
GERADOR A DIESEL MONOFÁSICO COM PARTIDA MANUAL 
 

 
 
 
 
 
 

MANUAL DO USUÁRIO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Por favor, leia este manual com atenção para uso do equipamento. 
 
Obrigado por adquirir os produtos NAGANO. Os geradores Nagano possuem as 
seguintes características: 
 

 Sensor de nível de óleo com mecanismo de parada automática em baixo nível . 

 Regulador automático de tensão (AVR), circuito de proteção contra sobrecarga, 
modelos com dupla tensão (115 e 230 V) e trifásicos (230V ou 380V), saída para 
carregador de bateria (12 V) 

 Equipados com motores Diesel 4 tempos, refrigerados a ar, com injeção direta 
de combustível e dois modos de partida: manual retrátil e elétrica; 

 Tanque de combustível de alta capacidade, para maior autonomia; 

 Ampla faixa de empregabilidade: iluminação de emergência, sistemas Stand-By 
para bancos, náutica, construção civil, camping, entretenimento, etc. 

 
 



Este manual de operação traz informações de como operar e manter seu gerador 
Nagano. Leia-o com atenção antes de colocar seu equipamento em operação para 
evitar qualquer tipo de complicação. 
Sempre siga os passos de operação contidos no manual para manter seu gerador 
em boas condições de uso e prolongar sua vida útil. 
 
 
VEJA ALGUMAS ORIENTAÇÕES IMPORTANTES PARA O BOM USO DO GERADOR: 
 
1. UTILIZAR SEMPRE GASOLINA COMUM, SEM ADITIVOS. 
 
2. TROCAR O ÓLEO DE ACORDO COM O RECOMENDADO PELO MANUAL DO 

PROPRIETÁRIO. 
 

3. O LIMITE MÁXIMO DE INCLINAÇÃO DO GERADOR É DE 20°. NÃO ULTRAPASSE 
ESTE LIMITE. 

 
4. NÃO ARMAZENAR DIESEL E ÓLEO EM RECIPIENTES COM RESUÍCIOS DE 

AÇUCAR, COMO GARRAFAS DE REFRIGERANTE. 
 

5. MANTENHA AS CONFIGURAÇÕES ORIGINAIS DO EQUIPAMENTO, NÃO UTILIZE 
PARA FINS NÃO ESPECIFICADOS PELO MANUAL DO PROPRIETARIO. 

 
6. AO DEIXAR O EQUIPAMENTO DESATIVADO POR LONGO TEMPO, FUNCIONE O 

MESMO ATÉ O COMBUSTÍVEL ACABAR. 
 

7. NÃO EXCEDA O LIMITE DE CARGA DO GERADOR. 
 

8. AQUEÇA O GERADOR ANTES DE CONECTAR AS CARGAS ELÉTRICAS. 
 

9. MANTENHA A CONFIGURAÇÃO ORIGINAL DO MOTOR. 
 

10. PARA A PARADA, DESLIGUE AS CARGAS ELÉTRICAS AOS POUCOS, E SOMENTE 
DEPOIS DESLIGUE O MOTOR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regras de Segurança 

 Perigo: Não instalar o gerador em local enclausurado sem ventilação.  A 

ventilação inapropriada poderá causar superaquecimento, danificando o sistema AVR, 

rotor e estator, tendo como consequências avarias no equipamento. O gerador deve ser 

instalado em local aberto. 

 ATENÇÃO: O gerador nunca poderá ser ligado diretamente na rede elétrica 

sem a chave COMUTADORA. Caso contrário, poderá causar danos ao gerador e à rede 

elétrica, até mesmo acidentes fatais. 

 Importante: Verificação do nível de óleo. Antes da primeira partida, deve-se 

verificar o nível do óleo, para que o mesmo estando em nível baixo, não venha a causar 

danos ao motor. 

 Geradores refrigerados a água poderão trabalhar por até 12 horas 

ininterruptamente, com o descanso de 3 horas. Geradores refrigerados à AR poderão 

trabalhar por até 4 horas ininterruptamente, com o descanso de 2 horas. 

 Perigo: Caso o gerador seja ligado a um prédio de residência ou comércio ou a 

qualquer circuito elétrico, deve-se atentar para que a isolação seja feita de forma correta, 

para evitar danos ao equipamento e sistema, ou até mesmo  danos pessoais  podendo 

causar a morte. 

 Perigo: Algumas partes do gerador tais como: escapamento, motor e gerador 

podem atingir temperaturas altas, podendo causar queimaduras graves!  Aguarde 

sempre o resfriamento total para movimentar, transportar ou executar serviços no 

gerador. 

 Advertência: Jamais ultrapasse a capacidade máxima de potência fornecida 

pelo gerador. A soma das cargas conectadas determina a carga total. Sendo assim o total 

de cargas conectadas não pode exceder a capacidade do equipamento podendo danificar 

a parte elétrica, queimando o sistema AVR, rotor, estator e ponte retificadora. 

 Advertência: Jamais altere a rotação do motor. Aumentando a rotação do 

motor, aumentam os riscos de danos pessoais devido ao excesso de rotação das partes 

que compõem o gerador, a operação do gerador abaixo do nível ideal pode causar danos 

ao gerador e aos equipamentos conectados devido a baixa voltagem de saída. 



 Advertência: Jamais modifique ou desmonte o gerador. O manuseio do produto 

de maneira diferente da qual foi projetado pode causar danos ao equipamento, danos 

pessoais ou causando a morte por eletrocução. 

 

CANCELAMENTO DA GARANTIA: 

 

1- Danos por mau uso ou acidentes. 
2-  Agentes da natureza. 
3- Uso em desacordo com o manual de instrução, operação e manutenção. 
4- Violações ou consertos feitos por pessoas não autorizadas. 
5- Transporte e armazenamento inadequado. 
6- Rasuras na nota fiscal de compra. 
7- Instalação de quadro de automação (QTA) não homologado pela NTS do Brasil. 
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1. INFORMAÇÕES DE OPERAÇÃO 
 
É essencial toda a leitura deste manual antes de por seu gerador em funcionamento. 
 
Veja abaixo o modo correto de operar o gerador.: 
 
Trabalhar em temperaturas que variam de 5° a 40°C, utilizá-lo fora desta faixa de 
temperatura pode acarretar problemas ao aparelho, não opere o gerador sob chuva, 
em ambientes com umidade elevada, ou em locais com mais de 1000 metros de 
altitude. 
 
O gerador deve ser operado em superfície nivelada para que haja lubrificação do 
motor e isto ira prevenir contra vazamentos de combustível.  
 
Antes de dar partida ao gerador certifique-se que não haja nenhuma carga conectada 
as tomadas de força, o pico de corrente danifica o aparelho, sempre verifique o nível 
de óleo, caso o nível esteja baixo troque o óleo antes de ligar o motor. 
 
O gerador deve ser aterrado aplicando um fio condutor de diâmetro suficiente entre o 
terminal de terra do gerador e um dispositivo externo de aterramento. 
 
Ligue o gerador em locais abertos e com ventilação suficiente para que não haja 
nenhum risco de intoxicação devido aos gases de escape que contém monóxido de 
carbono, um gás venenoso e letal. Caso não haja local adequado de uso, providencie 
ventilação eficiente, para evitar que alguém seja afetado. 
 
O combustível deve ser SEMPRE óleo diesel filtrado, NUNCA utilize gasolina ou 
querosene. Mantenha sempre o gerador longe de combustíveis e outras misturas 
inflamáveis para evitar acidentes já que a temperatura do escapamento é muito alta 
durante seu funcionamento. 
 
O gerador deve ficar distante no mínimo 1,5 metros de qualquer construção para 
evitar qualquer acidente. 
 



Saiba desligar o gerador rapidamente e entenda a função de todos os seus controles.  
Não permita nunca que alguém opere o gerador sem ter conhecimentos de todas suas 
instruções de operação.  
 
Durante as 20 primeiras horas iniciais de funcionamento do gerador, evite 
sobrecargas, pois seu gerador estará em fase de amaciamento.  
 
Mantenha uma manutenção correta e constante para prolongar a vida útil de seu 
gerador.  

CARREGADOR DE BATERIA: 
 

O eletrólito da bateria contém acido sulfúrico. Proteja olhos, pele e roupas se por 
acaso haja contato lave imediatamente em água corrente e procure um medico. 
Carregue a bateria em locais ventilados e tome precauções para que não haja nenhum 
foco de chama, ou cigarros acesos próximo a bateria, ela é altamente explosiva por 
gerar gás hidrogênio. 
 
 
 

PREPARAÇÃO ANTES DA PARTIDA: 
 

 
Fique atento: não use nenhum outro tipo de combustível que não seja diesel filtrado, 
não permita água ou sujeira no combustível ou no tanque, o gerador eleva a 
temperatura durante seu funcionamento, não permita que qualquer fonte de calor 
fique próximo a ele durante este período. 
Caso o usuário perceba uma diminuição na potencia ou uma coloração diferente nos 
gases de escape, substitua o elemento filtrante. Nunca lave o elemento filtrante isto 
pode causar prejuízos ao equipamento. 
Não conecte nenhum aparelho eletrônico ao gerador antes de ligar o motor, pois o 
pico de corrente gerado pode danificar os aparelhos. 
Lembre-se, nunca ligue o gerador sem verificar a quantidade de óleo nele contido, a 
falta de óleo causam grandes danos ao equipamento. Sempre que for reabastecer ou 
trocar o óleo faça isso com o motor desligado. 
 

 
LIGANDO O GERADOR: 

 



 

 

 

 



 

 
 
ATENÇÃO: 
 
Se o motor não ligar retorne ao passo 3. 
Não puxe o manipulo retrátil enquanto o motor estiver em funcionamento isto pode 
acarretar sérios danos ao motor. 
 

DESLIGANDO O GERADOR: 
 
Desligue a chave principal (disjuntor) do gerador. 
 
Siga os passos corretos para desligar o gerador sem causar nenhum dano ao 
equipamento e ao usuário. Primeiramente leva a alavanca de velocidades à posição 



“RUN”, o gerador deve operar sem carga por aproximadamente 3 minutos, tome 
cuidado, não pare o gerador repentinamente isto pode causar um aumento excessivo 
de temperatura, acarretando danos como desgaste do bico injetor e ao motor como 
um todo. 
Depois leve a alavanca de velocidade para a posição “STOP”, caso haja partida elétrica, 
desligue a chave da partida, apenas colocando-a na posição “DESLIGA”. 
Feche a torneira combustível. Vagarosamente para prevenir contra corrosão interna 
do motor, quando estiver em desuso, puxe a corda da partida retrátil até encontrar 
maior resistência. (ponto de compressão máxima, onde ambas as válvulas de admissão 
e exaustão estão fechadas) e deixe a corda retornar suavemente a posição inicial. 
 
LEMBRE-SE: Caso o motor permanecer em funcionamento mesmo após a alavanca de 
velocidade estar na posição “STOP” o usuário deve fechar a torneira de combustível e 
esperar o consumo de todo combustível que restar da tubulação, não pare o motor 
utilizando a alavanca do descompressor. 
 
 

ARMAZENAMENTO POR LONGO PERÍODO: 
 
Se o gerador precisar ser armazenado por um longo período o usuário do equipamento 
deve tomar as seguintes precauções para prevenir danos: 
 
Deixe o motor funcionando por cerca de 3 minutos sem carga e depois desligue-o. 
Drene o óleo do motor e coloque óleo novo no cárter até encher, faça isto com o 
motor ainda quente assim o óleo escoará mais facilmente, seguindo os passos o 
usuário deve também abrir o plugue de cobertura das válvulas e adicionar 2 ml de óleo 
lubrificante. 
 
O volante deve ser posicionado da seguinte forma: 
 
Pressione a alavanca do descompressor para baixo e puxe a corda de partida 3 vezes, 
porém sem dar a partida. Em seguida, puxe a alavanca do descompressor para cima 
novamente e puxe a corda de partida até sentir resistência e pare. 
 
Limpe seu gerado, mantenha-o em local livre de calor e umidade. 

 
 

SENSOR DE NÍVEL DE ÓLEO: 
 
Este gerador contém um sensor de nível de óleo que desliga o motor automaticamente 
caso o óleo lubrificante esteja em um nível abaixo do normal que é inadequado e pode 
causar danos ao equipamento. Se por acaso o motor desligar automaticamente, não 
tente ligá-lo novamente antes disso verifique o nível de óleo. 
 
 
 
 



MANUTENÇÃO PERIÓDICA: 
 

 

 
 

 
4. SINTOMAS E SOLUÇÕES: 

  
Caso situações atípicas ocorram com seu gerador como MOTOR NÃO LIGAR ou NÃO 
GERAR ENERGIA veja abaixo possíveis causas e algumas soluções que podem ser 
tomadas pelo usuário para sanar o problema e o equipamento voltar a funcionar 
normalmente. 
 

MOTOR NÃO LIGA: 
 

 Falta de combustível, o usuário deve adicionar óleo diesel ao tanque. 
 Bateria descarregada, recarregue-a ou troque por uma nova. 



 Bico injetor com ponteira suja, limpe-o 
 A força e a velocidade para puxar a corda de partida não são suficientes, utilize 

mais força e velocidade na puxada. 
 A chave de partida não esta na posição “LIGA”, gire até a posição “LIGA” 
 A alavanca de velocidade não esta na posição “RUN”, coloque-a na posição 

“RUN” 
 A bomba de combustível ou o bico injetor não conseguem injetar, o usuário 

deve procurar uma assistência técnica autorizada. 
 Verifique o nível de óleo lubrificante, caso o nível esteja abaixo do normal 

adicione mais óleo. Caso a viscosidade esteja fora de padrão substitua o óleo. 
 

O GERADOR NÃO GERA ENERGIA: 
 

 Chave principal (disjuntor) aberta, coloque a chave principal na posição 
adequada. 

 O gerador não consegue alcançar a velocidade nominal, procure uma 
assistência técnica autorizada. 

 Contato ineficiente do soquete, ajuste a conexão. 
 Regulador automático de velocidade danificado, entre em contato com uma 

assistência técnica e substitua o regulador automático da tensão (AVR). 
 

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 para uso profissional  e 6 meses 
para uso residencial, contados a partir da data da emissão da nota fiscal. 

A garantia não se aplica caso o produto seja utilizado em escala industrial 
(intensivamente) e se restringe exclusivamente à substituição e conserto gratuito das 
peças defeituosas do equipamento. 
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, bateria, graxa, combustíveis etc.; 
2. Deslocamento de pessoal ou despesas de deslocamento do produto até o posto 

de assistência técnica. 
3. Danos causados por fenômenos da natureza; 



4. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros; 
5. Manutenções rotineiras, como: 

5.1 Limpeza do carburador, lavagem, lubrificação, verificações, ajustes, 
regulagens, etc.; 

5.2 Peças que requerem manutenção corriqueira, como: elemento de filtro de 
ar, vela de ignição, lonas e pastilhas de freio, juntas, lâmpadas, disjuntores, 
cabos e baterias; 

6.Peças de desgaste natural, como: rodas, câmaras de ar, amortecedores, discos de 
fricção, corrente, cora, rolamento, entre outros. 
7.Defeitos de pintura ocasionados pelas intempéries, alteração de cor em cromados, 
aplicação de produtos químicos (combustíveis ou produtos não recomendados pela 
NTS do Brasil), efeitos de maresia ou corrosão; 
8. Defeitos oriundos de acidentes, casos fortuitos ou de desuso prolongado. 
9. Substituição do equipamento, motor ou conjuntos. 
10. Arranhões, trincas, fissuras ou qualquer outro tipo de dano causado ao 
equipamento em razão da movimentação, transporte ou estocagem. 
11. Defeitos e danos no sistema elétrico, eletrônico ou mecânico do equipamento 
oriundo da instalação de componentes ou acessórios não recomendados pela NTS do 
Brasil. 
12. Danos causados pela oscilação da rede elétrica. 
13. Avaria decorrente do uso de tensão diferente da qual o produto foi criado. 
Atenção: 
Entende-se por manutenções rotineiras, as substituições de peças e componentes em 
razão do desgaste natural. Estão cobertas pela garantia, no entanto, as peças que 
comprovadamente apresentarem defeito de fabricação ou fadiga anormal de material. 
 
Extinção da garantia: 
A garantia será automaticamente extinta se: 

1. Revisões e manutenções periódicas não forem realizadas; 
2. O equipamento não for usado adequadamente (sobrecargas, acidentes etc.) 
3. O equipamento for utilizado para outros fins ou instalado de modo não 

apresentado no manual de instruções. 
4. O equipamento for reparado por oficinas não autorizadas pela NTS do Brasil. 
5. O tipo de combustível ou lubrificante especificados não forem utilizados, 

misturado incorretamente (motores de 2 tempos). 
6. As peças originais forem substituídas/modificadas por outras não fornecidas 

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

do Brasil. 
8. O prazo de validade estiver expirado. 
9. O equipamento for usado para fins industriais, 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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