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• Hélices podem causar danos e ferimentos graves.
• Regule do motor posicionando-se atrás do plano de rotação da hélice.
• Assegure-se de que a hélice tenha as dimensões recomendadas pelo fabricante do motor.
• Não use os dedos para dar a partida. Use bastão de borracha ou starter elétrico.
• Não dê a partida no motor sobre resíduos sólidos soltos ou pedriscos.
• Não permita que o spinner toque nas pás da hélice.
• Use óculos de proteção e luvas quando operar motores.
• Mantenha longe da hélice em funcionamento roupas, cabelo, jóias e bijuterias.
• Mantenha os espectadores afastados no mínimo seis metros da hélice em funcionamento.
• É recomendável pintar as pontas da hélice com cor clara para aumentar sua visibilidade
em movimento.
• Não jogue nada contra a hélice em funcionamento. Não permita que qualquer tipo de objeto
toque a hélice em funcionamento.
• Para desligar o motor, corte o fornecimento de energia ou de combustível
• NÃO USE HÉLICES DANIFICADAS, DESGASTADAS OU DESBALANCEADAS.
• Confira sempre antes de usar uma hélice se ela está balanceada na horizontal e na vertical.
• Instale a hélice no motor com o bordo de ataque das pás à frente, usando porca e arruela
adequadas. Aperte a porca com firmeza e confira o aperto após cada voo.
• Inspecione a hélice após cada voo.
• Descarte hélice com fraturas, arranhões ou sinais de desgaste. Não faça reparos nem
modifique uma hélice.
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