
Manual de Instruções 

Misturador de Tintas 800W 

NMTBB • 220V 

ATENÇÃO: A fim de evitar acidentes, por favor, leia atentamente às instruções de 

operação antes de utilizar este produto. Por favor, conserve este manual para 

referência futura.  

“As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas e podem variar de acordo com o seu 

modelo” 
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COMO USAR ESTE MANUAL 

Este manual foi escrito para ajudá-lo a operar e reparar o misturador com segurança. 
Este manual destina-se aos revendedores e operadores do misturador. 

Prefácio 

A seção ‘Descrição da Máquina’ ajuda você a se familiarizar com o layout e os 
controles da máquina. 
As seções ‘Instruções de segurança’ e ‘Saúde e segurança’ explicam como utilizar a 
máquina sem prejudicar a sua segurança e a do público em geral. A seção “Instruções 
de Operação” explica como utilizar a máquina da forma correta. A seção ‘Manutenção’ 
destina-se a ajudá-lo na manutenção geral e nos reparos da sua máquina. 
A seção ‘Garantia’ detalha a natureza da cobertura da garantia e o procedimento de 
acionamento de garantia em caso de sinistro. 
A seção “Declaração de Conformidade” mostra as normas segundo as quais a 
máquina foi construída. 
Diretivas referentes às notações. 
Os textos deste manual aos quais deve-se prestar especial atenção são apresentados 
da seguinte forma: 

Atenção 

O  produto pode estar em risco. Você ou a máquina pode sofrer danos ou 
ferimentos se os procedimentos não  forem seguidos da maneira correta. 

Cuidado 

A vida do operador pode estar em risco 
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ESPECIFICAÇÕES 

Modelo: NMTBB 

Peso Total da Máquina (kg) 4 Kg 

Peso da maquina – Exceto a Pá 3 Kg 

Altura da Maquina (mm) 850 mm 

Potência (W) 800W 

Velocidade sem carga 0-850r/min

Tamanho da Ferramenta 20 x 32 x 85 cm 

Diametro da pá de mistura (mm) 14 mm 

Nivel de ruido (dB(A)) (3-91 Db (A)) 

Volume de Mistura (L) 50 L 

Materiais compatíveis PA6+ Aluminio + Aço inoxidável 

AVISO Leia todos os avisos de segurança e todas instruções. Falha em seguir as 
instruções e avisos podem resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves. 
Guarde todos os avisos e instruções para consultas futuras. 
Termo “ferramenta elétrica” nos avisos refere-se à sua ferramenta com fiação (com fio) ou 
ferramenta operada a bateria (sem fio). 

1) Segurança da área de trabalho

a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem organizada. Desordem e área escuras
podem causar acidentes.

b) Não operar ferramentas elétricas em atmosferas explosivas, tais como na
presença e líquidos inflamáveis, gases ou poeira. Ferramentas elétricas criam
faíscas que podem inflamar a poeira ou fumaça.

c) Manter afastados pessoas, crianças e visitantes ao operar uma ferramenta
elétrica. Distrações podem levá-lo a perder o controle.

d) Ferramentas com isolamento duplo são equipadas com um plugue polarizado
(uma lâmina é mais larga que a outra). Este plugue se encaixa na tomada
polarizada em um único sentido. Se o plugue não se encaixar totalmente na
tomada, inverta-o. Se ainda não encaixar, contate um eletricista.

2) Segurança elétrica

a) Plugues de ferramenta elétrica devem coincidir com a saída. Nunca modifique
o plugue de qualquer maneira. Não use nenhum plugue adaptador com
ferramentas elétricas (aterrado). Plugues não modificados e tomadas compatíveis
reduzem o risco de choque elétrico.

b) Evitar contato corporal com superfícies aterradas, tais como tubulações,
radiadores, aquecedores e resfriadores. Há um aumento do risco de choque
elétrico caso o seu corpo esteja aterrado.

c) Não expor ferramentas elétricas à chuva ou a condições de umidade. Caso
entre água em uma ferramenta elétrica, o risco de choque elétrico aumenta.

d) Não fazer mau uso do fio. Nunca utilizar o fio para transportar as ferramentas
ou para retirar o plugue da tomada. Manter o fio afastado de calor, óleo, cantos
vivos ou peças em movimento. Fios danificados aumentam os riscos de choque
elétrico.

e) Quando operar uma ferramenta elétrica em áreas externas utilizar uma
extensão própria para ser utilizada nessas áreas. A utilização de fios próprios
para uso em áreas externas com a marcação ‘W-A’ ou “W”. Estes fios são próprios
para utilização em áreas externas e reduzem os riscos de choques elétricos.
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f) Se o uso de uma ferramenta elétrica em áreas úmidas for inevitável, utilize uma
fonte de dispositivo (RCD) protegida de corrente residual.
Utilização de um RCD reduz o risco de choque elétrico. Nota: O termo “dispositivo
de corrente residual (RCD)” pode ser substituído pelo termo
“Interruptor de circuito da falha (GFCI) à terra “ou” disjuntor de corrente diferencial
(ELCB)”.

3) Segurança Pessoal

a) Ficar alerta, observar o que você está fazendo e usar o bom senso ao operar
uma ferramenta elétrica. Não utilizar uma ferramenta se estiver cansado ou sob
influência de drogas, álcool ou medicações. Um momento de distração ao operar
ferramentas elétricas pode resultar em sérios danos pessoais.
b) Use equipamento de proteção pessoal. Use sempre óculos de proteção.
Equipamento de proteção como máscara contra poeira, sapatos de segurança
antiderrapantes, capacete ou proteção auricular utilizados em condições apropriadas
reduzirão os ferimentos pessoais.
*Óculos comuns ou óculos de sol não protetores oculares.
c) Utilizar protetores auriculares ao utilizar a ferramenta por longos períodos. Uma
exposição prolongada a ruídos de alta intensidade pode levar à perda de audição.
d) Evite se distrair. Certifique-se que o interruptor está na posição desligada antes
de conectar a fonte de alimentação e/ou bateria, segurando ou carregando a
ferramenta. Transportar ferramentas com seus dedos no interruptor ou colocar o plugue
na tomada se o interruptor estiver desligado pode resultar em acidentes.
e) Retirar chaves de ajuste ou chaves de boca/broca antes de ligar a ferramenta.
Caso uma destas esteja anexada a uma peça em rotação, pode ocasionar um acidente
pessoal.
f) Não ficar em uma posição muito distante. Manter-se bem posicionado e em
equilíbrio todo o tempo. Um bom posicionamento e equilíbrio permite um melhor
controle de ferramentas em situações inesperadas.
g) Vista-se adequadamente. Não utilizar roupas largas ou joias. Prender cabelos
longos. Manter seus cabelos, roupas e luvas afastadas de peças em movimento.
Roupas largas, joias, ou cabelos longos podem se enroscar em peças em movimento.
h) Se forem fornecidos dispositivos para a conexão de extração e coleta de pó,
certifique-se que estes estão conectados e utilizados corretamente.
Excesso de poeira pode causar danos sérios ao equipamento. Certifique-se de usar o
coletor de pó.

4) Utilização da ferramenta e cuidados

a) Não forçar a ferramenta. Utilizar a ferramenta correta de acordo com sua
necessidade. A ferramenta correta irá executar o trabalho de uma forma melhor e
mais segura para o qual foi designada.

b) Não utilizar a ferramenta caso o interruptor não ligar ou desligar. Toda
ferramenta que não pode ser controlada através de seu interruptor é perigosa e deve
ser reparada.

c) Desconectar o plugue da tomada antes de fazer quaisquer ajustes,
substituição de acessórios ou armazenar a ferramenta. Tais medidas
preventivas de segurança reduzem o risco de que a ferramenta seja ligada
acidentalmente.

d) Manter ferramentas que não estejam em utilização longe do alcance de
crianças ou de pessoas que não estejam treinadas. Ferramentas são perigosas
em mãos de pessoas não treinadas.

e) Manter ferramentas elétricas conservadas. Verificar quanto a desalinhamento ou
aderência de peças móveis, quebras de peças, e quaisquer outras condições que
possam afetar a operação da ferramenta. Muitos acidentes são casados devido a
ferramentas mal conservadas.

f) Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas. Ferramentas conservadas
adequadamente com arestas são menos propensas a aderirem e são mais fáceis de
serem controladas.
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g) Use a ferramenta elétrica, acessórios e brocas etc. Em conformidade com estas 
instruções, tendo em conta as condições de trabalho e o trabalho a ser executado. 
O uso da ferramenta para operações diferentes das quais se destina pode resultar 
em uma situação perigosa. 

h) Em funcionamento normal, a ferramenta produz vibrações. Os parafusos podem 
se soltar facilmente, causando uma quebra ou acidente. Antes da operação, verificar 
cuidadosamente os parafusos quanto ao seu aperto. 

i) Em tempo frio ou quando a ferramenta esteve durante um longo período sem 
ser utilizada, deixar a ferramenta esquentar por um período curto de tempo, 
deixando que esta funcione sem carga. Isto irá liberar sua lubrificação. 

j) Não encostar-se à broca ou peças próximas a esta após a operação. Estas 
podem estar muito quentes e poderá ocasionar queimaduras em sua pele. 

k) Alguns materiais podem conter produtos químicos que podem ser tóxicos. 
Tomar cuidado para não inalar ou ter contato com a pele. Seguir as instruções de 
segurança do fornecedor.  

 
5) Manutenção 
 

a) Tenha sua ferramenta elétrica reparada por uma pessoa qualificada para o 
reparo, utilizando somente peças de reposição idênticas. Isto irá garantir que a 
segurança da ferramenta elétrica seja mantida. . Manutenção ou reparo por pessoa 
não qualificada pode levar a riscos de acidentes. 

  

 

VERIFICAÇÕES ANTES DE UTILIZAR 

 
INSPEÇÃO ANTES DO INICIO 
 

A seguinte inspeção realizada antes do início deve ser realizada antes do início de cada 
sessão de trabalho ou após cada quatro horas de uso, o que ocorrer primeiro. Consulte 
a seção de serviço para obter orientações detalhadas. Se alguma falha for descoberta, 
a máquina misturadora não deverá ser usada até que a falha seja corrigida. 
 

1. Inspecione minuciosamente o misturador quanto a sinais de 
danos.  

2. Verifique se os componentes estão presentes e seguros. Preste 
atenção especial à pá misturadora e verifique se ela está 
corretamente fixada na alça. 

3. Verifique os cabos elétricos para ver se há sinais de fios 
expostos. Corrija as áreas expostas antes de operar 
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INSTRUÇÕES DE MONTAGEM / OPERAÇÃO 

Antes de operar esta máquina ou realizar qualquer manutenção nela VOCÊ DEVE LER e ESTUDAR 

este manual 

As especificações de tensão e a chapa de rotação devem corresponder com a 

tensão de alimentação. 

 

Barra de montagem (Fig. 1) 

 

 
 
 
Montar a placa do misturador junto a a barra de mistura sem porca, gire a outra 
extremidade da barra do misturador e aperte utilizando uma chave. 
 
 
Regular Velocidade pelo Mecanismo (fig, 2) 
 

A velocidade da máquina pode ser regulada pelo 
mecanismo. Quando a seta aponta para o marcador “I” 
marcar no botão, significa baixa velocidade (500 rpm), e  
no marcador “II”, significa alta velocidade (700rpm). 
Você pode regular a velocidade girando o botão de 
velocidade, girando o botão de velocidade no sentido 
horário de (i) para (ii) e conte no sentido horário girando 
o botão de velocidade de (ii) para (i). Girar o botão de 
velocidade na direção da contagem pode prejudicar a máquina 
Apenas quando estiver fora da máquina e a barra de mistura de parada quase 
ou totalmente parada, pode girar o botão de velocidade. 
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Rotação Contínua (fig. 3) 
 

Pressionando o interruptor de energia e usando o 
botão de bloqueio [lock button], a máquina pode ser 
operada continuamente. Pressionando o interruptor 
de energia novamente, botão de bloqueio pode ser 
desbloqueado imediatamente. 
 
 
 
Escova de Carbono de Troca (fig. 4) 

 
 
Verifique a escova de carbono regularmente. Quando o desgaste da escova de 
carbono estiver fora do limite. A escova de carbono deve ser trocada. 
Gire no sentido anti-horário a tampa da escova de carbono com uma chave de 
fenda para desmontar as tampas, puxe a escova de desgaste e coloque o novo 
carbono no suporte, depois aperte novamente a tampa da escova com uma 
chave de fenda. As escovas de carbono devem ser substituídas por um par. 
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SAUDE E SEGURANÇA 

 
Vibrações. 
 
Certo nível de vibração causado pela operação de mistura é transmitido para as 
mãos do operador através da alça. 
EPI (Equipamentos de Proteção Individual). 
É necessário usar EPIs adequados para operar este equipamento, por exemplo, 
óculos de segurança, luvas, protetores auriculares e calçados com biqueira de 
aço. 
Use roupas adequadas para o trabalho que está realizando. Amarre os cabelos 
compridos e retire todas as joias que possam ficar presas nas peças móveis do 
equipamento. 
Máquinas Elétricas. 
A eletricidade pode matar! Sempre verifique se a máquina está desligada da 
fonte de alimentação antes de realizar qualquer manutenção/reparo. Nunca 
utilize a máquina em condições úmidas. Inspecione periodicamente o cabo da 
ferramenta e o plugue anti-queda e, se estiverem danificados, providencie para 
que um especialista autorizado realize o reparo. 
Vista-se adequadamente 
Luvas de borracha e calçados antiderrapantes são recomendados para trabalho 
ao ar livre. Use toucas para prender os cabelos longos. Use óculos de 
segurança. 
Use uma máscara se as operações de trabalho gerar poeira. 
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MANUTENÇÃO 

 

ATENÇÃO! Um eletricista qualificado deve realizar todos os procedimentos de 
manutenção. 
O misturador é projetado para funcionar por muitos anos sem problemas. No 
entanto, é importante que a manutenção regular simples indicada nesta seção 
seja realizada. Recomenda-se que um revendedor autorizado faça todas as 
operações de reparo e manutenção de grande porte. Sempre use peças de 
reposição originais. O uso de peças que não sejam originais pode anular sua 
garantia. Antes de realizar qualquer manutenção na máquina, verifique se ela 
está desligada. 
 
 
 

 
Manutenção de rotina 

Aprox. 75 
horas 

Aprox. 150 
horas 

Escovas do motor Verificar √  

 Trocar quando necessário   

Graxa para a caixa 
de velocidades 

Verificar/trocar  √ 

 
A máquina é equipada com escovas de carbono para motor, que se desativam 
sozinhas. Isso significa que a máquina se desligará automaticamente quando as 
escovas estiverem desgastadas num determinado nível. Veja a seguir as 
instruções para trocá-las. 
Como trocar das escovas de carbono do motor. 
Mantenha também as fendas de ventilação (4) livres de sujeira e resíduos para 
que a máquina possa ser resfriada adequadamente. 
Nota: Os números mostrados entre parênteses referem-se às imagens 
mostradas na seção de Descrição da Máquina do livreto. 

1. Usando uma chave de fenda plana, desaperte os dois porta-escovas (8), 
que estão localizados em ambos os lados da carcaça do motor. 

2. Retire as escovas desgastadas e substitua-as por escovas novas. 
Aperte novamente os dois porta-escovas (8), verificando se as escovas estão 
bem encaixadas 
 
 



TERMOS DE GARANTIA 

 

PRAZO DE GARANTIA LEGAL: 90 DIAS CONFORME ARTIGO 26 INCISO II DO 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 
 

A NTS do Brasil concede garantia contra qualquer defeito de fabricação aplicável nas seguintes 

condições: 

 

• 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. 

• Preencha corretamente o Certificado de. 

• 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 

 

• Óleo lubrificante, bateria, graxa, combustíveis bem como consumíveis do equipamento e 

etc.; 

• Deslocamento de pessoal ou despesas de deslocamento do produto até o posto de 

assistência técnica. 

• Danos causados por fenômenos da natureza; 

• Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros; 

• Manutenções rotineiras, como: 5.1 Limpeza do carburador, lavagem, lubrificação, 

verificações, ajustes, regulagens, etc.; 5.2 Peças que requerem manutenção corriqueira, 

como: elemento de filtro de ar, vela de ignição, lonas e pastilhas de freio, juntas, lâmpadas, 

disjuntores, cabos e baterias; 

• Peças de desgaste alto, como: rodas, câmaras de ar, amortecedores, discos de fricção, 

corrente, cora, rolamento, entre outros. 

• 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; 

• Defeitos oriundos de acidentes, casos fortuitos ou de desuso prolongado. 

• Substituição do equipamento, motor ou conjuntos. 



• Arranhões, trincas, fissuras ou por má instalação e/ou qualquer outro tipo de dano causado 

ao equipamento em razão da movimentação, transporte ou estocagem. 

• Defeitos e danos no sistema elétrico, eletrônico ou mecânico do equipamento oriundo da 

instalação de componentes ou acessórios não recomendados pela NTS do Brasil. 

• Danos causados pela oscilação da rede elétrica. 

• Avaria decorrente do uso de tensão diferente da qual o produto foi criado. Atenção: 

Entende-se por manutenções rotineiras, as substituições de peças e componentes em 

razão do desgaste natural. Estão cobertas pela garantia, no entanto, as peças que 

comprovadamente apresentarem defeito de fabricação ou fadiga anormal de material. 

 
EXTINÇÃO DA GARANTIA 
 

• Revisões e manutenções periódicas não forem realizadas; 

• O equipamento não for usado adequadamente (sobrecargas, acidentes, intempéries etc.) 

• O equipamento for utilizado para outros fins ou instalado de modo não apresentado no 

manual de instruções. 

• O equipamento for reparado por oficinas não autorizadas pela NTS do Brasil. 

• O tipo de combustível ou lubrificante especificados não forem utilizados, misturado 

incorretamente (motores de 2 tempos). 

• As peças originais forem substituídas/modificadas por outras não fornecidas pela NTS. 

• A estrutura técnica ou mecânica for modificada sem previa autorização da NTS do Brasil. 

• O prazo de validade estiver expirado. 

• O equipamento for usado para fins industriais, comerciais, de aluguel ou de uso intensivo. 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.naganoprodutos.com.br 

Importado e distribuído por: 

NTS DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 

TEL. (11) 5089-2590 

CNPJ: 05.984.457/0001-00 

 

http://www.naganoprodutos.com.br/

