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PORTUGUÊS

Geradores a gasolina
GE3460/BR / 2500  - 127 / 220 V
GE3464/BR / 3500  - 127 / 220 V
GE3465/BR / 5500  - 127 / 220 V
GE3466/BR / 6500  - 127 / 220 V
GE3467/BR / 7500  - 127 / 220 V

ATENÇÃO: Leia atentamente este manual antes de proceder com a instalação e utilização 
deste produto. Antes de operar o equipamento, leia cuidadosamente, compreenda e 
respeite as instruções de segurança.

CUIDADO: A utilização imprópria do equipamento assim como a não observância das 
normas de segurança, pode resultar em ferimentos graves.

A conexão elétrica será realizada por um eletricista qualificado e cumprirá com a Norma 
NBR 14136/2002.

Este equipamento atende aos requisitos de segurança da NR-12.

MANUAL DE INSTRUÇÕES / MANUTENÇÃO
PORTUGUÊS As fotos são apenas ilustrativas
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Dados técnicos específicos

Dados técnicos comuns

Motor OHV, 4 tempos, refrigerado por ar, válvulas no cabeçote, 1 cilindro

Número de fases monofásico

Ignição magneto transistorizado

Combustível gasolina comum

Altitude máxima  1000 m (acima disto perde potência e deve ser adaptado)

Saída (corrente alternada) 127 / 220 V, 60 Hz

Saída (corrente contínua) 12 V - 8,3 A

Temperatura ambiente de -15ºC até 40ºC

Indicador de nível de comb. sim

Voltímetro sim

Sensor por nível de óleo sim

Regulador (AVR) sim

Protetor térmico sim

 GE3465/BR 

 5500

 389 cc

 5 kW

 5,5 kW

 25 litros

 ≤ 374 g/kW/h

 13 h

 9 h

 1100 ml

 41,7 A / 20,8 A

 manual 

 não possui

 72 dB(A)

 sim

 não

 84 Kg

 683 x 540 x 542 mm

Referência GE3460/BR GE3464/BR

Modelo   2500 3500

Deslocamento / cilindrada 196 cc 212 cc

Potência contínua 2,3 kW 2,8 kW

Potência máxima 2,5 kW 3,1 kW

Capacidade tanque de combustível 15 litros 15 litros

Consumo de combustível ≤ 395 g/kW/h ≤ 395 g/kW/h

Autonomia (meia carga) 15 h 15 h

Autonomia (carga total) 10 h 10 h

Capacidade do carter de óleo 600 ml 600 ml

Corrente nominal 19,2 A / 9,6 A 23,3 A / 11,7 A

Partida  manual manual

Bateria não possui não possui

Nível de ruído 68 dB(A) 70 dB(A)

Sensor de baixo nível de óleo não sim

Rodas  não não

Peso (seco) 45 Kg 47 kg

Dimensões (comprimento x largura x altura) 593 x 465 x 455 mm 595 x 440 x 430 mm
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Dados técnicos específicos

GE3466/BR 

6500

389 cc

5,5 kW

6 kW

25 litros

≤ 374 g/kW/h

13 h

9 h

1100 ml

45,8 A / 22,9 A

elétrica - manual

11 AH - 12 VCC

72 dB(A)

sim

não

84 Kg

683 x 540 x 542 mm

 GE3465/BR 

 5500

 389 cc

 5 kW

 5,5 kW

 25 litros

 ≤ 374 g/kW/h

 13 h

 9 h

 1100 ml

 41,7 A / 20,8 A

 manual 

 não possui

 72 dB(A)

 sim

 não

 84 Kg

 683 x 540 x 542 mm

GE3467/BR 

7500

420 cc

6,5 kW

7,1 kW

25 litros

≤ 374 g/kW/h

13 h

9 h

1100 ml

54,2 A / 27,1 A

elétrica - manual

11 AH - 12 VCC

74 dB(A)

sim

sim

87 Kg

683 x 540 x 542 mm

Referência GE3460/BR GE3464/BR

Modelo   2500 3500

Deslocamento / cilindrada 196 cc 212 cc

Potência contínua 2,3 kW 2,8 kW

Potência máxima 2,5 kW 3,1 kW

Capacidade tanque de combustível 15 litros 15 litros

Consumo de combustível ≤ 395 g/kW/h ≤ 395 g/kW/h

Autonomia (meia carga) 15 h 15 h

Autonomia (carga total) 10 h 10 h

Capacidade do carter de óleo 600 ml 600 ml

Corrente nominal 19,2 A / 9,6 A 23,3 A / 11,7 A

Partida  manual manual

Bateria não possui não possui

Nível de ruído 68 dB(A) 70 dB(A)

Sensor de baixo nível de óleo não sim

Rodas  não não

Peso (seco) 45 Kg 47 kg

Dimensões (comprimento x largura x altura) 593 x 465 x 455 mm 595 x 440 x 430 mm
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Apresentação

Estes geradores de energia são impulsionados por 
um motor alimentado a gasolina, caracterizam-se por 
seu desenho de avançado, baixo nível de ruído, alto 
rendimento, economia de combustível e manutenção 
simples.

De estrutura compacta, facilmente transportáveis, 
são ideais para uso no lar, em trabalhos ao ar livre, 
bancos, locais comerciais, pesca, etc.

Foi desenhado para o serviço de luz de emergência e 
não está indicado para seu uso em eletrificação rural 
por funcionar alimentado a gasolina. 

Para obter o melhor rendimento deste equipamen-
to, escrevemos o presente manual para ser lido com 
atenção cada vez que for utilizá-lo. 

O presente manual de instruções faz parte inte-
grante do equipamento  e tem que ser conservado 
com cuidado para poder consultá-lo sempre que for 
necessário. Se entregar a máquina a terceiros, acon-
selhamos entregar também este manual. 

Instruções de segurança

LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL 
DE INSTRUÇÕES antes de usar seu 
equipamento. Assegure-se que toda a 
pessoa a usar o equipamento tenha-o 
lido também.

Este equipamento não é destinado para ser usado 
por crianças ou pessoas com capacidades físicas, 
sensoriais ou mentais diminuídas, ou que devam ser 
supervisionadas para que seja usado com seguran-
ça. Após o uso, este equipamento deve ser guardado 
em local seco, longe do alcance destas pessoas. As 
crianças devem ser supervisionadas para assegurar-
-se que não brinquem com a máquina.

O uso inapropriado do equipamento 
pode ser extremamente perigoso para 
o operador, para as pessoas que estão 
ao redor e inclusive para o próprio 
equipamento.

Se ao desembalar o produto, detectar algum dano 
produzido durante o transporte, não o coloque em 
funcionamento. Leve na loja onde comprou para 
eventual troca ou em uma Assistência Técnica Auto-
rizada Gamma para eventual reparo.

Antes de começar a usar o equipamento, leia e siga 
atentamente todas as instruções que porventura es-
tejam afixados à máquina e neste manual. 

Nunca retire os rótulos de precaução da máquina. 

Por favor, preste especial atenção quando vir o se-
guinte símbolo de advertência:

WARNING - ATENÇÃO

Este símbolo alerta o usuário quando 
há risco imediato de dano físico ou 
perigo de morte quando as instruções 
não são seguidas estritamente.

Quando usar a máquina pela primeira vez, asses-
sore-se com um operador experiente. Familiarize-
-se totalmente com os controles e o uso correto da 
máquina. 

Siga as prescrições de manutenção.

Por razões de segurança, aqueles que não es-
tiverem familiarizados com sua operação, não 
devem utilizá-la.

Precauções e  
normas de segurança

Estas páginas lhe ensinarão sobre o uso seguro do 
equipamento. Geralmente o usuário deste equipa-
mento não tem experiência prévia, não foi instruído 
corretamente, ou não leu o Manual de Instruções 
nem as instruções que estão localizadas na unidade 
antes de usá-la pela primeira vez.

Assegure-se de que toda pessoa que usar o 
equipamento tenha lido e compreendido 
cuidadosamente este manual.

Mantenha a área de trabalho limpa e bem ilumi-
nada. Áreas bagunçadas ou escuras são um 
convite a acidentes.

Mantenha crianças e observadores afastados 
enquanto opera o equipamento. Qualquer dis-
tração pode causar um acidente.

Não exponha ferramentas elétricas à chuva ou 
locais molhados. Água em contato com uma 
ferramenta elétrica aumentará o risco de cho-
que elétrico.

Perigo de envenenamento! Não faça fun-
cionar o gerador em ambientes fechados! 
O motor gera monóxido de carbono e outros 
gases nocivos à saúde. Portanto, é necessá-
rio assegurar a expulsão dos gases de esca-
pe ao exterior a uma distância segura do lu-
gar onde se encontram as pessoas com 
tubulação adequada

Lembre-se que na tubulação deve haver 



5

PORTUGUÊS

O gerador deve ser aterrado para prevenir cho-
ques elétricos, aplicando um fio condutor de 
diâmetro suficiente entre o terminal de terra do 
gerador e um dispositivo externo de aterra-
mento. Perigo de eletrocução!

Saiba desligar o gerador rapidamente e enten-
da a função de todos os controles do mesmo.

Precauções para a manipulação 

uma seção flexível para neutralizar as vi-
brações e as dilatações.

Não aspire gases explosivos, inflamáveis ou 
nocivos para sua saúde.

O gerador deve trabalhar somente sobre su-
perfícies horizontais e firmes, para garantir o 
fluxo necessário de óleo e combustível ao mo-
tor. Se não houver uma superfície horizontal, 
será necessário que o usuário ajuste por meios 
adequados uma forma de garantir a estabilida-
de e horizontalidade da máquina. Atenção: em 
funcionamento, o gerador vibra e pode deslo-
car-se e tombar, caso esteja apoiado de forma 
instável. Fixe-o de forma firme e estável.

Não use o gerador sob chuva ou em am-
bientes com muita umidade (superior a 90%), 
pois esta umidade pode danificar o equipa-
mento ou causar acidentes.

A estrutura destes geradores não possui prote-
ção contra a intempérie, portanto deve funcio-
nar num lugar protegido do sol e da chuva, 
mas com a ventilação necessária para que o 
ar que o rodeia não supere os 40 ºC.

Caso seja necessário, forneça ao gerador uma 
refrigeração apropriada por meio de uma ven-
tilação forçada.

Guarde o gerador em um lugar limpo e seco, 
fora do alcance das crianças.

Durante seu funcionamento, as peças de tra-
balho da máquina podem esquentar. Perigo 
de queimaduras!

Não toque o cilindro do silenciador e áreas 
adjacentes até deixar passar pelo menos 20 
minutos de ter desligado o motor. Há que es-
perar mais tempo para que a temperatura baixe 
até os 20º C. 

Fique alerta! Não utilize o equipamento se es-
tiver cansado, sob influência de remédios, ál-
cool, drogas, sono, cansaço físico ou mental 
ou qualquer outra causa que lhe impeça usar a 
máquina com segurança e bom senso. Qual-
quer distração durante o uso poderá acarretar 
em grave acidente pessoal.

Não opere o gerador em locais fechados ou 
com risco de explosão.

Não conecte o gerador ao circuito elétrico 
da casa sem um projeto aprovado.

Nunca fume durante o abastecimento de com-
bustível.

Nunca permita que alguém opere o gerador 
sem conhecer as instruções de operação.

Não use em  
ambientes fechados

Não use sob chuva, 
sob grande umidade ou 

locais molhados

Não conecte à rede 
elétrica da casa

Nunca fume enquanto 
reabastece

Só reabasteça com o 
gerador desligado

Mantenha a uma distância mínima  
de 1 metro de materiais inflamáveis

Só reabasteça até o nível 
máximo. Se derramar, 
enxugue antes de ligar
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Precauções para a manipulação 
do combustível

O motor foi desenhado para funcionar com ga-
solina que é altamente inflamável. Nunca guar-
de galões ou complete o tanque em um lugar 
próximo a caldeiras, fogo aberto, faíscas elétri-
cas ou de solda ou qualquer outra fonte de ca-
lor ou fogo que possa acender o combustível.

Quando carregar combustível faça sempre 
com o motor desligado e longe de toda fon-
te de ignição e calor.

Mantenha o gerador afastado uma distância 
prudencial mínima de 3 m de recipientes de lí-
quidos inflamáveis e galões de combustível.

Não trasborde ou derrame combustível du-
rante o abastecimento. Se durante o abaste-
cimento derramar parte do combustível, use 
um pano para secar o combustível derramado 
antes de ligar o motor.

Depois de abastecer reponha e aperte a tampa 
de combustível e afaste pelo menos 3 metros o 
recipiente de combustível antes de voltar a por 
em funcionamento o motor. 

Cuidados especiais 

Use cabos e tomadas livres de danos na vedação.

Se trocar o interruptor térmico, use outro com as 
mesmas caraterísticas elétricas.

Não use o gerador até conectá-lo a terra por 
meio de uma haste de aterramento. 

Se usar cabos de prolongação, a seção mínima dos 
condutores deve ser a seguinte:

Modelo do gerador
Prolongamento

até 20 m até 40 m

2500 e 3500 1,5 mm² 2,5 mm²

5500, 6500  
e 7500

2,5 mm² 4,0 mm²

IMPORTANTE: OS APARELHOS ELETRÔ-
NICOS QUE NÃO TENHAM UMA FONTE 
ESTABILIZADA PRÓPRIA DEVEM CO-
NECTAR-SE AO GERADOR UNICAMENTE 
ATRAVÉS DE UM ESTABILIZADOR DE 
TENSÃO APROPRIADO. A GAMMA NÃO 
SE RESPONSABILIZA POR DANOS PRO-
VOCADOS POR PICOS DE TENSÃO. UTI-
LIZE SEMPRE ESTABILIZADOR DE TEN-
SÃO.

19

Descrição dos componentes 

Modelos 2500-3500-5500-6500
1.  Alavanca do afogador

2.  Torneira do combustível

3.  Tampa do tanque combustível

4.  Interruptor térmico CA

5.  Voltímetro

6.  Interruptor térmico CC

7.  Conectores

8.  Conector de aterramento

9.  Tomadas 127/220 V Mudança transição 
tensão

10.  Interruptor de ligado e partida

11.  Tampa carga óleo

12.  Empunhadura da partida manual

13.  Filtro de ar

14.  Tanque de combustível

15.  Quatro motor

16.  Silencioso

17. Tampa do motor

18. Bateria (apenas no modelo 6500 e 7500)
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Modelo 7500
1. Alavanca do afogador

2. Torneira do combustível

3. Interruptor de ligado e partida

4. Interruptor térmico CA

5. Voltímetro

6. Interruptor térmico CC

7. Conectores

8. Conector de aterramento

9. Tomadas 127/220 V

10. Disjuntor

11. Empunhadura da partida manual

12. Filtro de ar

13. Tanque de combustível 

14. Tampa do tanque

15. Quadro do gerador

16. Rodas

17. Escapamento

18. Coxim do quadro

19. Tampa do rotor

20. Bateria

Montagem

Somente modelo 7500
1. Instale as duas rodas do eixo da roda com juntas 

e pinos.

2. Instale a roda sobre a placa de fundo da moldura 
do gerador com parafusos e porcas.

3. Fixe os pés.

4. Fixe a alça do quadro.

 

Sistema de controle 

Antes de usar o gerador, saiba como detê-lo 
em caso de urgência. Se for necessário des-
ligue o gerador no interruptor.

Partida manual

1. Remova todas as cargas elétricas das saídas.

2. Coloque a torneira de combustível na posição 
‘ON-ABERTO’.

3. Coloque o interruptor na posição ‘OFF-DESLI-
GADO’.

4. Coloque a alavança do afogador para a posição 
‘CLOSE-FECHADO’.

5. Coloque o interruptor de ignição na posição  
‘ON-LIGADO’, e puxe o afogador se o motor es-
tiver frio.

Nota: Não use o afogador se, ao iniciar, o 
motor já estiver quente.

6. Puxe lentamente a empunhadura de par-
tida até sentir resistência a compressão e, em 
seguida, puxe rapidamente.
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Se a velocidade do motor de arranque diminui rapi-
damente após um período de tempo, é um sinal de 
que a bateria precisa ser recarregada.

Para parar o motor
1. Desconecte todas as cargas do gerador. Desco-

necte primeiro as cargas de menor consumo e 
por último a de maior consumo.

2. Coloque o interruptor na posição “0 / OFF / DES-
LIGADO’.

3.  Feche a torneira do combustível: ‘OFF / FECHA-
DO’.

Nota: caso ficar mais de 5 dias sem usar o gera-
dor, ligue de 10 a 15 minutos para evitar danos. 
Repita a operação a cada 5 dias.

Em caso de emergência, se precisar desli-
gar imediatamente o gerador, pressione logo 
o interruptor até a posição “OFF / DESLIGA-
DO”.

Torneira de combustível 
Esta torneira controla o fluxo de combustível do tan-
que ao carburador. 

Sempre transporte e guarde o gerador com a tor-
neira fechada.

Caso vá usar o gerador nos próximos 5 dias:  
desligue o motor e depois feche a torneira do com-
bustível.

Caso vá ficar mais de 5 dias sem usar o gerador: 
com o gerador em funcionamento, feche a torneira 
do combustível. Assim será consumido todo o com-
bustível presente no carburador e o motor irá desli-
gar-se  sozinho. Após o desligamento do motor, co-
loque o interruptor na posição “OFF / DESLIGADO”.

 

ABERTO

FECHADO

Afogador
A alavanca do afogador é usada para enriquecer a 
mistura de combustível quando se dá a partida no  
motor frio. 

Nota: Não largue a empunhadura de parti-
da, acompanhe-a com a mão até a volta do 
cordão para evitar danos ao mecanismo de 
partida. 

7. Depois de dar partida no motor, volte a 
alavanca do afogador para a posição “OPEN/
ABERTO” quando o motor aquecer.

Não use aparelhos elétricos até que você tenha colo-
cado o interruptor térmico no ‘ON-LIGADO’.

Partida elétrica
Modelo 6500 e 7500

1. Remova todas as cargas elétricas.

2. Abra a torneira de combustível.

3. Coloque a alavança do afogador na ‘CLOSE-FE-
CHADO’.

Nota: Não use o afogador se ao iniciar o motor já 
estiver quente.

4. Pressione o interruptor até a posição “PARTIDA - 
II” e segure até o motor pegar.

Nota: Não use a partida elétrica continuamente por 
mais de 5 segundos ou danificará a partida. Se a ini-
cialização falhar, solte o botão de início e aguarde 10 
segundos antes de sua reutilização.

5. Solte o botão após o arranque do motor, o inter-
ruptor retornará automaticamente para a posição 
‘ON-LIGADO’.

Mova lentamente a alavanca do afogador para a po-
sição ‘OPEN-ABERTO’, assim que o motor esquen-
tar.
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automóveis de 12 V.

Os conectores são coloridos para sua fácil identifica-
ção: vermelho para o positivo e preto para o negati-
vo. A bateria sempre deve ser conectada respei-
tando a polaridade.

Operação

Meio ambiente para operar
Temperatura: de -15ºC a + 40ºC

Umidade ambiente: abaixo de 95%

Altitude: abaixo dos 1.000m (em áreas acima desta 
altitude diminui a potência e geração de energia).

Conexão da carga elétrica
Precaução: Quando se conecta o gerador 
ao circuito elétrico de uma casa, assegure-
-se de que o trabalho seja realizado por um 
eletricista profissional. 

Uma conexão errônea entre o gerador e a(s) carga(s) 
pode causar danos no gerador ou inclusive provocar 
um incêndio.

Coloque a alavanca na posição ‘CLOSE-FECHADO’ 
durante a partida com o motor frio. Coloque a alavan-
ca na posição ‘OPEN-ABERTO’ para o funcionamen-
to normal depois de ter funcionado ou esquentado 
o motor.

Interruptores térmicos de proteção

De corrente alternada: Caso haja sobrecarga, 
automaticamente interromper-se-á a passagem da 
corrente. Se o disjuntor encontra-se na posição de 
desligado, espere uns minutos para pressionar o bo-
tão. Caso o protetor térmico desligue-se novamente, 
verifique as cargas conectadas, pois podem estar 
excedendo a capacidade do gerador.

De corrente contínua: As sobrecargas e curtocir-
cuitos ativam automaticamente o disjuntor, cortando 
a corrente e ficando na posição OFF-DESLIGADO, 
pressione o botão para restabelecer o circuito.

Sensor de baixo nível de óleo
Este sensor evita que o motor se danifique em caso 
de haver insuficiente quantidade de óleo na caixa do 
virabrequim. 

Quando o nível de óleo ficar abaixo do limite 
de segurança, o sensor corta automatica-
mente a ignição do motor (ainda que a chave 
de ignição esteja em posição de ‘ON-LIGA-
DO’), evitando danos ao motor.

Conectores de 12 V CC
Os conectores de corrente contínua devem ser usa-
dos somente como fonte para carregar baterias de 
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Terminal de aterramento
Este terminal de terra dedica-se a fiação de aterra-
mento do gerador inteiro.

Para prevenir descargas elétricas por de-
feitos ou falhas de isolação de aparelhos, 
o gerador deve conectar-se à terra com 
um cabo isolado. (Por norma, a cor do fio é 
obrigatoriamente verde e amarelo).

Antes de dar partida ao gerador
Assegure-se de que o total das cargas 
elétricas a empregar (a soma das cargas 
resistivas, capacitivas e indutivas) não su-
pere a capacidade do gerador.

Atenção: Operar o gerador com sobrecarga reduz 
consideravelmente sua vida útil.

Se o gerador conecta-se a vários aparelhos, primei-
ro deve-se conectar o de maior consumo depois o 
de menor consumo seguinte e assim até o de menor 
consumo de todos. Para a desconexão proceda em 
sentido contrário.

Geralmente as cargas indutivas e capacitivas têm a 
maior carga durante sua partida. A tabela seguinte é 
uma referência para quando conectam-se as cargas.

Tipo
Potência

Aparelhos tipicos
Exemplos

Partida Serviço Aparelho Partida Serviço

Lâmpada 
incandescente 

/ calefator
x 1  x 1

Lâmpada 
incandes-

cente 100 VA 
(W)

100 VA 
(W)Lâmpada incan-

descente 100 WTV

Lâmpada 
fluorescente

x 2 x 1,5
80 VA 
(W)

60 VA 
(W)

Lâmpada fluorescente
Lâmpada fluores-

cente 40 W

Aparelho com 
motor elétrico

x 3 ~ 5 x 2

Geladeira

Geladeira 150 W

450 ~ 
750 VA 

(W)

300 VA 
(W)

Ventilador

Saída de corrente contínua 
Os terminais são de cor vermelha para identificar o 
positivo (+) e preto para o negativo (-); a carga  deve 
ser conectada respeitando sempre a polaridade para 
evitar danos na fonte e nos aparelhos. Pode-se car-
regar baterias, com a condição de que não estejam 
muito descarregadas, caso contrário superariam a 
capacidade da fonte, ativando o protetor térmico. 

VOLTÍMETRO

O protetor de sobrecorrente CC desliga-se automati-
camente quando o circuito CC está sobrecarregado 
ou com má conexão. Se o botão indicador dentro do 
proteror de sobrecorrente CC sair, isso mostra que 
o ele foi desligado. Aguarde alguns minutos e, em 
seguida, empurre a parte inferior para retornar à po-
sição ‘ON’.

Inspeção antes de usar

Para sua segurança e para maximizar a vida útil de 
seu gerador, é muito importante dispor de uns mi-
nutos antes de operá-lo para controlar em que con-
dições está. Certifique-se de que não tenha nenhum 
problema e, se encontrar algum, recorra a um Assis-
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tência Técnica Autorizada Gamma para que o corrija 
antes de voltar a usá-lo. 

Precaução: Uma inadequada manutenção ou 
reparações incorretas podem causar um mal 
funcionamento e o perigo de sofrer sérias le-
sões. 

Os gases de escape contêm monóxido de 
carbono que é tóxico e pode chegar a ser 
mortal. NUNCA faça funcionar o motor em 
lugares fechados ou sem ventilação. 

Para prevenir-se dos perigos de um incêndio, man-
tenha o gerador afastado pelo menos a um metro 
das paredes e objetos inflamáveis durante seu fun-
cionamento. Não deixe líquidos inflamáveis perto do 
motor. 

Antes de iniciar a inspeção do gerador certifi-
que-se que está sobre uma superfície nivelada 
e firme e coloque o interruptor de ignição na 
posição ‘OFF DESLIGADO’.

Controles de rotina 
Veja ao redor e por baixo do gerador sinais de perdas 
de óleo ou combustível; retire o lixo ou a terra espe-
cialmente do motor, do escapamento e da partida. 

Busque a presença de danos, controle que as por-
cas, parafusos, braçadeiras, conectores e tampas 
estejam ajustados e em seu lugar. 

Lubrificação do motor
Nota: O óleo do motor é o fator mais impor-
tante que pode afetar o rendimento e a vida 
útil do motor.

Use unicamente óleos 2T de boa qualidade. NÃO use 
óleos de baixa qualidade ou para motores de dois 
tempos (2T), o que provocaria danos ao motor. 

Sempre verifique o nível do óleo, com o mo-
tor  desligado, antes de cada uso. Ponha a 
máquina sobre uma superfície nivelada an-
tes de verificar o nível. 

Verificação do nível do óleo
1. Retire a tampa de carga e limpe a vara medidora 

e as zonas próximas com um pano limpo. 

2. Insira a tampa sem parafusá-la na boca de carga, 
conforme mostra a figura abaixo, à direita. 

3. Retire a vareta para verificar o nível. Se estiver 
baixo, acrescente o óleo recomendado até a 
marca superior da vara (completar o nível). 

4. Depois de acrescentar o óleo, lembre-se voltar a 
colocar a tampa e aparafusá-la firmemente. 

Atenção: Usar o motor com baixo nível  ou 
ausência de óleo causará danos graves ao 
motor. 

Óleo recomendado: Para motores de 4 tempos 
de graus SE, SF, ou superiores com classificação 
API SAE10W-30 que é equivalente ao grau SG. 

Obviamente, o grau depende da temperatura exis-
tente em sua cidade. Verifique tabela a seguir.

Faixa de temperatura para usar o gerador: de -5°C 
a 40°C. 

Controle do nível do combustível 
Antes de cada uso controle o nível do com-
bustível com o gerador colocado numa posi-
ção nivelada.

Verifique o nível de combustível no visor do sensor 
de combustível.

Se for necessário reabastecer, desparafuse a tampa 
do tanque e reabasteça. Não ultrapasse o nível máxi-
mo, indicado na figura mais abaixo:
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Volte a colocar e ajustar a tampa, secando cuidado-
samente o exterior se derramar combustível. 

Não coloque combustível além do nível máxi-
mo indicado. 

Precaução: Coloque o combustível em lugares 
ventilados longe da presença de chamas ace-
sas e com o motor desligado e frio. 

Mantenha o combustível fora do alcance das 
crianças. 

Não fume nem permita a presença de faíscas 
ou chamas acesas no lugar de armazenamento 
do combustível ou onde se guarda a reserva do 
mesmo. 

Evite o contato prolongado com a pele e não 
respire os vapores do combustível. 

Não use mistura de gasolina com óleo ou con-
taminada com impurezas como água ou terra. 
Evite a entrada de sujeira ou água no tanque. 

Observação: o combustível ataca as pintu-
-ras e os plásticos. Seja cuidadoso ao colo-
car o combustível para não derramá-lo. Se 
derramar, limpe em seguida.

Capacidade do tanque de combustível: consulte a 
seção “Dados Técnicos” nas páginas 2 e 3.

Combustível recomendado: Use gasolina com uma 
octanagem ≥ a 90. Recomendamos o uso de gasoli-
na comum porque outra causa danos ao motor.

]

Controle do filtro de ar 
Um filtro de ar sujo restringe a passagem do ar ao 
carburador reduzindo a potência do motor e a quanti-
dade de combustível bombeado. Evite-o controlando 
a limpeza do filtro. 

1. Retire a tampa do filtro. Se o elemento estiver 
sujo, limpe-o; se estiver danificado, substitua-o 
por um novo. Se seu filtro trabalha em banho de 
óleo, controle seu nível;

2. Rearme o filtro terminando por ajustar a porca 
borboleta;

3. Coloque o filtro de ar corretamente. 

Nunca faça funcionar o motor sem o filtro de 
ar ou com o elemento danificado porque o 
motor se desgastaria rapidamente.

Bateria 
Para geradores com partida elétrica (modelos 6500 e 
7500) use uma bateria de 12 V   e 11 Ah.

Nota: não inverta a polaridade da bateria 
quando conectá-la, porque provocaria sé-
rios danos ao gerador e à bateria.

Precaução: O manejo inadequado da bate-
ria pode causar sua explosão e ferimentos 
às pessoas próximas. Mantenha-a afastada 
de fontes de ignição.

A bateria emite um gás explosivo.  
Conserve-a em lugares ventilados durante 
sua carga e uso.

Manutenção

Uma boa manutenção é essencial para uma opera-
ção segura, econômica e livre de problemas. Tam-
bém ajuda a reduzir a contaminação.  

Precaução:  Os gases do escape contêm o 
gás venenoso monóxido de carbono. Desligue 
o motor antes de fazer qualquer tarefa de ma-
nutenção. Se tiver que realizar com o motor em 
funcionamento procure fazer em lugar ventila-
do.

As manutenções periódicas são necessárias para 
manter o gerador em boas condições de operação. 

Realize as inspeções e serviços de acordo com os 
intervalos que se mostram na tabela a seguir.  
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Óleo
do motor

Checar nível. 
Troque se for necessário.

Verifique sua condição.
Limpar

Limpe.

Limpe. Troque se necessário

Controle. Ajuste se necessário

Filtro de ar

Copo de
sedimentos

Vela

Folga de
válvulas

Revisões C
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0hTabela de 
manutenção periódica

(3)

R
EN

O
VE

(2)

Limpe à cada 300 horas (2)
Tampa de
cilindros

(1)

(3) (3) (3)(3)

Substitua cada 1 ano (2)
Tubulação de
combustível

Verifique e limpe a cada 2 anos (2)
Tanque e filtro
combustível

(1) A manutenção deve ser mais frequente em locais 
empoeirados.

(2) Estes itens devem ser realizados por uma Assi-
sência Técnica Autorizada Gamma.

(3) Quanto mais vezes você usar o gerador, o tempo 
entre manutenções também deve ser reduzido para 
garantir a utilização do gerador por mais tempo.

Precaução: A manutenção inadequada e não 
corrigir os problemas antes de usar a máquina 
podem ser causa de um mal funcionamento que 
pode provocar sérios ferimentos ou a morte. 

Respeite sempre as indicações sobre inspe-
ções e manutenção recomendadas.

Troca de óleo da caixa do virabrequim 
Drene o óleo usado com o motor quente já que desta 
forma o óleo e as impurezas drenam-se mais rápido 
e completamente. 

1. Coloque uma bandeja adequada embaixo do 
motor para coletar o óleo usado. Depois retire a 
tampa de abastecimento e a tampa de drenagem. 

2. Permita que o óleo se drene completamente, 
depois volte a colocar a tampa de drenagem e 
aperte-a com firmeza. 

3. Disponha do óleo usado de acordo com as nor-
mas locais de cuidado ao meio ambiente. Embale 
em um recipiente fechado (pode ser numa garra-
fa PET) e o entregue em um centro de reciclagem 

ou em um posto de gasolina. Nunca jogue óleo 
no lixo, sobre a terra, no vaso sanitário ou no 
ralo!

4. Com o gerador em posição nivelada coloque o 
óleo novo até o nível superior recomendado (até 
completar).

5. Coloque a tampa de abastecimento e aperte-a.

TAPÃO
MEDIDOR

TAPÃO DE DRENAGEM

NÍVEL
SUPERIOR

Modelo do gerador Reservatório de óleo

2500 e 3500 0,6 litro

5500, 6500 e 7500 1,1 litros

Precaução: O repetido contato da pele com o 
óleo usado durante períodos prolongados 
pode causar câncer de pele. Isto é pouco pro-
vável a menos que você deva lidar com óleo 
diariamente. Não obstante, é recomendável la-
var bem as mãos com água e sabão depois de 
usar o óleo.

Atenção: Nunca jogue óleo no lixo, sobre 
a terra, em rios ou lagos, no vaso sanitá-
rio ou no ralo! Embale em um recipiente fe-
chado (pode ser numa garrafa PET) e o en-
tregue em um centro de reciclagem ou em 
um posto de gasolina. 

Limpeza dos sedimentos do 
combustível 
1. Gire a torneira para ‘OFF-FECHADO’ e retire o 
copo de sedimentos, o anel de borracha e a peneira 
girando em direção à seta.

2. Limpe os sedimentos do copo, o anel de borracha 
e a peneira com um solvente com alto ponto de in-
flamação.

3. Reinstale o anel de borracha, a peneira e aparafuse 
copo de sedimentos.

4. Gire a torneira para ‘ON-ABERTO’ para controlar a 
presença de perdas. 
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COPO DE
SEDIMENTOS

PENEIRA

COPO DE
SEDIMENTOS

ANEL DE
BORRACHA

TORNEIRA DE COMBUSTÍVEL

Manutenção da vela de ignição 
1. Retire o cachimbo de vela e limpe qualquer sujei-

ra ao redor da base da vela. 

2. Usando uma chave de vela, desparafuse a vela.

CONECTOR 
DA VELA

CAPOTA

CHAVE DA VELA

3. Inspecione visualmente a vela: se a porcelana 
estiver rachada ou os eletrodos apresentam des-
gaste substitua-a com uma nova. 

4. Meça a folga da vela com um calibre de folga. 
A folga deve medir de 0,7 a 0,8 mm. Se preciso, 
se for necessário, dobrando cuidadosamente o 
eletrodo lateral. 

5. Reinstale a vela parafusando-a primeiro com a 
mão, depois com a chave e coloque o caximbo 
de vela.

Nota: use sempre velas de igual valor calórico.

Vela recomendada: F6TC ou equivalente. 

OBSERVAÇÃO: Um grau de vela errado 
pode danificar o motor. 

Manutenção do filtro de ar 
O elemento do filtro de ar restringe o ar ao carbura-
dor reduzindo a potência do motor. Se você trabalha 
em lugares muito empoeirados, limpe o filtro com 
mais frequência do que o especificado na página 16. 

Observação: nunca faça funcionar o motor sem 
o filtro de ar ou com o filtro danificado. Se fizer 
assim o motor se desgastará rapidamente. 

Precaução: Não use gasolina ou outros líquidos 
inflamáveis para lavar o filtro, ou poderá causar in-
cêndio ou explosão. Use somente água e sabão ou 
solventes não inflamáveis.

1. Abra os fechamentos e tire a tampa do filtro de 
ar; controle que esteja totalmente limpo.

2. Se o elemento filtrante estiver sujo, limpe-o com 
sabão ou detergente e água morna ou com sol-
ventes não inflamáveis; escorra até que se seque. 
Se estiver muito sujo pode-se batê-lo várias ve-
zes contra uma superfície dura ou soprá-lo com 
ar comprimido até no máximo 30 libras. Nunca 
escove o elemento filtrante.

3. Se o elemento filtrante estiver danificado, substi-
tua por um novo.

4. Escorra o excesso de óleo. 

5. Volte a colocar o elemento filtrante, a tampa e 
feche.
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Armazenagem

Precaução: O contato com o motor e o siste-
ma de escape pode causar queimaduras ou 
incêndios. Deixe que o gerador se esfrie antes 
de guardá-lo.

Se for armazenar o gerador por um período superior 
a 10 dias, esvazie o depósito de combustível e ligue 
o motor para consumir o combustível residual do car-
burador para evitar a formação de borrachas. 

1. Esvazie o tanque de combustível, limpe o anel de 
borracha, a peneira e os sedimentos rearmando 
o conjunto. Esvazie o carburador afrouxando o 
parafuso de drenagem e volte a colocá-lo.

PARAFUSO DE 
DRENAGEM

CHAVE DE FENDA

Precaução: A gasolina é extremadamente in-
flamável e seus gases explosivos em certas 
condições. Escorra o combustível em uma área 
bem ventilada com o motor desligado. Nunca 

fume ou permita chamas ou faíscas na área du-
rante este procedimento.

2. Drene o combustível num lugar bem ventilado e 
com o motor desligado. Não fume nem permita 
a presença de chamas na área durante o proce-
dimento.

3. Com o motor quente tire o tapão de drenagem 
do carter e drene o óleo usado. Volte a colocar 
o parafuso e coloque óleo novo até completar o 
nível marcado. Finalmente volte a colocar o tapão 
de carga.

4. Retire a vela e verta uma colher de óleo de motor 
no cilindro. Gire o virabrequim várias vezes para 
distribuir o óleo. Recoloque a vela.

5. Puxe suavemente a empunhadura da partida até 
sentir resistência. Nessa posição ficam fechadas 
as válvulas de admisão e escape.

6. Guarde o gerador em um lugar limpo e seco.

Meio ambiente

Caso, depois de um longo uso, seja necessário 
descartar este equipamento, não coloque-o 
entre os resíduos domésticos. Desfaça-se dele 
de uma forma segura para o meio ambiente.

A embalagem é composta por papelão e plás-
ticos que devem ser encaminhados à coleta de 

lixo reciclável.

Assistência Técnica

Quaisquer reparos em sua máquina devem ser exe-
cutados por uma Assistência Técnica Autorizada 
Gamma e usando peças de reposição genuínas. Isto 
vai garantir que a segurança da sua ferramenta elé-
trica seja mantida.

Veja a listagem da Assistência Técnica Autoriza-
da em nossa Central de Atendimento ao Cliente: 
www.gammaferramentas.com.br

Importante

Diagramas e desenhos são meramente indicativos.

Este produto está sujeito a modificações de especi-
ficações técnicas ou de design sem aviso prévio do 
fabricante. 

O não cumprimento das recomendações deste ma-
nual envolve a perda do direito de garantia por uso 
indevido.
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Problemas e soluções

Mal funcionamento é frequentemente causado por 
falhas menores. Você mesmo pode consertar facil-
mente a maioria destas falhas. Por favor, consulte a 
tabela a seguir antes de contatar a Assistência Técni-
ca Autorizada Gamma. 

Se estas soluções não forem suficientes ou houver 
dúvidas nos procedimentos descritos, procure a As-
sistência técnica autorizada Gamma mais próxima.

Qualquer outra manutenção não mencionada neste 
manual deve ser realizada por uma Assistência Téc-
nica Autorizada Gamma, conforme consta no Certifi-
cado de Garantia.

CUIDADO! Reparos inadequados podem 
resultar em uma máquina que funciona de 
modo inseguro. Isto causa riscos à você e ao 
ambiente.

Problema Causa provável Solução

Motor não liga

ou não da partida

O botão para ligar está na posição  
“OFF”.

Troque para a posição “ON”

Baixo nível de óleo Complete até a marca indicadora

Baixo nível de combustível Abasteça com combustível

Combustível de má qualidade Drene o combustível do tanque e do 
carburador e carregue com gasolina 
comumCarburador guardado sem drenar

Vela de ignição gasta 
ou defeituosa

Ajuste a luz folga vela (pág. 15)

Troque as velas de ignição. Se o 
problema persistir dirija-se a uma 
Assistência Técnica Autorizada 
Gamma

Vela de ignição sem faíscas
Dirija-se a uma Assistência Técnica 
Autorizada Gamma

A gasolina não chega ao 
carburador

Limpe a peneira de sedimentos. 
Se o problema persistir dirija-se a 
uma Assistência Técnica Autorizada 
Gamma

Vela de ignição molhada com 
combustível (motor afogado)

Seque a vela de ignição e volte a 
colocá-la. Arranque o motor com a 
alavanca do afogador na posição 
“desligado”

Filtro de combustível sujo Limpe (págs. 20 e 21) ou substitua

Carburador danificado, válvulas 
travadas, etc.

Dirija-se a uma Assistência Técnica 
Autorizada Gamma

O motor não gera corrente

O interruptor está na posição 
desligado

Coloque o interruptor na posição 
ligado

O aparelho está conectado 
incorretamente

Dirija-se a uma Assistência Técnica 
Autorizada Gamma
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Esquemas elétricos

Modelos 2500  
e 3500, com  
partida manual
Bl Black/Preto

Y Yellow/Amarelo

Bu Blue/Azul

G Green/Verde

R Red/Vermelho

W White/Branco

Gr Grey/Cinza

Br Brown/Marron

Lg Light Green/Verde claro

INTERRUPTOR
DO MOTOR
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INTERRUPTOR
DO MOTOR

Modelos  
5500,  
6500 e 7500, com 
partida manual
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INTERRUPTOR
DO MOTOR

Modelos 6500 e 
7500, com parti-
da elétrica.

Bl Black/Preto

Y Yellow/Amarelo

Bu Blue/Azul

G Green/Verde

R Red/Vermelho

W White/Branco

Br Brown/Marron

Lg Light Green/ 
 Verde claro
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Garantia

Por favor, consulte o CERTIFICADO DE GARANTIA 
anexo para ver PRAZOS e CONDIÇÕES. 

Termo da garantia
A GAMMA SULAMERICANA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, 
EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA., concede garantia 
deste produto contra qualquer vício de fabricação, defeitos 
de montagem ou de materiais nele empregados, para uso 
normal (não profissional/intensivo) durante o período de 6 
(seis) meses a contar da data de emissão da nota fiscal, 
preenchida corretamente, conforme o Art. 26 Lei 8.078/90 do 
Código de Defesa do Consumidor.

A garantia se restringe exclusivamente à substituição e con-
serto gratuito das peças defeituosas que se apresentarem no 
equipamento.

A presente garantia não é transferível e cobre unicamente o 
produto e não outros eventuais danos e prejuízos decorrentes 
de sua aplicação.

Regras gerais da garantia
Qualquer inconveniência deverá ser levada imediatamente 
ao conhecimento de uma Assistência Técnica Autorizada 
Gamma, 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. A Assistência 
Técnica Autorizada Gamma se obriga a substituir as peças 
e efetuar reparos em sua oficina somente quando forem por 
ela julgados como defeituosas e procedentes de garantia. 

ITENS NÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

1. Produto com sinais de violação e/ou conserto realizado por 
pessoal não autorizado; 

2. Defeitos ou danos resultantes de uso do equipamento de 
outro modo que não o especificado no respectivo Manual; 

3. Defeitos ou danos decorrentes de uso, reparo, testes em 
desacordo com as especificações do Manual, alterações, ou 
qualquer tipo de modificações realizadas sem autorização 
por escrito da GAMMA SULAMERICANA Comércio, Importa-
ção, Exportação e Distribuição Ltda.;

4. Quebra ou dano provocados, exceto se causados direta-
mente por defeito de fabricação; 

5. Defeitos ou danos provenientes da utilização do produto 
para fins profissionais, comerciais, de aluguel, ou de uso in-
tensivo;

6. Arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro tipo de dano 
causado ao equipamento em razão de movimentação, trans-
porte e/ou estocagem pelo revendedor;

7. Defeitos de pintura ocasionados pelas intempéries, altera-
ção de cor em cromados, aplicação de produtos químicos, 
efeitos de maresia ou corrosão;

8. Defeitos ou danos causados por queda, perfurações, bati-
das, negligência, acidentes no transporte e/ou qualquer mo-
vimentação; 

9. Avarias causadas pelo uso de produtos corrosivos, óleos 
lubrificantes, graxas, combustível e similares;

Veja a listagem da Assistência Técnica Autorizada 
em nossa Central de Atendimento ao Cliente: 

www.gammaferramentas.com.br

Esta garantia é somente válida mediante a apre-
sentação da nota fiscal originária da primeira com-
pra (máquina nova), com o modelo e número de 
série do equipamento impressos no corpo desta e 
o respectivo Certificado de Garantia corretamente 
preenchido. 

10. Defeitos ou danos decorrentes de fenômenos da natureza.

11. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros;

12. Revisões preventivas e limpeza;

13. Manutenção normal, tal como reapertos, lubrificação, 
verificações, ajustes, regulagens, etc., e peças consideradas 
como manutenção normal, tais como filtro de ar; 

14. Peças que desgastam com o uso (pneus, câmaras de ar, 
amortecedores, discos de fricção, pinhão, corrente, coroa, 
rolamento) e os que tem vida útil normal determinada;

15. Defeitos oriundos de acidentes, casos fortuitos ou pro-
longado desuso.

16. Defeitos e danos no sistema elétrico, eletrônico ou me-
cânico do equipamento oriundos da instalação de com-
ponentes ou acessórios não recomendados pela GAMMA 
SULAMERICANA Comércio, Importação, Exportação e Dis-
tribuição Ltda.

17. Defeitos ou danos ocasionados pela oscilação da rede 
elétrica.

18. Avaria decorrente do uso de tensão diferente da qual o 
produto foi destinado.

 
Eventuais despesas de frete, seguro e outras correrão por 
conta do Revendedor ou Comprador. 

 
ATENÇÃO:

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 da Rede Autorizada;

6. Os seus componentes originais forem alterados, modifica-
dos ou substituídos;

7. A estrutura técnica ou mecânica for modificada sem prévia 
autorização da GAMMA SULAMERICANA Comércio, Impor-
tação, Exportação e Distribuição Ltda.;

8. Extinguir-se o prazo de validade.

9. O equipamento for utilizado para fins profissionais, comer-
ciais, de aluguel ou de uso intensivo.

Em virtude da grande variedade de produtos fabricados/dis-
tribuídos pela GAMMA SULAMERICANA Comércio, Importa-
ção, Exportação e Distribuição Ltda. alguns itens descritos 
podem não ser aplicáveis ao produto adquirido.
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Declaro, pelo presente, que recebi o manual de instruções do equipamento objeto deste certificado de 
garantia, o qual lerei com atenção para conhecer a fundo esse equipamento e poder operá-lo correta-
mente com eficiência e segurança.

Assinatura do cliente

CERTIFICADO DE GARANTIA
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 Ven-
da ao cliente, ou sem os números de modelo e série do equipamento, este certificado não terá validade.

Dados do proprietário

Nome _____________________________________________________________________________________

Endereço __________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________Telefone ___________________

Cidade _____________________________________________________ UF____ CEP ___________________

Dados da revenda

Razão Social _______________________________________________________________________________

Nome Fantasia _____________________________________________________________________________

Endereço __________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ Telefone____________________________

Cidade _____________________________________________________ UF____ CEP ___________________

Nº e série da Nota Fiscal de venda ________________________________ Data da venda_______________

Produto

Descrição ____________________________________________ Cód. CCM____________________________

Marca __________________________________________________Modelo____________________________

Número de série do Motor ___________________________________________________________________

Nº de série do equipamento (ex.: roçadeira, motosserra, etc.) _______________________________________

É obrigatório que os campos acima sejam preenchidos pela revenda no ato da compra.
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PORTUGUÊS
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Referência Nº GE3467BR / 7500 

Referência Nº GE3466BR / 6500

Referência Nº GE3465BR / 5500

Referência Nº GE3464BR / 3500  

Referência Nº GE3460BR / 2500  

IMPORTANTE

Diagramas e desenhos são meramente indicativos.
Este produto está sujeito a modificações de especificações técnicas ou de design sem aviso prévio do 
fabricante. 
O não cumprimento destas recomendações envolve a perda do direito de garantia por uso indevido.
Siga as instruções na manutenção e afiado das lâminas.
Use somente peças de reposição originais.

Importa, garante e distribui:
GAMMASULAMERICANA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
Av. Pref. Domingos Mocelin Neto, 155 - Centro - Quatro Barras - PR 
CEP 83.420-000 - CNPJ 15.142.831/0001-75
0800 979 0199 | info@gammaferramentas.com.br

Acompanhe-nos nas redes sociais:

          /GammaFerramentas              /GammaFerramentas 

www.gammaferramentas.com.br ORIGEM: CHINA


