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Como parte da nossa monitorização e avaliação contínua da qualidade dos nossos produtos, houve, em casos isolados, 
sérios indícios de que as referidas serras de esquadria, que têm agora mais de 10 anos, representam um risco de 
segurança. Num pequeno número de casos, a serra sobreaqueceu e começou uma combustão lenta, incendiando-se em 
alguns casos, enquanto a serra estava ligada à corrente. Isto significa que - embora ainda não nos tenha chegado nenhum 
comunicado deste tipo - é possível que um incêndio se possa desenvolver em circunstâncias desfavoráveis, o que também 
pode propagar-se para outros objecto. Graças à nossa cuidadosa documentação e descobertas, sabemos exactamente 
quais os produtos que poderão estar afectados. 

No âmbito da protecção preventiva do consumidor, e a fim de evitar possíveis danos e lesões que possam representar um 
risco para a vida e integridade física, solicitamos urgentemente o vosso apoio. 

Para saber se o seu produto é afectado, poderá informar-se no nosso website (www.festool.com/retrofit) introduzindo o 
número da peça (T-No.) e o número de série (S-No.) do seu KAPEX. 
 

Por favor, verifique se a sua serra é um dos produtos afectados. Se for este o caso, deve, para sua própria segurança e de 
terceiros, tomar as seguintes medidas urgentes de segurança com efeito imediato: 

1. Desligar da corrente: Desligar a ficha da tomada depois de cada utilização da serra.   

2. Não deixar a serra sem supervisão em momento algum durante a sua utilização.   
 
Só se estas duas medidas forem tomadas é que o Kapex pode ser utilizado temporariamente até que o 
reequipamento necessário tenha sido efectuado.   

3. Reequipamento gratuito: A partir de meados de Fevereiro de 2021, iremos reequipar gratuitamente todas as serras 
acima referidas e efectuaremos também um controlo de segurança (substituição de cabos defeituosos e afins). Por 
favor, preencha o formulário para que possamos acordar consigo uma data adequada para a reparação da serra.   

4. Se outras pessoas para além de si também utilizarem uma das referidas serras, deverá assegurar-se de que esta 
informação é transmitida imediatamente a todos os outros utilizadores e deverá adoptar quaisquer outras medidas 
apropriadas para garantir a sua segurança pessoal e para proteger todas as pessoas envolvidas e aquelas que 
possam estar em risco.  

5. Se isto não for possível, ou se já não estiver na posse da serra, contacte-nos imediatamente para nos facultar 
com os dados da pessoa que está actualmente na posse da serra, para que possamos também contactá-la 
imediatamente. 

Se tiver alguma dúvida ou necessitar de mais informações, visite www.festool.com/retrofit - pode também contactar-nos 
directamente  por aqui.

AVISO DE SEGURANÇA IMPORTANTE 
A ficha nunca deverá ser deixada ligada à corrente!  
Os produtos afectados devem ser reequipados com urgência! 

Produtos Afectados: FESTOOL serras de esquadria Kapex KS 88 & Kapex KS 120,  
período de produção 2007 a 02/2010


