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Informação de segurança 
 
Para sua segurança e dos outros, por favo veja a informaçâo de segurança deste 
manual. A informação de segurança mostra-lhe que existem perigos potenciais. 
Preste especial atençao ãs indicações precedidas das seguintes palabras: 
 

 
PERIGO: Indica a possibilidade de danos persoais e mesmo a morte. 
 
AVISO:  Indica a possibilidade de danos persoais e no equipamiento. 
 
 
NOTA:  Indica a possibilidade de danos persoais e no equipamiento.  
 

 
 
NOTA: Se operar segundo estas instruçôes, a motoenxenda pode trabalhar em 
seguramça e com estabilidade. Leia e entenda este manual paanâo causar danos 
pessoais ou no equipamento 
 
Item de segurança 
 

 Posicione a alavanca na posição NEUTRAL antes de ligar o motor. 

 Tenha cuidado quando a freza estiver a trabalhar. 

 As laminas podem causar ferimentos. 

 Use o oleo e combustivel limpo e de qualidade. 

 Desengate a embraiagem e ponha o motor em baixa rotaçao antes mudar de 
velocidade. 

 Tenha cuidado, o combustivel é inflamavel e explosivo. 

 Uma vez que as motoenxadas estão a ser alteradas a cada momento, as fotos 
e figuras deste manual podem ser diferentes da sua maquina. 
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1. Descrição geral 

 
1.1. Especificação 

 

ITEM / MODELO  MC1000 

Máquina 

Dimensões (LxWxH/mm) 1600x700x1000 

Peso neto (kg) 95 kg 

Largura fresa (mm) 700 

Profundidade fresa (mm) >100 

Velocidades -1,0,1,2,3 

Método transmissão Engrenagens 

Motor 

Produtividade (m3/h) >400 

Modelo motor 168FB Q shaft 

Tipo 
OHV25º / MonoCilind / 4T / 

Refrig. Aire 

Bore x Stroke (mm) 68 x 54 

Cilindrada (ml) 196 

Potencia máxima HP(kw)/rpm 5.2 (3.8) / 3600 

Método arranque Arranque manual 

 
1.2. Debuxo 
 

1. Rabeiros 
2. Tampa traz 
3. Caixa velocidades 
4. Rasto fresa 
5. Tampas 
6. Eixo facas 
7. Facas 
8. Cambota 
9. Guarda-lamas 
10. Motor 

 

2. Utilização 
 

2.1. Fresagem 
 

Monta as laminas em ambos os lados do veio de 
transmissão na caixa principal, use parafusos e 
porcas M10 para as fixar.  
Agora já pode trabalhar. 

 
 

Grupo fresas 2 

 4 peças (Com laminas) 

Total peças 4x4 

Largura fresa (mm) 700 

Aplicações geológicas Areia, solo duro 

 
2.2. Fresa 
 
Retire o rasto e monte a fresa, que pode efectuar um 
trabalho mais duro.  
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2.3. Deservagem 
 
Retire o rasto e monte o pente para corte de erva. 
 
2.4. Utilização multifuncional 
 
Retire a tampa traseira e monte o accessório no eixo principal da caixa de 
velocidades. Use correias Tipo A modelo V, e as rotações recomendadas são 
3000rpm. Depois ligue a maquina com os acessórios, e pode fazer traballos de 
pulverização, bombagem, limpeza, et… 
 

3. A maquina e utilização 
 

1. Montagem 
- Monte as rodas em ambos os lados do 

eixo e fixe-as com parafusos e porcas 
M10. 

- Monte os rabeiros. Monte as manetes de 
acordo com o suporte e ajuste na 
posição vertical. Use a cavilha para fixar 
as manetes. Depois use uma 
abraçadeira para fixar o cabo 
embraiagem, cabo de acelerador e cabo 
marcha atraz. 

- Monte os guarda-lamas e fixe-os em 
ambos os lados da caixa de velocidades. 
 

2, Ajuste dos cabos 
 

 
 
3.1. Ajuste do cabo de embraiagem 
- Desaperte a porca 
- Rode o parafuso no sentido dos ponteiros do relógio para reducir o espaço 

do suporte. Inserte o cable a través do manete e asegúrese que se axusta 
no oco. 

- Pressione um pouco a manete de embraiagem e deixe o cabo correr e 
depois reaperte a porca. 

- Desaperte o parafuso e accione a manete de embraiagem varias vezes. 
Desengate para encontrar o ponto em que a mola faz accionar a 
embraiagem e aperte a porca de fixação. 
 

3.2. Ajuste do cabo marcha atráz. 
- Desaperte a porca. 
- Rode o parafuso no sentido dos ponteiros do relógio para reducir o espaço 

do suporte. 
- Insira o cabo na bicha no lado da caixa de velocidades.  
- Rode a manete um pouco e deixe o cabo corer e aperte a porca. 
- Desaperte o parafuso e accione a manete de embraiagem varias vezes. 

Desengate para encontrar o ponto em que a mola faz accionar a 
embraiagem e aperte a porca de fixação. 
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3.3. Ajuste do cabo de acelerador 
- Rode o interruptor oleo para o máximo. 
- Deixe o cabo de aço atravesar o terminal. Aperte 

a porca ao terminal para fixar o cabo. 
- Alargue o cabo de aço e aperte parafuso na 

estrutura. 
- Ajuste o interruptor do oleo varias vezes até o 

grace no painel chegar ao máximo. 
 

3.4. Uso do interruptor do motor: segure o manete quando puser o motor a 
trabalhar, solte a manete para parar o motor e siuações perigosas 
podem ser prevenidas. 

 
4. Verifique o nivel do óleo 

4.1. Verifique se todos os parafusos estão 
soltos.  

4.2. Verifique toas as manetes (embraiagem, 
velocidades, interruptor). Se não estiverem 
em boas condições ou demasiado 
flexiveis, reajuste-as. 

4.3. Posicione a alavanca das mudanças para 
a “posição Neutro”. 

4.4. Encher o óleo. 
 

- Acrescente oleo SAE10W-40 para motores a 
gasolina. 

- Acrescente oleo NO20 na caixa de 
velocidades. Posicione a motoenxada na 
horizontal e acrescente óleo pelo buraco no 
topo da caixa de velocidades. Use a vareta 
para verificar o nivel correcto. 

- Acrescente oleo NO.20 ao filtro de ar. Retire a 
tampa do filtro a acrescente cerca de 0.2L na 
esponja. 

- Escolha o tipo de óleo correcto, de acordó com a temperatura ambiente. 
4.5. Acrescentar gasolina: Esta maquina debe usar gasolina 90.  

 
NOTA: Não deixe a gasolina acima da marca. 
 

4.6. Faça trabalho de preparaçao, antes de começar, de acordó com o 
manual do motor. 
 

5. Arranque 
 
NOTA: Posicione a alavanca mudanças para a posição Neutro. E 
pressione o botão do motor). 
 

- Ligue o motor. 
- Os motores a gasolina devem trabalhar entre as 1500-2000 rpm, sem 

carga, durante 2-3 minutos. 
- Verifique o barulho do motor. Se fizer qualquer ruído anormal, pare e 

verifique imediatamente. 
 

6. Trabalhar 
 

6.1. Mudança lenta 
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- Pressione o interruptor do motor e com a mão esquerda, 
desengrene a embraiagem. 

- Puxe a alavanca para tráz com a mão com a mão direita e sinta 
se está na posição correcta. Com a mão direita segure no 
guiador direito. (NOTA: Não segure na manete de marcha 
atraz). 

- Lentamente, solte a manete e a maquina pode trabalhar 
lentamente a uma velocidade de 5km/h. 
 

6.2. Mudança rápida. 
- Aperte a alavanca da embraiagem e o interruptor do motor com a mão 

esquerda e desengrene a embraiagem. 
- Posicione a alavanca de mudança na posiçao 2 ou 3 com a mão e sinta se 

está na posição correcta. Com a mão direita segure o guiador. (NOTA: Não 
aperte a alavanca de marcha atraz). 

- Lentamente solte a alavanca de embraiagem, e a embraiagem desengrena. 
E a maquina pode traballar a numa mudança rápida. 

- Adequadamente solte a manete e a maquina pode trabalhar a uma 
velocidade de 10km/h. 
 

6.3. Marcha atraz. 
- Aperte a alavanca da embraiagem e o interruptor do motor com a mão 

esquerda e desengrene a embraiagem.  
- Posicione a alavanca na posição 3X com a mão direita e veja de está na 

posição correcta. Depois use a mão direita para accionar a marcha atráz. 
- Lentamente solte a manete de embraiagem e a embraiagem engrena. E a 

maquina pode andar de marcha atráz. (Não solte a manete de marcha 
atráz). 

- Lentamente aperte a embraiagem com mão esquerda e solte a marcha 
atráz quando esta não está a ser necessária. 
 

6.4. Mudar de velocidade em andamento:  
- Primeiro reduza a potencia (mas não pare o motor), depois desengrene a 

embraiagem. E finalmente engrene a mudança. 
 

6.5. Viragem:  
- Vire o guiador para a direita ou para a esquerda conforme necessário. (Não 

aperte a manete errada, pois pode partir a caixa). 
 

 
6.6. Parar 
- Aperte a manete embraiagem para desengrenar. 
- Posicione a alavanca na posição H, solte a manete. A motoenxada vai 

parar. 
- Quando precisar de parar o motor veja o capítulo 3 deste manual. 

 
7. Utilizaçao de acessórios adicionais 

 
7.1. Fresa: Retire as rodas e coloque as fresas de ambos os lados da 

maquina e utilize cavilhas para as fixar. Os guarda-lamas devem ser 
montados. A profundidade da fresagem pode ser ajustada, ajustando a 
barra de profundidade. NOTA: Tome nota que existen facas direitas e 
facas esquerdas. As pontas das facas 
devem trabalhar em primeiro lugar quando 
a maquina está a trabalhar. 

 
7.2. Fresar em terreno lamacento: Quando se 

afunda menos de 25 cm num terreno 
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lamacento, utilize a barra de profundidade. Quando se afundar en 25-
45cm utilize as rodas. 

 

 
7.3. Cavar: Retire a barra de profundidade, monta as láminas. Ajuste o 

comprimento e altura das láminas, já pode fazer o seu trabalho. Comp. 
p/cavar: 140-400mm; Profundidade p/ cavar: 110-250mm. 

 
7.4. Destruidor de terróes: Retire a tampa traseira da caixa de velocidades e 

monte a fresa rotativa. Mantenha as rodas e este trabalho pode ser 
efectuado. 

 

 
7.5. Deservagem: Retire a tampa traseira da caixa de velocidades e monte o 

cortador. Mantenha as rodas e rode o guiador 180º e o traballo de 
deservagem pode ser efectuado. 

 
7.6. Transporte: Ponha o braço frontal do reboque e monte as rodas. O peso 

médio é de 150kg. A velocidade mais rápida ao ralentim no motor a 
gasolina é de cerca 10km/h, e a mais lenta é cerca de 5km/h. 

 

 
7.7. Trabalho diverso: Retire a tampa de tráz da caixa de monte a poly, 

utilize correias tipo A, e a velocidade media de rotaçao é de 3000rpm. 
Depois lique a maquina aos acessórios, para fazer trabalhos de rega, 
pulveização, etc.  

 
8. Cuidado quando utiliza  

 
8.1. Tenha cuidado com todas as peças quando a fresa estiver a funcionar, 

verifique se existem estes problemas: ruido anormal, problemas de 
ligaçao, folgas, etc e tente repará-los. 

8.2. Não faça trabalhos muito pesados com a fresa, sobretudo se a fresa fôr 
nova ou foi reparada. 

8.3. Verifique o nivel do oleo do motor e da caixa e ateste se não fôr 
suficiente. 

8.4. Nunca arrefeça o motor com agua. 
8.5. Não deixe a maquina trabalhar inclinada. 
8.6. Não deixe a maquina com a fresa ligada em solo duro, pois pode partir 

as facas. 
8.7. Após o tabalho, limpe e lubrifique o motor. 
8.8. Verifique regularmente a esponja do filtro de ar. Verifique o óleo. 

 
9. Instruções de segurança 

9.1. Trabalho 
- Leia cuidadosamente o manual e veja como trabalhar com a máquina. As 

crianças e os adultos sem treino não devem utilizar a maquina. 
- Pare a maquina quando houver crianças e animais por perto. 
- O operador é o responsavel por qualquer acidente causado pela má 

utilizaçao da maquina. 
 

9.2. Preparaçao 
- Vista roupas e sapatos adequados. Não debe andar descalço ou com 

roupas largas. 
- Verifique a área circundante e remova todos os objetos que possam 

bloquear a maquina. 
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AVISO: A gasolina é inflamável. 

 
A gasolina debe ser armazenada em contentores adequados. 
Ateste a gasolina ao ar libre e não fume por perto. 
Certifique-se que tem gasolina suficiente antes de ligar o motor. Não abra o 
tampão de combustível ou abasteça quando o motor estiver a funcionar ou 
estiver quente. 
Não ligue o motor quando a gasolina deitar fora. Mova a maquina para 
longe de fontes de calor e espera até a gasolina evaporar. 

- Cuidadosamente tape o tanque de combustivel. 
- Substitúa a grelha escape. 
- Certifique-se que todas as ferramentas estão a funcionar bem antes de 

iniciar um trabalho. 
 

9.3. Operação 
- Não ponha o motor a trabalhar em espaços fechados, pois pode causar 

envenenamento por CO2. 
- Trabalhe em locais com luz. 
- Certifique-se que os locais onde está, são estavéis. 
- Caminhe depois da fresa, não corra. 
- Quando a maquina com rodas está a atravesar o campo, não bloqueie. 
- Seja cuidadoso para não virar a maquina nos declives. 
- Não ligue a maquina ou o motor em declives. 
- Seja cuidadoso quando fizer a marcha atraz. 
- Não altere o tempo de trabalho da maquina e não deixe a maquina e em 

aceleração. 
- Quando a maquina estiver a trabalhar, mantenha os pés bem afastados das 

laminas. 
- Não toque nas laminas ou peças rotativas com as mãos ou com os pés. 
- Não carregue ou descarregue a maquina quando esta ainda estiver em 

andamento. 
- STOP: Desligue o motor quando pára. 

Desligue o motor quando estiver a abastecer. 
- Desligue a valvula do oleo quando parar o motor. 

 
9.4. Manutenção e armazenamento 
- Aperte todas as porcas e parafusos. 
- Não armazene a maquina onde houver fogo ou chamas quando ainda tiver 

combustivel no tanque. 
- A maquina pode ser guardada quando tiver arrefecido. 
- De forma a reducir o risco de incêndio o local de armazenamento deve 

estar limpo e seco. 
- Substitua as peças danificadas e gastas para asegurar a sua segurança. 
- Se necesitar retirar o restante combustivel, deve faze-lo ao ar livre. 
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10. Marcas de segurança 

 
10.1. Instruções sobre as marcas de segurança 

 
A. Protector da alavanca. 
B. Carcaça 
C. Risco de fogo. 
D. Cuberta de facas 

E. Facas 
F. Volante 
G. Protecção visual 
H. Instruções 

 
 

10.2. Posição das marcas de segurança. 
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4, Manutenção da maquina. 

 
Devido á situação rotativa, abrasiva e de alteração de carga, os parafusos 
vai ficar soltos e as peças vão ficar gastadas. Estas alterações vão alterar o 
bom funcionamentoo da motoenxada, vai criar folgas anormais, danificar a 
ponta do motor, aumentar consumo de oleo, lever ao desajuste das peças e 
aumentar o mau funcionamento da motoenxada. 
 

4.1. Primeiro uso 
- Quanto o trabalho da motoenxada, consulte as instruções. 
- Se a motoenxada fòr nova ou com uma grande reparação, debe deixá-la a 

trabalhar sem carga durante uma hora. Após a motoenxada trabalhar com 
carga media durante 5 horas, deve mudar o oleo da caixa. Depois deve 
encher com óleo limpo e pôr o motor a trabalhar ao ralentim durante 3 a 5 
minutos. Depois deve efectuar nova mudança após 5 horas de trabalho. Ao 
fazê-lo a motoenxada pode traballar em boas condições por mais tempo. 
 

4.2. Manutenção da motoenxada 
4.2.1. Manutenção diaria (antes e depois de trabalhar) 

- Ouça e verifique se existe mau funcionamento de qualquer peça (tal como 
ruído anormal, aquecimento, parafusos soltos, etc.) 

- Verifique se existem fugas do motor, carretos e caixa velocidades. 
- Verifique se o nivel do oleo do motor e da caixa está ente o limite superior e 

inferior da vareta. 
- Limpe a maquina e as peças sujas de lama, relba ou oleo, regularmente. 
- Faça uma revisão diária. 

4.2.2. Primeira manutenção (per 150 horas) 
- Faça a manutenção baseado no conteude de manutenção diária. 
- Lave a caixa de velocidades, engrenagems e mude o lubrificante. 
- Verifique e ajuste a embraiagem, mudanças e sistema de marcha atraz. 

4.2.3. Segunda manutenção (per 800 horas) 
- Faça a manutenção baseado nos conteudos da primeira manutençao. 
- Verifique os carretos e rolamentos. Se estiverem muito desgastados, 

substitua-os. 
- Verifique outras peças da motoenxada, tal como: facas, parafusos, etc. Se 

estiverem danificados, sustitua-os. 
4.2.4. Inspeccção técnica (per 1500-2000 horas) 

- Leve a maquina á oficina de assistência técnica para uma revisão geral. Se 
tiver peças muito danificadas, devem sustitui-las ou repará-las de acordó 
com a situação. 

- Peça ao técnico para verificar a fricção dos pratos e da embraiagem. 
4.2.5. Quanto á manutenção de motores, veja as instrucções 

especificas. 
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4.3. Folha de manutenção 

 

Interevalos de 
trabalho e 
conteudos de 
manutenção 

Todo
s os 
dias 

Trabalha
r a meia 
carga 
durante 
8 horas 

Trabalha
r durante 
1 mês ou 
20 horas 

Trabalha
r durante 
3 meses 
ou 150 
horas 

Todo
s os 
anos 
ou 
1000 
horas 

Durant
e 2 
anos 
ou 
2000 
horas 

Verifique e 
aperte os 
parafusos e 
porcas 

X      

Verifique e 
abasteça o 
lubrificante 

X      

Verifique e 
mude o 
lubrificante 

 
X (1ª 
vez) 

X (2ª 
vez) 

X (3ª vez 
e depois)  

  

Verifique as 
fugas de oleo 

X      

Limpe lama, 
relva e 
manchas de 
oleo 

X      

Verificar mal 
funcionament
o 

X      

Ajustar peças 
de operaçao 

X      

Pratos de 
fricçao da 
embraiagem 

     X 

Carretos e 
rolamentos 

    X  

 
4.4. Armazenamento por longos periodos 

Quando a motoenxada necesitar estar armazenada porlongos periodos, 
deve tomar as seguintes medidas: 

- Mantenha o motor fechado, de acordó com as instrucções. 
- Limpe as manchas de oleo e limpe o pó da maquina. 
- Retire o oleo da caixa e encha com oleo novo. 
- Pinte as partes de não-aluminio que estão descascadas. 
- Mantenha a maquina num local seguro, seo e arejado. 
- Guarde as ferramentas, certificados e instruções da maquina. 
 

5. Ajustes 

 
5.1. Ajuste dos rabeiros 

De acordo com a sua altura e necessidades, o 
guiador pode ser ajustado para cima ou para 
abaixo, esquerda ou direita. 
Desaperte a cavilha de segurança, desengate a 
caixa de mudanças. 
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1- Ajuste o guiador de acordo com a sua altura. 
2- Depois aperte a cavilha de segurança, e acerte as manetes de 

embraiagem e as manetes do guiador. 
 
 
 

5.2. Peças de substituição fácil 
 

NO Descrição Local de montagem 

1 Cabo embraiagem Guiador 

2 Cabo marcha atraz Guiador 

3 Acelerador Guiador 

4 Interruptor oleo Guiador 

5 Rabeiros Guiador 

6 Tampa rabeiros Cavilha segurança 

7 Vedante 17x40x7 Veio principal 1unid., 
Veio secundario 1 unid. 

8 Vedante 12x22x7 Garfo embraiagem 
1unid. 

9 Vedante 25x52x7 Parte de baixo cambota 
2 unid. 

10 Junta 25x50x4 Parte de baixo cambota 
2 unid. 

11 Peças de sustitução do 
motor 

Veja o manual do motor 

 

NO Nome  Model Specs. Quantidade Local 

1 Rolamento 6203 17x40x12 3 Veio 
principal 
secundario 
– 2 unid 

2 Rolamento 6304 20x52x15 1 Parte 
superior 
carcaça 

3 Rolamento 6205 25x52x15 3 Parte 
superior 
carcaça 

4 Rolamento 619/8 8x19x6 1 Marcha 
atraz 

5 Rolamento S7004 20x42x12 1 Carreto 
embraiagem 

6 Rolamento 
agulhas 

 14x20x12 2 Marcha 
atraz 

7 Rolamento 
agulhas 

 25x37x20 1 Carreto 

8 Rolamento GE12E 12x22 1 Carreto 

 
5.3. Peças standard 

- Estruturs 
- Rodas (par) 
- Laminas 
 

            5.4.    Peças opcionais 
- Fresa 
- Corta Relva 
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6. Trabalhar 
 

6.1. Como começar 
 
AVISO: Antes de ligar o motor, posicione a alavanca na posição neutro e 
desengate a embraiagem. Ligue a válvula de combustível na posição ON. 
 

- Rode a valvula na posição CLOSE    

 
- Rode a valvula de aceleração um pouco para a esquerda. Esta válvula é controlada 
pelo interruptor do oleo no guiador. 

  
- Ligue o interruptor do motor na posição ON. 

 
Devagar, puxe a corda de arranque algumas vezes até sentir 
alguma resistência. E depois puxe com força. 

 
NOTA: Não deixe a corda recolher sem auxilio. Se por acaso partir a tampa do 
arranque, enrole a corda á mão. 
 

- Após ligar o motor, rode a valvula para posição ON.  

 
- Ajuste a velocidade do motor ajustando a valvula do acelerador. 
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6.2. Como parar 
 
- Desligue o interruptor do motor quando estiver emergente. 

 
- Siga os seguintes passos para parar o motor. 
- 1. Rode o interuptor do oleo para minimo. (Ou rode a valvula do control do acelerador 
para a direita) 

 
 
- 2. Desligue o interruptor do motor.  
 
- 3. Desligue a valvula de combustivel     
 

 

7. Manutenção do motor a gasolina 

 
AVISO:  
Desligue o motor antes de efectuar qualquer manutenção. 
Desligue o interruptor do motor e retire a vela para não ligar o motor 

acidentalmente. 
Os utilizadores não estão autorizados a repara o mootr a não ser que tenham os 
conhecimentos e ferramentas adequados. Envie o motor para o representante a fim de 
ser reparado. 

 
NOTA 
Use peças originais de qualidade para um bom funcionamento do motor. 
 

 
A tabela seguinte de manutenção é a seguinte: 
 

ITEM 

PERIODO 
Todos os 

días 

Todos os 
meses ou a 
cada 20hrs 

Cada 3 
meses ou a 
cada 50hrs 

Cada 3 meses 
ou a cada 

100hrs 

Todos os anos 
ou a cada 

300hrs 

Oleo motor 
Verificar X     

Substituir  X  X  

Elemento 
filtro ar 

Verificar X     

Substituir X (1)     

Filtro 
combustivel 

Limpar    X  

Vela 
Limpar, 
reajustar 

   X  

Folgas 
valvulas 

Limpar, 
reajustar 

  X   

Oleo caixa 
Verificar X     

Substituir  X   X 

Filtro caixa Limpar   X (2)  X (2) 

Cabo 
acelerador 

Reajustar  X  X  

Cabo oleo Reajustar     X 

Poly tensão Reajustar  x  x  

Tubos oleo Verificar Cada 2 anos (2) (Mudar se possivel) 
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NOTA:  

(1) Se trabalhar em zonas com muito pó e sujidade, verifique com mais 
frequencia. 

(2) A não ser que tenha as ferramentas e os conhecimentos adequados, 
estas revisões devem ser efectuadas pelo vendedor autorizado. 

 
7.1. Mudança de oleo 
 
- Retire o oleo enquanto o motor ainda estiver quente. Desta forma pode ser retirado 
rapidamente e por completo. 
- Desaperte o bojão do oleo e o tampão, e drene o oleo. 
- Volte a apertar o bojão. 
- Abasteça com oleo recomendado e verifique o nivel. 
- Volte a colocar o tampão. O óleo necessario deve ser 0.6 L.  
 
7.2. Manutenção do filtro ar 
Um filtro ar sujo, vai dificultar a entrada do ar no carburador. Limpe o 
filtro de ar periodicamente para evitar problemas no carburador. 

 
AVISO: Nunca use gasolina ou detergente para limpar o filtro 
pois pode causar chama. 
 
NOTA: Nunca lique o motor sem o filtro, pois pode causar 
danos irreparaveis. 

 
Limpeza:  
- Retire a porca de orelhas e a tampa do filtro e retire o elemento. 
- Use material de limpeza apropriado ou detergente sem risco de chama e seque-o 
bem. 
- Embeba o elemento em oleo limpo e esprema-o. 
- Volte a montar o elemento e a tampa do filtro ar. 
 
7.3. Manutenção da vela. 
 

AVISO: Não use velas de valor errado. Esta maquina deve usar o tipo F7TC. 
De forma a que o motor trabalhe em condições a distancia do polo da vela 
deve ser o apropriado e não deve ter deposito. 

 
- Use a chave de velas para a retirar. 

 
AVISO: O escape etá quente após o uso, não toque. 
 

- Verifique a vela. Se estiver usada ou o polo estiver partido não a use. Se ainda 
estiver em condições de ser usada, limpe com uma escova de aço. 
- Utilize a ferramenta adequada para medir a abertura do polo. A medida correcta deve 
ser 0.70-0.80mm. 
- Verifique a junta e aperte-a á mão. 
- Após estar apertada, use a chave de velas para ajustar. 

 
NOTA: Quando a vela pressionar a junta, rode ½ volta mais se a vela fôr nova. 
Se já tiver sido usada, rode 1/8 – ¼ de volta nada mais. 
 
AVISO: A vela deve ser moderadamente apertada. Se não vai aquecer 
demasiado e danificar o motor. 
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8. Resolução de problemas 
 
Quando o arranque manual não funcionar:  

1. Verifique se o interruptor do motor está ON. 
2. Tem oleo suficiente? 
3. A valvula do combustivel está ON? 
4. Tem combustivel suficiente? 
5. O combustivel chega ao carburador? Solte o parafuso do carburador e ligue a 

valvula do combustivel. 
AVISO: Se derramar combustivel, limpe bem. Espera até evaporar, verifique a 
vela e ligue o motor. 

6. A vela está bem colocada? 
- Retire a vela e limpe-a. 
- Volte a colocar a vela correctamente. 
- Puxe o arranque e verifique se a vela faz contacto, senão substituia-a. Se 
houve faísca na vela, ligue o motor de acordo com o manual. 
- Se aínda assim não ligar, leve-o ao representante autorizado. 
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