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Por favor, leia este Manual com atenção pára uso do equipamento. 

 



 
Aviso Importante  

 

 

Certifique-se de verificar o nível de óleo como é descrito a seguir: 

 

1. Nível de óleo do motor - Verifique se o nível de óleo está dentro da faixa entre mínimo e máximo. Se a 

máquina estiver sem óleo ou se o nível de óleo estiver abaixo do mínimo a máquina poderá ser danificada. 

 

2. Nível de óleo no pedestal - Certifique-se de que o nível de óleo esteja abaixo da borda da entrada de óleo. 

A desaceleração da máquina será danificada se o nível estiver muito baixo ou se a máquina estiver sem óleo.  

 

Se a máquina tiver de permanecer parada por mais de uma semana feche a válvula de combustível, retire o 

óleo usado para evitar que se solidifique e prejudique o funcionamento normal da máquina e guarde-o no 

recipiente para óleo residual. 

Leia e entenda estas instruções e detalhes sobre a operação regular da máquina. O uso e a manutenção 

corretos garantem a segurança das pessoas, a vida útil prolongada da máquina e a redução de problemas. 



Introdução 

Agradecemos por ter comprado nosso produto. Este manual fornece as instruções para operar e realizar a 

manutenção da máquina. Leia e entenda as instruções de modo que a máquina possa ser mantida em boas 

condições e com a vida útil estendida. 

. 

Preencha o formulário abaixo antes de utilizar a máquina. 

Tipo de Produto: No. 

Motor No.: No. 

Mantenha o cartão da garantia para fazer o registro das manutenções. 

 

Detalhes da Máquina 

Volante de Regulagem da Altura das Lâminas 

Gatilho 

Empunhadura 

Motor 

Chave de Segurança 

Dispositivo de desaceleração 

Entrada de Óleo para Engrenagem 

Placa 

Apoio da Lâmina 

Lâmina 

Anel de Proteção 



Informações de Segurança 

Gases de exaustão 

 Evite respirar os gases de exaustão do motor. 

 Utilize a máquina em local bem arejado. 

Gasolina é inflamável 

 Antes de abastecer com combustível desligue o motor. Não encha o tanque até a boca e não utilize a 

máquina inclinada. 

 Não fume enquanto estiver abastecendo. 

Proteção Contra Alta Temperatura 

 Não toque no escapamento ou na tampa quando estiver operando a máquina. Não cubra a máquina com 

pano ou plástico enquanto ela estiver em funcionamento. 

 

Operadores 

Não permita que pessoas não autorizadas ou sem treinamento operem a máquina. Verifique sempre a chave 

de segurança para manter a segurança da máquina. 

Informação sobre funcionamento 

Mantenha todos os componentes em ordem para que a máquina funcione em segurança e sem problemas. 

Informação sobre Transporte 

Esvazie o tanque de gasolina caso a máquina deva ser transportada a uma grande distância. 

 

Verificação antes de utilizar 

 

Verifique o óleo do motor 
Antes de utilizar coloque óleo no motor, pois o óleo foi retirado na fábrica antes do embarque. 
. 

Verifique o combustível 
A máquina deve utilizar combustível comum sem chumbo. 

Verifique o óleo das engrenagens 
Antes de utilizar coloque óleo nas engrenagens. Em caso de transporte aéreo o óleo é retirado antes do 

embarque. 



Ligar 

1. Coloque a chave do motor em "ON" 
2. Coloque a chave de segurança em 
"ON" 

3. Abra a chave de combustível 

4. Feche a entrada de ar 
5. Coloque a chave de entrada de 
óleo na posição do meio 

6. Uma mão escora a máquina e 
a outra aciona o motor 

7. Aqueça o motor durante 5 a 7 minutos, a 
seguir abra a entrada de ar. 

8. Regule as lâminas na altura 
adequada 

9. A máquina é segura pela 
empunhadura com as duas 
mãos, a seguir é feita a 
regulagem da abertura de óleo 
para obter a velocidade de 
operação desejada. 

Desligar 

1. Coloque a chave da abertura de óleo na posição “L”. 

2. Coloque a chave de segurança na posição “Fechada”. 

3. Coloque as lâminas em nível. 

 

Manutenção Simples 

Motor 

Passo 1: verifique e limpe o filtro de ar. 

Passo 2: verifique e limpe a vela de ignição. 

Limpe o carvão acumulado. 
Regule a folga entre os eletrodos (aproximadamente 0,6 a 0,8 mm) 

Passo 3: verifique e substitua o óleo. 

Seção do Pedestal 

Passo 1: acrescente ou substitua o óleo das engrenagens. 
 
Passo 2: caso haja ferrugem passe óleo nas lâminas e na base do coletor. 
Faça manutenção da máquina periodicamente. Consulte a tabela de verificações. 

Tabela de Verificações 

Horas de Trabalho (dias / horas) Cada 8 
horas 

(semanas / horas) 
Cada 50 horas 

(meses / horas) Cada 200 
horas Componentes 

A. Motor    

1. óleo  Verifique Substitua o óleo  

1 Vela de Ignição  Verifique  

3. Filtro de ar  Limpe  

B. Dispositivo de 
desaceleração 

 
Verifique o óleo das 

engrenagens 
Verifique e substitua o óleo das 

engrenagens 

C. Bico de óleo do apoio das 
lâminas 

 Coloque óleo  

D. Bico de óleo da tampa do 
eixo 

 Coloque óleo  

E. Alça  Verifique Verifique ou troque 

1. Ponto de movimentação 
da máquina 

 
Adicione um pouco 
de óleo de motor 

 

 



Resolução de Problemas 

Causa do Problema Modo de Solucionar 

Não é possível ligar o motor 

1. Chave de partida do motor na 
posição OF 

Coloque na posição ON 

2. Chave de segurança da 
empunhadura na posição OF 

Coloque na posição ON 

3. Chave da abertura de entrada de ar 
do motor na posição OF 

Abra 

4. Chave de combustível Abra 

5. Falta de combustível Abasteça com gasolina 

6. Combustível inadequado Utilize gasolina sem chumbo 

7. Combustível sujo Retire e abasteça com gasolina limpa 

8. Filtro de ar sujo Limpe o filtro de ar 

9. Filtro de ar molhado Troque o filtro de ar 

10. Carvão acumulado na vela de 
ignição 

Elimine o carvão 

11. Folga entre os eletrodos da vela de 
ignição inadequada 

Regule a distância (0,6 a 0,8mm) 

12. Tipo de vela de ignição errado. Troque 

13. Vela de ignição molhada Enxugue 

14. Teste do circuito  

Faísca muito pequena Troque a vela de ignição 

Sem faísca Verifique o circuito 

 

Causa do Problema Modo de Solucionar 

Não é possível ligar o motor 

15. Verifique a passagem do óleo  

Combustível gotejando Trave o botão de fixação 

Combustível e água gotejando 
Limpe o reservatório de óleo e o reservatório 
de gasolina 

Combustível não circula 
Busque auxílio de um profissional qualificado 
em reservatório de gasolina ou entre em 
contato conosco 

O motor está com baixa potência 

1 .Reservatório de gasolina entupido 
Busque auxílio de um profissional qualificado 
em reservatório de gasolina ou entre em 
contato conosco 

2. A haste do acelerador não está 
orientada 

Busque auxílio de um profissional qualificado 
em reservatório de gasolina ou entre em 
contato conosco. 

A velocidade do motor está muito baixa. 

1. A linha de entrada de gasolina está 
mal posicionada 

Coloque a linha de entrada de gasolina na 
posição correta e fixe-a ou troque-a. 

Difícil dar partida pela empunhadura 

1. A linha de entrada de gasolina está 
mal posicionada. 

Coloque a linha de entrada de gasolina na 
posição correta e fixe-a ou troque-a. 

2. A velocidade do motor está muito alta Regule o motor 

3. Embreagem com problema Verifique ou troque 



 

Causa do Problema Modo de Solucionar 

Acionamento está bom  

1. A correia está gasta Troque 

2. A polia da correia está gasta Troque 

3. A polia da correia está mal posicionada Regule e fixe 

4. A correia está deslizando Verifique e troque a embreagem 

5. A polia da correia do pedestal gira 
vagarosamente 

Entre em contato conosco 

O ângulo das laminas não é adequado 

1. O fio da empunhadura está solto Fixe o fio ou troque-o 

2. O apoio da lâmina gira vagarosamente Faça manutenção e troque 

3. A placa gira vagarosamente Faça manutenção e troque 

A máquina não pode ser operada e controlada adequadamente. 

1. As laminas não estão na posição 
correta 

Fixe-as corretamente 

2. As laminas não estão bem fixas Fixe-as perfeitamente 

3. O dorso das laminas está curvo Troque 

4. As lâminas estão irregulares Troque 

5. Os dorsos das laminas estão 
irregulares 

Troque 

6. As laminas não foram trocadas ao 
mesmo tempo 

Troque todas 

7. Difícil regular o pedestal. Entre em contato conosco 

Nota: se tiver qualquer outra dúvida ou problema entre em contato com o Departamento 

de Serviços de Pós-Venda ou o distribuidor local. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERMO DE GARANTIA 

 

Este produto é garantido contra defeitos de material e de fabricação por um período de 3 (três) meses a 

contar da data de emissão da respectiva Nota Fiscal de Venda. 

Comprometemo-nos 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 limitada é intransferível, válida somente para o primeiro comprador e cobre unicamente 

o produto, ficando excluídos quaisquer eventuais danos e prejuízos decorrentes da aplicação do 

equipamento. Eventuais despesas como frete e/ou seguro entre o domicílio e a Assistência Técnica 

correrão por conta do comprador. 

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 da partida, manípulos, retentores, juntas, 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, molas, buchas. 

 Produtos violados. 

 Produtos cujo Certificado de Garantia esteja preenchido de forma incorreta e/ou sem o numero da 

Nota Fiscal de Venda. 

NOTA: 

Uma avaria durante o período de garantia não dá o direito ao comprador de interromper o 

pagamento, ou a descontos. 

IMPORTANTE:  

Guarde a nota fiscal de Venda, o Certificado de Garantia do produto e apresente-os quando 

necessitar de assistência técnica. 

ATENÇÃO: 

Leia o Manual de instruções do Proprietário e todos os avisos de perigo e atenção antes de 

operar o equipamento. 
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