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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 ano de fabricação.  
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INTRODUÇÃO 

Mantenha este manual sempre à mão, para que você possa utilizá-lo a qualquer momento, se 
necessário. 

Este manual do proprietário é considerado parte permanente deste motor e deve acompanha-lo em 
caso de revenda. 

As informações e especificações inclusas nesta publicação estavam em vigor na data de aprovação 
para impressão. 

LEIA ESTE MANUAL CUIDADOSAMENTE. Preste atenção especial a estes símbolos e a qualquer 
instrução a seguir: 

Indica que ferimentos graves e até mesmo fatais podem ocorrer se as 
instruções não forem seguidas.  

Indica forte possibilidade de ocorrer ferimento grave e até mesmo fatal se 
as instruções não forem seguidas.        

Indica a possibilidade de ocorrer um ferimento mais leve se as instruções 
não forem seguidas.  

Indica a possibilidade de danos ao equipamento ou à propriedade se as 
instruções não forem seguidas. 

NOTA: Fornece informações úteis. 

Se surgir um problema, ou se você tiver dúvidas sobre o motor, consulte seu fornecedor/vendedor. 

 
 
 

PERIGO 

ADVERTÊNCIA 

CUIDADO 

AVISO 
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1. SEGURANÇA DO MOTOR 

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES 

A maioria dos acidentes com motores podem ser prevenidos se você seguir todas as instruções 
contidas neste manual. Alguns dos riscos mais comuns são discutidos abaixo, indicando a melhor 
forma de se proteger e de proteger aos outros. 

Responsabilidades do proprietário 
 Os motores são projetados para fornecer um serviço seguro e confiável se operados de acordo 

com as instruções. Leia e entenda este manual antes de operar o motor. Caso contrário pode 
resultar em ferimentos graves e/ou danos ao equipamento. 

 Saiba como parar o motor rapidamente, e entenda a função de todos os controles. Nunca permita 
que ninguém opere o motor sem antes saber as instruções adequadas. 

 Não permita que crianças operem o motor. Mantenha crianças e animais longe da área de 
operação. 

Reabasteça com cuidado 
A gasolina é extremamente inflamável, e seus vapores podem explodir. Reabasteça em ambientes 
externos, locais bem ventilados e com o motor parado. Nunca fume próximo ao combustivel, e 
mantenha outras fontes de ignição afastadas. Sempre armazene a gasolina em um recipiente 
adequado. Caso o combustível seja derramado, certifique-se de limpar bem o local antes de dar 
partida no motor. 

Aquecimento do Escape 
 O escapamento fica muito quente durante a operação e permanece quente por um tempo mesmo 

após parar o motor. Seja prudente, não toque no escpamento enquanto estiver quente. Deixe-o 
esfriar antes de armazenar o equipamento.  

 Para prevenção contra riscos de incêndio e prover ventilação adequada para os equipamentos 
durante a operação, mantenha o motor a, pelo menos, 1 metro dev distantãncia da parede e de 
quaisquer outros equipamentos. Não deixe objetos inflamáveis próximos ao motor. 

Atenção! Monóxido de Carbono 
Os gases de escape do motor contêm monóxido de carbono, um gás altamente tóxico, inodoro e 
incolor. Evite a inalação. Nunca ligue o motor em um ambiente fechado ou áreas pouco ventiladas. 

Outros Equipamentos  
Reveja as instruções fornecidas com o equipamento movido por este motor para quaisquer 
precauções adicionais de segurança que devam ser observadas em conjunto com a partida do motor, 
o desligamento, a operação, ou aparatos de segurança que podem ser necessários para operar o 
equipamento.
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2. COMPONENTES E LOCALIZAÇÃO DOS CONTROLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ALAVANCA DO 
GOVERNADOR 

ESCAPAMENTO 

VELA DE IGNIÇÃO 

FILTRO DE AR 

VÁLVULA DE COMBUSTÍVEL 

ALAVANCA DO AFOGADOR 

ARRANQUE DA PARTIDA 
MANUAL 

MANÍPULO DA PARTIDA 
MANUAL 
 

INTERRUPTOR DE PARTIDA 
 

 

 

 

 

TAMPA DO TANQUE DE 
COMBUSTÍVEL 

TANQUE DE 
COMBUSTÍVEL 

PARAFUSO DE 
DRENAGEM DE ÓLEO 
 

TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÓLEO/ HASTE DE 
MEDIÇÃO DE NÍVEL DE ÓLEO 
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3. CONTROLES 

VÁLVULA DE COMBUSTÍVEL 

A válvula de combustível abre e fecha a passagem entre o tanque de combustível e o carburador. A 
alavanca da válvula deve estar na posição “ON” para o motor funcionar. Quando o motor não estiver 
em uso, deixe a alavanca da válvula de combustível na posição “OFF” para evitar que o carburador 
fique muito cheio e reduzir a possibilidade de vazamento. 

 
 
ALAVANCA DO ACELERADOR 

A alavanca do governador controla a VELOCIDADE do motor. Mover a alavanca do governador nas 
direções indicadas abaixo faz o motor funcionar mais rápido ou mais devegar. 

 
INTERRUPTOR DE PARTIDA 

O interruptor de partida do motor habilita e desabilita o sistema de ignição. O interruptor deve estar na 
posição “ON” para o motor funcionar. Muda-lo para a posição “OFF” fará o motor parar. 

TODOS OS MOTORES EXCETO TIPO D 

VÁLVULA DE 
COMBUSTÍVEL 

 

DESLIGADO 

DESLIGADO 

LIGADO 

ALAVANCA DO 
GOVERNADOR 

RÁPIDO 

LENTO 
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ALAVANCA DO AFOGADOR 

A alavanca do afogador abre e fecha a válvula do afogador no carburador. A posição “CLOSE” 
(fechado) enriquece a mistura de combustível para dar partida em um motor frio. A posição “OPEN” 
(aberto) fornece a mistura combustível ideal para a operação após dar partida, e para reiniciar o motor 
quente.  

ALAVANCA DO AFOGADOR 

 
CABO DA PARTIDA MANUAL 

Puxar a partida retráril fará com que o motor arranque.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERRUPTOR DE PARTIDA 

LIGADO 

DESLIGADO 

ABERTO 

ABRIR 

FECHADO 

 PARTIDA RETRÁTIL 
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4. VERIFICAÇÃO ANTES DA OPERAÇÃO 

SEU MOTOR ESTÁ PRONTO PARA UTILIZAR? 

Para sua segurança e para prolongar a vida útil do seu equipamento, é de extrema importância que 
você leve algum tempo para checar a condição motor antes de opera-lo. Certifique-se de tomar as 
providências necessárias para corrigir qualquer falha encontrada antes de iniciar o equipamento.  
 
                                       ADVERTÊNCIA 

Manter este motor de forma inapropriada, 
ou falhar na correção de um problema 

antes da operação, poderá causar 
mal funcionamento no qual você poderá 

se ferir gravemente. Sempre 
inspecione o motor antes de cada 

operação,e corrija qualquer problema. 
 

Antes de começar uma verificação, certifique-se de que o motor esteja sobre uma superfície nivelada 
e que o interruptor de partida esteja na posição ”OFF” (desligado). 

Verifique a Condição Geral do Motor 
 Olhe entorno e por baixo do motor para procurar sinais de vazamentos de óleo ou gasolina.  

 Remova qualquer excesso de sujeira ou resíduos, especialmente em volta do silenciador ou da 
alavanca de partida.  

 Verifique se todas as coberturas e tampas estão no lugar, e porcas, parafusos e pinos estejam 
bem apertados. 

Verifique o Motor  
Verifique o nível de óleo do motor. Rodar o motor com baixo nível de óleo pode causar dano ao 
equipamento. O sistema de alerta de óleo irá parar o motor automaticamente antes do nível cair 
abaixo dos limites seguros. Contudo, para evitar a inconveniência de um desligamento inesperado, 
sempre verifique o nível de óleo do motor antes da partida. 

Verifique o filtro de ar. Um filtro de ar sujo irá restringir o fluxo de ar do carburador, reduzindo o 
desempenho do motor.  

Verifique o nível de gasolina. Dar partida com o tanque cheio ajudará a eliminar ou reduzir 
interrupções de operação para reabastecimento. 

Verifique o Equipamento Movido Por Este Motor  
Reveja as instruções fornecidas com o equipamento movido por este motor para quaisquer 
precauções e procedimentos que devem ser seguidos antes de da partida.
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5. OPERAÇÃO  

PRECAUÇÕES PARA OPERAÇÕES SEGURAS 

Antes de operar o motor pela primeira vez, por favor reveja as INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE 
SEGURANÇA e o capítulo intitulado ANTES DA OPERAÇÃO. 

ADVERTÊNCIA 

Monóxido de carbono é altamente tóxico. 
Inalar o gás pode causar inconsciência 

e até mesmo matar. 
Evite quaisquer áreas ou ações que o  

exponham ao gás. 
 

Reveja as instruções fornecidas com o equipamento movido por este motor para quaisquer 
precauções que devem ser observadas em conjunto com o arranque e desligamento do motor ou 
operação. 

PARTIDA DO MOTOR 

1. Mova a alavanca da válvula de combustível para a posição “ON” 

 
2. Para o arranque de um motor frio, mova a alavanca do afogador para a posição “CLOSE” 

(fechado).  

Para reiniciar um motor quente, deixe a alavanca do afogador na posição “OPEN” (aberto). 

ALAVANCA DA 
VÁLVULA DE 
COMBUSTÍVEL 

LIGADO 
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3. Mova a alavanca do governador para a posição RÁPIDO. 

 
 

 
4. Gire o interruptor de partida do motor para a posição LIGADO. 

 
5. CABO DE PARTIDA MANUAL (todos os tipos de motores):  

Puxe lentamente a partida retrátil até sentir resistência, e então puxe rapidamente. Retorne o 
manípulo cuidadosamente. 

ALAVANCA DO AFOGADOR 
 

ABRIR 

FECHAR 

ALAVANCA DO GOVERNADOR 

LENTO 

RÁPIDO LENTO 

INTERRUPTOR DE 
PARTIDA 
 

LIGADO 

DESLIGADO 
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6. Se a alavanca do afogador tiver sido movida para a posição FECHADO, para dar partida ao motor, 
mova gradualmente a alavanca para a posição ABERTO conforme o motor aqueça.  

 

 
PARANDO O MOTOR  

Para parar o motor em caso de emergência, simplesmente gire o interruptor de partida do motor para 
a posição DESLIGAR. Sob condições normais, use o procedimento a seguir. 

1. Mova a alavanca do governador para a posição LENTO. 

 

 
 

1. Gire o interruptor de partida do motor para a posição DESLIGAR. 

MANÍPULO DE PARTIDA 

ALAVANCA DO AFOGADOR 

ABRIR 

ALAVANCA DO GOVERNADOR 

LENTO 
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2. Gire a alavanca da válvula de combustível para a posição “FECHADO“. 

 
 
 
CONFIGURANDO A VELOCIDADE DO MOTOR  

Posicione a alavanca do governador para a velocidade desejada. Para recomendações de velocidade 
do motor, veja as instruções fornecidas com o equipamento movido por este motor. 

 

 

INTERRUPTOR DE PARTIDA 

LIGAR 

DESLIGAR 

ALAVANCA DA VÁLVULA 
DE COMBUSTÍVEL 

FECHAR 

ALAVANCA DO ACELERADOR 

RÁPIDO 
LENTO 
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6. MANUTENÇÃO 

A IMPORTÂNCIA DA MANUTENÇÃO 

Uma boa manutenção é essencial para uma operação segura, econômica e sem problemas. Também 
ajudará a reduzir a poluição do ar. 

  ADVERTÊNCIA 
Manter este motor de forma inapropriada, 
ou falhar em corrigir um problema antes da 
operação, pode causar um mal 
funcionamento no qual você pode ferir-se 
gravemente ou até morrer. Sempre siga as 
recomendações e cronogramas de 
inspeção e manutenção deste manual. 

  
Para ajudá-lo a cuidar e manter o seu motor, as páginas seguintes incluem um cronograma de 
manutenção, procedimentos de rotina de inspeção e procedimentos simples de manutenção usando 
ferramentas básicas.Outras taferas que sejam mais difíceis ou requeiram ferramentas especiais, 
devem ser feitas por profissionais e normalmente são desempenhadas por um técnico ou outro 
mecânico qualificado.  

O cronograma de manutenção a seguir se aplica às condições normais de uso. Se você operar seu 
motor sob condições incomuns, como sustentar operações com cargas altas, temperaturas elevadas, 
ou em condições climáticas adversas, consulte seu revendedor especializado para recomendações 
aplicáveis às suas necessidades individuais de uso. 

SEGURANÇA DA MANUTENÇÃO 

Algumas das mais importantes precauções de segurança são as seguintes: No entanto, não podemos 
adverti-lo de todos os perigos concebíveis que podem surgir ao desempenhar a manutenção. 
Somente você pode decidir se deve ou não desempenhar a tarefa recomendada. 

   ADVERTÊNCIA 
Falha ao seguir adequadamente as 
instruções e precauções de manutenção 
pode ocasionar ferimentos graves e até 
mesmo fatais. Sempre siga os 
procedimentos e precauções deste 
manual. 

 
Precauções de Segurança  
 Certifique-se de que o motor esteja desligado antes de começar qualquer manutenção ou reparo. 

Isso eliminará muitos perigos em potencial. 

 O escape do motor contém Monóxido de Carbono. 
Certifique-se que há ventilação adequada quando for operar o motor. 
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 Risco de queimaduras! Cuidado com as partes quentes. 
Deixe o motor e o escapamento esfriarem antes de toca-los. 

 Risco de ferimentos! Cuidado com as partes móveis. 
Não opere o motor a menos que seja instruído a fazer isso. 

 Leia as instruções antes de começar e certifique-se de que você ou a pessoa que for operar o 
equipamento, tenha as ferramentas e habilidades necessário para fazê-lo. 

 Para reduzir o risco de incêndio ou explosão, seja cauteloso quando estiver trabalhando próximo 
à gasolina. Use somente produtos não-inflamáveis para limpar as partes. Mantenha cigarros, 
faíscas e chamas longe das partes relacionadas ao combustível.  

Para assegurar a melhor qualidade e confiabilidade, use somente peças novas e originais ou seus 
equivalentes para o reparo ou substituição. 

 CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO 

 
☆  Substitua apenas pelo tipo com elemento de papel.  
（1）Faça a manutenção com mais frequência em locais com mais poeira. 
（2）A manutenção desses items devem ser realizada por alguém especializado, a não ser que você 

tenha as ferramentas e os conhecimentos mecânicos necessários. 

 

 

 

PERÍODO DE MANUTENÇÃO REGULAR 
Feito a cada mês indicado ou intervalo por hora de 
operação, o que ocorrer primeiro.  

A  
Cada 
uso 

Primeiro 
mês ou 
20h 

A cada 3 
meses ou 
50h 

A cada 6 
meses ou 
100h 

A cada ano ou  
300h 

ITEM 

● Óleo do motor 
Verificar nível ○     

Trocar  ○  ○  

● Filtro de ar 

Verificar ○     

Limpar   ○(1)   

Substituir     ○☆ 
● Copo de sedimentação Llimpar    ○  

● Vela de Ignição 
Verificar- Limpar    ○  

Substituir     ○ 

● Velocidade de marcha 
lenta Verificar – Ajustar     ○(2) 

● Folga da válvula Verificar – Ajustar     ○(2) 

● Tanque de combustível e 
filtro Limpar     ○(2) 

● Câmara de combustão Limpar Após 300 Hrs. de utilização (2) 
● Sistema de combustível Verificar A cada 2 anos (Substituir se for necessário) (2) 
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REABASTECIMENTO 

Capacidades do Tanque de combustível  

160F(D)/G120F(D):             2.5 L 

168F(D)-I / 168F(D)-II / G160F(D) / G200F(D):      3.6 L 

170F(D) / 170F(D)-II / G180F(D) / G210F(D):      3.6 L 

173F(D) /177F(D) / G240F(D) / G270F(D):       6.0 L 

182F(D) / 188F(D) / G340F(D) / G390F(D) /190F(D) / G420F(D): 6.5 L 

Com o motor parado, remova a tampa do tanque de combustível e verifique o nível de combustível. 
Reabasteça o tanque se o nível de combustível estiver baixo. 

 
ADVERTÊNCIA 

A gasolina é altamente inflamável e explosiva 
Você pode se ferir gravemente ao manusear 

o combustível. 
• Pare o motor e mantenha fontes de 

ignição e aquecimento afastadas. 
• Manuseie o combustível somente em 

ambientes externos. 
• Limpe respingos imediatamente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reabasteça em local bem ventilado, antes de ligar o motor. Se o motor tiver sido rodado, permita que 
esfrie antes. Reabasteça cuidadosamente para evitar respingos de combustível. Não ultrapasse o 
limite do filtro de combustível. Após o reabastecimento feche bem a tampa do tanque. 

Nunca reabasteça o motor dentro de um local onde o vapor da gasolina possa alcançar chamas ou 
faíscas. Mantenha a gasolina distante de aparelhos luminosos, churrasqueiras, aparelhos elétricos, 
ferramentas elétricas, etc.  

Respingos de gasolina não são apenas um perigo de incêndio, como também podem causar danos 
ambientais. Limpe qualquer respingo imediatamente.  

 

LIMITE MÁXIMO 
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  AVISO    Combustíveis podem danificar pinturas e plásticos. Tome cuidado para não 
respingar combustível quando estiver abastecendo o tanque. Os danos causados por 
respingos de gasolina não são cobertos pela garantia.  

RECOMENDAÇÕES DE COMBUSTÍVEL  

Estes motores são certificados a operar com gasolina sem chumbo. Este tipo de combustível produz 
menos depósitos no motor e nas velas e estende a vida útil do sistema de escape.  

Nunca use gasolina vencida ou contaminada ou uma mistura de óleo/gasolina. Evite que água ou 
sujeira entrem no tanque de combustível.  

Ocasionalmente, você pode ouvir um ruído baixo (batida metálica) quando estiver operando sob 
cargas pesadas. Isso não é motivo de preocupação. 

Se o ruído ocorrer numa velocidade constante do motor, sob cargas normais, mude a marca da 
gasolina. Se persistir, procure um serviço autorizado.  

  AVISO   Rodar o motor com ruídos persistentes pode causar danos ao motor. Rodar o 
motor nessas condições é considerado mau uso, e a garantia não cobre partes danificadas por 
mau uso.  

VERIFIQUE O NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR 

Verifique o nível de óleo com o motor parado e em posição nivelada.  

1. Remova a tampa do reservatório de óleo/haste de medição de nível de óleo e limpe bem. 

 
 
 
2. Insira e remova a haste de medição do óleo sem enroscar no gargalo de enchimento. Cheque o 

nível de óleo indicado na haste. 

3. Se o nível de óleo estiver baixo, preencha até o limite do reservatório com o óleo recomendado. 

4. Aperte firmemente a tampa do reservatório de óleo/haste de medição de nível de óleo.  

  AVISO   Rodar o motor com baixo nível de óleo pode danifica-lo.  

O sistema de alerta de óleo irá automaticamente parar o motor antes que o nível fique abaixo do limite 

TAMPA DO RESERVATÓRIO DE 
ÓLEO/ HASTE DE MEDIÇÃO 
DE NÍVEL DE ÓLEO LIMITE SUPERIOR 

LIMITE INFERIOR 
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seguro. Contudo, para evitar a inconveniência de um desligamento inesperado, sempre verifique o 
nível de óleo do motor antes de dar partida. 

TROCA DE ÓLEO DO MOTOR 

Drene o óleo usado enquanto o motor estiver quente. Óleos quentes drenam mais rápido e por 
completo.  

1. Coloque um recipiente adequado embaixo do motor para coletar o óleo usado, e então remova a 
tampa do reservatório de óleo/haste de medição de nível de óleo e o bujão. 

2. Permita que o óleo usado drene por completo, e então reinstale o bujão apertando de forma 
segura. 

Por favor descarte o óleo do motor usado sem prejudicar o meio ambiente. 
Sugerimos que você leve o óleo usado em um recipiente bem fechado para um 
centro de reciclagem local. Não jogue no lixo comum, não despeje no chão ou 
em ralos. 

3. Com o motor em posição nivelada, complete até a borda exterior do reservatório com o óleo 
recomendado. 

Capacidades de óleo do motor:  

G120F:               0. 6 L  

G160/G200F(D), G160/G200F(D)-B, G160/G200F(D)-C:   0.60 L 

G240/G270, G240/G270F(D)-B, G240/G270 F(D)-C:    0.95 L 

G340/G390/G420F(D) , G340/G390F(D)-D:      1.1 L 

Rodar o motor com baixo nível de óleo pode danifica-lo.  

O sistema de alerta de óleo irá parar automaticamente o motor antes que o nível fique abaixo do limite 
seguro. Contudo, para evitar a inconveniência de um desligamento inesperado, preencha até o limite 
máximo, e verifique regularmente o nível do óleo.  

4. Parafuse a tampa do reservatório de óleo/haste de medição de nível de óleo de forma segura.  

 

TAMPA DO RESERVATÓRIO 
DE ÓLEO/ HASTE DE 
MEDIÇÃO DE NÍVEL DE 
ÓLEO 
 

NÍVEL DE ÓLEO 
 

BUJÃO 
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RECOMENDAÇÕES DE ÓLEO DO MOTOR  

O óleo é um dos principais fatores que influenciam o desempenho e a vida útil do motor. 

SAE 20W50 é recomendado para uso geral. Outras viscosidades mostradas no gráfico abaixo podem 
ser usadas quando a temperatura média na sua área estiver dentro da recomendada. 

SAE Graus de Viscosidade 

 
TEMPERATURA AMBIENTE 

INSPEÇÃO DO FILTRO DE AR 

Remova a tampa do filtro de ar e inspecione-o. Limpe ou substitua os elementos sujos. Sempre 
substitua os elementos danificados. Se equipado com filtro de ar a banho de óleo, também verifique o 
nível de óleo. 

 

 
LIMPEZA DO FILTRO DE AR 

Um filtro de ar sujo irá restringir o fluxo de ar para o carburador, reduzindo o desempenho do motor. 
Se você operar o motor em áreas com muito pó, limpe o filtro de ar com mais frequência do que a 
especificada no CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO. 

FILTRO 
ELEMENTO 
FILTRO DE 
PAPEL 

ELEMENTO 
FILTRO DE 
ESPUMA 
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 AVISO : Operar o motor sem filtro de ar, ou com filtro de ar danificado, permitirá que a sujeira entre 
no motor, causando um desgaste rápido. Esse tipo de dano não é coberto pela garantia limitada do 
distribuidor, pois configura mau uso.  

Tipo Elemento de Filtro Duplo  
1. Remova a porca borboleta do filtro de ar, e 

depois remova a tampa. 

2. Remova a outra porca borboleta do filtro de ar, e 
depois remova o filtro.  

3. Separe o elemento de espuma do de papel.  

4. Inspecione ambos elementos do filtro de ar, e os 
substitua se estiverem danificados. Sempre 
substitua o elemento de papel nos intervalos 
programados.  

5. Limpe os elementos do filtro de ar se for 
reutilizá-los.  

 

Elemento de papel: Bata o elemento do filtro várias vezes contra uma superfície rígida para 
remover a sujeira, ou sopre ar comprimido (não excedendo 30psi) por toda parte interna do filtro. 
Nunca tente esfregar a sujeira; esfregar irá forçar a sujeira a penetrar nas fibras.  

Elemento de espuma: Lave com água morna e sabão, enxague e deixe secar bem. Ou limpe com 
solvente não-inflamável e deixe secar. 

6. Limpe a sujeira de dentro da base e da tampa do filtro de ar, usando um pano úmido. Tome cuidado 
para que a sujeira não penetre no tubo de ventilação que conduz ao carburador.  

7. Coloque o elemento de espuma sobre o elemento de papel, e reinstale o filtro de ar montado. 
Certifique-se que a vedação esteja no lugar certo, embaixo do filtro de ar. Aperte bem a porca 
borboleta. 

8. Instale a tampa do filtro de ar e aperte bem a porca borboleta.  

Tipo Banho de Óleo 
1. Remova a porca borboleta. Depois, retire a tampa e a cobertura do filtro de ar. 

2. Separe o filtro da cobertura e lave cada uma das partes com água morna e sabão. Enxague e deixe 
secar bem. Ou limpe com solvente não- inflamável e deixe secar. 

3. Mergulhe o filtro em óleo de motor limpo, e aperte para retirar o excesso. O motor soltará muita 
fumaça se tiver excesso de óleo na espuma quando ele for ligado. 

TAMPA DO 
FILTRO DE 
AR 
 

ELEMENTO DE 
PAPEL 

ELEMENTO DE 
ESPUMA 
 

VEDAÇÃO 
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4. Drene o óleo usado do compartimento do filtro de ar. Lave qualquer sujeira acumulada com 
solvente não-inflamável, e seque o compartimento.  

5. Preencha o compartimento do filtro de ar até marca de NÍVEL DE ÓLEO com o mesmo óleo 
recomendado para o motor. Capacidade de óleo: 2.0 oz (60 ml) 

6. Remonte o filtro de ar, e aperte a porca borboleta. 

 
LIMPEZA DO COPO DE SEDIMENTAÇÃO  

1. Feche a válvula de combustível e remova o copo de sedimentação de combustível e o anel de 
vedação. 

 
 

A gasolina é altamente inflamável e 
explosiva. Você pode se queimar ou se 
ferir gravemente 
ao manusear combustível. 

• Mantenha fontes de calor afastadas. 
• Manuseie o combustível em áreas 

externas. 
• Limpe respingos imediatamente. 

 
2. Lave o reservatório de óleo e o anel de vedação em solvente não-inflamável, e seque bem.  

3. Coloque o anel de vedação na válvula do combustível, e instale o copo de sedimentação. Aperte-o 
bem. 

4. Abra a válvula do combustível e verifique se há respingos.Substitua o anel de vedação se houver 
respingos.  

PARAFUSO DE 
ORELHAS 
 
   TAMPA 

COBERTURA DO 
FILTRO DE AR 
 

FILTRO 

GRELHA 
ESTOJO 
DO 
FILTRO DE 
AR 

NÍVEL DE ÓLEO 

ADVERTENCIA 
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MANUTENÇÃO DA VELA DE IGNIÇÃO 

Velas de ignição Recomendadas: NGK BP6ES, ou equivalentes.  

 AVISO  Uma vela de ignição inadequada pode causar danos ao motor. 

1. Desconecte a tampa da vela de ignição, e limpe qualquer sujeira que esteja em volta da área da 
vela.  

2. Remova a vela de ignição com uma chave própria para isso. 
  

 

 
3. Inspecione a vela de ignição. Substitua-a se os eletrodos estiverem desgastados, ou se o 

isolamento estiver rachado ou lascado. 

4. Meça a distância do eletrodo da vela de ignição com um medidor adequado. A distância deve ser 
0.70 mm – 0.80 mm. Corrija a distância, se for necessário, flexionando cuidadosamente a lateral do 
eletrodo. 

5. Instale a vela de ignição manualmente com cuidado, para evitar uma instalação transversal. 

6. Após encaixar a vela, aperte com a chave própria para este fim, para comprimir a água. 

Se reinstalar a vela de ignição usada, aperte 1/8-1/4 volta após o encaixe da vela. 

Se instalar uma vela de ignição nova, aperte 1/2 volta após o encaixe da vela. 

 AVISO  Uma vela de ignição frouxa pode superaquecer e danificar o motor. Por outro lado, 
apertar demais a vela de ignição pode danificar as roscas do cabeçote do cilindro.  

ANEL DE 
VEDAÇÃO 

COPO DE SEDIMENTAÇÃO 

CHAVE DE VELAS 
0.028-0.31 EM 
(0.70-0.80 mm) 
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7. Fixe a tampa da vela de ignição.  

AJUSTE DA MARCHA LENTA 

1. Ligue o motor em áreas externa, e deixe alcançar a temperatura de operação.  

2. Mova a alavanca do governador para sua posição mais lenta. 

3. Gire o parafuso de retenção de velocidade para obter uma marcha lenta padrão.  

Marcha lenta padrão: 1800±150 rpm. 

 
7. ARMAZENAMENTO/TRANSPORTE  

ARMAZENANDO SEU MOTOR  

Preparação de Armazenamento  

Uma preparação adequada de armazenamento é essencial para manter seu motor livre de problemas 
e com boa aparência. Os passos a seguir irão ajudá-lo a evitar ferrugem, corrosão e afetar o bom 
funcionamento e a aparência do seu motor, além de facilitar o arranque do motor após o 
armazenamento. 

Limpeza 

Se o motor tiver sido operado, deixe-o esfriar por, pelo menos, meia hora antes da limpeza. Limpe 
todas as superfícies externas, retoque qualquer pintura danificada, e aplique em outras áreas que 
possam enferrujar uma película fina de óleo. 

 AVISO  
• Usar uma mangueira ou equipamento de lavagem de pressão pode forçar entrada de água no filtro 

de ar ou na abertura do escapamento. Água no filtro de ar irá encharcar o filtro e a água que passar 
pelo filtro de ar ou escapamento, pode entrar no cilindro, causando danos.  

• Água em contato com motor quente pode causar danos. Se o motor tiver sido operado, deixe-o 
esfriar por, pelo menos, meia hora antes de lavar.  

Combustível 

A gasolina irá oxidar e se deteriorar no armazenamento. Gasolina velha causará dificuldades no 

PARAFUSO DE REGULAGEM DA 
MARCHA LENTA 
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arranque, e deixará resíduos que podem obstruir o sistema de combustível. Se a gasolina se 
deteriorar durante o armazenamento, você poderá precisar de uma manutenção ou substituição do 
carburador ou de outros componentes do sistema de combustível. 

O prazo de tempo que a gasolina pode ser deixada no tanque e carburador sem causar problemas 
funcionais, irá variar conforme alguns fatores da mistura de gasolina, a temperatura de seu 
armazenamento e se o tanque de combustível está parcialmente ou totalmente cheio. O ar em um 
tanque de combustível parcialmente cheio promove deterioração do combustível. Armazenamentos 
com temperaturas muito elevadas aceleram a deterioração do combustível. 

A garantia limitada do distribuidor não cobre danos no sistema de combustível ou desempenho do 
motor resultados de uma preparação de armazenamento negligente.  

Você pode estender a vida útil do armazenamento de combustível ao adicionar um estabilizante de 
combustível que seja formulado para este objetivo, ou você pode drenar o tanque de combustível e 
carburador antes de armazenar o equipamento. 

ADICIONANDO ESTABILIZANTE PARA ESTENDER A VIDA ÚTIL DO ARMAZENAMENTO DE 
COMBUSTÍVEL 

Quando adicionar um estabilizante de combustível, encha o tanque com gasolina nova. Se for 
parcialmente cheio, o ar no tanque irá promover deterioração do combustível durante o 
armazenamento. Se você mantiver um recipiente com gasolina para refil, certifique-se de que 
contenha apenas gasolina nova.  

1. Adicione estabilizante de combustível seguindo as instruções do fabricante. 

2. Após adicionar o estabilizante, rode o motor em área externa por 10 minutos para se certificar de 
que a gasolina tratada tenha substituído a gasolina não tratada no carburador. 

3. Pare o motor e feche a válvula de combustível. 

DRENANDO O TANQUE DE COMBUSTÍVEL E CARBURADOR  

1. Coloque um recipiente apropriado para armazenar gasolina embaixo do carburador, utilizando um 
funil para evitar respingos.  

2. Remova o bujão do carburador e o copo de sedimentação, e então abra a válvula de combustível. 
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3. Após ter drenado todo o combustível para dentro do recipiente, reinstale o bujão e o copo de 

sedimentação. Aperte-os firmemente. 

- O prazo de tempo que a gasolina pode ser deixada no tanque de combustível e 
carburador sem causar problemas funcionais irá variar de acordo com fatores 
como a mistura da gasolina, temperatura de armazenamento e se o tanque 
estiver totalmente ou parcialmente cheio. O ar presente em um tanque 
parcialmente cheio e temperaturas muito elevadas promovem e aceleram a 
deterioração do combustível. Gasolina deteriorada causará dificuldades no 
arranque, e deixará resíduos que obstruem o sistema de combustível. Portanto, 
se o motor não for utilizado por mais de um mês, o combustível deverá ser 
drenado completamente para prevenir danos ao equipamento.  
- Falhas no sistema de combustível ou desempenho do motor, provenientes de 
um armazenamento inapropriado, não são cobertos pela garantia.  

Precauções de armazenamento 
1. Troque o óleo do motor.  

2. Remova as velas de ignição.  

3. Coloque uma colher de sopa (5-10 cc) de óleo de motor novo dentro do cilindro.   

4. Puxe o cabo de arranque várias vezes para distribuir o óleo no cilindro. 

5. Reinstale as velas de ignição. 

6. Puxe o cabo de arranque lentamente até sentir resistência. Isso fechará as válvulas, evitando que a 
mistura entre no cilindro do motor. Retorne suavemente o cabo de arranque.  

Se seu motor for armazenado com gasolina no tanque de combustível e carburador, é importante 
reduzir o risco de ignição do vapor da gasolina. Selecione uma área bem ventilada para o 
armazenamento e longe de qualquer fonte de calor ou chamas, como um forno, aquecedor de água, 
ou secadora de roupas. Evite também qualquer área com motor elétrico que produza faíscas, ou onde 

ARRUELA 

BUJÃO 
 

COPO DE 
SEDIMENTAÇÃO 
 

ANEL DE VEDAÇÃO 

ALAVANCA DA VÁLVULA DE 
COMBUSTÍVEL 
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chaves elétricas sejam operadas. Se possível, evite armazenar em áreas com muita umidade, pois 
isso promoverá ferrugem e corrosão.  

Caso o combustível não tenha sido drenado do tanque, deixe a alavanca da válvula de combustível 
na posição “OFF” para reduzir a possibilidade de respingos. Posicione o equipamento de modo que 
fique nivelado. Inclinação pode causar respingos de combustível ou óleo.  

Com o motor e sistema de escape frios, cubra o motor para evitar acumulo de pó. Um motor e sistema 
de escape quentes podem incendiar ou derreter alguns materiais. Não use folha plástica como 
protetor. Uma capa não porosa irá reter umidade em volta do motor, promovendo ferrugem e 
corrosão.  

Se for equipado com uma bateria para partida elétrica, recarregue a bateria uma vez ao mês 
enquanto o motor estiver no armazenamento. Isso ajudará a estender a vida útil da bateria. 

Encerrando o Armazenamento 
Verifique seu motor como descrito no capítulo “VERIFICAÇÃO ANTES DA OPERAÇÃO”. 

Se o combustível foi drenado durante a preparação do armazenamento, encha o tanque com gasolina 
nova. Se você mantiver um recipiente de gasolina para reabastecimento, certifique-se de que 
contenha somente gasolina nova. A gasolina oxida e deteriora com o tempo, causando dificuldades 
para dar partida.  

Se os cilindros foram lubrificados com óleo durante a preparação de armazenamento, o motor pode 
soltar um pouco de fumaça ao dar partida. Isso é normal.  

TRANSPORTE 

Se o motor tiver sido operado, deixe-o esfriar por, pelo menos, 15 minutos antes de carregar o 
equipamento motorizado no veículo de transporte. Um motor e sistema de escape quentes podem 
causar queimaduras e incendiar alguns materiais. 

Mantenha o motor o mais nivelado possível durante o transporte para reduzir a possibilidade de 
respingos de combustível ou óleo. Mova a alavanca da válvula de combustível para a posição “OFF”. 
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8. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

O MOTOR NÃO LIGA Causa Possível Solução 
1. Partida elétrica: Verifique a 

bateria Bateria descarregada. Recarregue a bateria. 

2. Verifique a posição dos controles 

Válvula de combustível fechada. Abra a válvula. 

Afogador aberto. Feche a alavanca do afogador, a 
menos que o motor esteja quente. 

Interruptor do motor na posição 
“OFF”. 

Gire o interruptor do motor para 
“ON” 

3. Verifique o combustível 

Sem combustível. Reabasteça. 

Combustível ruim; motor 
armazenado sem tratar ou drenar a 
gasolina, ou foi reabastecido com 

gasolina ruim. 

Drene o tanque de combustível e 
carburador. Reabasteça com 

gasolina nova. 

4. Remova e inspecione as velas 
de ignição 

Velas defeituosas, sujas ou 
posicionadas de forma 

inapropriada. 
Reposicione ou substitua as velas. 

Velas molhadas com combustível 
Seque e reinstale as velas. Dê 

partida no motor com a alavanca do 
acelerador na posição mais rápida. 

5. Leve o motor para uma 
assistência autorizada 

Filtro de combustível obstruído, 
mau funcionamento do carburador, 

mau funcionamento da ignição, 
válvula presa, etc. 

Substitua ou repare os 
componentes defeituosos 
conforme o necessário. 

 

FALTA DE POTÊNCIA NO MOTOR Causa Possível Solução 

1. Verifique o filtro de ar. Elemento(s) filtrantes obstruídos. Limpe ou substitua o(s) 
elemento(s) do filtro. 

2. Verifique o combustível. 

Sem combustível. Reabasteça. 
Combustível ruim; motor 

armazenado sem gasolina tratada 
ou drenada, ou foi reabastecido 

com gasolina ruim. 

Drene o tanque de combustível e 
carburador. Reabasteça com 

gasolina nova. 

3. Leve o motor para uma 
assistência autorizada 

Filtro de combustível obstruído, 
mau funcionamento do carburador, 

mau funcionamento da ignição, 
válvula presa, etc. 

Substitua ou repare componentes 
defeituosos conforme o necessário 
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9. INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS  

Conexões de Bateria para Partida Elétrica  

Use uma bateria de 12V com uma taxa de amperé-hora de, pelo menos, 18Ah.  

Cuidado para não conectar a bateria com as polaridades invertidas, visto que isso causaria um curto 
circuito no sistema de carregamento da bateria. Sempre conecte o cabo positivo (+) ao terminal da 
bateria antes de conectar o cabo negativo (-), para que suas ferramentas não causem um curto 
circuito se tocarem a parte aterrada enquanto estiver ajustando o cabo da extremidade positiva (+) da 
bateria.  

   ADVERTENCIA 

A bateria pode explodir se você não seguir 
o procedimento correto, ferindo 
gravemente qualquer um que estiver por 
perto. Mantenha qualquer fonte de calor e 
chamas longe da bateria. 

 
1. Conecte o cabo positivo (+) da bateria ao terminal de entrada do solenóide.  

2. Conecte o cabo negativo (-) da bateria ao parafuso de montagem do motor, parafuso da flange, ou 
outra conexão com fio terra.  

3. Conecte o cabo positivo (+) ao terminal positivo (+) da bateria.  

4. Conecte o cabo negativo (-) ao terminal negativo (-) da bateria. 

5. Lubrifique os terminais e extremidades do cabo, com graxa.  

 
Partes de Reposição 

Nós recomendamos o uso de partes originais quando fizer manutenção. As partes de reposições 
originais são produzidas nos mesmos padrões que as originais, então você pode ficar tranquilo 
quanto ao desempenho das mesmas. O uso de partes de reposição que não sejam de design e 
qualidade originais podem afetar a efetividade do sistema de controle de emissões. 

 

 

CABO NEGATIVO (-)  SOLENÓIDE DE 
PARTIDA 

CABO POSITIVO (+) 
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Manutenção 

Siga o cronograma de manutenção. Lembre-se de que este cronograma é baseado na suposição que 
sua máquina será usada para o objetivo designado. Operações de cargas altas, temperaturas 
elevadas ou uso em condições incomuns de umidade e poeira, irá requerer uma manutenção mais 
frequente.   

 

INFORMAÇÕES DE REFERÊNCIA RÁPIDA  

Óleo do Motor  

Tipo Recomendado SAE 20W50, para uso geral 

Capacidade  
G120F: 0.6 L  G160/G200F(D):0.6 L 
G240/G270F(D):1.1L   
G340/G390/G420F(D):1.1 L 

Velas de Ignição  
Tipo NGK BP6ES, ou equivalentes 
Folga 0.028－0.031 pol (0.70 mm－0.80 mm)  

Carburador Marcha lenta 1800 rpm±150 rpm 

Manutenção  
A cada uso Verificar nível do óleo. Verificar filtro de ar. 
Primeiras 20 h  Trocar o óleo do motor 
Subsequente Ver a manutenção  

Válvulas Ajuste 
IN: 0.15 mm±0.02 mm (frio) 
EX: 0.20 mm±0.02 mm (frio) 
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10. ESPECIFICAÇÕES 

 
A relação de potência do motor indicada neste documento é a potência útil máxima testada na 
produção do motor para o modelo do motor e medida de acordo com SAE J1349 em 3,600 rpm 
(Potência útil) e em 2,500 rpm (Max. útil Torque). A produção em massa de motores pode variar deste 
valor. 
O rendimento real da potência instalado na máquina no final pode variar dependendo de inúmeros 
fatores, incluindo a velocidade de operação do motor em aplicação, condições ambientais, 
manutenção, e outras variáveis.  
 
 

Modelo 168F 168F-E 190F 190F-E 

Tipo Monocilindrico, 4 Tempos, Ventilador forçado, OHV 

Relação de potência (kW/3600rpm) 4.4 9 

Max. torque(N·m/rpm) 12.5/ 
2500 

26.5/ 
2500 

Marcha lenta (rpm) 1800±150 

Barulho(≤) 70 db(A) 80 db(A) 

Curso x Diâmetro (mm) 70×55 90×66 

Deslocamento (cc) 212 420 

Relação 
Compessão 8.5:1 8:1 

Modo Lubrificação Salpico 

Modo Partida Partida Manual Partida Manual 
e Elétrica Partida Manual Partida Manual 

e Elétrica 

Rotação Anti-horário 

Ajuste da válvula Válvula de admissão: 0.10 mm ~0.15mm  
Válvula de escape: 0.15 mm ~0.20mm 

Ajuste das velas 0.7 mm ~0.8mm 

Modo Ignição Ignição por magneto 

Filtro de ar Semi-seco, Banhado a óleo, Filtro de espuma 

Dimensões (C×L×A) (mm) 342×376×335 405×452×443 

Peso líquido(kg) 17(20) 32(35) 
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11. DIAGRAMAS DE LIGAÇÃO 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 



GARANTIA 

30 

Para Motor com Alerta de Nível de Óleo e Partida Manual 
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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; 
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: 
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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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