
MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA  

CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA 

MODELOS NCG4RB E NCG6RB 

 
 
 
 
 

 
 
Cortador de Grama por Impulso de 20’’ 
 
Leia e mantenha o presente manual para futura consulta. 
O presente manual contém informações importantes em SEGURANÇA, 
MONTAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO. 
 

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO 
 

O proprietário deve estar ciente que todas as informações sobre o 
produto estão incluídas com a unidade. 
Estas informações incluem o MANUAL DE INSTRUÇÃO e PEÇAS DE 
REPOSIÇÃO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGISTRAR AS SEGUINTES INFORMAÇÕES SOBRE SUA UNIDADE. 
ESTAS INFORMAÇÕES SÃO NECESSÁRIAS AO SOLICITAR PARTES OU 
EM CASO DE PERDA OU ROUBO. 
 
 

LOCAL DE COMPRA:_______________________________ 
 

DATA DE COMPRA: _______/________/_______________ 
 

MODELO Nº:______________________________________ 
 

DATA DE FABRICAÇÃO: _______/________/____________ 
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INFORMAÇÕES DO PROPRIETÁRIO 
 
O presente manual de informações foi escrito para alguém com determinada 
habilidade mecânica. Como a maioria dos manuais de serviços, nem todas as etapas 
são descritas. Etapas de como afrouxar ou apertar fixadores são etapas que qualquer 
pessoa com determinada habilidade mecânica pode acompanhar. Leia e siga estas 
instruções antes de usar a unidade. 
 
Conheça seu produto: Se você compreende o produto e entende como o produto 
opera, você terá o melhor desempenho. Conforme você avança na leitura deste 
manual, compare as ilustrações com a unidade. Aprenda o local e as funções dos 
controles. Para ajudar a prevenir acidentes, siga as instruções de operação e as 
regras de segurança. Mantenha este manual para futura consulta. 
 
IMPORTANTE: Diversos produtos não estão montadas e são vendidas em caixas. É 
responsabilidade do proprietário em garantir que as instruções de montagem são 
seguidas de forma exata. Outras unidades são compradas já montadas. Em unidades 
montadas, é responsabilidade do proprietário em garantir que a unidade esteja 
corretamente montada. O proprietário deve checar, cuidadosamente, a unidade de 
acordo com as instruções contidas neste manual antes do primeiro uso. 
 

RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO 
 

A responsabilidade do proprietário é seguir as instruções abaixo. 

1. Leia, cuidadosamente, e siga as regras para uma operação segura. 

2. Siga todas as instruções de montagem e preparação. 

3. Fiscalize a unidade. 

4. Garanta que o operador da unidade saiba como utilizar corretamente todo o 

equipamento padrão e acessórios. 

5. Opere a unidade somente com itens protetores e demais itens no local e 

funcionando corretamente. 

6. Ajuste corretamente o produto. 

7. Repare a unidade somente com peças de reposição autorizadas ou aprovadas. 

8. Realize toda a manutenção na unidade. 
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IMPORTANTE 
Práticas Seguras de Operação para Cortadores de Grama 

 
Esta máquina de cortar é capaz de amputar mãos e pés e arremessar objetos. Caso 
não siga as instruções de segurança a seguir, pode resultar em sérias lesões ou 

morte. 
 

I. Operação Geral 
 

1. Leia, compreenda e siga todas as instruções na máquina e no manual. Esteja 
totalmente familiarizado com os controles e a utilização adequada do uso do 
cortador antes de iniciar. 

2. Não deixe mãos e pés próximos ou sob as peças de rotação. Mantenha a abertura 
de descarga sempre limpa.  

3. Permita somente pessoas responsáveis, que estejam familiarizas com as 
instruções, de operarem o cortador.  

4. Fiscalize completamente o cortador e a área onde o equipamento será usado. 
Limpe a área de objetos, tais como pedras, brinquedos, fiação, ossos, pedaços de 
madeira, etc., os quais podem ser apanhados e atirados pela lâmina. 

5. Certifique-se que a área esteja livre de outras pessoas antes de cortar. Pare de 
cortar caso alguma pessoa entre na área. 

6. Não opere o cortador quando estiver descalço ou vestindo sandálias abertas. 
Sempre utilize calçados consideráveis. 

7. Não puxe o cortador para trás, a menos que seja absolutamente necessário. Olhe 
para baixo e para trás antes e enquanto o move para trás. 

8. Não opere o cortador sem proteções, placas, coletor de grama e demais 
dispositivos de proteção de segurança adequados no local. 

9. Veja as instruções do fabricante para operação e instalação de acessórios 
adequados. Utilize somente acessórios aprovados pelo fabricante. 

10.  Pare a lâmina ao atravessar as unidades de cascalho, calçadas ou estradas. 
11.  Pare o mecanismo (motor) quando deixar o equipamento, antes da limpeza do 

cortador ou na desobstrução da calha. 
12.  Interrompa o mecanismo (motor) quando deixar o equipamento, antes da limpeza 

do cortador ou na desobstrução da calha. 
13.  Apare somente a luz do dia ou em boa luz artificial. 
14.  Não opere o cortador sob influência de álcool, drogas ou demais medicamentos 

que podem causar sonolência ou afetar sua habilidade de operar, de forma segura, 
esta máquina. 

15.  Nunca opere o cortador em grama molhada. Certifique-se, sempre, de seu 
equilíbrio; mantenha-se firme e caminhe; nunca corra. 

16.  Desengate o mecanismo autopropulsionado ou a embreagem do cortador, de 
modo que esteja equipado antes do início do mecanismo (motor). 

17.  Se o equipamento começar a vibrar de forma anormal, pare o mecanismo (motor) 
e verifique imediatamente a causa. Normalmente, a vibração é um aviso de algum 
problema, seja pela lâmina danificada, uma lâmina frouxa ou os parafusos do 
mecanismo de corte estejam frouxos. 

18.  Sempre utilize óculos de proteção ou de segurança com proteções laterais ao 
operar o cortador, com a finalidade de proteger seus olhos de objetos estranhos 
que podem ser arremessados pela unidade. 

19. Planeje seu padrão de corte para evitar a descarga de material até estradas, 
calçadas, transeuntes e afins. 

20.  Após bater em um objeto estranho, pare o mecanismo. Remova a fiação da vela 
de ignição. Fiscalize a lâmina e o cortador por danos. Se houver danos, repare 
antes do início e da operação do cortador. 
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21.  Mantenha quaisquer portas de eliminação e demais aberturas para atendimentos 
habitacionais do cortador fechadas ao cortar. 

 
II. Operação de Inclinação 

As inclinações são o fator principal para escorregar e se acidentar, podendo resultar 
em ferimentos graves. Todas as inclinações requerem cuidado extra. Se você se sentir 
desconfortável em uma inclinação, não corte. 
 
FAÇA: 
Corte toda a superfície das inclinações; nunca para cima e para baixo. Não corte 
excessivamente as inclinações íngremes (máximo de 15 degraus) ou áreas onde o 
chão seja muito áspero. Veja o “Guia” atrás do presente manual para verificar uma 
inclinação. Tenha cuidado extremo ao alternar a direção das superfícies. 
Remova objetos tais como, pedras, galhos de árvores, etc. 
Tome cuidado com buracos, sulcos e saliências. Gramas altas podem esconder 
obstáculos. 

 
NÃO FAÇA: 
Não corte próximo a declives ou aterros. O operador pode perder a posição ou o 
equilíbrio. 
Não corte excessivamente em inclinações íngremes. 
Não corte em grama molhada. Uma posição reduzida pode causar escorregamento. 
 

III. Crianças 
Acidentes trágicos podem ocorrer se o operador não estiver alerta à 
presença de crianças. Crianças são, muitas vezes, atraídas ao cortador e a 
atividade de corte. Nunca assuma que crianças irão permanecer no mesmo 
local que você as viu antes. 
1. Mantenha as crianças fora da área de corte e sob os cuidados de um 

responsável adulto. 
2. Esteja alerta e desligue o cortador se uma criança entrar na área. 
3. Antes e durante o movimento para trás, olhe para trás e para baixo em 

busca de crianças pequenas. 
4. Nunca permita que crianças operem o cortador. 
5. Tenha cuidado extra ao se aproximar de pontos cegos, arbustos, 

árvores ou demais objetos que podem obscurecer a visão. 
 

IV. Serviços 
*1. Tenha cuidado extra ao manusear gasolina e demais combustíveis. Eles 
são inflamáveis e os vapores são explosivos. 
a. Utilize somente um contêiner aprovado. 
b. Nunca remova o tampão de gás ou adicione combustível com o 
mecanismo funcionando. Permita que o mecanismo esfrie antes de 
reabastecer. Não fume. 
c. Nunca reabasteça a máquina em local fechado. 
d. Nunca armazene a máquina ou o contêiner de combustível dentro de 
algum local com chama exposta, tal como um aquecedor de água. 
*2.  Nunca coloque a máquina para funcionar em locais fechados. 
3. Nunca realize ajustes ou reparações em itens, tais como ajustadores de 
altura ou coletor de grama com o mecanismo (motos) em funcionamento. 
Desconecte a fiação da vela de ignição e mantenha a fiação longe do plug 
para prevenir acidentes. Sempre utilize proteção ocular quando realizar 
ajustes ou reparações. 
4. Mantenha todas as porcas e parafusos, especialmente os parafusos 
presos à lâmina, apertados e mantenha o equipamento em boas condições. 
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5. Nunca manipule com os dispositivos de segurança. Verifique suas 
operações adequadas regulamente. 
6. Para reduzir o risco de incêndio, mantenha o cortador livre de grama, 
folhas ou de acúmulo de detritos. Limpe o derramamento de óleo e 
combustível. Permita que o cortador esfrie antes de armazená-lo. 
7. Pare e verifique o equipamento se você bater em algum objeto. Repare, 
se necessário, antes de recomeçar. 
8. Nunca tente realizar ajustes de altura nas rodas enquanto o mecanismo 
(motor) estiver funcionando. 
9. Sempre desconecte cortadores elétricos antes da limpeza, reparação ou 
ajuste. 
10. Os componentes do coletor de grama estão sujeitos ao desgaste, 
danos e deterioração, que podem expor as partes em movimento ou 
permitir que objetos sejam arremessados. Verifique, frequentemente, os 
componentes e substitua com peças recomendadas pelo fabricante, 
quando necessário. Para o armazenamento, garanta que o coletor de 
grama esteja sempre vazio. 
11. As lâminas do cortador são afiadas e podem cortar. Envolva a(s) 
lâmina(s) ou use luvas, e tenha cuidado extra na manutenção das mesmas. 
12. Não altere a definição regulador do motor ou excesso de velocidade do 
motor. 
13. Verifique, frequentemente, a lâmina por desgaste ou danos, tais como 
rachaduras e cortes. Uma lâmina que estiver rachada ou cortada deve ser, 
imediatamente, substituída por uma lâmina de substituição de fábrica. Por 
um desempenho de corte bom e seguro, substitua a lâmina a cada dois 
anos. Verifique, frequentemente, o parafuso da lâmina e os parafusos do 
mecanismo de corte. Substitua parafusos danificados e aperte os parafusos 
frouxos. 
14. Utilize somente equipamento original ou peças de substituição 
autorizadas. 
 

* Itens com asteriscos não são aplicáveis aos cortadores elétricos. 
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GUIA DE SEGURANÇA DO CORTADOR 
 
Toda pessoa que utiliza equipamentos 
a energia deve aprender a diferença 
entre uso próprio e impróprio, práticas 
de corte seguras e inseguras. Leia, 
cuidadosamente, as seguintes 
páginas. Elas podem ajudar você a 
aprender. Frequentemente, o usuário 
do cortador é inexperiente, não é 
devidamente instruído ou não leu o 
Manual de Instruções e as instruções 
na unidade antes de usá-lo pela 
primeira vez. Isto pode resultar em uso 
inseguro, colocando o operador, os 
transeuntes e o equipamento em risco. 
Outro resultado pode ser a aparência 
pobre da área cortada. 
 
Leia este Manual de Instruções. Leia 
as instruções na unidade. Opere o 
cortador de acordo com o Guia de 
Segurança do Cortador e demais 
regras de segurança e recomendações 
contidas no presente Manual de 
Instruções e na unidade. Certifique-se 
que a pessoa que utilizar a unidade, leu 
as instruções e foi dito como operar o 
cortador de forma segura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seu cortador é projetado para fornecer 
um serviço bom e durável, em cortes 
residenciais normais. Se o cortador não 
for devidamente assistido e manuseado 
ou utilizado em terreno impróprio ou em 
condições não próprias para o corte, o 
desempenho do produto e a segurança 
serão reduzidos.  
 
Vestimenta adequada é uma parte 
importante de cortar de forma segura. 
Óculos de segurança protegem os 
olhos de objetos arremessados. 
Sapatos de segurança com biqueiras 
de aço podem proteger um pé de ser 

cortado pela lâmina. Camisetas e 
calças que cubram os braços e as 
pernas podem parar ou desviar um 
objeto lançado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pratique usando o cortador antes de 
realmente começar a cortar grama. 
Escolha uma área ampla e aberta. 
Aprenda o local e a função dos 
controles e como eles funcionam. É 
importante que a lâmina possa ser 
parada rapidamente em caso de 
emergência. Aprenda como cortar e 
como manter o controle do cortador em 
todos os momentos. 
Diversos cortadores são iniciados 
manualmente. Ao usar uma partida 
manual ou arranque elétrico, coloque 
seus pés de forma firme e longe da 
lâmina. Segure a corda para 
permanecer em segurança, mas nunca 
enrole a corda em torno de seu braço 
ou dedos para uma “melhor aderência”. 
O cortador é projetado para uso de 
uma pessoa. Sempre corte sozinho. 
Nunca leve passageiros. Carregar 
passageiros é perigoso para o 
passageiro e para o operador. Um 
cortador não serve para divertimento 
ou carregar objetos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 

área que você está planejando cortar 
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está molhada? Nunca corte uma grama 
molhada. Cortar grama molhada pode 
causar um acidente. Isso pode afetar o 
desempenho do cortador e, ainda, 
causar problemas no futuro 
crescimento e aparência da grama. 
Grama molhada é escorregadia e pode 
causar a queda do operador ou o 
cortador pode escorregar. Alguém pode 
se machucar ao tocar a lâmina. Grama 
molhada tende a entupir o cortador, 
causando uma má descarga. Aparas 
molhadas acumulam-se no gramado, 
retardando o crescimento da grama. 
Um cortador molhado pode levar peças 
à ferrugem e reduzir a vida útil da 
unidade. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ao olhar por cima do gramado, 
relembre de obstáculos duros e 
imóveis, tais como tubulação, tocos e 
pedras e os evite. Eles podem causar 
danos ao cortador ou um acidente em 
que o operador ou o transeunte seja 
ferido. Carregue uma sacola e caminhe 
ao longo da área a ser cortada. 
Recolha quaisquer pedras, brinquedos, 
fiação, ossos ou demais objetos 
espalhados. Estes itens podem 
danificar o cortador ou eles podem se 
tornarem objetos arremessados 
perigosos se a lâmina do cortador 
atingi-los. A lâmina de um cortador se 
move de forma muito rápida. Ela pode 
arremessar pedras e demais objetos 
com força por longas distâncias. 
Objetos arremessados por cortadores 
podem quebrar janelas, causar 
contusões ou até mesmo arrancar um 
olho. Normalmente, a pessoa ferida por 
um objeto arremessado é um 
transeunte, uma criança, outro membro 
da família ou um vizinho. Mantenha 
pessoas e animais completamente 

longe da área a ser cortada. Direcione 
a descarga do cortador longe das áreas 
onde pessoas podem estar. Planeje 
seu padrão de corte para que tenha um 
duplo benefício. Isso pode reduzir as 
chances de um ferimento e tornar a 
limpeza após o corte muito mais fácil.  
 
Existem fossos, 
paredes ou maiores 
inclinações na área 
ser cortada? Planeje 
o padrão de corte 
para evitar tais 
áreas perigosas. 
Terrenos inclinados 
e ásperos devem 
ser cortados 
cuidadosamente e 
algumas áreas não 
devem ser cortadas 
com um cortador de modo algum. Com 
o equipamento de empurrar, corte 
através da inclinação, desse modo, se 
você ou o cortador escorregar, não irão 
topar um com o outro. 
Nunca corte em inclinações maiores do 
que 15 degraus. Veja o “Guia” na parte 
de trás do presente Manual de 
Instruções para verificar quaisquer 
inclinações. 
Pronto para começar a cortar? Ainda 
não. Certifique-se que o cortador foi 
montado completamente de acordo 
com as diretrizes no Manual de 
Instruções. Mesmo que a montagem 
tenha sido feita em uma loja de 
jardinagem ou a loja onde a unidade foi 
comprada, a mesma precisa ser 
verificada.  Todas as porcas, parafusos 
com porcas e parafuso sem porcas 
estão apertados? O mecanismo possui 
óleo? Estes itens devem ser verificados 
periodicamente por toda a vida útil do 
cortador. 
Seu cortador possui um mecanismo a 
gasolina. Gás é perigoso. Armazene 
combustível somente em um contêiner 
de gás aprovado. Não armazene 
grande quantidade de gás. Apague 
todos os cigarros, cachimbos e 
charutos antes de lidar com gasolina. 
Armazene o combustível e o próprio 
cortador em uma área bem ventilada e 
longe de qualquer fonte de ignição 
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possível, tal como uma luz de 
aquecedor. Se o cortador está para ser 
armazenado por um tempo prolongado, 
remova o gás do tanque. Isso diminui 
as chances de um incêndio e mantem o 
tanque limpo de depósitos e gasolina 
velha, melhorando o desempenho do 
cortador. Utilize um funil e limpe 
qualquer combustível derramado antes 
de iniciar. Lembre-se, a gasolina se 
expande quando aquecida, então a 
deixe em local amplo. Além disso, a 
maioria das tampas de gás do cortador 
são ventiladas, com a finalidade de 
permitir a expansão. Sempre utilize a 
tampa apropriada. As pessoas são 
desnecessariamente queimadas por 
incêndios, machucadas em explosões, 
cortadores e demais propriedades são 
feridos devido a falha em seguir as 
regras básicas de segurança 
relacionada à gasolina e ao 
abastecimento. 
Nunca adicione gasolina a um 
mecanismo que esteja funcionando ou 
ainda quente devido ao uso recente, 
isso pode causar um acidente. Remova 
a grama seca e demais detritos do 
cortador. Manter o limpador limpo irá 
melhorar o desempenho, ajudar o 
mecanismo a permanecer mais fresco, 
estender a vida útil das peças móveis e 
minimizar o perigo de incêndio. 
Pessoas sofrem queimaduras 
trabalhando com e ao redor de seus 
cortadores por outras razões além de 
incêndio e explosões. Isto leva 
somente alguns segundos de operação 
para o mecanismo e o silenciador 
ficarem quentes. Não toque nestas 
partes quando o cortador estiver 
funcionando. Pare o mecanismo e 
deixe-o esfriar antes de manusear o 
cortador. Lembre-se, gases do 
escapamento podem ser perigosos. 
Nunca opere o mecanismo no interior 
ou em áreas fechadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obter um novo cortador pode ser um 
grande evento para uma família. Deixa 
os membros da família satisfeitos com 
suas curiosidades sobre o cortador e, 
ao mesmo tempo, dita seus perigos. 
Lembre-se, um cortador não é um 
brinquedo e não deve ser utilizado por 
crianças ou qualquer um desprovido de 
idade, força ou experiência. 
Como qualquer outro equipamento, um 
cortador pode ser perigoso se não for 
montado, mal utilizado ou não for 
mantido de maneira adequada. A regra 
mais importante é sempre ter um bom 
julgamento e senso comum. 
 
Seu cortador irá cortar grama grossa e 
caules pesados com facilidade. Dedos 
das mãos e dos pés não são tão 
resistentes à lâmina do cortador. 
Muitas pessoas são feridas justamente 
porque elas “esquecem” e enfiam a 
mão no tubo de descarga. Sempre trate 
seu cortador de grama como se a 
lâmina estivesse funcionando. Nunca 
desempenhe qualquer serviço ou tente 
fazer qualquer ajuste, exceto no 
carburador, enquanto o mecanismo 
estiver funcionando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utilize somente acessórios adequados 
para o seu cortador. O uso de 
acessórios impróprios pode reduzir a 
segurança projetada tanto do cortador 
quando do acessório. Pode até mesmo 
danificar a unidade. Leia e siga as 
instruções que acompanham o 
acessório e o cortador. 
 
Utilize somente equipamento original 
ou substituições aprovadas de serviços 
de peças. Se você precisar de um 
serviço profissional, selecione uma loja 



8 
 

do Centro de Serviço Autorizado para o 
tipo de seu cortador. Se você planeja 
manusear você mesmo a unidade, siga 
as diretrizes no Manual de Instrução. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conforme você corta, lembre-se que 
crianças e animais são atraídos pela 
atividade. Seja cuidadoso 
principalmente quando for cortar em 
torno de arbustos ou quando for se 
deslocar para trás. Se todas as 
possibilidades, não corte quando se 
mover para trás. É perigoso devido á 
visão restrita. Ainda, lâminas são 
projetadas para cortar, enquanto a 
unidade estiver se movendo para frente 
e, assim, o desempenho de corte é 
reduzido quando cortar de forma 
inversa. 
Nunca deixe o cortador funcionando e 
desacompanhada. Desligue o 
mecanismo. Deixe o cortador em uma 
posição que ele não possa rolar. Se a 
unidade for autopropulsionada, 
certifique-se que o controle do carro 
esteja desengatado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao cortar, esteja ciente de sua 
condição e as condições climáticas. 
Após cortar por um longo tempo, você 
estará cansado. Este é o momento 
quando as reações se tornam mais 
lentas, sua atenção divaga; o momento 

que você está propício a sofrer um 
acidente. Faça uma pequena pausa. 
Se as temperaturas estiverem altas, 
tome precauções para evitar a 
desidratação. Se você estiver nervoso, 
cansado ou incapaz de sua total 
atenção ao corte, se você consumiu 
álcool, medicamentos ou drogas, não 
utilize seu cortador ou qualquer tipo de 
equipamento de energia. 
Se as condições climáticas piorarem 
enquanto você estiver cortando, pare e 
termine depois. Cortar grama na chuva 
não é divertido e é perigoso. Sempre 
procure proteção em uma tempestade 
elétrica. Em condições extremas de 
corte seco, seus óculos de segurança 
servem como dupla proteção para seus 
olhos, tanto para poeira e para objetos 
arremessados, quanto para poeira ou 
máscara de pólen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seu cortador é equipado com um 
número de recursos de segurança 
importantes para a segurança do 
operador e dos transeuntes e não 
devem ser alterados ou removidos. Se 
um recurso de segurança se tornar 
inoperável, perdido ou danificado, o 
mesmo precisa ser reparado ou 
substituído antes que o cortador seja 
usado.  
A velocidade do mecanismo é a chave 
para o corte seguro e uma boa 
aparência do gramado. A velocidade 
máxima do mecanismo em seu 
cortador foi estabelecida na fábrica. 
Não altere o regulador do mecanismo 
de qualquer maneira. 
Selecione a velocidade máxima do 
mecanismo e de deslocamento que 
seja adequada para o solo e a altura da 
grama. Você obtém um melhor corte e 
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um desempenho de ensaque quando 
utilizado o coletor de grama ao operar 
um mecanismo à velocidade máxima. 
Nunca ande depressa ou corra apenas 
para terminar o trabalho de forma mais 
rápida. Em inclinações, reduza a 
velocidade de deslocamento e tome 
extremo cuidado. 
É melhor cortar somente em horas 
durante o dia; porém, se você 
necessitar cortar no final da tarde ou a 
noite, certifique-se que haja boa 
iluminação artificial. 
Seu cortador exigirá manutenção, 
incluindo serviços e ajustes antes de 
após o uso, como qualquer outra 
máquina. A frequência da manutenção 
é normalmente baseada em horas de 
uso, porém, a frequência pode variar 
devido às condições de corte. Verifique 
o Manual de Instruções para instruções 
mais detalhadas. Manutenções 
adequadas protegem seu investimento 
no cortador e ajuda a garantir que irá 
funcionar de forma segura e confiável. 
Nunca tente 
qualquer serviço 
(com a possível 
exceção do ajuste 
do carburador) 
com o mecanismo 
funcionando. Após 
o mecanismo ser 
desligado, sempre 
desconecte a 
fiação da vela de 
ignição para prevenir reiniciar, 
acidentalmente, enquanto a unidade 
está sendo manuseada. 
 
Enquanto corta, se você colidir com 
algum objeto estranho, pare o 
mecanismo. Remova a fiação da vela 
de ignição. Fiscalize cuidadosamente e 
completamente o cortador em busca de 
danos. Se a unidade começar a vibrar 
de forma anormal, pare o mecanismo 
imediatamente e verifique a causa. 
Normalmente, uma vibração é um aviso 
de problemas. Mantenha todas as 
porcas, parafusos com porcas e 
parafuso sem porcas bem apertadas. 
A lâmina é a peça mais perigosa do 
cortador e, também, a peça mais 
importante para obter uma boa 

aparência do gramado. Verifique a 
lâmina o as ferragens de corte da 
lâmina frequentemente. Mantenha bem 
apertada. Se a lâmina se chocar com 
um objeto sólido, verifique 
completamente em busca de 
deformações ou rachaduras e substitua 
se danificada. Por questão de 
segurança, substitua a lâmina a cada 
dois anos. Uma lâmina afiada reduz a 
carga horária do mecanismo e corta a 
grama de forma mais limpa, um corte 
mais bonito com menos trabalho. A 
lâmina está sempre próxima da parte 
externa do alojamento do cortador. 
Para um melhor ajuste nos cortadores 
de descarga lateral, corte com o lado 
esquerdo da caixa de direção a área 
que precisa aparar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uma técnica de corte adequada é 
importante se você quiser deixar eu 
gramado com uma boa aparência. 
Evitar a tentação de cortar a grama 
muito curta. Cortar a grama muito curta 
pode matar a planta, causar o 
amarelamento da grama ou deixar com 
uma aparência marrom. Utilize as 
alturas de corte menores em meses 
frios quando a grama estiver 
exuberante. Utilize alturas maiores de 
corte em períodos extremamente 
secos. Cortar com uma lâmina cega ou 
com baixa velocidade do mecanismo, 
pode causar farrapos e desenraizar a 
grama, deixando o gramado com um 
aspecto monótono e marrom poucos 
dias após o corte. Sempre coloque o 
controle do acelerador na posição 
RÁPIDO quando cortar e ensacar. Ao 
ensacar, a velocidade de deslocamento 
mais devagar fornecerá melhores 
resultados. 
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Altere, levemente, o padrão de corte 
toda vez que for cortar. Se você corta 
sempre da mesma maneira, a grama 
irá desenvolver uma “definição” e 
aparas serão acumuladas de forma 
mais rigorosa em algumas áreas mais 
do que em outras, tornando a grama 
mais fina naquelas áreas. Não realize 
serviços em seu cortador na grama. 
Óleo e gás derramados podem matar a 
grama. Em gramas altas e pesadas, 
não tente cortá-las tudo de uma vez. 
Eleve a altura do corte no primeiro 
corte e diminua no próximo corte do 
mesmo dia ou dentro de alguns dias. 
Outra maneira é cortar somente a parte 
da altura do cortador e ajuste sua 
velocidade de deslocamento (não o 
mecanismo) para more mais devagar, 
para que o cortador possa limpar 
sozinho conforme se move para frente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao cortar com o cortador de empurrar, 
sempre empurre a unidade. Não puxe o 
mesmo. Empurrar a unidade mantém o 
operador atrás do cortador em uma 
“zona do operador” para um melhor 

controle. Empurrar a unidade também 
oferece a você uma chance de ver 
exatamente onde e o que você está 
cortando. Haverá vezes em que, 
enquanto você estiver cortando, você 
terá que puxar o cortador de volta (tal 
como quando ocorrer da parte da frente 
do cortador colidir com uma parede ou 
cerca). Se você precisar puxar de volta, 
certifique-se que seus pés estejam 
seguros. Permaneça bem atrás do 
cortador, assegure seus pés de forma 
firme, com cada passo e puxe de volta 
de forma cuidadosa e olhando atrás. 
Retorne ao corte normal assim que 
possível. 
Se a sua unidade for 
autopropulsionada, lembre-se que o 
mecanismo do carro não é projetado 
para fazer todo o trabalho, mas a 
unidade pode mover sem sua ajuda. 
Mantenha sempre as suas mãos na 
alça próxima aos controles quando o 
mecanismo estiver funcionando. 
Lembre-se, também, que o mecanismo 
autopropulsionado pode ser perigoso. 
Mantenha suas mãos e seus pés longe 
dos cintos e correntes. Sempre 
desligue o mecanismo antes de tentar 
remover o sistema autopropulsionado. 
Lembre-se, seu cortador é uma 
ferramenta útil, mas pode ser perigosa. 
Siga as instruções deste Manual de 
Instruções. Utilize o cortador de forma 
adequada e com cuidado e ele 
oferecerá muitas horas livres de 
problemas e operações livres de 
acidentes. 
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ETAPAS A SEREM SEGUIDAS 
 
ANTES DO CORTE 

 Certifique-se em se vestir de forma adequada. Vista sapatos duros, não 
sandálias ou tênis. 

 Examine a lâmina. A lâmina que estiver dobrada, rachada ou danificada deve 
ser substituída com uma lâmina de substituição da fábrica. 

 Encha o tanque de combustível do lado de fora. Limpe o combustível 
derramado. 

 Leia e siga o Manual do Proprietário, as instruções com o mecanismo e as 
instruções de quaisquer anexos. As instruções do Manual do Proprietário são 
para sua segurança e a segurança de outros. 

 Gases do escapamento são perigosos. Inicie o mecanismo do lado de fora. 

 Certifique-se que todos os dispositivos de segurança estejam em seus lugares 
e funcionando corretamente. 

 A operação do cortador é realizada somente por uma pessoa experiente. 

 Grama molhada pode ser perigosa. Deixe a grama secar. 

 Nunca corte a grama sem uma boa iluminação. 

 Recolha objetos jogados. Remova os da área de corte. 
 
DURANTE O CORTE 

 Tome cuidado com objetos fixos e evite-os. Eles podem danificar o cortador ou 
causar algum dano. 

 Um mecanismo quente e o silenciador podem causar uma queimadura. Não 
toque. 

 Inclinações devem ser cuidadosamente cortadas. Veja o “Guia” na parte de trás 
deste manual para verificar uma inclinação. 

 Falta de luz do dia ou luz artificial suficiente é uma causa para interromper o 
corte. 

 Examine o cortador, a lâmina e as demais peças em busca de danos após 
colidir com um objeto estranho ou se a unidade vibrar excessivamente. 

 Não realize ajustes ou reparos sem parar o mecanismo (exceto o carburador). 
Desconecte a fiação da vela de ignição. 

 Nas proximidades de rodovias, tome cuidado com o trânsito. Direcione a 
descarga para longe das rodovias. 

 Ao cortar, evite áreas onde a transação não é segura. Antes e durante de 
mover para trás, olhe para trás e para baixo para evitar crianças pequenas. 

 Em gramas pesadas, aumente a altura de corte. Corte devagar. Pare o 
mecanismo para remover grama entupida do cortador. 

 Nunca remova peças de segurança relacionadas. 

 Não derrame gasolina em um mecanismo que esteja quente ou em 
funcionamento. 

 
APÓS O CORTE 

 Sempre deixe o cortador esfriar antes de armazená-lo em uma área fechada. 

 Material estranho no cortador é perigoso. Limpe a grama, folhas, graxa e óleo 
antes de armazená-lo. 

 Reforce todas as porcas, parafusos com porcas e parafuso sem porcas antes 
de utilizar a unidade. 

 Esvazie e limpe qualquer coletor de grama ou outro acessório. 
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 Remova a chave ou desconecte a fiação da vela de ignição para prevenir o uso 
não autorizado. 

 Certifique-se que o cortador não está mantido próximo a uma área de fonte de 
ignição. Gases podem causar explosões. 

 Somente peças originais ou substituições aprovadas da fábrica podem ser 
utilizadas em serviços no cortador. 

 Ao armazenar o cortador por um longo período de tempo, remova o 
combustível do tanque de combustível. 

 Instrua as crianças a não se aproximarem do cortador. Ele não é um brinquedo. 

 Nunca mantenha gasolina próxima a uma fonte de ignição. Sempre utilize um 
contêiner aprovado. Mantenha a gasolina longe das crianças. 

 Lubrifique de acordo com o Manual de Instruções. Veja “Lubrificação”. 
 
IMPORANTE – Leia o Manual de Instruções. Mantenha esse manual para uso 
futuro e para referência. 
 
AVISO: Procure por este símbolo para apontar precauções de segurança 
importantes. Isso significa: “Atenção: Fique Alerta! Sua segurança está 
envolvida”. 
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MONTAGEM 
 

Leia e siga as Instruções de montagem e os ajustes a seguir do seu cortador. Todos 
os fixadores estão na sacola de peças. Não descarte nenhuma peça ou material até 
que a unidade esteja montada. 
 
AVISO: Antes de realizar qualquer montagem ou manutenção no cortador, 
remova a fiação do plug de ignição. 
 
OBSERVAÇÃO: O torque é medido em libras-pé (métrica N.m). Essa medida 
descreve qual apertada uma porca ou um parafuso deve ser. O torque é medido 
com um torquímetro. 
 

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS 
 
1 Alicate 
2 Chaves de boca ajustáveis 
1 Chave de fenda do tipo laminada 
1 Chave de fenda Phillips 
 
 

 COMO MONTAR O DEFLETOR 
 

 
AVISO: O defletor é necessário para a sua segurança e proteção. Não 

opere o cortador se o deflector estiver faltando ou não estiver instalado 
corretamente. 

 
1. Prenda o defletor à carcaça do cortador com parafuso, anilha e porca (Figura 1). 
Certifique-se que os fixadores estejam bem apertados. 
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 COMO MONTAR UMA ALÇA 
 
1. Coloque as extremidades da alça inferior nos slots da alça (Figura 2). 
2. Anexe cada ponta da alça na carcaça do cortador com parafuso, anilha, espaçador 
e porca (Figura 2). Aperte os parafusos. 
3. Monte a peça superior da alça à peça inferior com os parafusos e as porcas de 
segurança (Figura 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 COMO MONTAR AS RODAS COM O PARAFUSO DOS EIXOS 
 
 

 
 
1. Altere a altura do corte, mude a 
posição do parafuso dos eixos na 
carcaça do cortador. Certifique-se 
que montou cada parafuso do eixo 
na mesma posição para que o 
cortador corte de maneira 
nivelada.  
 
2. Monte a roda da carcaça do 
cortador com o parafuso do eixo, 
anilha e porca de flange (Figura 
4). Para apertar, vire o parafuso 
do eixo. Não vire a porca do 
flange. 
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 COMO PREPARA O MOTOR 
 
O MOTOR NÃO CONTÉM ÓLEO OU GASOLINA 
 
Vide as instruções do fabricante do motor para o tipo de gasolina e óleo utilizados. 
Antes de usar a presente unidade, leia as informações de segurança, operação, 
manutenção e armazenamento. 
 
AVISO: Siga as instruções do fabricante do motor para o tipo de gasolina e óleo 
utilizado. Sempre utilize recipiente de gasolina seguro. Não fume quando 
adicionar gasolina ao motor. Quando estiver dentro de um recinto, não encha 
com gasolina. Antes de adicionar gasolina, desligue o motor. Deixe o motor 
esfriar por alguns minutos.  
 
IMPORTANTE: A unidade está equipada com um motor de combustão interna e 
não deve ser utilizada em, ou perto de, qualquer floresta, terra coberta com 
grama ou moita, a menos que o sistema de exaustão do motor esteja equipado 
com um retentor de ignição que esteja em conformidade com as leis estaduais 
ou locais (caso haja). Se um retentor de ignição for utilizado, deve ser mantido 
em vigor, funcionando de maneira correta pelo operador. 
 
No Estado da Califórnia, as disposições acima são exigidas por lei (Cláusula 
4442 do Código de Fontes Públicas da Califórnia). Outros estados podem ter leis 
semelhantes. As leis federais se aplicam em terras federais. Vide Centro de 
Serviço Autorizado para um retentor de ignição silencioso.  
 
NOTA: Os cavalos de potência realmente sustentados serão inferiores devido as 
limitações de operação e fatores ambientais. 
 
 

 MONTAGEM FINAL 
 

Antes de utilizar o cortador, verifique a montagem das rodas, da alça, do refletor e dos 
controles. Certifique-se que todos os fixadores estejam apertados. Certifique-se que a 
alavanca de fechamento do mecanismo funciona corretamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



16 
 

OPERAÇÃO 
 

 ALAVANCA DE PARAGEM DO MOTOR 
 
Libere a alavanca de paragem do motor e o motor e a lâmina irão parar de operar 
automaticamente. Para executar o motor, segure a alavanca de paragem do motor 
na posição de Operação (Figura 5).  
Antes de ligar o motor, opere a alavanca de paragem do motor diversas vezes. 
Certifique-se que os cabos se movem facilmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 COMO PARAR O MOTOR 
 
Para parar o motor, libere a alavanca de paragem do motor. Desconecte o cabo da 
vela de ignição para prevenir que o motor ligue. 
Caso o motor não pare, segure a chave de fenda contra a vela de ignição e contra as 
aletas de refrigeração do motor. A ignição atingirá o chão e o motor será parado. Antes 
de iniciar o motor, verifique o cabo de paragem do motor. Cerifique-se que o cabo de 
paragem do motor foi corretamente montado. Antes de operar a unidade, substitua o 
cabo de paragem do motor danificado ou dobrado. 
 

 COMO INICIAR O MOTOR 
 
AVISO: A lâmina irá rotacionar quando o motor estiver sendo executado. 
 
IMPOTANTE: Antes de iniciar o motor, opere a alavanca de paragem do motor 
diversas vezes. Certifique-se que o cabo de paragem do motor se move 
livremente. 
 
NOTA: O design do motor não inclui controle do acelerador ou ajuste de 
velocidade do motor. O motor está configurado na melhor velocidade para cortar 
grama, ensacar a grama e para a vida prolongada do motor 
 
1. Verifique o óleo. 
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2. Encha o tanque de combustível com gasolina regular sem chumbo. Certifique-se 
que a gasolina está limpa. A gasolina com chumbo aumentará os depósitos e 
diminuirá a vida das válvulas. 
NOTA: Não utilize gasolina com álcool ou metanol. Não utilize gasolina premium 
sem chumbo. 
 
AVISO: Sempre utilize recipiente de gasolina seguro. Não fume quando adicionar 
gasolina no tanque de combustível. Quando dentro de um recinto, não adicione 
gasolina. Antes de adicionar gasolina, pare o motor e deixe o motor esfriar por 
alguns minutos. 
 
3. Certifique-se que o cabo da vela de ignição está conectado na vela de ignição. 
4. Fique atrás do cortador (Figura 6). Utilize uma mão para segurar alavanca de 
paragem do motor conforme mostrado na posição de operação. Utilize a outra mão 
para segurar o controle de arranque manual. 
5. Rapidamente puxe o controle de arranque manual. De maneira lenta, retorne o 
controle de arranque manual.  
6. Se o motor não funcionar em 5 ou 6 tentativas, verificar o guia de “problemas e 
soluções”. 
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MANUTENÇÃO 
 

 MANUTENÇÃO DO MOTOR 
 
Utilize a próxima seção de manutenção para manter sua unidade em bom estado de 
operação. Todas as informações de manutenção para o motor então no “Manual de 
Instrução do Motor”. Antes de executar o motor, leia este manual. 
 
AVISO: Antes de executar uma inspeção, ajuste (exceto carburador), repare ou 
desconecte o cabo da vela de ignição. 
 

 LUBRIFICAÇÃO 
 
1. Para o desempenho máximo, lubrifique as rodas e todos os pontos de rotação com 
óleo de motor a cada 25 horas. 
2. Para lubrificar o motor, consulte o “Manual de Instrução do Motor”. 
NOTA: Não lubrifique o cabo de paragem do motor. Lubrificantes podem 
danificar o cabo e evitam que o cabo se mova livremente. Substitua o cabo caso 
ele esteja dobrado ou danificado. 
 

 COMO LIMPAR A CARCAÇA DO CORTADOR 
AVISO: A lâmina irá se rotacionar quando o motor for executado. Antes de 
limpar a carcaça do motor, pare o motor e desconecte o cabo da vela de ignição.  
 
Grama e outros detritos podem impedir que o cortador funcione corretamente. Após 
ser realizado o corte, limpe a carcaça do cortador da maneira abaixo; 
1. Pare o motor. 
2. Desconecte o cabo da vela de ignição. 
3. Limpe as parte superior e a parte inferior da carcaça do cortador. 
 

 COMO AJUSTAR A ALTURA DO CORTADOR 
 
AVISO: A lâmina irá rotacionar quando o motor estiver sendo executado. Antes 
de modificar a altura do corte, desconecte o cabo da vela de ignição. 
 
Modelos Com Parafusos de Eixo 
 
Para alterar a altura de corte, mova os parafusos de eixo de cada roda. Certifique-se 
que você montou cada parafuso de eixo na mesma posição para que o cortador corte 
de maneira nivelada. 
 
1. Segure a porca da 
flange com uma chave 
inglesa. Utilize outra chave 
inglesa e solte o parafuso 
do eixo. 
2. Remova a porca da 
flange (Figura 7). 
3. Mova a roda o parafuso 
do eixo para outra posição. 
4. Monte a porca da flange 
no parafuso do eixo. 
Aperte o parafuso do eixo. 
Não vire a porca da flange. 
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 SERVIÇO DE LÂMINA 
 
AVISO: Antes de inspecionar a lâmina ou o adaptador da lâmina, desconecte o cabo 
da vela de ignição. Se a lâmina atingir algum objeto, pare o motor. Desconecte o cabo 
da vela de ignição. Verifique se há danos na unidade. 
 
Verifique frequentemente a lâmina para desgaste ou danos, tais como rachaduras. 
Verifique frequentemente o parafuso e segure a lâmina. Mantenha o parafuso 
apertado. Desconecte o cabo da vela de ignição. Verifique se há alguma lâmina 
danificada ou dobrada, uma lâmina muito gasta ou outro dano. Antes de operar a 
unidade, as partes danificadas devem ser substituídas com peças de reposição de 
fábrica. Por questões de segurança, substitua a lâmina a cada dois anos. Mantenha a 
ponta afiada da lâmina. A lâmina que não estiver afiada fará com que as pontas da 
grama fiquem marrons. Remova as lâminas danificadas ou muito gastas com lâminas 
de reposição de fábrica. 
 

 COMO REMOVER A LÂMINA 
 
AVISO: Antes de remover a lâmina, desconecte o cabo da vela de ignição. A 
lâmina possui pontas afiadas. Quando for segurar a lâmina, utilize luvas ou 
material de pano para proteger suas mãos. 
 
1. Drene o tanque de combustível. 
2. Erga a lateral do cortador que possui o silenciador ou a vela de ignição. 
3. Utilize uma peça de madeira para manter a lâmina de rotação.  
4. Remova o parafuso que segura a lâmina. 
5. Verifique a lâmina de acordo com as instruções de “Serviços de Lâmina”. Substitua 
uma lâmina danificada ou muito gasta com uma lâmina de reposição de fábrica. 
6. Monte a lâmina com as bordas curvadas em relação ao carcaça. Se a lâmina estiver 
virada para baixo, a lâmina não irá cortar corretamente e poderá causar um acidente. 
7. Prenda a lâmina com as anilhas e parafusos originais. Certifique-se que os aros 
exteriores das anilhas Belleville estejam voltadas para a lâmina (Figura 8). 
8. Aperte o parafuso que prende a lâmina com um torque de 30 pés libras. 
AVISO: Sempre mantenha o parafuso que segura a lâmina apertada. Um parafuso ou 
lâmina solta podem causar um acidente. 
 

 COMO AFIAR A LÂMINA 
 
AVISO: A vibração é resultado da lâmina não ter sido corretamente balanceada. 
Uma lâmina que está danificada com rachaduras pode quebrar e causar um 
acidente. 
 
1. Afie a lâmina duas vezes por ano a cada 25 
horas de trabalho. 
2. Não afie a lâmina caso ela esteja na unidade. 
Remova a lâmina de acordo com as instruções em 
“Como Remover a Lâmina”. 
3. Limpe a lâmina com uma escova, sabão e água. 
Verifique a lâmina. Procure rachaduras, cortes ou 
outros danos. Substitua a lâmina que estiver 
danificada, dobrada com uma lâmina de reposição 
de fábrica. 
4. Afie a lâmina com uma lima. Certifique-se que irá 
manter a borda chanfrada de corte inicial (Figura 9). 
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5. Certifique-se de que a lâmina está balanceada. Utilize a chave de fenda e segure a 
lâmina em paralelo com o chão conforme ilustrado. A lâmina que estiver balanceada 
permanecerá em paralelo com o chão. Se a lâmina não estiver balanceada, a 
extremidade pesada irá rotacionar voltada para o chão. Afie a extremidade pesada até 
que a lâmina fique balanceada.  
6. Uma nova lâmina irá cortar melhor que uma lâmina muito gasta. A cada dois anos, 
substitua a lâmina velha por uma lâmina de reposição de fábrica. 
 

 VERIFIQUE O NÍVEL DE CORTE 
 
Teste a unidade em uma pequena área. Se a altura do corte não estiver nivelada ou 
se a grama cortada não for absolvida, as causas podem ser: (1) a lâmina está dobrada 
ou danificada, (2) a lâmina não está afiada, (3) a lâmina está gasta, (4) ou o adaptador 
da lâmina está quebrado. Antes de utilizar a unidade, solucione o problema. 
 

 COMO PREPARAR O CORTADOR PARA ARMAZENAMENTO 
 
AVISO: Não remova a gasolina enquanto estiver dentro de um prédio, perto de 
fogo ou enquanto alguém estiver fumando. Os vapores da gasolina podem 
causar uma explosão ou um incêndio.  
 
1. Drene o tanque de combustível. 
2. Deixe o motor ligado até que esteja sem gasolina. 
3. Drene o óleo do motor quente. Encha o cárter do motor com novo óleo. 
4. Remova a vela de ignição do cilindro. Derrame uma grama de óleo dentro do 
cilindro. Puxe, de maneira lenta, o controle de arranque manual para que o óleo 
proteja o cilindro. Instale a nova vela de ignição no cilindro. 
5. Limpe a sujeira e os detritos do cilindro das aletas de refrigeração e a carcaça do 
motor. 
6. Limpe a parte inferior da carcaça do cortador. 
7. Limpe completamente o cortador para proteger a tinta. 
8. Coloque a unidade em um prédio que possui boa ventilação. 

 

QUADRO DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
 

O Motor não liga.  
1. Certifique-se que tanque de gasolina possui gasolina limpa. Não utilize gasolina 
velha. 
2. Certifique-se que o fio da vela de ignição está conectado na vela de ignição. 
3. Ajuste o Carburador. Vide “Manual de Instruções do Motor”. 
4. Há muita gasolina no cilindro do motor. Remova e seque a vela de ignição. Se o 
cortador estiver equipado com o controle do acelerador, queira deixar o controle do 
acelerador na posição Lenta; Se o cortador estiver equipado com controle de freio, 
queira segurar a alavanca do freio abaixo da alça. Puxe o controle de arranque manual 
diversas vezes. Instale a vela de ignição. Conecte o fio na vela de ignição. Ligue o 
motor. 
5. O motor liga com dificuldade em grama pesada ou alta. Mova o cortador para uma 
superfície limpa e seca. 
6. Certifique-se que a alavanca de parada do motor está na posição de operação. 
7. Certifique-se que a válvula da gasolina está na posição ON [ligado]. Vide “Manual 
de Instruções do Motor” 
 
O Motor não Desliga 
1. Libere a alavanca de parada do motor. 
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2. Verifique o cabo de parada do motor. Substitua o cabo caso ele esteja dobrado ou 
danificado. 
 
O desempenho do Motor está ruim. 
1. Verifique a altura das configurações de corte. Se a grama estiver alta, aumente a 
altura do corte. 
2. Verifique a parte inferior da carcaça da lâmina. Limpe a grama e outros detritos da 
carcaça da lâmina. 
3. Verifique o fio da vela de ignição. Certifique-se que o fio está conectado. 
4. Limpe a grama e outros detritos  das aletas de refrigeração do motor. 
5. Verifique os ajustes do carburador. Vide “Manual de Instruções do Motor”. 
6. Verifique a lacuna da vela de ignição. Configure a lacuna da vela de ignição em 
“0,030”. 
7. Verifique a quantidade de óleo no motor. Caso necessário, preencha com óleo. 
8. Verifique o purificador de ar do motor. Vide “Manual de Instruções do Motor”. 
9. A gasolina está ruim. Drene e limpe o tanque de combustível. Coloque gasolina 
limpa no tanque de combustível. 
 
Vibração Excessiva. 
1. Remova a lâmina. Verifique a lâmina e, caso necessário, execute seu 
balanceamento. Vide as instruções de manutenção da lâmina. 
2. Verifique se há alguma lâmina quebrada ou dobrada. AS LÂMINAS DANIFICADAS 
SÃO PERIGOSAS E DEVEM SER SUBSTITUÍDAS. 
3. Verifique o adaptador da lâmina. SUBSTITUA O ADAPTADOR DA LÂMINA 
QUEBRADA. 
4. Caso a vibração continue, leve o cortador para uma Central de Serviços 
Autorizados. 
 
A grama não é absorvida corretamente. 
1. Limpe a parte inferior da carcaça do cortador. 
2. Verifique se há alguma lâmina muito gasta. Remova e afie a lâmina. Por questões 
de segurança, substitua a lâmina a cada dois anos por uma lâmina de reposição de 
fábrica. 
 
A grama não está sendo cortada igualmente. 
1. Verifique o ajuste de altura em cada roda. O ajuste de altura deve ser idêntico para 
cada roda. 
2. Certifique-se de que a lâmina está afiada. 
3. Verifique se há alguma lâmina quebrada ou dobrada. AS LÂMINAS DANIFICADAS 
SÃO PERIGOSAS E DEVEM SER SUBSTITUÍDAS. 
4. Verifique se há algum adaptador da lâmina danificada. SUBSTITUA O 
ADAPTADOR DA LÂMINA QUEBRADA. 
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