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Por favor leia este Manual com atenção para uso do equipamento
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OPERAÇÃO DO MOTOR A DIESEL 

Certifique-se de seguir cuidadosamente cada precaução.

PRECAUÇÕES DE EXAUSTÃO

•	 Nunca inale o gás de exaustão, pois ele contém monóxido de carbono 
que é um gás incolor, inodoro e extremamente perigoso e pode causar 
inconsciência ou a morte.

•	 Nunca acione o motor em um ambiente fechado ou em área com 
pouca ventilação como, por exemplo, em túneis ou cavernas, etc.

•	 Aja com o máximo de cuidado ao operar o equipamento próximo a 
pessoas ou animais. Mantenha o equipamento desimpedido.

PRECAUÇÕES DE REABASTECIMENTO

•	 Antes de reabastecer certifique-se de desligar o motor.
•	 Não preencha o tanque até transbordar.
•	 Se o combustível espirrar, limpe com um pano e deixe secar antes de 

ligar o motor.
•	 Antes de trocar o óleo certifique-se de que a tampa do tanque de 

combustível esteja fechada.

PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

•	 Se estiver fumando ou próximo à chama não ligue o motor.
•	 Não utilize o motor próximo a materiais combustíveis tais como 

escova, palha ou trapos secos ou outros materiais combustíveis.
•	 Mantenha o motor a pelo menos três pés (1 metro) afastado de 

edifícios ou outras estruturas.
•	 Mantenha o motor afastado de materiais inflamáveis e outros 

materiais perigosos (palha, trapos, lubrificantes, explosivos).

TAMPA DE PROTEÇÃO

•	 Coloque as tampas de proteção sobre as partes rotativas. Se 
as partes rotativas tais como a polia do eixo motor, etc., estiverem 
expostas elas se tornarão extremamente perigosas. Para evitar 
ferimentos cubra-as com uma tampa ou algum tipo de cobertura.

•	 Tome cuidado com as partes aquecidas O escapamento e outras 
partes do motor estão muito quentes quando o motor está acionado 
ou logo depois que for desligado. Acione o motor em área segura e 
mantenha-o afastado de crianças.
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AMBIENTE

•	 Opere o motor em uma superfície plana, nivelada, sem a presença de 
pedras, pedregulhos, etc.

•	 Opere o motor em uma superfície nivelada, para que o combustível 
não espirre.

NOTA:
	 O	acionamento	do	motor	em	plano	inclinado	pode	causar	corrosão	

devido	à	lubrificação	deficiente	mesmo	com	óleo	no	nível	máximo.

•	 Cuidado ao transportar o motor para que o combustível não espirre.
Antes de efetuar o transporte feche o registro e aperte bem a tampa 
do tanque de combustível.

•	 Não mova o motor enquanto estiver funcionando.
•	 Quando o motor tiver de ser transportado em uma distância grande 

ou em estradas esburacadas, retire previamente o combustível do 
tanque para evitar vazamento.

VERIFICAÇÕES DE PRÉ-OPERAÇÃO

•	 Verifique com cuidado se não há vazamentos em tubos e juntas.

 O vazamento de combustível cria uma situação potencialmente 
perigosa.

•	 Verifique se não há parafusos e porcas soltas. Essas peças soltas 
podem causar problemas sérios ao motor.

•	 Verifique o nível de óleo do motor e complete se for necessário. 
Evite que o combustível transborde no tanque.

•	 Utilize vestimenta apertada ao corpo durante a operação do motor. 
Aventais ou roupas soltas podem ser sugadas pelo motor ou pelas 
partes móveis e causar uma situação perigosa.
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Standard M6 bolt 10-12

OPERAÇÃO DO MOTOR A DIESEL

Atenção para operação segura.
Antes de utilizar o combustível filtre-o em seda ou deixe-o sedimentar durante 24 horas. Não coloque óleo no tanque de 
combustível ou na caixa do virabrequim enquanto o motor estiver funcionando.
Não faça o motor funcionar próximo a materiais combustíveis ou explosivos. O local para funcionar o motor deve ser 
plano e ventilado.
Quando o motor estiver funcionando ou logo depois que tiver parado não o toque com as mãos.
Acione o motor na potência e na velocidade nominal. Ao detectar qualquer anormalidade pare o motor imediatamente e 
faça uma verificação ou conserto.
O motor novo ou aquele que passou por processo de manutenção recentemente deve ser operado em baixa velocidade e 
carga nas primeiras 20 horas. Evite operá-lo funcionar em alta velocidade e submetido à carga total.

Escolha do Combustível, Lubrificante e Preparação Antes de Iniciar a Operação.

Elemento do filtro de ar:
O elemento do filtro de ar é do tipo seco, 
portanto, não o lave. Quando o motor não 
estiver funcionando corretamente ou a 
fumaça não estiver com coloração adequada 
substitua o elemento filtrante. Não acione o 
motor sem o elemento filtrante do ar.

Escolha do combustível
Utilize somente diesel leve para motores a diesel.
(Nº 0 no verão; Nº -10 ou Nº -20 no inverno.)
Evite a entrada de poeira ou água no tanque de 
combustível.

Cuidado: não permita 
que o nível de 
combustível esteja 
acima da marca 
vermelha.
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Alavanca de descompressão:
Para iniciar o funcionamento da 
máquina empurre a alavanca de 
descompressão para baixo.

O óleo combustível e o óleo 
lubrificante do motor foram 
retirados antes da saída da 
fábrica. Antes de recolocar o óleo 
combustível e acionar o motor 
verifique o tubo de combustível. 
Drene o ar que estiver preso no 
tubo. Para isso afrouxe a porca de 
conexão entre a bomba de injeção 
e o tubo de combustível e retire 
todo o ar até que não estejam mais 
visíveis bolhas no combustível.

Entrada de lubrificante:
Coloque a máquina em superfície plana e introduza 
o lubrificante. Ao verificar o nível de óleo coloque o 
medidor graduado suavemente dentro da entrada. Não 
gire o medidor de óleo.

Medidor do nível 
de Óleo 

Alavanca do Registro 
de Combustível

 Utilize somente óleo lubrificante A.P.I  GRAU 
CC ou CD para Motores a Diesel.
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Não sobrecarregue um motor novo para não encurtar sua vida útil.
Depois de 20 horas de uso, ligue e desligue o motor de acordo com o método do teste de funcionamento.

Evite sobrecarregar o motor:
Durante o teste de funcionamento evite sobrecarregar o motor.

Troque o óleo lubrificante regularmente:
Troque o óleo lubrificante a cada 20 horas de uso ou no final do primeiro mês no início do funcionamento e depois a 
cada três meses ou 100 horas.

início

depois de cerca de 1 mês ou 20 horas    a cada três meses ou 100 horas

Intervalo de Troca do Óleo Lubrificante
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Partida do Motor a Diesel
Acionador de partida

NOTA: NÃO PUXE O ACIONADOR DE PARTIDA QUANDO O MOTOR ESTIVER FUNCIONANDO PARA 
NÃO DANIFICÁ-LO.

Abra o registro de combustível

Coloque a alavanca de 
velocidade do motor na posição 
“FUNCIONAMENTO”

Iniciar

Se o motor não 
funcionar inicie 
novamente a partir de e

 Puxe a corda  com 
     firmeza e rapidamente
Puxe a corda 
completamente.

Se for necessário utilize 
as duas mãosSegure o cabo do 

acionador com firmeza
Puxe o cabo 
do acionador 

vagarosamente até ...

... sentir resistência

Segure o cabo do 
acionador com 
firmeza

Empurre para baixo a alavanca de 
descompressão e solte

Depois a retorne 
à posição 
lentamente
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Para e, não puxe a 
corda muito rápido ou 
com força

Sempre puxe a corda 
vagarosamente.

Abra o registro de combustível

Coloque a alavanca de 
velocidade do motor na 
posição “FUNCIONAMENTO”

Iniciar

Se o motor não funcionar 
inicie novamente a 
partir de e  Puxe a corda  com 

     firmeza e rapidamente
Puxe a corda 
completamente.

Se for necessário 
utilize as duas mãosSegure o cabo 

do acionador 
com firmeza

Puxe o cabo 
do acionador 
vagarosamente 
até ...

... sentir 
resistência

Segure o 
cabo do 
acionador 
com firmezaEmpurre para baixo a alavanca 

de descompressão e solte

Depois a 
retorne à 
posição 
lentamente

Para t, se o cabo 
não for puxado 
completamente 
o motor não irá 
funcionar

Para t, se o cabo 
não for puxado com 
firmeza o motor não 
irá funcionar

Sempre puxe 
completamente 
o cabo

Sempre puxe o 
cabo com firmeza 
e rapidamente.
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Funcionamento do motor com motor de arranque

(1) Iniciar
 A preparação para a partida com motor de arranque é a mesma que para o tipo manual (com acionador de partida 

manual).
q Abra o registro do combustível.
w  Coloque a alavanca do controle da velocidade na posição de “iniciar”.
e  Gire o interruptor de partida no sentido horário para a posição “iniciar”.

        

r  Se o motor for ligado, remova imediatamente sua mão do interruptor de partida.
t  Se após 10 segundos o motor não for acionado, aguarde 15 segundos e tente dar a partida novamente.

Se o motor funcionar durante muito tempo, a tensão da bateria poderá 
diminuir e o motor poderá ser danificado.
Quando o motor estiver funcionando mantenha o interruptor de partida 
na posição “LIGADO”(ON).

(2) Bateria
q Verifique mensalmente o nível de líquido na bateria. Se o nível estiver abaixo da marca do limite mínimo preencha 

com água destilada até a marca do limite superior.
 

Se não houver água suficiente na bateria a corrente não será suficiente para mover o 
motor. Por esse motivo mantenha sempre o nível de líquido entre as marcas. 

Se o nível de liquido estiver acima da marca do limite superior, poderá espirrar nas partes 
próximas e causar corrosão.
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Não utilize gasolina como combustível e não retire o filtro de ar para dar partida mais rápida no 
motor, pois isto poderá causar uma explosão.

DIAGRAMA DA FIAÇÃO ELÉTRICA

gerador

regulador

bateria

motor de arranque 
de 12V

Interruptor de partida 
do motor a diesel
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Funcionamento e Parada do Motor a Diesel

Funcionamento do motor
(1)  Ao acionar o motor, verifique a pressão do óleo, pois caso contrário o motor poderá ser danificado.
 

Se aparecer a cor vermelha, indica 
que a pressão está normal e o motor 
poderá funcionar. Caso contrário o 
funcionamento deverá ser interrompido 
imediatamente.

(2)  Pré-aqueça a máquina por 3 minutos sem carga.
(3)  Coloque a alavanca de controle da velocidade na posição exigida.

 Utilize a alavanca de controle da velocidade para controlar a velocidade do motor.
 Não afrouxe ou reajuste o parafuso limitador da velocidade ou o parafuso limitador de enchimento 

do óleo para não alterar o desempenho da máquina.
 

Parafuso Limitador da Velocidade

Quando a máquina estiver em funcionamento, verifique:
(1)  Se há som ou vibração anormal;
(2)  Se a combustão não está boa ou se há excesso de velocidade;
(3)  Se a cor dos gases de escape está anormal (preta ou muito branca).
 Se qualquer desses fenômenos for detectado, desligue imediatamente o motor e entre em contato com o vendedor 

local.

Parada do motor
(1) Antes de interromper o funcionamento do motor coloque a alavanca de controle da velocidade na posição de mínimo 

e acione o motor sem carga durante três minutos.
          
          Alavanca da Velocidade
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(3) Coloque a alavanca de controle da velocidade na posição de “parada”.

Ao interromper o funcionamento do motor diminua a carga gradualmente, pois uma parada brusca 
poderá causar aumento anormal da temperatura.
Não utilize a alavanca de descompressão para parar o motor.

(4) Coloque o registro de combustível na posição “S”(posição de parada)
          Alavanca do Registro de Combustível

(4)  Se o motor possuir partida com motor de arranque coloque o interruptor de partida na posição “DESLIGADO”.
(5)  Puxe o acionador de partida manual até sentir resistência (o que significa ter atingido o ponto do curso de compressão 

onde as válvulas de admissão e escape estão fechadas) e conduza o cabo de volta a sua posição natural, para evitar 
a formação de ferrugem quando o motor não estiver em uso.

Nota: o acionador deve ser puxado somente no momento que o funcionamento do motor for interrompido. Caso 
contrário, o motor poderá ser danificado.
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MANUTENÇÃO DO MOTOR A DIESEL

Verificações Diárias e Manutenção
Verifique se o nível do óleo de lubrificação está entre os limites mínimo e máximo.
Verifique se há vazamento de óleo.
Remova a oleosidade, o pó do motor e os acessórios e mantenha-os limpos.
Resolva os problemas de mau funcionamento detectados durante a operação.

Verificação Normal e Manutenção
A verificação normal e a manutenção são muito importantes para a operação normal e a durabilidade do motor. 
A tabela seguinte indica o que é necessário e quando realizar a verificação do motor. As marcas mostram ferramentas 
especiais ou técnicas necessárias para realizar a manutenção. Entre em contato com nosso vendedor local.

Tempo  

   Item
Diariamente Após 20 horas 

ou 1 mês

Após 100 
horas ou a 

cada 3 meses

Após 500 
horas ou a 

cada 6 meses

Após 1000 
horas ou a 
cada ano

Verifique e aperte parafusos e porcas ○
Verifique e coloque óleo lubrificante ○

Troque o óleo ○
(Primeira vez)

○
(Segunda vez e 
nas próximas)

Limpe e troque o filtro de óleo ○ ●
(Troque)

Verifique se não há vazamento de óleo ○

Troque o elemento filtrante

Os ciclos de verificação e 
manutenção serão realizados 

com maior frequência em locais 
empoeirados.

Limpe o tanque de combustível Mensalmente

Limpe ou troque o filtro do combustível ○
(Limpe)

○
(Troque)

Verifique o bocal ●
Verifique a bomba de injeção ●

Verifique o tubo do combustível
○

(Troque se for 
necessário)

Ajuste a folga da válvula de admissão e escape ●
(Primeira vez)

Esmerilhe o suporte da válvula de admissão e 
escape ●

Troque o anel do pistão ●
Verifique o nível do líquido na bateria ○  Mensalmente 

Limpe o elemento filtrante do ar
○

(Limpe a cada mês 
ou 50 horas)
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Limpe e troque o filtro do combustível
Para garantir máximo desempenho do motor o filtro de combustível deve ser limpo diariamente. 
Tire o filtro do tanque e limpe-o.

Puxe o filtro para removê-lo
Limpe A cada seis meses ou 500 horas
Troque A cada ano ou 1000 horas

Retire a porca

                  Retire a porca de combustível

     Drene o combustível
Retire a bomba de combustível de alta pressão

Troque o filtro do óleo de lubrificação

Limpe A cada 500 horas

Troque A cada 1000 horas ou por 
ocasião da manutenção

Puxe o filtro

Arruela de vedação

Troca de lubrificante

Troque Período de operação

Primeira Primeiro mês ou após 20 horas

Segunda e seguintes A cada três meses ou 100 horas



- 15 -

.

Troque o elemento filtrante do ar.

        Elemento filtrante do filtro de ar

Troque A cada seis meses ou 500 horas 
(ou antes se for necessário)

Não utilize detergente para limpar o elemento filtrante. 
Se for necessário, utilize uma escova macia para a limpeza

Não acione a máquina sem o elemento filtrante ou com um que estiver em mau estado.
A presença de elemento filtrante obstruído na máquina significa menor quantidade de ar na câmara de combustão, 
menor potência de saída e aumento do consumo de combustível e de óleo lubrificante. Limpe o elemento filtrante 
com frequência.

Armazenamento Durante Longo Período.
 Se o motor tiver de ser armazenado por um longo período, aja do seguinte modo:

(1) Acione o motor durante três minutos e desligue o motor.
(2) Antes que a máquina resfrie drene o óleo lubrificante usado e coloque óleo novo

(3) Retire o plugue de borracha da tampa do eixo oscilante, coloque 2 ml de lubrificante e recoloque o plugue.

         Abertura da Entrada de Óleo           Parafuso do Óleo

(4) Acionador de partida manual
 Coloque a alavanca de descompressão para baixo no ponto em que não há compressão e puxe o acionador de 

partida duas a três vezes.

Partida com Motor de Arranque.

.
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Mantenha a alavanca de descompressão no ponto sem compressão e deixe o motor girar por 2 a 3 segundos com o 
interruptor de partida na posição “iniciar” (não acione o motor).

(5) Puxe a alavanca de descompressão e o acionador de partida lentamente até sentir resistência (ou seja, no ponto 
do curso de compressão onde as válvulas de admissão e escape estão fechadas, que pode evitar a ocorrência de 
corrosão no motor).

(6) Remova o pó e a oleosidade do motor e coloque-o em local seco.
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MAU FUNCIONAMENTO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE 
MOTORES A DIESEL

Problemas de Motores que Não Conseguem Funcionar e Soluções

PROBLEMA SOLUÇÕES

O tempo está frio, o óleo 
lubrificante está mais viscoso

Coloque óleo lubrificante na caixa do virabrequim após pré-aquecimento. Coloque óleo 
lubrificante no distribuidor de entrada.
Desmonte a correia de conexão da máquina e acione o motor a diesel. Quando o motor 
estiver aquecido, interrompa o seu funcionamento e recoloque as correias. Acione o motor 
novamente.

Mau funcionamento do sistema 
de combustível.
O combustível está misturado 
com água

Limpe o tanque e o tubo de combustível, substitua o combustível.

O combustível está viscoso e não 
escoa com facilidade Utilize o combustível especificado.

Presença de ar no sistema de 
combustível Drene o ar e reaperte cada conexão do tubo do sistema de combustível.
Pouca ou quase nenhuma injeção 
de combustível, a pulverização 
não está boa

Verifique a posição da alavanca de controle do combustível, limpe o bocal de pulverização, 
bomba de combustível e mantenha; ou se for necessário troque a bomba e o bocal.

Combustão incompleta
O bocal de pulverização não está bom, o ângulo de saída não está correto, a gaxeta do 
cabeçote do cilindro está vazando e a pressão de compressão não é suficiente. Solucione de 
acordo com a causa do problema.

Fornecimento de diesel é 
interrompido

Há pouco combustível no tanque. Coloque combustível no tanque. Se o tubo ou filtro de 
combustível estiver entupido, desentupa-o.

A compressão no cilindro não é 
suficiente.
A porca no cabeçote do cilindro 
não está com aperto suficiente ou 
a gaxeta do cilindro está vazando 
ou danificada.

Aperte a porca do cabeçote do cilindro. Verifique a gaxeta do cilindro de acordo com a 
sequência da linha diagonal e a exigência padrão. Se a gaxeta for trocada, aperte a porca do 
cabeçote do cilindro depois de realizar o pré-funcionamento do motor.

A abertura do anel do pistão está 
muito grande devido ao desgaste Troque o anel do pistão

As aberturas dos anéis do pistão 
se alinham e ocorre vazamento Coloque cada abertura dos anéis do pistão em ângulo de 120°

Os anéis do pistão estão 
seriamente aderidos ou quebrados Limpe com diesel combustível ou troque os anéis.

Vazamento nas válvulas de gás Esmerilhe as válvulas de gás, se a ranhura estiver muito profunda envie à fábrica para obter 
uma solução.

A folga da válvula não está 
correta Ajuste a folga de acordo com a especificação.

A haste da válvula está presa ao 
guia do tubo Desmonte a válvula de gás e limpe a haste e o guia do tubo.
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Problemas de Motor a Diesel com Potência Insuficiente e Soluções

PROBLEMA SOLUÇÕES
Mau funcionamento do 
sistema:
Obstrução do tubo ou do filtro de 
combustível

Verifique o registro de combustível. Deve ser possível abri-lo completamente.
Limpe o tubo e o filtro do combustível.

O bombeamento do combustível 
não está bom Mantenha ou substitua as peças danificadas da bomba de combustível.

Mau funcionamento do bocal:
A pressão de injeção não está 
correta

Ajuste a pressão de injeção.

Depósito de carvão no orifício de 
pulverização Limpe

Válvula de agulha presa Limpe ou troque.

A conexão entre a válvula de 
agulha e o corpo da válvula está 
frouxa

Troque

Filtro de ar obstruído Desmonte e limpe ou troque o elemento filtrante

A velocidade não é 
suficientemente alta

Verifique a velocidade do motor a diesel com tacômetro. Regule o parafuso limitador de alta 
velocidade.

Problemas de Parada Automática do Motor e Soluções

PROBLEMA SOLUÇÕES
Mau funcionamento do sistema 
do combustível:
Sem combustível

Adicione combustível.

Tubo ou filtro de combustível 
obstruído Limpe.

Ar no sistema de combustível Elimine o ar.

Válvula de agulha do bocal presa Limpe, esmerilhe o bocal ou troque se for necessário.

Filtro de ar obstruído Escove o elemento filtrante.

A carga aumenta subitamente Reduza a carga.

Problemas de Exaustão Com Fumaça Preta e Soluções

PROBLEMA SOLUÇÕES

Sobrecarga Reduza a carga. Se a máquina em operação não estiver integrada de forma adequada, 
troque-a.

A injeção de combustível não 
está boa

Verifique a pressão de injeção e a condição do pulverizador e corrija. Se o bocal estiver 
danificado, troque-o.

Não há ar suficiente ou está com 
vazamento Limpe o filtro de ar, verifique a causa do vazamento e conserte.
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Problemas de Exaustão com Fumaça Azul e Soluções

PROBLEMA SOLUÇÕES

Há óleo da máquina no cilindro Verifique o nível de óleo e se estiver em excesso, drene o que não for necessário

Anel do pistão está preso ou 
gasto ou sua elasticidade não 
é suficiente ou cada abertura 
de anel gira para o mesmo 
sentido fazendo com que o óleo 
lubrificante vá para cima

Verifique, troque o anel do pistão e cruze as posições de abertura.

A folga entre cilindro e pistão é 
muito grande Conserte ou troque.

Válvula e guia estão gastos Troque.

Problema de Exaustão com Fumaça Branca e Soluções

PROBLEMA SOLUÇÕES
Há água misturada ao diesel Limpe o tanque e o filtro de combustível diesel e troque o combustível diesel

Métodos e Posições de Parada para Verificar Quando o Motor Está com Mau Funcionamento

PROBLEMA SOLUÇÕES
A velocidade às vezes é alta 
outras é baixa

Verifique se o sistema de controle da velocidade está funcionando de modo rápido. Verifique 
se há ar no tubo de combustível.

Ruído anormal repentino Verifique cada parte móvel cuidadosamente

Exaustão repentinamente com 
fumaça branca Verifique o sistema de combustível, especialmente o bocal.

Ruído de batidas metálicas 
rítmicas no cilindro O ângulo de fornecimento de combustível é muito grande. Ajuste-o.



TERMO DE GARANTIA

Este produto é garantido contra defeitos de material e de fabricação por um período de 6 (seis) meses para uso residencial 
normal ou por 3 (três) meses para uso comercial 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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