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INTRODUÇÃO 
 

Obrigado por adquirir os produtos da NAGANO. Nós 

apreciamos o seu negócio. Nosso gerador é acionado 

por um motor refrigerado a ar compacto de alto 

desempenho, que pode fornecer energia elétrica para 

acionar ferramentas elétricas nos locais de trabalho, ou 

para colocar em funcionamento os eletrodomésticos 

durante uma falta de energia; ou fornecer energia para 

locais remotos onde não exista uma rede elétrica 

disponível. 

 

 

Este manual contém informações de segurança para 

conscientizar sobre os perigos e riscos associados aos 

produtos do gerador e como evitá-los. É importante a 

leitura e entendimento perfeito destas instruções antes 

de tentar ligar ou operar este equipamento. Guardar 

estas instruções originais para referência futura. 

 

 

Caso qualquer parte deste manual não seja 

compreendida, favor entrar em contato com o 

representante autorizado mais próximo para 

procedimentos de partida, operação e manutenção. 

Também recomendamos fortemente a instrução de 

outros usuários que possam eventualmente vir a operar 

o gerador em caso de emergência. 

 

 

Todo esforço foi feito para garantir que as informações 

neste manual sejam precisas e atuais. No entanto a 

NAGANO reserva todos os direitos para mudar, alterar, 

ou para aperfeiçoar o gerador e esta documentação a 

qualquer momento sem aviso prévio. 

 

 

SEÇÃO 1 -  
REGRAS DE SEGURANÇA 
 

 

Ler atentamente este manual e 

familiarizar-se com o gerador. 

Conheça todas as aplicações, suas 

limitações e quaisquer perigos 

envolvidos. 

 

 

Ao longo deste manual, sinais de PERIGO, 

ADVERTÊNCIA, CUIDADO e AVISO nas etiquetas e 

decalques afixados ao gerador são utilizados para 

alertar o pessoal com instruções especiais sobre uma 

determinada operação que pode ser perigosa se 

executada incorretamente, ou sem atenção. Observá-los 

cuidadosamente. Suas definições são as seguintes: 

 PERIGO indica uma situação perigosa que, se não 

for evitada, resultará em morte ou ferimentos graves. 

 

 ADVERTÊNCIA indica uma situação perigosa que, 

se não for evitada, pode resultar em morte ou 

ferimentos graves. 

 

 CUIDADO indica uma situação perigosa que, se 

não for evitada, pode resultar em ferimentos leves ou 

moderados. 

 

 AVISO cobre algumas práticas que podem não 

estar relacionadas a danos pessoais. 

 

Símbolos de Segurança e Significados 

 

   

Gases Tóxicos Contra Golpe Choque Elétrico 

   

Fogo Explosão 
Manual do 
Operador 

   

Peças em Mov. Objetos Voadores  Superfície Quente 

 

 PERIGO 

A utilização do gerador dentro de um edifício PODE MATÁ-LO 

EM MINUTOS. 

A exaustão do gerador contém monóxido de carbono. Este é 

um veneno que pode não ser visto ou sentido. 

 

NUNCA utilizar dentro de 
uma casa ou garagem, 

MESMO SE AS PORTAS E 
JANELAS 

ESTIVEREMABERTAS. 

 

Utilizar somente 

EXTERNAMENTE e longe de 
janelas, portas e venezianas. 

 

 ADVERTÊNCIA 

 

Um motor em 

funcionamento libera 

monóxido de carbono, um 

gás inodoro, incolor e  

venenoso. A inalação de monóxido de carbono pode 

levar à morte, ferimentos graves, dor de cabeça, fadiga, 

tonturas, vômitos, confusão, convulsões, náuseas ou 

desmaios. 

• Operar este produto somente ao ar livre. 

• Instalar um alarme operado com bateria, perto das 

salas, para monóxido de carbono. 

• Evitar a entrada de gases de escape em uma área 

confinada através de janelas, portas, entradas de 

ventilação ou outras aberturas. 

• NUNCA utilizar este produto dentro de qualquer 

edifício, garagem, varanda, equipamentos móveis, 

aplicações marítimas ou recinto, mesmo que as janelas 

e portas estejam abertas. 
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 ADVERTÊNCIA 

 

O contra golpe do cabo do 

acionador de partida (retração 

rápida) irá puxar a mão e o 

braço na direção do motor mais 

rápido do que você pode soltar, o que poderia resultar 

em ossos quebrados, fraturas, contusões ou entorses 

resultando em ferimentos graves. 

• Ao dar partida no motor, puxar o cabo lentamente até 

sentir resistência e, em seguida, puxar rapidamente 

para evitar contra golpe. 

• NUNCA iniciar ou parar o motor com dispositivos 

elétricos conectados e ligados. 

 

 

 ADVERTÊNCIA 

  

O combustível e seus vapores 

são extremamente inflamáveis 

e explosivos, que podem causar 

queimaduras, fogo ou explosão 

resultando em morte, ferimentos graves e/ou danos 

materiais. 

 

 

AO ADICIONAR OU DRENAR COMBUSTÍVEL 
 

• DESLIGAR o motor do gerador e deixar resfriar por 

pelo menos 2 minutos antes de retirar a tampa de 

combustível. Soltar a tampa lentamente para aliviar a 

pressão no tanque. 

• Encher ou esvaziar o tanque de combustível ao ar 

livre. 

• NÃO deixar o tanque transbordar, Deixar espaço para 

a expansão do combustível. 

• Caso combustível seja derramado, esperar até que 

este evapore antes de dar partida no motor. 

• Manter o combustível afastado do calor, centelhas, 

chamas abertas, luz piloto e outras fontes de ignição. 

• Verificar frequentemente as linhas de combustível, 

tanque, tampa e acessórios quanto a rachaduras ou 

vazamentos. Substituir caso necessário. 

• NÃO acender cigarro ou fumar. 

 

AO INICIAR O EQUIPAMENTO 
• Certificar-se de que a vela de ignição, o silencioso, a 

tampa de combustível e o filtro de ar estão no lugar. 

• NÃO acionar o motor com a vela de ignição 

removida. 

 

AO OPERAR O EQUIPAMENTO 
• NÃO operar este produto dentro de qualquer edifício, 

garagem, varanda, equipamentos móveis, aplicações 

marítimas ou recinto. 

• NÃO inclinar o motor ou o equipamento em ângulo 

de forma a causar derrame de combustível. 

• NÃO parar o motor movendo o afogador para a 

posição “DESLIGADOˮ. 

AO TRANSPORTAR OU REPARAR O 
EQUIPAMENTO 
• Transporte/movimentação/reparação com o tanque de 

combustível VAZIO ou com a válvula de combustível 

DESLIGADA. 

• NÃO inclinar o motor ou o equipamento em ângulo 

de forma a causar derrame de combustível. 

• Desconectar o cabo da vela de ignição. 

 

AO ARMAZENAR COMBUSTÍVEL OU 
EQUIPAMENTO COM COMBUSTÍVEL NO 
TANQUE 
• Armazenar longe de fornos, fogões, aquecedores de 

água, secadores de roupa ou outros aparelhos que 

possuam luz ou outra fonte de ignição, pois eles 

poderiam inflamar os vapores de combustível. 

 

 ADVERTÊNCIA 

 

A tensão do gerador pode 

provocar choque elétrico ou 

queimadura resultando em 

ferimentos graves ou morte. 

• Utilizar equipamentos aprovados de transferência 

para evitar retorno de alimentação através isolando o 

gerador do pessoal responsável pelo serviço de 

eletricidade. 

• Ao utilizar o gerador de energia de reserva, informar 

a empresa concessionária. 

• Utilizar um interruptor de circuito de falha aterrado 

em todas as áreas úmidas ou altamente condutivas, tais 

como plataformas metálicas ou aços estruturais. 

• NÃO tocar em fios desencapados ou recipientes. 

• NÃO utilizar o gerador com cabos elétricos que 

estejam usados, desgastados, desencapados ou 

danificados de alguma outra forma. 

• NÃO operar o gerador na chuva ou no tempo 

molhado. 

• NÃO manipular o gerador ou os cabos elétricos com 

os pés na água, se estiver descalço, ou com as mãos ou 

pés molhados. 

• NÃO deixar pessoas não qualificadas ou crianças 

operarem ou fazerem manutenção no gerador. 

 

 ADVERTÊNCIA 

  

O calor dos gases de 

escape/poderia inflamar 

materiais combustíveis, 

estruturas ou causar danos ao  

tanque de combustível provocando um incêndio, 

resultando em morte, ferimentos graves 

e/ou danos materiais. Contato com a área de escape 

pode provocar queimaduras, resultando em ferimentos 

graves. 

• NÃO tocar partes quentes e EVITAR os gases 

quentes de escape. 

• Deixar o equipamento esfriar antes de tocá-lo. 

• Manter pelo menos 5 pés (1,5 m) de espaço livre em 

todos os lados do gerador incluindo a parte superior. 
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 CUIDADO Velocidades excessivamente altas de 

funcionamento podem resultar em ferimentos leves 

e/ou danos ao gerador. 

Velocidades excessivamente baixas impõem uma carga 

pesada. 

• NÃO adulterar a mola do regulador, as ligações ou as 

outras partes para aumentar as velocidades do motor. O 

gerador fornece a tensão e frequência nominal correta 

quando funcionando a velocidade controlada. 

 

 ADVERTÊNCIA 

  

Centelha não intencional 

poderia causar incêndio ou 

choque elétrico, resultando em 

morte ou ferimentos graves. 

 

QUANDO AJUSTAR OU FIZER REPAROS EM 
SEU GERADOR 
• Desconectar o cabo da vela de ignição da vela e 

colocá-lo aonde ele não possa fazer contato com a vela 

de ignição. 

 

AO TESTAR A IGNIÇÃO DO MOTOR 
• Utilizar um verificador de vela de ignição 

homologado. 

• NÃO verificar a centelha com a vela removida. 

 

 ADVERTÊNCIA O arranque e outras partes 

rotativas poderiam prender as mãos, cabelo, roupas ou 

acessórios, resultando em ferimentos graves. 

• NUNCA operar o gerador sem a carenagem de 

proteção ou sem as tampas. 

• NÃO usar roupas largas, joias ou qualquer coisa que 

poderia ser presa no arranque ou outras peças giratórias. 

• Amarrar cabelo comprido e retirar todas as joias. 

• NÃO modificar o gerador de nenhuma forma. 

 

 AVISO Exceder a capacidade de 

potência/amperagem pode danificar o gerador e/ou 

dispositivos elétricos conectados a este. 

• NÃO exceder a capacidade de potência/amperagem 

do gerador. Atenção para Não Sobrecarregar o Gerador 

na Seção de Operação. 

• Iniciar o gerador e deixar o motor estabilizar antes de 

conectar cargas elétricas. 

• DESLIGAR cargas elétricas e desconectá-las do 

gerador antes de parar o gerador. 

 AVISO Tratamento impróprio do gerador pode 

danificá-lo e reduzir sua vida útil. 

• Utilizar o gerador somente para o uso previsto. 

• Caso existam perguntas sobre o uso pretendido, favor 

dirigir-se ao revendedor ou contatar o centro de 

serviços local. 

• Operar o gerador somente sobre superfícies niveladas. 

• NÃO expor o gerador a umidade corrosiva, poeira, 

sujeira ou vapor corrosivo. 

• NÃO inserir nenhum objeto nas aberturas de 

arrefecimento. 

• Caso haja um superaquecimento de dispositivos 

conectados, estes devem ser desligados e 

desconectados do gerador. 

-ou saída elétrica é perdida. 

-ou centelhas, fumaças ou emissão de chamas do 

equipamento. 

-ou vibração excessiva da unidade. 

estes devem ser desligados e desconectados do gerador. 
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SEÇÃO 2 — INFORMAÇÕES GERAIS 
 

2.1 DESEMBALAGEM 
 Colocar a caixa sobre uma superfície plana e rígida. 

 Retirar todo o conteúdo da caixa exceto o gerador. 

 Abrir a caixa completamente cortando cada canto 

de cima para baixo. 

 Deixar o gerador na caixa para instalar o kit de 

rodas. 

 

2.1.1 CONTEÚDO DA EMBALAGEM 
1-Manual do Proprietário  

2-Rodas 

1-Conjunto da Alavanca  

2-Eixo da Roda 

1-Bolsa do Hardware 

(incluindo 1-Soquete da Vela de Ignição; 1-Extensão 

da Carcaça) 

O conteúdo acima mencionado é apenas para referência 

e não se refere a qualquer modelo específico. 

 

2.2 MONTAGEM 
O gerador requer alguma montagem antes de ser 

utilizado. 

 

2.2.1 MONTAGEM DO KIT DE 
ACESSÓRIOS 
As rodas são projetadas para melhorar 

consideravelmente a portabilidade do gerador. 

 

 NOTA As rodas Não se destinam ao uso em 

estradas. 
1. Referir-se às Figuras para instalar as rodas conforme 

mostrado. 

• Deslizar o eixo através dos suportes da estrutura. 

• Deslizar a roda e a arruela plana sobre o cubo, e em 

seguida, inserir o contrapino através do furo do eixo da 

roda. 

• Dobrar as abas do contra pino para fora para travar o 

pino no lugar. 

 

2. A roda é amortecida conforme mostrado. 

• Inserir um parafuso M6 através do amortecedor de 

borracha e um parafuso M8 através da parte inferior do 

suporte do amortecedor. Fixar o parafuso com uma 

porca flange M8. 

• Instalar um parafuso M8 através da estrutura do 

gerador e através do topo do suporte do amortecedor. 

Fixar o parafuso com uma porca flange M8. 

3. Consultar a Figura a seguir para instalar o conjunto 

da alavanca, conforme mostrado. 

• Inserir o suporte da alavanca sobre a estrutura do 

gerador e fixar com dois parafusos M8 e duas porcas 

flange M8. 

• Alinhar os furos do conjunto da alavanca com os 

furos do suporte de alavanca e fixar com um parafuso 

M8 e uma porca flange M8. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Porca 

Suporte 

Apoio de Borracha 

Parafuso 

Parafuso 

Alavanca 

Punho 

Bateria 
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SEÇÃO 3 — CARACTERÍSTICAS E CONTROLES 

 

Ler este Manual do Operador e regras de segurança antes de operar seu gerador. 
Comparar as ilustrações com seu gerador para se familiarizar com as localizações dos vários controles e 

ajustes. Guardar este manual para referência futura. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 AVISO 
Imagem meramente ilustrativa, seus componentes podem mudar de acordo com o modelo. 

 

DISJUNTOR AC 

Medidor digital de Hora-
Frequência-Tensão 

INTERRUPTOR DO MOTOR 

ALARME DO ÓLEO 

TERMINAL TERRA 

Tomada CEE 

ALAVANCA DO AFOGADOR 

PROTETOR TÉRMICO 

Tomada CEE 

BUJÃO DE DRENO DE ÓLEO 

VÁLVULA DE COMBUSTÍVEL 

BATERIA 

TAMPA DO ÓLEO/VARETA 

TAMPA DO TANQUE DE COMB. 

MEDIDOR DE COMB. 

RECUO PARA PARTIDA 

PURIFICADOR DE AR 

SILENCIOSO 

VELA DE IGNIÇÃO 
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SEÇÃO 4 — PREPARAÇÃO ANTES DA OPERAÇÃO 
 

4.1 ADIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR 
 

Favor adicionar o óleo adequado antes de dar a partida 

no gerador. Utilizar aditivos especiais. Selecionar a 

classe de Viscosidade do óleo de acordo com a 

temperatura de funcionamento esperada (veja também 

o gráfico). 

 

Acima de 40° F, utilizar SAE 30 

Entre 10° F e 40° F, favor utilizar 10W-30 

Abaixo de 10° F, utilizar 5W-30 sintético. 

 
 

 AVISO Tratamento impróprio do gerador pode 

danificá-lo e reduzir sua vida útil. NÃO tentar iniciar 

ou dar partida no motor antes que este tenha sido 

corretamente abastecido com o óleo recomendado. Isso 

poderia resultar em uma falha do motor. 

• Colocar o gerador sobre uma superfície plana e 

nivelada. 

• Limpar a área ao redor do local de enchimento de 

óleo e retirar a tampa de abastecimento de óleo e 

remover a vareta do óleo e a respectiva tampa. Limpar 

a vareta. 

• Colocar lentamente óleo no motor através do filtro de 

óleo até atingir a marca indicativa de “cheio” na haste. 

Parar de encher ocasionalmente para verificar o nível 

do óleo. Tomar cuidado para não transbordar. 

• Instalar a tampa de abastecimento de óleo e apertá-la 

corretamente. 

• Verificar o nível de óleo do motor sempre antes de ser 

dada a partida. 

 

4.2 ADIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 
 

 PERIGO 

  

Nunca abastecer o tanque no 

interior do edifício. Nunca 

abastecer o tanque quando o 

motor estiver em funcionamento  

ou quente. DESLIGUE o motor do gerador e deixe-o  

esfriar completamente antes de abastecer o tanque com 

combustível. Evitar derramar gasolina sobre o motor 

QUENTE. Manter o combustível afastado do calor, 

centelhas, chamas abertas, luzes piloto e outras fontes 

de ignição. NÃO acender cigarro ou fumar ao encher o 

tanque de combustível. O combustível é altamente 

INFLAMÁVEL e seus vapores são EXPLOSIVOS. 

• Utilizar gasolina comum SEM CHUMBO com o 

motor do gerador.  

• Não misturar óleo com a gasolina. 

• Colocar a tampa do combustível e limpar qualquer 

gasolina que tenha sido eventualmente derramada. 

 

 CUIDADO 

  

Não deixar transbordar o tanque 

de combustível. 

Permitir espaço para a expansão 

do combustível. 

SE o tanque estiver muito cheio, o combustível pode 

transbordar sobre um motor QUENTE e causar 

INCÊNDIO ou EXPLOSÃO. Caso haja o 

derramamento de combustível, esperar até que este 

evapore antes de dar partida no motor. Verificar 

frequentemente as linhas de combustível, tanque, 

tampa e acessórios quanto a rachaduras ou vazamentos. 

Substituir caso necessário. 

 

 
 

IMPORTANTE: É importante evitar a formação de 

depósitos de goma nas peças do sistema de 

combustível, tais como carburador, mangueira de 

combustível ou tanque, durante o armazenamento. 

Combustíveis misturados com álcool (chamado gasool, 

etanol ou metanol) podem atrair a umidade, o que leva 

a separação e formação de ácidos durante o 

armazenamento. Gases ácidos podem danificar o 

sistema de combustível caso este deva ser esvaziado 

antes de um armazenamento de 30 dias ou mais. 

Consultar a seção "Armazenamento". Nunca utilizar 

produtos para limpeza do motor ou carburador no 

tanque de combustível, pois podem ocorrer danos 

permanentes. 

 

4.3 ATERRAMENTO DO GERADOR 
O Código Elétrico nacional exige que a estrutura e a 

parte externa eletricamente condutora do gerador sejam 

conectadas adequadamente a um aterramento 

homologado. 

Indicador do nível de 

combustível 

 

Cap. do Tanque de 

Combustível 

Marca da cap. máx. 

(vermelho) 

Cheio Vazio 

Indicador do nível 

de combustível 

Nível máx. de óleo 
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O aterramento adequado do gerador ajudará a evitar 

choques elétricos em caso de condição de falha do 

aterramento no gerador ou em dispositivos elétricos 

ligados. O aterramento homologado também ajuda a 

dissipar a eletricidade estática, que muitas vezes 

acumula-se em dispositivos sem aterramento. 

 

GUIA DE REFERÊNCIA DE POTÊNCIA 

 

Guia de Referência de Potência 

Ferramenta ou Dispositivo 

Funcioname
nto* 

(Nominal) 
Watts 

Watts 
Adicionais 

para Partida 
(Pico) 

Essenciais   

Lâmpada - 75 watts 75 — 

Ventilador Assoprador da 
Fornalha - 1/2 HP 

800 2350 

Bomba do Reservatório - 1/3 HP 800 1300 

Refrigerador/Congelador 700 2200 

Bomba de Água do Poço - 1/2 
HP 

1000 2100 

Aquecimento/Resfriamento   

Janela AC - 10.000 BTU 1200 3600 

Umidificador - 13 Gal 175 — 

Central AC - 24.000 BTU 3800 11400 

Cozinha   

Forno Microondas - 1000 Watt 1000 — 

Cafeteira 1000 — 

Fogão elétrico - 8" Elemen 2100 — 

Torradeira 850 — 

Sala Familiar   

Leitor de DVD/CD 100 — 

VCR 100 — 

Receptor Estéreo 450 — 

Televisão em cores - 27 pol 500 — 

Computador Pessoal com 
monitor de 17 pol 

800 — 

Outros   

Sistema de Segurança 500 — 

Rádio Relógio AM/FM  100 — 

Abridor de Porta de Garagem - 
1/2 HP 

875 2350 

Aquecedor de Água Elétrico 4700 11700 

Local de Trabalho/DIY   

Luz Halógena de Quartzo 1000 — 

Pulverizador Airless - 1/3 HP 600 1200 

Serra Oscilante 960 — 

Furadeira Elétrica - 1/2 HP, 5. 600 900 

Serra Circular - 7-1/4 pol 1400 2300 

Serra de Esquadria - 10 pol 1800 1800 

Plaina de Mesa - 6 pol 1800 1800 

Serra de Mesa/Serra de Braço 
Radial - 

2000 2000 

Compressor de Ar - 1 HP 1600 4500 

 

SEÇÃO 5 — OPERAÇÃO 
 

5.1 ARRANQUE DO MOTOR 
 

 ADVERTÊNCIA Nunca iniciar ou parar o motor 

com dispositivos elétricos conectados a recipientes e 

dispositivos ligados. 

 

Desligar todas as cargas elétricas dos recipientes da 

unidade antes de dar partida no motor. 

Verificar que a unidade esteja em uma posição 

nivelada. 

 

 
Girar o interruptor do motor para a posição “Ligar”. 

 

 
 

Girar o interruptor de combustível para a posição 

“Ligar”. 

 
 

Interruptor 
LIGA/DESLIGA 

Alavanca do Afogador 

Interruptor do Combustível 
do Motor 

Alavanca de Partida 

LIGAR 

DESLIGAR 

DESLIGAR 

LIGAR 
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Colocar a alavanca do afogador do motor na posição 

DESLIGAR. 

 
 

Para iniciar a Partida, segurar firmemente a alavanca de 

partida e puxar lentamente até sentir um aumento de 

resistência. Puxar rapidamente para cima e afastar. 

 

 
Alavanca de Partida 

 

Para a partida elétrica, girar e segurar a tecla do 

interruptor de arranque na posição “iniciar” até que o 

gerador inicie. Para prolongar a vida útil dos 

componentes de partida, NÃO segurar a tecla na 

posição “iniciar” por mais de 15 segundos e pausar por 

pelo menos 1 minuto entre as tentativas de iniciar. 

 

 

Quando o motor iniciar, colocar a alavanca do afogador 

na posição de 1/2-AFOGADOR até que o motor 

funcione suavemente e depois totalmente para a 

posição de LIGAR. Se o motor falhar, voltar o 

afogador para a posição de 1/2-AFOGADOR até que o 

motor esteja funcionando sem problemas, e então 

colocar completamente na posição LIGAR novamente. 

 

 AVISO Caso não haja bateria disponível, utilizar 

instruções de partida manual. 

 

 

 AVISO Se o motor estiver afogando e funcionando 

de forma incorreta, mover a alavanca do afogador para 

a posição DESLIGAR e repetir as instruções de partida. 

 

 

 ADVERTÊNCIA O retorno do cabo do acionador de 

partida (retração rápida) irá puxar a mão e o braço na 

direção do motor mais rápido do que você pode soltar, 

o que poderia resultar em ossos quebrados, fraturas, 

contusões ou entorses, resultando em ferimentos graves. 

Ao dar partida no motor, puxar o cabo lentamente até 

sentir resistência e, em seguida, puxar rapidamente 

para evitar retorno. 

Nunca iniciar ou parar o motor com dispositivos 

elétricos conectados e ligados. 

 

 

 AVISO Se o motor não ligar após 3 puxadas, ou se 

a unidade desligar durante o funcionamento, certificar-

se de que a unidade esteja sobre uma superfície 

nivelada e verificar quanto ao nível adequado de óleo 

no cárter. Esta unidade pode ser equipada com um 

dispositivo de proteção para óleo baixo. Em caso 

afirmativo, o óleo deve ser verificado quanto ao nível 

adequado para o motor iniciar e funcionar. 

 

 ADVERTÊNCIA 

  

A exaustão de calor/gases 

poderia inflamar materiais 

combustíveis, estruturas ou 

provocar danos ao tanque 

de combustível causando um incêndio, resultando em 

morte, ferimentos graves e/ou danos materiais. Contato 

com a área do silencioso pode provocar queimaduras, 

resultando em ferimentos graves. 

NÃO tocar peças quentes e EVITAR os gases quentes 

de exaustão. 

Deixar o equipamento esfriar antes de tocar. 

Manter pelo menos 5 pés (152 cm) de espaço livre em 

todos os lados do gerador incluindo a parte superior. 

Entrar em contato com o fabricante de equipamento 

original, distribuidor ou representante para obter um 

supressor de centelhas projetado para o sistema de 

exaustão instalado neste motor. 

Peças de reposição devem ser iguais e instaladas na 

mesma posição que as peças originais. 

AFOGAR 
FUNCIONAR 
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IMPORTANTE Não sobrecarregar o gerador. Também 

não sobrecarregar os recipientes individuais do painel. 

Estas saídas são protegidas contra sobrecarga com 

disjuntores de circuito tipo “empurrar para redefinir”. 

Se a carga de amperagem de um disjuntor for excedida, 

este irá abrir e a saída elétrica para esse recipiente é 

perdida. 

 

 

5.2 CONEXÃO DAS CARGAS 
ELÉTRICAS 

 

• Deixar motor funcionar de forma estável e aquecer 

por alguns minutos após a partida. 

• Conectar e ligar as cargas elétricas. 

• Somar os watts nominais (ou ampères) de todas as 

cargas a serem conectadas ao mesmo tempo. Este total 

não deve ser maior que (a) a capacidade de 

potência/amperagem nominal do gerador ou (b) 

classificação do disjuntor do recipiente fornecendo 

energia. 

 

 AVISO Iniciar o gerador e deixar o motor 

estabilizar antes de conectar cargas elétricas. Conectar 

as cargas elétricas na posição DESLIGADO, e em 

seguida, LIGAR para funcionamento. 

DESLIGAR cargas elétricas e desconectá-las do 

gerador antes de parar o gerador. 

 

 AVISO Exceder a capacidade de 

potência/amperagem pode danificar o gerador e/ou 

dispositivos elétricos conectados a este. NÃO exceder 

a capacidade de potência/amperagem do gerador. 

 

• Sobrecarga de um gerador superior à sua capacidade 

de potência nominal pode resultar em danos para o 

gerador e dispositivos elétricos conectados. Observar o 

seguinte para evitar a sobrecarga da unidade: 

• Somar a potência total de todos os dispositivos 

elétricos a serem conectados ao mesmo tempo. Este 

total NÃO deve ser maior que a capacidade de potência 

do gerador. 

A potência nominal de luzes pode ser tomada a partir 

das lâmpadas. A potência nominal dos motores, 

dispositivos e ferramentas geralmente pode ser 

encontrada em uma etiqueta de dados ou adesivos 

afixados no dispositivo. 

Se o dispositivo, ferramenta ou motor não der potência, 

multiplicar os volts por amperagem para determinar os 

watts (volts × amp = watts). 

Alguns motores elétricos, como os de indução, exigem 

cerca de três vezes mais watts de potência para iniciar 

do que para ser mantido em funcionamento. Este surto 

de energia dura apenas alguns segundos ao iniciar tais 

motores. Certificar-se de permitir uma alta potência 

inicial ao selecionar dispositivos elétricos para conectar 

ao gerador: 

• Determinar os watts necessários para iniciar o motor 

de maior potência. 

• Adicionar a essa determinação os watts para 

funcionamento de todas as outras cargas conectadas. 

O guia de referência de potência é fornecido para 

ajudar a determinar quantos itens o gerador pode 

operar simultaneamente. 

 

 

5.3 PARADA DO MOTOR 
 

Desligar todas as cargas, e em seguida, desligar as 

cargas elétricas dos recipientes do painel do gerador. 

Nunca iniciar ou parar o motor com dispositivos 

elétricos conectados e ligados. 

Deixar o motor funcionar sem carga durante alguns 

minutos para estabilizar as temperaturas internas do 

motor e gerador. 

Mover o interruptor LIGAR/DESLIGAR para a 

posição DESLIGAR. Fechar a Válvula do Combustível. 

 

 

5.4 SISTEMA DE DESLIGAMENTO 
DE NÍVEL BAIXO DE ÓLEO 

 

O motor é equipado com um sensor de nível baixo de 

óleo que desliga o motor automaticamente quando o 

nível do óleo cai abaixo de um determinado nível. Se o 

motor se desligar sozinho e o tanque de combustível 

tiver gasolina suficiente, verificar o nível de óleo do 

motor. 

 

 

5.5 ALTITUDE ELEVADA 
 

Em altitudes de mais de 5.000 pés (1524 metros), uma 

gasolina de octano 85 / 85 (RON 89) no mínimo, é 

aceitável. Para manter as emissões compatíveis, é 

necessário um ajuste para altitudes elevadas. 

Funcionamento sem este ajuste irá causar uma redução 

no desempenho, um aumento do consumo de 

combustível e um aumento das emissões. Consultar um 

revendedor autorizado para obter informações sobre 

ajustes para altitudes elevadas. O funcionamento do 

motor em altitudes abaixo de 2.500 pés (762 metros) 

com o kit para altitude elevada não é recomendado. 
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SEÇÃO 6 — MANUTENÇÃO 
 

 

6.1 CRONOGRAMA DE 
MANUTENÇÃO 

 

Seguir os intervalos de cronograma conforme 

mostrados abaixo. Uma manutenção mais frequente é 

necessária quando funcionando em condições adversas. 

 

Primeiras 5 horas 

• Trocar o óleo do motor 

A cada 8 Horas ou Diariamente 

• Limpar sujeira 

• Verificar o nível de óleo do motor 

A cada 25 Horas ou Anualmente 

• Limpar o filtro de ar do motor 

A cada 50 Horas ou Anualmente 

• Trocar o óleo do motor 

Anualmente 

• Substituir o filtro de ar do motor 

• Fazer a manutenção da válvula de combustível 

• Fazer a manutenção da vela de ignição 

• Verificar o silencioso e supressor de centelhas 

• Limpar o sistema de arrefecimento 

 

 

6.2 RECOMENDAÇÕES GERAIS 
 

A garantia do gerador não cobre itens que tenham sido 

submetidos a abuso ou negligência pelo operador. Para 

receber o valor total da garantia, o operador deve 

manter o gerador conforme as instruções deste manual. 

 

Alguns ajustes deverão ser feitos periodicamente para 

manter o gerador de forma adequada. 

 

Todos os ajustes na seção de Manutenção deste manual 

devem ser feitos pelo menos uma vez a cada quatro 

meses. Seguir os requisitos do “Programa de 

Manutençãoˮ. 

 

 NOTA Substituir uma vez por ano a vela de ignição 

e o filtro de ar. Uma vela de ignição nova e um filtro de 

ar limpo asseguram uma mistura de ar-combustível 

adequada e ajudam o motor a funcionar melhor e por 

um tempo mais prolongado. 

6.2.1 MANUTENÇÃO DO GERADOR 
 

Manutenção do gerador consiste em manter a unidade 

limpa e seca. Operar e armazenar a unidade em um 

ambiente limpo e seco, onde esta não será exposta à 

poeira excessiva, sujeira, umidade ou quaisquer 

vapores corrosivos. Aberturas de ar para arrefecimento 

do gerador não devem ficar obstruídas com neve, 

folhas ou qualquer outro material estranho. 

Verificar a limpeza do gerador frequentemente e limpar 

quando poeira, sujeira, óleo, umidade ou outras 

substâncias estranhas são visíveis em sua superfície 

externa. 

 

 

 CUIDADO Nunca inserir qualquer objeto ou 

ferramenta através das aberturas de ar para 

arrefecimento, mesmo se o motor não estiver em 

funcionamento. 

 

 

 NOTA NÃO utilizar uma mangueira de jardim para 

limpar o gerador. Água pode entrar no sistema de 

combustível do motor e causar problemas. Além disso, 

se água entra no gerador através das aberturas de 

arrefecimento, um pouco de água será retida nas 

cavidades e nas fendas da isolação de enrolamento do 

estator e rotor. Acúmulo de água e sujeira nos 

enrolamentos internos do gerador podem futuramente 

reduzir a resistência de isolamento destes enrolamentos. 

 

 

6.2.2 PARA LIMPAR O GERADOR 
 

• Utilizar um pano úmido para limpar superfícies 

externas. 

• Uma escova de cerdas macia pode ser utilizada para 

remover sujeira, óleo etc. 

• Um aspirador de pó pode ser utilizado para aspirar 

restos e sujeira solta. 

• Ar de baixa pressão (para não exceder 25 psi) pode 

ser utilizado para assoprar sujeira. Verificar aletas de 

arrefecimento e aberturas do gerador. Estas aberturas 

devem ser mantidas limpas e desobstruídas. 

 

 

6.2.3 MANUTENÇÃO DO MOTOR 
 PERIGO Ao trabalhar no gerador, sempre 

desconectar o cabo da vela de ignição e manter o cabo 

longe desta. 
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6.2.4 TROCA DO ÓLEO 
 

Trocar o óleo após as primeiras cinco horas de 

funcionamento, e posteriormente a cada 20 horas. Caso 

esta unidade trabalhe em condições onde haja sujeira 

ou poeira, ou em climas extremamente quentes, trocar 

o óleo mais frequentemente. 

 

 
 

 CUIDADO Óleo quente pode causar queimaduras. 

Deixar o motor resfriar antes de drenar o óleo. Evitar a 

exposição prolongada ou repetida da pele ao óleo 

usado. Lavar cuidadosamente as áreas expostas com 

sabão. 

 

Seguir as instruções abaixo para trocar o óleo enquanto 

o motor estiver resfriando: 

• Limpar a área ao redor do bujão de drenagem de óleo. 

• Retirar o bujão de drenagem de óleo do motor para 

drenar completamente o óleo em um recipiente 

adequado. 

• Quando o óleo tiver sido completamente drenado, 

instalar o bujão de drenagem de óleo e apertar 

firmemente. 

• Encher o motor com óleo recomendado. (Para 

recomendações de óleo consultar “Antes de Iniciar o 

Gerador”). 

• Limpar qualquer óleo eventualmente derramado. 

• Descartar o óleo usado em um centro de coleta 

adequado. 

 

6.2.5 SUBSTITUIÇÃO DA VELA DE IGNIÇÃO 
 

Utilizar vela de ignição F6TC, BPR4ES ou Champioin 

RN14YC. Substituir a vela uma vez por ano. Isso irá 

auxiliar o motor a dar a partida mais facilmente e 

apresentar um melhor funcionamento. 

• Parar o motor e retirar o cabo da vela de ignição. 

• Limpar a área ao redor da vela de ignição e removê-la 

do cabeçote do cilindro. 

• Definir a abertura da vela de ignição para 0,70-0,80 

mm (0,028-0,031 pol.). Instalar a vela de ignição com a 

folga correta no cabeçote do cilindro e com um torque 

de 15 ft/lbs. 

 
 

6.2.6 SUPRESSOR DE CENTELHAS 
 

• Desligar o gerador e permitir que o motor e o 

silencioso resfriem completamente antes de fazer a 

manutenção no supressor de centelhas (localizado na 

parte traseira do silencioso). 

• Remover o grampo e a tela do supressor de centelhas. 

• Limpar a tela do supressor de centelhas com uma 

escova metálica pequena. 

• Se estiver danificado, substituir o supressor de 

centelhas. 

• Instalar o supressor de Centelhas invertido. 

  

 

6.3 MANUTENÇÃO DO FILTRO DE AR 
O motor não funcionará corretamente e pode ser 

danificado se for utilizado um filtro de ar sujo. 

Substituir o filtro de ar uma vez por ano. Limpar ou 

substituir mais frequentemente caso trabalhar em 

condições de poeira. 

• Remover a tampa do filtro de ar. 

• Lavar com água e sabão. Comprimir o filtro seco em 

um pano limpo (NÃO TORCER). 

• Limpar a tampa do filtro de ar antes de reinstalá-lo. 

• Colocar um pouco de óleo de motor para evitar 

bloqueio de gelo durante o inverno. 

 

 

Anel de 

vedação 

Bujão de 

drenagem 

Nível máx. 

Vareta de nível 

Tampa do 

Filtro de Ar 

Parafuso 

Cartucho do Filtro de Ar 
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6.4 FOLGA DAS VÁLVULAS 
 

Após as primeiras 50 horas de funcionamento, 

verificar a folga da válvula no motor e ajustar se 
necessário. 
 

Importante: Caso se sentir desconfortável para fazer 

esse procedimento ou se as ferramentas apropriadas 

não estiverem disponíveis, favor levar o gerador a um 

centro de serviços mais próximo para ter a folga da 

válvula ajustada. Este é um passo muito importante 

para garantir uma vida útil mais longa para o motor. 

 

 

6.5 GERAL 
 

O gerador deve ser iniciado pelo menos uma vez a cada 

sete dias e ser deixado em funcionamento durante pelo 

menos 30 minutos. Caso isto não possa ser feito e a 

unidade deva ser armazenada por mais de 30 dias, 

utilizar as informações a seguir como um guia para 

prepará-la para o armazenamento. 

 

 PERIGO NUNCA armazenar o motor com 

combustível no tanque em ambientes fechados ou em 

locais fechados, áreas mal ventiladas onde gases 

possam alcançar uma chama aberta, centelha ou luz 

piloto como em uma fornalha, aquecedor de água, 

secador de roupas ou outros aparelhos a gás.  

 

 CUIDADO Evitar pulverização nos furos das velas 

de ignição ao colocar o motor em marcha. 

 

 PERIGO Drenar o combustível em um recipiente 

homologado, ao ar livre, longe de chama aberta. 

Certificar-se de que o motor esteja frio. Não fumar. 

 

6.6 OUTRAS DICAS DE 
ARMAZENAMENTO 

• Não armazenar gasolina de uma temporada para outra. 

• Substituir o recipiente de gasolina caso este comece a 

oxidar. Oxidação e/ou sujeira na gasolina irá causar 

problemas com o sistema de combustível e o 

carburador. 

• Se possível, armazenar a unidade em ambientes 

fechados e cobri-lo para dar proteção contra poeira e 

sujeira. CERTIFICAR-SE DE ESVAZIAR O 

TANQUE DE COMBUSTÍVEL. 

• Caso não seja prático esvaziar o tanque de 

combustível e caso a unidade deva ser armazenada 

durante algum tempo, utilizar um estabilizador de 

combustível comercialmente disponível adicionado à 

gasolina para aumentar a vida desta. 

• Cobrir a unidade com uma capa de proteção adequada 

que não retém umidade. 

 

 PERIGO NUNCA cobrir o gerador enquanto o 

motor e a área de escape estiverem quentes. 

SEÇÃO 7 — 
ARMAZENAMENTO. 

 

É importante evitar a formação de depósitos de goma 

nas peças essenciais do sistema de combustível, tais 

como carburador, mangueira de combustível ou tanque 

durante o armazenamento. Além disso, a experiência 

indica que combustíveis misturados com álcool 

(chamada gasool, etanol ou metanol) podem atrair 

umidade, que leva à separação e formação de 

armazenamento de ácidos. Gases ácidos podem 

danificar o sistema de combustível de um motor 

enquanto armazenado. 

 

Para evitar problemas no motor, o sistema de 

combustível deve ser esvaziado antes de um 

armazenamento de 30 dias ou mais, como segue: 

 

• Remover toda a gasolina do tanque de combustível. 

• Iniciar e colocar o motor em funcionamento até que o 

motor pare por falta de combustível. 

• Enquanto o motor ainda estiver quente, drenar o óleo 

do cárter. Reabastecer com a classe recomendada. 

• Remover as velas de ignição e descartar cerca de 15 

ml de óleo do motor dos cilindros. Cobrir o furo da 

vela de ignição com um pano. Puxar o cabo de 

arranque algumas vezes para lubrificar os anéis do 

pistão e o furo do cilindro. 

 

Parafuso de Drenagem 

 
 

• Instalar e apertar as velas de ignição. Não conectar os 

cabos das velas de ignição. 

• Limpar as superfícies externas do gerador. Verificar 

se as aletas de arrefecimento e aberturas do gerador 

estão abertas e desobstruídas. 

• Armazenar a unidade em local limpo e seco. 
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TERMO DE GARANTIA 
 
A NTS do Brasil concede garantia contra qualquer defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições: 
1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal de venda do produto em questão. 

2.  O prazo de vigência da garantia é de três meses uso profissional e 6 meses uso residencial. 

3. A garantia não se aplica caso o produto seja utilizado em escala industrial e se restringe exclusivamente à substituição e conserto 

gratuito das peças defeituosas do produto. 

 
Garanta sua garantia! 
Preencha corretamente o Certificado de Garantia do produto, pois sem este a garantia não será concedida. 
 

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, os 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, gás, 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. Peças que requerem manutenção corriqueira; 

6. Peças de desgaste natural; 

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, ou conjuntos; 

10. Arranhões, trincas, fissuras ou qualquer outro tipo de dano causado em razão da movimentação, transporte ou estocagem; 

11. Defeitos e danos mecânicos do equipamento oriundo da instalação de componentes ou acessórios não recomendados pela NTS 

do Brasil. 

 
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  

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

6. A estrutura técnica ou mecânica for modificada sem previa autorização da NTS do Brasil. 

7. O prazo de validade estiver expirado. 

8. O equipamento for usado para fins industriais, comerciais, de aluguel ou de uso intensivo. 

*Obs. Em decorrência da variedade de produtos da NTS, alguns dos itens acima pode não ser aplicáveis para o equipamento 
adquirido. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

www.NAGANOPRODUTOS.com.br 
Importado e distribuído por: 

NTS DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. 

CNPJ: 05.984.457/0001-00 


