à utilização de uma lâmina romba 
não são cobertos pela garantia. 
 
6. Descrição da função 
A lâmina e a contra-lâmina são feitas de aço japonês SK5 de alta qualidade e de 
alta resistência. A sua alta resistência e o seu desenho leve tornam-na fácil de usar 
com uma mão. O modo de corte progressivo permite controlar o movimento da 
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lâmina e aproximá-la o mais possível dos ramos, ajustando a abertura da lâmina 
ao diâmetro a ser cortado. 
Em caso de perigo ou mau funcionamento, soltar o gatilho e a lâmina abrirá 
completamente para evitar danos ou ferimentos. 
 
7. Lista de peças 
 
1) Lâmina de corte 
2) Lâmina fixa 
3) Sistema de fixação das lâminas 
4) Gatilho 
5) Led 

6) Grip 
7) Interruptor + Visor 
8) Bateria integrada 
9) tomada USB  
10) Cabo USB-C 

 

 
8. Itens Incluídos 
 
Por favor, abra cuidadosamente o pacote e verifique se as peças estão completas: 

• Tesoura de podar eléctrica 

• Cabo USB-C 

• Ferramentas 

• Estojo 

• Manual de Instruções 
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8.1. Ecrã de visualização 
 

 
Percentagem Luz indicadora 

100% Quatro flashes LED verdes 

75~99% Três LEDS verdes, um LED vermelho a piscar 

51~75% Dois leds verdes, dois leds vermelhos a 
piscar 

26~50% Um LED verde, três LED vermelhos a piscar 

0~25% Quatro flashes LED vermelhos 

 

Percentagem Luz indicadora 

76~100% Quatro leds verdes 

51~75% Três leds verdes, um LED vermelho 

26~50% Dois leds verdes, dois leds vermelhos 

11~25% Um LED verde, três LED vermelhos 

0~10% Quatro leds vermelhos 

 
 
 

9. Especificação 
 

Especificações da tesoura de podar 
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1 Abertura máxima da lâmina 22mm 

2 Tensão Nominal 7,2Vdc 

3 Potência Nominal 180W 

4 Corrente Nominal 50A 

5 Peso 0,75 kg 

Bateria integrada (lítio-ião) 

1 Capacidade 4000mA 

2 Voltagem 7,2V 

3 Horário de funcionamento 3 ~4H* 

Carregador (opcional) 

1 Tensão de saída 5V 

2 Tempo de carregamento 3~4H 

 
10. Carregamento da bateria 
 

 
• Ligar uma extremidade do cabo USB-C (10) à ranhura de carga da podadora 

(9) e a outra extremidade ao carregador (não fornecido - pode ser utilizado 
um carregador de telemóvel, após verificação da tensão de saída indicada 
nas especificações técnicas). 

• Depois disso, a luz vermelha na área de visualização LED (7) estará acesa. 

• No final da carga, quatro luzes verdes estarão acesas. 

• Desconectar o cabo após o carregamento. 

• Certifique-se de que a bateria é recarregada pelo menos de 3 em 3 meses 
quando não está a ser utilizada. 

11. Ambiente de trabalho 
 

• Manter a temperatura do ambiente a 10°C ~ 45°C ao carregar a bateria, 0°C 
~ +45°C quando a bateria estiver a funcionar. 
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• Mantenha a ferramenta à temperatura de 0°C ~ +60°C durante o trabalho 

• Não utilizar em atmosfera explosiva ou perto de substâncias ou gases 
inflamáveis. 

• Não utilizar em caso de chuva ou em ramos molhados 
 
 
12. Procedimento de início das operações  
 

 Por favor, usar pano e luva adequados quando utilizar esta 
ferramenta. Verificar sempre as ferramentas antes de usar, 
certificar-se de que o interruptor de ligar/desligar e o interruptor de 
segurança estão todos bem. A energia deve ser desligada quando se 
solta o gatilho. Parar de utilizar a ferramenta em caso de falha do 
interruptor. Verificar sempre a voltagem nominal da tesoura de 
podar de fósforo da bateria.  

 Desligue a máquina, a lâmina irá parar em muitos segundos, tem de se 
certificar que a lâmina pára completamente antes de lhe tocar, caso 
contrário, a lâmina irá magoar o seu corpo.  

• Ligar: Carregar no botão de ligar. Depois de o LED se acender, premir duas 
vezes o gatilho em sequência rápida para abrir as lâminas. 

• Não exceder as dimensões de corte para proteger a tesoura e a bateria de 
possíveis danos. Não cortar ramos maiores do que os indicados nas 
especificações técnicas. 

• Solte o gatilho se a lâmina estiver bloqueada, a lâmina voltará 
automaticamente para a posição máxima aberta. 

• Desactivação: Manter o gatilho premido durante três segundos, depois 
premir o botão de ligar/desligar durante três segundos até que se desligue 
completamente. 

• Luz LED: mantenha o gatilho premido durante cinco segundos, o LED desliga-
se; mantenha o gatilho premido durante mais cinco segundos, o LED liga-se. 

 
Cuidado: Não balançar a podadeira da esquerda para a direita para não danificar o 
bordo da lâmina durante o processo de retomada da lâmina. 
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Verificar a frequência de trabalho da lâmina a fim de verificar as boas condições 
de trabalho.  
 
13. Corte 
 

Usar roupas de trabalho adequadas, tais como botas com sola antiderrapante, 
calças compridas robustas, luvas e óculos de protecção.  

Usar luvas de protecção 

Usar protecção ocular 

 Risco de corte e 
ferimentos graves 

 Advertência! 
Em situações particulares de utilização muito dura, a lâmina e o cabo podem 
atingir temperaturas elevadas. Recomenda-se manusear a podadora com cuidado, 
usando luvas de protecção. 
 

• Quando estiver pronto para cortar, colocar a lâmina no ramo a ser cortado e 
premir o gatilho; 

• Ao operar a ferramenta, mantenha a outra mão e qualquer outra parte do 
seu corpo a uma distância mínima de 15 cm da lâmina; 

• Manter todas as outras pessoas a uma distância mínima de 1,5m 

• A lâmina será ferida ou encravada se cortar forçadamente um ramo maior. 

• Não mover a ferramenta durante o corte da tesoura de poda, pode causar 
perigo. 

• Não utilizar o dispositivo em ambiente com chuva ou humidade. 

 Cuidado: verificar o nível de carga da bateria ou afiação da lâmina 

quando o corte é difícil ou não é suave. 

 



Pag. 13 di 22 

 

13.1. Alteração de abertura 
 
A podadora PV220 está equipada com um sistema de mudança de abertura de 
lâmina com memória. 
Isto significa que é possível ajustar a abertura da lâmina de acordo com o 
diâmetro de corte desejado. 
A abertura das lâminas pode ser ajustada em duas posições: 
- Abertura das lâminas a 100% (abertura por defeito de início). 
- Aproximadamente 70% de abertura das lâminas 
Procedimento para ajustar a abertura da lâmina: 

• Prima o botão de ligar. Após o LED acender, premir duas vezes o gatilho em 
sequência rápida para abrir as lâminas - 100% de abertura da lâmina. 

• Carregar e manter premido o gatilho durante dois segundos. Após um sinal 
acústico - as lâminas abrem a cerca de 70%. 

• Carregar e manter premido o gatilho durante dois segundos. Após um sinal 
acústico - abertura da lâmina a 100%. 

 
14. Manutenção e limpeza 
 

 As ferramentas a serem reparadas devem ser enviadas para o Serviço de 
Assistência ao Cliente. A utilização da peça original mantém a ferramenta 
em bom estado e segura. 

 Desligar a bateria da ferramenta antes de verificar, manter e reparar a 
tesoura de podar, para evitar o risco de activação inesperada da 
ferramenta. 

 Advertência! 
Em situações particulares de utilização muito dura, a lâmina e o cabo podem 
atingir temperaturas elevadas. Recomenda-se manusear a podadora com cuidado, 
usando luvas de protecção. 
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Por favor, use luvas antes de verificar se a lâmina está afiada ou não, isto 
é, para evitar que a lâmina o magoe. Verifique a tesoura de podar 
frequentemente, isto irá manter a ferramenta segura e fiável. 

 

• Não descarregar as ferramentas ou colocá-las na água, isso causará curto-
circuito ou danificará o dispositivo. 

• Manter a ventilação, motor e limpeza do manípulo, usar sempre penas 
limpar o dispositivo. Não utilizar o dispositivo de limpeza com descarga, este 
enferrujará peças. 

• Limpar a lâmina após cada utilização, proteger com óleo ou protecção por 
pulverização. 

• Após 8 horas de trabalho contínuo, abrir a tampa do gatilho de protecção do 
equipamento e limpar as aparas de madeira e outras impurezas 

 
 
14.1. Afiação 
 

• A afiação é muito importante para manter a lâmina em boas condições e 
assegurar uma longa vida útil. 

• Verificar sempre se a lâmina está em boas condições antes de começar a 
trabalhar. Evidentemente, a frequência de afiação depende da natureza da 
madeira cortada (dureza e diâmetro), da taxa de poda e das ferramentas de 
afiação (são fornecidas ferramentas abrasivas especiais).  

• Como resultado, a lâmina deve ser verificada frequentemente durante o 
período inicial de utilização para determinar o tempo de moagem adequado 
(verifique a cada 15 minutos e calculará rapidamente) 

 
14.2. Lubrificação das lâminas 
 
A lubrificação das lâminas tem de ser repetida a cada 2-3 dias úteis para garantir o 
correcto desempenho da ferramenta e para evitar a gripagem das lâminas. 

• Abrir as lâminas da podadora. 

• Desligar a ferramenta. 

• Aplicar a graxa entre a lâmina móvel e a lâmina fixa (ver a figura abaixo). 

• Ligue a podadora e puxe por vezes o gatilho para fazer passar a massa 
lubrificante através das lâminas. 
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• Limpar as lâminas das sobras de graxa. 

 
 
14.3. Desmontagem e lubrificação 
 
A manutenção geral, limpeza, lubrificação e substituição das lâminas requer alguma 
desmontagem e montagem da sua podadora.   
Recomenda-se lubrificar as engrenagens a cada 3-4 dias úteis para garantir a 
correcta vida operacional da ferramenta. 
 

  
Retirar o parafuso (1) e o clip de 
ajuste (2). 
Soltar a porca com uma chave 
inglesa e remover (3). Remover o 
parafuso central (4). 

Desaparafusar os parafusos da 
tampa (5). 
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Retirar a tampa (6). Retirar a lâmina (7) e aplicar graxa 

(8) sobre os dentes. 

  
Limpar a graxa antiga (9) e aplicar a 
graxa na contra-lâmina (10). 

Inserir novamente a lâmina (11). 

  
Colocar a capa (12). Apertar os parafusos da tampa (13). 
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Inserir o parafuso central (14). 
Apertar a porca com uma chave de 
porcas (15). 
Colocar o clipe com a porca e 
montar o parafuso (16). 
Apertar o parafuso com uma chave 
Allen M4 (17). 

 
15. Armazenamento da poda 
 
O mais importante a ter em mente antes de guardar as baterias de iões de lítio da 
sua podadora é certificar-se de que as baterias estão completamente carregadas. 
O armazenamento da sua ferramenta durante longos períodos de tempo com 
pouca ou nenhuma carga irá danificar a sua bateria e anular a sua garantia. 

• Assegurar que a bateria está totalmente carregada. 

• Evitar o armazenamento do dispositivo em ambientes extremamente 
quentes ou frios. 

• O instrumento deve ser armazenado num ambiente seco.  
Temperaturas de armazenamento recomendadas: 

 

Armazenamento a menos de 
1 mês 

-20°C ~ +60°C 

Armazenamento a menos de 
6 meses  

-10°C ~ +35°C 

Armazenamento durante 6 
meses 

0°C ~ +30°C 

 

• O instrumento e a matéria inflamável devem ser mantidos separados pelo 
menos a 5 pés. 

• A fim de assegurar a vida útil do equipamento e de evitar a sua degradação, 
este deve ser armazenado com energia suficiente da bateria. 

• Quando não estiver a ser utilizado, carregar a bateria pelo menos uma vez 
de 4 em 4 meses. 

 
16. Eliminação de resíduos e protecção ambiental 
 

• Reciclar separadamente ferramenta, acessórios e embalagem para o tipo de 
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resíduos.   

•  O equipamento não faz parte do lixo doméstico, não disparar 
(perigo de explosão) ou água. Em caso de fuga de gás ou líquido tóxico, a 
bateria danificada pode causar potenciais riscos ambientais e de saúde 
pessoal.   

• Enviar o equipamento para um centro de reciclagem. O metal e o plástico 
do equipamento podem ser reciclados depois de serem peneirados. Para 
informações detalhadas, queira contactar o Centro de Serviços. 

• Antes de descartar a portagem, por favor, consumir electricidade. Não abrir 
a bateria integrada. 

• Eliminar a ferramenta de acordo com os regulamentos locais. A ferramenta 
com a bateria integrada deve ser enviada para uma estação de reciclagem 
para reciclagem amiga do ambiente. Para informações detalhadas, consulte 
a sua agência local de gestão de resíduos ou o nosso centro de serviços. 
Elimine os ramos podados nas pilhas designadas. Não os descarte com o lixo 
doméstico. 

 
17. Peças sobressalentes 
 
O fabricante pode fornecer lâminas de substituição originais de alta qualidade. 
Contacte o nosso centro de serviços em caso de necessidade. 
 
18. Garantia 
 
24 meses de garantia para utilizadores privados e 12 meses de garantia para 
utilizadores profissionais. Abrange peças principais, incluindo motor e mecanismo 
de transmissão.  
As seguintes condições invalidam a garantia: 

• Utilização anormal de ferramentas e excesso de esforço  

• Ferramenta não mantida de acordo com as Instruções de Manutenção 

• Modificações de ferramentas 

• Qualquer dano, mesmo que tenha sido cometido por engano 

• Danificado após reparação amadora. 

• A natureza causou danos 

• Bateria não recarregada com a frequência solicitada 

• Os componentes sujeitos a desgaste (tais como lâminas) durante o 
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funcionamento normal não estão cobertos pela garantia. 

•  
A garantia é válida apenas para produtos que tenham sido registados através do 
website no prazo de 30 dias a partir da data de compra. 
Para mais informações, pode escrever para 
 
info@volpioriginale.it 
 
Activar a garantia da sua nova ferramenta através do nosso website : 
 
https://www.volpioriginale.it/en/register-your-product/ 
 

 
 
O comprador deve também guardar uma cópia do documento de venda (recibo, 
factura) e do registo da garantia: uma cópia destes documentos deve ser entregue 
ao Concessionário ou ao Serviço de Assistência ao Cliente Autorizado juntamente 
com a máquina a ser reparada. Na ausência destes documentos, a máquina será, 
em qualquer caso, considerada fora da garantia. 
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19. Resolução de problemas e reparação 
 

 
 
 
 
 
 
 

Problema Motivo Possível Acção Correctiva 

A poda não começa 

Bateria fora de carga Carregar a bateria 

Falha no interruptor de 
ligar / desligar 

Enviar para o centro de 
serviço de reparação 

Operação Intermitente 

Ligações internas soltas   
Enviar para o centro de 
serviço de reparação 

Falha no interruptor de 
ligar / desligar 

Lâminas Quentes 

Lâmina baça Afiar ou substituir a 
lâmina 

Lacuna da lâmina Afiar ou substituir a 
lâmina 

Lubrificação deficiente, 
resultando em atrito 
excessivo 

Lâmina lubrificante 

 Mau desempenho no 
corte 

A lubrificação não está 
no lugar, resultando 
em fricção excessiva 

Lâmina lubrificante 

Lâmina suja Lâmina limpa 

Lâmina baça Afiar ou substituir a 
lâmina 

A qualidade da poda é 
fraca 

Leia atentamente as 
instruções 

A bateria não está 
totalmente carregada 

Carregar a bateria 
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20. Declaração de conformidade 
 

CE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE Tradução do texto original 
 

 

  

A Empresa 
Davide e Luigi Volpi S.p.A.  

Via San Rocco, 10 - 46040 Casalromano (MN) ITÁLIA 
 

DECLARA QUE A MÁQUINA 
 

Tipo: Tesoura 

Código: PV220 
 

ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DE HARMONIZAÇÃO 
COMUNITÁRIA PERTINENTE: 

DIRECTIVA 2006/42/CE  Directiva sobre maquinaria 
DIRECTIVA 2014/30/UE  Compatibilidade electromagnética 
DIRECTIVA 2014/35/UE  Directiva de Baixa Tensão 

 

Referência às normas harmonizadas pertinentes utilizadas ou referências a 
outras especificações técnicas para as quais a conformidade é declarada: 

UNI EN ISO 12100:2010 PT 60745-1:2009 

PT 55014-1:2017 PT 60335-1:2012 

PT 55014-2:2015 PT 60335-2-29:2004 

PT 61000-3-2-2:2014 EN 62233:2008 

PT 61000-3-3:2013 EN 62133:2013 

 Pessoa autorizada a preparar a documentação técnica: 

Nome: Davide e Luigi Volpi S.p.A. 

Residência: Via San Rocco 10 - 46040 
Casalromano (MN) Itália 

A presente Declaração de Conformidade é emitida sob a exclusiva 
responsabilidade do fabricante. 

 

Casalromano, 30 de Setembro de 2021 O representante legal 
   Eligio Volpi 

PT 
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Davide e Luigi Volpi S.p.A. 

Via San Rocco, 10 - 46040 Casalromano (MN) Itália 
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