




Diluição de produtos químicos / Carregando o tanque de 

produtos químicos 
Cuidado: Produtos químicos agrícolas são extremamente perigosos, e devem ser 

manuseados com cuidado. Leia o manual para produtos químicos específicos antes do 

uso. 

Dissolva a água dispersível em um recipiente separado antes de encher. Certifique-se 

de não deixar materiais estranhos cairem nos produtos químicos. 

 
Abra o bico de ar, e esvazie até que o produto químico seja drenado, e então feche o 

bico seguramente. Antes de pulverizar o produto agroquímico, certifique-se de vestir 

roupa protetiva adequada para se proteger contra o contato e evitar respirar o 

protudo. Observe os seguintes cuidados para operação segura: 

a) Certifique-se de fechar a tampa do produto químico seguramente. 

b) Verifique a mangueira de pulverizar e as conexões dos bicos para ter certeza de que 

não há vazamentos. 

c) Sempre pare o motor antes de reencher o tanque de combustível ou trocar o bico. 

d) Quando carregando um tanque de combustível cheio, não perca o equilíbrio. 

 

Iniciando o motor 
Importante: Quando iniciando o motor, certifique-se de encher o tanque de produtos 

químicos com água pura ou líquido químico. Nunca execute o motor quando o tanque 

de produtos químicos estiver vazio. 

Bombeie o escorvamento até que o combustível possa ser visto correndo através da 

linha de retorno de combustível, e puxe a alavanca do afogador para fechar 

completamente. (Durante tempo quente e quando o motor já estiver aquecido, a 

alavanca do afogador pode ser ajustada para meio aberta ou completamente aberta.) 

 

Ajuste a alavanca do acelerador para a posição de velocidade média (não 

necessariamente o máximo). 

 



Puxe a alavanca de partida levemente 2-3 vezes. 

Puxe a alavanca de partida fortemente para iniciar o motor. 

Se o motor parar após alguns ciclos, ajuste o aperto para meio aberto, e puxe a corda 

da alavanca de partida fortemente novamente para reiniciar. Nota: Se o motor não 

iniciar mesmo depois de a partida ser puxada várias vezes, ajuste a alavanca de aperto 

para completamente aberta e puxe a corda de partida. Certifique-se de não puxar a 

alavanca de partida completamente para fora. Depois que o motor iniciar, abra a 

alavanca de aperto lentamente, mova a alavanca do acelerador para o lado da 

velocidade baixa, e deixe o pulverizador aquecer por 2-3 minutos. 

Puxar rapidamente

Operação 



 
1. Gire a alavanca da válvula de controle, e ajuste-a para a posição HERBICIDA, 

INSETICIDA ou ALTA PRESSÃO para adequar a presão às condições de operação. 

2. Verifique as condições de pulverização e o status do equipamento, então coloque o 

equipaento nos ombros e ajuste a alavanca de acelerador para a posição de alta 

velocidade. 

3. Quando o bico da torneira estiver aberto, produtos químicos serão atomizados 

conforme eles saem da torneira. 

 

[IMPORTANTE] 
Quando a válvula de controle de pressão for mudada para INSETICIDA ou HERBICIDA, 

com o acelerador sendo completamente aberto na posição de ALTA PRESSÃO da 

alavanca da válvula de controle de pressão, a velocidade do motor vai iniciar muito 

alta, correspondendo à extensão da pressão diminuída. Portanto, use o equipamento 

com a alavanca do acelerador de forma que retornada da condição completamente 

aberta, quando o equipamento for usado na posição INSETICIDA ou HERBICIDA. 

Tenha cuidado sobre a quantidade de combustível no tanque de combustível e encha 

quando estiver baixo. 

 

Parar 
Parada temporária durante operação 

a) Feche o bico, e retorne a alavanca do acelerador para velocidade baixa. 

b) Pressione o botão de parar do motor. 

c) Depois que o motor parar, ajuste o pulverizador para baixo e feche a torneira do 

combustível. 



 
Parar de pulverizar depois de completar a pulverização 

a) Remova a tampa do dreno do tanque de combustível, e drene todo o produto 

químico. 

b) Encha o tanque de produtos químicos com água limpa, opere o motor, e limpe a 

bomba e mangueira interior pulverizando água limpa. Drene a água restante através 

do dreno. 

 
Inicie o motor em menos do que alta velocidade por 15-20 segundos para pulverizar a 

água na mangueira e bico do pulverizador. Quando parar de sair água pela mangueira, 

deligue o motor. 

 

Manutenção 

Limpando o filtro de ar 

 
 



Plugar 

 
Armazenagem 
 

Depois de usar o vaporizador por temporada, armazene até a próxima temporada de 

uso conforme segue: 

a) Drene todo o combustível do tanque e o carburador. 

b) Remova o plug de ignição e cubra o interior do cilindro com uma pequena 

quantidade de óleo. Puxe a alavanca de partida levemente 2-3 vezes para espalhar o 

óleo no cilindro completamente. 

 
c) Puxe a alavanca de partida levemente e pare-a no lugar onde você abastece o puxão 

de início (compressão começa). 

d) Limpe o pulverizador completamente, cubra para que não acumule sujeira e poeira, 

e armazene em um local seco e ventilado. 

Solução de Problemas 

Bomba 

Problema Causa Contramedida 

Sem sucção 
Frouxidão na mangueira. Aperte seguramente. 

Mangueira de sucção está Desmonte e limpe. 



entupida com produtos 
químicos. 

Pistão desgastado. Substitua com um novo. 

Objeto estranho nas partes 
da válvula. 

Desmonte e limpe. 

Qualidade de pulverização 
ruim 

Pistão desgastado. Substitua com um novo. 

Falha no cilindro dentro da 
superfície. 

Substitua com um novo. 

Falha na válvula de 
exaustão. 

Substitua com um novo. 

Válvula de controle de 
pressão desgastada. 

Substitua com um novo. 

Alavanca da válvula de 
pressão desgastada. 

Substitua com um novo. 

Objeto estranho nas partes 
da válvula. 

Desmonte e limpe. 

Buraco do bico 
desgastado. 

Substitua com um novo. 

Muitos bicos anexados. 
Reduza o número de bicos 
ou substitia com bico de 
buracos menores. 

 

Quando o motor não inicia 

 Diagnóstico Causa 

Tem combustível, mas o 
plugue de ignição não 

inicia. 

Tem energia no terminal. 

Puxando muito 
combustível. 
Vela de ignição com falha. 
Insolação do plug de 
ignição com falha. 

Não tem energia no 
terminal. 

Unidade TCI com falha ou 
fio quebrado. 
Uma ruptura ou curto na 
bobina de ignição. 

Tem combustível e o 
plugue de ignição inicia. 

A compressão está boa. Mistura ruim. 

A compressão está ruim. 

Vedação ou aperto com 
falha. 
Plugues de ignição não 
apertados 
adequadamente. 
Aneis do pistão estão 
grudando. 

Sem combustível no 
carburador. 

 Sem combustível no 
tanque. 
A válvula de combustível 
está com falha ou o 



respiradouro de ar do 
tanque de combustível 
está plugado. 
As linhas estão dobradas. 

 

O motor não executa suavemente 

 Diagnóstico Causa 

Sem energia 

A compressão está boa e 
não tem falha de ignição 

O elemento filtro de ar 
está plugado. 
Entrou ar nas articulações 
da linha de combustível. 
Alavanca do afogador com 
falha. 
Carbono acumulado no 
silenciador do cilindro. 

A compressão está ruim, e 
tem falha de ignição. 

Plugues de ignição 
queimados. 
Curto no cabo. 
Mistura ruim ou desgaste 
no anel do pistão. 
Marcas no cilindro. 
ranhuras na cabeça do 
pistão. 

Energia superaquecida 

Combustível está muito 
baixo (mistura está muito 
fina) 
Mistura com falha. Não 
tem mistura suficiente. 
Carbono empilhado. 
operação sobrecarregada. 
Plugues de ignição com 
falha. 
Cilindro plugado ou linhas 
refrigeradoras. 

Explosão imprecisa 

Carburador não ajustado 
adequadamente 
Plugues de ignição com 
falha 
Magneto com falha ou 
curto interno 

O motor não soa corretamente Cilindros superaquecidos 
Operação sobrecarregada 
Mistura com falha ou 
proporção errada 
Dano interno no motor 



Aceleração devagar 

Carburador não ajustado 
adequadamente ou 
compressão com falha. 
Qualidade ruim da gasolina 
ou óleo 
Carbono acumulado 

 

TERMO DE GARANTIA 

 

A NTS do Brasil concede garantia contra qualquer defeito de fabricação aplicável nas 

seguintes condições: 

O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal de venda do 

produto em questão. 

O prazo de vigência da garantia é de 3 meses para uso residencial e 6 meses para uso 

profissional respectivamente, contados a partir da data da emissão da nota fiscal. 

A garantia não se aplica caso o produto seja utilizado em escala industrial 

(intensivamente) e se restringe exclusivamente à substituição e conserto gratuito das 

peças defeituosas do equipamento. 

 

Regras gerais de garantia 

Qualquer anormalidade deverá ser reportada imediatamente à assistência técnica 

autorizada, pois a negligencia de uma imperfeição, por falta de aviso e revisão, 

certamente acarretará em outros danos, aos quais não poderemos assistir e, também, 

nos obrigará a extinguir a garantia. É de responsabilidade do agente da assistência 

técnica a substituição de peças e a execução de reparos em sua oficina. O agente 

também será responsável por definir se os reparos e substituições necessários estão 

cobertos ou não pela garantia. 

Itens não cobertos pela garantia: 

1. Óleo lubrificante, graxa, combustíveis etc.; 

2. Deslocamento de pessoal ou despesas de deslocamento do produto até 

o posto de assistência técnica. 

3. Danos causados por fenômenos da natureza; 

4. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros; 

5. Manutenções rotineiras, como: 

5.1 Limpeza do carburador, lavagem, lubrificação, verificações, ajustes, 

regulagens, etc.; 



5.2 Peças que requerem manutenção corriqueira, como: elemento de 

filtro de ar, vela de ignição, lonas e pastilhas de freio, juntas, 

lâmpadas, disjuntores, cabos e baterias; 

6. Peças de desgaste alto, como: rodas, câmaras de ar, amortecedores, discos 

de fricção, corrente, cora, rolamento, entre outros. 

7. Defeitos de pintura ocasionados pelas intempéries, alteração de cor em 

cromados, aplicação de produtos químicos (combustíveis ou produtos não 

recomendados pela NTS do Brasil), efeitos de maresia ou corrosão; 

8. Defeitos oriundos de acidentes, casos fortuitos ou de desuso prolongado. 

9. Substituição do equipamento, motor ou conjuntos. 

10. Arranhões, trincas, fissuras ou qualquer outro tipo de dano causado ao 

equipamento em razão da movimentação, transporte ou estocagem. 

11. Defeitos e danos no sistema elétrico, eletrônico ou mecânico do 

equipamento oriundo da instalação de componentes ou acessórios não 

recomendados pela NTS do Brasil. 

12. Danos causados pela oscilação da rede elétrica. 

13. Avaria decorrente do uso de tensão diferente da qual o produto foi criado. 

Atenção: 

Entende-se por manutenções rotineiras, as substituições de peças e componentes em 

razão do desgaste natural. Estão cobertas pela garantia, no entanto, as peças que 

comprovadamente apresentarem defeito de fabricação ou fadiga anormal de material. 

Extinção da garantia: 

A garantia será automaticamente extinta se: 

1. Revisões e manutenções periódicas não forem realizadas; 

2. O equipamento não for usado adequadamente (sobrecargas, acidentes etc.) 

3. O equipamento for utilizado para outros fins ou instalado de modo não 

apresentado no manual de instruções. 

4. O equipamento for reparado por oficinas não autorizadas pela NTS do Brasil. 

5. O tipo de combustível ou lubrificante especificados não forem utilizados, 

misturado incorretamente (motores de 2 tempos). 

6. As peças originais forem substituídas/modificadas por outras não fornecidas 

pela NTS. 

7. A estrutura técnica ou mecânica for modificada sem previa autorização da NTS 

do Brasil. 



8. O prazo de validade estiver expirado. 

9. O equipamento for usado para fins industriais. 

  

IMPORTANTE 

Guarde este Certificado em local seguro, apresentando-o junto com a nota fiscal de compra 

quando necessitar de assistência técnica. 

Eventuais despesas de transporte entre domicilio e Assistência Técnica e outras que se façam 

necessárias correrão por conta do cliente/usuário do produto. 

Exija do seu revendedor o completo preenchimento deste certificado. 

Ao solicitar peças de reposição, informe sempre o modelo de seu equipamento. 

O tempo de garantia descrito na seção Termo de Garantia do Manual de Instruções se limita 

ao primeiro proprietário, o qual devera comprovar esta condição com a exibição da nota fiscal 

de compra devidamente preenchida e sem rasuras. 

As substituições ou reparos feitos durante o período de garantia não acarretam a prorrogação 

do prazo de validade da mesma, sendo esta contada sempre a partir da data de compra. 
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