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PARTIDA ELETRICA

FUNCIONAMENTO

PARTIDA COM  MOTOR FRIO

Aperte o botão ‘‘START’’(11), fique pressionando até que
o motor ameace pegar.
O motor irá funcionar um pouco e em seguida irá parar.

11- Botão ‘‘START’’

aperte novamente o botão ‘‘START’’(11)



PARTIDA ELETRICA

PARTIDA COM  MOTOR QUENTE

aperte o botão ‘‘START’’ apenas uma vez.

DESLIGANDO O MOTOR



Combustível
não chega

ao carburador

• Filtro de combutível obstruído
• Linha de alimentação do
  combustível obstruída
• Carburador

• Limpeza
• Limpeza

• Consulte seu revendedor

• Consulte seu revendedor

Abra o afogador
• Limpeza ou troca do filtro de ar
• Regular o carburador
• Consulte seu revendedor

• Ligar interruptor de ignição
• Consulte seu revendedor

• Regular / ajustar os eletrodos
   entre 0,6~0,7 mm
• Limpeza ou troca
• Limpeza ou troca
• Troca da vela de ignição
• Substitua
• Consulte seu revendedor

• Limpeza ou troca
• Troca
• Limpeza
• Limpeza e ajuste ou troca
• Regulagem / ajuste
• Limpeza
• Limpeza

• Filtro de ar sujo
• Filtro de combustível sujo
• Respiro do tanque de combustível
  obstruído
• Vela de ignição
• Carburador
• Sistema e arrefecimento obstruído
• Silencioso / escapamento obstruído

• Distância entre eletrodos da
  vela de ignição incorreta
• Vela de ignição coberta de carvão
• Vela de ignição encharcada de
  combustível
• Vela de ignição defeituosa
• Problema interno do motor

• Interruptor de ignição desligado
• Problema elétrico

• Mistura de combustível muito rica

• Carburador
Combustível
não chega
ao cilindro

Cilindro banhado
de combustível

Nenhuma
centelha na

extremidade do
cabo da vela de

ignição.

Motor morre
ou acelera pouco

Nenhuma
centelha na vela

de ignição

DEFEITO CAUSA MOTIVO SOLUÇÃO

Motor
não

parte

Motor funciona
instável

Siga a tabela abaixo para solucionar os problemas mais com uns encontrados . Se estas 
soluções não forem suficientes ou houver dúvidas nos procedimentos descritos, procure a 
assistência técnica mais próxima.

Limpe qualquer combustível derramado antes de efetuar o teste 
de faísca. 
Mantenha a vela o mais longe possível do orifício da vela de ignição
Não segure a vela de ignição com a mão.

Desligar o motor sem re-
tornar à velocidade de lenta,
pode causar problemas.
Exceto em caso de emer-
gência, nunca desligue o
motor quando estiver em
alta rotação.

Qualquer outra intervenção
de serviço não listada / não
mencionada neste manual,
deve ser realizada por 
técnicos capacitados e
habilitados.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PARTIDA ELETRICA



PARTIDA ELETRICA

DADOS TÉCNICOS

INTERTEC

*Sistema de Partida Elétrica 

  acoplada ao tanque de combustível;

*Carregador de bateria;

*Fusível 40a;

*Manual;

*Bateria recarregável acoplada ao

  sistema de partida

ACOMPANHA

Compatível com 420/452/620 431 43cc 

Carregador 110v / 220v 50/60 Hz 12,6V – 13,5V 

Bateria 2.000 mah 12V  

Tempo de carga 3hrs   

Partidas 90 – 120 vezes   

Tanque de combustível 1,1 LITROS   

Peso sem motor 1,36 Kg   

 



EQUIPAMENTO PARA USO HOBBY
(03) TRÊS MESES DE GARANTIA

Esta garantia é somente válida mediante a apresentação da nota fiscal originária da primeira compra (máquina nova), com o 
modelo e número de série do equipamento impressos no corpo desta e o respectivo Certificado de Garantia corretamente 
preenchido. Exija do revendedor o completo preenchimento deste Certificado.
Se o Certificado de Garantia for preenchido incorretamente e/ou sem o número da Nota Fiscal de Venda ao cliente, ou sem os 
números de modelo e série do equipamento, este certificado não terá validade.

 ATENÇÃO

Qualquer inconveniência deverá ser levada imediatamente ao conhecimento de uma assistência técnica autorizada, pois a 
permanência de uma imperfeição, por falta de aviso (reclamação) ou de revisão, certamente acarretará em outros danos que 
não poderemos atender e ainda nos obriga a cancelar em definitivo a garantia. O Assistente Técnico Autorizado se obriga a 
substituir as peças e efetuar reparos em sua oficina somente quando forem por ele julgados como defeituosas e procedentes 
de garantia.

Itens não cobertos pela garantia:
1. Óleo lubrificantes, graxas, combustível e similares;
2. Deslocamento de pessoal ou despesas de frete/seguro;
3. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros;
4. Manutenção normal, tais como:

4.1.Reapertos, limpeza do carburador, lavagem, lubrificação, verificações, ajustes, regulagens, etc...;
4.2.Peças consideradas como manutenção normal, tais como: elemento filtro de ar, vela de ignição, lonas e pastilhas de 
freio, juntas, lâmpadas, disjuntores, cabos e bateria;

5. Peças que desgastam com o uso:
5.1.Pneus, câmaras de ar, amortecedores, discos de fricção, corrente, coroa, pinhão, rolamento e os que tem vida útil 
normal determinada;

6. Defeitos de pintura ocasionado pelas intempéries, alteração de cor em cromados, aplicação de produtos químicos 
(combustível ou produtos não recomendados), efeitos de maresia ou corrosão;

7. Defeitos ou danos decorrentes de fenômenos da natureza;
8. Defeitos oriundos de acidentes, casos fortuitos ou prolongado desuso.
9. Arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro tipo de dano causado ao equipamento em razão da movimentação, 

transporte ou estocagem pelo revendedor;
10.Substituição do equipamento, motor ou conjuntos.
11.Defeitos e danos no sistema elétrico, eletrônico ou mecânico do equipamento oriundos da instalação de componentes ou 

acessórios não originais.
12.Defeitos ou danos ocasionados pela oscilação da rede elétrica.
13.Avaria decorrente do uso de tensão diferente da qual o produto foi destinado.

Importante:
Entende-se por manutenção normal, as substituições de peças e componentes em razão de 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 estará automaticamente cancelada se:
1. Não forem realizadas revisões periódicas;
2. O equipamento for submetido a abusos, sobrecargas ou acidentes;
3. A manutenção do equipamento for negligenciada;
4. O equipamento for utilizado para outros fins ou instalado de outro modo que não o especificado no manual;
5. O equipamento for reparado fora das oficinas autorizadas;
6. O tipo de combustível especificado for modificado, misturado incorretamente (motores 2 tempos), ou utilizado lubrificante 

diferente do especificado;
7. Os seus componentes originais forem alterados/modificados ou substituidos por outros não originais;

8. A estrutura técnica ou mecânica for modificada sem prévia autorização;
9. Extingui-se o prazo de validade.
10.O equipamento for utilizado para fins profissionais, comerciais, de aluguel ou de uso intensivo.

REGRAS GERAIS DA GARANTIA



 



Anotações



Importante:

Dúvidas quanto ao funcionamento deste
equipamento, contate - 51 - 35794000.

Importado e distribuído por:

Itecê Ind. Com. Equipamentos Agrícolas Ltda.
CNPJ 00.174.234/0001-55
www.itece.com.br


