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SÉRIE NLG180/NLG200/NLG250 
 

 Certifique-se de que todos usuários da lavadora leiam e compreendam 
integralmente as instruções antes de operá-la. Por favor, conserve este 
manual para referência futura. As imagens aqui contidas são meramente 

ilustrativas e podem variar de acordo com o seu modelo.  
  

Reservamo-nos o direito de, a nosso critério, alterar, modificar, adicionar ou remover 
partes deste manual a qualquer momento, sem aviso prévio. 
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DIRETRIZES DE SEGURANÇA 
Obrigado por adquirir um produto NAGANO! Seja para uma limpeza simples ou 

para serviços pesados, nossas lavadoras de alta pressão foram feitas para proporcionar 
a força que você precisa. Para proporciona-la uma vida útil longa, é necessário seguir 
os procedimentos operacionais recomendados e a execução de manutenção preventiva 
conforme especificado neste manual. 

O mais importante é a sua segurança e a dos que estão ao seu redor. Lembre-se 
de que durante a operação deste equipamento, as normas de segurança devem ser 
sempre seguidas. 

Símbolos de segurança 

Os seguintes símbolos são usados neste manual. Siga as instruções apresentas para 
garantir sua segurança. 

 PERIGO 

 
Indica uma situação de perigo iminente que, se não for evitada, resultará em ferimentos 
graves e até mesmo fatais. 

 ADVERTÊNCIA 

 
Indica uma situação de perigo iminente que, se não for evitada, resultará em ferimentos 
graves e até mesmo fatais. 

 ATENÇÃO 

 
Indica uma situação potencialmente perigosa, que se não for evitada, pode resultar em 
ferimentos leves ou moderados, e danos ao produto. 
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Nota: também indica informações de operação ou manutenção úteis para melhorar o 
desempenho e a utilização da lavadora. 

PRECAUÇÕES GERAIS 
As seguintes Precauções de Segurança aplicam-se para reduzir a possibilidade de 
lesões corporais sempre que for guardar e/ou realizar manutenção da lavadora e de seu 
motor. Negligenciar ou ignorar essas precauções pode levar a lesões corporais e danos 
ao produto. 

 ADVERTÊNCIA 

 
• Leia este manual cuidadosamente. Conheça o seu equipamento. Considere as 

aplicações, os riscos potenciais e as limitações de sua unidade. 
 

• Este equipamento foi projetado para aplicações específicas. Não o modifique ou 
utilize para qualquer outra aplicação que não seja aquela para qual ele foi projetado. 

 

• Guarde a lavadora em uma área bem ventilada com o tanque de combustível vazio. 
O combustível não deve ser armazenado perto da lavadora. 

 

• Nunca opere sob estas condições: 
a. mudança notável na velocidade do motor; 
b. perda notável de pressão; 
c. falhas de ignição do motor; 
d. presença de fumaça ou chamas; 
e. locais fechados; 
f. vibração excessiva; 
g. chuva ou mau tempo. 
 

• O jato d’água nunca deve ser direcionado para qualquer fiação elétrica ou 
diretamente ao próprio equipamento. 
 

• Não deixe a mangueira entrar em contato com o escapamento quente. 
 

• O equipamento deve ser colocado sobre uma superfície firme e segura. 
 

• Retire a vela de ignição, ou o cabo desta, para evitar a partida acidental quando não 
estiver em uso, ou antes de remover a mangueira de alta pressão. 

 

• Mantenha a lavadora limpa e livre de óleo, lama e de outras substâncias estranhas. 
 

• Não use roupas folgadas, joias, ou qualquer coisa que possa ficar presa ao motor. 
 

• Nunca direcione o jato a pessoas ou animais. 
 

• Nunca deixe crianças operarem a lavadora. 
 

• Para diminuir a sensação de recuo da pistola, use as duas mãos. 



5 

ADVERTÊNCIA 

 
• Não toque no bico ou jato de água durante a operação. 
• Use óculos de segurança durante a operação. 
• Recomendamos a utilização de apenas mangueiras e bicos homologados. 
• A pistola não deve ser travada durante a operação. 
• Nunca faça nós nem dobre a mangueira de alta pressão. 
• Todas as conexões da mangueira devem ser devidamente vedadas. 
• Em climas frios, antes de ligar a lavadora, atente para que não se forme gelo nos 

componentes do equipamento. 
• Utilize apenas produtos químicos recomendados. 
• Uso somente ao ar livre. 
• Mantenha a lavadora afastada do local de limpeza durante a operação. 
• Para evitar acionamento acidental quando não estiver em uso, a pistola deve ser 

travada. 
• Não opere a lavadora sem pressionar o gatilho por mais de cinco minutos; caso 

contrário, poderá danificar a bomba. 
• Verifique periodicamente a presença de vazamentos ou sinais de deterioração no 

sistema de combustível, tais como mangueira esfolada e/ou esponjosa, braçadeiras 
soltas ou faltantes, reservatório ou tampões danificados. Todos os defeitos devem 
ser corrigidos antes da operação. 

• Não toque no escapamento quente. 
• Realize a manutenção, operação e reabastecimento sob as seguintes condições: 

a. boa ventilação; 
b. reabasteça em área bem iluminada; 
c. evite derramar combustível, e nunca reabasteça enquanto a lavadora estiver 

funcionando; 
d. evite fontes de ignição durante o reabastecimento; 
e. use combustível sem chumbo com no mínimo 85 de octanas; 

• não fume perto do equipamento; 
• não use mangueiras danificadas. 
  

RECURSOS DE SEGURANÇA 
 

VÁLVULA DE ALÍVIO TÉRMICO 

O equipamento acompanha uma válvula de alívio térmico que serve para proteger a 
bomba de superaquecimento caso a pistola não seja acionada por um período 
prolongado ou o bico fique obstruído. No entanto, ela é projetada para ser usada como 
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sistema de apoio emergencial, sendo todo esforço necessário para não deixar que a 
bomba superaqueça. 

Recomendamos desligar a lavadora caso ela não seja usada por mais de cinco minutos. 
Isso evita desgaste da unidade, reduz o consumo de combustível e prolonga a vida útil 
da bomba. 

TRAVA DE SEGURANÇA 

Para evitar escape de jato de água acidental, a trava de segurança no gatilho deve ser 
ativada sempre que a lavadora não estiver em uso. 

DESLIGAMENTO POR BAIXO NÍVEL DE ÓLEO 

Alguns motores estão equipados com desligamento automático por baixo nível de óleo. 
Se o nível de óleo do motor estiver abaixo do mínimo necessário, a lavadora desligará 
automaticamente. Isso evita que o equipamento opere sem lubrificação adequada. 

Se o motor da lavadora desligar e o nível de óleo estiver de acordo com a especificação, 
verifique se ela está posicionada em um ângulo que force o óleo a deslocar-se. Coloque-
a em uma superfície plana para corrigir o problema. Se o motor não ligar, o nível de óleo 
pode não ser suficiente para desativar o interruptor de baixo nível de óleo. Verifique se 
a bomba está completamente cheia. 

 ATENÇÃO 

 
A bomba superaquecerá e poderá sofrer ou causar danos, se deixada circulando por 
mais de cinco minutos. 

 
ANTES DA UTILIZAÇÃO 

 
NOTA: o motor e a bomba da lavadora geralmente apresentam melhor desempenho 
após um período de amaciamento de várias horas. 

PREPARAÇÃO ANTES DA PARTIDA 

Antes de ligar a lavadora, verifique se há peças soltas ou ausentes e quaisquer danos 
que possam ter ocorrido durante o transporte. 

MONTAGEM & ARRANQUE INICIAL 

MONTAGEM DA PISTOLA E DA MANGUEIRA  
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NOTA: alinhe as conexões rosqueáveis cuidadosamente para evitar danos às 
roscas durante a montagem. Aperte as conexões firmemente para evitar fugas 
durante a operação. 

Fixe a mangueira na entrada da pistola.  

LUBRIFICAÇÃO 

NÃO tente ligar o motor da lavadora sem encher o cárter com a quantidade e tipo de 
óleo, adequados. A lavadora de alta pressão foi enviada da fábrica sem óleo no cárter 
do motor. 

Operar a unidade sem óleo causará sérios danos ao motor. 

Antes de operar a lavadora, sempre verifique o nível de óleo da bomba para garantir que 
esteja de acordo com o exigido. Use óleo recomendado. NÃO EXCEDA O LIMITE! 

COMBUSTÍVEL 

Encha o tanque com gasolina automotiva fresca e limpa. Gasolina de qualidade regular 
pode ser utilizada desde que se obtenha alta octanagem (pelo menos 85). 

ADVERTÊNCIA 

 
A gasolina é muito perigosa. Ferimentos graves podem resultar de incêndios causados 
pelo combustível. 

 
CONEXÕES DE OPERAÇÃO 

 

MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 

Fixe a mangueira de alta pressão na lavadora, puxando a capa do engate rápido da 
mangueira para trás e acoplando-a à saída de água da lavadora. Certifique-se de que a 
conexão esteja segura. 

CONEXÕES HIDRÁULICAS 

Antes de conectar à unidade, circule água através da mangueira de jardim comum (não 
fornecida) para expulsar qualquer corpo estranho de dentro dela. Depois, fixe-a na 
entrada de água da lavadora. 

NOTA: a distribuição de água deve fornecer pelo menos 15 L/m a 20psi, ou a bomba 
poderá ser danificada. 
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INSTRUÇÕES DE PARTIDA 
 

PROCEDIMENTO DE PARTIDA 

1. Certifique-se de que a conexão de água esteja conectada e ligada. 
2. Libere o sistema de segurança da pistola, se estiver bloqueado. 
3. Para liberar o ar da mangueira, aperte o gatilho da pistola até obter um fluxo constante 

de água do bico. 
4. Remova qualquer sujeira ou corpos estranhos da saída da pistola e do conector 

macho da tubeira. 
5. Conecte o bico à a pistola e aperte manualmente para firmar o engate rápido. 

 ADVERTÊNCIA 

 
Se a tubeira não estiver bem encaixada, ela poderá ser ejetada durante a operação, 
causando ferimentos ou danos, graves. 
PARTIDA NO MOTOR 
1) Verifique o nível de óleo e combustível 
2) Conecte a mangueira e abra o registro 
3) Aperte o gatilho 
4) Verifique se a lavadora está ligada 
5) Abra a válvula de combustível  
6) Feche o afogador, se disponível 
7) Ao dar partida no motor, puxe o cabo lentamente até sentir certa resistência; em 

seguida, puxe rapidamente para evitar recuos 
8) Se o motor ligar, aperte o gatilho 
9) Se o motor não funcionar, ou se perceber um aumento de resistência durante as 

tentativas, repita os passos a partir do nº 3 
 

PRODUTOS QUÍMICOS 
 

 ATENÇÃO 

Esta lavadora destina-se apenas ao uso de detergentes automotivos, desenvolvidos 
especificamente para este tipo de equipamento e sabões suaves. Só use produtos 
químicos compatíveis com as peças de alumínio e latão da lavadora. Sabões em pó 
podem entupir o sistema de injeção. Não utilize substâncias corrosivas, inflamáveis ou 
com partículas sólidas. Sempre use produtos químicos de acordo com as instruções do 
fabricante. Não assumimos qualquer responsabilidade por eventuais danos causados 
por produtos químicos inadequados. 
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1. Fixe o conjunto do tubo injetor no sifão da bomba. 
2. Abra o recipiente do produto químico a ser utilizado e coloque-o ao lado da unidade, 

perto do tubo injetor. 
3. Inspecione visualmente o filtro na extremidade do tubo e veja se ele está obstruído. 
4. Insira o tubo no recipiente, até o fundo. 
5. Remova o bico de alta pressão da tubeira e instale o bico injetor preto. A solução irá 

automaticamente misturar-se com a água e escorrer pelo bico. 
 

NOTA: em certos modelos, se o acelerador do motor não estiver na posição rápida, a 
injeção da solução pode ser diminuída ou interrompida. 

MANUTENÇÃO 

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA 

Ao efetuar limpezas com a lavadora, muitas tarefas podem ser concluídas apenas com 
água, mas para a maioria delas, é mais vantajoso usar também detergente. O detergente 
garante uma dissolução rápida da sujeira, permitindo que o jato de alta pressão a 
remova de forma mais eficaz.  

APLICAÇÃO DE SABÃO OU DESENGORDURANTE 

1. Aplique a solução em uma superfície SECA. 
Em uma superfície vertical, aplique horizontalmente indo de um lado para o outro, de 
baixo para cima afim de evitar marcas.  
 

NOTA: molhar a superfície primeiro não é recomendado, pois isso dilui o 
detergente e reduz os seus efeitos de limpeza. 
Evite trabalhar com superfícies quentes ou sob luz solar direta para minimizar as 
chances de o produto químico danificar as superfícies pintadas. Além disso, 
também pode ocorrer danos caso o produto químico seque sobre a superfície. 
Mantenha o bico afastando o suficiente da superfície para evitar danos. 
 

2. Deixe o produto químico permanecer na superfície por um curto período de tempo 
antes de enxaguar. 

3. Enxágue com água limpa sob alta pressão. Em uma superfície vertical, enxágue de 
baixo para cima; depois, de cima para baixo. Mantenha o bico de 15 a 20 cm de 
distância da superfície de trabalho, em um ângulo de 45°, usando o jato concentrado 
como ferramenta de remoção, em vez de uma bucha ou esfregão. 

APLICAÇÃO DE CERA 

1. Imediatamente após a limpeza, aplique a cera. Coloque o tubo injetor no recipiente 
de cera. 
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2. Aplique a cera com moderação, em uma camada uniforme. Aplique em superfícies 
molhadas, de baixo para cima, para obter uma distribuição uniforme e evitar estrias. 

3. Remova o tubo de sucção do frasco de cera e remova o excesso de cera. 
 

NOTA: O EXCESSO DE CERA NÃO REMOVIDO PODE RESULTAR EM UM 
ACABAMENTO TURVO.  
 

4. Seque com um pano para evitar manchas de água. 
FIM DE OPERAÇÃO 

 

Fim de Operação 

Ao concluir a função de aplicação de produtos químicos, remova o tubo do recipiente. 
Continue operando a lavadora no modo de baixa pressão e deixe passar água limpa 
através do tubo e da bomba (sistema injetor), colocando a ponta do tubo em um 
recipiente de água limpa. Continue operando até concluir a limpeza. 

MANUTENÇÃO 
 

CONEXÕES 

As conexões das mangueiras da lavadora, pistola e tubeira, devem ser limpas 
regularmente e lubrificadas com graxa recomenda pelo fabricante para evitar 
vazamentos e danos aos anéis de vedação. 

BICO 

O entupimento do bico ocasiona elevação excessiva da pressão na bomba e requer 
limpeza imediata. 

ADVERTÊNCIA 

 
Limpador de bicos só deve ser utilizado quando a tubeira estiver desconectada da 
pistola, senão poderá ocasionar lesões corporais graves. 

1. Separe a tubeira da pistola. 
2. Limpe o bico com um pequeno pedaço de fio rígido, como um clipe de papel. 
3. Lave o bico com água no sentido inverso. 
4. Reconecte a tubeira à pistola. 

Reinicie a lavadora de pressão e aperte o gatilho da pistola. Se o bico continuar 
obstruído ou parcialmente obstruído, repita as instruções 1 - 4 acima. Se o procedimento 
anterior não desobstruir o bico, substitua-o por um novo. 
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FILTRO DE ÁGUA (TELA) 

A lavadora vem equipada com uma tela, posicionada na entrada de água, para proteger 
a bomba. Se a tela não for mantida limpa, ela irá restringir o fluxo de água, podendo 
causar danos à bomba. Cuidado para não danificar a tela ao removê-la ou limpá-la. 
Qualquer partícula estranha que entrar na bomba pode danificá-la. Não utilize a lavadora 
sem a tela instalada. Remova a tela e realize uma lavagem para remover as impurezas. 

MANUTENÇÃO DO MOTOR 

Durante os meses de inverno, raras condições atmosféricas podem ocasionar formação 
de cristais de gelo no carburador. Caso isso ocorra, o motor poderá funcionar de forma 
irregular, perder força e enguiçar. Esta condição temporária pode ser superada 
desviando um pouco do ar quente do motor sobre a área do carburador. 

ARMAZENAMENTO 
 

ARMAZENAMENTO DA BOMBA 

Caso seja necessário guardar a lavadora em local com temperatura abaixo de 0ºC, 
pode-se minimizar a chance de danos ao equipamento adotando o seguinte 
procedimento: 

1. Desligue a distribuição de água e alivie a pressão na pistola pressionando o gatilho. 
Desconecte a mangueira comum, da lavadora, mas deixe a mangueira de alta 
pressão conectada. 

2. Incline a unidade para o lado, de forma que a conexão de entrada aponte para cima. 
3. Insira um funil pequeno (para evitar derramamentos) na entrada e despeje 

aproximadamente 1/4 de anticongelante. 
4. Desconecte o fio da vela de ignição. 
5. Sem conectar a mangueira comum, puxe o arranque da partida manual várias vezes 

para circular o anticongelante no sistema da bomba. 
6. Desconecte o fio da vela de ignição. 

 ATENÇÃO 

Antes de reiniciar o equipamento, remova qualquer pedaço de gelo das mangueiras 
de alta pressão, pistola e tubeira. 

 

Outro método para reduzir os riscos de danos por congelamento é drenar a lavadora da 
seguinte forma: 

1. Desligue a lavadora e retire a mangueira de abastecimento e a mangueira de alta 
pressão. Aperte o gatilho da pistola para drenar toda a água da tubeira e da 
mangueira. 
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2. Reinicie a lavadora e deixe-a funcionar brevemente (cerca de 5 segundos) até deixar 
de sair água. 

ARMAZENAGEM DO MOTOR 

Quando a lavadora não estiver em operação ou for armazenada por mais de um mês, 
siga estas instruções: 

1. Abasteça o óleo do motor até o nível máximo. 
2. Drene a gasolina do tanque, do tubo e da válvula de combustível, além do 

carburador. 
3. Coloque aprox. uma colher de chá de óleo do motor no orifício da vela de ignição, 

puxe o arranque da partida manual lentamente até sentir o aumento da resistência, 
o que indica que o pistão está em seu curso de compressão, e deixe-o nessa 
posição. Isso irá fechar as válvulas de admissão e de escape evitando ferrugem no 
interior do cilindro. 

4. Cubra a lavadora e guarde-a em local limpo, seco, bem ventilado e longe de chamas 
ou faíscas. 

NOTA: A utilização de aditivo para combustível minimizará o acúmulo de 
combustível pastoso durante o armazenamento. Tais aditivos podem ser 
adicionados à gasolina no tanque de combustível do motor, ou em um recipiente 
de armazenamento. 

Advertência: 
O nível de ruído emitido por este equipamento durante a operação normal é 
equivalente à 97dB. Por favor, evite utiliza-lo por longos períodos e durante a operação 
sempre utilize protetores auriculares. 

 

Advertência: 
Durante a operação normal, o punho e o controlador emitem uma vibração. Sempre 
utilize óculos de proteção, luvas e sapatos robustos antiderrapantes ao operar este 
equipamento. 

 
ÓLEO RECOMENDADO 

Óleo da bomba SAE 20W50 
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SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
PROBLEMA CAUSA DO PROBLEMA CORREÇÃO 

O motor não arranca ou 
desliga durante a operação. 

Desligamento por baixo nível 
de óleo Abasteça o cárter com óleo 

Chave da partida na posição 
“OFF” Gire-a para posição “ON” 

Aumento da pressão na 
mangueira Aperte o gatilho ao dar partida 

Motor sobrecarregado. 
Bico parcialmente bloqueado Limpe o bico 

Pressão excessiva Encurte o espiral da mola da 
válvula de refluxo 

A pressão aumenta quando a 
pistola está fechada. Válvula By-pass bloqueada Limpe a válvula 

O motor está ligado, mas a 
bomba não gera o máximo de 
pressão ou tem pressão 
irregular 

Torneira fechada Abra a torneira 

A unidade foi armazenada em 
temperaturas muito baixas. 

Retire todo o gelo da unidade, 
incluindo mangueira, pistola e 
tubeira. 

Distribuição inadequada de 
água 

Forneça no mínimo 15 L/m a 
20 psi 

Tela da entrada de água 
obstruída Limpe a tela 

Dobras na mangueira comum Desdobre-a 
O bico está desgastado ou 
danificado Substitua-o 

Ar na bomba 

Com a pistola aberta e a 
tubeira removida, deixe-o 
percorrer através da bomba 
até liberar um fluxo constante 
de água. 

A manopla de ajuste de 
pressão não está ajustada na 
posição máxima 

Ajuste-a para a posição 
máxima 

Válvulas de sucção ou 
descarga entupidas ou 
desgastadas 

Limpe ou substitua as 
válvulas. 

Válvula By-pass não funciona 
eficazmente Limpe ou substitua a válvula. 

Problemas na admissão de 
produtos químicos 

Tubo injetor não está 
firmemente inserido na 
unidade 

Empurre-o firmemente. 

Tubo rachado ou repartido Substitua-o. 
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Bico errado Alterne para o bico de baixa 
pressão. 

Filtro do tubo injetor obstruído Limpe o filtro 
Bico entupido Limpe o bico 
Injetor de produtos químicos 
seco 

Dissolva-o com água quente 
corrente 

Gatilho não se move Trava de segurança da pistola 
engatada Solte a trava de segurança 

Água no cárter 
Alta umidade Troque o óleo com mais 

frequência 
Vedações gastas Troque as vedações de óleo 

Ruído 

Rolamentos desgastados Troque os rolamentos 

Ar misturado com água 
Verifique se há obstrução nas 
linhas de entrada e/ou 
dimensionamento inadequado 

Operarão irregular com queda 
de pressão 

Entrada obstruída 

Verifique se o sistema 
apresenta entupimento, fuga 
de ar e dimensionamento 
correto da tubulação de 
entrada da bomba 

Descompressão 
Verifique se a descompressão 
está funcionando 
corretamente 

Ar misturado na água 
Verifique se há obstrução nas 
linhas de entrada e/ou 
dimensionamento inadequado 

Temperaturas elevadas no 
cárter 

Tipo de óleo inadequado Use o óleo recomendado 
Quantidade inadequada de 
óleo no cárter 

Ajuste o nível de óleo à 
quantidade apropriada 
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LISTA GERAL DE PEÇAS 

 

1. Entrada de água 
2. Saída de água 
3. Tampa do reservatório de óleo da 

bomba 
4. Manopla de ajuste de pressão 
5. Entrada do tudo de detergente 
6. Pé de borracha 
7. Roda 
8. Capa do eixo da roda 
9. Saída mangueira de alta pressão 
10. Bico 

11. Suporte do bico 
12. Guidão 
13. Gancho 
14. Parafuso 
15. Tampa do tanque de gasolina do motor 
16. Motor 
17. Carrinho 
18. Conjunto da Pistola 
19. Tubeira 
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INSTALAÇÃO  
MONTAGEM 

1. Instalando o gancho direito/esquerdo 
a. Fixe o gancho esquerdo na lateral esquerda do guidão, usando o parafuso (Fig. 1). 
b. Fixe o gancho direito na lateral direita do guidão, usando o parafuso (Fig. 2). 

 
2. Instalação das rodas 
a. Segure o pino de fixação no conjunto da roda para trás, em nível horizontal, e insira 

o pino no tubo de apoio até ouvir o clique, que indica que o pino encaixou 
corretamente (ver Fig. 3). 

b. Até que o pino encaixe no furo do tubo de apoio (ver Fig. 4). 

 
PROCEDIMENTO DE PARTIDA 

 

PREPARAÇÃO  

Antes de ligar a lavadora, verifique se há peças soltas ou ausentes e quaisquer danos 
que possam ter ocorrido durante o transporte. 

PREPARAÇÃO DA BOMBA 

A bomba é fornecida com um bujão de transporte, o qual terá de ser substituído por 
bujão de exaustão, que é fornecido. 

PROCEDIMENTO DE PARTIDA 

1. Certifique-se de que a mangueira de distribuição de água esteja conectada e o 
registro aberto. 

2. Libere a trava de segurança da pistola, se estiver acionada. 
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3. Para liberar o ar da mangueira, aperte o gatilho da pistola até obter um fluxo 
constante de água, do bico. 

4. Remova qualquer sujeira ou corpos estranhos da saída da pistola e do conector da 
tubeira. 

5. Encaixe a o bico na tubeira e aperte firmemente. 

PARTIDA DO MOTOR 

1) Verifique o óleo e o combustível 
2) Conecte a mangueira de água e abra o registro 
3) Aperte o gatilho 
4) Verifique se a lavadora está ligada 
5) Abra a válvula de combustível 
6) Feche o afogador (se disponível) e ajuste o acelerador para o modo rápido 
7) Ao acionar o motor, puxe o cabo lentamente até sentir certa resistência; em seguida, 

puxe rapidamente. 
 

Se o motor ligar e não continuar funcionando, ou se perceber um aumento de resistência 
nas tentativas de puxar, repita o passo 3. 

SELEÇÃO DO BICO 

Seguindo as informações relativas aos quatro bicos fornecidos com a lavadora de alta 
pressão. (Essa condição pode variar conforme o modelo). 

NOTA: A força do jato na superfície que está sendo limpa, aumenta à medida que 
se aproxima da superfície. 

0º alta pressão (vermelho): O fluxo de água é muito intenso. Deve-se ter extremo 
cuidado ao operar este equipamento nessa condição, para evitar danos à superfície a 
ser limpa, ou ferir pessoas e animais, próximos. 

15º alta pressão (amarelo): Este é o bico usado para a maioria das aplicações de 
limpeza. Fornece uma cobertura maior e um fluxo de água intenso. 

25° alta pressão (verde): Este é o bico usado para limpeza com uma cobertura média e 
um fluxo de água forte. 

45º alta pressão (branco): Este é o bico usado para a limpeza com uma cobertura mais 
ampla em uma área maior. 

50º baixa pressão (preto): Proporciona um jato de pressão baixa para uma cobertura 
mais ampla. Usado principalmente ao operar o injetor para aplicação de produtos 
químicos. 
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CERTIFICADO DE GARANTIA 
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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 3 meses.  
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; 
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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 podem 
não ser aplicáveis para o equipamento adquirido. 
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