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Como proceder com este 
documento

Como utilizador deste aparelho, 
leia integralmente e com atenção 
estas instruções de serviço, 
antes da primeira utilização. 
Proceda em conformidade e guarde 
estas instruções de serviço em local 
seguro, para posterior utilização. 
Nunca permita que crianças ou ou-
tras pessoas que não conheçam 
estas instruções de serviço, utilizem 
o aparelho.
Nestas instruções de serviço exis-
tem indicações sobre segurança 
que
– chamam a atenção para perigos 

relacionados com o motor,
– chamam a atenção para os riscos 

de ferimentos,
– mostram como o risco de ferimen-

tos pode ser evitado ou reduzido.
As indicações sobre segurança 
nestas instruções de serviço, são 
assinaladas como se refere a seguir:

mÉêáÖç
^ëëáå~ä~=ìã=éÉêáÖç=áãÉÇá~íçK=
`~ëç ÉëíÉ=~îáëç=å©ç=ëÉà~=êÉëéÉáJ
í~ÇçI=ÅçêêÉJëÉ=ç=êáëÅç=ÇÉ=ãçêíÉ=
çì ÑÉêáãÉåíçë=ãìáíç=Öê~îÉëK

^íÉå´©ç>
^ëëáå~ä~=ìã~=ëáíì~´©ç=éÉêáÖçë~K=
`~ëç=ÉëíÉ=~îáëç=å©ç=ëÉà~=êÉëéÉáí~ÇçI=
ÅçêêÉJëÉ=ç=êáëÅç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë=äáÖÉáJ
êçë=çì=Ç~åçë=ã~íÉêá~áë=~=íÉêÅÉáêçëK

Indicação
Assinala indicações de utilização 
e informações importantes.

Informações na estrutura 
do motor
Figura 8
Estas informações são muito impor-
tantes na posterior identificação, 
para a encomenda de peças 
de reparação e para a Assistência 
Técnica. Registe todas as informa-
ções do motor no espaço (Figura 9).

Para sua segurança

Indicação
Seguidamente falar-se-á, basica-
mente, sobre «Aparelho». 
O motor pode ser instalado 
em diversos aparelhos.

mÉêáÖç=ÇÉ=Éñéäçë©ç=
É=ÇÉ=áåÅÆåÇáç>

^=Ö~ëçäáå~=É=çë=î~éçêÉë=Ç~=Ö~ëçäáå~=
ë©ç=ÉñíêÉã~ãÉåíÉ=áåÑä~ã•îÉáë=
É ÉñéäçëáîçëK=rã=áåÅÆåÇáç=çì=ìã~=
Éñéäçë©ç=éçÇÉã=éêçîçÅ~ê=èìÉáã~J
Çìê~ë=ãìáíç=éÉêáÖçë~ë=çì=~í¨=
~ ãçêíÉK=pÉ=~=Ö~ëçäáå~=~íáåÖáê=
ç Åçêéç=çì=ç=îÉëíì•êáçI=ä~î~ê=
áãÉÇá~í~ãÉåíÉ=~=éÉäÉ=É=ãìÇ~ê=
ÇÉ êçìé~K
Ó m~ê~=êÉ~Ä~ëíÉÅÉê=ç=ÇÉéμëáíç=
ÇÉ ÅçãÄìëí∞îÉäI=ÇÉëäáÖ~ê=ç=~é~J
êÉäÜç=É=ÇÉáñ•J=äç=~êêÉÑÉÅÉê=Çìê~åíÉI=
éÉäç=ãÉåçëI=Ççáë=ãáåìíçëI=~åíÉë=
Ç~=í~ãé~=Çç=ÇÉéμëáíç=ëÉê=~ÄÉêí~K

Ó båÅÜÉê=ç=ÇÉéμëáíç=ëμ=~ç=~ê=äáîêÉ=çì=
åìã=Éëé~´ç=ãìáíç=ÄÉã=îÉåíáä~ÇçK

Ó ríáäáò~ê=ëçãÉåíÉ=ÇÉéμëáíçë=
ÇÉ ÅçãÄìëí∞îÉä=ÜçãçäçÖ~Ççë

Ó kìåÅ~=ÉåÅÜÉê=î~ëáäÜ~ë=ÇÉ=ÅçãJ
Äìëí∞îÉä=åìã=îÉ∞ÅìäçI=åìã=íê~Åíçê=
çì=åìã=~íêÉä~Çç=Åçã=êÉîÉëíáJ
ãÉåíç=ëáåí¨íáÅçK=̀ çäçÅ~ê=~=î~ëáäÜ~=
é~ê~=ÉåÅÜÉê=~ëëÉåíÉ=åç=ëçäç=
É=~=~äÖìã~=ÇáëíßåÅá~=Çç=îÉ∞ÅìäçK

Ó q~åíç=èì~åíç=éçëë∞îÉäI=~Ñ~ëí~ê=
Ççë=îÉ∞Åìäçë=ÇÉ=Å~êÖ~=çì=Ççë=
~íêÉä~Ççë=çë=~é~êÉäÜçë=~ÅÅáçå~J
Ççë=éçê=ãçíçêÉë=É=ÉÑÉÅíì~ê=
ç êÉ~Ä~ëíÉÅáãÉåíç=åç=ëçäçK=
pÉ=í~ä=å©ç=Ñçê=éçëë∞îÉäI=~Ä~ëíÉÅÉê=
ÉëíÉ=íáéç=ÇÉ=~é~êÉäÜçë=Åçã=ìã~=
î~ëáäÜ~I=Éã=îÉò=ÇÉ=ÇáêÉÅí~ãÉåíÉ=
Ç~=ã~åÖìÉáê~=Ç~=ÄçãÄ~K

Ó aÉáñ~êI=ëÉãéêÉI=~ëëÉåí~ê=~=éçåJ
íÉáê~=Ç~=ã~åÖìÉáê~=åç=ÄçÅ~ä=
ÇÉ ÉåÅÜáãÉåíç=Çç=ÇÉéμëáíç=
çì=Ç~=î~ëáäÜ~=~í¨=ç=êÉ~Ä~ëíÉÅáJ
ãÉåíç=Éëí~ê=ÅçåÅäì∞ÇçK=
k©ç ìíáäáò~ê=~=é~íáäÜ~=ÇÉ=ÉåÖ~íÉ=
é~ê~=ÉåÅÜáãÉåíç=Åçåí∞åìçK

Ó k©ç=ÉåÅÜÉê=ÇÉã~ëá~Çç=ç=ÇÉéμJ
ëáíçK=båÅÜÉê=ç=ÇÉéμëáíç=~í¨=
ÅÉêÅ~ ÇÉ=O=Åã=~Ä~áñç=Çç=ÄçÅ~ä=
ÇÉ ÉåÅÜáãÉåíçI=é~ê~=èìÉ=ç=ÅçãJ
Äìëí∞îÉä=éçëë~=Çáä~í~êK

Ó j~åíÉê=ç=ÅçãÄìëí∞îÉä=~Ñ~ëí~Çç=
ÇÉ Ñ~∞ëÅ~ëI=ÅÜ~ã~ë=äáîêÉëI=äßãé~J
Ç~ë=ÇÉ=~îáëçI=ÑçåíÉë=ÇÉ=Å~äçê=
É çìíê~ë=ÑçåíÉë=ÇÉ=áÖåá´©çK

Ó kìåÅ~=~Ä~ëíÉÅÉê=ç=~é~êÉäÜç=ÇÉ=
ÅçãÄìëí∞îÉä=Éã=äçÅ~áë=ÑÉÅÜ~ÇçëI=
éçáëI=åÉëíÉ=Å~ëçI=éçÇÉã=Ñçêã~êJ
ëÉ=î~éçêÉë=áåÑä~ã•îÉáëK

Ó k©ç=Ñìã~êK
Ó `çåíêçä~ê=Åçã=ÑêÉèìÆåÅá~=~ë=
ã~åÖìÉáê~ë=Çç=ÅçãÄìëí∞îÉäI=
ç ÇÉéμëáíçI=~=í~ãé~=Çç=ÇÉéμëáíç=
É=éçåíçë=ÇÉ=ìåá©çI=êÉä~íáî~ãÉåíÉ=
~ Ñáëëìê~ëI=É=~=ÑìÖ~ëK=pÉ åÉÅÉëJ
ë•êáçI=ëìÄëíáíìáê=çë=ÉäÉãÉåíçë=èìÉ=
å©ç=îÉÇ~ã=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉK

Ó m~ê~=~êê~åèìÉ=Çç=ãçíçêI=Ö~ê~åíáê=
èìÉ=~=îÉä~=ÇÉ=áÖåá´©çI=ç=ÉëÅ~éÉI=
~ í~ãé~=Çç=ÇÉéμëáíç=É=ç=Ñáäíêç=
ÇÉ ~ê=Éëí©ç=ãçåí~ÇçëK

Ó k©ç=íÉåí~ê=é∑ê=ç=ãçíçê=Éã=ÑìåÅáçJ
å~ãÉåíç=ëÉã=~=îÉä~=ÇÉ=áÖåá´©ç=
ãçåí~Ç~K

Ó pÉ=Ñçá=ÇÉêê~ã~Çç=ÅçãÄìëí∞îÉäI=
~åíÉë=ÇÉ=é∑ê=ç=ãçíçê=Éã=ÑìåÅáçJ
å~ãÉåíçI=ÉëéÉê~ê=~í¨=èìÉ=ç=ÅçãJ
Äìëí∞îÉä=ëÉ=íÉåÜ~=Éî~éçê~ÇçK

Ó kç=ÑìåÅáçå~ãÉåíç=ÇÉ=~é~êÉäÜçëI=
å©ç=áåÅäáå~ê=í~åíç=ç=ãçíçê=çì=
ç ~é~êÉäÜçI=é~ê~=å©ç=ëÉ=Éåíçêå~ê=
ç=ÅçãÄìëí∞îÉäK

Ó k©ç=ìíáäáòÉ=ç=ÚÅÜçâÉÛ=EZ=Çáëéçëáíáîç=
ÇÉ=Éëíê~åÖìä~ãÉåíçFI=é~ê~=
ÇÉëäáÖ~ê=ç=ãçíçêK

Ó kç=íê~åëéçêíÉ=ÇÉ=~é~êÉäÜçëI=ÉëíÉë=
ÇÉîÉã=ëÉê=ëÉãéêÉ=íê~åëéçêí~Ççë=
Åçã=ç=ÇÉéμëáíç=î~òáçK

!
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Ó d~ëçäáå~=çì=~é~êÉäÜçë=Åçã=
ç ÇÉéμëáíç=ÅÜÉáçI=å©ç=ÇÉîÉã=
ëÉê Öì~êÇ~Ççë=éêμñáãçë=ÇÉ=áåëí~J
ä~´πÉë=ÇÉ=~èìÉÅáãÉåíçI=ÑçÖπÉëI=
~é~êÉäÜçë=ÇÉ=~èìÉÅáãÉåíç=
ÇÉ •Öì~=çì=çìíêçë=~é~êÉäÜçë=èìÉ=
ÇáëéçåÜ~ã=ÇÉ=äßãé~Ç~ë=ÇÉ=~îáëç=
çì=èìÉ=ÇáëéçåÜ~ã=ÇÉ=çìíê~ë=
ÑçåíÉë=ÇÉ=áÖåá´©çI=éçêèìÉ=~íê~î¨ë=
ÇÉä~ëI=çë=î~éçêÉë=Ç~=Ö~ëçäáå~=
éçÇÉã=áåÑä~ã~êK

mÉêáÖç=ÇÉ=Éñéäçë©ç=
É=ÇÉ=áåÅÆåÇáç>

kç=~êê~åèìÉ=Çç=ãçíçê=Ñçêã~ãJëÉ=
Ñ~∞ëÅ~ëK=^íê~î¨ë=ÇÉëí~ëI=éçÇÉã=
áåÑä~ã~êJëÉ=î~éçêÉë=ÉñáëíÉåíÉë=å~ë=
éêçñáãáÇ~ÇÉëK=fëíç=éçÇÉ=éêçîçÅ~ê=
ìã~=Éñéäçë©ç=çì=ìã=áåÅÆåÇáçK
Ó k©ç=é∑ê=ç=ãçíçê=Éã=ÑìåÅáçå~J
ãÉåíç=éêμñáãç=ÇÉ=áåëí~ä~´πÉë=ÇÉ=
ÑìåÅáçå~ãÉåíç=~=Ö•ë=Ç~åáÑáÅ~Ç~ëK

Ó k©ç=ìíáäáò~ê=èì~áëèìÉê=ãÉáçë=ëçÄ=
éêÉëë©ç=é~ê~=~ìñáäá~ê=ç=~êê~åèìÉ=
Çç=ãçíçêI=éçáë=çë=êÉÑÉêáÇçë=
î~éçêÉë=éçÇÉã=áåÑä~ã~êK

mÉêáÖç=ÇÉ=~ëÑáñá~>
lë=ãçíçêÉë=äáÄÉêí~ã=ãçåμñáÇç=ÇÉ=
Å~êÄçåçI=ìã=Ö•ë=îÉåÉåçëç=áåçÇçêç=
É=áåÅçäçêK=^=áå~ä~´©ç=ÇÉ=ãçåμñáÇç=
ÇÉ=Å~êÄçåç=éçÇÉ=éêçîçÅ~ê=ëÉåë~J
´©ç=ÇÉ=îÉêíáÖÉåëI=éÉêÇ~=ÇÉ=ÅçåÜÉÅáJ
ãÉåíç=çì=~í¨=~=ãçêíÉK
Ó bÑÉÅíì~ê=ç=~êê~åèìÉ=É=ÇÉáñ~ê=
ç ãçíçê=ÑìåÅáçå~êI=ëÉãéêÉI=
Ñçê~ ÇÉ=ÉÇáÑ∞ÅáçëK

Ó k©ç=ÉÑÉÅíì~ê=ç=~êê~åèìÉ=åÉã=
ÇÉáñ~ê=ÑìåÅáçå~ê=ç=ãçíçêI=ãÉëãç=
èìÉ=éçêí~ë=çì=à~åÉä~ë=ÉëíÉà~ã=
~ÄÉêí~ëK

mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë
rã=~êê~åèìÉ=áåîçäìåí•êáç=Çç=ãçíçê=
éçÇÉ=éêçîçÅ~ê=ÑÉêáãÉåíçë=Öê~îÉëI=
ìã=áåÅÆåÇáç=çì=ÅÜçèìÉë=Éä¨ÅíêáÅçëK
Ó ^åíÉë=ÇÉ=èì~áëèìÉê=íê~Ä~äÜçë=
ÇÉ ~Ñáå~´©ç=çì=ÇÉ=êÉé~ê~´©ç=Çç=
ãçíçêI=ÇÉëäáÖìÉ=ç=íÉêãáå~ä=Ç~=îÉä~=
É=ã~åíÉåÜ~Jç=~Ñ~ëí~Çç=Ç~=îÉä~K

Ó m~ê~=íÉëíÉë=ÇÉ=áÖåá´©çI=ìíáäáòÉ=
ëçãÉåíÉ=ìã=~é~êÉäÜç=ÇÉ=íÉëíÉë=
ÜçãçäçÖ~ÇçK

Ó k©ç=ÉÑÉÅíì~ê=íÉëíÉë=ÇÉ=áÖåá´©ç=
Åçã=~=îÉä~=ÇÉëãçåí~Ç~K

mÉêáÖç=ÇÉ=èìÉáã~Çìê~ë>=
mÉêáÖç=ÇÉ=áåÅÆåÇáç>

rã=ãçíçê=Éã=ÑìåÅáçå~ãÉåíç=
éêçÇìò=Å~äçêK=
`çãéçåÉåíÉë=Çç=ãçíçêI=éêáåÅáé~äJ
ãÉåíÉ=ç=ÉëÅ~éÉI=ÑáÅ~ã=ÉñíêÉã~J
ãÉåíÉ=èìÉåíÉëK=l=Åçåí~Åíç=Åçã=
çë ãÉëãçë=éçÇÉ=éêçîçÅ~ê=
èìÉáã~Çìê~ë=Öê~îÉëK
`çêéçë=Éëíê~åÜçë=ÅçãÄìëí∞îÉáëI=
Åçãç=ÑçäÜ~ëI=êÉäî~I=~êÄìëíçëI=
éçÇÉã=éÉÖ~ê=ÑçÖçK
Ó aÉáñÉ=~êêÉÑÉÅÉê=ç=ÉëÅ~éÉI=ç=ÄäçÅç=
Çç=ÅáäáåÇêç=É=~ë=~äÜÉí~ë=ÇÉ=êÉÑêáÖÉJ
ê~´©ç=~åíÉë=ÇÉ=äÜÉë=íçÅ~êK

Ó j~åíÉåÜ~=~ë=Åêá~å´~ë=~Ñ~ëí~Ç~ë=
Çç=ãçíçê=èìÉåíÉ=çì=Éã=ÑìåÅáçå~J
ãÉåíçK

Ó ^Ñ~ëíÉ=Åçêéçë=Éëíê~åÜçë=áåÑä~ã•J
îÉáë=Ç~ë=éêçñáãáÇ~ÇÉë=Çç=ÉëÅ~éÉ=
É=Çç=ÅáäáåÇêçK

mÉêáÖç=ÇÉ=ÅÜçèìÉë=Éä¨ÅíêáJ
Åçë>=mÉêáÖç=ÇÉ=áåÅÆåÇáç>

^ë=Ñ~∞ëÅ~ë=ÇÉ=áÖåá´©ç=éçÇÉã=éêçîçJ
Å~ê=áåÅÆåÇáçë=çì=ÅÜçèìÉë=Éä¨ÅíêáÅçëK

mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë
mÉ´~ë=Éã=êçí~´©ç=éçÇÉã=íçÅ~ê=
çì ~êê~ëí~ê=ã©çëI=é¨ëI=Å~ÄÉäçëI=
îÉëíì•êáç=çì=ëì~ë=éÉ´~ëK=fëíç=éçÇÉ=
éêçîçÅ~ê=ÑÉêáãÉåíçë=Öê~îÉëK
Ó ríáäáò~ê=ç=~é~êÉäÜç=ëçãÉåíÉ=
Åçã Çáëéçëáíáîçë=ÇÉ=éêçíÉÅ´©ç=
áåëí~ä~ÇçëK

Ó j~åíÉê=~ë=ã©çë=É=çë=é¨ë=~Ñ~ëí~J
Ççë=ÇÉ=éÉ´~ë=Éã=êçí~´©çK

Ó `~ÄÉäçë=äçåÖçë=ÇÉîÉã=ëÉê=éêÉëçë=
~åíÉë=ÇÉ=ÉÑÉÅíì~ê=ìã=íê~Ä~äÜç=
É Öì~êÇÉ=~ë=éÉ´~ë=ÇÉ=àç~äÜ~êá~K

Ó k©ç=ìë~ê=îÉëíì•êáç=ä~êÖçI=Ñáçë=
éÉåÇìê~Ççë=çì=éÉ´~ë=èìÉ=ëÉ=
éçëë~ã=ÉãÄ~ê~´~êK

mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë
^=ê•éáÇ~=êÉÅçäÜ~=Çç=Å~Äç=ÇÉ=~êê~åJ
èìÉ=EÅçåíê~ÖçäéÉI=éK=ÉñKI=ÇÉîáÇç=
~ ìã~=Ñ~äÜ~=ÇÉ=áÖåá´©çFI=éìñ~=~=ã©ç=
É=ç=Äê~´ç=ã~áë=ê~éáÇ~ãÉåíÉ=å~=
ÇáêÉÅ´©ç=Çç=ãçíçê=Çç=èìÉ=ëÉ=éçÇÉ=
ÇÉáñ~ê=ç=éìåÜç=Çç=Å~Äç=ÇÉ=~êê~åJ
èìÉK=fëëç=éçÇÉ=éêçîçÅ~ê=ÑÉêáãÉåíçë=
åç=ìíáäáò~ÇçêK

Ó m~ê~=~êê~åèìÉ=Çç=ãçíçêI=éìñÉ=
äÉåí~ãÉåíÉ=ç=Å~ÄçI=~í¨=ëÉåíáê=
êÉëáëíÆåÅá~=ÉI=ÇÉéçáëI=éìñÉ=
ç=Å~Äç=Åçã=ìã=éìñ©ç=ê•éáÇçK

Ó ^åíÉë=Çç=~êê~åèìÉ=Çç=ãçíçêI=
íçÇçë=çë=çÄàÉÅíçë=ÅçäçÅ~Ççë=
ëçÄêÉ=ÉäÉ=ÇÉîÉã=ëÉê=êÉíáê~ÇçëK

Ó `çãéçåÉåíÉë=ÇáêÉÅí~ãÉåíÉ=
äáÖ~ÇçëI=Åçãç=äßãáå~ë=ÇÉ=ÅçêíÉI=
îÉåíáä~ÇçêÉëI=éÉ´~ë=ÇÉ=~ÅÅáçå~J
ãÉåíçI=íÆã=èìÉ=Éëí~ê=ÄÉã=Ñáñ~ëK

mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë=
a~åçë åç=~é~êÉäÜç>

k©ç=ë©ç=~ìíçêáò~Ç~ë=~äíÉê~´πÉë=å~ë=
~Ñáå~´πÉë=éê¨îá~ë=Çç=ãçíçê=ÉÑÉÅíì~J
Ç~ë=å~=Ñ•ÄêáÅ~K

Símbolos no aparelho
No motor existem indicações sobre 
segurança e de aviso, representa-
das por símbolos ou pictogramas. 
Os símbolos têm, individualmente, 
os seguintes significados:

Atenção! Aviso sobre 
uma fonte de perigo.

Antes da colocação 
em funcionamento, 
ler as instruções 
de serviço!

Aviso sobre uma 
superfície quente!

Aviso sobre vapores 
venenosos!

Não usar o aparelho 
em caso de chuva!

A gasolina é inflamá-
vel!

Usar combustível 
sem chumbo!

Mantenha estes símbolos no 
aparelho sempre bem legíveis

!

!

!

!

!

!

!

!
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Indicações sobre 
o motor

Nestas instruções de utilização 
são descritos vários modelos. 
As representações gráficas podem 
divergir do aparelho adquirido 
no que diz respeito a detalhes.
Compare a figura 1 com o seu 
aparelho. Familiarize-se com ele, 
veja onde se localizam os diversos 
elementos de comando e os dispo-
sitivos de regulação.
Figura 1

1 Tampa do depósito
2 Punho do cabo de arranque
3 Tampa de enchimento de óleo/

vareta de controlo de nível
4 Cobertura do motor
5 Escape
6 a) vela de ignição

b) terminal da vela
7 «Primer» (conforme o modelo)
8 Filtro de ar
9 Botão para ligar/desligar 

(conforme o modelo)
10 Alavanca de «Choke» 

(estrangulador) 
(conforme o modelo)

11 Torneira de gasolina 
(conforme o modelo)

Indicações sobre 
funcionamento

Controlo antes do funcio-
namento
Tipos de óleo recomendados

^íÉå´©ç>
l=~é~êÉäÜç=¨=ÑçêåÉÅáÇç=ëÉã=μäÉç=
É ëÉã=ÅçãÄìëí∞îÉä=åç=ãçíçêK=
pÉ=ç=ãçíçê=Éåíê~ê=Éã=ÑìåÅáçå~ãÉåíç=
ëÉã=μäÉç=ëìÑáÅáÉåíÉI=ÉäÉ=éçÇÉ=ëçÑêÉê=
Ç~åçë=áãéçêí~åíÉëK=bëíÉë=Ç~åçë=å©ç=
Éëí©ç=ÅçÄÉêíçë=éÉä~=Ö~ê~åíá~K
 Antes do arranque do motor, 

coloque óleo no reservatório 
correspondente. 
Não o encha demasiado. 
O reservatório tem uma capaci-
dade de ca. de 0,6 litros.

Só utilizar óleo de 4 tempos com 
a classificação SF/SG/SH/SJ 
ou superior.

Seleccionar a viscosidade do óleo 
dependente da temperatura am-
biente a partir da seguinte tabela:

a) viscosidade única
b) viscosidade múltipla

Recomenda-se SAE30 no tipo 
A e SAE 10W-30 no tipo B para 
utilização geral numa gama 
de temperatura normal. 
Se for utilizado óleo com uma 
viscosidade simples, esta deve 
ser seleccionada na tabela, em 
conformidade com a temperatura 
média no local de utilização.

^íÉå´©ç>
aÉîáÇç=¶=ìíáäáò~´©ç=Çìã=μäÉç=ÇÉ=
èì~äáÇ~ÇÉ=áåÑÉêáçê=çì=ÇÉ=ìã=μäÉç=
é~ê~=ãçíçêÉë=ÇÉ=O=íÉãéçëI=~=
Çìê~´©ç=Çç=ãçíçê=éçÇÉ=ëÉê=êÉÇìòáÇ~=
çì=ç=ãçíçê=éçÇÉ=ëçÑêÉê=Ç~åçëK

Controlar o nível do óleo

^íÉå´©ç>
kìã~=çéÉê~´©ç=ÇÉ=ÅçåíêçäçI=ç=~é~J
êÉäÜç=ÇÉîÉ=ëÉê=ÅçäçÅ~Çç=ëçÄêÉ=ìã~=
ëìéÉêÑ∞ÅáÉ=éä~å~=Åçã=ç=ãçíçê=ÇÉëJ
äáÖ~ÇçK
Figura 2
 Desaparafusar a tampa de enchi-

mento de óleo (1) e limpar a vareta 
de controlo de nível. 

 Introduzir a vareta indicadora 
do nível de óleo na tubuladura 
de enchimento.
Aparafusar um quarto de volta.

 Desenroscar a vareta indicadora 
do nível de óleo.

 Puxar a vareta indicadora do nível 
de óleo para fora e controlar 
o nível do óleo.
Se o nível estiver muito baixo, 
vá deitando óleo, lentamente, 
até ser atingida marcação «max» 
na vareta. 

 Aparafusar bem a vareta de con-
trolo de nível, antes do arranque 
do motor.

^íÉå´©ç>
k©ç=ÇÉáí~ê=ÇÉã~ëá~Çç=μäÉç=ÇÉåíêç=
Çç=ÇÉéμëáíç=êÉëéÉÅíáîçK=
pÉ=Ñçê=ÇÉáí~Çç=ÇÉã~ëá~Çç=μäÉçI=áëëç=
éçÇÉ=éêçîçÅ~ê=Ç~åçë=åç=ãçíçêI=
äáÄÉêí~´©ç=ÇÉ=ÑìãçI=ÇáÑáÅìäÇ~ÇÉë=
ÇÉ ~êê~åèìÉI=îÉä~=ÇÉ=áÖåá´©ç=Åçã=
ÑìäáÖÉã=çì=Ñáäíêç=ÇÉ=~ê=ëìàç=ÇÉ=μäÉçK

Combustíveis recomendados

mÉêáÖç
Ó ^=Ö~ëçäáå~I=ëçÄ=ÇÉíÉêãáå~Ç~ë=
ÅçåÇá´πÉëI=¨=ÉñíêÉã~ãÉåíÉ=
áåÑä~ã•îÉä=É=éÉêáÖçë~ãÉåíÉ=
Éñéäçëáî~K

Ó oÉ~Ä~ëíÉÅÉê=ç=ÇÉéμëáíç=ëμ=åìã=
~ãÄáÉåíÉ=ÄÉã=~êÉà~Çç=É=Åçã=
ç ãçíçê=ÇÉëäáÖ~ÇçK=
k~=òçå~=éÉêáÑ¨êáÅ~=Çç=ÇÉéμëáíç=
çì åç=äçÅ~ä=ÇÉ=~êã~òÉå~ãÉåíç=ÇÉ=
ÅçãÄìëí∞îÉáë=å©ç=Ñìã~ê=É=Éäáãáå~ê=
íçÇ~ë=~ë=ÑçåíÉë=ÇÉ=áÖåá´©çK

Ó k©ç=ÉåÅÜÉê=ÇÉã~ëá~Çç=ç=
ÇÉéμëáíç=Ç~=Ö~ëçäáå~=Eåç=ÄçÅ~ä=ÇÉ=
ÉåÅÜáãÉåíç=å©ç=ÇÉîÉ=~Åìãìä~êJ
ëÉ=ÅçãÄìëí∞îÉäFK=aÉéçáë=Çç=
ÉåÅÜáãÉåíç=Çç=ÇÉéμëáíçI=
ÅÉêíáÑáèìÉJëÉ=ÇÉ=èìÉ=~=í~ãé~=Çç=
ÇÉéμëáíç=Éëí•=ÑÉÅÜ~Ç~=É=
ÄäçèìÉ~Ç~

Ó qÉê=~íÉå´©ç=èìÉI=åç=ÉåÅÜáãÉåíç=Çç=
ÇÉéμëáíçI=å©ç=ÇÉîÉ=ëÉê=ÇÉêê~ã~Çç=
èì~äèìÉê=ÅçãÄìëí∞îÉäK=
`çãÄìëí∞îÉä ÇÉêê~ã~Çç=çì=
î~éçêÉë=Ç~=Ö~ëçäáå~=éçÇÉã=
áåÑä~ã~êK=
pÉ=Ñçá=ÇÉêê~ã~Çç=ÅçãÄìëí∞îÉäI=
îÉêáÑáÅ~ê=ëÉ=ç=äçÅ~ä=Éëí•=ëÉÅçI=
~åíÉë Çç=ãçíçê=îçäí~ê=~=ëÉê=äáÖ~ÇçK

Ó bîáí~ê=Åçåí~Åíçë=êÉéÉíáÇçë=çì=éêçJ
äçåÖ~Ççë=Çç=ÅçãÄìëí∞îÉä=Åçã=~=
éÉäÉ=çì=~=áå~ä~´©ç=ÇÉ=î~éçêÉëK

mÉêáÖç=ÇÉ=Ç~åçë=åç=ãçíçê>
Ó k©ç=ãáëíìê~ê=ÅçãÄìëí∞îÉä=Åçã=
μäÉçK

Ó ríáäáò~ê=ëçãÉåíÉ=ÅçãÄìëí∞îÉä=
äáãéçI=ÑêÉëÅç=É=ëÉã=ÅÜìãÄçK

Ó ríáäáò~ê=ëçãÉåíÉ=ÅçãÄìëí∞îÉä=Åçã=
UT=çì=ã~áë=çÅí~å~ëK

Ó k©ç=ìíáäáò~ê=åÉåÜìã=ÅçãÄìëí∞îÉä=
Ç~=ÉëéÉÅáÑáÅ~´©ç=b=URLbNR>

-30º -20º

10w
20w
20

30
40

20w40, 20w50
15w40, 15w50

10w40
10w30

-10º 0º 10º 20º 30º40º(ºC)
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b
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Ó ^ë=êÉëÉêî~ë=ÇÉ=ÅçãÄìëí∞îÉä=å©ç=
éçÇÉã=ëÉê=ëìéÉêáçêÉë=~=ìã~=
èì~åíáÇ~ÇÉ=éçëë∞îÉä=ÇÉ=Åçåëìãáê=
åç=éê~òç=ÇÉ=PM=Çá~ëK

Ó qÉê=~íÉå´©ç=é~ê~=èìÉ=å©ç=ÉåíêÉ=
ëìàáÇ~ÇÉI=éçÉáê~=çì=•Öì~=é~ê~=
ÇÉåíêç=Çç=ÇÉéμëáíç

Controlar o nível de 
enchimento de gasolina

^íÉå´©ç>
^åíÉë=ÇÉ=ÉåÅÜÉê=ç=ÇÉéμëáíçI=ÇÉáñÉ=ç=
ãçíçê=~êêÉÑÉÅÉê=Çìê~åíÉ=Ççáë=
ãáåìíçëK
 Antes de desmontar a tampa e de 

encher o depósito, limpe a zona 
envolvente do bocal.

 Encher o depósito até cerca de 2 
cm abaixo do bocal de 
enchimento, para que o 
combustível possa dilatar.

Arranque do motor

mÉêáÖç
j~åíÉê=~ë=ã©çë=É=çë=é¨ë=ëÉãéêÉ=
~Ñ~ëí~Ççë=ÇÉ=éÉ´~ë=Éã=ãçîáãÉåíçK=
k©ç=ìíáäáò~ê=èì~äèìÉê=ãÉáç=~ìñáäá~ê=
ÇÉ ~êê~åèìÉ=ëçÄ=éêÉëë©çK=
lë=î~éçêÉë=ë©ç=áåÑä~ã•îÉáëK

mÉêáÖç=
oÉëéÉáí~ê=íçÇ~ë=~ë=áåÇáÅ~´πÉë=
ÇÉ ìíáäáò~´©ç=Ç~ë=áåëíêì´πÉë=
ÇÉ ëÉêîá´ç=Çç=~é~êÉäÜç=åç=èì~ä=
ÉëíÉ ãçíçê=Éëí•=áåëí~ä~ÇçK

Indicações:
Alguns modelos não têm
– «Choke» nem «Primer»:

O motor ajusta-se automatica-
mente à respectiva operação 
de arranque.

– Não tem alavanca de acelerador:
A velocidade da rotação é regu-
lada automaticamente. 
O motor funciona, sempre, com 
a velocidade de rotação optimi-
zada.

Figura 3

Preparar o motor para 
o arranque
Com o motor frio:
 Colocar a alavanca de acelerador 

(1; se existente) na posição .

ou
 Accionar o estrangulador, ou seja, 

puxar a alavanca de «Choke» (10, 
figura 1; caso exista) para fora.

ou
 Pressionar o «Primer» (7, Figura1; 

se existente):
– Com temperaturas acima 

de 10 °C: Pressionar 1–3x
– Com temperaturas abaixo 

de 10 °C: Pressionar 3–5x

Indicações:
– Ao pressionar, tapar o furo de 

purga de ar com o dedo no botão 
do «Primer».

– Se o motor não arrancar, accionar 
novamente o «Primer».

Com o motor quente:
 Colocar a alavanca de acelerador 

(1; se existente) na posição 
MAX/ .

Indicação
Mesmo com um motor quente 
pode, eventualmente, ser neces-
sário,
– accionar o «Choke» 

(caso exista disponível)
ou
– accionar o «Primer» 

(caso exista disponível) 1x.

Arranque com o dispositivo de 
arranque manual
 Abrir a torneira de gasolina 

(11, figura 1; caso exista).
 Colocar o botão para ligar/des-

ligar do motor (9, fig. 1; caso 
existente) na posição «On/I».

 Posicionar-se atrás do aparelho, 
pressionar a haste de segurança 
(2; se existente) para baixo 
e mantê-la premida contra 
a longarina.

 Puxar lentamente o cabo 
de arranque (3) para fora, 
até se sentir resistência. 
Depois, puxar rapidamente e com 
força, para vencer a compressão 
e evitar o contragolpe. 
Se for necessário, repetir a opera-
ção.

^íÉå´©ç>
k©ç=ÇÉáñ~ê=~=ã~åÉíÉ=Çç=Å~Äç=
ÇÉ ~êê~åèìÉ=Éåêçä~ê=ê~éáÇ~ãÉåíÉ=
Åçåíê~=ç=ãçíçêK=
aÉáñ•Jäç=êÉíêçÅÉÇÉê=äÉåí~ãÉåíÉI=
é~ê~=Éîáí~ê=èìÉ=ç=Çáëéçëáíáîç=
ÇÉ ~êê~åèìÉ=ÑáèìÉ=Ç~åáÑáÅ~ÇçK

Arranque com o dispositivo 
de arranque eléctrico 
(conforme o modelo)
 Desligar o carregador da rede 

e do aparelho.
 Abrir a torneira de gasolina 

(11, figura 1; caso exista).
 Colocar o botão para ligar/des-

ligar do motor (9, fig. 1; caso 
existente) na posição «On/I».

 Posicionar-se atrás do aparelho, 
pressionar a haste de segurança 
(2; se existente) para baixo 
e mantê-la premida contra 
a longarina.

 Rodar a chave na longarina guia 
(4) para a direita e segurar, até 
o motor arrancar. 
– Uma tentativa de arranque 

no máximo 5 segundos.
– Antes da próxima tentativa 

esperar 20 segundos.

Depois do motor ter arrancado
 Colocar a alavanca de acelerador 

(se existente) na posição preten-
dida:

= velocidade de rotação 
do motor mais elevada

= velocidade de rotação 
do motor mais lenta

 Pressionar a alavanca de «Choke» 
(10, figura 1; caso exista) para 
dentro, assim que o motor já 
estiver quente.

Parar o motor
Figura 3
 Libertar a haste de segurança 

(se existente).
ou
 Colocar a alavanca de acelerador 

(se existente) na posição de 
STOP/ .

ou
 Colocar o botão para ligar/des-

ligar do motor (9, fig. 1; caso 
existente) na posição «Off/0».

!

!
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 Fechar a torneira de gasolina (11, 
figura 1; caso exista).

Indicação
Se desligar ou abandonar o apa-
relho, retirar a chave da ignição 
(se existente).

Manutenção

mÉêáÖç
^åíÉë=Ç~=ÉñÉÅì´©ç=ÇÉ=íçÇçë=çë=íê~J
Ä~äÜçëI=Åçãç=íê~Ä~äÜçë=ÇÉ=ã~åìíÉåJ
´©ç=É=ÇÉ=äáãéÉò~I=ÇÉëäáÖ~ê=ç=ãçíçê=
É ÇÉáñ•Jäç=~êêÉÑÉÅÉêK=m~ê~=Éîáí~ê=ìã=
~êê~åèìÉ=áåîçäìåí•êáçI=ÇÉëäáÖ~ê=
ëÉãéêÉ=ç=íÉêãáå~ä=Ç~=îÉä~K

^íÉå´©ç>
Ó l=ãçíçê=Ñçá=~Ñáå~Çç=çéíáãáò~Çç=
éÉäç=Ñ~ÄêáÅ~åíÉ=êÉä~íáî~ãÉåíÉ=
~ éçíÆåÅá~=É=ÅçåëìãçK=
nì~äèìÉê ~äíÉê~´©ç=ÇÉëí~ë=~Ñáå~J
´πÉë=ÇÉîÉ=ëÉê=ÉÑÉÅíì~Ç~=éÉäç=
Ñ~ÄêáÅ~åíÉ=çì=éçê=í¨ÅåáÅçë=
ÉëéÉÅá~äáò~ÇçëI=ÇÉîáÇ~ãÉåíÉ=
~ìíçêáò~ÇçëK

Ó pÉ=ç=ãçíçêI=é~ê~=íê~åëéçêíÉ=Çç=
~é~êÉäÜçI=é~ê~=áåëéÉÅ´©ç=çì=é~ê~=
êÉíáê~ê=êÉäî~=~Åìãìä~Ç~I=íáîÉê=èìÉ=
ëÉê=îçäí~ÇçI=îçäíÉJç=ÇÉ=ã~åÉáê~=
èìÉ=~=îÉä~=ÇÉ=áÖåá´©ç=ÉëíÉà~=
ëÉãéêÉ=îçäí~Ç~=é~ê~=Åáã~=é~ê~=
èìÉI=~íê~î¨ë=ÇÉ=ÅçãÄìëí∞îÉä=çì=
μäÉçI=å©ç=éçëë~ã=ëìêÖáê=Ç~åçë=
åç ãçíçêK

Ó ^ë=éÉ´~ë=ÇÉ=êÉé~ê~´©ç=íÆã=èìÉ=
ë~íáëÑ~òÉê=~ë=ÉñáÖÆåÅá~ë=ÇÉÑáåáÇ~ë=
éÉäç=Ñ~ÄêáÅ~åíÉK

Ó mçê=áëëçI=ìíáäáòÉI=ëçãÉåíÉI=éÉ´~ë=
ÇÉ=êÉé~ê~´©ç=çêáÖáå~áë=çì=~ë=èìÉ=
íáîÉêÉã=ëáÇç=ÜçãçäçÖ~Ç~ë=éÉäç=
Ñ~ÄêáÅ~åíÉK=oÉé~ê~´πÉë=ÇÉîÉã=
ëÉê=ÉÑÉÅíì~Ç~ëI=ÉñÅäìëáî~ãÉåíÉI=
éçê=í¨ÅåáÅçë=ÉëéÉÅá~äáò~ÇçëK

Para manter uma potência elevada 
contínua, são imprescindíveis inspec-
ções regulares e ajustes no motor. 
Uma manutenção regular é a garantia 
duma longa duração de serviço. 
Os intervalos necessários de manu-
tenção e o tipo de trabalhos 
de manutenção a executar, são 
indicados na seguinte tabela. 

Os intervalos de acordo com as 
horas de serviço ou outras indicações 
de tempo, devem ser respeitados, 
dependendo de qual tenha sido 
o momento atingido primeiro. 
Num funcionamento sob difíceis 
condições, são necessárias manu-
tenções mais frequentes.
No final da temporada de trabalho, 
submeta o seu aparelho a uma 
inspecção numa oficina especiali-
zada.

Plano de manutenção

!

Trabalho de manutenção

Após 
as primeiras 

5 horas 
de serviço

Antes de cada 
utilização 
ou todas 

as 5 horas

1x por 
temporada 
ou todas 

as 25 horas

1x por 
temporada 
ou todas 

as 50 horas

1x por 
temporada 
ou todas 

as 100 horas

Limpar a cobertura do motor 

Controlar o óleo do motor 

Mudar o óleo do motor  1) 

Controlar o filtro de ar 

Fazer a manutenção 
do filtro do ar

2)

Controlar a vela de ignição 

Fazer a manutenção 
da vela de ignição



Substituir o filtro da gasolina 

Limpar/substituir o filtro 
de carvão activo

2)

Limpar a zona do escape 

1) Sob condições adversas ou sob uma temperatura ambiente elevada.
2) Com funcionamento em ambiente de muito pó, limpar com maior frequência.
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Controlo do óleo
 Antes de qualquer arranque do 

motor, controlar o nível do óleo.
 Ter atenção para que seja, 

sempre, mantido o nível correcto 
do óleo. Ver «Controlar o nível 
do óleo».

Mudar o óleo

mÉêáÖç
l=μäÉç=ìë~Çç=Çç=ãçíçêI=ëÉ=ÉëíáîÉê=
ÑêÉèìÉåíÉãÉåíÉ=É=éçê=ãìáíç=íÉãéç=
Éã=Åçåí~Åíç=Åçã=~=éÉäÉI=éçÇÉ=
éêçîçÅ~ê=Å~åÅêç=å~=éÉäÉK=
bãÄçê~=áëíç=ëÉà~=áãéêçî•îÉäI=ëÉ=
å©ç Éñáëíáê=ìã=Åçåí~Åíç=Çá•êáç=Åçã=
ç μäÉç=ìë~ÇçI=¨=~ÅçåëÉäÜ•îÉä=èìÉI=
áãÉÇá~í~ãÉåíÉ=ÇÉéçáë=ÇÉ=ëÉ=íÉê=íê~J
Ä~äÜ~Çç=Åçã=μäÉç=ìë~Çç=ëÉ=ä~îÉã=
ÄÉã=~ë=ã©çë=Åçã=ë~Ä©ç=É=•Öì~K

^íÉå´©ç>
bî~Åì~ê=ç=μäÉç=Éåèì~åíç=ç=ãçíçê=
ÉëíáîÉê=èìÉåíÉI=ã~ë=å©ç=ãìáíç=
èìÉåíÉI=EåÉëíÉ=Å~ëç=ç=μäÉç=ÉëÅçêêÉ=
ã~áë=ê•éáÇç=É=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉFK
Figura 4
 Desmontar a tampa de enchi-

mento do óleo (1).
 Deixar o óleo escorrer para 

um recipiente adequado:
– abrindo do bujão de purga 

do óleo (2) ou (3) – conforme 
o modelo

ou
– inclinando o aparelho para 

o lado (o lado do filtro de óleo 
para cima).

mÉêáÖç
^åíÉë=ÇÉ=áåÅäáå~ê=ç=~é~êÉäÜç=é~ê~=
~ìñáäá~ê=~=ë~∞Ç~=Çç=μäÉçI=ÇÉáñ~ê=
ç ãçíçê=ÑìåÅáçå~êI=~í¨=èìÉ=ç=ÇÉJ
éμëáíç=Ç~=Ö~ëçäáå~=ÑáèìÉ=î~òáçK
 Voltar a montar o bujão de purga 

do óleo (caso tenha sido retirado) 
e apertá-lo bem.

 Encher o reservatório do óleo 
com um óleo adequado, e con-
trolar o nível.

 Voltar a fixar a tampa de enchi-
mento do óleo.

Indicação
O óleo usado tem que ser, sempre, 
reciclado de acordo com as deter-
minações sobre protecção do meio 
ambiente. Recomenda-se que 
o óleo usado seja transportado 
num recipiente estanque para uma 
estação de recolha de óleo usado. 
Não fazer a reciclagem com o lixo 
normal nem o despejar no solo 
e se infiltre nele.

Manutenção do filtro de ar
Um filtro de ar sujo restringe o fluxo 
de ar para o carburador. 
Para evitar um mau funcionamento 
do carburador, o filtro de ar deve ser 
regularmente limpo/substituído. 
Num ambiente extremamente 
poeirento, podem ser necessárias 
manutenções mais frequentes.
Um filtro de papel não pode ser 
limpo, sendo necessário substituí-lo 
de acordo com o intervalo de manu-
tenção.

mÉêáÖç
m~ê~=äáãé~ê=ç=Ñáäíêç=ÇÉ=~ê=åìåÅ~=ìíáäáòÉ=
Ö~ëçäáå~=çì=éêçÇìíçë=ëçäîÉåíÉë=
Åçã Ä~áñç=éçåíç=ÇÉ=áåÑä~ã~´©çK=
bñáëíÉ=ç=éÉêáÖç=ÇÉ=áåÅÆåÇáç=çì=
ÇÉ Éñéäçë©çK

^íÉå´©ç>
kìåÅ~=ÅçäçèìÉ=ç=ãçíçê=Éã=ÑìåÅáçJ
å~ãÉåíç=ëÉã=ç=Ñáäíêç=ÇÉ=~ê=áåëí~ä~ÇçK=
^ë=ÅçåëÉèìÆåÅá~ë=ëÉêá~ã=Ç~åçë=
åç ãçíçê=çì=ìã=ÇÉëÖ~ëíÉ=ã~áë=
~ÅÉåíì~Çç=Çç=ãçíçêK
Figura 5
Tipo A:
 Rodar a cobertura do filtro 

de ar (1) em sentido contrário 
ao dos ponteiros do relógio (para 
a esquerda) e puxá-la para trás, 
retirando-a.

 Remover o elemento filtrante 
de papel (3).

 Limpar a cobertura do filtro de ar 
(1) e o flange de montagem (4).

 Montar um novo elemento filtrante 
de papel na cobertura do filtro 
de ar.

 Pressionar as linguetas (2) da 
cobertura do filtro de ar contra 
as ranhuras (5) do flange de mon-
tagem e rodar no sentido dos 
ponteiros do relógio (para 
a direita) até ao batente.

 Certificar-se de que a cobertura 
do filtro de ar fica bem assente!

Tipo B: 
 Exercer pressão sobre as linguetas 

(2) da cobertura do filtro de ar (1) 
e retirar a tampa.

 Remover o elemento filtrante 
de papel (3).

 Bater o elemento de papel, várias 
vezes contra uma superfície rija, 
para afastar sujidade ou soprar 
impurezas com ar comprimido 
de dentro para fora do filtro. 
Nunca tentar escovar impurezas, 
pois, através disso, elas ficariam 
mais incrustadas nas fibras 
Substituir o elemento de papel 
se estiver já muito sujo.

 Voltar a instalar o elemento 
filtrante de papel.

 Montar a cobertura:
– Pressionar as linguetas inferio-

res da cobertura do filtro de 
ar contra as ranhuras da caixa 
do filtro de ar (4).

– Pressionar a cobertura do filtro 
de ar para cima, até as lingue-
tas superiores (2) encaixarem 
nas ranhuras superiores (5).

 Certificar-se de que a cobertura 
do filtro de ar fica bem assente!

Manutenção da vela 
de ignição

mÉêáÖç
aÉáñ~ê=ç=ãçíçê=~êêÉÑÉÅÉêK
k©ç=ÉÑÉÅíì~ê=íÉëíÉë=ÇÉ=áÖåá´©ç=Åçã=
~=îÉä~=ÇÉëãçåí~Ç~K=k©ç=íÉåí~ê=
ÅçäçÅ~ê=ç=ãçíçê=Éã=ÑìåÅáçå~ãÉåíç=
Åçã=~=îÉä~=ÇÉëãçåí~Ç~K
Para que o motor funcione correcta-
mente, a distância entre os eléctro-
dos da vela tem que ser correcta-
mente ajustada e a vela tem que 
estar livre de impurezas.
Figura 6
 Retirar o terminal da vela (1) 

e desapertar a vela (2) com uma 
chave própria para velas.

!

!

!

!
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 Submeter a vela a um teste visual. 
Substituir a vela se for verificado 
um desgaste acentuado ou se 
o isolador estiver danificado. 

 Limpar a vela com uma escova 
de arame, se ela for novamente 
utilizada.

 Medir a distância dos eléctrodos 
com um sensor apalpador. 
Corrigir a distância, eventual-
mente, dobrando o eléctrodo 
lateral. A distância entre eléctro-
dos deve ser cerca de 0,70–
0,80 mm (figura 7).

 Controlar se o anel de vedação 
da vela de ignição está em bom 
estado, depois aparafusar a vela 
de ignição à mão, para se evitar 
danificar a rosca.

 Depois da vela ter sido apertada 
à mão, apertá-la bem, de segui-
da, com uma chave própria para 
velas.

^íÉå´©ç>
k©ç=~éÉêí~ê=ÇÉã~ëá~Çç=~=îÉä~K=
oÉëéÉáí~ê=çë=ëÉÖìáåíÉë=î~äçêÉë=
ÇÉ ~éÉêíç=Åçã=ìã~=ÅÜ~îÉ=éêμéêá~=
é~ê~=îÉä~ëK
Ó sÉä~ë=ÇÉ=áÖåá´©ç=åçî~ëI=ã•ñáãç=
ÇÉ=NLO=îçäí~

Ó sÉä~ë=ìë~Ç~ëI=ã•ñáãç=
ÇÉ=NLU=Ó

NLQ=ÇÉ=îçäí~K
rã~=îÉä~=ÇÉ=áÖåá´©ç=ÇÉÑáÅáÉåíÉJ
ãÉåíÉ=~éÉêí~Ç~I=éçÇÉ=~èìÉÅÉê=
ãìáíç=É=Ç~åáÑáÅ~ê=ç=ãçíçêK

Manutenção do filtro 
de carvão activo/filtro 
de gasolina
Estes trabalhos de manutenção 
só devem ser executados por uma 
oficina especializada de acordo 
com o plano de manutenção.

Limpeza do motor

Se o motor esteve, anteriormente, 
em funcionamento, deixe-o arre-
fecer, pelo menos uma hora. 
Afastar, regularmente do motor 
acumulações de relva e outras 
impurezas . 
Limpar a protecção para os dedos e 
a zona do escape. Para isso utilize 
uma escova ou ar comprimido.

^íÉå´©ç>
k©ç=ãçäÜ~ê=Åçã=•Öì~=ç=ãçíçê=
èìÉ ëÉ=ÇÉëÉà~=äáãé~êI=éçáëI=~=•Öì~=
éçÇÉêá~=ëìà~ê=ç=ÅçãÄìëí∞îÉäK=
^=•Öì~=Çìã~=ã~åÖìÉáê~=ÇÉ=à~êÇáã=
çì=Çìã=~é~êÉäÜç=ÇÉ=äáãéÉò~=~=~äí~=
éêÉëë©ç=éçÇÉI=í~ãÄ¨ã=áåÑáäíê~ëJëÉ=
åç=Ñáäíêç=ÇÉ=~ê=çì=éÉåÉíê~ê=åç=ÉëÅ~éÉ=
É=Ç~åáÑáÅ~ê=ç=ãçíçêK

mÉêáÖç
^Åìãìä~´©ç=ÇÉ=ëìàáÇ~ÇÉ=¶=îçäí~=Çç=
ÉëÅ~éÉ=éçÇÉ=éêçîçÅ~ê=ìã=áåÅÆåÇáçK=
^åíÉë=ÇÉ=Å~Ç~=ìíáäáò~´©çI=Åçåíêçä~ê=
~ òçå~=É=äáãé•Jä~I=ëÉ=åÉÅÉëë•êáçK

Armazenamento

Indicações:
Para um armazenamento durante 
mais do que 30 dias, pode-se 
adicionar um estabilizador ao com-
bustível. Dirija-se ao seu Agente 
especializado ou a um posto 
de Assistência Técnica.
No caso de motores que devam 
estar armazenados durante mais 
de 30 dias, não deve deixar-se 
combustível no depósito, para 
se evitar a formação de resíduos 
na instalação de ignição, principal-
mente nas peças mais importantes 
do carburador.
 Deixar o motor funcionar, até se 

esgotar o combustível no depó-
sito e o motor parar por si mesmo.

 Mudar o óleo. Ver «Mudar o óleo».
 Desmontar a vela e deitar ca. 

de 15 ml de óleo do motor no 
cilindro. Voltar a montar a vela 
e puxar lentamente pelo cabo 
de arranque, para que o óleo 
se espalhe.

 Eliminar relva e sujidades em volta 
do motor, por baixo da cobertura 
do motor e em volta do escape. 

 Zonas com falta de tinta devem 
ser pintadas de novo e outras 
zonas que possam enferrujar 
devem ser protegidas com uma 
leve película de óleo.

 Guardar o aparelho num local 
limpo, seco e bem ventilado e não 
nas proximidades de aparelhos 
que trabalham com chama ou uma 
lâmpada piloto, p. ex., instalações 

de aquecimento de ambiente, 
aquecedores de água ou secado-
res de roupa. Devem ser evitadas 
zonas onde se encontre um motor 
eléctrico que liberte faíscas, ou 
onde sejam utilizadas ferramentas 
eléctricas.

 Tanto quanto possível, devem 
ser evitadas zonas de armazena-
mento com elevado nível de 
humidade, pois, elas fomentam 
a formação de ferrugem e corro-
são.

 Guardar o aparelho numa super-
fície plana. Devido a uma posi-
ção inclinada, pode verificar-se 
o derrame de combustível ou óleo.

Modo de procedimento, 
após longo período 
de armazenamento.
 Controlar o motor conforme des-

crito no capítulo «Controlo antes 
da entrada em funcionamento».

 Se o combustível foi retirado 
do depósito, para se guardar 
o aparelho, voltar a encher 
o depósito com gasolina fresca. 
Se existir uma vasilha para reabas-
tecer, deve tomar-se em consi-
deração que a gasolina existente 
no mesmo era fresca.

 Se, durante o armazenamento, 
o cilindro estiver untado, o motor 
deitará um pouco de fumo, 
quando do arranque. 
Isto é normal.

Garantia
Em cada país são válidas as 
condições de garantia publicadas 
pela nossa Companhia, ou pelo 
importador. As anomalias são 
eliminadas por nós no seu aparelho, 
sem encargos no âmbito das condi-
ções de garantia, desde que a ano-
malia tenha sido provocada por defi-
ciências de material ou de fabrico. 
Numa situação de garantia, dirija-se 
à empresa que efectuou a venda 
ou ao nosso representante na sua 
zona.

!
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Possíveis anomalias

Indicação
Devido a reparações que se prolongam para além dos trabalhos acima referidos, dirija-se, por favor, ao seu Agente 
com equipamento de assistência técnica nas suas proximidades.

Anomalia Causa possível Como remediar
Motor não arranca. Arco de segurança não foi activado. Accionar a haste de segurança 

(se existente).
Depósito sem combustível. Encher o depósito com combustível limpo, 

fresco e sem chumbo.
Combustível alterado. Vazar o combustível alterado num recipiente 

adequado, ao ar livre. 
Encher o depósito com combustível limpo, 
fresco e sem chumbo.

Motor frio, «Choke»/«Primer» 
(se existente) não foi accionado.

Accionar o «Choke»/«Primer».

Manete de aceleração não foi colocada 
em «START», ou seja, na rotação 
máxima.

Colocar a manete de aceleração 
em «START» – rotação máxima.

Terminal da vela de ignição não está 
encaixado.

Encaixar o terminal na vela de ignição.

Vela de ignição suja ou defeituosa. Limpar a vela.
Afinar a distância entre os eléctrodos 
ou substituir a vela de ignição.

Tubo da gasolina entupido. Mandar limpar o tubo da gasolina *).
Funcionamento irregular 
do motor.

«Choke» (se existente) accionado. Colocar a alavanca de «Choke» 
na posição inicial.

Terminal da vela mal encaixado. Encaixar bem o terminal na vela.
Combustível alterado.
Há água ou sujidade na instalação 
do combustível.

Vazar o combustível alterado num recipiente 
adequado, ao ar livre. 
Encher o depósito com combustível limpo, 
fresco e sem chumbo.

Filtro de ar sujo. Limpar o filtro de ar.
Vela de ignição carbonizada, avariada, 
ou distância entre eléctrodos 
demasiada.

Afinar a distância entre os eléctrodos 
ou substituir a vela de ignição.

Motor aquece muito. Óleo do motor insuficiente. Colocar no cárter a quantidade de óleo 
suficiente. 

Fluxo de ar restringido. Eliminar relva cortada e outras impurezas da 
zona envolvente das alhetas de refrigeração 
do motor e da turbina.

Motor tem falhas de 
ignição a alta rotação.

A distância entre eléctrodos é muito 
pequena.

Desmontar a vela de ignição e afinar 
a distância entre os eléctrodos.

*) Estes trabalhos devem ser executados só por técnicos especializados.




