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LOCALIZAÇÃO DAS ETIQUETAS

Leia atentamente o Manual do Proprietário
para uma condução segura e para a correta
manutenção do veículo.
Utilize sempre capacete e use-o devida-
mente colocado e ajustado.
Após a utilização do motociclo o tubo de
escape está quente. Esteja atento para que as
crianças não lhe toquem.
Por questões de segurança, não modifique
ou altere o veículo.
Este veículo foi projetado para 2 ocupantes,
incluindo o condutor.

ATENÇÃO

De acordo com a Inspeção Diária deste man-
ual, verifique o estado dos pneus e as respeti-
vas pressões. 
Pressão dos pneus:
[2 ocupantes] Dia. 225kPa 2.25 Kg./cm2 PSI

Tras. 225kPa 2.25 Kg/cm2 PSI 
[1ocupante] Dia. 225kPa 2.25 Kg./cm2 PSI

Tras. 225kPa 2.25 Kg./cm2 PSI 
Especificações dos pneus:          Dia. 90/90-1851P

Tras. 130/90-15 M/C 66S 

Suba e desça do veículo pelo lado esquer-
do para evitar queimar-se na ponteira de
escape.

ATENÇÃO

Deve ler com atenção o conteúdo das etiquetas, pois possuem informações importantes para uma condução segura. Em caso de descolamento
ou perda de alguma etiqueta, deve contatar o seu Vendedor Autorizado Daelim para que seja reposta. 

Mantenha a corrente de transmissão devi-
damente lubrificada e tensa.  

IMPORTANTE

IMPORTANTE
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Um equipamento adequado e cómodo é importante para uma condução segura.
Adeque a sua condução às condições do tráfego e mantenha uma postura de
condução cómoda e segura.
No período inicial do uso do veículo os condutores têm, habitualmente, uma pre-
caução extrema. No entanto, quando se habituam ao uso do veículo pecam por
excesso de confiança e falta de precaução, levando à ocorrência de acidentes. 
Durante a condução do veículo esteja atento aos sinais de aviso do seu motoci-
clo.

ANTES DE CONDUZIR
Este veículo está homolgado para apenas 2 ocupantes. 
Faça uma revisão diária ao seu veículo antes de o utilizar.  
Tenha sempre consigo a carta de condução.
Utilize equipamento de proteção (capacete, luvas, óculos, etc.,..)
Defina a rota desejada antes de iniciar o trajeto. 
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Este veículo foi projetado e está homolgado para 2 ocupantes.
Utilizar o veículo com mais de 2 ocupantes pode desestabilizar o
motociclo e provocar um acidente. 
Se utilizar este veículo com mais de 2 ocupantes perde a garantia
sobre o uso do mesmo. 

CONDUÇÃO SEGURA
ANTES DE CONDUZIR

Leia atentamente o Manual do Proprietário e conduza de
forma segura.
Utilize sempre capacete e use-o devidamente colocado e
ajustado com a correia de proteção.
- Se o capacete não estiver bem ajustado pode provocar-lhe
lesões em caso de queda. 
Respeite os limites de velocidade.
A ponteira de escape poderá atingir temperaturas muito ele-
vadas. Estacione o seu veículo em zonas seguras onde
ninguém lhe toque acidentalmente.
Não faça modificações na ponteira de escape, pois são ile-
gais.
Faça a revisão ao seu veículo conforme o programa de
revisões periódicas.  
Este veículo foi projetado para apenas 2 ocupantes.

PRECAUÇÃO

PRECAUÇÃO
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CONDUÇÃO SEGURA

PARA UMA CONDUÇÃO SEGURA

Agarre o guiador firmemente com as duas mãos. Nunca conduza com apenas
uma mão.  
Acondicione corretamente a bagagem antes de iniciar a marcha.

Ao abastecer, desligue o motor e tenha cuidado com os produtos inflamáveis. 

Conduzir com apenas uma mão ou não segurando devidamente o guiador
e levantar a roda dianteira ou traseira durante a condução pode provocar a
queda e danos físicos graves, inclusive a morte, ao condutor e ocupantes.

Não transporte crianças no motociclo. Durante uma aceleração ou trav-
agem brusca poderiam cair e magoar-se com gravidade. 

A utilização de um isqueiro ou de qualquer outro tipo de equipamento
com chama, durante o abastecimento ou verificação do nível de com-
bustível, pode provocar um incêndio.

PRECAUÇÃO

PRECAUÇÃO
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CONDUÇÃO SEGURA

Os gases de escape contêm substâncias nocivas como o monóxido de carbono.
Assim sendo, arranque o motor em zonas bem ventiladas. 

PARA UMA CONDUÇÃO SEGURA

INDUMENTÁRIA ADEQUADA

Use casacos ou blusões
adequados  com 

Use calçado confortável
com pouco ou nenhum salto.  

Use sempre capacete
com a correia bem 

Use sem-
pre luvas.

Durante o arranque há libertação de gases de escape que contêm
substâncias nocivas como monóxido de carbono que podem provocar a
perda de consciência. Evite arrancar o veículo em zonas pouco ventiladas. 

ATENÇÃO
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Quando transportar cargas, deverá ter presente que o comportamento do veículo
variará, especialmente nas curvas.

Assegure-se de não carregar excessivamente o motociclo uma vez que isso pode-
ria desestabilizá-lo durante a condução.

Assegure-se de que não tapa o farol dianteiro com a carga. O calor do farol poderá
danificar os objetos. 

Conduzir sem capacete ou sem este estar devidamente apertado pode
provocar, durante uma queda, ferimentos graves nos ocupantes do motoci-
clo.  
Quando utilizar capacete, use óculos de proteção para os olhos. Se não uti-
lizar o capacete, os objetos presentes no ar podem ferir-lhe os olhos ou o
rosto e, provocar-lhe ferimentos graves e até mesmo a morte em caso de
queda. 
Evite o uso de roupas largas, pois podem introduzir-se na roda do motoci-
clo e provocar uma queda e ferimentos graves, inclusive a morte.  
Seja consciente e evite provocar acidentes:
-Use roupas visíveis e refletoras.
-Não conduza na zona de ângulo morto de outro motorista.

CARGA

CONDUÇÃO SEGURA

PARA UMA CONDUÇÃO SEGURA

ATENÇÃO



A modificação da estrutura ou do funcionamento do veículo afetam a sua
manobrabilidade e aumentam o ruído do tubo de escape encurtando a vida do seu
motociclo. As modificações para além de serem proibidas por lei também preju-
dicam outras pessoas. As modificações não estão cobertas pela garantia. 

À exceção dos acessórios recomendados pela DAELIM MOTOR CO., LTD.,
não instale nenhum dispositivo luminoso adicional, pois pode provocar a descar-
ga antecipada da bateria. 
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MODIFICAÇÕES ACESSÓRIOS

Se ao instalar acessórios, a cablagem fica danificada por roçar nos parafu-
sos pode provocar um curto-circuito e incendiar o motociclo. Seja cuida-
doso. 
A instalação de acessórios elétricos pode provocar uma sobrecarga elétrica
que pode danificar a cablagem do motociclo.  
Se colocar autocolantes nas barras da suspensão dianteira, pode deteriorar
os retentores e provocar uma fuga de óleo.

Mantenha sempre as distâncias de segurança. A paragem repentina do
veículo à sua frente pode provocar um acidente se não tiver tempo sufi-
ciente para travar.

A instalação de acessórios não originais com dimensões superiores aos orig-
inais pode afetar a segurança durante a condução e provocar lesões aos ocu-
pantes em caso de queda ou de uma travagem de emergência.

CONDUÇÃO SEGURA

PARA UMA CONDUÇÃO SEGURA

ATENÇÃO ATENÇÃO
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Tenha precaução com a ponteira de escape depois da condução do motociclo,
pois poderá atingir temperaturas bastante elevadas e provocar queimaduras
graves.

PONTEIRA DE ESCAPE

Se estacionar em zonas perto de crianças, esteja atento e evite que as
crianças toquem na ponteira de escape e que se queimem.
Se o passageiro tocar com a perna na ponteira de escape pode queimar-se.
Se material plástico ou de vinil entrar em contato com a ponteira de escape
pode provocar um incêndio.

CONDUÇÃO SEGURA

PARA UMA CONDUÇÃO SEGURA

ATENÇÃO
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Uma postura de condução correcta é o mais importante para conduzir com segu-
rança.

Olhos: Olhe para a frente; o seu campo de visão deve ser amplo.

Ombros: Relaxados.

Braços: Relaxe e dobre os braços deixando-os actuar como mola.

Mãos: Segure os punhos mantendo uma distância de um dedo em relação ao
extremo interior para facilitar o acionamento do interruptor e da manete.

Pulso: Adote uma posição que lhe permita liberdade de movimento sem aplicar
demasiada força em ombros e braços.

Joelho: Pressione ligeiramente o depósito de combustível.

Pés: Coloque os pés para a frente e em paralelo, com o poisa-pé exactamente no
centro do pé. 

POSIÇÃO DE CONDUÇÃO

CONDUÇÃO SEGURA

CONSELHOS PARA UMA CONDUÇÃO SEGURA
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Mãos: Segure-se nas pegas traseiras

Pés e joelhos: Coloque os pés sobre os poisa-pés traseiros e mantenha os joelhos
próximos do corpo.

POSIÇÃO DO PASSAGEIRO

Se o passageiro não se segura às pegas traseiras ou não coloca os pés nos
devidos poisa-pés, pode cair do veículo durante o arranque, travagem ou
curvas, podendo sofrer ferimentos graves e inclusive morrer. 

Não acelere o veículo com o descanso principal estendido. O passageiro
ao sentar-se pode causar o contato brusco entre a roda traseira e o solo que
pode provocar ferimentos graves ou a morte do passageiro devido a um
arranque demasiado brusco.

CONDUÇÃO SEGURA

CONSELHOS PARA UMA CONDUÇÃO SEGURA

ADVERTÊNCIA
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Antes de arrancar, olhe à sua volta para evitar acidentes.

Suba para o motociclo após recolher o descanso.

Ligue o motor assegurando-se de que acionou o travão. 

Comece a conduzir lentamente, após acionar os piscas e largando o travão uma
vez que verifique que há condições de segurança à sua volta.

ARRANQUE 

Assegure-se de colocar o descanso lateral na posição original antes de
arrancar o veículo. 
Conduzir com o descanso lateral estendido pode provocar a queda do
motociclo se este tocar em algum objeto ou no próprio solo. 
Conduza unicamente em estrada.Conduzir nas calçadas pode provocar aci-
dentes. Assim mesmo, se a roda se deforma ao subir a calçada, a instabili-
dade do veículo poderia fazê-lo cair e causar lesões ao condutor.
Se durante a condução, uma parte do corpo, como por exemplo uma perna,
tocar na roda, pode provocar-lhe lesões muito graves.  . 

CONDUÇÃO SEGURA

CONSELHOS PARA UMA CONDUÇÃO SEGURA

PRECAUÇÃO
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O princípio básico de curva é manter o equilíbrio aproveitando a força centrífuga
que impulsiona o veículo para fora e a gravidade que o empurra para dentro.

O aumento da força centrífuga é inversamente proporcional ao raio da curva e pro-
porcional ao quadrado da velocidade. Desacelere antes de chegar à curva para
diminuir a força centrífuga.

PRINCÍPIO DE CURVA EFEITO DA VELOCIDADE

A condução acima dos limites de velocidade recomendados afeta negati-
vamente a segurança do motociclo podendo provocar um acidente

FORÇA
CENTRÍFUGAGRAVIDADE

CONDUÇÃO SEGURA

CONSELHOS PARA UMA CONDUÇÃO SEGURA

ATENÇÃO
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O princípio básico de curva é atingir o equilíbrio combinando a força centrífuga e
a gravidade. Nas 3 posições deve manter erguida a cabeça e manter uma visão
horizontal.

<INCLINAÇÃO COM O MOTOCICLO>

Nesta posição de curva o motociclo e o condutor estão alinhados.
É a postura mais natural e exacta, pelo que se deve aprender bem.

<INCLINAÇÃO MAIOR QUE A DO MOTOCICLO>

Nesta posição de curva o condutor inclina-se para dentro mais do que o motociclo.
É adequada para condução com chuva ou em vias escorregadias, uma vez que pro-
porciona uma melhor aderência.
Não obstante, deve-se prestar especial atenção porque o campo visual frontal fica
limitado pelo facto do condutor se inclinar mais do que o veículo.

3 POSIÇÕES DE CURVA

CONDUÇÃO SEGURA

CONSELHOS PARA UMA CONDUÇÃO SEGURA
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<INCLINAÇÃO MENOR QUE A DO MOTOCICLO>

Nesta posição de curva o motociclo está mais inclinado para o interior da curva que
o condutor; trata-se portanto da posição oposta à da inclinação maior. Nesta posição
realizam-se bem as curvas rápidas e o condutor tem uma visão frontal ampla para
conduzir com chuva ou em vias escorregadias, pois garante uma boa aderência. Não
obstante, deve prestar especial atenção dado o perigo de poder escorregar nestas cir-
cunstâncias. 

Ponha o acelerador na sua posição original e desacelere utilizando o travão
dianteiro e o traseiro.
Incline o veículo para o centro do círculo da curva, conduzindo lentamente e a
velocidade constante.
Acelere gradualmente

MÉTODO DE CURVA 

CONDUÇÃO SEGURA

CONSELHOS PARA UMA CONDUÇÃO SEGURA
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Ponha o acelerador na sua posição original e desacelere utilizando o travão do
motor. Mantenha o veículo direito e trave, simultaneamente, com o travão
dianteiro e traseiro..

-Velocidade do veículo: 50 km/h

Aprenda bem o método de travagem para evitar uma colisão. 

O aumento do impacto é proporcional à velocidade e ao peso. O impacto de uma
colisão com um muro de concreto a 50km/h é comparável a uma queda de uma
altura de 10m.

MÉTODO DE TRAVAGEM

COMPARAÇÃO DA DISTÂNCIA DE TRAVAGEM

IMPACTO NUMA COLISÃO

Utilizando o travão dianteiro e o traseiro

Utilizando apenas o travão dianteiro

Utilizando apenas o travão traseiro                       

CONDUÇÃO SEGURA

CONSELHOS PARA UMA CONDUÇÃO SEGURA
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O veículo trava utilizando a fricção entre a superfície da estrada e os pneus.

A distância de travagem aumenta 1,5 vezes em estradas molhadas e 3 vezes em
estradas com gelo porque a fricção com a superfície diminui.

Devido à inércia, o veículo não se detém de forma imediata após o acionamento do
travão. 

COMPARAÇÃO ENTRE OS DIFERENTES TIPO DE VIA LIMITAÇÃO DO EFEITO DE TRAVAGEM (INÉRCIA) 

PNEU NOVO

PNEU NOVO EM

DIA COM

CHUVA 

PNEU USADO

EM DIA COM

CHUVA 

CONDUÇÃO SEGURA

CONSELHOS PARA UMA CONDUÇÃO SEGURA
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Não conduza dentro do círculo de curva dos grandes camiões.

<ZONA DE ÂNGULO MORTO>

A zona de ângulo morto é o campo de visão cujo condutor não consegue visualizar
e que aumenta proporcionalmente com a largura do veículo.

<DISTÂNCIA ENTRE A CURVA DA RODA DIANTEIRA E TRASEIRA>

É a distância entre a trajectória da roda dianteira e da traseira e aumenta propor-
cionalmente ao comprimento do veículo.

PRECAUÇÕES DURANTE A CONDUÇÃO

Conduzir aos ziguezagues pode resultar num acidente envolvendo outros
veículos e provocando ferimentos graves e a morte a outras pessoas.  

CONDUÇÃO SEGURA

CONSELHOS PARA UMA CONDUÇÃO SEGURA

ATENÇÃO
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PRINCIPAIS ESPECIFI-

DADOSCARACTERÍSTICA

COMPRIMENTO X LARGURA X
ALTURA (Mm)

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (Mm)

DISTÂNCIA MÍNIMA 
AO SOLO (Mm)

ALTURA DO SELIM (Mm)

PESO (Kg)

LUGARES

DIÂMETRO E CURSO (Mm)

SISTEMA DE ARRANQUE

TIPO DE TRANSMISSÃO

REFRIGERADO POR ÁGUA
4 TEMPOS, DOCH

MOTOR DE ARRANQUE 

MANUAL 5 VELOCIDADES

SISTEMA DE IGNIÇÃO

CAPACIDADE DA BATERIA

CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL (l)

COMBUSTÍVEL UTILIZADO

TAMANHO DOS PNEUS

SUSPENSÃO

TRAVÕES

VELA

FUSÍVEL (A)

TELESCÓPICA

AMORTECEDOR DE ÓLEO
UNIDADE BASCULANTE

TELESCÓPICA

DISCO HIDRÁULICO

CARACTERÍSTICA
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ELEMENTOS DE LA MOTOCICLETA

MANETE DO TRAVÃO DIANTEIRO

PISCA DIANTEIRO

BLOQUEIO DA DIREÇÃO

FUSÍVEL/BATERIA

TAMPA LATERAL

FAROLIM TRASEIRO

ASSENTO

TAMPÃO DO DEPÓSITO DE
GASOLINA

POUSA-PÉS PASSAGEIROPONTEIRA DE ESCAPE PEDAL DO TRAVÃO TRASEIRO

POISA PÉS DIANTEIRODE ÁNGULO

PINÇA DO TRAVÃO
TRASEIRO

RADIADOR

INTERRUPTOR DO TRAVÃO
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ELEMENTOS DE LA MOTOCICLETA

MANETE DA EMBRAIAGEM 

DISCO DO 
TRAVÃO

PINÇA DO
TRAVÃO

FAROL

BUZINA

FORQUILHA DIANTEIRA

ESPELHO
RETROVISOR

DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL

POISA-PÉS PASSAGEIRO

PISCA TRA-
SEIRO

DESCANSO LATERAL

INTERRUPTOR DO DESCANSO LATERAL

PEDAL DE MUDANÇA
DE VELOCIDADES

FILTRO DO AR
(INTERIOR)

AMORTECEDOR 
TRASEIRO

INTERRUPTOR DA
EMBRAIAGEM 



O número de chassis é necessário para a identificação
das peças sobresselentes necessárias ou para o registo
do veículo.

Para além disso, é nessário em caso de roubo do
veículo. Escreva esse número num lugar seguro.  

<NÚMERO DE QUADRO>

Rode o guiador para a esquerda para poder ver o
número estampado na parte direita da coluna da
direção.

<NÚMERO DE MOTOR>

O número do motor está gravado na lateral esqueda
do cárter do motor.
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LOCALIZAÇÃO DO NÚMERO DE QUADRO/MOTOR

LOCALIZAÇÃO DO NÚMERO DE QUADRO

Número de quadro

Número do motor



<VELOCÍMETRO>

Indica a velocidade em km/h durante a viagem.
Respeite os limites de velocidade vigentes para garan-
tir uma condução segura.

<ODO: CONTA-QUILÓMETROS>

Indica a distância total percorrida pelo veículo em km.

<TRIP:CONTA-QUILÓMETROS PARCIAL>

Indica a distância percorrida desde que o contador foi
colocado a "0". 

Para pôr o contador a zero, gire o comando do conta-
quilómetros no sentido anti-horário. 

<Indicador de máximos>

Ilumina-se quando os máximos estão ligados. 

<Indicador de piscas>

Com a chave de ignição na posição “ON”, quando
acionar os piscas, o indicador de piscas iluminar-se-á. 

<INDICADOR DE RESERVA DE GASOLINA>

Se o nível de gasolina alcançar o mínimo “E”, este
indicador iluminar-se-á.

<INDICADOR DE PONTO MORTO>

Ilumina-se quando a chave de ignição está na posição
“ON” e o veículo está em ponto morto.

 

23

PAINEL DE INSTRUMENTOS

 

 

VELOCÍMETRO

COMANDO PARA COLOCAR A ZERO
O CONTA-QUILÓMETROS PARCIAL L

CONTA-QUILÓMETROS PARCIAL

CONTA-
QUILÓMETR
OS TOTAL

INDICADORES LUMINOSOS
INDICADOR DE
MUDANÇA DE
DIREÇÃO (PISCAS)

INDICADOR DE
FALHA DE INJEÇÃO

INDICADOR
DE LUZES DE
MÁXIMOS

INDICADOR DE
PONTO MORTO 

INDICADOR DO
DESCANSO LAT-
ERAL

INDICADOR DE
RESERVA DE
GASOLINA

CONTA-QUILÓMETROS
PARCIAL.

COMANDO PARA
COLOCAR A ZERO
O CONTA-
QUILÓMETROS
PARCIAL
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FUNCIONAMENTO DOS INTER-
RUPTORES

<INDICADOR DO DESCANSO LATERAL>

Se estacionar o motociclo com o descanso lateral este
indicador iluminar-se-á.

<Luz indicadora de falha de injeção (indica uma
avaria no sistema de injeção)>

Se há alguma falha no funcionamento do motor ou no
sistema de emissão de gases, esta luz de falha de
injeção ligar-se-á. Se esta luz se ligar durante a
condução deverá contatar um Vendedor Autorizado
para que seja feita uma revisão ao veículo o mais rapi-
damente possível. Ao colocar a chave de ignição na
posição “ON”, este indicador ilumina-se durante 3
segundos, para que se possa comprovar que o sistema
de injeção está de facto a funcionar. 

Indica a quantidade de gasolina que se encontra no
interior do depósito. À medida que o nível de com-
bustível baixa, o ponteiro mover-se-á da indicação
“F” para a “E”. Se o ponteiro se encontrar dentro da
marca “E” (zona vermelha) e o indicador de reserva
de gasolina estiver iluminado, abasteça imediata-
mente.

CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE COM-
BUSTÍVEL: 16.8L

CAPACIDADE DA RESERVA DE COM-
BUSTÍVEL: 3.1L.

O interruptor de contato controla a ligação do sistema
elétrico do motociclo.
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MEDIDOR DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL INTERRUPTOR DE CONTATO

Se conduzir durante um longo período na reser-
va, pode ficar sem gasolina no depósito e o
veículo pode parar abruptamente. Esta situação
pode desencadear um acidente com graves con-
sequências envolvendo os veículos que circulam
atrás de si.  

 

Interruptor de contato

Se persistir na condução com a luz de falha de
injeção ligada pode provocar danos no sistema de
controlo de emissões e afetar o bom funcionamen-
to do motor e o consumo de combustível. Para
além disso, deve ter em atenção as restrições exis-
tentes às emissões de gases nocivos.
Quando a luz de falha de injeção está ligada, pode
provocar danos no catalizador e diminuir a
potência do motor. Nessa situação deverá contatar
um Vendedor Autorizado para que seja feita a
revisão e reparação do seu veículo. 

INDICADOR DE RESERVA
DE GASOLINA

POSIÇÃO
DA
CHAVE

OPERAÇÃO

Arranque/alimentação
elétrica de todos os cir-
cuitos.

Paragem/corte da alimen-
tação elétrica do motociclo.

EXTRAÇÃO
OU INSERÇÃO
DA CHAVE

Não se pode reti-
rar a chave

Pode-se retirar a
chave

CONSELHO ACERCA DOS CONTROLOS

LEITURA E ULTILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS

PRECAUÇÃO

PRECAUÇÃO
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<PARA VEÍCULOS COM INTERRUPTOR DE
LUZ DO FAROL>

Ao girar a chave de ignição para a posição“ON”, o
farol dianteiro iluminar-se-á automaticamente.

<Interruptor de médios/máximos do farol>

(Máximos) … Usar quando pre-
tende que o farol dianteiro ilumine
zonas mais afastadas do veículo. 

(Médios) … Durante a
condução, este é a luz ideal para ilumi-
nar zonas próximas do veículo.  

INTERRUPTOR DOS MÁXIMOS /
MÉDIOS DO FAROL DIANTEIRO.

Não acione o interruptor principal durante a
condução. Se colocar o interruptor principal na
posição “OFF” provocará o corte da alimentação
elétrica do motociclo. Nesse caso, o motor parará
e as luzes desligar-se-ão podendo provocar um
acidente com consequências como lesões graves
e inclusive a morte.  

Ao abandonar o motociclo, retire sempre a chave
de ignição. 
Se o motor está parado com a chave de ignição na
posição “ON”, a bateria ficará descarregada mais
rapidamente.
Não transporte várias chaves no mesmo chaveiro
metálico. Isto faz com que as outras chaves e o
chaveiro danifiquem as tampas do motociclo. 
(Recomenda-se o uso de chaveiros de pano ou de
pele)

INTERRUPTOR DE
MÁXIMOS/MÉDIOS 

O sistema “Sempre Ligado” do farol dianteiro per-
mite ao condutor uma condução segura, porque
aumenta a visibilidade do veículo e a capacidade
de reconhecer mais facilmente a posição de outros
veículos na estrada. Para além disso, é muito útil
em momentos do dia como o pôr-do-sol ou em
dias com condições climatéricas adversas. 
(Por outro lado, deve usar-se os médios para evitar
encandear o veículo precedente ou o que circula
em sentido contrário).

CONSELHO ACERCA DOS CONTROLOS

FUNCIONAMENTO DOS INTERRUPTORES

ATENÇÃO

ATENÇÃO
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Este interruptor é o dispositivo que permite parar o
motor numa situação de emergência, como por exem-
plo numa queda. Em condições normais, assegure-se
de que se encontra na posição "…  "RUN e não na
posição "…  "OFF.

Ao acionar este botão, o motor de arranque começará
a trabalhar.

(Se o veículo não arrancar, volte a tentar após 10
segundos).

INTERRUPTOR DE PARAGEM

INTERRUPTOR DE PAR-
AGEM DO MOTOR 

ENGINEENGINE
  STOP  STOP

Não utilize o botão de paragem do motor durante
a condução. Utilize-o apenas numa situação de
emergência ou quando deseja parar o motor após
estar imobilizado.
Se durante a condução, colocar o botão de par-
agem na posição OFF(         ), o motor  irá parar e
poderá provocar uma colisão ou uma queda com
consequências graves. 

Com o botão de paragem na posição “…       ”, o
motor não arranca. 

BOTÃO DE ARRANQUE

Não pressione continuamente o botão de
arranque, pois o motor de arranque consome
muita energia, fazendo com que a bateria fique
descarregada. 

BOTÃO DE
ARRANQUE

ENGINEENGINE
  STOP  STOP

CONSELHO ACERCA DOS CONTROLOS

FUNCIONAMENTO DOS INTERRUPTORES 

ATENÇÃO

PRECAUÇÃO
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Utilize o interruptor dos piscas quando pretender virar
para a esquerda ou para a direita ou quando mudar o
sentido da marcha.

<COMO UTILIZÁ-LO>

Quando a chave de ignição estiver na posição “ON”,
pressione o interruptor para a direita ou para a esquer-
da e os piscas começarão a funcionar.

Volta à direita.

Volta à esquerda.

.

Se a chave de ignição está na posição (ON) e se
acionar o interruptor de piscas, o pisca e o indicador
de pisca começarão a piscar. 

A buzina soa se se pressionar o botão de buzina quan-
do a chave de ignição se encontra na posição "ON".

Independentemente da posição da chave de ignição,
ON/OFF, se deslocar o interruptor de emergência
para a esquerda, as luzes de emergência ativar-se-ão. 

Se as luzes de emergência forem utilizadas durante
um longo período, pode provocar a descarga da bate-
ria. 

INTERRUPTOR DE PISCAS
Se utilizar lâmpadas de potência diferente das de
origem, os interruptores dos piscas poderão não
funcionar correctamente. Utilize sempre
lâmpadas de potência segundo as recomendações.
O interruptor dos piscas não volta automatica-
mente à sua posição original após realizar a volta.
Por isso tem de voltar a colocá-lo na posição orig-
inal após efectuar a manobra. Conduzir o veículo
com os piscas ligados pode dificultar o tráfego e
causar um acidente. 

Interruptor de
piscas 

INTERRUPTOR DA BUZINA.

Interruptor
da buzina

INTERRUPTOR DE EMERGÊNCIA.

ENGINEENGINE
  STOP  STOP

LUZES DE EMERGÊNCIA / PISCAS
DE AMBOS LADOS

LUZES DE EMERGÊNCIA DESLI-
GADAS

CONSELHO ACERCA DOS CONTROLOS

FUNCIONAMENTO DOS INTERRUPTORES

PRECAUÇÃO
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Bloqueie o guiador quando estacionar o veículo
para evitar roubos.

<Como bloquear>
1.Gire o guiador completamente para a esquerda.
2.Introduza a chave de ignição na fechadura de blo-

queio da direção.
3.Gire a chave 180º para a esquerda. Se o guiador não

bloquear, mova-o ligeiramente para a direita até blo-
quear corretamente.

4.Retire a chave.
<Como desbloquear>
Faça o procedimento inverso ao do bloqueio da
direção.

A caixa de ferramentas encontra-se dentro da
tampa lateral direita. Proteja as ferramentas no inte-
rior da caixa.

<UTILIZAÇÃO>
Insira a chave na fechadura da tampa direita e gire-
a para a esquerda para abri-la.  
Retire a tampa com cuidado.

Abra a tampa da fechadura, insira a chave e gire-a
para a direita.
Encha o depósito até que atinja a parte inferior da
placa de nível situada na parte inferior da boca do
depósito.
Empurre adequadamente o tampão do depósito
com as mãos e retire a chave. (Se o tampão do
depósito de combustível não estiver bem fechado a
chave não sai). 

BLOQUEIO DA DIREÇÃO
Para se assegurar que o guiador está correcta-
mente bloqueado, gire-o suavemente para a
esquerda e para a direita e confirme o bloqueio. 
Estacione o veículo em locais seguros e onde não
atrapalhe o tráfego.
Antes de pôr o motociclo a trabalhar, verifique se
o guiador gira para a esquerda e para a direita da
mesma forma. O desbloqueio incorreto e o fun-
cionamento inadequado da direção podem provo-
car um acidente.  

BLOQUEIO DA
DIREÇÃO

CAIXA DE FERRAMENTAS

ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL

Uma vez colocadas as ferramentas na caixa, asse-
gure-se de que a fecha corretamente com a bor-
racha.Coloque as ferramentas dentro da caixa
devidamente acondicionadas, pois podem originar
muito ruído quando o veículo estiver em movi-
mento. 

CHAVE

TAMPÃO DO
DEPÓSITO DE
COMBUSTÍVEL. 

TAMPA DE
CHAVE 

CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL
CAPACIDADE DA RESERVA      

CAIXA DAS
FERRAMEN-
TAS

TAMPA LAT-
ERAL

CONSELHO ACERCA DOS CONTROLOS

USO DO EQUIPAMENTO 

PRECAUÇÃO PRECAUÇÃO
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Quando abastecer assegure-se de desligar o motor
e permanecer afastado de qualquer ponto de fogo.
Se a gasolina ultrapassar o nível máximo, pode
derramar e provocar um incêndio por curto-cir-
cuito. 
Não utilize gasolina de má qualidade pois pode
provocar problemas no arranque e falhas no fun-
cionamento do motor. 
Se adicionar água ou óleo na gasolina o motor não
arrancará.
A fuga de combustível através de tubos danifica-
dos pode causar um incêndio por curto-circuito
provocando queimaduras aos ocupantes do moto-
ciclo. 
Abasteça sempre em estações de serviço. A
gasolina armazenada em recipientes para abaste-
cer o motociclo perde propriedades e detiora-se
podendo danificar o sistema de injeção do motoci-
clo e o depósito de combustível. 

GANCHO PARA O CAPACETE

Insira a chave de ignição e gire-a no sentido dos pon-
teiros do relógio para desbloquear.
Prenda o seu capacete na parte móvel do gancho.
Gire a chave no sentido contrário aos ponteiros do
relógio para bloquear o gancho e retire a chave. 

AJUSTE DA MANETE DO TRAVÃO

AJUSTADOR DA
MANETE DO TRAVÃO 

BEM MAL

Se o número do ajustador não está alinhado com
a seta, o travão não funcionará corretamente e
poderá provocar um acidente. 
Se a folga da manete do travão é pequena ou
grande demias, o travão não funcionará correta-
mente e poderá provocar um acidente. 

A distância entre o guiador e a manete do travão
pode ser regulada para que se possa travar mais
facilmente.

<Como ajustar a manete do travão>
1.- Empurre a manete para fora
2.- Gire o ajustador para uma das 4 posições (1 a 4).
3.- Assegure-se de que o número está alinhado com

a seta.Solte a menete do travão e verifique o
ajuste. 

O gancho porta capacete encontra-se na parte
esquerda junto à asa do motociclo.  

CONSELHO ACERCA DOS CONTROLOS

USO DO EQUIPAMENTO 
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Assegure-se de verificar o nível de gasolina antes
de arrancar com o motor.
Assegure-se que o descanso central e o lateral,
estão recolhidos ao arrancar o motor. 
Antes de arrancar o motor, acione sempre os
travões.
Conduza com precaução tanto por razões de segu-
rança como para aumentar o tempo de vida do seu
veículo.
Durante o primeiro mês (ou os primeiros 500 km)
após a compra do veículo, conduza com suavidade
evitando os arranques e as acelerações rápidas.

.

1) Bloqueie a roda traseira (usando o travão traseiro).
2) Assegure-se de que o botão de paragem está na

posição “        “.
3) Recolha o descanso lateral.
4) Coloque a caixa de velocidades em ponto morto e

verifique se o indicador deposição neutral “N” se
ilumina.

5) Verifique a quantidade de combustível através do
medidor de combustível. 
6) Assegure-se de que ambos os descansos estão
recolhidos.  
7) Pressione o botão de arranque.

Não rode o acelerador quando estiver a pressionar
o botão de arranque.  
Quando o motor estiver quente, o motociclo arran-
cará facilmente ao pressionar o botão de arranque.
Para evitar que a bateria se esgote rapidamente, não
pressione o botão de arranque durante mais de 5
segundos. Se o motor não arrancar após 5 segun-
dos, espere durante 10 segundos e tente novamente. 
Quando o motor estiver frio, mantenha-o em ralenti
durante uns segundos antes de iniciar a marcha.

8) Se o motor não arrancar, repita o procedimento (7).

.
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CONDUÇÃO CORRETA ARRANQUE DO MOTOR

Largue o botão de arranque logo que o motor
arranque. 
Não pressione o botão de arranque quando o
motor estiver em movimento, pois pode danificar
o motor de arranque. 

Para - Para evitar arranques bruscos, acione os
travões quando arrancar com o motor.  
Se não acionar os travões e se o sistema de embra-
iagem falhar ou tiver alguma mudança engrenada,
o motociclo iniciará a marcha, podendo virar e
provocar ferimentos aos ocupantes. 
Se enquanto o veículo está assente sobre o descan-
so central manipular o acelerador, a roda traseira
pode tocar no solo e provocar danos graves. 
Recolha sempre o descanso durante a condução
do motociclo. Caso contrário, o descanso pode
chocar contra algum objeto ou contra o solo
provocando a queda do veículo. 

BOTÃO DE ARRANQUE

ENGINEENGINE
  STOP  STOP

CONSELHO ACERCA DOS CONTROLOS

CONDUÇÃO CORRETA

PRECAUÇÃO

PRECAUÇÃO
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<ARRANQUE DO MOTOR EM ÉPOCAS
MUITO FRIAS>

1) Mantenha o veículo sobre o descanso central.
2) A chave de ignição deve estar na posição _

(ON).
3) Pressione o botão de arranque 5 a 10 segundos

(durante esse período não acione o acelerador).
4) O motociclo irá arrancar. Se não arrancar, repi-

ta o passo (3) duas ou três vezes.
5)  Se o veículo não arranca após ter repetido o

procedimento 3 ou 4 vezes, passe para o ponto
(6) para arrancar o veículo.

6)  Acione completamente (100%) o acelerador e
pressione o botão de arranque durante 5
segundos (repita 2 ou 3 vezes).

7) Se o motociclo começar a arrancar, solte o
acelerador suavemente.

Se o motor não arranca, ou se o veículo não anda, ver-
ifique o seguinte:

Há gasolina no depósito?
O motor de arranque funciona corretamente?
A bateria tem carga suficiente?

Os gases de escape contêm monóxido de carbono
CO, que é um gás tóxico que pode provocar
perda de consciência.
Se o motor não arrancar após pressionar o botão
de arranque durante 3 segundos, espere 10 segun-
dos para permitir que a bateria recupere a carga
momentaneamente.
Não deixe o motor em ralenti durante muito
tempo, uma vez que afeta o consumo de com-
bustível e é prejudicial para o motor.
Arrancar o motor com uma velocidade engrena-
da, pode fazer com que o motociclo inicie a mar-
cha e ocorra uma queda ou um acidente com con-
sequências graves. Assegure-se de que o motoci-
clo está em ponto morto no momento do
arranque. (Se arrancar o motor com o descanso
lateral acionado, ele irá parar quando engrenar
uma velocidade).
Se o veículo virar, ao colocá-lo novamente em
posição, não arranque com o motor de imediato.
Verifique se não existem fugas de combustível.
Se existisse uma fuga, o veículo poderia incendi-
ar-se ao arrancar. Verifique sempre antes de
arrancar que não existem fugas de combustível.

Em épocas muito frias, o rendimento da bateria é,
normalmente, mais baixo e a rotação do motor no
arranque é mais lenta, podendo surgir algumas
dificuldades no arranque. 
Em épocas muito frias, tapar o veículo ou res-
guardá-lo num lugar fechado facilita o arranque. 
Relativamente ao óleo do motor, se usa o motoci-
clo em temperaturas muito baixas, é recomendável
usar um óleo com especificações SAE 0W - 5W
para facilitar o arranque. 

QUANDO O MOTOR NÃO ARRANCA

CONSELHOS EM CASO DE EMERGÊNCIA
1) Uma vez que este veículo não está equipado

com pedal de arranque, se o motociclo não
arranca utilizando o botão de arranque, leve-o a
uma oficina para que verifiquem o estado da
bateria. 

2) Se não for possível levar o motociclo a uma
oficina, engrene a 1ª ou a 2ª velocidade, acione a
manete da embraiagem, empurre o veículo e
solte a embraiagem. Seguindo este procedimen-
to, o veículo deverá arrancar.
Seja cuidadoso e esteja atento durante estas
manobras, pois o veículo pode virar

CONSELHO ACERCA DOS CONTROLOS

CONDUÇÃO CORRETA

PRECAUÇÃO

PRECAUÇÃO
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O pedal de mudanças tem 5 velocidades com retorno
automático.

Para mudar de velocidade, primeiro feche o aceler-
ador, acione completamente a manete da embra-
iagem e mude a velocidade.
Ao acionar o pedal de mudança de velocidade,
toque com o pé no pedal e mude correctamente de
velocidade até ouvir "clic" no pedal. Se aplicar
força excessiva ao mudar a relação poderá danificar
a caixa de velocidades.

<COMO REDUZIR AS MUDANÇAS DE
VELOCIDADE>
Reduz-se quando é necessário acelerar bruscamente,
como quando está a ultrapassar outro veículo. Se
reduzir uma velocidade, irá dispôr de mais potência e
a velocidade aumentará. Se acelerar excessivamente,
afectará de modo adverso o motor pois as rotações
neste serão excessivas.

.

Assegure-se que o descanso lateral se encontra na
posição original antes de arrancar.
Se o descanso lateral não se mover com facilidade,
verifique se os tubos de drenagem do depósito de
combustível estão na posição correta. 
Uma condução brusca, acelerando e decelerando
constantemente, afeta o consumo de combustível e
a durabilidade do motor.

<RODAGEM>
Durante a rodagem inicial, os primeiros 500 km, con-
duza o motociclo abaixo dos 6000 r.p.m. Se a
rodagem do veículo se realizar do modo anterior-
mente indicado, a vida útil do motor prolongar-se-á.

MÉTODO DE MUDANÇA DE VELOCIDADES

PEDAL DE MUDANÇA DE
VELOCIDADES 

PEDAL DE MUDANÇA DE VELOCIDADES 

CONSELHO ACERCA DOS CONTROLOS

CONDUÇÃO CORRETA
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<CONDUZA COM MAIOR PRECAUÇÃO NOS
DIAS DE CHUVA>

Em dias de chuva e em vias escorregadias a
distância de travagem é maior do que em dias de
sol. Reduza a velocidade e antecipe a travagem
com a devida antecedência. 
Em descidas, feche completamente o acelerador
para reduzir a velocidade e trave suavemente. 
A eficácia dos travões diminui consideravelmente
em dias de chuva intensa ou se conduzir sobre
charcos. Ao passar por cima de um charco tenha
em consideração o tráfego da via e trave suave-
mente e repetidamente para que os travões sequem
internamente. 
Em estradas com neve ou gelo é provável que os

pneus patinem. Por esse motivo, conduza com
especial precaução. 
Se entrar água no filtro de ar, será difícil arrancar o
motor. Verifique o motociclo e seque a àgua do fil-
tro de ar. 

.

Habitue-se a utilizar simultaneamente o travão
dianteiro e traseiro.
Evite travagens bruscas e desnecessárias.

Inicie a marcha com precaução e lentamente. Os
arranques bruscos podem provocar a viragem do
motociclo e um acidente grave. 
Se durante a marcha ouvir algum ruído anormal,
procure um Vendedor Autorizado Daelim para
que o seu motociclo seja revisto.
Se não respeitar os limites de velocidade estable-
cidos, pode ter um acidente que lhe provoque
lesões graves e inclusive a morte.  
Se conduz a alta velocidade em zonas com lom-
bas, saiba que estas podem danificar a parte infe-
rior do motociclo e provocar-lhe a queda. Reduza
a velocidade quando circular em zonas com lom-
bas.
Se conduz a alta velocidade em vias não pavi-
mentadas, saiba que pode desequilibrar-se e cair.
Para além disso, as vibrações produzidas podem
romper ou alterar a posição correta dos cabos,
desestabilizando o veículo e provocando um aci-
dente. 
Se utiliza o motociclo em zonas de costa ou em
zonas com grande concentração de sal, saiba que
a ponteira de escape e soldaduras do chassis se
irão oxidar mais rapidamente. Esse óxido pode
provocar ruturas.

USO DE LOS FRENOS

De uma forma geral, a porporção de travagens
em dias secos é de 70% à frente e de 30% atrás.
Em estradas molhadas, a proporção é de 60% à
frente e 40% atrás. Estas proporções encurtam a
distância de travagem e prolongam a durabili-
dade dos travões. 

Se accionar o travão apenas na roda dianteira ou
na traseira, o veículo poderá deslizar e provocar-
lhe uma queda. 
Em dias chuvosos e em piso escorregadio, a uti-
lização brusca dos travões pode provocar a queda
do veículo. Nestas condições deve reduzir a
velocidade e travar com a devida antecedência.  
O uso continuado dos travões provoca o seu
aquecimento excessivo e reduz a eficácia da trav-
agem.  

Se conduz com velocidade excessiva em dias de
chuva pode sofrer um acidente devido ao
fenómeno de aquaplanagem. 
Em dias chuvosos é provável que o veículo der-
rape nas curvas ou ao circular sobre as zonas pin-
tadas da via, sendo maior o risco de queda. 

CONSELHO ACERCA DOS CONTROLOS
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Não trave nem rode o guiador de forma brusca.
Se travar ou mudar de direção bruscamente, o
veículo poderá deslizar e provocar uma queda. 
É especialmente perigoso realizar travagens bruscas
em pisos escorregadios ou em dias de chuva, pois
as rodas perdem aderência com maior facilidade. 

<TRAVAR COM O MOTOR>

Ao girar o acelerador, o motor acelera e o motociclo
começa a funcionar. Mas quando precisa de uma trav-
agem potente reduz a velocidade para 4ª ou 3ª….e a
ação do travão do motor vai fazer com que a veloci-
dade diminua. Em vias com inclinação prolongada é
aconselhável travar simultaneamente com o motor e
com os travões. 

Ponha o motociclo em ponto morto (N), gire a
chave de ignição para a posição "OFF" para parar o
motor e retire a chave.
Coloque a torneira de gasolina na posição OFF.
Coloque o veículo sobre o descanso central e esta-
cione-o num terreno nivelado em locais onde não
haja tráfego. 
Rode a direção totalmente para a esquerda e blo-
queie a direção para prevenir os roubos.

<ESTACIONAMENTO COM O DESCANSO 
LATERAL>
Vire completamente o guiador para a esquerda ou
para a direita e deixe a 1ª velocidade engrenada. 
Caso estacione o veículo do seguinte modo, poderá
cair para o lado:

Se o estacionar com o guiador voltado para a direi-
ta, numa descida, em lugares arenosos, em terrenos
irregulares ou moles, o veículo poderá cair.
Se, excepcionalmente for necessário estacioná-lo
em terrenos irregulares, adopte as medidas de segu-
rança necessárias para evitar que o veículo caia ou
se mova.

Circulando a uma velocidade elevada com o
motor a girar a altas R.P.M, se baixar a veloci-
dade engrenada, pode provocar uma subida do
regime do motor repentina, podendo provocar
danos no motor e que a roda traseira derrape, o
que pode originar uma queda com consequências
graves.
Em descidas prolongadas, se acionar os travões
continuamente, pode provocar um sobreaqueci-
mento dos travões diminuindo a eficácia da trav-
agem. Se isto ocorrer, pode provocar a perda de
controlo do motociclo e provocar uma queda.  

Estacione o veículo num terreno nivelado e em
locais onde não perturbe o tráfego nem os peões. 
A ponteira de escape estará quente. Estacione o
veículo em locais onde não haja perigo de que
outras pessoas toquem no veículo. 
Se estacionar num terreno inclinado, a moto
poderá cair.

ESTACIONAMENTO

Sobreaquecimento dos travões (travões espon-
josos). Em descidas prolongadas, se acionar o
travão continuadamente, o calor gerado nos discos
dos travões pode fazer com que o líquido dos
travões alcance o seu ponto de ebulição e se
formem bolhas de ar. O ar no circuito dos travões
provoca a perda de pressão dos mesmos, e como
consequência a diminuição na eficácia de trav-
agem.  

CONSELHO ACERCA DOS CONTROLOS

CONDUÇÃO CORRETA

ATENÇÃO

PRECAUÇÃO



Inspecione o motociclo e faça verificações periódicas
para melhorar a segurança e prevenir acidentes. As
revisões periódicas do veículo devem realizar-se
mesmo em períodos longos de não utilização. Leve o
seu motociclo a um Vendedor Autorizado Daelim
após realizar os primeiros 500 km.

As inspeções prévias à condução devem realizar-
se, diariamente, pelo condutor antes de utilizar o
motociclo. 

Inspeção de elementos estranhos 
Quantidade de combustível
Travões (nível de líquido, folga das manetes)
Pneus (pressão, fendas, danos por desgaste irregu-
lar, metais, pedras ou qualquer material estranho e
o relevo dos pneus.

Funcionamento da embraiagem.
Corrente de transmisão.
Óleo do motor (quantidade, fugas)
Inspeção de luzes e piscas.

Sujidade na placa de matrícula.
Inspeção do punho do acelerador
Funcionamento do motor (arranque do motor)
Aceleração a baixas rotações

Para mais detalhes, consulte a secção de
“CONSELHOS PARA A INSPEÇÃO”
(Página 65).

Se detetou algum problema durante a utilização do
motociclo em dias anteriores, faça uma revisão ao
veículo e tente soluciona-lo antes de o utilizar nova-
mente. 

Verifique se possui gasolina suficiente para chegar ao
seu destino. 
Consulte a página 28 sobre o abastecimento. 

Coloque a chave de ignição na posição “ON”.
Se o ponteiro do indicador de combustível estiver
sobre a zona E (zona vermelha), encha o depósito
de gasolina o mais rapidamente possível. 
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Se o veículo apresenta algum problema que não
pode ser corrigido com a inspeção diária, procure
um Vendedor Autorizado Daelim para a sua
reparação..

INSPEÇÃO DE PROBLEMAS OBSER-
VADOS EM DIAS PRÉVIOS.

INSPEÇÃO DO NÍVEL DE COM-
BUSTÍVEL

Ao conduzir o veículo com o nível baixo de com-
bustível pode fazer com que o motor pare e fique
danificado. 

INSPEÇÕES

INSPEÇÕES DIÁRIAS (ANTES DA CONDUÇÃO)

PRECAUÇÃO

PRECAUÇÃO
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<FOLGA DA MANETE DOS TRAVÕES>
É importante que a manete dos travões esteja bem
ajustada. 

Pressione ligeiramente a manete dos travões até sentir
alguma tensão e comprovar que a folga é a adequada.
Uma manete de travão sem folga ou demasiado solta
pode significar problemas no sistema de travões. 

<REVISÃO DO LÍQUIDO DOS TRAVÕES>
Para realizar esta inspeção deve colocar o motociclo
em terreno plano apoiado no descanso central, para
que o depósito do líquido dos travões esteja nivelado.  
Verifique se o líquido se encontra abaixo do nível
inferior (LOWER).
Um nível demasiado baixo pode ser indício de fugas
no sistema dos travões. Inspecione as tubagens dos
travões para ver se existem fugas. Verifique também
se as conexões dos tubos do travão estão bem aper-
tadas. 
Certifique-se que os tubos estão bem colocados
durante a viragem do guiador. 

Se o nível do líquido dos travões é inferior ao
nível recomendado, a potência de travagem
diminuiu e pode ocorrer um acidente. Nesse caso,
deverá inspecionar não só o líquido dos travões
mas também os pastilhas do travão traseiro e
dianteiro para ver se apresentam sinais de des-
gaste. 

Se os tubos do travão apresentam fendas, estão
envelhecidos ou rasgados devido ao contato com
a roda, os travões poderão não funcionar e ocorrer
um acidente com consequências graves. É, por
conseguinte, muito importante realizar inspeções
regulares. 

INSPEÇÃO DOS TRAVÕES

RODA DIANTEIRA

NÍVEL INFERIOR

FOLGA DA MANETE DO
TRAVÃO DIANTEIRO :10 - 20 mm

INSPEÇÕES

INSPEÇÕES DIÁRIAS (ANTES DA CONDUÇÃO)

PRECAUÇÃO



<Reposição do líquido dos travões>
- Com o motociclo na posição vertical, ponha o
guiador a direito para que o líquido fique nivelado.

- A tampa costuma acumular sujidade. Limpe-a e
assegure-se de que não entra pó nem substâncias
estranhas no depósito do óleo.  

- Desaperte e extraia os parafusos da tampa e retire
o diafragma.

- Encha o depósito com o líquido dos travões
recomendado até ao nível máximo.

- Aperte bem os parafusos e verifique se as peças
estão bem encaixadas.  
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Não exceder o nível máximo. Pode ocorrer derra-
mamento do líquido e estragar a pintura do
veículo. 
Tenha bastante cuidado ao colocar o líquido de
travões para que não entre pó ou água no
depósito.Isso poderia baixar o rendimento dos
travões e provocar um acidente. 
Se a quantidade de líquido de travões diminuir
consideravelmente é uma indicação de que existe
uma avaria no sistema de travões. Nesse caso,
procure um Vendedor Autorizado Daelim para
repará-lo.
Para evitar que ocorram mudanças químicas, use
somente o líquido de travões recomendado.
Deposite o líquido de travões usado nos lugares
apropriados para evitar contaminar o meio ambi-
ente. Para além disso, pode ser multado em caso
de incumprimento.  

LÍQUIDO DE TRAVÕES RECOMENDADO  
: DOT 4

PARAFUSOS
TAMPÃO DO
DEPÓSITO DE
LÍQUIDO DE
TRAVÕES

SUPORTE DO
DIAFRAGMA

DIAFRAGMA

NÍVEL MÍNIMO

INSPEÇÕES

INSPEÇÕES DIÁRIAS (ANTES DA CONDUÇÃO) 

PRECAUÇÃO



< INSPEÇÃO DAS PASTILHAS DOS
TRAVÕES >

Se ao acionar o travão, a marca limite de desgaste das
pastilhas alcançar a lateral do disco de travão, indica
que o calço alcançou o limite de desgaste. 

.

<FOLGA LIVRE DO PEDAL DE TRAVÃO>
O pedal do travão deve ter uma folga mínima para
que funcione corretamente.
Pressione o pedal do travão até sentir alguma
resistência. Se notar que o folga livre do pedal do
travão não está correta ou que não está a funcionar
corretamente, deverá contatar um Vendedor
Autorizado. 

<REVISÃO DO LÍQUIDO DE TRAVÕES>
Com o descanso central acionado e com o motociclo
em posição vertical, verifique o nível do líquido do
travão traseiro no depósito situado na parte direita do
motociclo.
O nível do líquido dos travões deve estar entre o nível
mínimo e máximo. Se está abaixo do nível mínimo,
deve acrescentar líquido. Se o nível baixa de forma
anormal pode indiciar a existência de uma fuga no sis-
tema de travões. Verifique se há alguma perda de
líquido, se o sistema de travagem está deteriorado e se
as juntas estão bem apertadas.

.

NÍVEL MÁXIMO

NÍVEL MÍNIMO.
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A descida do nível do líquido dos travões pode
derivar do desgaste das pastilhas dos travões.
Assim sendo, faça uma revisão aas pastilhas sem-
pre que achar oportuno. 
Não utilize antioxidante, pois pode causar a um
mau funcionamento dos travões e provocar um
acidente. 

LIMITES DE DESGASTE

Folga do pedal de travão

INSPECÇÕES

INSPEÇÕES DIÁRIAS (ANTES DA CONDUÇÃO)

RODA TRASEIRA

PRECAUÇÃO
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< REPOSIÇÃO DO LÍQUIDO DOS TRAVÕES >
Abra o depósito do líquido do travão traseiro e sep-
are a arandela e o diafragma. 
Encha-o com o líquido de travões recomendado
até ao nível máximo e volte a montar o diafragma,
a anilha e o tampão do depósito do líquido dos
travões. 

<INSPEÇÃO DAS PASTILHAS DOS TRAVÕES >
Ao acionar os travões, se o limite de desgaste
direito/esquerdo das pastilhas dos travões entra em

contato com o disco do travão, significa que foi atingi-
do o limite de desgaste.

<VERIFICAÇÃO DA PRESSÃO DOS PNEUS>
Certifique-se que a pressão de ar é a correta exami-
nando o contato do pneu com o solo. 

INSPECÇÃO DOS PNEUS

A descida no nível do líquido dos travões pode ser
originada pelo desgaste das pastilhas dos travões.
Assim sendo, verifique as pastilhas sempre que
considerar oportuno. 
Não aplique agentes antioxidantes nos discos dos
travões, pois isso provocará um mau funciona-
mento dos mesmos e poderá dar origem a um
grave acidente. 

Quando o nível do líquido dos travões desce de
forma rápida em relação ao nível recomendado, a
eficácia da travagem estará comprometida e pode
ser a causa de um acidente. Verifique o desgaste
das pastilhas e do nível de líquido dos travões.
Se o tubo do travão sobreaquece ou roça no pneu,
pode ficar danificado e não travar. Se isto ocorrer,
pode provocar um acidente. Assim sendo, é muito
importante verificar o seu funcionamento fre-
quentemente. 

UPPER

LOWER

LIMITE DE DESGASTE

Nunca ultrapasse o nível máximo. Caso contrário,
irá derramar líquido que ao entrar em contato
com as peças do motociclo poderá danificá-las. O
líquido dos travões pode causar irritação cutânea.
Evite o contato do líquido com a pele e com os
olhos. Em caso de contato, lave a zona com água
abundante e procure um médico para que seja
examinado. 
Seja cuidadoso ao manipular líquido dos travões e
não permita que entre material estranho no
depósito do líquido de travões que poderia provo-
car uma perda de eficácia na travagem e causar
um acidente.
Uma diminuição repentina do nível do líquido
dos travões indicia o funcionamento anormal dos
travões. Nessa situação, procure um Vendedor
Autorizado Daelim o mais rapidamente possível. 
Use o líquido de travões recomendado. Outro
líquido poderia causar alterações químicas.
Deposite o líquido de travões usado nos lugares
apropriados ou poderá ser multado. 

LÍQUIDO DE TRAVÕES
RECOMENDADO 

INSPEÇÕES

INSPEÇÃO DIÁRIA (ANTES DA CONDUÇÃO)

PRECAUÇÃO PRECAUÇÃO

PRECAUÇÃO
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Se detetar alguma anomalia na forma do pneu sobre a
banda de rodagem, verifique e ajuste a pressão dos
pneus utilizando un manómetro de pressão adequado
à pressão recomendada.
<PRESSÃO DOS PNEUS>

Verifique o relevo e as zonas laterais dos pneus para
determinar a presença de cortes ou danos.  

<DESGASTE ANÓMALO>
Verifique se há indícios de desgaste anormal na banda
de rodagem dos pneus.

<OBJETOS ESTRANHOS>
Verifique se há pregos, pedras ou outros objetos
estranhos na banda de rodagem e nas zonas laterais
dos pneus.

<PROFUNDIDADE DO RELEVO>
Verifique o indicador de desgaste (marca limite de
desgaste) para ver se o relevo existente é suficiente
ou não.  
Se os indicadores estioverem visíveis, troque o
pneu por um novo.  

PEDRA

INDICADOR DE DES-
GASTE (LIMITE DE
DESGASTE)

PREGO

FENDAS

DANOS

DESGASTE
ANORMAL 

Uma pressão insuficiente pode dificultar a
manobrabilidade do motociclo, aumentar o con-
sumo de combustível e provocar o desgaste anor-
mal da parte externa do pneu. 
Una pressão excessiva alivia a direção e permite
uma condução mais ágil. No entanto, aumenta o
desgaste da parte central dos pneus.

Dimensões
da roda 

Presão
(Kg./cm2)

Dianteira
Traseira
Uma pes-
soa 

Duas
pessoas

Dianteira
Traseira
Dianteira
Traseira

INSPEÇÕES

INSPEÇÕES DIÁRIAS (ANTES DA CONDUÇÃO

PRECAUÇAO



<FOLGA DA MANETE DA EMBRAIAGEM>
Acione a manete da embraiagem até sentir alguma
resistência. Verifique se a distância entre a manete e o
guiador é a recomendada. 

<FUNCIONAMENTO DA EMBRAIAGEM>
Em ralenti, acione suavemente a embraiagem e
verifique se existem ruídos anormais. 
Ao iniciar a marcha verifique se ao soltar a embra-
iagem esta desliza suavemente ou se o acoplamen-
to do motor é ou brusco.

.

<AJUSTE DA MANETE DA EMBRAIAGEM>
Use o tensor da manete da embraiagem

Para fazer um ajuste geral, desaperte a contraporca
do lado do motor e ajuste o folga com o tensor.  
Para um ajuste leve, desaperte a contraporca do
lado da embraiagem e ajuste o tensor. 
Aperte a porca de segurança depois de realizar
cada ajuste. 

Dapois de ajustá-lo, acione a embraiagem e verifique
se o folga livre da embraiagem é a correta.  
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Se a pressão do pneu não é a adequada e o pneu
apresenta cortes ou está danificado pode desesta-
bilizar a direção ou causar um furo e provocar
uma queda. Deve, portanto, rever os pneus diaria-
mente.
O motociclo vem equipado com pneus sem
câmara -tubeless-. Ao trocá-los, certifique-se de
que são do tipo “tubeless”. Se tiver um furo pro-
cure um Vendedor Autorizado Daelim para que o
pneu seja reparado/trocado.
Ao substituir um pneu por outro com especifi-
cações diferentes, pode provocar um acidente
devido ao comportamento anormal do veículo. 
Tenha cuidado para não derramar óleo do motor
nos pneus, pois isso faria o pneu deslizar e
diminuiria a eficácia em caso de travagem,
podendo provocar um acidente.

INSPEÇÃO DA EMBRAIAGEM

Após ajustar a manete da embraiagem, arranque o
motor e comprove se a mudança de velocidades
ocorre de forma suave. Um ajuste incorreto pode
provocar o desgaste anormal da embraiagem e
causar um acidente devido ao seu mau funciona-
mento. 

FOLGA LIVRE DA MANETE
DA EMBRAIAGEM

INSPEÇÕES

INSPEÇÕES DIÁRIAS (ANTES DA CONDUÇÃO)

PRECAUÇÃO

PRECAUÇÃO



<AJUSTE PRINCIPAL>

<AJUSTE SECUNDÁRIO>

Se quiser arrancar com o motor, quando o motor
tem uma velocidade (1ª-5ª) engrenada, tem de
acionar a manete da embraiagem ou o motor não
arrancará.  

Certifique-se que a empunhadura do acelerador
gira com suavidade.
Verifique a folga da empunhadura do acelerador.

Ajuste a folga com o tensor.

<VERIFICAÇÃO DA TENSÃO DA COR-
RENTE DE TRANSMISSÃO>

Desligue o motor, coloque o veículo em posição
vertical sobre o descanso central e ponha o veículo
em ponto morto.
Verifique a tensão da corrente na zona inferior e o
estado dos elos. Baixe e suba com as mãos para
comprovar que a folga da corrente se encontra
dentros dos limites recomendados.

<AJUSTE DA TENSÃO>

TENSOR 
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Se as temperaturas forem muito baixas ou se exis-
tir corrosão pelo efeito da água, o punho do aceler-
ador pode ficar bloqueado. Verifique sempre o
funcionamento do acelerador antes de arrancar o
motor.
Se as R.P.M. do motor não baixam quando o
punho do acelerador volta à sua posição inicial
pode significar que o veículo não possa ser parado
e provocar lesões graves e inclusive a morte. Nessa
situação, pare a condução e procure o Vendedor
Autorizado Daelim mais próximo de si.   

INSPEÇÃO DO ACELERADOR INSPEÇÃO DA CORRENTE DE TRANS-
MISSÃO

CONTRAPORCA PORCA DE AJUSTE

PORCA DO EIXO

CONTRAPORCA

TENSOR

CONTRAPORCATENSOR

FOLGA DO PUNHO DO ACEL-
ERADOR

FOLGA DA CORRENTE DE
TRANSMISSÃO

INTERRUPTOR DA
EMBRAIAGEM

INSPEÇÕES

INSPEÇÕES DIÁRIAS (ANTES DA CONDUÇÃO)

PRECAUÇÃO
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Se a folga não é a recomendada, desaperte a porca
do eixo. Gire, num ou noutro sentido, ambas as
porcas de ajuste um número igual de vezes até que
a corrente de transmissão tenha a tensão correta.
Assegure-se de que ambas as escalas de medição
dos tensores estão na mesma posição. 
Aperte a porca do eixo corretamente. 

. 

<INSPEÇÃO DA CORRENTE DE TRANS-
MISSÃO>

Comprove a existência de folga, danos ou desgaste
do pinhão de ataque e da cremalheira. Comprove se
os roletes ou os elos da corrente estão danificados
ou soltos. Nesse caso, deverá substituí-la por uma
nova. 
Substitua pinhão de ataque e a cremalheira desgas-
tados ou danificados. Verifique a lubrificação, a
sujidade e o óxido da corrente. Se estiver suja ou
oxidada, limpe-a, elimine qualquer tipo de sujidade
e lubifrique-a com óleo de transmissões SAE 80-90
ou óleos específicos para correntes de transmisão de
motociclos.

Coloque o veículo em posição vertical sobre um
terreno plano e verifique o nível de óleo do motor e
o grau de contaminação
Deixe o motor no ralenti durante 2-3 minutos
aproximadamente sobre una superfície nivelada e
desligue o motor. Verifique o óleo do motor certifi-
cando-se de que se encontra entre o nível superior e
inferior do indicador do nível de óleo.
Para verificar o nível de óleo, introduza a vareta no
depósito, sem enroscar, e verifique o nível do óleo
depois de retirar a vareta.
Se o nível de óleo se encontrar perto da marca infe-
rior, acrescente óleo até ao nível superior.

Após ajustar a tensão da corrente de transmissão
assegure-se de que o travão traseiro funciona cor-
retamente.  

Após a condução num dia chuvoso, limpe a cor-
rente de transmissão, seque-a e aplique o óleo de
transmissões SAE 80-90 ou outro óleo específico
para correntes de transmissão de motociclos.  

INSPEÇÃO DO NÍVEL DE ÓLEO DO
MOTOR

VARETA DO NÍVEL DE ÓLEO

Uma folga excessiva da corrente de transmissão
pode fazer com que a corrente saia dos carretos e se
parta. Isto pode provocar a paragem repentina do
motociclo e, consequentemente, a queda com
lesões graves e inclusivé a morte. 
Se a tensão da corrente for insuficiente, poderá
provocar o desgaste prematuro do eixo secundário
de transmisão originando ruídos durante a
condução.
Se a tensão da corrente não estiver bem ajustada irá
provocar o desgaste prematuro e ruídos durante a
condução do motociclo. 

AJUSTE 

NÍVEL MÁXIMO

NÍVEL MÍNIMO  

INSPEÇÕES 

INSPEÇÕES DIÁRIAS (ANTES DA CONDUÇÃO)

PRECAUÇÃO

PRECAUÇÃO
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<MUDANÇA DO ÓLEO DO MOTOR>
O óleo do motor é muito importante para o seu fun-
cionamento. Se estiver contaminado encurtará a vida
do motor. Mude o óleo do motor a cada 4000 km (6
meses)

Coloque o motociclo num terreno plano. Arranque
o motor e deixe-o em ralenti, para aquecer, durante
2-3 minutos. (Com o motor quente o esvaziamento
do óleo é mais rápido e mais limpo)
Desligue o motor, retire a tampa do depósito do
óleo, coloque um recipiente adequado por baixo do
motor e desaperte o bujão do óleo. 
Limpe o filtro de óleo.
Verifique se as juntas estão danificadas.  
Verifique o filtro do óleo e instale-o, junto com a
mola, e coloque o bujão. Acrescente óleo do motor
e verifique o nível com a vareta.  
Após ter colocado óleo no motor, arranque o
motociclo e deixe-o em ralenti durante uns minu-
tos. 
Desligue o motor e após 1-2 minutos, comprove
que o nível de óleo se encontra entre o nível
mínimo e máximo. 

<ÓLEO RECOMENDADO>
Use sempre o óleo recomendado para o seu motociclo
para alargar a vida do motor e melhorar a durabili-
dade. Se não utilizar um óleo adequado, o veículo não
estará coberto pela garantia Daelim.

QUANTIDADE DE
ÓLEO TOTAL
MUDANÇA DE ÓLEO 
MUDANÇA DE ÓLEO
E FILTRO 

MOLA DO
FILTRO DE
ÓLEOFILTRO DE ÓLEO

BUJÃO

ÓLEO MOTOR, 4 TEMPOS

Se vai partilhar o veículo com outras pessoas, uti-
lizá-lo no transporte de cargas ou em zonas não
pavimentadas, deve mudar de óleo com maior
frequência do que a que está indicada no progra-
ma de revisões periódicas.  

TAMPA DO FILTRO DE ÓLEO

INSPEÇÕES

INSPEÇÕES DIÁRIAS (ANTES DA CONDUÇÃO)

PRECAUÇÃO
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[FAROL DIANTEIRO, PILOTO TRASEIRO]
Arranque o motor, ative os interruptores e assegure-se
de que as luzes estão ligadas. Verifique se o farol e o
farolim estão danificados ou sujos.  

[INSPEÇÃO DA LUZ DE TRAVÃO]

Rode a chave de ignição para a posição ON. Acione
em separado o travão dianteiro e traseiro, comprove
que a luz dos travões está a funcionar. Verifique se
existem danos nos farolins ou se há sujidade na luz
dos travões. 

[INSPEÇÃO DOS PISCAS]
Rode a chave de ignição para a posição ON.
Acione o interruptor de piscas para um lado e para o
outro. Comprove que todos os piscas funcionam na
parte traseira e na dianteira do veículo (incluindo o do
lado esquerdo e do lado direito). Simultaneamente,
certifique-se de que escuta o som dos piscas em fun-
cionamento. Verifique também se existem danos ou
sujidade nos farolins. 

Ao substituir peças, seja cuidadoso para não se
queimar. O motor, a ponteira de escape e o óleo
podem estar quentes. 
Ao colocar óleo de motor evite a entrada de pó ou
partículas estranhas no motor. No final limpe
sempre o indicador do nível de óleo. No caso do
óleo vazar, limpe-o. 
Uma quantidade de óleo superior à recomendada
pode afetar negativamente o redimento do motor.
A não utilização do óleo recomendado e a sua
substituição por outro ou por uma mistura de
óleos pode encurtar a vida do motor e inclusive
gripá-lo. Se isto ocorrer, pode sofrer um acidente
com consequências como lesões graves ou a
morte.
Não utilize óleos de 2 tempos, pois isso causaria
danos graves no motor podendo provocar que
este gripe. Se o motor bloqueia durante a
condução pode sofrer um acidente com graves
consequências. 
Quando colocar o bujão, assegure-se de que não
perde nenhuma peça (filtro do óleo, mola do filtro
do óleo, …). Se não forem montadas correta-
mente pode entrar material contaminado no
motor, provocando um maior desgaste e inclusive
a sua rutura. Isso poderia provocar um acidente ou
uma queda devido à paragem repentina do motor. 

INSPEÇÃO DE LUZES E PISCAS

Tenha cuidado ao trocar as lâmpadas com a mão
pois, como estão quentes, pode queimar-se.
Ao substituir uma lâmpada do motociclo, certi-
fique-se de que está a utilizar uma lâmpada
recomendada para o seu veículo. Caso contrário,
pode descarregar a bateria, danificar os cabos e
incendiar o veículo. 
Ao longo do tempo o rendimento da lâmpada do
farol dianteiro diminui. Se costuma conduzir
durante a noite é recomendável que a substitua
mal detete que esta perdeu luminosidade, para evi-
tar um possível acidente por falta de visibilidade. 
Se conduz durante a noite, certifique-se de que a
luz de presença está a funcionar corretamente.
Caso não funcione, pode causar um acidente por
falta de visibilidade para outros veículos.
Verifique diariamente o seu funcionamento. 

INSPEÇÕES 

INSPEÇÕES DIÁRIAS (ANTES DA CONDUÇÃO)

PRECAUÇÃO PRECAUÇÃO



Assegure-se de desconectar o interruptor de ignição
(colocando-o em OFF) quando tiver de trocar uma
lâmpada. 
Não utilize lâmpadas diferentes das recomendadas 
Após instalar uma nova lâmpada, certifique-se de
que a luz funciona corretamente.  

[LÂMPADA DO FAROL DIANTEIRO]

Antes de substituir a lâmpada, verifique se os que
contatos estão corretos.

Puxe o conetor da lâmpara para o desconetar da
lâmpara.
Retire a proteção de borracha.
Desaperte a mola metálica e retire a lâmpada

Coloque uma lâmpada nova e monte-a seguindo a
ordem inversa à sua desmontagem.  

[FAROLIM TRASEIRO-LED]

Desmonte o assento do passageiro.
Desaperte as porcas e desmonte o farolim traseiro. 
Substitua-o por um novo e instale-o seguindo a
ordem irversa para a desmontagem. 
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MÉTODO DE SUBSTITUÇÃO DE
LÂMPADAS 

Não toque com os dedos na lâmpada do farol
dianteiro, pois esta pode sobreaquecer e fundir-se
mais rapidamente. Utilize luvas limpas quando
quiser trocar a lâmpada. Se tocar diretamente na
lâmpada com as mãos, limpe-a com um pano
humedecido em álcool para evitar que se funda
prematuramente.

PORTA-LÂMPADASLÂMPADA 

FAROLIM TRASEIRO

ESPECIFICAÇÕES DA LÂMPADA DO
FAROL          :     12V/60/55W

GUARDA-
LAMAS TRA-
SEIRO  

INSPEÇÕES

INSPEÇÕES DIÁRIAS (ANTES DA CONDUÇÃO)

PRECAUÇÃO



[LÂMPADAS DOS PISCAS
DIANTEIRO/TRASEIRO]

Desaperte o parafuso e extraia o farolim do pisca. 
Aperte ligeramente a lâmpada e rode-a no sentido
contrário aos ponteiros do relógio. 
Instale uma nova lâmpada seguindo a ordem
inversa à extração.  

Use sempre as lâmpadas recomendadas para o seu
motociclo.

Certifique-se que consegue ver através dos espelhos
retrovisores os objetos situados na parte traseira do
motociclo.

Verifique se a placa de matrícula está suja ou danifi-
cada e se está corretamente fixada ao veículo. 
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Se os espelhos retrovisores não estiverem bem
colocados ou apertados podem impedir a visão de
objetos na sua traseira e provocar um acidente ou
queda.  

INSPEÇÃO DOS ESPELHOS RETROVI-
SORES  

INSPEÇÃO DE SUJIDADE E DE DANOS
NA PLACA DE MATRÍCULA 

FAROLIM DO

PISCA 

LÂMPADA DO

PISCA

PARAFUSO

ESPECIFICAÇÕES DAS LÂMPADAS

LÂMPADA DIANTEIRA
(MÉDIOS/MÁXIMOS)

LUZ DE PRESENÇA TRA-
SEIRA

LÂMPADA ILUMINAÇÃO
MATRÍCULA

LÂMPADAS PISCAS
DIANTEIRO/TRASEIRO

12V 60W/55W

LED

5W

12V 10W

INSPEÇÕES

INSPEÇÕES DIÁRIAS (ANTES DA CONDUÇÃO)

PRECAUÇÕES

PARAFUSO

FAROLIM DO

PISCA 
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MANUTENÇÃO PERIÓDICA 
Realize as inspeções descritas no Manual de Proprietário em cada um dos intervalos de manutenção periódicos.
I: INSPECCIONE, LIMPE, AJUSTE, LUBRIFIQUE OU SUBSTITUIR SE CONSIDERAR NECESSÁRIO
R: MUDAR L: LUBRIFICAR C: LIMPAR

FREQUÊNCIA LECUTRA DEL CUENTAKILÓMETROS (NOTA 1)
OBSERVAÇÕES

MÊSCOMPONENTE

TUBOS DE GASOLINA

FUNCIONAMENTO DO ACELERADOR

FILTRO DE AR

VELA

AJUSTE DE VÁLVULAS

ÓLEO DE MOTOR

FILTRO DE ÓLEO

CORRENTE DE TRANSMISSÃO

LIQUIDO REFRIGERANTE

Faça a inspeção com maior frequência se
circular por sítios com humidade ou suji-
dade.
Substituir depois da inspeção se for
necessário. 

Dependendo da utilização que dê ao
motor, poderá ser recomendável uma
substituição mais frequente.

Atestar se for necessário.

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA 

INSPEÇÕES

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA 



49

Bomba de travão, pinças, cabos.  

Mudar quando a revisão assim o determi-
nar

FREQUÊNCIA LEITURA DO CONTA-QUIILÓMETROS (NOTA 1)
OBSERVAÇÕES

MÊSCOMPONENTES

LÍQUIDO DE TRAVÕES

PASTILHAS DE TRAVÃO

SISTEMA DE TRAVÕES

INTERRUPTOR DA LUZ DE TRAVÃO

FAROL DIANTEIRO

EMBRAIAGEM

DESCANSO LATERAL

SUSPENSÃO

AJUSTE DE PARAFUSOS E PORCAS

RODAS/PNEUS

ROLAMENTOS DA DIREÇÃO

Se não dispuser das ferramentas nem da informação adequadas para realizar as operações de manutenção, ou se não tem conhecimento de tecnologia mecânica,
|| dirija-se a um Vendedor Autorizado para efectuar as operações de manutenção e inspeção
Para garantir a segurança, as inspeções e a manutenção destas peças, deverão ser efetuadas por um Vendedor Autorizado Daelim ou Oficina Autorizada.

NOTAS : (1) Respeite a frequência das operações de manutenção e inspeção que se indicam nesta tabela para quilometragens superiores (+ de 16 000km) tal como se
indica na tabela.

(2) Se conduzir o motociclo em zonas com muita humidade ou com muitas poeiras, realize a manutenção e as inspeções com maior frequência.
(3) Substitua a cada 2 anos, ou em cada intervalo quilométrico segundo a tabela, dependendo de cual seja atingido primeiro. A substituição destes elementos

requere conhecimentos em mecânica.

INSPEÇÕES

MANUTENÇÃO PERIÓDICO
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Aqui explica-se como realizar a manutenção regular
do veículo (limpeza, ajustes, mudanças) assim como
pequenas reparações em resultado da inspeção diária. 

[INSPEÇÃO]
Este motociclo está equipado com um filtro de ar de
papel impregnado em óleo. Este elemento não
necessita de limpeza.
Substitua-o a cada 4 000km.

[DESMONTAGEM]
Desaperte os 4 parafusos e retire a tampa que o
cobre. 
Desaperte os 3 parafusos com anilha e retire o filtro
de ar. 

[MONTAGEM]
Monte-o seguindo o procedimento inverso ao da
desmontagem. 

É imprescindível que tenha em consideração todas
as precauções de segurança para reparar um
veículo. 
Escolha um local plano onde possa colocar o
motociclo sobre o descanso central. 
Use as ferramentas adequadas. 
Durante as reparações, retire a chave de ignição. 
Depois de ter desligado o motor, tenha cuidado
para não se queimar no motor ou na ponteira de
escape, pois poderão estar muito quentes. 
Assegure-se de que possui dos recipientes adequa-
dos para depositar os componentes substituídos de
acordo com a lei.
No caso dos cabos elétricos, se não utiliza os
recomendados pelo fabricante, poderá dar origem
à ocorrência de um excesso de corrente que derreta
o isolante. Isso poderá provocar um curto-circuito
e conduzir a um incêndio se houver produtos
inflamáveis por perto. 
Se durante uma reparação entram objetos estran-
hos no motor, esta poderá bloquear e dar origem a
um grave acidente. 

MANUTENÇÃO SIMPLES 

FILTRO DE AR
TAMPA DO FILTRO DE AR

PARAFUSOS

FILTRO DE AR

Se as conexões elétricas estão soltas, poderão
soltar-se durante a condução e provocar um
curto-circuito. Isto pode provocar um incêndio se
houver materiais inflamáveis nas proximidades. 
Se após uma reparação as abraçadeiras e fixações
dos cabos não forem corretamente colocadas,
poderá fazer com que ocorra fricção e que se
rompam, provocando um curto-circuito ou que o
motociclo pare.

INSPEÇÕES

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA

PRECAUÇÃO

PRECAUÇÃO



Se os eléctrodos da vela estiverem sujos, danificados
ou se a separação não for a correcta, o motor não fun-
cionará correctamente. Proceda à sua inspeção regu-
larmente e ajuste a sua separação.
1-Retire o cachimbo da vela.
2- Limpe a zona em volta da vela.
3- Desmonte a vela com uma chave velas. 
4- Inspecione se entre o eléctrodo e o centro da porce-

lana há depósitos de sujidade, desgaste ou carvão.
Se o desgaste ou os depósitos são abundantes, sub-
stitua a vela. Limpe o carvão acumulado ou a
humidade na vela com uma escova de velas, ou se
não o possuir, com um pano metálico.

5--Meça a separação entre eléctrodos com um apalpa-
folgas. 

6- .Segure a vela e aperte-a com a mão até que a anil-
ha da vela toque na culatra para evitar que a rosca
fique danificada. Aperte-a com a chave de velas.
(Ajuste: 1.5-1.7 Kgm)

7- Coloque novamente o cachimbo da vela.
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VELA

A correta montagem do filtro de ar é um procedi-
mento fundamental. Tenha extremo cuidado para
que não entre sujidade ou algum objeto estranho,
pois isso afetará o rendimento do motor provocan-
do uma perda de potência e diminuição da vida
útil do mesmo. Aperte-o corretamente. 
Quando estiver a limpar o veículo, tenha cuidado
para não entrar água no filtro de ar. 
Se o filtro do ar for molhado, poderá dificultar o
arranque do veículo.
Não conduza o veículo em zonas inundadas. 
Se entrar água no motor ou no filtro de ar, poderá
fazer que o motociclo fique bloqueado e causar
um grave acidente.  

SEPARAÇÃO

VERIFIQUE
SE HÁ
DANOS NA
ARANDELA

REVEJA A
SEPARAÇÃO
E A SUJI-
DADE ACU-
MULADA

CERTIFIQUE-SE
QUE NÃO HÁ
FISSURAS

CHAVE DE VELAS

TAMPA DO
FILTRO DE AR 

FILTRO DE AR

SEPARACIÓN

ESPECIFICAÇÃO DE LA VELA 

INSPEÇÕES

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA

PRECAUÇÃO



[DESMONTAGEM]
1-Gire a tranca de direção para a posição OFF.
2-Coloque a chave na fechadura que se encontra no

lado esquerdo debaixo do assento e desmonte-o

3-Desmonte a cinta da bateria. 
4-Desconecte primeiro o terminal negativo (-), em

seguida desconecte o terminal positivo (+).
5-Extraia a bateria.

[MONTAGEM]
A montagem realiza-se pela ordem inversa à da
desmontagem. 
[LIMPEZA DOS TERMINAIS]

Se o terminal de bateria está sujo ou oxidado,
desmonte a bateria e limpe-o.
O terminal de bateria que se encontre sujo de um
pó branco, deverá ser limpo com água quente. No
caso de uma oxidação ou sujidade extrema,
desmonte a bateria e limpe as partes afetadas com
escova de aço ou lixa.

52

BATERIA

Se utilizar velas de outro fabricante ou de difer-
ente valor térmico, provocará um arranque
deficitário do motor, rotações inadequadas e uma
diminuição da potência ou inclusive provocar
graves danos internos.
Assegure-se de utilizar a vela padronizada
(CR9EH-9), vela do tipo resistivo R.
Depois de conduzir, tenha cuidado ao inspecionar
a vela. Poderá queimar-se, pois a vela poderá estar
muito quente.

TAMPA LATERAL

BATERIA

BATERIA

TERMINAL (-)

TERMINAL (+)

CAIXA DE FUSÍVEIS

CAIXA DE
FUSÍVEIS

INSPEÇÕES

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO

PRECAUÇÃO



Desligue o interruptor de contato e verifique se o
fusível está fundido. Nesse caso substitua o fusível por
um com a mesma amperagem.

O fusível está instalado dentro do porta-fusíveis
situado junto à bateria. (Consultar Pág. 52)
Para mudar um fusível, extraia primeiro a tampa do
fusível. Em seguida extraia o fusível defeituoso e
coloque em seu lugar um sobresselente com as
mesmas especificações.
Se o fusível novo voltar a fundir após um curto
período de tempo, significa que há problemas no
circuito elétrico. Entre em Contacto com o seu
Vendedor Autorizado Daelim.

(Problemas com o sistema de carga, Fricção nos
cabos, mau contacto nos conectores, etc.).
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Este motociclo possui uma bateria hermética
tipo MF (Sem Manutenção).Não é necessário
inspecionar o nível de eletrólito ou acrescentar
água. Se detetar algo estranho, entre em contacto
com o seu Vendedor Autorizado Daelim.

Se desconectar os terminais da bateria, desligue a
ignição e desconecte primeiro o terminal (-).
Quando estiver a proceder à montagem, conecte
primeiro o terminal (+) e em seguida o (-). Se não
o fizer desta forma, poderá provocar um curto-cir-
cuito e se entrar em contacto com materiais
inflamáveis poderá dar origem a um incêndio.
Quando opere com os terminais (+) e (-), tenha
cuidado para que não entrem em contacto com

outras partes do motociclo, poderão ocorrer
faíscas e provocar uma falha elétrica em algum
dos sistemas do motociclo. Também pode incen-
diar-se ou produzir-se uma descarga elétrica. 
Quando manipular a bateria, tenha cuidado para
que esta não caia ou para que não entre em con-
tacto com fogo, pois poderá explodir e provocar
lesões graves. 
A bateria é hermética, não a desmonte. 
Se não for utilizar o veículo durante um longo
período, desconecte a bateria e guarde-a num
lugar seco e fresco, pois poderá descarregar-se. Se
o veículo for guardado num local apropriado, bas-
tará desconectar o terminal negativo (-).
Se utilizar o veículo sem a tampa da bateria, e
materiais estranhos entram em contato com os ter-
minais (+) e (-), poderão provocar um curo-cir-
cuito e dar origem a um incêndio. 
Se o ácido entra em contacto com os olhos ou
com a pele, poderá provocar lesões graves, inclu-
sive cegueira. 
Se não se desfizer da bateria nos locais apropria-
dos para tal, poderá contaminar o meio ambiente e
ser alvo de contraordenação. 

SUBSTITUIÇÃO DE FUSÍVEIS

CAIXA DE
FUSÍVEIS  

INSPEÇÕES

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA

PRECAUÇAO

PRECAUÇÃO
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Desça o descanso central e coloque o motociclo
verticalmente sobre uma superfície plana.

Verifique se a mola está danificada ou se há perda
de tensão e se a junção do descanso lateral se move
com liberdade. 
Verifique o interruptor de corte de ignição do des-
canso lateral;
Recolha o descanso central. 
Arranque o motor
Acelere. Se as RPM do motor subirem, é sinal de
que está a funcionar bem. 
Desça o descanso lateral. 
O motor deverá parar quando inserir a 1ª relação
de marcha.

* Se o sistema do descanso lateral não funciona como
se descreve, dirija-se ao seu Vendedor Autorizado
Daelim.

NORMAL CURTO-CIRCUITO

Quando substituir um fusível coloque a chave de
ignição na posição OFF. Se substituir o fusível
com a chave na posição ON, poderá  provocar um
curto-circuito. 
Quando colocar o fusível, certifique-se que o cone-
tor não permanece solto. Se ficar solto poderá
provocar um sobreaquecimento e queimar.
Não utilize um fusível de uma amperagem superi-
or ao especificado pelo fabricante. Isso poderá
provocar um incêndio devido ao sobreaquecimento
em caso de curto-circuito.
Quando substituir componentes elétricos (luzes e
indicadores), substitua-os pelos da especificação
indicada. Utilizar uns de especificação diferente
poderá fundir o fusível e descarregar a bateria.
Quando lavar o motociclo não salpique muita água
na zona dos fusíveis.
Não utilize desparafusadores ou elementos
metálicos para desmontar o fusível, pois isso pode
dar origem a um curto-circuito e causar danos
elétricos.
Se ao substituir o fusível, este fundir novamente
significa que há alguma anomalia elétrica. Contacte
o seu Vendedor Autorizado Daelim. 

DESCANSO LATERAL
POR RECOLHER

INTERRUP-
TOR DE
DESCANSO
LATERAL 

DESCANSO LATERAL

Para montar, introduza-o no
lugar indicado 

Para desmontar, puxe a parte de
cima do fusível. 

[DESMONTAGEM] [MONTAGEM]

FUSÍVEL  A Carga, chave de contato, regulador

FUSÍVEL B

Relé intermitência, painel instrumentos,
buzina, luzes,     interruptores de travões,
farolim traseiro, medidor    de com-
bustível, medidor temperatura de refrig-
erante.

FUSÍVEL C Bobina, sensor de Oxigénio, arranque.

FUSÍVEL D Bomba de combustível, ECU

FUSÍVEL E Electro ventilador

DESCANSO LAT-
ERAL RECOLHI-
DO

INSPEÇÕES

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA

PRECAUÇÃO
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Retire o tampão do radiador.
Desaperte o bujão de drenagem da bomba de
água.
Incline o veículo para o lado direito para viciar o
circuito.
Esvazie o refrigerante do vaso de expansão. 
Coloque o bujão.
Capacidade de líquido refrigerante: 1100±20cc
Substituição de líquido refrigerante: 1000±20cc
Capacidade do vaso de expansão: 280±20cc
Ateste o radiador de líquido refrigerante. 
Elimine o ar do líquido refrigerante arrancando o
motor e verifique que o nível de líquido refriger-
ante estabilizou.
Coloque o tampão do radiador. 
Ateste de líquido refrigerante no vaso de expansão
até ao nível máximo. 

* Líquido anticongelante recomendado:
- anticongelante (50%)

Há uma peça de borracha montada no cabo para pro-
teger o seu interior.
Assegure-se de que esta peça está corretamente colo-
cada no cabo. Quando lavar o veículo, não aplique
diretamente água sobre as capas de borracha. Se estiv-
er suja, limpe esta zona com um pano seco.

Não retire a tampa do radiador enquanto o motor
estiver quente. O líquido poderá sair com pressão e
provocar-lhe graves lesões. Desligue o motor e
espere que o íquido arrefeça.
A substituição do refrigerante não deve ser efetua-
da por pessoas sem conhecimentos técnicos, pelo
que deverá dirigir-se ao seu Vendedor Daelim
Autorizado. 
Certifique-se que o nível de líquido refrigerante
está entre o nível máximo e o nível mínimo. Se
estiver abaixo do nível mínimo, abasteça o quanto
antes. 

SUBSTITUIÇÃO DO REFRIGERANTE

NÍVEL
MÁXIMO NÍVEL

MÍNIMO

RADIADORBOMBA DE ÁGUA

BUJÃO DE
DRENAGEM

CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE
EXPANSÃO  : 280cc

TAMPÃO DO RADIADOR

LIQUIDO
REFRIGER-
ANTE

RADIADOR

PROTEÇÕES DE BORRACHA DOS
CABOS

ÁREA DE
INSPEÇÃO

ÁREA DE
INSPEÇÃO

BORRACHA

INSPEÇÕES

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA

PRECAUÇÃO
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Certifique-se que a borracha protetora está correta-
mente instalada. Após ajustar a folga do acelerador
não se esqueça de voltar a colocar a borracha proteto-
ra na posição original. Não lave o seu veículo logo após a sua utilização.

Quando a motociclo está quente as gotas de água
evaporam-se rapidamente deixando zonas man-
chadas.
Tenha cuidado para não entrar água na ponteira de
escape. A água no interior da ponteira de escape
poderá provocar um arranque deficitário ou
oxidação no seu interior.
Não permita a entrada de água no sistema de
travões durante a lavagem, pois isso fará com que a
potência e eficácia de travagem diminua. Quando
terminar a lavagem, procure circular num local
seguro e sem causar obstrução no tráfego. Acione
os travões suavemente enquanto circula a veloci-
dades reduzidas e verifique a potência de travagem.
Se verificar que há pouca potência de travagem,
acione os travões enquanto conduz lentamente para
secar o sistema de travagem. 
Tenha especial cuidado quando polir ou encerar o
veículo. Polimento excessivo e/ou de resinas na
mistura para lavar o motociclo, poderá danificar a
pintura e provocar uma descoloração.

Uma borracha deteriorada poderá permitir a entra-
da de algum tipo de material ou de água no cabo
do acelerador, este poderá congelar em condições
de temperatura muito baixas e fazer com que fun-
cione incorrectamente. Devido a isto, poderá acon-
tecer que não haja controlo do regime do motor, o
que dará origem a perda de potência de travagem,
podendo provocar um grave acidente. Se estiver
danificado, substitua-a por uma nova. 

NORMAL 

CONTRA-
PORCA

BORRACHA PRO-
TETORA

PRECAUÇÕES DURANTE A
LAVAGEM

Durante a lavagem, se entrar água em alguma das
conexões ou se o cabo estiver oxidado poderá
fazer com que o motor não arranque. 
Se durante a lavagem entrar água na ponteira de
escape, esta poderá oxidar e partir-se provocando
um mau funcionamento do motor. 
Se limpar o motociclo com álcool, poderá fazer
com que ocorra descoloração de alguns dos com-
ponentes como os faróis ou os plásticos. 

INSPEÇÕES

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA

PRECAUÇÃO

PRECAUÇÃO
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FOLHAS DE INSPEÇÃO

FOLHAS DE INSPEÇÃO PARA O DAYSTAR - 250

Para uma condução segura, conserve sempre o veículo em boas condições. 

Esta folha de inspeção explica como inspecionar e manter o veículo, explica detalhadamente 

os cuidados assim como a manutenção necessária.

Assegure-se de as ler atentamente e de tomar nota dos conteúdos de inspeção. Assegure-se 

também que após a revisão, lhe indicam os resultados da inspeção. 

As reclamações e incidências ocorridas sem ter realizado as revisões diárias e periódicas  

recomendadas pelo fabricante estarão excluídas da garantia. 



58

Para uma utilização cómoda e segura do veículo, deverá, pelo menos uma vez por
dia, proceder à revisão/inspeção do veículo.

A inspeção periódica, consiste em inspecionar os pontos determinados pelo
fabricante.

Compra 1 mês 6 meses 1 ano 1 ano 6 meses 2 anos

INSPEÇÃO DIÁRIA (ANTES DA CONDUÇÃO)

INSPEÇÃO PERIÓDICA

Na eventualidade do motociclo ser utilizado em condições especiais, (uso
comercial, serviço de distribuição, etc.) a durabilidade dos componentes
poderá diminuir em resultado de um maior desgaste em comparação
com uma utilização “normal” para o qual foi concebido. 
Se for o caso, por favor dirija-se ao seu Vendedor Autorizado Daelim
mais próximo para que deem informações e assessore acerca da
manutenção específica e revisões necessárias para este tipo de utilização.

FOLHAS DE INSPEÇÃO

INSPEÇÃO DIÁRIA E PERIÓDICA

PRECAUÇÃO
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A inspeção periódica e a manutenção diária são da
responsabilidade do cliente.
A inspeção periódica e a manutenção diária têm o objetivo de
manter o veículo em boas condições.

A inspeção diária e periódica é essencial para uma condução segura. Um
motociclo é formado por muitas peças e componentes que se vão deteriorando
com o tempo. 
A inspeção periódica e a manutenção têm como principal objetivo a prevenção de
possíveis anomalias e que ocorra um mau funcionamento do veículo
assegurando-se que o utilizador possa conduzir o veículo em perfeitas condições
até à inspeção seguinte.

Ponto 1 - Óleo
Óleos e líquidos utilizados em diferentes partes do veículo. 
O óleo utiliza-se para o motor e para a transmissão. Para o radiador é fundamental
manter os níveis recomendados de anticongelante para prevenir a oxidação e um
adequado funcionamento.
Uma vez que o óleo do veículo não pode ser reciclado, nas inspeções periódicas e
durante a manutenção do veículo, deverá ser substituído. 

Óleos principais

Óleo de motor

Líquido de travões

Óleo da transmissão

Ponto 2 - Borrachas
As borrachas usam-se principalmente nos tubos e retentores.
Ao longo do tempo e com a utilização ocorre deterioração das borrachas.

Os tubos de travão que transmitem a pressão no sistema de travagem são feitos de
borracha.

Inspecione a sua elasticidade, se estiverem deteriorados substitua-os por uns novos
antes que se deteriorem por completo.

Borrachas Principais.

Tubos de travão

Selos da pinça de travão

Tubos da gasolina

Bomba de travão

Tubos do radiador

ACERCA DA INSPEÇÃO PERIÓDICA

FOLHAS DE INSPEÇÃO

INSPEÇÃO DIÁRIA E PERIÓDICA



Ponto 3. Elementos de desgaste

Existem muitos componentes que sofrem um desgaste no
veículo. 
Há componentes que se desgastam com a utilização. Pneus, travões…
Se estes componentes forem utilizados completamente desgastados poderão dar
origem a um acidente. Por essa razão a inspeção diária e as mudanças de peças
sobresselentes são muito importantes. 

Elementos de desgaste principais

Pastilhas de travão
Discos de embraiagem
Pneus
Cabos 

Durante a utilização do motociclo, deverá realizar uma revisão diária (antes da
condução) pelo menos, e uma inspeção periódica para uma condução cómoda e
segura.

A inspeção diária é a que o utilizador deverá realizar uma vez por dia antes de
utilizar o veículo. O procedimento a seguir detalha-se neste manual, consulte a
secção “Programa de Manutenção” e “Folhas de inspeção” deste manual.  
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INSPEÇÃO DIÁRIA, INSPEÇÃO PERIÓDICA 

INSPEÇÃO DIÁRIA

WARNING

Não realizar uma manutenção e reparações de forma adequada ou não
as realizar, poderá causar quedas e provocar grandes lesões. 
Assegure-se de realizar as revisões de manutenção periódicas tal e
como se explica neste manual de proprietário. 
Em algumas ocasiões, é necessário realizar reparações e manutenção
antes de utilizar o motociclo.

FOLHAS DE INSPEÇÃO

INSPEÇÃO DIÁRIA E PERIÓDICA

PRECAUÇÃO



Observações * Nos pontos assinalados com (*), realize estas verificações no
momento indicado (tempo de condução, limpeza de
componentes, lubrificação) verificando a distância percorrida pelo
veículo, as condições de condução do veículo, etc.
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INSPEÇÃO DIÁRIA
Partes ou
componentes
inspecionados

Travões

Pneus

Motor

Ignição e Piscas

durante a condução

Detalhes de inspeção

O pedal de travão e a manete acionam-se corretamente?
A travagem é a correcta?
O nível de líquido de travões é o adequado?

- A pressão dos pneus é a recomendada?
- Há alguma zona danificada ou com rasgões?
- Há alguma zona com desgaste excessivo?
- A profundidade do relevo do pneu é a recomendada?*

- O nível de óleo de motor é o adequado?*
- O funcionamento do motor é o adequado ou deteta um
ruído anormal? *

- A ignição e os piscas estão em boas condições ou estão
sujos ou apresentam danos?

- Há um funcionamento irregular em algum ponto
relevante?

FOLHAS DE INSPEÇÃO

INSPEÇÃO DIÁRIA E PERIÓDICA



Dependendo da distância percorrida ou da utilização que se dá ao veículo, embora
não apresentem deterioração exterior, há partes do veículo sobre as quais é difícil
decidir se podem ou não continuar a ser utilizadas ou se é necessário serem
substituídas. 
Os seguintes componentes são os que se recomenda que sejam substituídos com
regularidade para que possa disfrutar de uma condução segura. Na tabela que se
segue especificam-se os componentes que deverão ser substituídos com a
regularidade indicada. Quando necessitar de substituir

regularidad indicada. Cuando necesite sustituir algún componente póngase en
contacto con un Vendedor Autorizado Daelim.
Las reparaciones y el mantenimiento periódico de es a cargo del usuario.
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Nome das peças a substituir

Travões

Vela

Motor

Líquido de travões Cada 2 anos

Cada 4 anos

Substituir se durante a inspeção verificar que é
aconselhável.

Substituir se durante a inspeção verificar que é
aconselhável.

Se o veículo for habitualmente utilizado em zonas não
pavimentadas ou para serviços de distribuição,
recomendam-se substituições mais frequentes.

Aos 500 km 
Depois de cada 4 000 km

Aos 500 km 
Depois de cada 4 000km

Cada 4.000km

Cada 4.000km

Bombas de Travão

Óleo de motor

Filtro de óleo

Filtro de ar

Observações
Período de Substituição

Baseado no veículo do proprietário

Refrigerante motor Cada ano

RECOMENDAÇÃO DE PEÇAS A SUBSTITUIR

FOLHAS DE INSPEÇÃO

INSPEÇÃO DIÁRIA E PERIÓDICA



Para conseguir obter o rendimento máximo por parte do seu motociclo é
importante utilizar sempre o óleo recomendado. Por favor, utilize o óleo
recomendado pelo Fabricante..

O óleo contaminado é tão prejudicial para o motor como um não recomendado
pelo Fabricante. Este poderá fazer com que o motor não tenha as prestações
ótimas e provocar-lhe danos. 
Assegure-se de mudar o óleo de acordo com o programa de manutenção do
motociclo. 

Sob as seguintes condições de utilização do motociclo, a deterioração ou
desgaste de certos elementos será maior e deverá proceder à sua substituição
com maior frequência:
Condução habitual por estradas não asfaltadas
Utilização continuada em trajetos curtos
Uso continuado em ralenti
Utilização por lugares com temperaturas baixas
Utilização para serviço de distribuição

Lubrificantes recomendados.
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Óleo de motor
Óleo recomendado pela DAELIM

Óleo para motores de motociclos de 4 Tempos, API ,
SL(SAE 10W/40)

Líquido de frenos DOT3 ou DOT4

Massa de alta pressão para rolamentos

Óleo para transmissões #80-90 ou Massa específica
para correntes de motociclos

Cojinetes, Rodamientos

Cadena de transmisión

ACERCA DO ÓLEO

MUDANÇA DE ÓLEO DURANTE A MANUTENÇÃO PERIÓDICA

FOLHAS DE INSPEÇÃO

INSPEÇÃO DIÁRIA, PERIÓDICA



Tome as medidas de segurança necessárias para a inspeção.
Coloque o motociclo sobre o descanso central numa superfície firme e plana
para a sua inspeção. 
Depois de desligar o motor, tenha cuidado de não se queimar pois o motor e a
ponteira de escape poderão atingir temperaturas muito elevadas. 
As emissões de escape contêm substâncias prejudiciais como monóxido de
carbono CO.
Não realize a inspeção num lugar sem ventilação ou mal ventilado. 
Se inspecionar o veículo em circulação, tenha especial cuidado com a situação
de tráfego. 
Durante a inspeção e reparação tenha cuidado com os componentes
inflamáveis, sobretudo com a gasolina e a bateria.
Utilize materiais e ferramentas adequadas para as operações de manutenção e
reparação que o requeiram. 
Para sua segurança, realize a inspeção e reparação baseada nos seus
conhecimentos e destrezas. 
Se considerar que algumas das inspeções ou reparações é difícil, entre em
contacto e consulte o seu Vendedor Autorizado Daelim.
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INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO

WARNING
Se não seguir as indicações adequadas para realizar a inspeção e
reparação, poderá provocar um acidente com graves consequências
para si e para o veículo.
As inspeções e reparações deverão ser realizadas segundo as
indicações descritas no Manual de Proprietário. 
Se detetar alguma incidência anormal, assegure-se de fazer as devidas
reparações antes de utilizar o motociclo.

INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO

FOLHAS DE INSPEÇÃO

INSPEÇÃO DIÁRIA E PERIÓDICA

PRECAUÇÃO
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PONTOS DE INSPEÇÃO 

Nível de óleo de motor Nível da gasolina

Pressão dos pneus.

Luzes e piscas

Funcionamento durante o arranque
do motor 

Funcionamento a velocidades
reduzidas, aceleração

Problemas detetados durante a
condução

Inspecionar o pneu; cortes,
objetos metálicos, profundidade
do relevo, desgaste atípico.

Nível de líquido de travão.Folga da manete de travão.

Fugas de gasolina ou de
óleo de motor

Folga do pedal de travão
traseiro.

Funcionamento do acelerador

FOLHAS DE INSPEÇÃO

CONSELHOS PARA A INSPEÇÃO 



MÉTODO PARA A INSPEÇÃO DIÁRIA

CONSELHOS E MÉTODOS DE INSPEÇÃO

TRAVÕES

Inspeção da folga do pedal de travão e da manete

Folga do pedal de travão

Acione o travão até que sinta alguma
resistência e verifique que a manete chega
ao ponto recomendado pelo fabricante 
(Folga da manete entre 10-20 mm)

Acione o travão traseiro até que sinta
alguma resistência, e verifique que a folga
do pedal coincide com o indicado pelo
fabricante
(Folga do pedal de travão: 10-20 mm)

Se ao acionar a manete de travão sentir que
está demasiado suave poderá indiciar a
existência de ar no circuito. Inspecione o
nível de líquido de travões e elimine o ar.
Circule em asfalto seco e verifique se o
funcionamento dos travões é correto. 

CONSELHOS E MÉTODOS DE INSPEÇÃO

Funcionamento dos travões 

PNEU
Verifique a pressão dos pneus

Coloque o veículo sobre o descanso
central numa superfície firme e plana.
Com o veículo colocado verticalmente,
inspecione os níveis de líquido de travão
dianteiro e traseiro. 

Verifique se o pneu está deformado e se a
pressão de ar se encontra entre os valores
recomendados. 
Se percorrer longas distâncias ou circular a
altas velocidades, verificar a pressão dos
pneus é um procedimento fundamental. 

Roda dianteira
Roda traseira

pessoa personas 

Nível de líquido travões 

Utilize o líquido de travões recomendado.
Se não utilizar o líquido de travões recomendado ou se este transbordar,
poderá danificar o sistema de travagem. 
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FOLHAS DE INSPEÇÃO

CONSELHOS PARA A INSPEÇÃO

PRECAUÇÃO
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COMPONENTES
PERÍODO
DE
INSPEÇÃ
O

CONTEÚDOS DA INSPEÇÃO

( 1)  Verifique que o motor funciona
corretamente.

(2)   Ao arrancar o motor, verifique se
deteta um ruído estranho em ralenti.

MOTOR
1- Ruído estranho ao

arrancar o motor meses 

( 1)  Quando o motor estiver quente,
verifique se o ralenti é ou não
constante. 

(2)  Circulando a velocidades reduzidas,
verifique se o acelerador funciona
corretamente, se o motor se desliga
ou se funciona corretamente.  

2- Aceleração suave
meses 

EXPLICAÇÕES ACERCA DA REVISÃO PERIÓDICA 

COMPONENTES
PERÍODO
DE
INSPEÇÃ
O

CONTEÚDOS DA INSPEÇÃO

1) Desmonte a vela, verifique, numa
inspeção visual, se está suja, se o
eléctrodo está danificado, e se o
isolante está rasgado ou danificado. 

2) Limpe la vela com um pano de arame,
e verifique se a distância entre o
eléctrodo e o cabo de terra é a
especificada pelo fabricante. 
(Distância do eléctrodo: 0.8-0.9mm)

SISTEMA DE IGNIÇÃO
1- Estado da vela 

meses 

Eléctrodo
central 

Eléctrodo
de massa.

DISTÂN
CIA

FOLHAS DE INSPEÇÃO 

CONSELHOS PARA A INSPEÇÃO 
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CONSELHOS E MÉTODOS DE INSPEÇÃO

Inspecionar cortes ou danos

Verifique a ocorrência de desgaste 

Verifique a profundidade do relevo  

Verifique a existência de cortes ou se o
pneu está danificado. 
Verifique se há algum elemento estranho
incrustado como pregos, pedras, etc.

Verifique a existência de um desgaste
excessivo em alguma zona.

Verifique a marcar indicadora para ver se a
profundidade do relevo está dentro dos
parâmetros indicados pelo fabricante. 

A utilização de um pneu muito desgastado e sem a pressão correta pode
dar origem a um acidente, podendo provocar graves lesões. 

Verifique a tabela de pressões que se apresenta neste manual de utilizador
e substitua o pneu desgastado. 

CONSELHOS E MÉTODOS DE INSPEÇÃO

MOTOR
Inspecionar o nível de óleo de motor (*)

Verificação de ruídos estranhos ao arrancar o motor 

Com o motociclo em posição vertical e
sobre superfície plana, arranque o motor
durante 1-2 minutos. Em seguida, desligue-
o e verifique se o nível de óleo de motor é o
recomendado pelo fabricante. 

Verifique se o funcionamento do motor é
suave e uniforme. Verifique se existe
algum ruído estranho ao arrancar e em
ralenti. 

Indicador de
desgaste
(apresenta o
limite de
desgaste)

Marca de posição do
indicador de profundidade

CORTE

DANO

DESGASTE
ANORMAL

FOLHAS DE INSPEÇÃO

CONSELHOS PARA A INSPEÇÃO

PRECAUÇÃO
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CONSELHOS E MÉTODOS DE INSPEÇÃO

LUZES E PISCAS

Coloque a tranca de direção em ON e
verifique se a luz dianteira, a luz traseira, a
luz de travão e os piscas funcionam
corretamente.
Verifique também se o faróis estão sujos ou
danificados.

Verifique se o medidor da gasolina está
sobre a indicação vermelha “E” da escala ao
colocar a tranca de direção em ON quando
arrancar o motociclo.

1)Verifique visualmente se existem fugas
de óleo no motor.

2)Verifique visualmente se o radiador tem
fugas de líquido refrigerante.

3)Verifique visualmente se há fugas de
combustível no depósito de gasolina ou
nos injetores. 

Coloque o motociclo sobre o descanso
central, arranque o motor e verifique que o
acelerador está a funcionar corretamente. 
Verifique com atenção se ao deixar o
acelerador em repouso as RPM variam de
forma anormal. 

INCIDÊNCIAS DETETADAS DURANTE A CONDUÇÃO

CONSELHOS E MÉTODOS DE INSPEÇÃO

NÍVEL DE GASOLINA

FUGA DE ÓLEO OU GASOLINA

ACELERADOR

VERIFICAÇÕES A VELOCIDADES REDUZIDAS E ACELERAÇÃO   

Verifique se nota algo de estranho a
velocidades reduzidas ou ao acelerar

Verifique se ao conduzir o veículo, tudo
funciona corretamente. 

FOLHAS DE INSPEÇÃO

CONSELHOS PARA A INSPEÇÃO
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CONTEÚDO
INSPEÇÃO 

PERÍODO
INSPEÇÃ
O 

DETALHES DE INSPEÇÃO

1. Com o motor quente, verifique que as
RPM em ralenti são as indicadas pelo
fabricante usando um medidor de
RPM.

2. Verifique se a emissão de gás é um
fumo de cor branca ou negra.

3. Verifique que o veículo cumpre com as
leis em vigor de emissões e a ralenti,
verifique a quantidade de emissões de
CO e HC com um instrumento
medidor específico. 

(Conteúdos a inspecionar)
A sujidade e o nível de motor de óleo.
O estado das conexões do sistema de
gasolina.
Fugas ou danos do tubo de escape e
ponteira de escape. 
O arranque do motor e ruídos
estranhos. 
Circulação a velocidades reduzidas e
aceleração.
Colocar o motor a funcionar. 
O funcionamento da ponteira de
escape

3. Estado das emissões de
gases meses 

CONTEÚDO
INSPEÇÃO 

DETALHES DE INSPEÇÃO

1. Verifique visualmente se o filtro de ar
está sujo, obstruído ou danificado. 

4. Sujidade e obstrução do
filtro de ar meses  

FOLHAS DE INSPEÇÃO

CONSELHOS E MÉTODOS PARA A INSPEÇÃO 

PERÍODO
INSPEÇÃ
O 
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PONTOS DE INSPEÇÃO DETALHES INSPEÇÃOPONTOS DE INSPEÇÃO DETALHES INSPEÇÃO

(1). Verifique visualmente se há fugas de
óleo de motor através do motor,
cárter ou das tubagens.  

(1). Verifique se o nível de refrigerante
se encontra entre os limites (máximo
- mínimo) indicado pelo fabricante.

(2). Verifique que o eletro-ventilador
funciona corretamente.

(3). Verifique visualmente se há fugas de
refrigerante no radiador ou nos
tubos. Verifique se as abraçadeiras
estão bem apertadas ou se radiador
está danificado. 

SISTEMA DE
LUBRIFICAÇÃO 

SISTEMA DE
LUBRIFICAÇÃO (TUBO
DE ÓLEO)
2. Verifique O nível de óleo
de motor meses 

(1). Depois de ter colocado o motociclo
em ralenti durante alguns minutos
desligue o motor. Coloque o
motociclo verticalmente sobre uma
superfície plana e verifique que o
nível de óleo do motor está no nível
especificado pelo fabricante - entre o
nível mínimo e o máximo. 

meses 

(Fugas no radiador)

(1). Verifique visualmente se há ou não
fugas no depósito de gasolina, nos
tubos e no injetor. 

(2). Verifique visualmente se os tubos
estão ou não danificados. 

CIRCUITO DE
COMBUSTÍVEL
(CONDUTOS)
1. Perdas de gasolina

meses 

SISTEMA DE
REFRIGERAÇÃO
1-Inspecionar o nível de

anticongelante. 

HI
LOW

2- Fugas de refrigerante
meses 

HI

LOW

1- Fuga de óleo de motor

FOLHAS DE INSPEÇÃO

CONSELHOS E MÉTODOS PARA A INSPEÇÃO

PERÍODO
INSPEÇÃ
O

PERÍODO
INSPEÇÃ
O
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PONTOS DE INSPEÇÃO
PERÍODO
INSPEÇÃ
O

DETALHES INSPEÇÃO

(1).Escute e verifique se deteta um ruído
estranho ao aumentar as RPM

2.Funcionamento da ponteira
de escape meses

(1). Verifique se a ponteira e se o tubo de
escape estão bem fixados. 

(2). Verifique se estão em contato com
alguma peça, se estão danificados ou
se existem fugas de gases.

TUBO DE ESCAPE E
PONTEIRA
1. Danos e folga nas

fixações. 
meses

PONTEIRA
EXHAUST

TUBO DE ESCAPE

PONTOS DE INSPEÇÃO DETALHES INSPEÇÃO

(1).Acione a manete da embraiagem até
notar uma certa resistência, verifique
que a folga é a correta. 

(Folga da manete da embraiagem: 10-
20mm)

EMBRAIAGEM
1. Folga da manete de

embraiagem
meses

(1). Acionando a embraiagem com o
motor a ralenti, verifique que não
existem ruídos estranhos no motor.
Verifique que o acionamento das
relações de marcha é a correta. 

(2). Ao soltar a embraiagem lentamente
verifique que não patina e que a
engrenagem funciona bem. 

2.Accionamiento del
embrague meses

FOLHAS DE INSPEÇÃO

CONSELHOS E MÉTODOS PARA A INSPEÇÃO

PERÍODO
INSPEÇÃ
O
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PONTOS DE INSPEÇÃO DETALHES INSPEÇÃO

(1). Com o motociclo sobre o descanso
central, levante a roda dianteira e gire
o guiador para a direita e para a
esquerda. Verifique que gira
corretamente.

(2). Verifique visualmente que a roda
gire sem impedimentos.

(3). Durante a condução, verifique se
nota uma certa dureza ou se deteta
vibrações anormais. 

GUIADOR
1. Funcionamento

meses

PONTOS DE INSPEÇÃO DETALHES INSPEÇÃO

(1). Meça a folga da correia de
transmissão no ponto de contato do
tensor. 

(Folga da correia de transmissão: 50-
60mm)

(2). Com o motociclo sobre o descanso
central, gire a roda com a mão e
verifique que a correia gira
corretamente.  

CORREIA DE
TRANSMISSÃO E
PINHÃO
1. Folga da correia 

meses

(1). Verifique com uma chave adequada
se as porcas e parafusos estão bem
apertados. 

(2). Inspecione visualmente se o pinhão
apresenta algum dano ou se está
desgastado. 

2. Fixação, desgaste do
pinhão. meses

FOLHAS DE INSPEÇÃO

CONSELHOS E MÉTODOS PARA LA INSPEÇÃO

PERÍODO
INSPEÇÃ
O

PERÍODO
INSPEÇÃ
O



74

PONTOS DE INSPEÇÃO DETALHES INSPEÇÃO

(1). Verifique visualmente se apresenta
danos. 

(2). Verifique se há perdas de óleo,
folgas ou se deteta ruídos estranhos. 

FORQUILHA
DIANTEIRA
1. DANOS

meses

(1).Coloque o motociclo sobre o descanso
central e eleve a roda dianteira. Segure
com as mãos a parte inferior da forquilha e
mova-a para a frente e para trás para
detetar possíveis ruídos estranhos. Ou,
acionando o travão dianteiro verifique se
ao girar o guiador para a direita e para a
esquerda os rolamentos fazem ruido.

(2).Se for necessário desmonte o eixo de
direção e verifique se está desgastado,
danificado ou dobrado. 

3. MONTAGEM DO EIXO
DE DIREÇÃO meses

(1). Verifique com uma chave adequada
que as porcas e parafusos estão bem
apertados.

2. FIXAÇÃO DO EIXO DE
DIREÇÃO meses

PONTOS DE INSPEÇÃO DETALHES INSPEÇÃO

(1).Verifique ao acionar o travão
dianteiro se a folga é a indicada pelo
fabricante ou não. Verifique também
se não está demasiado suave, pois
isso poderá indicar a existência de ar
no circuito. 

(Folga na manete de travão: 10-20mm)
(2).Acione o pedal de travão traseiro

com a mão e verifique se a folga
coincide com os limites indicados
pelo fabricante. 
(Folga do pedal de travão: 20-30mm)

MANETE DE TRAVÃO
1. FOLGA 

meses

(1).Conduzindo por uma estrada com
pavimento seco, acione
separadamente o travão dianteiro e o
traseiro e verifique se travam de
modo adequado ou não. 
Verifique também usando um
medidor que a potência de travagem é
a especificada pelo fabricante.

2. FUNCIONAMENTO
DOS TRAVÕES meses

FOLHAS DE INSPEÇÃO

CONSELHOS E MÉTODOS PARA A INSPEÇÃO

PERÍODO
INSPEÇÃ
O

PERÍODO
INSPEÇÃ
O
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PONTOS DE INSPEÇÃO DETALHES INSPEÇÃO

(1).Verifique visualmente se o líquido de
travões está dentro do nível indicado
pelo fabricante. 

(2).Verifique que não há nenhuma fuga
no depósito. 

DEPÓSITO DE
LÍQUIDO DE TRAVÕES
1. QUANTIDADE DE
LIQUIDO TRAVÕES meses

(1). Verifique o funcionamento da
bomba e pinça de travão com o
movimento das pastilhas de travão. 

(2).Verifique se há fugas na bomba ou
nas pinças de travão.

BOMBAS DE
TRAVÃO E PINÇAS
1.FUNCIONAMENTO,
DESGASTE, DANOS.. meses

PONTOS DE INSPEÇÃO DETALHES INSPEÇÃO

(1).Acione os travões com firmeza e
verifique a existência de fugas no
circuito de travagem. 

(2).Verifique se as conexões e fixações
dos tubos não se movem. Verifique
que ao girar o guiador não há
interferências com outros elementos
do motociclo.

.

TUBOS DE TRAVÃO
1. FUGA, DANOS,
ESTADO DAS
CONEXÕES

meses

FOLHAS DE INSPEÇÃO

CONSELHOS E MÉTODOS PARA A INSPEÇÃO

PERÍODO
INSPEÇÃ
O

PERÍODO
INSPEÇÃ
O
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(1).Verifique se o disco está desgastado
ou danificado. 

3. DANOS E DESGASTE
DO DISCO. meses

PONTOS DE INSPEÇÃO DETALHES INSPEÇÃOPONTOS DE INSPEÇÃO DETALHES INSPEÇÃO

(1). Acione várias vezes o travão traseiro,
levante a roda traseira, gire-a e
verifique que não entram em
contacto com o disco de travão. 

TRAVÃO DE DISCO
TRASEIRO E
PASTILHAS 
1.FOLGA ENTRE O

DISCO E A PASTILHA
DE TRAVÃO

2. DESGASTE DAS
PASTILHAS

meses

(1). Verifique a espessura da pastilha de
travão através do indicador de limite

de desgaste
meses

FOLHAS DE INSPEÇÃO

CONSELHOS E MÉTODOS PARA A INSPEÇÃO

PERÍODO
INSPEÇÃ
O

PERÍODO
INSPEÇÃ
O
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PONTOS DE INSPEÇÃO DETALHES INSPEÇÃO

(1). Verifique que a pressão dos pneus é
a indicada pelo fabricante

(2). Verifique visualmente que o pneu
não está danificado, não apresenta
cortes, pregos incrustados, nem
outros elementos estranhos.

(3).Verifique através do indicador de
desgaste se a profundidade do rasto
do pneu se encontra dentro do limite
indicado pelo fabricante (0.8mm).

.

RODA
1. ESTADO DO PNEU

meses

PREGO
CORTES 

RODA
DIANTEIRA

RODA
DIANTEIRA

1 PESSOA 2PESSOA

PONTOS DE INSPEÇÃO DETALHES INSPEÇÃO

(1). Acione o travão dianteiro várias
vezes para estabilizar as pastilhas,
coloque o motociclo sobre o
descanso central e levante a roda
dianteira. Gire a roda com a mão e
verifique se entram em contacto com
o disco. . 

DISCO DE TRAVÃO
DIANTEIRO E
PASTILHAS
1. DISTÂNCIA ENTRE AS

PASTILHAS E O DISCO
DE TRAVÃO meses

(1). Verifique a espessura da pastilha,
através do indicador de limite de
desgaste.  

2.DESGASTE DAS
PASTILHAS meses

(1). Verifique visualmente se o disco está
danificado ou desgastado. 

3. DESGASTE E DANOS
DO DISCO meses

FOLHAS DE INSPEÇÃO

CONSELHOS E MÉTODOS PARA A INSPEÇÃO

PERÍODO
INSPEÇÃ
O

PERÍODO
INSPEÇÃ
O
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PONTOS DE INSPEÇÃO DETALHES INSPEÇÃO

(1).Comprove com as mãos que os
pontos de ancoragem estão bem
seguros e que o braço oscilante não
faz barulho. 

(2).Comprove se existem danos no braço
oscilante  ou na sua fixação ao
quadro.

BASCULANTE
1. ESTADO DOS

PONTOS DE FIXAÇÃO
E DANOS NO
BASCULANTE

meses

(1).Verifique visualmente se o
amortecedor dianteiro e traseiro
apresentam fugas de óleo. 

(2).Verifique visualmente se o
amortecedor traseiro apresenta
alguma fuga de gás ou óleo.  

AMORTECEDOR
1. DANOS, FUGA DE

ÓLEO meses

AMORTECEDOR
DIANTEIRO

AMORTECEDO

R TRASEIRO

PONTOS DE INSPEÇÃO DETALHES INSPEÇÃO

(1).Examine as porcas e as contraporcas
do eixo dianteiro com uma chave
adequada.  

(1).Com o motociclo sobre o descanso
central, segure na roda como se vê na
imagem e verifique se os rolamentos
fazem ruídos estranhos. 

(2).Com a roda dianteira levantada,
verifique se a roda gira suavemente e
se não faz ruídos estranhos. 

(1).Com o motociclo sobre o descanso
central, segure na roda como se vê na
imagem e verifique se os rolamentos
fazem ruídos estranhos. 

(2).Com a roda traseira levantada,
verifique se a roda gira suavemente e
se não faz ruídos estranhos.

2. PORCAS DA RODA 
meses

3. ESTADO DOS
ROLAMENTOS DA
RODA DIANTEIRA

meses

4. ESTADO DOS
ROLAMENTOS DA
RODA TRASEIRA

meses

FOLHAS DE INSPEÇÃO

CONSELHOS E MÉTODOS PARA A INSPEÇÃO 

PERÍODO
INSPEÇÃ
O

PERÍODO
INSPEÇÃ
O
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PONTOS DE INSPEÇÃO DETALHES INSPEÇÃO

(1). Examine se as luzes dianteiras, a luz
de presença traseira, a luz de
travagem e os piscas funcionam
corretamente. Verifique também se
as lâmpadas estão bem encaixadas. 

(1).Verifique o volume e a qualidade de
som da buzina.  

INTERRUPTORES
1. LUZES E PISCAS

meses

(1). Coloque a chave na posição 'LOCK'
e comprove o seu funcionamento.  

2. BUZINA

3. BLOQUEIO DA
DIREÇÃO

meses

meses

PONTOS DE INSPEÇÃO DETALHES INSPEÇÃO

(1). Comprove se os terminais estão
soltos ou corroídos.  meses

(1). Verifique se os cabos estão bem
conectados e fixados. 

(2). Verifique se ao rodar o guiador os
cabos são oprimidos..

(1). Coloque a chave na posição OFF e
comprove se o fusível está
danificado. 

CABOS ELÉTRICOS
1. FOLGAS E DANOS

NAS CONEXÕES

2. ESTADO DOS
FUSÍVEIS

meses

meses

BATERIA
1. ESTADO DOS

TERMINAIS DE
CONEXÃO

NORMAL CURTO-CIRCUITO

HOJAS DE INSPECCIÓN

CONSEJOS Y MÉTODOS PARA LA INSPECCIÓN 

PERÍODO
INSPEÇÃ
O

PERÍODO
INSPEÇÃ
O
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PONTOS DE INSPEÇÃO DETALHES INSPEÇÃO

(1). Verifique todos os parafusos de
fixação com uma ferramenta
adequada. Examine visualmente se o
quadro apresenta danos.  

CHASIS

1. ESTADO DO QUADRO
meses

(1). Certifique-se de que todos os
elementos móveis do quadro estão
devidamente lubrificados. 

OUTROS

1. LUBRIFIQUE OS
ELEMENTOS DO
QUADRO meses

meses

PONTOS DE INSPEÇÃO DETALHES INSPEÇÃO

(1). Certifique-se de que o velocímetro
funciona corretamente.

(2). Certifique-se de que o odómetro
funciona corretamente.

(3). Certifique-se de que os restantes
medidores funcionam de acordo
com os métodos especiais de
medição. 

3. CONTA-QUILÓMETROS

FOLHAS DE INSPEÇÃO

CONSELHOS E MÉTODOS PARA A INSPEÇÃO

PERÍODO
INSPEÇÃ
O

PERÍODO
INSPEÇÃ
O



PONTOS DE INSPEÇÃO DETALHES INSPEÇÃO

(1).Verifique se as proteções de borracha
estão bem colocadas.

2. PROTEÇÕES DE
BORRACHA DOS CABOS meses

PROTEÇÃO

PROT
EÇÃ

O

81

HOJAS DE INSPECCIÓN

CONSEJOS Y MÉTODOS PARA LA INSPECCIÓN 

PERÍODO
INSPEÇÃ
O



82

FOLHA DE REVISÕES

REGISTO DE REVISÕES
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FOLHA DE REVISÕES

REGISTO DE REVISÕES
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FOLHA DE REVISÕES

REGISTO DE REVISÕES
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FOLHA DE REVISÕES

REGISTO DE REVISÕES
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FOLHA DE REVISÕES

REGISTO DE REVISÕES



ESQUEMA ELÉTRICO/DE CABLAGEM
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A DAELIM garante ao comprador de um motociclo ou ciclomotor
DAELIM que os nossos Pontos de Venda Autorizados procederão à
reparação ou substituição, sem qualquer encargo, e de acordo com o
estabelecido na lei 23/2003 de 10 de julho, qualquer peça do veículo que se
tenha danificado devido a um defeito no material e/ou montagem segundo os
termos e condições seguintes:

1.- A duração desta garantia limitada é de 24 meses, a partir da data de venda
ao primeiro proprietário num Ponto de Venda Autorizado, sem limite de
quilometragem.

2.- Perderá o direito à garantia todo o veículo que: 
a. Não tenha feito manutenção num Ponto de Venda Oficial ou Oficina
Autorizada pela DAELIM segundo o programa de manutenção periódico tal
e como está especificado no Manual do Proprietário. A omissão de qualquer
das revisões periódicas dará lugar à perda total da garantia do seu veículo.
b. Tenha sido manipulado indevidamente, modificadas as especificações de
fábrica, ou armazenado inadequadamente.
c. Tenha sido objecto de negligência, abuso, roubo, furto, incêndio,
vandalismo, acidente ou utilizado para um propósito diferente ao da sua
concepção tal como consta das instruções mencionadas no Manual do
Proprietário.
d. Se tiver utilizado combustível, lubrificantes ou líquidos diferentes dos
recomendados pela DAELIM.
e. Tenha sido destinado a aluguer, competição, atividades comerciais,
espectáculos e outras manifestações públicas.

3.- Ficam excluídas da garantia:
a. As peças e mão-de-obra resultantes de operação de manutenção,
limpezas e ajustes tal como específica o Manual do Proprietário tais como
lubrificantes, mudança do filtro do ar e óleo, limpeza do sistema de
combustível, acumulação de carvão, manutenção da bateria e tensão da
corrente.

b. A deterioração causada por um desgaste normal tal como ponteira de
escape, bateria, embraiagem, sistema de variador, velas, lâmpadas,
correntes, pistões de transmissão final, pastilhas de travão e pneus, sem
prejuízo de que sejam cobertos pela garantia sempre que existir um defeito
de fabricação ou montagem.
c. Toda a bateria que não recarregue após um período de tempo razoável
desde a sua ligação, considera-se que não foi mantida adequadamente
(recarregada de forma periódiaca para evitar a sulfatação das placas) e fica
exclúida da garantia.
d. A deterioração devida a incêndio, colisão, acidente ou uma manutenção
inapropriada (especialmente os resultantes pela falta de óleo, cujo nível
deverá ser revisto a cada  500 Kms).
e. Corrosão e deterioração produzidos sobre a pintura, cromados, peças de
borracha ou plástico como consequência da acção dos agentes atmosféricos. 
f. Prejuízos causados pela instalação de peças ou acessórios que não sejam
fabricados ou fornecidos pela DAELIM.
g. Os fenómenos naturais tais como ruídos ou perdas de óleo, por
considerar que não afecta de modo algum a qualidade, funcionamento ou
comportamento do veículo.
h. Toda a forma de compensação económica ou de outra natureza tais
como hotéis, refeições, transporte, reboque, aluguer de outro veículo, etc...
que resultem como consequência de um avaria.

4.- Para obter o serviço de garantia, o propietário do veículo deverá solicitar
a intervenção da garantia num Ponto de Venda Oficial ou Oficina
Autorizada Daelim num prazo não superior a 15 dias, transportando o
veículo e levando os seguintes documentos:

a. Factura de Venda, impresso de Registo de Venda ou na sua falta registo
de propriedade que demonstrem o período de validade da garantia.
b. Documentos que comprovem o cumprimento do plano de manutenção
definido pela fábrica no Manual do proprietário e efectuadaos por um Ponto
de Venda Oficial ou oficina Autorizada DAELIM. 

POLÍTICA DE GARANTIA DAELIM
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CERTIFICADO DE GARANTIA
(Dados a preencher pelo Comprador)

DADOS DO PROPRIETÁRIO

Apelido

Nome

MORADA

Rua 

Localidade 

Telef.  

DADOS DO VEÍCULO

Denominação

N.º Bastidor    

Matrícula

C.P.   

Distrito 

PERÍODO DE ASSISTÊNCIA COM GARANTIA:

24 meses

(Dados a preencher pelo Vendedor Autorizado)

A partir de:
(Data de venda)

Carimbo e assinatura do Vendedor Autorizado

Dia Mês Ano
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Revisão dos 500 Kms.

Carimbo e Assinatura
do

Vendedor Autorizado

Revisão dos 4,000 Kms.

Carimbo e Assinatura
do

Vendedor Autorizado

Revisão dos 8,000 Kms.

Carimbo e Assinatura
do

Vendedor Autorizado

Revisão dos 12,000 Kms.

Carimbo e Assinatura
do

Vendedor Autorizado

REVISÕES PERIÓDICAS

Data:  ___/___/____                                          Kms.: ______ Data:  ___/___/____                                          Kms.: ______

Data:  ___/___/____                                          Kms.: ______ Data:  ___/___/____                                          Kms.: ______
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Revisão dos 16,000 Kms.

Carimbo e Assinatura
do

Vendedor Autorizado

Revisão dos 20,000 Kms.

Carimbo e Assinatura
do

Vendedor Autorizado

Revisão dos 24,000 Kms.

Carimbo e Assinatura
do

Vendedor Autorizado

Revisão dos 28,000 Kms.

Carimbo e Assinatura
do

Vendedor Autorizado

Data:  ___/___/____                                          Kms.: ______ Data:  ___/___/____                                          Kms.: ______

Data:  ___/___/____                                          Kms.: ______ Data:  ___/___/____                                          Kms.: ______
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Revisão dos 32,000 Kms.

Carimbo e Assinatura
do

Vendedor Autorizado

Revisão dos 36,000 Kms.

Carimbo e Assinatura
do

Vendedor Autorizado

Revisão dos 40,000 Kms.

Carimbo e Assinatura
do

Vendedor Autorizado

Revisão dos 44,000 Kms.

Carimbo e Assinatura
do

Vendedor Autorizado

Data:  ___/___/____                                          Kms.: ______ Data:  ___/___/____                                          Kms.: ______

Data:  ___/___/____                                          Kms.: ______ Data:  ___/___/____                                          Kms.: ______
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Revisão dos 48,000 Kms.

Carimbo e Assinatura
do

Vendedor Autorizado

Revisão dos 52,000 Kms.

Carimbo e Assinatura
do

Vendedor Autorizado

Revisão dos 56,000 Kms.

Carimbo e Assinatura
do

Vendedor Autorizado

Revisão dos 60,000 Kms.

Carimbo e Assinatura
do

Vendedor Autorizado

Data:  ___/___/____                                          Kms.: ______ Data:  ___/___/____                                          Kms.: ______

Data:  ___/___/____                                          Kms.: ______ Data:  ___/___/____                                          Kms.: ______












