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Regras de Segurança 
 
 
O produto não deve funcionar em local fechado: O motor produz monóxido de carbono 
e outros gazes nocivos, danosos a saúde das pessoas expostas, então assegura-se de que 
a motobomba tenha uma boa ventilação; descarregar os gases da combustão fora do 
local onde se encontra maquina, ou a uma devida distancia do lugar onde trabalham as 
pessoas, através de canais ou outros meios de exaustão. 

 
O produto deve ser utilizado somente sobre superfícies horizontais, para garantir ótimo 
fluxo de óleo e combustível em direção ao motor; se não é possível trabalhar sobre 
superfícies horizontais, é necessário que o usuário prepare os meios de fixação e de 
nivelamento apropriados para garantir a estabilidade e o nivelamento da máquina. 
 
Mantenha ao redor do equipamento uma zona livre com pelo menos 1,5m, isto facilita 
os eventuais serviços de manutenção ordinária e extraordinária. 
 
Assegure-se de que os fluxos quentes que saem do equipamento como: gás de descarga 
e ar quente do motor. Não encontrem nenhum obstáculo num raio de até 2 m. 
 
No caso de utilização do equipamento em condições de chuva ou neve, procure um 
abrigo seguro e estável para a mesma. 
 
Procure manter afastado do equipamento crianças enquanto o trabalho estiver sendo 
executado; lembre-se de que uma vez desligado, o motor continua a emanar calor e 
mantêm temperatura alta por aproximadamente 1 hora. As áreas onde estão situados os 
conversores e os tubos de escape são submetidas a altas temperaturas que podem causar 
queimaduras com o contato. 
 
Não realize operações de manutenção durante o funcionamento do equipamento, sempre 
desligue o motor. 
 
O abastecimento de combustível e o enchimento com óleo devem ser realizados com o 
motor desligado sempre prestando atenção as partes sujeitas ao calor irradiado. 
 
É indispensável conhecer as funções e os comandos do equipamento, não permita a 
utilização por quem não sabe operar o mesmo. 
 
Não utilize o equipamento inadequadamente. Por exemplo, para aquecer um ambiente 
através do calor irradiado pelo motor. 
 
O equipamento não precisa de uma iluminação própria, de qualquer modo para prever a 
área onde será utilizada uma iluminação em conformidade com as normativas vigentes. 
 
Não retire os dispositivos de proteção e não permita que a máquina funcione sem as 
devidas proteções porque o usuário pode correr riscos e colocar sua integridade física 
em perigo. 
 
Caso seja necessário remover tais proteções para manutenção a operação deve ser 
realizada com o equipamento desligado e somente por um profissional. 
 
Não utilize o equipamento em locais com atmosfera explosiva. 
 



Em caso de emergência, não utilize água para apagar incêndios, e sim outros sistemas 
de segurança apropriados, por exemplo, extintor em pó. 
 
Caso seja necessário trabalha próximo ao equipamento é aconselhável utilizar 
instrumento contra ruído como proteção auricular, plugues moldáveis e etc. 
 
Evite o contato direto do corpo com o combustível, óleo do motor ou do acido da 
bateria. Em caso de contato com a pele, lave com água e sabão em abundancia, não 
utilize solventes orgânicos e no caso de contato com os olhos repita o mesmo 
processo. 
Casos de inalação ou de ingestão consulte um medico. 
 
 

 
Controles Preliminares 

 
 
Limpe cuidadosamente os tubos antes de ligá-los ao equipamento. 
 
A tubagem de aspiração deve ter um diâmetro igual aquele do orifício de aspiração da 
bomba. 
 
Evite curvas, cotovelos ou estrangulamentos que possam limitar o afluxo de liquido a 
bomba. Não montar a válvula de fundo: a bomba é dotada de válvula de retenção 
incorporada. 
 
Posicione o equipamento o mais próximo possível do liquido a ser bombeado, 
procurando quando possível diminuir o comprimento do tubo de aspiração. 
 
As ligações da tubulação devem estar perfeitamente estanques: controle as roscas, as 
guarnições dos flanges, as conexões rápidas etc. 
 
Antes de instalar a conexão deve permitir a expulsão do ar durante o acionamento da 
bomba. 
 
A tubulação de aspiração e recalque devem ser montadas de modo que não gere tensões 
no corpo da bomba. 
 
Atenção: Antes de instalar o equipamento, sempre instale o filtro na extremidade do 
tubo de aspiração, para evitar a entrada de detritos de dimensões superiores aquelas 
prescritas na tabela de características técnicas, pois podem causar obstruções ou avarias 
ao impulsor. Tal filtro, fornecido com a bomba, deve ser fixado na extremidade do tubo 
de aspiração com uma braçadeira. 
 
Assegure uma posição bem estável e horizontal para o equipamento poder realizar estes 
comandos. 
O óleo é o elemento principal que influi no desempenho e na durabilidade do motor. 
 
Não permita que o motor funcione com o nível do óleo insuficiente, pois pode 
causar danos graves. 
 
Controle o nível do combustível: use combustível limpo e sem água. 
 
Atenção: o combustível é altamente inflamável exposto a certas condições. 
 



Abasteça em uma área com boa ventilação e com o motor desligado. Durante estas 
operações não fume e não use chamas livres. 
 
Não encha de maneira excessiva o deposito (não deve ser enchido até o gargalo), pois 
pode transbordar por causa das vibrações do motor. Preste atenção para não deixar cair 
gasolina durante o abastecimento. Assegure que a tampa seja fechada corretamente após 
o abastecimento. Caso caia gasolina no chão, controle pra que a área esteja 
perfeitamente seca antes de ligar o motor. Evite o contato direto do corpo com o 
combustível e não respire o vapor e mantenha fora do alcance das crianças. O vapor da 
gasolina pode causar incêndio. 
 
Controle o filtro de ar: verifique que esteja em boas condições e sem poeira e detritos. 
 
Atenção: Não utilize o equipamento sem ter instalado o filtro de ar, pois reduz a 
vida do motor e do próprio equipamento. 
 
Ligue a bateria (quando presente): encha até o nível máximo as câmaras com solução de 
acido sulfúrico a 30/40% e espere ao menos 2 horas antes de começar a utilizar o 
equipamento. 
 
Atenção: Não se exponha ao contato direto com o acido e não fume ou se aproxime de 
chamas livres, o vapor que a bateria produz são altamente inflamáveis. Mantenha o 
acido longe do alcance das crianças. 
 
 

Como ligar o equipamento 
 

 
Encha completamente o corpo da bomba com o liquido bombeando através do orifício 
localizado na parte superior do corpo. Com a bomba parada, o corpo não se esvazia 
sendo desnecessário enche-lo novamente. 
Atenção: quando o cordão de arranque enrolar novamente, não deixe que enrole 
rapidamente, pois é preciso acompanhá-lo para não causar danos à partida 
retrátil. 
 
Quando o motor estiver ligado, recoloque a alavanca do ar na posição normal. Nesse 
momento o equipamento já esta pronto para ser utilizado. 
 
Quando a bomba estiver arrancando: controle a vedação dos tubos para que não haja 
perdas. 
 
Caso a bomba esteja funcionando de maneira irregular, é indispensável verificar as 
causas no tópico solucionando defeitos. 
 
Obs. No caso da utilização do equipamento em alta quantidade ou temperatura elevada, 
a relação de mistura ar/combustível pode ser excessivamente rica, de maior consumo e 
menor desempenho. Verifique a potencia efetiva do equipamento através dos seguintes 
fatores de correção. 
 
Temperatura: A potencia do equipamento diminui em media até 2% a cada 5º C de 
temperatura acima de 20ºC. Caso supere 2.000m de altitude consulte uma Autorizada 
para eventuais ajustes. 
 
Altitude: A potencia do equipamento diminui em média até 1% a cada 100m de altitude. 

 



Ao uso do equipamento 
 
Obs.: O equipamento é fabricado conforme as normativas vigentes no momento da 
produção foi projetado para atender a uma vasta gama de aplicações. 
 
As causas que podem gerar o aumento da temperatura são várias, indicamos as 
principais, para que possa verificar periodicamente o funcionamento correto do 
equipamento. 
 
Quando o ambiente externo for muito quente 
Quando houver obstrução mesmo sendo parcial no orifício da entrada de ar frio ou o de 
saída de ar quente (pano, papel e etc.) 
A proximidade excessiva de um obstáculo (paredes ou outros) que podem impedir a 
saída dos gases da combustão ou do ar quente. 
Funcionamento anormal ou com defeito na ventoinha de arrefecimento. 
Carburação do motor incorreta 
Filtro de ar muito sujo. 
Combustível de má qualidade ou inadequado. 
Durante o funcionamento do equipamento, não apóie objetos sobre o chassi ou 
diretamente sobre o motor, eventuais corpos estranhos podem prejudicar a qualidade do 
funcionamento. 
Não impeça as vibrações normais que o equipamento apresenta durante o 
funcionamento. Os anti vibradores são adequadamente dimensionados para o 
funcionamento. 

Parando o funcionamento do equipamento 
 
 
A interrupção do funcionamento do equipamento é feita mediante a um dispositivo de 
desligar situado diretamente no motor. 
 
Atenção: O motor mesmo depois de desligado continua a produzir calor, mantenha uma 
adequada ventilação do equipamento depois que o mesmo parar de funcionar. 
 

 
 

Manutenção do equipamento 
 

 
Obs. Se desfaça do óleo utilizado ou resíduos de combustível respeitando o meio 
ambiente. Não despeje óleo ou resíduos de combustível em terra ou em locais não 
apropriados. 
 

 
 

Transporte 
 

 
Durante o transporte assegure-se que o equipamento esteja firme de maneira que não 
possa deslocar-se ou virar. Retire o combustível e verifique se a bateria não escape 
ácidos ou vapor. 
 
Não permita que o equipamento funcione em automóveis. 

 
 



Armazenando o equipamento 
 

 
Caso o equipamento não seja utilizado por mais de 10 dias, aconselhamos retirar 
completamente o combustível do deposito. 
Para motores a gasolina é importante que retire também o combustível do tanque 
menor, pois a permanência prolongada de gasolina no deposito pode deteriorar os 
componentes em contato com o mesmo, por causa de depósitos viscosos típicos do 
mesmo. 
 
Atenção: Gasolina é extremamente inflamável e explosiva em certas condições, não 
fume ou provoque faíscas nas proximidades. 
 
Substitua o óleo do motor caso esteja velho, durante o período que estiver parado pode 
causar danos ao grupo térmico e as partes mecânicas como a biela. 
 
 
Limpe com muita atenção o equipamento, desligue os cabos e a bateria, proteja contra 
poeira e umidade. 
 
Evite acumular umidade ao redor da bomba. 
 
Atenção: Não deixe o corpo da bomba cheio de liquido, esvazie através da tampa. 
Durante o inverno o liquido pode congelar e causar graves avarias a bomba. Quando o 
liquido for perigoso, antes de esvaziar o corpo da bomba tome todas as precauções para 
não causar acidentes. 
Periodicamente gire o motor para evitar incrustações no interior da bomba. 

 
Falhas e Possíveis Soluções 

 
 

FALHAS E POSSIVEIS SOLUÇÕES 
A bomba não bombeia 

Causa Solução 
O corpo da bomba esta vazia ou Encha o corpo da bomba através  

 não esta cheio o suficiente?  do furo de enchimento 

  

Aquecimento excessivo do liquido  Acrescente liquido frio no corpo da bomba 

no interior do corpo da bomba através do furo de enchimento 

  

Possíveis infiltrações de ar nas juntas ou  Controle a fixação das juntas e  

presença de fissuras nas tubagens controle a tubulação 

  

A tubulação de recalque está sob pressão Retire o ar da tubulação do recalque 

  

O filtro na aspiração pode estar obstruído Retire os detritos 

  

Diminua a altura de aspiração caso contrario  

A altura de aspiração é excessiva  leve o equipamento a uma Autorizada. 
 
 
 
 
 
 
  



A bomba não tem pressão de recalque 
Verifique as possíveis causas na 

seção precedente Consulte item correspondente 

  

Perda de carga excessiva na Reveja a distribuição das curvas, válvulas, 

aspiração estrangulamentos, etc. Caso necessário  

 aumente o diâmetro da tubulação 

  

Possíveis infiltrações de ar nas juntas ou 
Controle a fixação das juntas e controle os 

tubos 

presença de fissuras na tubulação   

  

A tubulação de aspiração ou compressão Localize o ponto de obstrução e limpe, caso  

podem estar obstruídas por objetos 
estranhos contrario leve o equipamento a uma Autorizada 

 
A pressão de recalque da bomba não é suficiente 

Controle a fixação das juntas e  

Infiltrações de ar na aspiração a tubulação na aspiração 

  

O diâmetro da tubulação de aspiração 

é insuficiente Substitua a tubulação de aspiração 

  

Verifique outras possíveis causas na Consulte o item respectivo ou leve o  

seção anterior equipamento a uma Autorizada 

  

A bomba não fornece pressão suficiente 
A viscosidade do liquido é superior aquela 

prevista para líquido previstos para a bomba Bombeie um fluido com viscosidade inferior 

  

Aumente o numero de rotações do equipamento  

O numero de rotações da bomba é baixo sem superar o numero máximo de rotações 

  

  

O motor não dá partida 
Há combustível no deposito Abasteça o deposito 

  

Esta aberta a torneira do deposito Abra a torneira 

  

Há ar no circuito de alimentação Retire o ar do circuito 

  

  

Foi acionado o afogador Acione o afogador 

  

  

Há óleo no motor Verifique 

  

A vela esta ligada Ligue a vela 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

A NAGANO garante seus produtos, contra defeitos de material e de fabricação 
por um período de 90 (noventa) dias, a contar da data de emissão da respectiva Nota 
Fiscal de Venda, conforme dispõe o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor 
(Lei nº. 8.078 de 11.9.90), comprometendo-se a reparar ou substituir, dentro do prazo 
citado, gratuitamente, peças que sejam reconhecidas pelo seu Departamento Técnico 
como defeituosas, mediante aprovação da Solicitação de Garantia. 

A presente garantia cobre unicamente o produto, ficando excluídos quaisquer 
eventuais danos e prejuízos decorrentes do mau uso do equipamento. 
 

Ficam excluídos da garantia: 
 

• Defeitos provocados por uso em desacordo com as instruções contidas no Manual do 
Proprietário; acidentes (queda, fogo, etc.); utilização de peças não originais e 
consertos e/ou manutenção realizados por oficinas e/ou técnicos não autorizados. 
• Peças de reposição e manutenção natural, como velas, lubrificantes, filtros, tampa de 
combustível, cordão de partida, manípulos, retentores, juntas, barra, corrente, eixo 
flexível, dispositivos de segurança e itens similares. 
• Peças que sofrem desgaste natural com o uso, devido ao atrito, como pistão, cilindro, 
anéis de pistão, mancais, pinos, roletes, biela, virabrequim, válvula, molas, tuchos, 
buchas, engrenagens (pinhão) e embreagem. 
• Produtos Violados. 
• Produtos cujo Certificado de Garantia esteja preenchido de forma incorreta e/ou sem 
o número da Nota Fiscal de Venda. 
 

IMPORTANTE: Guarde este manual e este certificado em local seguro, 
apresentando-o quando necessitar a assistência técnica, juntamente com o 
Certificado de Garantia e Nota Fiscal de compra. 
Eventuais despesas de frete/seguro e outras correrão por conta do revendedor 
ou comprador 
Exija do seu revendedor NAGANO o completo preenchimento deste certificado. 
Ao solicitar peças de reposição, informe sempre o número de série e o modelo 
de seu equipamento NAGANO. 

A garantia inclui a garantia legal e se limitam ao primeiro proprietário que, 
deverá comprovar esta condição com a exibição da nota fiscal de compra. 
As substituições ou reparos feitos durante o período de garantia não acarretam 
a prorrogação do prazo de validade, sendo esta contada sempre a partir da data 
de compra. 
 
 

 

TERMO DE GARANTIA 


