
 

 

 

 

MANUAL DE INSTRUÇÕES 

 

 

SOPRADOR DE FOLHAS 
 

 

 

 

 

ATENÇÃO: A fim de evitar acidentes, por favor, leia atentamente as instruções de operação antes de utilizar este produto. Por 

favor, conserve este manual para referência futura. “As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas" bem como 

algumas informações que podem variar de acordo com o seu modelo. Diante das constantes atualizações em nossos produtos. 

Nos reservamos o direito de alterar este sem seu aviso prévio. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

Motor de dois tempos de cilindros simples deslocamento 52 CC 

Velocidade: 7000 rpm 

Tipo: Ignição 

Motor: 1E44F-2 

Eletrônica com Magneto 

Carburador: de diagrama de posição com bomba de combustível integral.  

Filtro de combustível: Filtro de feltro e fio de aço  

Capacidade do Tanque de combustível: 1,2L 

Mistura: 25:1. 

 

Tempo de uso:  45 – 50 minutos com descanso (uso intermitente). 

 

Após o uso do equipamento sempre dar pane seca. Sempre fazer a mistura na proporção 25:1 

(25 partes de gasolina para uma de óleo). Evite gasolina parada no tanque por mais de um dia, 

a fim de evitar danos ao carburador e outros componentes do motor. 

 

AVISOS DE SEGURANÇA 

 

O uso descuidado ou inadequado de qualquer soprador pode causar ferimentos graves ou fatais. 

Mantenha em local seguro e longe do alcance das crianças.  

Observadores, especialmente crianças e animais, não devem permanecer na área em que o 

soprador é utilizado. 

Ao operar sempre use roupas e equipamentos de segurança adequadamente.  

 

As roupas devem ser resistentes e bem ajustadas, porém permitindo liberdade 

completa de movimento - um sobretudo de segurança é recomendado. 

 

 

 

Evite jaquetas largas, cachecóis, gravatas, joias, calças boca-de-sino e com barra, 

cabelo longo solto ou qualquer coisa que possa se prender na entrada de ar. 



 

 

 

 

 

Use botas sólidas com solas antiderrapantes e/ou botas de segurança com biqueira 

de aço. 

 

 

 

Use óculos de segurança ou proteção facial. 

Use proteções sonoras (plugues ou silenciadores de orelha) para proteger sua 

audição. 

 

 

 

Use luvas antideslizantes. 

 

 

 

Sempre desligue o motor antes de reabastecer. A gasolina é um combustível 

extremamente inflamável. Não fume ou coloque fogo ou chama próximo do 

combustível. 

 

• Não abasteça o motor quente, o combustível pode vazar e causar um incêndio. 

• Remova a tampa de enchimento de combustível na unidade com cuidado, de modo a 

permitir que qualquer acúmulo de pressão no tanque seja liberado lentamente. 

• Abasteça seu soprador em áreas externas bem ventiladas. 

• Limpe o combustível derramado antes de dar partida e verifique se há vazamentos.  

• Cuidado para não derramar combustível em sua roupa. Se isso acontecer, troque de roupa 

imediatamente. 

• Vibrações na unidade podem causar que a tampa de combustível apertada 

inadequadamente se solte ou caia e derrame combustível. 

• Para reduzir o risco de derramamento de combustível e incêndio, aperte a tampa do 

combustível. 

• Verifique se há vazamento de combustível durante o reabastecimento e operação. Se for 

encontrado vazamento de combustível, não dê partida ou opere o motor até o vazamento 

ser solucionado. 



 

• Transporte da unidade: Sempre pare o motor. 

• Transporte do veículo: Fixe adequadamente sua unidade para impedir tombamento, 

vazamento de combustível e danos. Quando a unidade não estiver em uso (pausa do 

trabalho), desligue-a para que não coloque outros em perigo. 

• O acionador do acelerador deve se mover livremente e voltar para a posição inativa 

quando liberado. O interruptor de parada deve se mover facilmente até ‘OFF’. 

• Aperto do conjunto da vela de ignição - se o conjunto estiver solto, podem ocorrer faíscas, 

que podem inflamar o vapor do combustível. 

• Dê partida no motor a pelo menos 3 m (10 pés) do local de abastecimento, apenas em 

área descoberta. 

• Para reduzir o risco de inalação de vapores tóxicos, nunca dê partida ou opere sua 

unidade em espaços confinados. Coloque a unidade em solo firme em área aberta. 

• Verifique se está equilibrado e em posição segura. Segure a unidade firmemente. 

• Seu soprador é uma unidade para uma pessoa. Não deixe que outras pessoas se 

aproximem da unidade em operação - mesmo ao dar partida. 

OPERAÇÃO 

 

• Seu soprador produz vapores tóxicos de exaustão quando o motor está em operação. 

Esses gases (por exemplo, monóxido de carbono) podem ser incolores e inodoros. Para 

reduzir o risco de ferimentos graves ou fatais ao inalar vapores tóxicos, nunca opere o 

soprador em área interna ou em locais com pouca ventilação. 

• Verifique se há ventilação adequada ao trabalhar em trincheiras, vãos ou áreas 

confinadas. 

• Para reduzir o risco de inflamar o vapor e causar um incêndio, nunca fume ao trabalho ou 

próximo do soprador. 

• Sempre segure sua unidade firmemente - verifique se está em uma posição firme e 

segura. 

• Examine a área de trabalho: Não direcione o jato de ar em direção aos observadores, uma 

vez que o fluxo de ar pode soprar pequenos objetos em grande velocidade.  

• Cuidado com condições escorregadias: No gelo, água ou neve. Em aclives ou terreno 

irregular 

• Cuidado com os obstáculos: Raízes, valas, buracos ou lixo que podem fazer com que 

você tropece ou cambaleie. 

• Para reduzir o risco de inalar vapores venenosas de produtos químicos e gases de 

exaustão, não opere o soprador em espaços confinados. Sempre use um respirador ao 



 

trabalhar em estufas bem ventiladas, em plataformas densas e altas e ao realizar qualquer 

trabalho com produtos químicos de nebulização. Fique atento à direção do vento. Não 

trabalhe sob vento. Ande para frente apenas quando a unidade estiver em operação. 

• Após terminar o trabalho, drene e limpe o recipiente. Não esvazie a solução de spray 

residual ou descarregue fluidos em cursos de água, sarjetas, pias, valas de drenagem ou 

poços. Descarte adequadamente, de acordo com as regulamentações locais de descarte 

de resíduos. 

• Sempre drene e limpe o recipiente antes de transportar o soprador de nebulização em um 

veículo. 

• Em uma emergência, solte as fivelas de ação rápida, solte o arnês e jogue a máquina. 

• O uso prolongado da máquina pode resultar em problemas de circulação induzidos por 

vibração nas mãos. 

• Usuários contínuos e regulares devem monitorar bem a condição de suas mãos e dedos. 

Se qualquer um dos sintomas acima de má circulação aparecer, procure assistência 

médica. 

• Não tente nenhum trabalho de manutenção ou reparação que não esteja descrito no 

manual do proprietário. Esse trabalho deve ser realizado apenas pela assistência técnica. 

• Nunca modifique sua ferramenta elétrica de nenhum modo, uma vez que isso pode 

resultar em ferimentos graves. 

• Sempre pare o motor e desconecte o conjunto de vela de ignição antes de realizar trabalho 

de manutenção ou reparação ou limpar a máquina. 

• Sempre limpe pó e sujidade da máquina após terminar o trabalho. 

• Não realize serviços ou armazene sua unidade próximo do fogo ou chama. 

• Verifique regularmente se há vazamento na tampa de combustível. 

• Utilize apenas vela de ignição aprovada e verifique se está em boas condições. 

• Inspecione o cabo de ignição (isolamento em boas condições, conexão segura). 

• Para reduzir o risco de incêndio devido à ignição fora do cilindro, mova o interruptor de 

parada para OFF ou ON antes de virar o motor sobre o motor de partida, com o conjunto 

de vela de ignição removido ou com a vela de ignição desparafusada. 

• Verifique a condição do silenciador regularmente. 

• Para evitar risco de incêndio e perda de audição, não opere sua unidade se o silenciador 

estiver danificado ou faltando. 

• Nunca toque o silenciador quente, ou pode ocorrer queimadura. 

 



 

 

 

MONTAGEM 

 

• Empurre o tubo de extensão na mangueira de pregas até o máximo. 

• Gire o tubo para a esquerda (sentido anti-horário) até a parada e deixe nessa posição, até 

ter completado os ajustes a seguir. 

• Gire a manopla de controle no sentido anti-horário até a posição horizontal. 

• Gire agora o tubo de extensão no sentido anti-horário até a unidade de medição apontar 

na mesma direção que a manopla de controle. 

• Aperte o parafuso de fixação. 

• Conecte a mangueira de líquido na mangueira de pregas com o retentor. 

 

  

• Empurre a extremidade livre da mangueira de líquido no eixo na válvula de parada e fixe 

na posição com o grampo da mangueira. 

• Feche a válvula de parada (mova a alavanca para a posição vertical). 

• Abasteça com água e verifique se há vazamentos em todas as conexões de mangueira. 



 

 

• Coloque a unidade em suas costas. Solte o parafuso de 

fixação. 

• Deslize a manopla de controle ao longo da mangueira de 

pregas na posição mais confortável. 

• Reaperte o parafuso de fixação. 

• Ajuste das tiras do arnês 

• Puxe as extremidades para baixo para apertar o arnês. 

 

• Seu combustível precisa de uma mistura de gasolina e óleo de 

motor. A qualidade desses ingredientes e a relação de mistura têm 

influência decisiva na função e vida útil do motor. 

• Soltura das tiras do arnês: Levante as abas dos dois 

ajustadores deslizantes. Ajuste as tiras de modo que a placa traseira esteja segura firme 

e confortavelmente nas suas costas. 

 

• Combustíveis ou lubrificantes não adequados ou relações de misturas diferentes das 

especificadas podem resultar em sérios danos ao motor (gripagem de pistão, taxa rápida 

de desgaste, etc.). 

• Por motivos de saúde e meio ambiente, dê preferência à gasolina não aditivada. 

• Alguns abastecimentos com gasolina aditivada vão reduzir a eficiência do conversor 

catalítico. 

• Utilize apenas óleo de motor de qualidade de dois tempos. 

• Gasolina ou óleo de motor de baixa qualidade podem danificar o motor, os anéis de 

vedação, as mangueiras e o tanque de combustível. 

• Evite contato direto da gasolina com a pele e evite inalar vapor de gasolina. 

• Utilize um coletor aprovado para armazenamento de combustível. Coloque óleo (1) no 

coletor primeiro, depois adicione gasolina (2) e misture bem. 

• Relação de mistura: 25:1 

• Misture combustível suficiente apenas para alguns meses de 

operação. Armazene em recipientes de combustível seguros 

aprovados e em um local seco e seguro. 

• Sacuda bem a mistura no coletor antes de abastecer sua máquina. Pode haver acúmulo 

de pressão no coletor - abra com cuidado. 

• Limpe o tanque de combustível de tempos em tempos. 

• Descarte o líquido de limpeza adequadamente em um local de descarte autorizado. 



 

• Antes de abastecer, limpe a tampa de enchimento e a área ao redor, para garantir que 

nenhuma sujeira caia no tanque. Posicione a unidade de modo que a tampa de 

enchimento fique voltada para cima. 

• Tome cuidado para não derramar combustível ao abastecer e não encha excessivamente 

o tanque. 

 

• Após o abastecimento, aperte a tampa de enchimento manualmente o mais firmemente 

possível. 

• Troque o corpo de recolhimento de combustível uma vez por ano 

• Drene o tanque de combustível. 

• Utilize um gancho para puxar o corpo de recolhimento de combustível fora do tanque e 

retire a mangueira. Empurre o novo corpo de recolhimento na mangueira. 

• Coloque o corpo de recolhimento no tanque. 

  

 

 

  

• Deslize o interruptor de parada (1) para ON. 

• Mova a alavanca de ajuste (2) para a posição central - esta é a posição do acelerador de 

partida 

• Nota: 

• A alavanca de ajuste pode ser utilizada para selecionar qualquer abertura do acelerador 

entre a velocidade em vazio (parada inferior) e o aceleração total (parada superior). 

• Ajuste a alavanca para a posição inativa antes de desligar o motor. 



 

 

 

 

• Se o motor estiver frio, gire o botão do estrangulador. 

• Se o motor estiver quente, gire a alavanca do estrangulador. 

 

• Também utilize essa posição se o motor estiver em operação, mas ainda estiver frio. 

• Coloque a unidade no chão. Verifique se os observadores estão distantes da área geral 

de trabalho e do bico. 

• Verifique se tem uma posição firme: Segure a unidade com sua mão esquerda na carcaça 

e coloque um pé na placa básica para impedir o escorregamento. 

• Puxe o gancho do motor de partida lentamente com sua mão direita até sentir que 

encaixou e puxe rápida e fortemente. Não puxe o cabo do motor de partida até o fim, caso 

contrário ele pode quebrar. 

• Não deixe que o gancho do motor de partida ricocheteie. 

• Coloque-o lentamente na carcaça, para que o cabo do motor de partida possa ser 

enrolado adequadamente. 



 

 

 

• Quando o motor começar a acionar: Se o motor estiver frio: Vire o botão do estrangular e 

continue a manivela até o motor operar. Se o motor estiver quente: Continue a manivela 

até o motor operar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Assim que o motor operar: Mova a alavanca de ajuste (2) até o batente inferior, para que 

motor vá até a velocidade em vazio. 

• Para desligar o motor: Deslize o interruptor de parada (1) para OFF. Em temperaturas 

externas muito baixas: Deixe que o motor esquente. 

• Assim que o motor operar: Mova a alavanca de ajuste até o batente inferior - o motor vai 

até a velocidade em vazio. Abra o acelerador levemente - esquente o motor por um 

período curto. 

• Se o motor não der partida: Se você não girar o botão do estrangulador logo após o motor 

começar a acionar, a câmara de combustão se inunda. Retire o conjunto de vela de 

ignição. Desparafuse e seco a vela de ignição. Coloque o interruptor de parada em OFF. 

Abra o acelerador totalmente. Puxe o cabo do motor de partida diversas vezes para limpar 

a câmara de combustão. Encaixe a vela de ignição e reconecte o seu conjunto. Coloque 

o interruptor de parada em ON. Gire o botão do estrangulador para nivelar se o motor 

estiver frio. Dê partida agora no motor.  

• Puxe o cabo do motor de partida diversas vezes para preparar a linha de combustível. 

• Uma máquina nova de fábrica não deve ser operada com giros altos (aceleração total sem 

carga) nos primeiros três abastecimentos de tanque. Isso evita cargas altas 

desnecessárias durante o período inicial. Uma vez que todas as peças móveis devem se 

assentar durante o período inicial, as resistências friccionais no motor são superiores 

neste período. O motor desenvolve sua potência máxima após aproximadamente 5 a 15 

abastecimentos de tanque. 

• Após um longo período de operação com aceleração máxima, deixe que o motor opere 

com velocidade em vazio. Isso protege os componentes instalados no motor (ignição, 

carburador) de sobrecarga térmica. 

• Após terminar o trabalho: Armazenamento por período curto: Espere o motor resfriar. Para 

evitar condensação, encha o tanque de combustível e mantenha a unidade em um local 

seco até precisar dela novamente.  

 

 



 

  

• Filtros de ar sujos reduzem a potência do motor, aumentar o consumo de combustível e 

fazem com que a parte seja mais difícil. 

 

 

 

Ajuste padrão do carburador com tampas limitadoras 

 

• Desligue o motor. 

• Fixe o parafuso de alta velocidade (H) e o parafuso de baixa velocidade (L) no sentido 

anti-horário até a parada (não mais que 1/4 de volta). 

 

Carburador sem tampas limitadoras 

 

• Desligue o motor. 

• Fixe ambos os parafusos de ajuste em suas bases (sentido horário). 

• Abra o parafuso de alta velocidade (H) uma volta completa. Abra o parafuso de baixa 

velocidade (H) uma volta completa. 

 

Ajuste da velocidade em vazio 

ESTR
ANGU

L
A 



 

 

• Realize ajuste padrão no parafuso de baixa velocidade. 

• Gire o parafuso em velocidade em vazio (LA) no sentido horário até o motor operar 

uniformemente. 

• Comportamento errático em vazio, aceleração ruim. 

• Realize ajuste padrão no parafuso de baixa velocidade. 

• Gire o parafuso de baixa velocidade (L) no sentido anti-horário até o motor operar e 

acelerar uniformemente. 

• É geralmente necessário alterar o ajuste do parafuso. 

• de velocidade em vazio (LA) após cada correção para o parafuso de baixa velocidade (L). 

• Uma leve correção do ajuste pode ser necessária se a potência do motor não for 

satisfatória ao operar em alta altitude: verifique o ajuste padrão. Aqueça o motor. Gire o 

parafuso de alta velocidade (H) levemente no sentido horário (justo). Em modelos com 

tampas limitadoras, gire o parafuso de alta velocidade (H) 1/4 de volta, mas não além da 

parada. Se o ajuste for muito reduzido, há um risco de danos ao motor devidos à 

lubrificação insuficiente e sobreaquecimento. 

• Verificação da vela de ignição: se o motor estiver com potência baixa, dificuldade de dar 

partida ou operar mal em velocidade em vazio, verifique primeiro a vela de ignição. 

Remova a vela de ignição. Verifique o vão do eletrodo (A) e reajuste se necessário. 

 

 

 

• Muito óleo na mistura de combustível causa problemas na vela de ignição.  

• Encaixe uma nova vela de ignição após 100 horas de operação - ou antes, se os eletrodos 

estiverem muito desgastados. 

 

Comportamento de operação do motor 

 

• Se o comportamento de operação do motor for insatisfatório, mesmo com o filtro limpo 

carburador ajustado adequadamente, a causa pode estar no silenciador. 



 

 

• Substituição do cabo do motor de partida e mola de enrolamento. 

 

 

 

 

Substituição do cabo do motor de arranque 

 

• Remova os parafusos (1). 

 

• Retire a tampa do motor de partida (2) do motor. 

• Remova o grampo da mola (3). 

• Remova o rotor do capo com arruela (4) e lingueta (5). Solte a tampa (6) do gancho do 

motor de partida. 

• Remova o cabo restante do rotor e gancho. 

• Amarre um nó simples na extremidade do novo cabo do motor de partida (consulte 

Especificações) e depois enfie o cabo através do gancho e bucha do cabo (7). 

• Encaixe a tampa no gancho. 

• Enfie o cabo através do rotor e fixe no rotor com um nó simples. 

1 1 

2 
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• Encaixe a lingueta (5) no rotor e deslize a arruela (4) sobre o poste do motor de partida. 

• Use uma chave de fenda ou pinça adequada para instalar o grampo da mola (3) no posto 

do motor de partida e sobre a cavilha na lingueta - o grampo da mola deve apontar no 

sentido horário - consulte a ilustração. 

 

Substituição de mola de enrolamento quebrada 

 

• Lubrifique a nova mola com algumas gotas de óleo não resinoso. Remova o rotor do cabo 

como descrito em ‘Substituição do cabo do motor de arranque’. Remova as peças da mola 

antiga. 

• Encaixe a nova carcaça da mola - a placa inferior deve estar virada para baixo. Conecte 

o circuito da mola sobre o terminal. 

• Encaixe o rotor do cabo. 

• Se a mola saltar e desbobinar durante a instalação: Encaixe na carcaça da mola em 

sentido anti-horário - inicie a partir do lado de fora e opere para dentro. 

 

Tensão da mola de enrolamento 

 

• Faça um circuito no cabo do motor de partida desenrolado e utilize-o para girar o rotor do 

cabo seis giros inteiros no sentido da seta (consulte a ilustração). 
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• Faça um circuito no cabo do motor de partida desenrolado e utilize-o para girar o rotor do 

cabo seis giros inteiros no sentido da seta (consulte a ilustração). 

• Segure o rotor nivelado - estique o cabo trançado. 

• Libere o rotor e solte o cabo lentamente, para que enrole no rotor. 

• O gancho do motor de partida deve se assentar firmemente na bucha guia do cabo. Se o 

gancho se inclinar para um lado: aumente a tensão da mola uma volta adicional. 

• Quando o cabo do motor de partida se estender totalmente, deve ser possível girar o rotor 

pelo menos meia volta. Se não for possível, a mola está tensionada excessivamente e 

pode quebrar. Gire uma volta do cabo do rotor. 

• Encaixe a tampa do motor de partida no motor. Aperte firmemente os parafusos. 

• Coloque o interruptor de parada em OFF. 

 

Armazenamento da máquina. 

 

• Drene e limpe o tanque de combustível em uma área bem ventilada. Drene e limpe o 

recipiente. 

• Opere o motor até o carburador estar seco - isso ajuda a impedir que os diafragmas do 

carburador grudem uns nos outros. 

• Limpe bem a máquina- preste atenção particularmente nas aletas do cilindro e filtro de ar. 

• Armazene a máquina em um local seco, alto ou trancado - fora do alcance de crianças e 

outras pessoas não autorizadas. 

• Não exponha o recipiente à luz solar direta por períodos longos desnecessariamente. Os 

raios UV podem fazer com que o material do recipiente se torne quebradiço, o que pode 

resultar em vazamentos. 

 



 

• Minimize o desgaste e evite danos. 

• Seguir as instruções neste manual reduz o risco de desgaste e danos desnecessários à 

ferramenta elétrica. 

• A ferramenta elétrica deve ser operada, mantida e armazenada com o devido cuidado e 

atenção descritos neste manual do proprietário. 

• O usuário é responsável por todos os danos causados pela não observação das precauções 

de segurança, instruções de operação e manutenção deste manual. Isso inclui, 

especificamente: 

• Alterações ou modificações do produto não aprovadas pelo revendedor. 

• Utilização de acessórios, Acessórios da Ferramenta Elétrica ou ferramentas de corte não 

aprovados pelo revendedor. 

• Utilização do produto para fins para os quais ele não foi projetado. 

• Utilização do produto para eventos esportivos ou competitivos. 

• Danos indiretos causados pelo uso continuado do produto com componentes defeituosos. 

  



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. 
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