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Guia para utilizar este manual 
  
Todas as figuras ligados à máquina são mostradas e explicados neste manual. As instruções operacionais e 

de manuseio são representados pelas ilustrações. 
  
Os passos ou procedimentos individuais descritos no manual podem ser marcados de diferentes 

maneiras: 

 Passo ou procedimento sem referência direta a uma ilustração.  
 Descrição do passo ou do procedimento que se refere diretamente à ilustração e contém 

números de itens que aparecem na ilustração.  
 
Exemplo: 

 
Desapertar o parafuso (1)  

Alavanca (2)... 
 

 

Além das instruções operacionais, este manual pode conter parágrafos que exigem atenção. Estes 

parágrafos estarão descritos da maneira abaixo:  
 Aviso quando houver um risco de acidente, lesão corporal ou danos graves à propriedade.  

 Aviso quando houver um risco de dano a equipamentos ou componentes individuais. 
 
 Nota ou dica que não seja essencial para a utilização da máquina, mas que possa melhorar a 

compreensão da situação pelo operador e resultar em melhor uso da máquina. 
 
 Observação ou dica sobre o procedimento ideal para evitar danos ao meio ambiente. 

 
Equipamentos e recursos 

 
Este manual de instruções se refere a vários modelos com diferentes características. Os componentes que 

não estão instalados em todos os modelos e as aplicações relacionadas a eles estão identificados. Esses 

componentes estão disponíveis para aquisição como acessórios especiais por meio de seu fornecedor. 
 
 
Melhorias de engenharia  

 

A nossa filosofia é promover um aperfeiçoamento contínuo de todos os nossos produtos. Por isso, as 

alterações e melhorias de engenharia realizadas regularmente. Caso as características operacionais ou de 

aparência de sua máquina diferir das descritas neste manual, entre em contato com o seu fornecedor para 

obter assistência.  
Por esse motivo, não podemos nos responsabilizar por alterações, modificações ou 

aperfeiçoamentos não abordados neste manual. 
 
 
 
 



Medidas de segurança  
 
Certas medidas de segurança devem ser tomadas ao trabalhar com ferramentas elétricas. 
 
É importante que você leia, compreenda na íntegra e esteja de acordo com os seguintes avisos e 

medidas de segurança. 
O uso indevido ou impróprio de qualquer soprador pode causar ferimentos graves ou fatais.  
Peça ao seu fornecedor lhe mostrar como operar o seu soprador. Esteja em conformidade com todos os 

regulamentos e normas de segurança.  
Menores de idade nunca devem ser autorizados a utilizar um soprador.  
Transeuntes, principalmente crianças e animais, não devem ser permitidos a ficar na área onde um 

soprador estiver em uso.  
O operador é responsável por evitar danos a terceiros e à propriedade.  
 

Não empreste ou alugue o seu soprador sem o manual do proprietário. Certifique-se de que todas as pessoas 

que utilizarem o seu soprador compreendam as informações contidas neste manual.  
Para estar apto a trabalhar com um soprador, você deve:  

 Estar Descansado, saudável e em boas condições físicas e mentais. 

Caso se sinta cansado, faça uma pausa por um bom tempo.  
 Não opere o soprador caso esteja sob a influência de qualquer substância (drogas, álcool 

etc.) que possa prejudicar a visão, suas habilidades ou seu julgamento.  
 

 Apenas os acessórios fornecidos são expressamente aprovados para uso com o seu 

modelo específico.  
 

 Outros acessórios não devem ser utilizados devido ao aumento do risco de acidentes.  
 Isenção de qualquer responsabilidade por lesões pessoais e danos materiais causados pelo 

uso de acessórios não autorizados  
 Use roupas e equipamentos apropriados 

 
As roupas devem ser robustas e caber perfeitamente, possibilitando total liberdade de 

movimento. Recomenda-se o uso de um macacão de segurança. 
 

Evite jaquetas e calças largas, lenços, gravatas, joias, cabelos longos soltos ou qualquer coisa 

que possa entrar na entrada de ar. 
 

Use botas robustas com solas antiderrapantes. É recomendado o uso de botas de 

segurança com biqueira de aço. 
 

Use óculos de segurança, óculos de proteção ou protetor facial.  
Use barreiras sonoras (proteção auricular ou silenciadores auriculares) para proteger a sua audição. 

 
Use luvas para serviços pesados, luvas antiderrapantes, de preferência feitas de couro.



             
 

Sempre desligue o motor antes de reabastecer. A gasolina é um combustível      extremamente 
inflamável. Não fume ou traga qualquer tipo fogo ou chama perto do combustível.  
Não abasteça um motor quente, pois o combustível pode derramar e causar um incêndio.  

Retire, cuidadosamente, a tampa de enchimento de combustível na unidade de modo a permitir o alívio 

gradativo de qualquer acúmulo de pressão no tanque.  
Abasteça o seu soprador em áreas bem ventiladas, somente ao ar livre. Limpe qualquer combustível 

derramado antes de dar a partida e verifique se há vazamentos. Cuidado para não derramar combustível em 

sua roupa. Caso isto aconteça, troque de roupa imediatamente. 

 
 

As vibrações da unidade podem fazer com que a tampa, caso apertada de forma indevida, se solte e 

derrame combustível. 
 
Para reduzir o risco de derramamento e fogo, aperte a tampa de combustível conforme especificado.  
Em unidades com uma tampa de rosca: Aperte a tampa o máximo possível. Em unidades com alça articulada na 

tampa de combustível: aperte conforme descrito no capítulo “Combustíveis”.  
Verifique se há vazamentos de combustível durante o abastecimento e a operação. Caso um vazamento de 

combustível seja encontrado, não dê partida ou inicie o motor até que o vazamento seja consertado.  
Armazene gasolina e óleo em latas de segurança devidamente aprovadas e etiquetadas de modo 

apropriado.  
Transporte da unidade Sempre 

desligue o motor.  
Transporte em veículo: Prenda de forma apropriada a sua unidade para evitar o giro, derramamento de 

combustível e danos. Quando a unidade não estiver em uso (durante a folga do trabalho), coloque-a para 

baixo, de modo que não haja perigo para os outros.  
 
Antes de ligar o aparelho verifique os seguintes pontos:  

 O acelerador deve se mover livremente e voltar à posição de marcha lenta quando 

solto.  

 O interruptor de parada deve se mover facilmente para posição “OFF”.  
 Aperto do protetor da vela de ignição; caso o protetor esteja solto, podem ocorrer faíscas 

que farão o vapor do combustível inflamar!  
 
Ao ligar o aparelho:  

 Ligue o motor pelo menos a 3 m (10 pés) do ponto de abastecimento de combustível, somente 

ao ar livre.  
 Para reduzir o risco de inalação de fumaças tóxicas, nunca ligue ou utilize a sua unidade em 

espaços fechados.  
 Coloque a unidade em terra firme, em uma área aberta.  
 Certifique-se de estar em uma posição equilibrada e com os pés firmes no 

chão.  
 



 Segure a unidade com firmeza.  
 

O seu soprador é uma unidade para o uso individual. Não permita que outras pessoas estejam perto da 

unidade em funcionamento, mesmo ao ligar o aparelho.  
Para obter instruções mais específicas sobre a partida específicas, consulte o capítulo “Partida” no manual do 

proprietário. 

 

 
Durante a operação 

 
 

Aviso!  
Assim que o começar a motor funcionar, seu soprador deixará escapar uma fumaça tóxica.  
Esses gases como o monóxido de carbono podem ser incolores e inodoros. Para reduzir o risco de 
lesões graves ou fatais provenientes da respiração de fumaça tóxica, nunca opere o soprador em 
locais fechados ou com má ventilação. Certifique-se que haja ventilação adequada ao trabalhar em 
valas, buracos ou outras áreas confinadas.  
Para reduzir o risco de causar incêndio em vapores de combustíveis altamente inflamáveis, nunca 

fume enquanto estiver trabalhando ou próximo ao soprador. 
 

 

Segure sempre a sua unidade com firmeza e certifique-se que os pés estejam sempre firmes e seguros no 

chão. Examine a área de trabalho: Não direcione o jato de ar na direção de transeuntes, pois o fluxo de ar 

pode explodir objetos pequenos em grande velocidade. Tome cuidado em condições escorregadias como no gelo, 

em terreno molhado o ou neve, em declives ou terrenos irregulares e muito cuidado com obstáculos como raízes, 

valas, buracos ou lixo que possam provocar um passo em falso ou tropeço. 
 
 
Acessório de pulverização 

 
 

Pensando no bem estar das pessoas e do meio ambiente, é essencial estar em conformidade com todos os 

regulamentos de segurança ao manusear e usar pesticidas e outros produtos químicos. 
Siga as medidas e instruções de segurança oferecidas pelo fabricante de pesticidas.  
Troque de roupa imediatamente caso esta fique encharcada com pesticidas ou soluções de 

pulverização. 

 
 

Para reduzir o risco de inalação de fumaças tóxicas proveniente de produtos químicos e gases de 

escape, não opere o atomizador em espaços confinados. Use sempre uma masca respiratória ao trabalhar 

em estufas e realizar qualquer trabalho com produtos químicos de pulverização que sejam perigosos. Esteja 

alerta para a direção do vento. Não trabalhe contra o vento. Caminhe para frente somente quando a 

unidade estiver em funcionamento. 
 

Após terminar o trabalho, drene e limpe o recipiente. Não esvazie a solução residual de pulverização ou os 

fluídos de lavagem em hidrovias, bueiros, pias, valas ou poços de drenagem. Descarte de modo apropriado e 

de acordo com as normas locais de eliminação de resíduos.  
Sempre drene e limpe o recipiente antes de transportar o atomizador em um veículo. 

  
 Em caso de emergência, solte as fivelas de ação rápida, desate o cinto e jogue fora a máquina. 



 
 
Vibrações  

 

O uso prolongado do aparelho pode resultar em problemas de circulação induzidos pela vibração nas 

mãos (doença do dedo branco).  
Por depender de diversos fatores, nenhuma recomendação geral pode ser oferecida sobre a duração de uso. 

O período de uso é prolongado por meio de: 

- Proteção das mãos (com luvas quentes);  
 

- Intervalos;  
 
O período de uso é encurtado por meio de:  
- Qualquer tendência pessoal de sofrer de má circulação (sintomas: dedos frequentemente frios, 

coceira).  
 

- Baixas temperaturas ao livre.  
 

- Força de preensão (um aperto forte que impede a circulação).   
Usuários regulares e contínuos devem monitorar de perto as condições de suas mãos e dedos. Caso algum 

dos sintomas acima apareça, procure orientação médica. 
 
 
Manutenção e reparos 

  
Não realize qualquer trabalho de manutenção ou reparo que não esteja descrito no manual do 

proprietário.  
O trabalho deve ser executado apenas na assistência técnica.  
Não realize nenhum tipo de modificação em sua ferramenta elétrica, pois isso pode resultar em 

ferimentos graves.  
Sempre desligue o motor e desconecte a vela de ignição antes de realizar qualquer manutenção, reparo ou 

limpeza na máquina.  
Exceção: Ajustes no carburador e na marcha lenta.  
Sempre limpe sempre a poeira e a sujeira da máquina após terminar o trabalho. Não 

realize serviços ou guarde o aparelho perto de fogo ou chama!  
Verifique se há vazamentos na tampa de combustível regularmente.  
 
Use apenas velas de ignição homologadas (consulte as especificações) e certifique-se que elas estejam em 

boas condições.  
 
Inspecione o cabo de ignição (isolamento em bom estado, conexão segura).  
 
Para reduzir o risco de incêndio devido à ignição fora do cilindro, mova o interruptor de parada para a posição 

OFF ou ON antes de ligar o motor durante a partida com a vela de ignição removida ou vela de ignição 

desparafusada.  
 
Verifique periodicamente o estado do silenciador.  
 
Para evitar risco de incêndio e perda auditiva, não opere o aparelho caso o silenciador estiver danificado 

ou caso esteja sem ele.  
 
Nunca toque no silenciador quente, pois isso resultará em queimadura.  

 
 



Montagem do aparelho 
 
Montagem do acessório de pulverização  
 Empurre, o máximo possível, o tubo de extensão na direção da mangueira sanfonada.  
 Gire o tubo para a esquerda (sentido anti-horário) até que ele pare e o deixe nessa posição até 

que os seguintes ajustes tenham sido concluídos.  
 Gire a alavanca de controle no sentido anti-horário até que ela esteja na posição horizontal.  
Agora, gire o tubo de extensão no sentido anti-horário até que os pontos da unidade de medição estejam na 

mesma direção da alavanca de controle:  
 

 Aperte o parafuso de fixação (consulte “Ajuste da alavanca de 

controle”). Conecte a mangueira de líquido à mangueira sanfonada com o retentor. 

 
 Empurre a extremidade livre da mangueira de 

líquido até a ponta da válvula de restrição e a fixe nessa 

posição com a abraçadeira da mangueira.  
 Feche a válvula de restrição (mova a alavanca 

para a posição vertical). 

 Encha com água e procure por vazamentos em 

todas as conexões de mangueiras 
 
 
Ajuste da alavanca de controle  
 Coloque a unidade em suas costas.  
 Solte o parafuso de fixação.  
 Deslize a alavanca de controle ao longo da mangueira sanfonada até que esteja em uma posição 

confortável.  
 Reaperte o parafuso de fixação. 
 
 
Ajuste das correias do cinto  
Puxe as extremidades das correias para baixo até que o cinto esteja apertado. 

 Combustível  
 

Seu motor requer uma mistura de gasolina e óleo de motor.  
A qualidade dos componentes e a proporção da mistura têm uma 

influência decisiva sobre o funcionamento e vida útil do motor.  
 
 



 Afrouxamento das correias do cinto  
Levante as abas dos dois ajustadores deslizantes.  
Ajuste as correias de modo que a placa traseira esteja mantida 

firme e confortavelmente contra as suas costas.  
 Combustíveis ou lubrificantes inadequados ou proporção de 

mistura diferente do que é especificado pode resultar em sérios 

danos ao motor (emperramento do pistão, alto índice de desgaste 

etc.).  
 Gasolina  

Use apenas gasolina comum com um índice mínimo de octano ou 90. Caso o índice de octano da gasolina 

comum em sua área for menor, use gasolina premium, com ou sem chumbo. 
 Por razões de saúde e ambientais, você deve dar preferência à gasolina sem chumbo.  

Caso sua máquina esteja equipada com um conversor catalítico, você deve usar gasolina sem chumbo.  
 Alguns tanques cheios de gasolina com chumbo reduzirão muito a eficiência do conversor catalítico. 

 
 Óleo do motor  

Use apenas óleo de motor de dois tempos de alta qualidade.  
Outros óleos de motor de dois tempos de alta qualidade devem estar em conformidade com a 

classificação TC.  
 Gasolina ou óleo de motor de má qualidade pode danificar o motor, os anéis de vedação, mangueirase o 

tanque de combustível. 
 

 Mistura do combustível 
Evite contato direto da pele com gasolina e evite a inalação do vapor da gasolina.  

Use um reservatório homologado para armazenamento de combustível. Despeje o óleo (1) dentro do 

reservatório primeiro e, em seguida, adicione gasolina (2) e misture bem. 
 

 Proporção da mistura  
Óleos de motor de dois tempos (classificação TC): 25 partes de gasolina para 1 parte de óleo 
 
 

Combustível 
 
Armazenamento de combustível 
Idades das misturas de combustível: 
Somente misture uma quantidade de combustível suficiente para um trabalho de alguns meses. 

Armazene-o em reservatórios de combustível homologados em local seco e seguro.  
Agite bem a mistura no reservatório antes de abastecer sua máquina. Pode 

haver acumulo de pressão no reservatório, então abra com cuidado. Limpe o tanque 

de combustível e o reservatório regularmente. 
Descarte o fluído de limpeza de modo adequado em um local de despejo autorizado. 

Antes de abastecer, limpe a tampa de enchimento e a área a sua volta para garantir que nenhuma 

sujeira caia no tanque.  
 



Posicione o aparelho de forma que a tampa de enchimento esteja voltada para cima. Tome cuidado para 

não derramar combustível ao abastecer e não transbordar o tanque. 

Depois de abastecer, aperte manualmente a tampa de enchimento, de modo de ela fique o mais segura 

possível. 
 
 
Substitua o captador de combustível uma vez por ano  
Drene o tanque de combustível.  
Use um gancho para puxar o captador de combustível do tanque e tire-o da mangueira.  

Empurre o novo captador até a mangueira.  
Coloque o captador no tanque. 

 
 
Partida/Parada do motor 
 
Esteja em conformidade com as medidas de segurança: consulte o capítulo “Medidas de segurança”.  
Deslize o interruptor de parada (1) para a posição ON  
Mova a alavanca de ajuste (2) para a posição central. Essa é a posição inicial do acelerador 
 
Observação:  
A alavanca de ajuste pode ser usada para selecionar qualquer abertura do acelerador entre a 

velocidade de marcha lenta (parada inferior) e a aceleração total (parada superior).  
Coloque a alavanca na posição de marcha lenta antes de desligar o motor. Antes de 

dar a partida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso o motor esteja frio, gire o botão do afogador para a posição:   
Caso o motor esteja quente, gire a alavanca do afogador para a posição:  Também usa essa 

posição caso o motor esteja em funcionamento, mas ainda frio. 
Coloque a unidade no chão. Verifique se os transeuntes estão bem longe da área de trabalho em geral e do 

bocal.  
Certifique-se que os seus pés estejam firmes no chão: segure a unidade com a sua mão esquer-da sobre a 

carcaça e coloque um pé contra um apoio para evitar escorregos.  
Puxe o cordão de arranque lentamente com a mão direita até sentir que ele tenha engatado e o puxe com força e 

rapidez. Não puxe o cordão de arranque até o final, pois isso poderá rompê-lo. 
Não deixe o cordão de arranque pular de volta 



Guie-o lentamente de volta para a carcaça de modo que o cordão de arranque possa rebobinar corretamente.  
O moto pode começar a disparar quando:  
Caso o motor esteja frio: 
Gire o botão do afogador para  e continue acionando até que o motor funcione. 
Caso o motor esteja quente:  
Continue acionando até que o motor funcione. 
 
- Assim que o motor começar a funcionar:  
Mova a alavanca de ajuste (2) até a parada inferior para que o motor fique em marcha lenta.  
Para desligar o motor:  
Deslize o interruptor de parada (1) para a posição OFF  
Em temperaturas externas muito baixas: deixe o motor aquecer. Assim 

que o motor começar a funcionar:  
Mova a alavanca de ajuste até a parada inferior para que o motor fique em marcha lenta. 

Acelere um pouco motor por um breve período de tempo para que ele aqueça.  
Caso o motor não dê partida:  
Caso você não tenha girado o botão do afogador para a posição      câmara de combustão estará  
afogada.  
Retire o protetor da vela de ignição.  
Desparafuse e seque a vela de ignição. 
Coloque o interruptor na posição OFF 
Acelere totalmente. 
Puxe o cordão de arranque várias vezes para limpar a câmara de combustão. 

Encaixe a vela de ignição e recoloque o protetor da vela.  
Gire o interruptor de parada para a posição ON  
Gire o botão do afogador até a posição [IMAGEM], mesmo que o motor ainda esteja frio. 

Agora ligue o motor.  
Deixe o motor ligado até tanque esvazie e o abasteça novamente. 
Puxe o cordão de arranque várias vezes para preparar a linha de combustível. 
 

Instruções de operação 
 
Durante o período de amaciamento  
Uma máquina nova de fábrica não deve ser ligada em rotações mais elevadas (em plena carga e a toda 

potência) durante as três primeiras vezes que o tanque for abastecido. Isso evita cargas elevadas 

desnecessárias durante o período de amaciamento. Como todas as partes móveis têm precisam se 

encaixar sobre esse período, o atrito do motor é maior durante. O motor desenvolve a sua potência 

máxima após o tanque ter sido abastecido, aproximadamente, por 5 a 15 vezes. 
 
 
Durante a operação  
Depois de um longo período de operação em aceleração máxima, deixe o motor funcionar durante algum 

tempo em marcha lenta, de modo que o calor possa ser dissipado pelo fluxo de ar refrigerado.  
Isso protege as peças montadas do motor (ignição, carburador) de sobrecarga térmica. 
 
 
 
 



Após terminar o trabalho  
Armazenamento por um curto período:  
Espere o motor esfriar. Para evitar condensação, encha o tanque de combustível e mantenha o aparelho 

em local seco até que precise ser usado novamente. Armazenamento por um longo período: consulte o 

capítulo “Armazenamento da máquina”. 
 

Limpeza do filtro de ar 
 
Filtros de ar sujos reduzem a potência do motor e aumentam o consumo de combustível, tornando o arranque 

mais difícil.  
Caso haja uma perda notável de potência do motor: Gire o 

botão do afogador para a posição: 
Solte os parafusos (1) e retire a tampa do filtro (2).  
Retire o filtro da tampa e o inspecione. Caso ele esteja sujo ou danificado, limpe-o ou instale um filtro novo.  
Instale o filtro principal e os elementos do pré-filtro na tampa. Coloque a 

tampa na base do filtro e aperte firmemente. 
 

Carburador  
Informações gerais  
O carburador do seu equipamento vem de fábrica com uma configuração padrão.  
Essa configuração proporciona uma mistura de ar e combustível ideal na maioria das condições de 

operação.  
O parafuso de alta velocidade altera a potência do motor e a velocidade máxima sem carga do motor. 

 Caso o ajuste seja muito fino, há risco de danos ao motor devido à lubrificação insuficiente e 

superaquecimento. 
 
Configuração padrão  
Carburador com tampas limitadoras 

Desligue o motor.  
Aperte o parafuso de alta velocidade (H) e o parafuso de baixa velocidade (L) no sentido anti-horário até o 

máximo de sua posição (não mais do que 1/4 de volta).  
Carburador sem tampas limitadoras 

Desligue o motor.  
Aperte cuidadosamente os dois parafusos de ajuste em suas posições (no sentido horário).  

Abra o parafuso de alta velocidade (H) (uma volta completa).  
Abra o parafuso de baixa velocidade (L) (uma volta completa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ajuste da velocidade de marcha lenta  
O motor para quando está funcionando em marcha lenta 

Faça o ajuste padrão do parafuso de baixa velocidade.  
Gire o parafuso de marcha lenta (LA) no sentido horário até 

que o motor funcione sem problemas  
Comportamento em marcha lenta irregular, má aceleração  
Faça o ajuste padrão de parafuso de baixa 

velocidade.  
Gire o parafuso de velocidade baixa (L) no sentido anti-

horário até o motor funcionar e acelerar sem problemas.  
Geralmente, é necessário alterar a configuração do parafuso de marcha lenta (LA) após cada correção 

do parafuso de baixa velocidade (L). 
 
Ajuste fino para o funcionamento em alta altitude 
Uma pequena correção no ajuste pode ser necessária caso a potência do motor não seja satisfatória ao ser 

operado em alta altitude:  
Verifique a configuração padrão.  

Aqueça o motor.  
Gire o parafuso de alta velocidade (H) um pouco no sentido horário (mais estreito). Em modelos com tampas 

limitadoras, gire o parafuso de alta velocidade (H) 1/4 de volta, mas somente até que ele pare.  
 Caso o ajuste seja muito fino, há risco de danos ao motor devido à lubrificação insuficiente e 

superaquecimento. 
 
Verificação da vela de ignição  
Caso a potência do motor esteja baixa, haja dificuldade em dar o arranque ou seu desempenho em marcha 

lenta esteja baixo, verifique primeiramente a vela de ignição.  
Remova a vela de ignição; consulte “Partida / Parada do motor”.  
Verifique a abertura do eletrodo (A) e reajuste, caso seja necessário; consulte “Especificações”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corrija os problemas que causaram a incrustação da vela de ignição:  
- Excesso de óleo na mistura de combustível.  

 
- Filtro de ar sujo.  

 
- Condições desfavoráveis de funcionamento.   
Instale uma nova vela de ignição após aproximadamente 100 

horas de funcionamento, ou antes, caso os eletrodos estejam 



muito corroídos. 
 

Para reduzir o risco de formação de arcos elétricos e fogo: 
 
 



Caso a vela venha com uma porca adaptadora destacável (1), aperte-a firmemente. Em todas as velas de 

ignição:  
Sempre pressione o bloqueador (2) firmemente na vela de ignição (3). 
 

Desempenho do funcionamento do motor  
Caso o desempenho de funcionamento do motor não seja satisfatório, mesmo quando o filtro de ar estiver 

limpo e o carburador estar ajustado adequadamente, a causa pode estar no silenciador.  
Leve o silenciador para o revendedor, para que a peça seja inspecionada por contaminações 

(coqueamento) 
 

Troca do cordão de arranque e da mola de rebobinação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Troca do cordão de arranque  
Remova os parafusos (1).  
Retire a tampa de arranque (2) do motor. 



Remova a abraçadeira da mola (3).  
Remova o rotor do cordão com a arruela (4) e a lingueta (5). 

Retire a tampa (6) da alavanca de arranque.  
Remova o restante do cordão do rotor e da alavanca.  
Dê um nó simples no final do novo cordão de arranque (consulte as especificações) e, em segui-da, passe o 

cordão pela parte superior da alavanca e do enrolador do cabo (7).  
Instale novamente a tampa da alavanca de arranque.  
Passe o cordão através do rotor e fixe-o no rotor com um nó simples. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Instale a lingueta (5) no rotor e deslize a arruela (4) sobre a alavanca de arranque.  
Use uma chave de fenda ou um alicate adequado para instalar a abraçadeira da mola (3) na alavanca de 

arranque e na lingueta; a abraçadeira da mola deve apontar no sentido horário – consulte a ilustração.  
Vá para “Tensionamento da mola de rebobinação”. 
 
Troca da mola de rebobinação quebrada  
Lubrifique a nova mola com algumas gotas de óleo não resinoso.  
Retire o o cordão do rotor, como descrito em “Troca do cordão de arranque”. Remova as peças da mola 

velha.  
Instale a carcaça da nova mola; a placa inferior deve estar posicionada para baixo. Enrole a circunferência 

externa da mola na ponta.  
Instale novamente o rotor do cordão.  
Vá para “Tensionamento da mola de rebobinação”.  
Caso a mola salte e desenrole durante a instalação: Instale novamente a mola na carcaça no sentido anti-

horário, comece na parte externa e trabalhe no sentido interno. 
 
Tensionamento da mola de rebobinação  
Faça um laço no cabo de arranque desenrolado e use-o para dar seis voltas completas no cabo do rotor no 

sentido da seta (consulte a ilustração). 
 
 

 



Faça um laço no cabo de arranque desenrolado e use-o para dar seis 

voltas completas no cabo do rotor no sentido da seta (consulte a 

ilustração). 
 
Segure o rotor firmemente, endireite o cordão torcido. 
 
Solte o rotor e o cabo lentamente para que ele se enrole no rotor. 
 
A alavanca de arranque deve assentar-se firmemente no guia de 

terminais do cordão. Caso a alavanca incline para um lado: aumente a 

tração da mola dando mais uma volta. 
 
Quando o cordão de arranque estiver totalmente estendido, deve ser 

possível girar o rotor, pelo menos, mais meia volta. Caso isso não seja 

possível, a mola está estendida em excesso e pode se quebrar. 

Desfaça uma volta da corda do rotor. 
 
Instale a tampa de arranque no motor. 
Aperte os parafusos firmemente. 
 
Mova o interruptor de parada para a posição OFF  

Armazenamento da máquina 
 
Para períodos de aproximadamente 3 meses ou mais  
Drene e limpe o tanque de combustível em uma área bem ventilada. Drene e limpe o recipiente. 
Ligue o motor até o carburador secar, isso ajuda a prevenir que os diafragmas do carburador grudem um 

ao outro. 

Limpe bem a máquina, prestando atenção especial às aletas do cilindro e do filtro de ar. 

Armazene a máquina em um local seco, alto ou fechado que esteja fora do alcance de crianças e outras pessoas 

não autorizadas. 
 
Não exponha o recipiente à luz solar direta por longos períodos sem que haja necessidade. Os raios UV podem 

tornar o material do recipiente frágil, o que pode resultar em vazamentos ou ruptura. 

 

 

Tabela de manutenção 
 
Os seguintes intervalos de manutenção se aplicam apenas às 
condições normais de operação. Caso o seu tempo de trabalho for 
mais longo do que o normal ou caso as condições de funcionamento 
forem difíceis (área de trabalho muito empoeirada etc.), reduza os 
intervalos especificados conforme for necessário. 
Máquina completa Inspeção visual (condições, vazamentos) 

 

Limpeza  

Alavanca de controle  

Verifique o funcionamento 
 

Filtro de ar Limpeza 
 

Substituição  

  

Filtro no tanque de combustível Verificação 
 

Substituição  

Tanque de combustível  

Limpeza 
 

Carburador Verificação do ajuste da marcha lenta 
 

Reajuste da marcha lenta  

Vela de ignição  

Reajuste da abertura do eletrodo 
 

Entradas de ar de arrefecimento Limpeza 
 

Tela de proteção contra faíscas no Verificação 
 

silencioso Limpeza e substituição 
 

Todos os parafusos e porcas acessíveis 
Aperto  

(exceto parafusos de ajuste)  

  

Recipiente com mangueira Inspeção visual (condições, vazamentos) 
 

Unidade de medição Verificação 
 

Elementos de antivibração Inspeção visual 
 

Substituição pelo fornecedor  
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Minimize o desgaste e evite danos 

  
Estar em conformidade com as instruções contidas neste manual ajuda a reduzir o risco de desgaste e danos 

desnecessários ao equipamento elétrico.  
O equipamento deve ser operado, mantido e armazenado com o devido cuidado e atenção descritos neste 

manual do proprietário.  
O usuário é responsável por todos os danos resultantes da negligência em obedecer às instruções de 

medidas de segurança, operação e manutenção deste manual. O que inclui, em particular:  
- Alterações ou modificações não autorizadas no produto realizadas pelo revendedor.  

 
- Uso de acessórios, acessórios de ferramentas elétricas ou ferramentas de corte não aprovadas pelo 

revendedor.   
Uso do produto para fins não recomendados.  
- Uso do produto para esportes ou eventos competitivos.  

 
- Dados causados pelo uso contínuo do produto com componentes defeituosos.  

 
Trabalho de manutenção  

Todas as operações descritas na “Tabela de Manutenção” devem ser feitas regularmente. Caso essas 

manutenções não possam ser realizadas pelo proprietário, elas devem ser realizadas por um revendedor 

autorizado.  
Caso essas operações não sejam feitas de acordo com as especificações, o usuário assume a 

responsabilidade por qualquer dano que possa ocorrer. Isso inclui, entre outras coisas:  
- Danos ao motor devido à negligência ou manutenção inadequada (ex.: de filtros de ar e 

combustível), ajuste incorreto do carburador ou limpeza inadequada das entradas de ar de 

arrefecimento (portas de entrada, aletas do cilindro).  
 

- Corrosão e outros danos causados por armazenamento inadequado.  
 

- Prejuízos e danos causados pelo uso de peças que não sejam peças originais  
 

- Danos causados pela manutenção ou conserto realizado por assistência técnica autorizada.  

 
Peças sujeitas a desgaste  

Algumas peças do equipamento elétrico estão sujeitas a desgaste normal, mesmo durante operação regular 

de acordo com as instruções e, dependendo do tipo e duração do uso, devem ser trocadas no período 

necessário.  
O que inclui, entre outras peças:  
- Filtros (ar, combustível)  

 
- Ventoinha  

 
- Mecanismo de arranque  

 
- Vela de ignição  

 
- Componentes do sistema de antivibração  

 
 
 
 
 
 



Descrição Técnica do Soprador 
 
 

Especificações  
 

 Deslocamento: 42,7 cm³ 

 Diâmetro: 40 mm 

 Tempo do ciclo: 34 mm 

 Marcha lenta: 2800 RPM 

 Potência do motor: 1,25 kW 

 Taxa fluxo de ar: 720 m³/h 

 Peso: 9,5 kg 

 
Sistema de ignição 
 

 Tipo de Ignição: Eletrônica Ignição de Magneto 

 Vela de ignição: L7T 

 Abertura do eletrodo: 0,5 mm 
 Fio da vela: M 14 x 1,25; 

 Comprimento da Ignição: 9,5 mm de comp. 
 

Sistema de combustível 

 
 Carburador: Todas as posições 1 mm carburador diafragma com combustível integral 

 Filtro de ar: Papel 

 Capacidade do tanque de combustível: 1,51 L 

 Mistura combustível: Consultar capítulo sobre combustível 

 
Arranque com rebobinador 
 

 Cordão de arranque: 3,5 mm de diâmetro 

 O nível ponderado equivalente inclui marcha lenta e rápida com a mesma duração de 
exposição 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


