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LOCALIZAÇÃO DAS ETIQUETAS

•�Leia�o�Manual�do�Proprietário,� realize�a�manutenção�
periódica�e�conduza�com�segurança.

•�Utilize�sempre�o�capacete�devidamente�colocado�e�ajustado.
•�Seja�cuidadoso�com�o�sistema�de�escape�pois�este�alcança�
temperaturas�elevadas.

•�Evite�que,�especialmente�as�crianças,�toquem�no�sistema�de�
escape.

•�Por�motivos�de�segurança,�não�modifique�ou�altere�o�veículo.
•�Este�veículo�foi�projetado�para�transportar�um�condutor�e�
um�passageiro.

PRECAUÇÃO

•�Limite�de�carga�do�compartimento�debaixo�do�assento:�10�kg.
•�O� interior�do�compartimento�debaixo�do�assento�pode�
aquecer�devido�à�temperatura�do�motor.�Por�este�motivo,�não�
introduza�objetos�que�possam�ser�danificados�pelo�calor.
•�Certifique-se�de�que�o�assento�fica�sempre�bem�fechado.�Caso�
contrário,�poderá�abrir-se�enquanto�conduz�e�pôr�em�risco�a�
sua�segurança.
•�Não�introduza�neste�compartimento�materiais�ácidos�como�
pesticidas�agrícolas�ou�fertilizantes�pois�podem�derramar�e�
oxidar�o�quadro.
•�Durante�a�lavagem�do�veículo,�tenha�em�consideração�que�a�
água�poderá�entrar�no�compartimento�debaixo�do�assento.�
Seja�cuidadoso�se�guardar�objetos�importantes.

①

•��Antes�de� iniciar�a�condução,�verifique�os�pontos� incluídos�

na� secção� “Comprovações�antes�de�conduzir”� tais� como,� a�
pressão�de�ar,�danos,�gretas,�desgaste�excessivo,�etc.

PRESSÃO�DOS�PNEUS:�
�������������DIA.�2,00�kg/cm2����TRAS.�2,25�kg/cm2�(sem�passageiro)
�������������DIA.�2,00�kg/cm2���TRAS.�2,50�kg/cm2�(com�passageiro)
DIMENSÕES:�DIA.�120/70-14�55L����
�����������������������TRAS.�140/60-14�64L

②

■�Uma�vez�que�a�informação�contida�nas�etiquetas�é�de�extrema�importância�para�assegurar�a�segurança�da�condução,�certifique-se�de�que�as�lê�atentamente:

①

② ③

③

④
④

•��Peso�máximo�permitido�no�compartimento:�10�kg

•��Antes�de� iniciar� a� condução,�verifique�os�pontos� incluídos�

na� secção� “Comprovações�antes�de�conduzir”� tais� como,� a�
pressão�de�ar,�danos,�gretas,�desgaste�excessivo,�etc.

PRESSÃO�DOS�PNEUS:�
��������DIA.�2,00�kg/cm2����TRAS.�2,25�kg/cm2�(sem�passageiro)
��������DIA.�2,00�kg/cm2���TRAS.�2,50�kg/cm2�(com�passageiro)
DIMENSÕES:�DIA.�120/70-14�55L����
������������������������TRAS.�140/60-14�64L

•��Peso�máximo�permitido�no�compartimento:�10�kg

Steezer�125

Steezer�125-S

PRECAUÇÃO

PRECAUÇÃO

PRECAUÇÃO
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●�����Para�garantir�uma�condução�segura�é�essencial�a�utilização�de�

um�equipamento�adequado�e�cómodo.�Adeqúe�a�sua�condução�

às�condições�de�trânsito,�mantenha�sempre�a�calma�e�tenha�

uma�postura�de�condução�cómoda�e�segura.

●�����Ao�estrear�um�veículo�novo,�os�condutores�tendem�a�extremar�

a�precaução.�No�entanto,�após�o�uso�continuado�do�mesmo,�

verifica-se�que�muito�acidentes�ocorrem�devido�ao�excesso�de�

confiança�e�à�falta�de�prudência.�

●�����Durante�a�condução�do�veículo�tenha�em�atenção�as�etiquetas�

de�aviso�do�motociclo.

 

  
  

ANTES�DE�CONDUZIR
●�����Este�veículo�foi�homologado�para�ser�utilizado�por�apenas�2�ocupantes.�

●�����Inspecione,�diariamente,�o�motociclo�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.

  

4

•�Este�veículo�foi�homologado�e�projetado�para�ser�utilizado�por�

apenas�2�ocupantes.�Se�utilizar�o�motociclo�com�mais�de�2�

ocupantes,�poderá�provocar�o�comportamento�anómalo�do�mesmo�

e�ocasionar�um�acidente.

•�Se�utilizar�este�veículo�com�mais�de�2�ocupantes,�perderá�a�

garantia�sobre�o�uso�do�mesmo.

CONDUÇÃO�SEGURA����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

PARA�UMA�CONDUÇÃO�SEGURA

•�Leia�atentamente�o�Manual�de�Utilizador�e�conduza�de�forma�prudente�
e�segura.

•�Utilize�sempre�o�capacete�devidamente�encaixado�e�ajustado�com�a�
correia�de�fixação.�Se�o�capacete�não�estiver�bem�ajustado,�poderá�
provocar-lhe�danos�em�caso�de�queda.

•�Respeite�os�limites�de�velocidade.
•�A�ponteira�de�escape�poderá�atingir�temperaturas�muito�elevadas.�
Estacione�o�seu�veículo�em�zonas�seguras�onde�seja�improvável�que�
alguém�lhe�toque�acidentalmente.

•�Não�faça�modificações�no�sistema�de�escape�pois�são�ilegais.
•�Realize� a�manutenção�do� seu� veículo� conforme� o�Plano�de�
Manutenção.

•�Este�veículo�foi�homologado�para�ser�utilizado�por�apenas�2�ocupantes.

PRECAUÇÃO

PRECAUÇÃO
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CONDUÇÃO�SEGURA����������������������������������������������������������������������������������������

PARA�UMA�CONDUÇÃO�SEGURA

●�����Agarre,�com�firmeza,�o�guiador�com�ambas�as�mãos.�Nunca�conduza�só�

com�uma�mão�no�guiador.

●�����Antes�de�iniciar�a�condução,�certifique-se�de�que�a�carga�está�

devidamente�acondicionada�e�segura.

●�����Durante�o�abastecimento�de�combustível�do�veículo,�desligue�o�motor�e�

seja�especialmente�cuidadoso�com�os�produtos�inflamáveis.

•�Se�durante�a�condução�do�motociclo,�soltar�uma�mão�(ou�ambas)�

do�guiador�ou�levantar�a�roda�dianteira/traseira,�poderá�provocar�a�

queda�do�veículo,�com�consequentes�danos�pessoais�graves,�

inclusive�a�morte.

•�Não� transporte�crianças�no�motociclo�pois,�durante�uma�

aceleração�ou�travagem�brusca,�poderão�cair�e�sofrer� lesões�

graves.

PRECAUÇÃO
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CONDUÇÃO�SEGURA����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

●���O�sistema�de�escape�liberta�substâncias�nocivas�como�o�monóxido�de�

carbono.�Por�esse�motivo,�arranque�sempre�o�motor�em�locais�bem�

ventilados.

PARA�UMA�CONDUÇÃO�SEGURA

EQUIPAMENTO�CORRETO

��Utilize�camisolas�ou�
casacos�adequados�e�
com�mangas�
ajustadas.

Utilize�sempre�calçado,�
de�número�correto�
ecom�pouco�ou�nenhum�
tacão

Utilize�sempre�capacete�e�
prenda-o�com�a�correia�do�
queixo�devidamente�
ajustada.

Utilize�sempre�luvas.

•��Durante�o�arranque�do�veículosão�emitidas�substâncias�nocivas�como�

o�CO�(monóxido�de�carbono)�que�podem�resultar�num�estado�de�

inconsciência�em�espaços�pouco�ventilados.

PRECAUÇÃO
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CONDUÇÃO�SEGURA����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  
●�����Sempre�que�transporte�carga,�deverá�ter�em�conta�que�esta�poderá�provocar�

alterações�na�condução�do�motociclo,�sobretudo�nas�curvas.��

●����Certifique-se�de�que�não�sobrecarrega�o�motociclo�pois�isso�poderia�afetar�a�

estabilidade�e�o�equilíbrio�do�mesmo�durante�a�condução.

●����Nunca�tape�o�farol�dianteiro�com�a�carga�pois�iria�ocultar�a�fonte�luminosa�

do�veículo�e�poderia�danificar�a�tulipa�ou�a�carga.�

PARA�UMA�CONDUÇÃO�SEGURA

•��Conduzir�sem�utilizar�capacete�ou�com�o�capacete�mal�apertado�

pode�causar-lhe�graves�danos�pessoais,�inclusive�a�morte,�como�

consequência�de�uma�queda.��

•��Se�utilizar�um�capacete�do�tipo�“jet”�ou�aberto,�use�óculos�de�

proteção�pois�os�pequenos�objetos�existentes�no�ar�poderão�

provocar-lhe�lesões�oculares.��

•��A�utilização�de�roupa�larga�por�parte�do�condutor,�bem�como�do�

passageiro,�pode�resultar�numa�situação�perigosa�e�originar�um�

acidente�caso�esta�se�prenda�nas�partes�móveis�do�motociclo.��

•��Ajude�a�evitar�acidentes:

-�Utilize�roupas�de�cores�chamativas�ou�com�elementos�refletores.�

-�Não�conduza�na�zona�de�ângulo�morto�de�outro�veículo.

CARGA

Apertado�firmemente

Carga�máxima�do�porta�bagagens�debaixo�do�assento:�10�kg

PRECAUÇÃO
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●�  ��A�modificação�da�estrutura�ou�do�funcionamento�do�veículo�pode�
afetar�a�sua�manobrabilidade�e�aumentar�o�nível�de�ruído�do�tubo�de�
escape,�diminuindo�significativamente�o�tempo�de�vida�útil�do�veículo.�
As�modificações,�para�além�de�serem�proibidas�por�lei,�prejudicam�todas�
as�pessoas.�Lembre-se�que�as�modificações�não�são�cobertas�pela�
garantia.��

●�  ��À�exceção�dos�elementos�estabelecidos�pela�DAELIM�MOTOR�CO.,�
LTD.,�não� instale�nenhum�dispositivo� luminoso�adicional�para�
evitar�a�descarga�antecipada�da�bateria.
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CONDUÇÃO�SEGURA�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

PARA�UMA�CONDUÇÃO�SEGURA

MODIFICAÇÕES

ACESSÓRIOS

•��Ao� instalar� acessórios� tenha�especial� cuidado�para�não�

danificar�a�cablagem�pois�poderia�causar�um�curto-circuito��e�

originar�um�eventual�incêndio.�

•��Não� instale� acessórios� elétricos�que�aumentem�o�consumo�

elétrico�pois� isso�poderia� afetar�negativamente�a� instalação�

elétrica�do�veículo.

•��Não�fixe�adesivos�autocolantes�nas�barras�das�forquilhas�pois�

estes�poderiam�danificar�os�retentores,�provocar�fugas�de�óleo�

e�originar�o�mau�funcionamento�da�suspensão.

•  Se�o�seu�motociclo�estiver�a�ser�rebocado�por�um�carro�ou�se�estiver�a�
utilizar�o�seu�veículo�para�rebocar�outros,�esteja�atento�às�paragens�

repentinas�de�forma�a��reagir�atempadamente�e�evitar�acidentes.�

•  Se�utilizar�acessórios�não�originais�com�dimensões�diferentes�do�original,�
pode�pôr�em�causa�asegurança�da�conduçãoedos�ocupantes�do�veículo

•��Não�transporte�carga�excepto�nos�locais�designados�para�o�efeito.�

Uma�carga�excessiva�sobre�a�plataforma�plana�pode�danificar�as�

peças�de�plástico�da�carenagem�e,�para�além�disso,�provocar�a�

instabilidade�da�direção,�especialmente�nas�curvas.��

•��Se�utilizar�correias�para�prender�a�carga,�certifique-se�de�que�esta�

fica�firmemente�presa�e�que�as�correias�não�irão�introduzir-se�nas�

rodas�do�veículo.�Caso�contrário,�poderão�provocar�a�queda�do�

veículo�com�consequentes�danos�pessoais�graves.��

PRECAUÇÃO

PRECAUÇÃO

PRECAUÇÃO
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CONDUÇÃO�SEGURA���������������������������������������������������������������������������

●����Preste�especial�atenção�e�advirta�o�seu�passageiro�para�o�perigo�de�este�

queimar-se�com�a�ponteira�de�escape�durante�a�condução.�

●���Em�locais�muito�movimentados,�evite�estacionar�o�veículo�

unicamente�com�o�descanso�lateral.�Caso�contrário,�se�as�crianças�

lhe�tocarem�acidentalmente,�o�descanso�lateral�poderá�ceder�e�o�

veículo�tombar�causando-lhes�ferimentos�graves.�

PARA�UMA�CONDUÇÃO�SEGURA

PONTEIRA�DE�ESCAPE

•��Evite� estacionar� o� veículo� em� zonas�movimentadas,�

especialmente�com�crianças,� �de�forma�a�evitar�que�alguém�se�

queime�acidentalmente�na�ponteira�de�escape.�

•��Se�o�passageiro�apoiar�a�perna�sobre�a�ponteira�de�escape�poderá�

sofrer�queimaduras�graves.��

•��Se�qualquer�elemento�de�plástico�entrar�em�contacto�com�a�

ponteira�de�escape�poderá�inflamar-se�e�provocar�um�incêndio.��

DESCANSO�LATERAL

PRECAUÇÃO
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CONDUÇÃO�SEGURA������������������������������������������������������������������������������������������������

Ter�uma�postura�de�condução�correta�e�adequada�é�um�requisito�

fundamental�para�assegurar�uma�condução�segura.��

①�Olhos:�Olhe�para�a�frente;�o�seu�campo�de�visão�deverá�ser�amplo.

②�Ombros:�Relaxados.�

③�Braços:�Relaxe�e�dobre�os�braços�deixando-os�atuar�como�um

����elástico.

④�Mãos:�Agarre�os�punhos�mantendo�uma�distância�de�um�dedo�em

����relação�ao�seu�extremo�interior�para�facilitar�o�acionamento�dos�

����comutadores�e�das�manetes.�

⑤�Pulso:�Adote�uma�posição�que�lhe�permita�liberdade�de�movimentos�

����sem�aplicar�demasiada�força�nos�ombros�e�nos�braços.�

⑥�Pés,�Joelhos:�Situe�os�pés�sobre�a�plataforma�plana�e�afaste�os�joelhos�

����da�carroçaria�do�veículo.

 

①

②

③

④

⑤

⑥

CONSELHOS�PARA�UMA�CONDUÇÃO�SEGURA

POSIÇÃO�DE�CONDUÇÃO



목�����차

11

CONDUÇÃO�SEGURA��������������������������������������������������������������������������������������������������������

CONSELHOS�PARA�UMA�CONDUÇÃO�SEGURA

 

 

①�Mãos:�Segure-se�à�pega�traseira.

②�Pés�e�Joelhos:�Coloque�os�pés�sobre�os�pedais�traseiros�e�

����mantenha�os�joelhos�próximos�do�corpo.

POSIÇÃODO�PASSAGEIRO

•��Se�o�passageiro�não�se�segura�à�pega�traseira�ou�não�coloca�

os�pés�nos�devidos�pedais,�pode�cair�do�veículo�durante�o�

arranque,�travagem�ou�nas�curvas,�podendo�sofrer�ferimentos�

graves�e,�inclusive,�morrer.�

•��Não�acelere�o�veículo�quando�este�está�apoiado�no�descanso�

principal.�O�passageiro� ao� sentar-sepode�causar�o� contacto�

brusco�entre�a� roda� traseira�e�o�solo,�originando�o�arranque�

bruscodo�motociclo�e�uma�possível�queda�do�passageiro�com�

consequentes�ferimentos�graves,�inclusive,�a�morte.

AVISO

①

②
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CONDUÇÃO�SEGURA����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

CONSELHOS�PARA�UMA�CONDUÇÃO�SEGURA

 

●�    Antes�de�iniciar�a�marcha,�observe�o�espaço�à�sua�volta�para�evitar�
acidentes.

①�Monte�o�veículo�após�recolher�os�descansos�lateral�e/ou�central.

②�Acione�a�manete�do�travão�e�pressione�o�botão�de�arranque.

③�Observe�o�espaço�que�o�rodeia�e�certifique-se�de�que�é�seguro�iniciar

�����a�marcha�e�incorporar-se�no�trânsito.�Sinalize,�utilizando�o�pisca�

�����correspondente,�a�direção�que�vai�seguir,�liberte�a�manete�e�inicie�

�����lentamente�a�marcha.

ARRANQUE

•    Coloque�o�descanso�lateral�na�sua�posição�original.�Se�não�o�

fizer�poderá�provocar�a�queda�do�veículo.��

•   Conduza�unicamente�em�estrada.�Se�conduzir�pelos�passeios�

poderá�provocar�acidentes.��Para�além�disso,�a�deformação�da�

roda�ao�subir�os�passeios�provoca�a�instabilidade�do�motociclo�

e�aumenta�o�risco�de�queda,�com�consequentes�danos�graves.

•   Se�uma�parte�do�corpo,�como�a�perna�ou�a�mão,�entrar�em�

contacto�com�as�rodas,�poderá�sofrer�graves�danos�pessoais.

•   Não�conduza�em�estradas�de�gravilha.�Se�entrar�gravilha�na�

roda�ou�na�carcaça�do�motor,� o�veículo�poderá� tombar�e�o�

condutor�poderá�magoar-se.��

PRECAUÇÃO
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CONDUÇÃO�SEGURA������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

O�princípio�básico�para�efetuar�as�curvas�é�manter�o�equilíbrio�entre�

a�força�centrífuga,�que�impulsiona�o�veículo�para�o�exterior�da�curva,�

e�a�gravidade,�que�o�empurra�para�dentro.

��O�aumento�da�força�centrífuga�é�inversamente�proporcional�ao�raio�

da�curva�e�proporcional�ao�quadrado�da�velocidade.�Desacelere�antes�

de�efetuar�a�curva�para�diminuir�a�força�centrífuga.

CONSELHOS�PARA�UMA�CONDUÇÃO�SEGURA

EQUILÍBRIO�DE�FORÇAS�DURANTE�A�CONDUÇÃO EFEITO�DA�VELOCIDADE

•    Conduzir�em�excesso�de�velocidade�afeta�negativamente�a�segurança�da�
condução�e�aumenta�o�risco�de�acidentes.

FORÇA�

CENTRÍFUGA

GRAVIDADE

PRECAUÇÃO
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CONDUÇÃO�SEGURA������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

CONSELHOS�PARA�UMA�CONDUÇÃO�SEGURA

�●  O�princípio�básico�para�efetuar�as�curvas�é�alcançar�o�equilíbrio,�

combinando�a�força�centrífuga�e�a�gravidade.�Em�seguida,�são�

apresentadas�três�maneiras�diferentes�de�efetuar�as�curvas.�Em�todas�

elas,�deve�manter�a�cabeça�erguida�e�uma�visão�horizontal.

[O�CONDUTOR�INCLINA-SE�COM�O�VEÍCULO]

Neste�estilo�de�realização�de�curvas�o�veículo�e�o�condutor�estão�

alinhados��inclinando-se,�ambos,�ao�mesmo�tempo.

Esta�é�a�postura�mais�natural�e�correta�e,�por�esse�motivo,�deverá�ser�

bem��praticada.

[O�CONDUTOR�INCLINA-SE�MAIS�DO�QUE�O�VEÍCULO]

�Neste�estilo�de�realização�de�curvas�o�condutor�inclina-se�para�

dentro,�mais�do�que�o�veículo.�É�adequado�para�uma�condução�com�

chuva�ou�em�estradas�escorregadias�pois�proporciona�uma�maior��

aderência.

No�entanto,�deve-se�prestar�especial�atenção�porque�o�campo�visual�

frontal�fica�limitado�ao�inclinar-se�mais�o�condutor�do�que�o�veículo.

3�ESTILOS�DE�REALIZAÇÃO�DE�CURVAS
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CONDUÇÃO�SEGURA������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

[O�CONDUTOR�INCLINA-SE�MENOS�DO�QUE�O�VEÍCULO]

Neste�estilo�de�realização�de�curvas,�o�veículo�inclina-se�mais�para�o�

interior�da�curva�do�que�o�condutor;� trata-se,�portanto,�do�estilo�

contrário�ao�anteriormente�explicado.�Este�estilo�é�mais�indicado�para�

curvas�rápidas�e�o�condutor�conta�com�um�campo�de�visão�frontal�

mais�amplo.�No�entanto,�deverá�prestar�especial�atenção�pois��existe�

o�perigo�de�o�motociclo�derrapar�nessas�circunstâncias.

①. Desacelere�e�reduza�a�velocidade�utilizando�o�travão�dianteiro�e��

������traseiro.
②. Incline�o�veículo�para�o�centro�da�curva,�conduzindo�lentamente�a

�����uma�velocidade�constante.
③.�Acelere�gradualmente.

CONSELHOS�PARA�UMA�CONDUÇÃO�SEGURA

MÉTODO�DE�CURVAR
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CONDUÇÃO�SEGURA�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

CONSELHOS�PARA�UMA�CONDUÇÃO�SEGURA

●��Desacelere� e� reduza� a� velocidade�utilizando� o� travão�do�motor.�

Mantenha�o�veículo�em�linha�reta�e�trave�utilizando�o�travão�dianteiro�e�

traseiro�em�simultâneo.

Velocidade�doveículo:�50�Km/h

Pratique�o�método�de�travagem�para�evitar�acidentes.

A�força�do�impacto�é�proporcional�à�velocidade�e�ao�peso.�O�impacto�

de�uma�colisão�com�um�muro�de�betão�a�50�km/h�é�comparável�à�de�

uma�queda�livre�de�uma�altura�de�10�m.

MÉTODO�DE�TRAVAGEM

COMPARAÇÃO�DA�DISTÂNCIA�DE�TRAVAGEM�
(ESTRADA�COM�PISO�NORMAL)

IMPACTO�NUMA�COLISÃO

Se�utilizar�o�travãodianteiro�e�otraseiro

Se�utilizar�apenas�otravãodianteiro

Se�utilizar�apenas�otravãotraseiro



목�����차

17

CONDUÇÃO�SEGURA������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

● �O�veículo�travadevido�ao�atrito�existente�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�pois�diminui�o�atrito�entre�os�pneus�e�

a�superfície.

Devido�à�inércia,�oveículo�não�para�de�forma�imediata�após�acionar�

os�travões.�

CONSELHOS�PARA�UMA�CONDUÇÃO�SEGURA

COMPARAÇÃO�DO�ESTADO�DA�ESTRADA LIMITAÇÃO�DO�EFEITO�DE�TRAVAGEM�(INÉRCIA)

PNEUNOVO

PNEUNOVOEM�
DIA�DE�CHUVA

PNEUDESGASTADO�
EM�DIA�DE�CHUVA�
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● Não�conduza�dentro�da�zona�de�curva�dos�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�CURVADA�RODA�DIANTEIRA�ETRASEIRA]

É�a�distância�entre�a�trajetória�da�roda�dianteira�e�a�traseira�e�

aumenta�proporcionalmente�ao�comprimento�do�veículo.

CONDUÇÃO�SEGURA������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

CONSELHOS�PARA�UMA�CONDUÇÃO�SEGURA

PRECAUÇÕES�AO�CONDUZIR�EM�ESTRADA

•���Se�conduzir�em�ziguezague�poderá�colidir�com�outro�veículo�e�

provocar�um�acidente�com�consequências�graves.

PRECAUÇÃO
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CARACTERÍSTICAS�TÉCNICAS

D A D OS  DADOS
ELEMENTO ELEMENTO

DIA.

TRAS

DIA.

TRAS

DIA.

TRAS

2,060�x�735�x�1,320

1,390

104

770

149

2

4�Tempos,�refrigerado�por�

água

124.9

56.0�x�50.7

Motor�de�arranque

CVT

1,0

CDI

12V�10Ah�(Tipo�MF)

9.6�(2.2)

GASOLINA

120/70-14

140/60-14

CR8EH-9

15/30

1.0

Steezer�125 Steezer�125-S Steezer�125 Steezer�125-S

2,060�x�735�x�1,320

1,390

←

785

154

←

←

←

←

←

←�

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

COMPRIMENTO�x��LARGURA�x�
ALTURA�(mm) SISTEMA�DE�IGNIÇÃO

CAPACIDADE�DA�BATERIA

CAPACIDADE�DE�
COMBUSTÍVEL/RESERVA�(l)

COMBUSTÍVEL

TAMANHO�DOS�
PNEUS

SUSPENSÃO

TRAVÃO

VELA

FUSÍVEIS�(A)

LÍQUIDO�REFRIGERANTE�(l)

DISTÂNCIA�ENTRE�EIXOS�(mm)

DISTÂNCIA�MÍNIMA�AO�SOLO�
(mm)

ALTURA�DO�ASSENTO�(mm)

PESO�EM�SECO�(kg)

LUGARES

TIPO�DE�MOTOR

CILINDRADA�(cc)

DIÂMETRO�x�CURSO�(mm)

SISTEMA�DE�ARRANQUE

TIPO�DE�TRANSMISSÃO

ÓLEO�DE�MOTOR�(l)

�FORQUILHA�
TELESCÓPICA

BASCULANTE�COM�
AMORTECEDORES

DISCO�HIDRÁULICO

DISCO�HIDRÁULICO



목�����차

20

LOCALIZAÇÃO�DOS�COMPONENTES

MANETE�DO�TRAVÃO�
DIANTEIRO

BATERIA

IGNIÇÃO

BOTÃO DE 
ABERTURA�

DO 
ASSENTO

PEGA�TRASEIRA�

PONTEIRA�DE�
ESCAPE

PEDAIS�DO�PASSAGEIROVARETA�DO�NÍVEL�DE�
ÓLEO PROTEÇÃO�DO�RADIADOR

PNEU

DEPÓSITO�DE�
RESERVA

FUSÍVEL

�����STEEZER

LADO�DIREITO�DO�VEÍCULO

PORTA-LUVAS�
CENTRAL
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MANETE�DO�TRAVÃO�
TRASEIRO

RECETOR�(CHAVE�
INTELIGENTE)�

BOCAL DO 
DEPÓSITO�DE�
COMBUSTÍVEL

SUPORTE�
TRASEIRO

FAROLIM�TRASEIRO

FAROL�

PARA-LAMAS�
DIANTEIRO�

SUSPENSÃO�
DIANTEIRA�

DISCO�DO�TRAVÃO

PINÇA�DO�TRAVÃO
DESCANSO�CENTRAL

FILTRO�DO�AR

DESCANSO�LATERAL�

STEEZER�

ASSENTO

LOCALIZAÇÃO�DOS�COMPONENTES

LADO�ESQUERDO�DO�VEÍCULO
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MANETE�DO�TRAVÃO�
DIANTEIRO

BATERIA����FUSÍVEL

IGNIÇÃO

BOTÃO DE 
ABERTURA�DO�

ASSENTO

PEGA�TRASEIRA

PONTEIRA�DE�
ESCAPE

PEDAIS�DO�
PASSAGEIRO

VARETA�DO�NÍVEL�
DE ÓLEO

PROTEÇÃO�DO�
RADIADOR�

PNEU

DEPÓSITO�DE�
RESERVA�

STEEZER-S�

PORTA-LUVAS�
CENTRAL

LOCALIZAÇÃO�DOS�COMPONENTES

LADO�DIREITO�DO�VEÍCULO
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MANETE�DO�TRAVÃO�TRASEIRO

RECETOR�(CHAVE�
INTELIGENTE)�

BOCAL DO 
DEPÓSITO�DE�
COMBUSTÍVEL

PEGA�TRASEIRA

FAROLIM�TRASEIRO
FAROL

GUARDA-LAMAS�
DIANTEIRO

SUSPENSÃO�
DIANTEIRA

DISCO�DO�TRAVÃO
PINÇA�DO�TRAVÃO DESCANSO�CENTRAL

FILTRO�DO�AR�

DESCANSO�
LATERAL

STEEZER-S�

ASSENTO

LOCALIZAÇÃO�DE�LOS�COMPONENTES�

LADO�ESQUERDO�DO�VEÍCULO
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O�número�do� quadro� é� necessário� para�

registar�o�seu�veículo�e�efetuar�substituições�

de�peças.�

Também�ser-lhe-á�útil� em�caso�de� roubo�

do�veículo.�Assim�sendo,�deverá�anotar� e�

guardar�o�número�do�quadro�fora�do�próprio�

veículo.

[NÚMERO�DOQUADRO]

O�número�do�quadro�pode� ser�visto�pela�

cava�da�roda�dianteira�sobre�o�tubo�principal�

do�quadro,�junto�à�buzina.

[NÚMERO�DO�MOTOR]�

O�número�do�motor�está�gravado�debaixo�do��

cárter�motor.

[PLACA�DE�HOMOLOGAÇÃO]�
A�placa�de�homologação�encontra-se�na�lateral�

direita�do�quadro�junto�aotubo�inferior�traseiro.

LOCALIZAÇÃO�DO�NÚMERO��

DOQUADRO��������������������������������

QUILHA�DIANTEIRA

NÚMERO�DO�MOTOR
PLACA�DE�HOMOLOGAÇÃO

PARA-LAMAS�
DIANTEIRO

�BUZINA

NÚMERO�DOQUADRO



목�����차

�●�[VELOCÍMETRO]
     �Mostra�a�velocidade�do�veículo.�Para�uma�
����condução�segura,�respeite�os�limites�de�
����velocidade�recomendados.
�●�[CONTA-QUILÓMETROS�TOTAL]
����Mostra�a�quilometragem�total�realizada�pelo�
����veículo.
�●�[CONTA-QUILÓMETROS�PARCIAL�(TRIP)]
����Antes�de�arrancar,�prima�o�botão�SET�e�
����selecione��TRIP.�Se�mantiver�esse�botão�
����pressionado�por�mais�de�2�segundos,�ficará�a�
����"0".�Se�premir�novamente�alterar-se-á�para�
����conta-quilómetros�total

�●�[RELÓGIO�(AJUSTE)]
 ����Prima�o�botão�SET�por�mais�de�3�segundos�e�
����prima�o�botão�MODE�para�selecionar�o�modo�
����ODO.
����Se�as�cifras�da�hora�piscarem,�pode�fixar�a�
���hora�desejada�pressionando�o�botão�SET.

● [NÍVEL�DE�TEMPERATURA�DO�LIQ.�
��REFRIGERANTE]
���Mostra�a�temperatura�do�líquido�
��refrigerante�do�motor.�Se�onível�de�
��temperatura�estiver�na�zona�central�
��significa�que�o�motor�se�encontra�a
��funcionar�em�condições�normais.

�● [NÍVEL�DE�COMBUSTÍVEL]

• �Onívelde�combustível�indica�a�quantidade�de�
combustívelexistente�nodepósito.�À�medida�
quea�gasolina�é�consumida,�o�ponteiro�
denívelmover-se-á�desde�"IIIIII"�para�"I".�
Quando�o�ponteiro�do�nível�de�combustível�
estiver�em�“I”,�deveráabastecer�o�motociclo�
com�gasolina�o�mais�rapidamente�possível.� 
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PAINEL�DE�INSTRUMENTOS

•  Para�colocar�o�conta-quilómetros�parcial�a�

zeros,�deverá�manter�o�botão�SET�pressionado�
por�mais�de�2�segundos�no�modo�TRIP.

INDICADOR�DE�

PISCAS

NÍVEL�DE�
TEMPERATURA�

DO�LIQ.�
REFRIGERANTE

VELOCÍMETRO

INDICADORFUNCIONAMENTO�
DO�MOTOR 

CONTA-QUILÓMETROS

RELÓGIO NÍVEL�

DECOMBUSTÍVEL

INDICADOR�DE�
MÁXIMOS

NÍVEL�DE�COMBUSTÍVEL

•  Se�conduzir,�continuamente,�com�o�
indicador�de�combustível�na�zona�“I”,�
agasolina�poderá�esgotar-se�totalmente.�Se�
tal�ocorrer,�o�veículo�parará�na�estrada�
podendo�causar�um�acidente�com�danos�
pessoais�graves,�inclusive,�a�morte.

CAPACIDADE�DO�DEPÓSITO�
DE�GASOLINA

CAPACIDADE�DA�RESERVA

9.6�L 2.2L

BOTÃO�"SET"�(AJUSTE) BOTÃO�"MODE"�
(MODO)

AVISO

PRECAUÇÃO
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●��[INDICADOR�DE�PISCAS]

Se�acionar�o�comutador�dos�piscas,�com�
aignição�na�posição�����ON,�o�indicador�do�lado�
correspondente�começará�a�piscar�no�painel�de�
instrumentos�em�simultâneo�com�os�piscas�
desse�mesmo�lado.

●��[INDICADOR�DOFUNCIONAMENTO�DO�
MOTOR]

Este�indicador�iluminar-se-áquandoum�sensor�
relacionado�como�controlo�do�motor�oucomo�
sistema�de�emissões�de�gases�detetar�uma�
anomalia.�Se�issoocorrer,dirija-se�o�mais�
rapidamente�possívela�uma�oficina�Daelim�para�
que�seja�efetuada�a�sua�reparação.

①�Pressionar�o�botão
-�Sepressionar�o�botão,�a�chave�inteligenteconectar-
se-ácomoveículoe,�em�seguida,�a�ignição�iluminar-se-
ácom�uma�cor�azul.�Deverá,�em�menos�de�5�segundos,�
rodar�o�botão�da�posição�������(OFF)�para�a�posição���
������(ON).
②�������(ON)
��Nesta�posição,o�motor�está�pronto�para�
entrar�em�funcionamento.�Rode�o�botão�
quando�as�luzes�azuis�começarem�a�piscar�
(será�fornecida�energia�ao�sistema�elétrico).

③��������(OFF)
-�Nesta�posiçãoo�motor�para.
④���������(BLOQUEIO�DA�DIREÇÃO)
-�Prima�o�botãoe�rode-o�para�a�esquerda�
���para�bloqueara�direção.�Para�desbloquear
���a�direção,�pressioneobotão�e,�se�existir�
���confirmação�da�chave�inteligente,�poderá
���rodar�o�botão.
⑤��Abertura�dotampão�de�gasolina
-�Pressione�o�botão�e�rode-o�para�a�
���esquerda,�apósaconfirmaçãoda�chave�
���inteligente,eotampão�do�bocaldo�depósito�
���de�gasolina�abrir-se-á.
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INDICADORES

•  Se�circular�continuamente�com�o�indicador�de�

funcionamento�do�motor�iluminado,�pode�provocar�
danos�no�sistema�de�controlo�de�emissões�afetando�o�
rendimento�e�o�consumo�do�veículo.�Para�além�disso,�
pode�aumentar�o�nível�de�contaminação�do�veículo.

•  Se�circular�com�o�indicador�de�funcionamento�do�

motor�iluminado�pode�danificar�o�catalisador�
reduzindo�a�potência�do�motor.�Dirija-se�a�uma�
oficina�especializada�Daelim�para�que�seja�efetuada�a�
sua�reparação.

IGNIÇÃO

IGNIÇÃO

CHAVE�
INTELIGENTE

BOTÃO
•  Achave�inteligente�fica�operacional�em�locais�a�um�

metro�de�distância�da�antena.

•  Ao�estacionar�oveículo,�certifique-se�de�rodar�o�

botão�para�a�posiçãoOFF�ou�LOCK.

•  Neste�veículo,�como�utiliza�uma�chave�inteligente,�

basta�pressionar�o�botão�de�arranque�para�colocar�o�
motociclo�em�marcha.

•  Se�oveículoestiver�em�ordem�de�marcha,�ofarol�

estará�sempre�iluminado.�Se�modificar,��
intencionalmente,o�esquema�elétrico�para�apagar�as�
luzes�dofarol,�poderá�provocar�acidentes�durante�a�
condução�noturna.

목�����차CONSELHOS�SOBRE�OS�COMANDOS

COMO�UTILIZAR�OPAINEL�DE�INSTRUMENTOS��������������USO�DOS�COMUTADORES

PRECAUÇÃO

PRECAUÇÃO
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Rode�a�igniçãopara�a�posição�����(ON),�acione�a�

manete�do�travão�traseiro�e�prima�o�botão�de�

arranque�para�que�o�motor�possa�arrancar�(as�luzes�

iluminar-se-ão).

Utilizeo�interruptor�de�paragem�de�
emergência�para�parar�o�motor.�

<Sistema�de�iluminação�dofarol>
Quando�oveículoentra�em�funcionamento,�ofarol�
ilumina-se.
Para� evitar� a� descarga� da� bateria,� este�
veículopossui� um� sistema�de� iluminação�
automático�dofarol�que� funciona� somente�
quandoo�motor�está�em�funcionamento.

<Comutação�deluzesmédios-�máximos>

����������(Máximos)…Utilizados�para�iluminar

�����������a�longa�distância

����������(Médios)…Utilizados�para�iluminar�a��

����������curta�distância
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•  O�feixe�de� luz�de�máximos�deve�ser�

somente�utilizado�em�ocasiões�em�que�
não�perturbe�os�restantes�condutores.�

BOTÃO�DE�ARRANQUE

INTERRUPTOR�DE�
PARAGEM��DE�
EMERGÊNCIA

BOTÃO�DE�ARRANQUE

INTERRUPTOR�DE�PARAGEM�DE�
EMERGÊNCIA

COMUTADOR�DE�LUZES�DE�
MÉDIOS/MÁXIMOS

COMUTADOR�DE�LUZES�DE�MÉDIOS/
MÁXIMOS

•  Não�utilize�o�interruptor�de�paragem�de�emergência�
exceto�em�caso�de�emergência�ou�de�paragem�do�
veículo�.

•  Se�acionar�o� interruptor�de�parada�de�emergência�
para�a�posição������(OFF)�enquanto�o�veículo�está�em�
marcha,�o�motor�parará�podendo�provocar�uma�
colisão,� a� queda�do� veículo,� etc.� e� ocasionar�
ferimentos�graves,�inclusive�a�morte.

•  O�sistema�de�iluminação�"sempreligado"�

proporciona�ao�condutor�uma�condução�
segura�já�que�aumenta�a�visibilidade�do�
motociclo�na�estrada.�Este�sistema�é�muito�
útil�e�apresenta�bons�resultados�sobretudo�ao�
final�do�dia�ou�em�dias�de�mau�tempo.�No�
entanto,�deve�utilizar�o�feixe�de�luz�de�médios�
para�encadear�os�condutores�dos�veículos�
que�circulam�em�sentido�contrário.�

•  Se�não�acionar�a�manete�do�travão�dianteiro�

ou�traseiro,�o�motor�não�arrancará.
•  Com�o�motor�em�funcionamento,�não�acelere�

ao�mesmo�tempo�que�aciona�a�manete�do�
travão.�Se�o�fizer,�poderá�causar�danos�na�
transmissão�e�encurtar�a�sua�durabilidade.�Se�
libertar�rapidamente�os�travões�poderá�causar�
um�acidente�devidoa�um�arranque�brusco.

목�����차CONSELHOS�SOBRE�OS�COMANDOS�

USO�DOS�COMUTADORES

PRECAUÇÃO

PRECAUÇÃO

PRECAUÇÃO

PRECAUÇÃO
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Se�o�botão�da�igniçãoestiver�na�posição��������(ON),�prima-o�2�
ou�3�vezes.�Este�botão�serve�para�alertar�os�outros�condutores�
sobre�algum�aspeto�que�mereça�a�sua�atenção.�

Se�pressionar�o�botão�da�buzina,�com�o�botão�da�

igniçãonaposição������(ON),�a�buzina�soará.

Seacionaro�interruptor�de�piscas,�com�o�botãoda�
igniçãonaposição�������(ON),�ospiscaseoindicadorcorrespon
dentecomeçarão�a�piscar.
�(R)…�Acione-o�quando�pretender�virar�à�direita.
�(L)...�Acione-o�quando�pretender�virar�à�esquerda.

 Se�acionar�o�interruptor�de�piscas�de�

emergência,�com�o�botão�da�ignição�na�posição���������
������(ON),�os�quatro�piscas�começarão�a�piscar�
advertindo�os�restantes�condutores�para�uma�situação�
de�emergência.

Se�os�piscas�de�emergência�funcionarem�durante�um�
longo�período�podem�causar�a�descarga�da�bateria.

Se�a�chave�inteligente�se�encontrar�a�menos�de�um�
metro,�basta�premir�o�botão�de�abertura�do�assento�
para�abrir�o�assento.
Se�a�bateria�do�veículo�ou�as�pilhas�da�chave�
inteligente�ficarem�descarregadas,�não�conseguirá�
abrir�o�assento.�Nesse�caso�utilize�a�chave�normal�
para�abrir�o�porta-luvas�e�puxe�a�pega�para�abrir�o�
assento.
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USO�DOS�CONMUTADORES

INTERRUPTOR�DE�SINAIS�DE�LUZES

INTERRUPTOR�DE�SINAIS�DE�LUZES

BOTÃO�DABUZINA

BOTÃO�DABUZINA

COMUTADOR�DE�PISCAS

COMUTADOR�DE�
PISCAS

INTERRUPTOR�DE�PISCAS�DE�
EMERGÊNCIA

BOTÃO�DE�ABERTURA�DOASSENTO

INTERRUPTOR�DE�
PISCAS�DE�

EMERGÊNCIA

BOTÃO�DE�ABERTURA�
DOASSENTO

COMANDOMECÂNICO�DE�
ABERTURA�DOASSENTO

•  Ocomutador�de�piscas�nãose�

desligaautomaticamente.�Aofinalizar�o�seu�uso,�

pressionea�zona�central�para�desligar�ospiscas.

•  Desligue�os�piscas,�após�o�seu�uso,�para�evitar��

confundir�os�restantes�condutores.��

PRECAUÇÃO
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O�condutor�pega�na�chave�inteligente�e�aproxima-se�
do�veículo� (a�menos�de�1�metro),� sobe�para�o�
motociclo�e�roda�o�botão�da�ignição�para�a�posição
�����(ON),�prime�o�botão�de�arranque�e�o�veículo�pode�
iniciar�a�marcha.

Se�rodaro�botão�da�ignição�ouo�interruptor�de�
paragem�de�emergênciapara�aposição����
����(OFF),�o�veículo�para.

●  Se�a�pilha�da�chave�inteligente�estiver�gasta,�pode�
não�funcionar�corretamente.�Nesse�caso,�deverá�
ser�substituída�o�quanto�antes.��

●  Não�desmonte�a�marca�de�fábrica�do�lado�inferior�
da�tampa�da�chave�inteligente.

●  Deslize,�suavemente,�a�tampa�que�cobre�a�pilha�e�
retire�a�usada�para�substituí-la�por�uma�nova.

※�Durante�a�montagem�da�chave�inteligente,�seja�cuidadoso�e�
procure�montá-la�corretamente�para�evitar�danificar�a�junta�de�
borracha.
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USO�DOEQUIPAMENTO

AO�ARRANCAR

AO�PARAR�O�VEÍCULO

CHAVE�
INTELIGENTE

�LED�DA�CHAVE�
INTELIGENTE

SUBSTITUIÇÃODA� PILHA� DA�
CHAVE�INTELIGENTE

PILHA

JUNTA�DE�BORRACHA�
IMPERMEÁVEL

MARCA�DE�FÁBRICA

CARACTERÍSTICAS�DA�PILHA

CR2032�(3V)

•  Após�parar�oveículomedianteo�interruptor�de�
paragem�de�emergência,�rodeo�botão�da�
ignição�para�aposição����(OFF).�Caso�contrário,�
a�bateriapoderádescarregarrapidamenteouout
ra�pessoapoderá�arrancar�oveículo.

•  Se�a�bateria�não�estiver�montada�ou�estiver�
completamente�descarregada,�oveículo�não�
arrancará�e,�aparentemente,�pode�parecer�
somente�uma�falha�da�chave�inteligente.
•  Se�arrancaroveículocoma�chave�inteligente,�
coloque-o�sobre�odescanso�central,�acione�
otravãoepressioneobotãode�arranque�para�
colocar�o�veículo�em�marcha.
•  O�condutordeverá�ter�sempre�consigo�a�chave�
inteligente.�Se�não�tiver�a�chave�consigo,�o�
motociclo�não�entrará�em�funcionamento.
•  Nunca�deixe�a�chave�inteligente�noveículo�para�
evitar�roubos.

•  Verifique�se�o� interruptor�de�paragem�de�
emergência�se�encontra�na�posição�ON�antes�de�
arrancar�o�motociclo.�Se�o�interruptor�estiver�na�
posição�OFF,�será�impossível�arrancar�o�motor.

•  Se�desmontar,�montar�ou�modificar�a�chave�
inteligente� poderá� causar� o� seu�mau�
funcionamento.�Nesse�caso,�a�garantia�não�poderá�
ser�acionada.��

•  Se�transportar�consigo�a�chave�inteligente�e�
estiver�próximo�do�veículo,�evite�que�as�crianças�
ou�que�outros�indivíduos�pressionem�o�botão�de�
arranque.�Um�arranque�não�desejado�pode�
provocar�um�acidente.

•  Se�a�pilha�da�chave�inteligente�estiver�gasta,�a�
chave�inteligente�não�funcionará.�Se�o�LED�da�
chave�inteligente�não�se�ilumina�deverá�substituir�
a�pilha�da�chave.

•  Se�a�chave� inteligente�estiver�próxima�de�
equipamentos�elétricos�como�televisores,�fornos�
elétricos,�computadores,�monitores,�etc.,��a�pilha�
poderá�descarregar�rapidamente.�Guarde�a�chave�
num�local�apropriado.

•  Se�introduzir,�acidentalmente,�a�chave�inteligente�
na�máquina� de� lavar� roupa,� a� proteção�
impermeável�que�a�junta�de�borracha�proporciona�
poderá�não�ser�suficiente�e�poderá�causar�o�não�
funcionamento�da�mesma.�

•  Para�evitar�danos�na�chave�inteligente,�não�a�
deixe�cair,�não�a�exponha�à�humidade�ou�ao�calor�
e�evite�a�exposição�direta�da�mesma�à�luz�solar.���

•  Ao�substituir�a�pilha�controle�a�polaridade�pois�
pode�provocar�danos�na�chave�inteligente.

PRECAUÇÃO

PRECAUÇÃO

PRECAUÇÃO
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Para�evitar�roubos,�certifique-se�de�que�bloqueou�a�
direção�ao�estacionar�o�veículo.

<BLOQUEIO>
●� �Para�bloquear�a�direção,�rode�o�guiador�para�a�

esquerda�e,�de�seguida,�pressione�e�rode�a�

botão�da�igniçãopara�aposição�����(LOCK).

<DESBLOQUEIO>
●� �Pressione�o�botão�da�ignição,�na�presença�da�
chave�inteligente,�erode-o�(pressionando,�
suavemente,�o�botão)�para�aposição������(OFF).�
Adireçãoficará�desbloqueada.

A�dureza�da�suspensão�traseira�pode�ser�ajustada�

em�cinco�posições.

A�posição�normal�é�a�segunda.

Deverá�ajustar�a�suspensão�traseira�de�acordo�com�

o�peso�do�condutor�e�o�estado�da�estrada.�Para�

ajustar�a�suspensão�traseira,�rode�o�regulador.
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USO�DOEQUIPAMENTO

SUSPENSÃOTRASEIRA

AJUSTE�DA�SUSPENSÃOTRASEIRA
�REGULADOR�DA�

MOLA

AMORTECEDOR
FRACO

POSIÇÃO

DURO

CHAVE�DE�AJUSTE

BLOQUEIO�DA�DIREÇÃO

BLOQUEIO�DA�DIREÇÃO

•  As�marcas�do�regulador�no�
amortecedordireito�e�esquerdo�deverão�estar�
iguais.

•  Mova,� ligeiramente,� a�direção�para� a�
direita�e�para�a�esquerda�para�verificar�
que�está�completamente�bloqueada�na�
posição�"LOCK".

•  Estacione�o�veículo�num� lugar� seguro�
sem�interromper�o�trânsito.��

•  Se�o�veículo� se� encontra� estacionado�
numa� superfície� escorregadia� ou�
instável,� pode� deslizar� ou� cair.� Ao�
estacionar�o�veículo,� certifique-se�de�
que�fica�estável.

PRECAUÇÃO

PRECAUÇÃO
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<FECHAR>
●  Pressione�e�feche�o�assento.�Este�bloquear-
se-á�automaticamente.

●  Verifique�se�está�devidamente�fechado�
tentando�elevá-lo�ligeiramente.

<ABRIR>
●  Na�presença�da�chave�inteligente�a�menos�de�1�
metro�doveículo,�pressioneobotão�de�abertura�
doassentoe�oassento�abrir-se-áautomaticamente.�
(A�tensão�da�bateriadeve�estar�emcondições�de�
funcionamento�normais).

●  Abertura�manual:�
-�Abra�a�tampa�doporta-luvascom�a�chave�normal,�
���puxe�a�pega�do�caboeoassentoabrir-se-á.

●  Existe�um�porta�bagagens�debaixo�do�assento

●  Ao�abrir�o�assento,�a�luz�existente�no�seu�interior�

iluminar-se-á.�

●  Pode�guardar�no�interior�do�porta�bagagens�um�

capacete�ou��documentos.

●  No�interior�do�porta�bagagens�há�uma�zona�para�

guardar�o�capacete�e�um�porta�documentos.

●  Guarde�o�Manual�de�Proprietário�dentro�da�respetiva�

pasta��no�interior�do�porta�bagagens
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CARGA�MÁXIMA�DO�PORTA�BAGAGENS 10kg

PORTA� BAGAGENSDEBAIXO�
DOASSENTO

PORTA�BAGAGENS

FECHO�DOASSENTO

•  Evite�fechar�oassentocoma�chaveno�
interior,�já�que�este�se�fechará�
automaticamente.

•  Se�o�fecho�do�assento�estiver�
danificado,�não�o�force.�Dirija-se�a�
um�Serviço�de�Assistência�Técnica�
Daelim�para�que�o�mecanismo�seja�
inspecionado�e�reparado.

•  Não�sobrecarregue�o�porta�bagagens.�Se�o�
forçar,�a� iluminação�interior�pode�não�se�
desligar�e�ocorrer�a�descarga��da�bateria�
(nesse�caso,�o�condutor� teria�de�abrir�o�
assento�manualmente).

•  Depois�de�fechar�o�assento,�verifique�se�o�
fechou��corretamente.

•  Se�o�assento�não�estiver�devidamente�
fechado�enquanto�conduz,�pode�abrir-se�
durante� a� condução� e� obrigar� a� uma�
travagem�brusca.�

•  No� inter ior� do� compart imento� a�
temperatura�é�elevada�devido��ao�calor�do�
motor.�Não�introduza�no�porta�bagagens�
comida,�materiais�que�se�possam�danificar�
facilmente� pelo� calor� nem� produtos�
inflamáveis.�

•  Ao�lavar�o�veículo,�ou�se�chover,�a�água�
poderá�entrar�no�compartimento.�Assim�
sendo,�não�guarde�os�objetos/documentos�
importantes�no�seu�interior.

PRECAUÇÃO

PRECAUÇÃO
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Use�a�chave�normal�para�abrir�ou�fechar�a�

tampa�do�porta-luvas.

<FECHAR>

Rode�a�chave�normal�para�a�direita�e�feche�a�

tampa.�Em�seguida,�rode�a�chave�para�a�

esquerda�e�retire�a�chave.

<ABRIR>

Rode�a�chave�para�a�direita�para�abrir�a�

tampa.

Como�motor�em�funcionamento,�abra�o�
porta-luvas�ou�oassentoeligue�à�
tomadaelétrica�qualquer�dispositivo�que�não�
consuma�mais�do�que�12V�1A.

TOMADAELÉTRICA

•  Utilizea�tomada�elétricacom�o�motor�em�

funcionamento.

•�Se�não�estiver�a�utilizar�a�tomada,�feche�a�tampa.�

 

TAMPADOPORTA-LUVAS

TOMADAELÉTRICA

PORTA-LUVAS

•  Não�deixe�objetos�valiosos�ou�frágeis�no�
interior�doporta-luvas.

•  Durante�as�lavagens,�aáguapode�entrar�no�
porta-luvas.�Tenha�cuidado�como�que�guarda�
no�seu�interior.

PORTA�BAGAGENS

목�����차CONSELHOS�SOBRE�OS�COMANDOS

USO�DOEQUIPAMENTO

TOMADAELÉTRICA�

PRECAUÇÃO

PRECAUÇÃO
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●  Certifique-se�de�verificar�o�nível�de�combustível��e�
de�óleo�antes�de�arrancar�o�motor.

●  Certifique-se�de�recolher�os�descansos�central�e�
lateral�quando�arranca�o�motor.

●  Certifique-se�de�acionar�os�travões�quando�
arranca�o�motor.

●  Faça�a�rodagem�do�veículo�novo.�Deste�modo,�
prolongará�a�vida�útil�do�seu�motociclo.

●  Durante�o�primeiro�mês�(ou�os�primeiros�500�km),�
após�adquirir�o�veículo,�conduza�com�moderação,�
evitando�os�arranques�bruscos�e�as�altas�
velocidades.�Dessa�forma,�contribuirá�para�o�
aumento�da�vida�útil�do�motor.

(1)�Bloqueie�a�roda�traseira�utilizando�o�travão�

traseiro

(2)�Na�presença�dachave�inteligente,�rodeobotão�da�

ignição�para�aposição������(ON)�(iluminar-se-á�a�luz�

azul�da�ignição).
●   Só�poderá�arrancar�o�motociclo�se�achave�

inteligente�estiver�a�menos�de�1�metro�doveículo.

(3)�Prima�o�botão�de�arranque.�Quando�o�motor�

entrar�em�funcionamento,�o�farol�iluminar-se-á.�

<USO�DO�ARRANQUE�ELÉTRICO>
●  Prima�obotão�de�arranque�sem�acelerar.

*�Ao�utilizar�a�chave�inteligente,�será�necessário�
algum�tempopara�que�seja�feita�a�verificação�da�
chave.�Durante�esse�tempo,�mantenhao�
botãopressionado�até�que�o�motor�entre�em�
funcionamento

ARRANQUE�DO�MOTORCONDUÇÃO�CORRETA

CHAVE�
INTELIGENTE

●  �Pa r a� ev i t a r� a r r anques� b ruscos,�
certifique-se�de�bloquear�a�roda�traseira�
mediante� o� acionamento� dotravão�
durante�o�arranque�do�motor.

●  �Se� acelerar� o� veículo� apoiado� no�
descanso�central,�a�roda�traseira�poderá�
tocar�no�solo�provocando�danosgraves.

●   �LibereLiberte�o�botão�de�arranque�assim�
que�o�motor�entre�em�funcionamento.

●   �Não�pressione�o�botão�de�arranque�
quando�o�motor�está�em�funcionamento�
pois�pode�danificar�o�motor�de�arranque.

●   �Se�transportar�a�chave�inteligente�
próximo�de�um�telemóvel,�GPS,�
computador�ou�materiais�metálicos,�podem�
ocorrer�falhas�de�comunicação�entre�a�
chave�inteligente�e�o�veículo�impedindo�
que�o�motor�entre�em�funcionamento.

PRECAUÇÃO

PRECAUÇÃO
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●    Quandoo�motor�está�quente,�basta�pressionar�o�
botão�de�arranque,�sem�acelerar,�para�o�motor�
entrar�em�funcionamento.�

●   Para�evitar�descarregara�bateria,�nãomantenhao�
motor�de�arranque�a�girar�por�mais�de�5�segundos.�
Seo�motor�de�arranque�não�arranca�após�5�
segundos,�espere�cerca�de�10�segundos�e�volte�a�
pressionar�o�botão�de�arranque.

●  Se�o�motor�estiver�friomantenha,�por�favor,oveículo�

a�ralentidurante�uns�momentos�até�que�o�motor�

aqueça.�

<Arranque�do�motor�com�temperaturas�baixas>
①�Mantenha�o�veículo�sobre�o�descanso�central.
②�O�botão�da�ignição�deverá�estar�na�posição��
��������(ON).
③�Prima�o�botão�de�arranque�cerca�de�5�a�10�
����segundos�(sem�acelerar).
④�Arranque�o�motor.�Se�este�não�arrancar,�repita�o�
�����passo�3�duas�ou�três�vezes.
⑤�Se�o�veículo��continua�a�não�arrancar�após�ter�
�����repetido�os�pontos�3)�e�4)�passe�ao�ponto�6)�para�
�����arrancar�o�veículo.
⑥�Acelere�ao�máximo�(100%),�pressione�o�botão�de�
�����arranque�durante�5�segundos�(repita-o�2�ou�3�
�����vezes).
⑦�Se�arrancar,�desacelere�suavemente.

<Arranque�do�motor�em�zonas�de�elevada�
tensão�elétrica>
●��Se�o�veículo�não�arranca�em�zonas�carregadas�
eletricamente�(torres�de�alta�tensão,�inibidores�de�
frequência,…),�coloque�a�chave�inteligente�perto�da�
antena�receptora�(tampa�central)�e�arranque�o�
veículo.�Se�o�veículo�continuar�sem�arrancar,�
desloque�o�veículo�uns�metros�e�volte�a�colocar�a�
chave�inteligente�próximo�da�antena�(repita�o�
procedimento�2-3�vezes).

 ��Recolha�odescanso�central
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INÍCIO�DA�MARCHA

•  Quando�ligar�a�ignição�e�arrancar�o�veículo,�
acione�a�manete�de�travão�e�mantenha-a�
premida.
•  Se� não� ac ionar� o� t ravão� pode,�
acidentalmente,�rodar�o�acelerador�e�o�cabo�
pode�não�regressar�à�posição�original�devido�
à�congelação�ou�corrosão�do�mesmo�e�o�
veículo�começará�a�mover-se,�provocando�
danos�ao�condutor�derivados��de�uma�colisão.
•  Quando�o�veículo�está�frio,�as�emissões�de�
escape�podem�conter�gases�tóxicos�como�o�
CO,�etc.�Por�esse�motivo,�o�funcionamento�do�
motor�em�lugares�fechados�pode�provocar�a�
perda�de�consciência.

ATENÇÃO

•  Seoveículocair,�
nãoutilizeimediatamenteobotão�de�
arranque.�Pode�ter�ocorrido�um�
curto-circuito�devido�a�danos�no�
cabo�do�motor�de�arranque�e�
provocar�um�incêndio�devido�à�
proximidade�da�gasolina.�

•  Seocorrer�um�curto-circuito�
derivado�do�envelhecimento�da�
proteção�do�cabo�e�existirem�
objetos�inflamáveis�por�perto,�pode�
ocorrer�um�incêndio.�Inspecione-o�
periodicamentenas�revisões�do�
veículo.

•  Com�temperaturas�baixas,�o�rendimento�da�
bateriabaixae�o�arranque�do�motor�é�mais�
lento.�É,�portanto,�mais�difícil�o��arranque�em�
dias�frios.
•  Em�dias�frios,�é�recomendáveltapar�oveículo�
ouresguardá-lo�num�local�fechado�de�forma�a�
facilitar�o�arranque�do�mesmo.
•  Em�relação�aoóleo�do�motor,�é�recomendável�
utilizar�um�óleomultigrado�de�graduação�W�
baixa�(SAE�0W-5W)PRECAUÇÃO

PRECAUÇÃO
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� Suba�para�oveículopelo�lado�esquerdoesente-se�

�����corretamente

●�Nesse�momento,�tenha�cuidado�para�que�oveículo�

���não�tombe.

��Arranque�o�motor�(consulte�o�capítulo�sobre�o
�����arranque�do�motor).

��Liberte�otravãotraseiroeacelere,�
����lentamente,para�arrancar�comsuavidade.
●���Se�acelerarbruscamentepode�provocar�uma�
aceleração�do�veículo�rápida�e�perigosa.�

●���Assegure�sempre�um�arranque�suave�
eprogressivo.

•  Mantenhaa�manete�dotravãotraseiroacionada�
���após�arrancar�o�motor.
•  Após�o�arranque,�nãoacelereo�motor�enquanto�
este�não�começar�a�rodar.�Seacelerasse�
bruscamente,�o�veículopoderiaarrancar�de�
repente�e�provocar�danosgraves�como,�por�
exemplo,��uma�colisão.

•  Não�acelere�bruscamente.�
��Seacelerar�bruscamentepode�provocar�o�
��arranque�repentino�do�veículo�e�causar�
��danos�pessoais�e�materiais�graves.�

•  Certifique-se�de�que�liberta�o�travão�e�de�que�a�
manete�regressa�à�sua�posição�original�quando�
inicia�a�marcha.
•  As�acelerações�e�travagens�bruscas�têm�efeitos�
nocivos�para�o�veículo�e�provocam�o�aumento�do�
consumo�de�combustível.
•  A�humidade�pode�entrar�no�cabo�do�acelerador�
podendo�levar,�inclusive,�ao�seu�congelamento.�Por�
esse�motivo,�antes�de�arrancar,�verifique�e�
certifique-se�do�bom�funcionamento�do�veículo.�
Se�o�acelerador�ou�os�travões,�após�libertados,��não�
regressarem�automaticamente�à�sua�posição�
original�podem�provocar�danos�graves,��inclusive�a�
morte.�Nessa�situação,�procure�o�seu�Vendedor�
Autorizado�para�que�seja�feita�a�sua�reparação.

PRECAUÇÃO

PRECAUÇÃO

PRECAUÇÃO



●   Antes�de�introduzir-se�no�trânsito,�use�os�piscas�

para�avisar�os�restantes�condutores�das�suas�

intenções.

A�velocidade�é�controlada�mediante�o�uso�do�acelerador.
Se�rodar�o�acelerador�para�atrás…
Acelera.�Aumenta�a�velocidade.�Por�favor,�rode�o�
acelerador�suavemente.�Quando�subir�uma�estrada�com�
inclinação,�necessitará�de�rodar�mais�um�pouco�o�
acelerador�para�aumentar�a�potência�ao�veículo�
(Consulte�a�página�43�”Condução�numa�estrada�com�
inclinação”).
Se�libertar�o�acelerador�para�a�posição�de�repouso…
Desacelera.�A�velocidade�diminui.�Colocar�na�sua�posição�
original,�rapidamente.

Acione�o�travão�dianteiro�e�traseiro�em�
simultâneo.
●  Permita�que�o�acelerador�rode�para�a�sua�posição�
inicial�e�acione�as�duas�manetes�do�travão.

●  É�recomendável�acionar�os�travões�suavemente�
no�princípio�e,�em�seguida,�aplicar�mais�força.�

●  Para�travar�com�mais�segurança,�num�curto�
espaço,�acione�os�dois�travões�em�simultâneo.

●  Se�utilizar�um�só�travão,�o�veículo�pode�derrapar�
e�provocar�um�acidente.

●  Normalmente,�para�uma�travagem�mais�

eficiente,�em�estradas�secas,�aplique�70%�sobre�o�
travão�dianteiro�e�30%�sobre�o�travão�traseiro.�
Com�chuva�ou�em�estradas�molhadas,�aplique�
60%�sobre�o�travão�dianteiro�e�40%�sobre�o�
travão�traseiro.

●  Se�habitualmente�tiver�estes�cuidados,�

conseguirá�reduzir�a�distância�de�travagem�e�
alargar�a�duração�dos�travões.
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•  Se� os� espelhos� retrovisores� não�
estiverem� instalados� no� veículo,� ao�
mudar� de� faixa� o� condutor� não�
conseguirá� visualizar� a� parte� traseira�
e�pode�ocorrer�uma�colisão�com�danos�
graves,�inclusive�a�morte.�

•  Antes�de�arrancar,�recolha�o�descanso�
lateral.� Se� conduzir� com� o� descanso�
lateral�distendido,�este�poderá�tocar�o�
solo�numa�curva�e�causar�a�queda�do�
veículo� com� consequências� graves�
para�o�condutor.

CONDUÇÃO�CORRETA

TRAVÃOTRASEIRO TRAVÃODIANTEIRO

ACELERAR

DESACELERAR

•  A�alta�velocidade,� a�parte� inferior�do�
veículo� poderá� tocar� no� solo� em�
estradasesburacadas.�Reduza�a�velocidade�
nestas�circunstâncias.
•  Este�veículo�foi�projetado�para�circular�
sobre�uma�estrada�de�asfalto.�Se�circular�
por� trilhos�de�montanha,� as� grandes�
vibrações�produzidas�poderão�provocar�a�
rotura�dos�cabos�metálicos�e�da�cablagem�
elétrica�e�causar�um�acidente.

ATENÇÃO
PRECAUÇÃO



Nunca�utilize�de�forma�brusca�o�travão�ou�a�
direção.
●  Astravagense�as�curvas�bruscas�podem�
provocar�a�derrapagem�e�queda�doveículo.

●  Émuito�perigosotravar�bruscamente�
emestradasmolhadas�ouem�tempo�de�chuva�já�
que�os�pneus�perdem�aderência�e�deslizam�
facilmente.

Deverá�ter�especial�cuidado�na�condução�
com�chuva:
●  Em�estradas�molhadas�ou�com�chuva��necessita�de�
uma�maior�distância�de�travagem.�Assim�sendo,�
reduza�a�velocidade�e�certifique-se�de�iniciar�com�
maior�antecipação�a�travagem,�do�que�quando�
conduz�em�condições�normais.

●  Em�descidas,�desacelere�para�reduzir�a�velocidade,�
acione�os�travões�e�conduza�com�cuidado.

●  É�possível�que�os�travões�percam�eficácia�ao�
cruzar�um�charco�ou�quando�conduz�com�chuva.�
Para�assegurar-se�de�que�os�travões�atuam�
corretamente,�reduza�o�velocidade�(após�verificar�
que�não�perturba�os�outros�veículos)�e,�enquanto�
reduz,�acione�os�travões�suavemente�para�eliminar�
a�humidade�e�secá-los.

●  Tenha�especial�cuidado�ao�circular�com�neve�ou�
gelo�uma�vez�que�os�pneus�perdem�aderência.

 ��Ao�aproximar-se�da�zona�em�que�deseja�parar:
•�Avise,�com�antecedência,�as�suas�intenções�
utilizando�o�pisca�correspondente.�Apósconfirmar�
que�não�perturba�os�restantes�veículos,��aproxime-
se�do�lado�direito.
•�Desacelere,�devolvendo�o�acelerador�à�sua�posição�
inicial,�e�acione�ambos�os�travões.�A�luz�de�travão�
iluminar-se-á�para�alertar�aos�restantes�condutores�
da�sua�intenção�de�parar
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PARAR�O�VEÍCULO
•   Se�usar�só�um�travão,�o�veículo�poderá�derrapar�
para�o�lado,�provocando�graves�danos,�inclusive�a�
morte.
•   Se�usar,� somente,� o� travão� traseiro,� este�
desgastar-se-á�mais�rapidamente,�o�que�reduzirá�
a�potência�de�travagem,�causando�um�acidente�
com�graves�consequências,�inclusive�a�morte.
•   Por�isso,�use�os�travões,�dianteiro�e�traseiro,�em�
simultâneo�e�verifique�o�desgaste�dos�calços�do�
travão�segundo�o�Plano�de�Manutenção�Periódico.

•  �Se�conduzir�com�velocidade�elevada�em�
dias�de�chuva,�poderá�sofrer�o�fenómeno�de�
aquaplanagem,�provocando�um�acidente.
•  �Com�chuva,�evite�travar�ou�pisar�as�marcas�
de�asfalto�uma�vez�que�poderão�provocar�
um�acidente�por�falta�de�aderência.

TRAVÃOTRASEIRO �TRAVÃODIANTEIRO

PRECAUÇÃO

PRECAUÇÃO
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��Quando�o�veículo�estiver�completamente�parado:

 ●  Desligue�os�piscas,�pressionando�a�zona�central�

do�comutador�e,�de�seguida,�rode�o�botão�da�
ignição�para�a�posição�������(OFF)��para�parar�o�
motor.

��Desça�pelo�lado�esquerdo,�coloque�o�veículo�na��

�����posição�vertical�apoiado�no�descanso�central,�

�����numa�superfície�plana.
●��Certifique-se�de�estacionar�o�motociclo��numa�
zona�sem�trânsito.�Além�disso,�tenha�em�conta�que�
veículo�poderá�cair�se�o�descanso�central�não�
estiver�colocado�numa�superfície�plana�e�estável.

●��O�descanso�central�é�acionado�segurando�o�
guiador�com�a�mão�esquerda�e�levantando�a�pega�
traseira�com�a�mão�direita;�ao�mesmo�tempo,�pise�
com�força�a�alavanca�do�descanso�central�com�o�
pé�direito.

��Para�evitar�roubos,�bloqueie�a�direção�e�não�deixe�

�����a�chave�inteligente�no�veículo.�É,�também,��

�����recomendado�o�uso�de�um�sistema�antirroubo�

�����como�elemento�de�segurança�adicional.
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목�����차CONSELHOS�SOBRE�OS�COMANDOS�

FUNCIONAMENTO

•  Não�rode�o�botão�da� ignição�enquanto�
conduz.�Se�rodar�o�botão�da�ignição�para�a�
posição������(OFF)�ou����(LOCK),�o�sistema�
elétrico�desconectar-se-á.�

•  Se�manipular� o� botão� da� ignição�
enquanto�conduz�pode�provocar�um�
acidente.�Rode,�unicamente,�o�botão�da�
ignição�para�a�posição�����(OFF)�ou�������

�(LOCK)�após�o�veículo�ter�parado��
�completamente.�De�outro�modo,�a�bateria�
�poderia�descarregar-se�rapidamente.����
�Nunca�se�esqueça�da�chave�inteligente�no�
�veículo�para�evitar�que�outro�indivíduo�
�possa�arrancar�e�roubar�o�veículo.

•  Estacione�numa�zona�segura�onde�não�
obstrua�o�trânsito�nem�a�passagem�de�
peões.� Uma� vez� que� o� motor� e� a�
ponteira� de� escape� aquecem� com� a�
utilização�do� veículo,� estacione� em�
zonas� com� pouco� movimento� de�
peões.��
•  Se� es tac ionar� numa� zona� com�
inclinação,� o� descanso� do� veículo�
poderá�soltar-se�e�a�queda�do�veículo�
poderia�provocar�danos�graves.
•  Se� es tac ionar� numa� zona� com�
inclinação,� utilizando� o� descanso�
lateral,�o�veículo�poderá�cair�ao�rodar�
a�direção�para�a�direita.

PRECAUÇÃO

PRECAUÇÃO
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●  Se�subir�uma�estrada�com�inclinação,�

necessitará�acelerar�mais�o�motor.�Em�estradas�

de�montanha�poderá�ocorrer�a�sobrecarga�do�

motor�e�o�consequente�sobreaquecimento�do�

mesmo,�resultando�na��diminuição�no�seu�

rendimento.

●  A�inclinação�máxima�que�o�veículo�poderá�

superar�é�de�16º�(só�com�o�condutor);�se�

conduzir�com�um�passageiro�poderá�provocar�a�

sobrecarga�do�motor.

●  Se�arrancar�em�estradas�com�inclinação�ou�se�
arrancar�depois�de�uma�paragem,�acelere�com�
firmeza�(mais�rapidamente).

●  Evite�que�a�transmissão�patine�para�prolongar�
a�vida�útil�do�motor�e�conseguir�o�máximo�
rendimento�do�mesmo.
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목�����차CONSELHOS�SOBRE�OS�COMANDOS�

FUNCIONAMENTO

CONDUÇÃO�NUMA�ESTRADA�COM�
INCLINAÇÃO

�����������������The�rapid�manipulating�of�the�

throttle�grip�is�necessary=�Acelere�com�firmeza

•   Se� exceder� a� inclinação�máxima� ou�
conduzir� com� excesso� de� carga� em�
estradas� de� montanha,� o� motor�
poderá� sobreaquecer� perdendo�
potência�e�rendimento,�dificultando�a�
condução� e� aumentando� o� risco� de�
acidente.

PRECAUÇÃO
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Inspecione�o�veículo�e�realize�verificações�
diárias,�mesmo�que�não�pretenda�utilizar�o�
veículo�durante�um�longo�período�de�tempo.�
Realize�a�primeira�revisão�aos�500�km�no�
Serviço�de�Assistência�Técnica�Daelim�mais�
próximo�de�si.
Os��seguintes�pontos�devem�ser�verificados�
diariamente.�
●���� Zonas�que�suscitaram�dúvidas�no�dia�
anterior.

●���� Travões�(folga�das�manetes).
●���� Nível�do�líquido�de�travões.
●���� Pressão�dos�pneus,�presença�de�gretas,�
danos,�desgaste�irregular,�objetos�metálicos,�
gravilha�ou�de�qualquer�material�estranho�e,�a�
profundidade�da�banda�de�rodagem�do�pneu.

●���� Nível�do�óleo�de�motor.
●���� Nível�de�combustível.
●���� Luzes�e�piscas.
●���� Espelhos�retrovisores�(sujidade�e�danos).
●���� Funcionamento�do�acelerador.
☜�Para�mais�informação�consulte,�por�favor,�
����a�"Folha�de�Inspeção"

●���� Detetou�alguma�anomalia�nos�dias�
anteriores?

●���� Se�sim,�comprove�e�repare�a�anomalia,�antes�
de�circular�com�o�veículo.�

[FOLGA�DAS�MANETES�DO�TRAVÃO]
É�necessário�o�ajuste�correto�das�manetes�do�
travão.
Pressione,�ligeiramente,�as�manetes�do�travão�
até�sentir�uma�certa�resistência�e�poderá�
comprovar,�dessa�forma,�que�a�folga�é�a�
correta.�Uma�manete�do�travão�sem�folga�ou�
uma�manete�demasiado�solta�pode�provocar�
problemas�no�sistema�de�travões.

FOLGA�DAS�MANETES�DO�TRAVÃO:�10�–�20�mm

[REVISÃO�DO�NÍVEL�DE�LÍQUIDO�

DOTRAVÃODIANTEIRO/TRASEIRO]

Esta�verificação�deve�ser�realizada�com�o�

veículo�apoiado�sobre�o�descanso�central�

num�terreno�plano.�O�guiador�deverá�estar�

na�posição�horizontal.�Observe�se�o�nível�

do�líquido�se�encontra�abaixo�da�marca�de�

limite�inferior�(LOWER).

Se�o�nível�for�baixo�poderá�ser�um�indício�

de�fugas�no�sistema�de�travões.�Verifique�

os�condutos�do�travão�para�ver�se�existem�

fugas.

VERIFICAÇÕES

VERIFICAÇÃODIÁRIA�(ANTES�DA�CONDUÇÃO)�

•  Uma�folga�excessiva�pode�resultar�numa�maior�
distância�de�travagem,�em�falhas�na�travagem�e�
num�tempo�de�reação�mais�lento,�provocando�
consequentemente�uma�situação�de�perigo.�Uma�
folga�insuficiente�pode�encurtar�a�distância�de�
travagem�e�danificar�o�sistema�de�travões�(calços,�
maxilas,�etc.).�Assegure-se�de�que�a�folga�é�a�
correta.

Verificação�de�problemas�observados�no�dia�
anterior.

VERIFICAÇÃO�DOS�TRAVÕES

FOLGA FOLGA

PRECAUÇÃO
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[VERIFICAÇÃO�DA�PRESSÃO�DOSPNEUS]

Verifique�se�a�pressão�do�ar�é�a�correta�
examinando�o�contacto�do�pneu�sobre�o�solo.�
Se�detetar�alguma�anomalia�na�forma�do�
pneu�na�zona�de�contacto�com�o�solo,�utilize�
um�manómetro�para�comprovar�a�pressão�
dos�pneus�e,�ajuste-a�para�o�valor�adequado.

[GRETAS/DANOS]

Verifique�o�relevo�da�banda�de�rodagem�dos�

pneus�e�as�zonas�laterais�para�determinar�a�

presença�de�fissuras�ou�danos

�[DESGASTE�ANÓMALO]

Verifique�seexistem�indícios�de�desgaste�

anómalo�na�banda�de�rodagem�do�pneu.�

VERIFICAÇÃO�DOSPNEUS

VERIFICAÇÕESES

VERIFICAÇÃO�DIÁRIA�(ANTES�DA�CONDUÇÃO)�

•   Se�o�nível�do�líquido�de�travões�estiver�abaixo�da�
marca�de�nível�mínimo,�a�potência�da�travagem�
poderá�estar�diminuída�e�provocar�um�acidente.�
Nesse�caso,�verifique�não�só�o�nível�do�líquido�de�
travões�mas�também�os�calços�do�travão�dianteiro�
para�ver�se�estão�desgastadas.

•   Se�os�condutos�do�travão�estiverem�deteriorados�
ou�desgastados,�o� travão�não� funcionará�
adequadamente�e�poderá�ocorrer�um�acidente�
com�consequências�graves,�inclusive�a�morte.�Por�
favor,� verifique� os� condutos� do� travão�
regularmente.

UMA�PESSOA

��2.00kgf/㎠ �2.00kgf/㎠

��2.00kgf/㎠ �2.25kgf/㎠
DIANTEIRO
TRASEIRO

DUAS�PESSOAS

•   Se�a�pressão�for�insuficiente,�a�direção�ficará�mais�
pesada,�aumentará�o�desgaste�lateral�do�pneu�e�o�
consumo�de�combustível.�

•   Se�a�pressão�for�excessiva,�a�direção�será�mais�
suave�mas�haverá�um�aumento�das�vibrações�e�
existirá�um�maior�desgaste�na�zona�central�do�
pneu.

�GRETAS

DANOS

DESGASTE

PRECAUÇÃO

PRECAUÇÃO
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[CORPOS�ESTRANHOS]
Verifique�se�existem�pregos,�pedras,�etc.�na�
banda�de�rodageme�nas�zonas�laterais�do�
pneu.�

[PROFUNDIDADE�DA�BANDA�DE�

RODAGEM]
●���� Verifique�o�indicador�de�desgaste�(marca�
limite�de�desgaste)�para�ver�se�a�
profundidade�da�banda�de�rodagem�é�
suficiente�ou�não.

●���� Se�os�indicadores�estiverem�nivelados�com�
a�superfície�do�pneu,�substitua-o�por�um�
novo

.

��������MARCA�DE�DESGASTE [VERIFICAÇÃO]

Verifique�se�tem�gasolina�suficiente�para�
chegar�ao�destino�pretendido.
●�   Rode�o�botão�da�ignição�para�a�posição

�������(ON).
●� Se�o�ponteiro�de�nível�de�combustível�

estiver�na�zona�E�(zona�vermelha),�encha�
o�depósito�de�gasolina�o�mais�
rapidamente�possível.

●� A�capacidade�da�reserva�é�de�2,2�Litros.

���������������������������������������������E�(RESERVA)

��������������NÍVEL�DE�COMBUSTÍVEL

VERIFICAÇÕES

VERIFICAÇÃO�DIÁRIA�(ANTES�DA�CONDUÇÃO)�

• �A�pressão�de�ar�incorreta�ou�a�presença�de�

gretas,�danos�ou�desgaste�anómalo,�pode�

provocar�a�instabilidade�da�direção�e�causar�um�

acidente.

• �Este�veículo�vem�equipado�com�pneus�sem�

câmara.�Se�notar�que�os�pneus�esvaziam,�entre�

em�contacto�com�um�Centro�de�Assistência�

Técnica�Autorizado.

• �A�incorreta�montagem�do�pneu�pode�fazer�com�

que�este�entre�em�contacto�com�algum�

elemento�do�veículo�e�provoque�um�acidente.

• �Entregue�os�seus�pneus�usados�num�Ponto�de�

Recolha;�caso�contrário,�estará�a�prejudicar�o�

meio�ambiente�e�poderá�ser�multado.��

�PREGO

CORPO�ESTRANHO

VERIFICAÇÃO�DO�NÍVEL�DECOMBUSTÍVELPRECAUÇÃO
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[ABASTECIMENTO]

●  Pressione�o�botão�da� ignição�e,�após�a�

confirmação�da�chave�inteligente,�rode�o�botão�

para�a�esquerda�para�abrir�o�tampão�do�

depósito�de�gasolina.

●  Para�abrir�o�tampão�do�depósito�de�gasolina,�

rode-o�para�a�esquerda.

●  Encha�o�depósito�com�gasolina�até�alcançar�a�

placa�de�nível�situada�na�parte�inferior�do�bocal�

do�depósito.

●  Para�fechar�o�tampão�do�depósito,�rode�o�

tampão�completamente�para�a�direita�e�feche�a�

proteção�do�tampão.

●  Coloque�o�veículo�sobre�o�descanso�central�

numa�superfície�plana�e�verifique�ovolumee�a��

contaminação�do�óleo.

<VERIFICAÇÃO�DO�NÍVEL�DE�ÓLEO�
MOTOR>
●  Verifique�diariamente�onível�de�óleo�motor,�

antes�de�conduzir�o�motociclo.�Onível�de�óleo�
motor�deveráestar�entrea�marca�superior�e�
inferior�da�vareta�de�nível.

●  Se�onível�de�óleo�motor�estiver�próximoda�

marca�inferior,�adicioneóleo�motor�atéeste�
alcançar�a�marca�superior.
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VERIFICAÇÕES

VERIFICAÇÃO�DIÁRIA�(ANTES�DA�CONDUÇÃO)�

VERIFICAÇÃO�DO�NÍVEL�DE�ÓLEO�
DO�MOTOR

TAMPÃO�DO�
DEPÓSITO�DE�
GASOLINA

BOCAL DO 
DEPÓSITO

Capacidade�total�de�óleo�motor

Capacidade�de�óleo�motor�nas�
mudanças�de�óleo

1.0�L

0.9�L

•   A�gasolina�é�extremamente�inflamável�e,�em�
determinadas�circunstâncias,�pode�provocar�
uma�explosão.�Abasteça�o�veículo�em�locais�
com�boa�ventilação.�Desligue�sempre�o�motor�
e�abasteça�o�veículo�longe�de�fontes�de�fogo.�
•   Não�coloque�gasolina�acima�da�placa�de�nível.�
Se�ultrapassar�a�placa,�ao�fechar�o�tampão,�a�
gasolina�pode�derramar.�
•   Não�abasteça�o�seu�motociclo�com�gasolina�de�
octanagem�inferior�ao�recomendado.�O�seu�uso�
pode�causar�danos�(deformação,�desgaste,�etc.)�
na�câmara�de�combustão�e�nos�componentes�
do�sistema�de�alimentação.
•   Se�entrar�água�ou�óleo�no�depósito�de�
combustível,�é�possível�que�o�motor�não�
arranque.
•   Não�aperte�excessivamente�o�tampão�do�
depósito.�Pode�danificar�o�tampão�e�as�peças�
de�borracha,�causando�perdas�de�combustível�
e�um�eventual�incêndio�no�caso�de�ocorrência�
de�um�curto-circuito�ou�da�queda�do�veículo.�
•   O�abastecimento�deve�ser�realizado�nas�
Estações�de�Serviço�e,�não�deve�utilizar�
gasolina�que�tenha�estado�armazenada�durante�
muito�tempo.
•   Caso�contrário,�poderá�obstruir�os�condutos�
de�gasolina,�oxidar�o�depósito�de�combustível�e�
provocar�problemas�no�arranque�do�motor.

SUPERIOR

INFERIOR

PRECAUÇÃO
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[FAROL�DIANTEIRO,�FAROLIMTRASEIRO]
Arranque�o�motor�e�verifique�se�as�luzes�se�iluminam.�
Verifique,�também,�se�as�ópticas�e�os�farolins�não�se�
encontram�sujos�ou�danificados.��

[VERIFICAÇÃO�DOS�PISCAS]
Rode�o�botão�da�ignição�para�a�posição�������(ON).�
Verifique�o�correto�funcionamento�dos�piscas�

(frontal/traseiro�e�direito/esquerdo)�e�do�sinal�
acústico�quando�aciona�o�comutador.Para�além�
disso,�verifique�se�existem�danos�ou�sujidade�nos�
farolins.

Rode�o�botão�da�ignição�para�a�posição��������(ON).�
Verifique�o�funcionamento�da�luz�de�travão�acionando�o�
travão�dianteiro�e�traseiro.�Verifique,�também,�se�existem�
danos�ou�sujidade�nos�farolins.

●���Antes�de�substituir�uma�lâmpada,�certifique-se�de�
que�colocou�o�botão�da�ignição�na�posição�����(OFF).

●���Não�utilize�lâmpadas�de�características�distintas�às�
especificadas.

●���Após�a�colocação�de�uma�nova�lâmpada,�verifique�
se�esta�funciona�corretamente

[SUBSTITUIÇÃO�DAS�LÂMPADAS�DO�FAROL]
①�Retire�a�proteção�frontal�e�o�para-brisas.
②�Desmonte�a�moldura�inferior�do�para-brisas.
③�Desmonte�a�proteção�lateral�frontal.
④�Desmonte�a�proteção�superior�frontal.

⑤�Retire�a�ótica�do�farol�e�desmonte-o.
⑥�Desmonte�a�proteção�de�borracha.
⑦�Liberte�o�arame�de�aço�e�desmonte�o�casquilho.
⑧�Substitua�a�lâmpada�por�uma�nova
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VERIFICAÇÕES

VERIFICAÇÃO�DIÁRIA�(ANTES�DA�CONDUÇÃO)�

COMPROVAÇÃO�DA�LUZ�DE�TRAVÃO

MÉTODO�DE�SUBSTITUIÇÃO�DE�
LÂMPADAS

LUZES/PISCAS

•  A�lâmpada�do�farol�principal�emite�calor�intenso.�Se�
lhe�tocar�com�a�mão�poderá�fundi-la.��

•  Ao�substituir�a�lâmpada�principal,�utilize�sempre�
lâmpadas�com�a�potência�indicada.�Uma�lâmpada�
de�potência�superior�poderia�provocar�a�descarga�
da�bateria�e�o�sobreaquecimento�dos�cabos�
elétricos,�aumentando�assim,�o�risco�de�ocorrência�
de�incêndio.��

•  O�desgaste�da�lâmpada�pode�fazer�com�que��o�farol�
principal�se�apague�durante�a�condução�noturna�e�
ocasionar,�consequentemente,�um�acidente�por�falta�
de�visibilidade.�Comprove�diariamente�o�estado�
desta�lâmpada.

•  O�não�funcionamento�do�farolim�traseiro�durante�a�
condução�noturna�pode�originar�um�acidente,�uma�
vez�que�poderá�não�ser�visto�pelos�outros�
condutores.�Comprove�diariamente�o�estado�do�
farolim�traseiro.

•  Evite�tocar�no�vidro�da�lâmpada�do�farol�com�
os�dedos�pois,�caso�contrário,�poderá�danificar�
a�lâmpada�devido�à�concentração�de�calor�na�
zona�da�impressão�digital.

•  Utilize�luvas�limpas�durante�a�substituição�da�
lâmpada.�Se�tocar�acidentalmente�na�lâmpada�
com�as�mãos,� limpe-a� com�um�pano�
humedecido�em�álcool�para�evitar�que�esta�
funda.

PRECAUÇÃO

PRECAUÇÃO
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VERIFICAÇÕES

VERIFICAÇÃO�DIÁRIA�(ANTES�DA�CONDUÇÃO)

[Substituição�da�luz�de�posição�(LED)]

①�Retire�a�proteção�superior�frontal.

②�Desaperte�os�4�parafusos�e�retire�o�guarda�pó�

����da�luz�de�posição.

③�Desaperte�os�2�parafusos�e�retire�a�luz�de�

�����posição.

④�Retire�o�conector�da�luz�de�posição�e�a�luz�de�

�����posição�(LED).

⑤�Substitua�a�luz�de�posição�(LED)�por�uma�nova.

⑥�Volte�a�montar�o�equipamento�seguindo�o�

����procedimento�inverso�ao�da�desmontagem.

[REGULAÇÃODO�FEIXE�DE�LUZ�DOFAROL]
●��Para�ajustar�o�ângulo�a�luz�do�farol,�regule�o�

parafuso�de�ajuste.�

①�Mediante�a�regulação�do�parafuso�de�ajuste�

�����poderá�subir�ou�baixar�o�feixe�de�luz�do�farol.

[SUBSTITUIÇÃO�DA�LUZ�COMBINADA�

TRASEIRA]

①�Retire�o�compartimento�debaixo�do�assento.

②�Retire�a�proteção�do�farolim.

③�Retire�o�conjunto�da�luz�combinada�traseira�

���(farolim�traseiro�e�luz�de�travão).

④�Troque�a�luz�combinada�traseira�por�uma�nova.

⑤�Volte�a�montar�o�equipamento�seguindo�o�

����procedimento�inverso�ao�da�desmontagem.

•� O�ajuste�incorreto�do�feixe�de�luz�do�
farol�pode�provocar�o�encandeamento�
dos�condutores�dos�veículos�que�
circulam�em�sentido�contrário.

•� Durante�a�desmontagem,�evite�danificar�a�
estrutura�do�farolim�traseiro.

•� Ao�substituir�a�tulipa�do�farolim�traseiro,�monte�
corretamente�a�junta�do�farolim.

PISCA�DIANTEIRO

CONJUNTO�LUZ�COMBINADA�TRASEIRA�(LED)

LEDs

PARAFUSO�
DE AJUSTE

Lâmpada�do�farol 60�/�55W�Tipo,�H4

LÂMPADA

PROTEÇÃO�DO�FAROL

LUZ�COMBINADA�TRASEIRA(FAROLIM��TRAS.�
+TRAVÃO)

PRECAUÇÃO

PRECAUÇÃO
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[SUBSTITUIÇÃO�DAS�LÂMPADAS�DOS�
PISCAS]
<LÂMPADAPISCASDIANTEIROS>

①�Introduza�a�mão�por�detrás�da�proteção�frontal.
②�Pressione,�suavemente,�a�lâmpada�e�rode-a�no�
�����sentido�contrário�aos�ponteiros�do�relógio�de�
����forma�a�retirá-la.
③�Substitua�a�lâmpada�por�uma�nova�e�volte�a�
����montar�o�equipamento�seguindo�o�procedimento�
����inverso�ao�da�desmontagem.

<LÂMPADA�PISCA�TRASEIRO>

①�Desaperte�os�2�parafusos�e�retire�a�tulipa�do�pisca�
�����traseiro.
②�Pressione,�suavemente,�a�lâmpada�e�rode-a�no�
�����sentido�contrário�aos�ponteiros�do�relógio�de�forma�a�
�����retirá-la.
③�Substitua�a�lâmpada�por�uma�nova�e�volte�a�montar�
����o�equipamento�seguindo�o�procedimento�inverso�ao
����da�desmontagem.

Sente-se�no�veículo�e�ajuste�os�espelhos�retrovisores�
de�forma�a�poder�ver�corretamente�os�objetos�que�se�
encontram�atrás�de�si.�Verifique�se�os�espelhos�
retrovisores�apresentam�sinais�de�danos�ou�de�
sujidade.�

Observe�com�atenção�se�existem�perdas�de�
combustível�no�depósito�de�combustível,�nas�
tubagens�ou�no�carburador.

Verifique�se�a�placa�de�matrícula�apresenta�danos�ou�
sujidade.��
Comprove,�com�a�mão,�se�a�placa�de�matrícula�está�
devidamente�colocada�e�fixada.

①�Coloque�o�veículo�sobre�o�descanso�central��numa�
�����superfície�plana
②�Abra�a�tampa�interior�do�porta�bagagens�e�verifique�se�o�
����nível�de�líquido�refrigerante�se��encontra�dentro�do�intervalo�
����de�valores��especificado�(entre�as�marcas�de�nível�superior�e�
�����inferior).
③�Se�o�nível�de�líquido�refrigerante�estiver�abaixo�da�marca�
�����inferior,�adicione�líquido�refrigerante�até�alcançar�o�nível�
�����recomendado.��
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VERIFICAÇÃO�DIÁRIA�(ANTES�DA�CONDUÇÃO)

VERIFICAÇÕES

●  Se�onível�de�líquido�refrigerante�nodepósito�
de�reserva�estiver�abaixo�do�nível�mínimo,�
verifique�se�existe�uma�fuga�de� líquido�
refrigerante�(do�motor,�radiador,�tubagens,�etc.).

VERIFICAÇÃO�DE�SUJIDADE�E�DANOS�NA�
PLACA�DE�MATRÍCULA

VERIFICAÇÃO�DO�LÍQUIDO�REFRIGERANTE

�LÂMPADA

VERIFICAÇÃODOS�ESPELHOS�
RETROVISORES

VERIFICAÇÃO�DE�FUGAS�DE�
COMBUSTÍVEL

LÂMPADA

DEPÓSITO�DE�
EXPANSÃO

TAMPÃO�DODEPÓSITO�
DE�RESERVA

BOCAL DO 
DEPÓSITO

VISOR

TULIPA�
DOPISCA

LÂMPADAS�DOS�
PISCASTRASEIROS

12V�10W

LÂMPADAS�DOS�
PISCASDIANTEIROS

12V�10W

CAPACIDADE�DE�LIQ.�REFRIGERANTE�
NODEPÓSITO�DE�RESERVA

0.6L

PRECAUÇÃO
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PLANO�DE�MANUTENÇÃO�

REALIZE�AS�VERIFICAÇÕES�DO�UTILIZADOR�ANTES�DA�CONDUÇÃO,�NOS�INTERVALOS�DE�MANUTENÇÃO�PROGRAMADOS.

I:�INSPECIONAR�E�LIMPAR,�AJUSTAR,�LUBRIFICAR�OU�REPOR�(SE�FOR�NECESSÁRIO)

R:�SUBSTITUIR�L:�LUBRIFICAR�C:�LIMPAR

PLANO�DE�MANUTENÇÃO�

   I I I I

 I I I I I
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 I I I I I 

������������������R� R� R� R� R
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   I  I

TUBOS�DE�GASOLINA

FUNCIONAMENTO�DO�ACELERADOR�

ELEMENTO�DO�FILTRO�DO�AR

VELA

RALENTI

ÓLEO�DO�MOTOR

VERIFICAÇÃO�DO�LÍQ.�REFRIGERANTE

CRIVO�DO�FILTRO�DO�ÓLEO

ÓLEO�DA�TRANSMISSÃO

LÍQUIDO�DOS�TRAVÕES

AJUSTE�DAS�VÁLVULAS

CORPO�DA�ADMISSÃO

ELEMENTO�

★

★

★

★

★

FREQUÊNCIA
QUILÓMETROS�(NOTA�1)

OBSERVAÇÕES� 1,000Km� 4,000Km� 8,000Km� 12,000Km� 16,000Km

� 1�mês� 6meses� 12meses� 18meses� 24meses

É�aconselhável� realizar� revisões�mais�
frequentesse�conduzir,�habitualmente,�em�
estradasde�terra�ou�húmidas

Substituir�se�for�necessário

Substituir�se�for�necessário

Verificar�e�substituir�quando�for�necessário

Em�função�do�modo�de�condução,�pode�ser�
necessário� aumentar� a� frequência�
dasubstituição

Se�for�necessário,�substitua�ou�adicione.

★★
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ELEMENTO��

★

★

★

★

★

★

★★

★★

FREQUÊNCIA QUILÓMETROS�(NOTA�1)

OBSERVAÇÕES

NOTAS:(1)�PARA�QUILOMETRAGENS�SUPERIORES,�REPITA�A�FREQUÊNCIA�INDICADA.

��������������(2)�FAÇA�AS�REVISÕES�DO�SEU�VEÍCULO�COM�MAIOR�FREQUÊNCIA�SE�CONDUZIR,�HABITUALMENTE,�EM�ESTRADAS�DE�TERRA�OU
�������������������HÚMIDAS.
��������������(3)�SUBSTITUIR,�A�CADA�2�ANOS�OU�NA�QUILOMETRAGEM�INDICADA,�ANTES�DE�DECORRER�ESSE�TEMPO.�NECESSITARÁ�DE�
�������������������CONHECIMENTOS�DE�MECÂNICA

�★��Se�não�dispõe�das�ferramentas�e�da�informação�necessária�e�adequada�para�realizar�a�manutenção,�ou�se�acha�que�não�está�capacitado�

�������para�efetuar�a�manutenção�do�veículo,�contacte�um�Vendedor�ou�Oficina�Autorizada.

★�★Pela�sua�segurança,�as�revisões�e�a�manutenção�destes�elementos�deverão�ser�realizadas�pelo�Vendedor�ou�Oficina�Autorizada�Daelim.

� 500Km� 4,000Km� 8,000Km� 12,000Km� 16,000Km

��� 1�mês� 6meses� 12meses� 18meses� 24meses

 I I I I I

 I I I I I

  I I I I

 I I I I I

  I I I I 

                   I I I I I

 I I I I I

 I I I I I 

  I I I I

   I I I I 

                               I I I I

DESGASTE�DOS�CALÇOS�DO�TRAVÃO�

SISTEMA�DE�TRAVAGEM�

INTERRUPTOR�DA�LUZ�DE�TRAVÃO�

AJUSTE�DO�FAROL�

SUSPENSÃO�

PARAFUSOS�E�PORCAS

RODAS/PNEUS��

DIREÇÃO

CORREA

ROLAMENTOS

CONES�DO�VARIADOR

★

Bomba�do�travão,�pinça
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Em�seguida,�são�descritos�os�procedimentos�corretos��
para�a�realização�das�operações�de�verificação,�limpeza�
e�substituição�de�peças.�Consulte,�sempre,�esta�secção�
antes�de�realizar�verificações�ou�reparações�no�veículo.

①�Limpe�o�pó�e�a�sujidade�em�volta�da�tampa�do�

����depósito�da�bomba�para�evitar�contaminar�o�seu�

����interior.

②Retire�os�parafusos,�a�tampa�do�depósito�e�o�

���diafragma.

③Encha�o�depósito�até�à�marca�de�nível�superior�da�

���bomba.�

④Após�encher�o�depósito,�monte�corretamente�o�

����diafragma�e�a�tampa.�Aperte�os�parafusos.

AVISO
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MANUTENÇÃO/REPARAÇÕES�
BÁSICAS

ADICIONAR�LÍQUIDO�DO�TRAVÃO�
DIANTEIRO/TRASEIRO

PARAFUSOS

�PLACA�DO�
DIAFRAGMA

DIAFRAGMA

NÍVEL�
SUPERIOR

CORPO�DA�BOMBA

LÍQUIDO�DE�TRAVÃO�RECOMENDADO

DOT3�ou�DOT4

•   Respeite�as�normas�de�segurança�durante�as�operações�
de�manutenção�do�seu�veículo.

•   Faça�a�manutenção�do�seu�veículo�numa�superfície�
plana�para�garantir�a�estabilidade�do�descanso�central.

•   Utilize�as�ferramentas�apropriadas.
•   Antes�de�realizar�a�manutenção�do�motor,�rode�o�botão�
da�ignição�para�a�posição��������(OFF).

•   Seja�especialmente�cuidadoso�com�o�motor�e�a�ponteira�
de�escape�pois�atingem�temperaturas�elevadas.

•   Após�a�manutenção,�deposite�o�material�usado�no�
contentor�correspondente�para�que�seja�recolhido�por�
uma�empresa�de�resíduos�autorizada.

•   Tenha�especial�atenção�durante�a�manipulação�de�
cabos�elétricos,�uma�vez�que�poderão�causar�curto-
circuito,�fogo�e/ou�explosão.

•   Seja�cuidadoso�e�evite�a�entrada�de�material�estranho�
no�motor,�uma�vez�que�o�motor�poderia�bloquear-se�e�
provocar�um�acidente.

•   Evite�introduzir�as�mãos�ou�os�pés�nas�rodas�em�
movimento,�uma�vez�que�poderão�causar�ferimentos�
graves.

•   Se�a�correia�do�variador�for�impregnada�de�óleo,�poderá�
deslizar�e�causar�a�diminuição�do�rendimento�e�o�
aumento�do�ruído.

•   Ao�adicionar�líquido�dos�travões,�tenha�em�
consideração�o�eventual�desgaste�nos�calços�
do�travão.
•   Se�os�calços�estiverem�muito�desgastados,�o�
nível�do�líquido�de�travões�será�mais�baixo.

PRECAUÇÃO
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Verifique,�visualmente,�se�existem�fugas�do�
líquido�dos�travões�ou�outros�danos�e,�com�a�
ajuda�de�uma�chave,�corrija�eventuais�folgas�nas�
uniões�e�fixações.
Examine,�igualmente,�as�peças�de�proteção�das�
tubagens,�assegurando-se�de�que�não�entram�
em�contacto�com�outras�partes�ao�rodar�o�guiador�
ou�através�das�vibrações.�

O�desgaste�dos�calços�do�travão�depende�da�
severidade�do�seu�uso,�do�tipo�de�condução�e�do�
estado�da�estrada.
De�uma�forma�geral,�os�calços�desgastar-se-ão�
mais�rápido�em�estradas�húmidas�e�de�terra.
Verifique�os�calços�em�intervalos�de�manutenção�
regulares.

[TRAVÃO�DIANTEIRO]

[TRAVÃO�TRASEIRO]

 

AVISO
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•  Ao�acrescentar�líquido�dos�travões,�evite�a�
entrada�de�substâncias�estranhas�no�depósito.
��Essas�substâncias�estranhas�podem�obstruir�o�
��sistema,�causando�a�redução�ou�a�perda�
��completa�da�potência�de�travagem.
•  Não�coloque�líquido�acima�do�nível�superior�
pois�este�poderá�transbordar.�Evite�que�o�
líquido�dos�travões�entre�em�contacto�com�as�
peças�pintadas�do�veículo�uma�vez�que�este�
corrói�a�pintura.�Se�acontecer,� limpe�
rapidamente�o�líquido�com�um�pano�seco.

•  Utilize�somente�o�líquido�dos�travões�
recomendado�(DOT�3�ou�DOT�4).�Líquidos�
diferentes�podem�provocar�reações�químicas.

•  Se�o�nível�do�líquido�for�excessivamente�
baixo,�poderá�ser�indicativo�de�danos�no�
sistema�de�travões.

•  Deposite�o�líquido�dos�travões�e�calços�
usados�em�contentores�próprios�de�forma�a�
evitar�a�contaminação�ambiental.

TUBAGENS,�FUGAS,�DANOS,�
ESTADO�DAS�UNIÕES

CALÇOS�DO�TRAVÃO�DIANTEIRO/
TRASEIRO

�LIMITE�DE�
DESGASTE

●��Se�o�desgaste�dos�calços�superar�o�
limite�máximo,�a�eficácia�da�travagem�
diminui�significativamente�e�aumenta�
o�risco�de�colisão�com�consequentes�
danos�pessoais�e/ou�materiais.

�LIMITE�DE�
DESGASTE

PRECAUÇÃO
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Um�óleo�contaminado�reduz�a�vida�útil�do�motor.�Comprove,�com�
frequência,�se�o�nível�de�óleo�é�o�adequado,�utilize�sempre�o�tipo�
de�óleo�correto�e�substitua-o�atempadamente.��
●�  Coloque�o�veículo�sobre�o�descanso�central,�numa�superfície�
plana,�e�aqueça�o�motor�a�ralenti�durante�2-3�minutos.

●�  Desligue�o�motor,�extraia�a�vareta�do�nível�de�óleo,�coloque�um�
recipiente�por�baixo�do�motor�e�retire�o�parafuso�de�drenagem�
para�escoar�o�óleo.

●�  Retire�o�parafuso�do�crivo,�o�crivo�do�filtro�de�óleo�e�limpe-o.
●�  Comprove�o�estado�do�“O-ring”�do�crivo.�
●�  Coloque�o�crivo,�a�mola�e��parafuso�do�crivo.
●�  Coloque,�novamente,�o�parafuso�de�drenagem�do�óleo�de�
motor.

●�  Comprove�o�nível�de�óleo�utilizando�a�vareta�e�adicione�óleo�
até�alcançar�o�nível�especificado�(entre�as�marcas�de�máximo�e�
de�mínimo)

●�  Coloque�a�vareta�e�coloque�o�motor�a�ralenti�durante�uns�
minutos.

●�  Transcorridos�20-30�segundos�após�ter�desligado�o�motor,�
comprove�novamente�o�nível�de�óleo.

���NA�MUDANÇA�DO�ÓLEO:��0.9�L�
��QUANTIDADE�TOTAL�DO�ÓLEO�:�1.0�L

[ÓLEO�DE�MOTOR�RECOMENDADO]�

Não�utilize�um�óleo�de�motorde�baixa�qualidade.�Caso�

contrário,�poderá�causar�danos�mecânicos�no�veículo�

e�invalidar�a�garantia.

Utilize,�somente,�um�óleo�de�qualidade.�Óleo�motor:

                               �Óleo�Motix�4T

�������������������������Grau�SL�(SAE�10W/40)
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SUBSTITUIÇÃO�DO�ÓLEO�MOTOR

MOLA

�MOLA

•   Se�mudar�o�óleo�imediatamente�após�parar�o�
motor,�tenha�cuidado�para�não�se�queimar�com�o�
óleo�quente.
•   Não�utilize�óleo�de�qualidade�inferior�pois�poderia�
danificar�o�motor�e�as�suas�peças.�Caso�contrário,�
o�motor�poderia�gripar�durante�a�condução�e�
resultar�num�acidente�com�consequências�
graves,�inclusive�a�morte.�Utilize,�somente,�óleo�de�
qualidade�superior�a�SL.
•   Não�adicione�óleo�de�mistura�de�dois�tempos�
pois�poderia�causar�graves�danos�mecânicos.�
Caso�contrário,�o�motor�poderia�gripar�durante�a�
condução�e�resultar�num�acidente�com�
consequências�graves,�inclusive�a�morte.
•   Se�durante�a�mudança�de�óleo�cair�óleo�no�pneu,�
o�veículo�poderá�derrapar�durante�a�condução�e�
provocar�a�queda�do�mesmo.
•   Coloque�o�óleo�de�motor�usado,�unicamente,�nos�
locais�autorizados,�de� forma�a�evitar�a�
contaminação�ambiental�e�consequências�penais.
•   Se�utiliza�o�veículo�em�estradas�em�mau�estado�
ou�partilha�o�veículo�com�outros�utilizadores,�
aumente�a�frequência�da�mudança�do�óleo.

•   Se�na�mudança�do�óleo�desapertar�o�parafuso�de�
drenagem,�desmonte�o�parafuso�do�crivo�e�limpe�
o�crivo.�
•   Realize�a�mudança�do�óleo�imediatamente�após�
ter�parado�o�motor�pois�como�o�óleo�estará�
quente,�drenará�mais�facilmente.
•   Ao�adicionar�óleo,�evite�a�entrada�de�sujidade�ou�
de�materiais�estranhos�no�interior�do�motor.
•   Se�o�óleo�manchar�o�exterior�do�motor,�limpe-o�
com�um�pano.

PARAFUSO�DO�
CRIVO

PARAFUSO�DE�
DRENAGEM  

PRECAUÇÃO

PRECAUÇÃO
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[CAPACIDADE�DO�ÓLEO�DE�TRANSMISSÃO]
●���Coloque�o�veículo�sobre�o�descanso�central�numa�
superfície�plana,�arranque�o�motor�e�deixe-o�a�
ralenti�durante�2-3�minutos.�Desligue�o�motor,�
retire�o�parafuso�do�nível�de�óleo�para�verificar�se�
o�óleo�está�ao�nível�do�orifício.

●���Se�o�nível�estiver�abaixo�do�orifício�do�parafuso,�
adicione�óleo�até�que�transborde.

●���Após�verificar�o�nível,�coloque�o�parafuso�do�nível�
de�óleo.

 

[ÓLEO�RECOMENDADO]

ÓLEO�DE�TRANSMISSÃO�MULTIGRADO���(SAE�80W-90)

[FUGAS�DE�ÓLEO]

Comprove�se�não�existem�fugas�de�óleo�em�volta�do�

cárter�da�transmissão�ou�nos�parafusos�de�nível�de�

óleo�e�drenagem.
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•  Quando�adicionar�óleo,�tenha�o�cuidado�de�
evitar�a�entrada�de�materiais�estranhos�ou�de�
impurezas.
• O�nível�de�óleo�incorreto�pode�afetar�o�
���funcionamento�da�transmissão.
• Não�utilize�óleos�de�má�qualidade.�A�sua�
���eficácia�pode�diminuir�com�o�tempo�e�danificar�
���o�seu�veículo.

VERIFICAÇÃO/MUDANÇA�DO�ÓLEO�
DA�TRANSMISSÃO

PARAFUSO�DO�NÍVEL�
DE ÓLEO

ÓLEO DA 
TRANSMISSÃO

PARAFUSO�DE�
DRENAGEM

O R I F Í C I O � � D O�
PARAFUSO�DO�NÍVEL�
DE ÓLEO

CAPACIDADE�DO�ÓLEO�DA�TRANSMISSÃO�

CAPACIDADENA�MUDANÇA�DO�ÓLEO:�0.12L

VERIFICAÇÕES

MANUTENÇÃO�PERIÓDICA

PARAFUSO�DO�
NÍVEL�DE�ÓLEO

CAPACIDADE�TOTAL�:�0.13L

PRECAUÇÃO
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①�Abra�o�assento.
②�Retire�o�tampão�do�depósito�de�reserva.
③�Retire�o�parafuso�de�drenagem�do�radiador�e�
�����drene�o�líquido�refrigerante.
④�Incline�o�veículo�para�a�direita�para�drenar�o�
�����líquido�refrigerante.
⑤�Volte�a�colocar�o�parafuso�de�drenagem.
⑥�Encha�o�depósito�de�reserva�com�líquido�
�����refrigerante.
⑦�Arranque�o�motor,�sangre�o�ar�e�volte�a�verificar
�����o�nível�de�líquido�refrigerante�no�depósito�de�
�����reserva.
⑧�Coloque�o�tampão�do�depósito�de�reserva.

CAPACIDADE�MÁXIMA�DE�LÍQUIDO�
REFRIGERANTE:�0,6�L

*�Líquido�Refrigerante�recomendado:�Mistura�
etileno-glicol�com�água�destilada�a�50%.

 

 

Se�o�elétrodo�estiver�sujo�ou�se�a�separação�não�for�
adequada,�as�velas�não�funcionarão�corretamente.
Limpe�a�vela�e�ajuste�a�separação�dos�elétrodos.�
●�  Retire�a�tampa�central.
●�  Retire�o�cachimbo�da�vela.
●�  Limpe�a�zona�próxima�à�vela.
●�  Retire�a�vela�com�a�ajuda�de�uma�chave�de�velas.

 

●�  Limpe�a�vela�com�uma�escova�de�aço�própria.
●�  Verifique�se�o�elétrodo�apresenta�desgaste�ou�
corrosão.�Se�os�seus�bordos�estiverem��
arredondados,�substitua�a�vela�por�uma�nova.

●�  Meça�a�separação�dos�elétrodos�da�vela�com�uma�
galga�(apalpa-folgas).

SEPARAÇÃO�DOS�ELÉTRODOS:�0,8�–�0,9�
mm
●�  Para�montar�a�vela,�enrosque�a�vela�com�a�mão.�
Em�seguida,�aperte�a�vela�com�a�chave�de�velas.
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MANUTENÇÃO�PERIÓDICA

•  Desligue�o�motor�e�espere�que�o�motor�
arrefeça�o�suficiente.

•  Não� se� esqueça� de� trocar� o� líquido�
refrigerante.�Uma�vez�que�é�uma�operação�
delicada,�é�recomendável�que�seja�realizada�
por�um�Serviço�de�Assistência�Técnica�
Daelim.

VELA

VELA

SUBSTITUIÇÃO DO LÍQUIDO 
REFRIGERANTE

VISORDEPÓSITO�DE�RESERVA

RADIADOR

TAMPÃO�DO�DEPÓSITO�DE�RESERVA

TAMPA�DA�CABEÇA�DO�MOTOR

PRECAUÇÃO



목�����차

VELA PADRÃ O: CRÃ8EH-9
●� Se�colocar�uma�vela�nova,�(1,5-1,7�kgf.m)�e�
aperte-a�3/4�de�volta�com�uma�chave�de�velas.

●� Se�a�vela�já�tiver�sido�utilizada,�aperte-a�
rodando�1/8�de�volta.

●� Dependendo�do�modelo�(Steezer-E�por�baixo�
do�assento�e�Steezer�S�no�túnel�central)�aceda�à��
bateria.�Se�os�terminais�da�bateria�estiverem�
contaminados�ou�oxidados,�retire�a�bateria�e�
limpe-a.

●� Elimine�o�óxido�(pó�branco)�dos�bornes�da�
bateria�e�limpe-os�com�água�morna.

●� No�caso�dos�bornes�estarem�muito�oxidados,�
desmonte�os�cabos�e�elimine�o�óxido�com�um�
escova�de�aço�ou�com�uma�lixa.
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• �Coloque�o�botão�da�ignição�na�posição�OFF�
antes�de�desconectar�os�bornes�da�bateria.
• �Desconecte�primeiro�o�borne�negativo�(-)�da�
bateria.�Ao�montar�a�bateria,�conecte�primeiro�
o�borne�positivo�(+).�Se�o�fizer�pela�ordem�
inversa�poderá�produzir�um�curto-circuito�e�
causar�um�incêndio.
• �Assegure-se�de�que�os�bornes�não�tocam�em�
nenhum�elemento�próximo�durante�a�sua�
manipulação.�O�contato�com�outros�elementos�
poderia�causar�uma�faísca,�resultando�no�mau�
funcionamento�dos�equipamentos�elétricos,�
num�incêndio�e/ou�descarga�elétrica.
• �Evite� impactos� excessivos.� Durante� a�
manipulação� da� bateria,�mantenha-se�
afastado�de�materiais�inflamáveis.
• �Se�o�eletrólito�entrar�em�contato�com�os�
bornes,�a�corrosão�será�maior.
• �Este�veículo�vem�equipado�com�uma�bateria�
de�tipo�selada,�pelo�que�não�deverá�retirar�o�
tampão.
• �Se�não�pretende�utilizar�o�veículo�durante�um�
período�de�tempo�prolongado,�retire�a�bateria�
para�evitar�a�sua�descarga.�Após�carregar�a�
bateria,�guarde-a�num�local�bem�ventilado.�
Caso�não�seja�possível� retirar�a�bateria,�
desconecte�o�borne�negativo.

LIMPEZA�DOS�BORNES�DA�BATERIA

TAMPA�DA�BATERIA

BATERIA

Separação

Verifique�danos�
na�anilha

Comprove�
presença�de�
gretas

�Comprove�a�separação�
dos�elétrodos,�sujidade�
e�depósitos�de�carvão

•  Utilize�sempre�a�vela�padrão.�Uma�vela�
com�diferente�grau�térmico�poderá�causar�
falhas�no�arranque�e�paragens�durante�a�
condução.

•  Certifique-se�de�que�utiliza�a�vela�padrão�
(CR8EH-9)�e�do�tipo�R�(resistivo).

•  Apó s� o � mo t o r � t e r � e s t a d o� em�
funcionamento,� a� vela� estará�muito�
quente.�Tenha�especial�atenção�para�não�
se�queimar�enquanto�verifica�a�vela.

STEEZER-E

STEEZER-S

AVISO

PRECAUÇÃO



목�����차

 

Rode�o�botão�da�ignição�para�a�posição�OFF�
para�comprovar�se�o�fusível�está�fundido.�Se�
estiver�fundido,�substitua-o�por�um�fusível�
novo�com�as�mesmas�características�(15A).
●� O�fusível�encontra-se�no�porta�fusíveis�
junto�à�bateria.

●� Para�substituir�o�fusível,�retire,�primeiro,�o�
porta�fusível.�De�seguida,�retire�o�fusível�
fundido�e�coloque�o�fusível�novo�com�as�
mesmas�características.

●� Se�o�fusível�voltar�a�fundir,�após�ter�sido�
substituído�por�um�novo,�inspecione�o�sistema�
elétrico.�Contacte�um�Serviço�de�Assistência�
Técnica�Daelim

 �(Falha�no�esquema�elétrico,�cabos�
��desconectados,�má�conexão�em�algum�contacto)
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VERIFICAÇÕES
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SUBSTITUIÇÃO�DO�FUSÍVEL

CAIXA�DO�FUSÍVEL

�Para�montar�o�fusível�
novo,�pressione-o�de�
cima�para�baixo.

Retire�o�fusível�
puxando-o�para�cima

�����[DESMONTAGEM]���������������������[MONTAGEM]

FUSÍVEL�A 30A
IGNIÇÃO,�RECEPTOR�CHAVE�
INTELIGENTE,�RELÉ�DA�ABERTURA�DO�
ASSENTO,�REGULADOR

FUSÍVEL�B 15A

RELÉ�DAS�LUZES,�RELÉ�DOS�PISCAS,�
INDICADOR�DE�VERIFICAÇÃO�DE�
CARGA,�LUZES�(MÉDIOS/MÁXIMOS),�
LUZ�DO�TRAVÃO,�VISOR�LCD

FUSÍVELC 15A ILUMINAÇÃO,�PORTA�BAGAGENS,�
PAINEL�DE�INSTRUMENTOS

FUSÍVELD 15A ECU,�CONTROLO�RELÉ�DAS�LUZES,�
RELÉ�DA�ALIMENTAÇÃO�PRINCIPAL

•  Se�utilizar�a�bateria�sem�a�respetiva�tampa,�
os�bornes�(+)�e�(-)�podem,�eventualmente,�
entrar�em�contacto�e�provocar�um�curto-
circuito�e/ou�um�incêndio.�Durante�a�
manipulação�da�bateria,�mantenha-se�
afastado�de�materiais�inflamáveis.

•  A�bateria�deste�veículo�não�necessita�de�
manutenção,�pelo�que�não�será�necessário�
comprovar�nem�repor�o�nível�de�eletrólito.�

•  Se�não�utilizar�a�bateria�por�um�longo�
período�de�tempo�ocorrerá�a�descarga�da�
mesma.�Neste�caso,�retire�a�bateria�do�
veículo�e�carregue-a�num�local�ventilado.�
Se�não�pretende�utilizar�o�veículo�durante�
algum�tempo,�desconecte�o�terminal�
negativo�(-).

•  Se�adaptar�esta�bateria�para�ser�utilizada�
num�carro�poderá�produzir�um�curto-
circuito�e�um�eventual�incêndio.��

•  Se�o�eletrólito�entrar�em�contacto�com�os�
olhos�ou�com�a�pele�pode�causar-lhe�lesões�
graves.��

•  Não�deposite�a�bateria�em�locais�não�
autorizados.�Para�além�de�prejudicar�o�meio�
ambiente�é�ilegal�e�poderá�ter�
consequências�penais.

BATERIA

PRECAUÇÃO



목�����차

[DESMONTAGEM]

①�RRetire�os�6�parafusos�que�fixam�a�tampa�do�
�����filtro�do�ar,�retire�o�clip�do�tubo�e�a�tampa�do�
�����filtro�do�ar.
②�Desmonte�o�elemento�filtrante�e�examine-o.
③�Se�o�elemento�filtrante�estiver�excessivamente�
����sujo�ou�danificado,�substitua-o�por�um�novo.
④�Coloque,�corretamente,�o�elemento�filtrante�e�a�
����junta�e,�de�seguida,�coloque�a�tampa�do�filtro�do�
����ar
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•  Se� montar� o� elemento� f i l trante�
incorretamente,� poderá� entrar� pó� ou�
outros� resíduos� estranhos� no�motor.�
Isto� provocaria� o�maior� desgaste� do�
c i l i n d r o � e � u m a � r e d u ç ã o � d o�
r end imen t o� e� d a� l o ng ev i d ad e�
mecânica�do�motor.

•  Durante�a�lavagem�do�veículo,�evite�a�
entrada� de� água� no� filtro� de� ar� pois�
poderia� provocar� falhas� no� arranque�
do�motor.

•  Se� o� arranque� fa lha� durante� a�
condução� com� chuva� ou� após� passar�
por� um� charco,� comprove� se� entrou�
água�no�filtro�do�ar�e�limpe-o.��

•  Não�conduza�por�zonas�inundadas.�Se�
entrar� água� no� filtro� ou� no�motor,� o�
veículo� pode� parar� e� provocar,�
consequentemente,�uma�colisão.

VERIFICAÇÃO�E�LIMPEZA�DO�ELEMENTO�
FILTRANTE�DO�FILTRO�DO�AR

ELEMENTO�FILTRANTE

TAMPA�DO�FILTRO�DE�AR

■�NORMAL ■�FUNDIDO

•  Sempre�que�substituir�um�fusível�deverá�colocar�o�
botão�da�ignição�na�posição�OFF.�Se�o�botão�da�
ignição�estiver�na�posição�ON,�pode�ocorrer�um�
incêndio�como�consequência�de�um�curto-circuito.

•  Comprove�se�o�fusível�está�corretamente�encaixado�
e�fixado�no�seu�devido�sítio.�Se�estiver�solto�pode�
provocar�um�acidente�inesperado.

•  Não�utilize�fusíveis�com�amperagem�superior�ao�
recomendado�pois�poderia�provocar�o�aquecimento�
da�cablagem�e�danificá-la.�

•  Se� instalar�elementos�elétricos�adicionais,�
medidores,�acessórios,�etc.,�pode�sobrecarregar�o�
sistema�elétrico�e�fundir�o�fusível.

•  Durante�a�lavagem�do�veículo,�seja�especialmente�
cuidadoso�para�não�molhar�a�zona�do�fusível.�

•  Ao�lavar�o�veículo,�evite�o�jato�direto�na�zona�dos�
fusíveis.

•  Para�retirar�um�fusível,�não�utilize�ferramentas�
metálicas�uma�vez�que�poderá�danificar�os�
componentes�elétricos�através�de�um�curto-
circuito.

•  Depois�de�substituir�um�fusível,�se�o�novo�fusível�se�
fundir,�significa�que�há�uma�sobrecarga�no�circuito�
elétrico.�Dirija-se�a�um�Serviço�de�Assistência�
Técnica�Daelim�para�efetuar�a�sua�reparação.�

PRECAUÇÃO

PRECAUÇÃO



Para� proteger� o� interior� dos� cabos� de�
controlo� são� utilizadas� proteções� de�
borracha.�
C o m p r o v e , � s e m p r e , � s e � e s t ã o�
corretamente� montadas.� Durante� a�
lavagem� do� veículo,� não� verta� água�
diretamente� sobre� a� proteção� de�
borracha�nem�utilize�escovas�de�limpeza�
nestas� zonas.� Se� essa� zona� estiver� suja�
limpe-a�com�um�pano.

Verifique,�sempre,�o�estado�das�proteções�de�borracha�
e,�caso�se�tenham�deslocado�do�seu�devido�local,�volte�
a�colocá-las�corretamente.�Após�o�ajuste�da�folga�do�
acelerador,�não�se�esqueça�de�colocar�a�proteção�de�
borracha�correspondente�na�sua�posição�original.

●� Desdobre�o�descanso�central�e�ponha�o�veículo�em�

posição�vertical�num�terreno�plano.

●� Comprove�se�existem�danos�na�mola�ou�perda�de�

tensão�e�se�o�desdobramento�do�descanso�lateral�é�

suave�ou�não.
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CONTRAPORCA

BORRACHA

ESTADO ADEQUADO

•  A�entrada�de�corpos�estranhos�ou�de�água�
no�interior�dos�cabos�de�controlo�devido�ao�
seu�desencaixe�ou�a�danos�nas�proteções�de�
borracha�pode�ocasionar�a�sua�congelação�
durante� o� inverno,� resultando� no�
funcionamento�deficiente�do�veículo.�Pode�
ocorrer,�como�consequência,�um�acidente�
com�lesões�graves,�inclusive�a�morte.�

•  Se�detetar�danos�nos�cabos�de�controlo,�não�
hesite�em�substituir�as�proteções�por�umas�
novas.

VERIFICAÇÃO�DAS�PROTEÇÕES�DE�
BORRACHA�

ZONA�DE�VERIFICAÇÃO BORRACHA

VERIFICAÇÃO�DO�DESCANSO�LATERAL

MOLA�DO�DESCANSO�LATERAL

ZONA�DE�VERIFICAÇÃO
AVISO



●� Certifique-se�de�desligar�o�motor.

●� Evite�que�entre�água�na�ponteira�de�escape�

durante�a�lavagem�do�veículo.�Caso�contrário,�

poderiam�surgir�falhas�no�arranque�do�motor�ou�

provocar�a�sua�oxidação.

●� Evite�que�entre�água�no�sistema�dos�travões�

durante�a�lavagem,�já�que�pode�diminuir�a�

potência�de�travagem.�Após�a�lavagem,�escolha�

um�lugar�seguro�onde�não�obstaculize�o�trânsito�

e�arranque�o�motociclo.�Acione�ligeiramente�o�

travão�enquanto�conduz�a�baixa�velocidade�e�

comprove�a�potência�da�travagem�até�que�os�

travões�estejam�secos.�

●� Ao�encerar�o�veículo,�tenha�em�consideração��

que�abrilhantar�em�excesso�as�áreas�pintadas�e/

ou�as�partes�de�resina�utilizando�ceras�compostas�

pode�provocar�danos�nessas�áreas,�

nomeadamente�a�sua�descoloração.�

●� Durante�a�lavagem�do�veículo,�evite�que�a�água�

entre�no�porta�bagagens�situado�por�baixo�do�

assento�ou�no�porta-luvas,�pois�pode�danificar�os�

objetos�contidos�no�seu�interior.
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•  Durante�a� lavagem�do�motociclo,�evite�
molhar�determinados�componentes�
elétricos� de� forma� a� evitar� a� sua�
oxidação�e�falhas�no�arranque.�

•  Se�entrar�água�no�interior�da�ponteira�
de�escape,�esta�pode�oxidar,�originar�
roturas�ou�provocar�falhas�no�arranque.��

•  Se�utilizar�detergentes�muito�fortes�com�
álcool,� pode�provocar� a� rotura� e� a�
descoloração�das�peças�de�plástico.��

PRECAUÇÕES�DURANTE�A�
LAVAGEM�DO�VEÍCULO

PRECAUÇÃO
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FOLHAS DE VERIFICAÇÃO

FOLHAS DE VERIFICAÇÃO DA STEEZER 125
 

•   Mantenha o seu veículo em ótimas condições para garantir uma condução segura. 

  As folhas de verificação apresentadas em seguida, explicam como verificar e manter 

  o seu motociclo em ótimas condições. 

  Certifique-se de que as lê com a devida atenção e que compreende o seu conteúdo. 

  Faça as anotações necessárias nas ditas folhas. 

•   Não serão aceites em garantia quaisquer danos que surjam como consequência 

  da não realização das verificações periódicas e do não seguimento das indicações 

  dadas nestas folhas de verificação. 



Para garantir a condução segura e cómoda do veículo é necessário 

realizar verificações diárias, ou seja, é importante que o utilizador 

verifique e inspecione o seu veículo, pelo menos uma vez por dia.

As verificações periódicas consistem na verificação de pontos 

concretos do veículo, tendo por base uma utilização normal, e 

outros pontos de comprovação que o fabricante considere 

importantes.  

Adquisición      1 mês                        6 meses                    1 ano                    1 ano e meio              2 anos

     (500km) (4,000km)  (8,000km)       (12,000km)      (16,000km)

 

FOLHAS DE VERIFICAÇÃO

VERIFICAÇÕES DIÁRIAS E PERIÓDICAS
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VERIFICAÇÕES DIÁRIAS (ANTES DE INICIAR A CONDUÇÃO)

VERIFICAÇÕES PERIÓDICAS

●    Se utilizar o veículo em condições diferentes das 
habituais (como por exemplo, uso como transporte 

comercial, uso frequente a alta velocidade, etc.) os 

componentes sofrerão um desgaste maior comparados 

com uma utilização normal.
●    Nessa situação, consulte o seu Vendedor ou Serviço 
Técnico Autorizado Daelim para que lhe sejam dadas 

orientações a seguir relativamente à frequência das 

r ev i sões pe r i ód i ca s, mudanças de ó l eo e de 

consumíveis, etc.

PRECAUÇÃO



As verificações e as revisões periódicas são da 
responsabilidade do cliente.
As verificações e as revisões periódicas são cuidados 
essenciais para garantir o bom estado do veículo!

Para garantir uma condução segura, são de suma importância as 
verificações e revisões periódicas. O seu motociclo é constituído por 
muitos componentes que, com o passar do tempo, são submetidos a um 
processo de deterioração e de desgaste. 
As verificações e revisões periódicas são pensadas com o objetivo de 
evitar problemas mecânicos graves antecipando a substituição de 
componentes mediante a comprovação do veículo e, portanto, garantem 
uma condução segura ao condutor até à próxima verificação e revisão.

São utilizados, em diversos pontos do veículo, óleos e 
fluidos.

Os óleos ou fluidos utilizados no motor, transmissão e radiador mantêm as prestações 
estáveis mediante a lubrificação, refrigeração e prevenção da oxidação.
Portanto, uma vez que os óleos e os fluidos não podem ser recuperados e reutilizados, 
devem ser substituídos ou adicionados nas verificações e revisões periódicas

●  Principais óleos e fluidos:

① Óleo do motor

② Líquido dos travões

③ Óleo da transmissão

As borrachas são utilizadas sobretudo em 
componentes como os condutos e retentores. 

As borrachas degastam-se e deterioram-se com o tempo. Contudo, as tubagens dos 
travões que transmitem pressão são feitos de borracha. Comprove a sua elasticidade e 
verifique se apresentam gretas. Caso seja necessário, faça a sua substituição por uns 
novos para evitar, antecipadamente, uma eventual avaria do veículo

●   Principais componentes de borracha

① Tubagem do travão

② Retentor da pinça do travão

③ Tubos de gasolina

④ Bomba do travão

⑤ Tubagens do radiador
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FOLHAS DE VERIFICAÇÃO

VERIFICAÇÕES DIÁRIAS E PERIÓDICAS

①

③

②

①

④

②

③

⑤

SOBRE AS VERIFICAÇÕES PERIÓDICAS

PONTO 1 – LUBRIFICAÇÃO

PONTO 2 - BORRACHAS



Muitas peças do veículo sofrem desgaste. 

Existem muitos componentes do veículo que cumprem a sua função 

desgastando-se (pneus, calços do travões, etc.)

Se utiliza o veículo com algum destes componentes excessivamente 

desgastados, pode ter um acidente. Por esse motivo, é muito importante 

realizar a substituição de componentes durante as revisões periódicas.

● Principais peças que sofrem desgaste:

① Calços do travão

② Discos de embraiagem

③ Pneus

④ Rolamentos

⑤ Correia

 

Com o objetivo de garantir a segurança e o conforto, é necessário realizar 

uma verificação diária antes de iniciar a condução, assim como as 

verificações periódicas.

 

 

A verificação diária deve ser realizada pelo próprio condutor, 

uma vez por dia, antes de iniciar a condução. Siga as 

instruções descritas neste manual.

FOLHAS DE VERIFICAÇÃO

VERIFICAÇÕES DIÁRIAS E PERIÓDICAS

③ ④

① ②

62

VERIFICAÇÃO DIÁRIA, VERIFICAÇÃO PERIÓDICA

PONTO 3– DESGASTE DAS PEÇAS

VERIFICAÇÃO DIÁRIA

●   As manutenções ou reparações incorretas podem 
resultar em acidente, com graves danos materiais e 
pessoais, inclusive a morte. 

●   Certifique-se de que realiza as verificações 
periódicas seguindo as indicações, metodologia e os 
conselhos dados neste manual do proprietário. 

●   Se detetar alguma falha ou anomalia no veículo, 
solucione-a antes de conduzir o veículo. 

⑤

PRECAUÇÃO



OBSERVAÇÕES ※ Verifique os pontos marcados com (※)  em percursos longos, 

                               após a lavagem e o abastecimento de combustível.  

A primeira revisão é muito importante na vida útil do veículo. Deverá efetuá-la 

quando o veículo tiver realizado os seus primeiros 500 km ou ter decorrido um mês 

desde a sua estreia.
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FOLHAS DE VERIFICAÇÃO

VERIFICAÇÕES DIÁRIAS E PERIÓDICAS

INSPEÇÃO DIÁRIA

Componentes a inspecionar

Travões

Pneus

Motor

Sistema de ignição e 

piscas

Anomalia durante a 
condução

Detalhe da verificação

• As manetes do travão funcionam corretamente?
• Tem o líquido dos travões no nível correto?

• A pressão dos pneus é a correta?

• Apresentam gretas ou danos?

• Apresentam sinais de desgaste anormal?

• A banda de rodagem tem piso suficiente? (※) 

• Possui o nível de óleo correto? (※) 

• O motor funciona bem ou apresenta ruídos estranhos? (※) 

•  Os  sistemas ignição e de iluminação funcionam bem ou 
estão danificados ou sujos? 

•  Nota alguma anomalia importante no funcionamento do 
veículo?

PRIMEIRA REVISÃO (500 KM)

PONTOS A INSPECIONAR nos primeiros 500 km
 
•  Manete do travão (funcionamento, 
folga)

• Calços/sapatas (desgaste)

• Cabos de transmissão (elementos 
   soltos ou danificados)

• Condutos (fugas e estado das uniões)

• Rodas (aros e danos no disco)

• Pneus (pressão e desgaste)

• Nível do óleo motor

• Fugas de óleo do motor

• Regime ao ralenti

•  Resposta do motor a baixa velocidade 
e aceleração

•  Direção (Funcionamento)

•  Lâmpadas (farol,  farolim, painel de 
instrumentos e piscas)

•  Aperto de parafusos e porcas

•  Funcionamento do velocímetro

•  Funcionamento do acelerador

•  Funcionamento dos comutadores

•  Assegure-se que entrega a folha de inspeção e o certificado do Manual de 
Proprietário ao Vendedor Autorizado aquando da revisão periódica.

•  O custo dos óleos e dos componentes substituídos ficam a cargo do 
proprietário.

AVISO



FOLHAS DE VERIFICAÇÃO

VERIFICAÇÕES DIÁRIAS E PERIÓDICAS
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As verificações periódicas e as suas reparações devem ser realizadas 
pelo proprietário e utilizador do veículo.
As folhas de inspeção foram criadas para auxiliar na manutenção do 
veículo e para registar as reparações neste manual.

■  As folhas de manutenção e de verificação periódicas contêm 
informações importantes sobre o estado de manutenção do veículo. 
Assim sendo, sempre que for necessária uma reparação, é 
recomendável registá-la na folha correspondente. Quando realizar 
a manutenção ou revisão numa Oficina Autorizada Daelim, a folha 
deverá ser preenchida por eles. Por favor, preencha esta folha 
durante a inspeção do veículo.

Dependendo do estilo de condução, distâncias percorridas e dos 
tempos de utilização, é difícil determinar a durabilidade de 
determinadas peças.

Recomendamos que as seguintes peças sejam substituídas de forma 
regular para garantir uma condução segura. Realize as substituições 
de peças nos intervalos recomendados na sua Oficina Autorizada 
Daelim.

 

Os serviços realizados sobre o veículo ficam a cargo do proprietário.

VERIFICAÇÃO PERIÓDICA

RECOMENDAÇÃO SOBRE PEÇAS A SUBSTITUIR

Peças a substituir

Travões

Líquido dos 
travões

A cada 2 anos

A cada 4 anosBomba e pinça

Notas
Frequência de 

substituição segundo 

o manual

Vela

Se o veículo for utilizado 
em estradas em mau 

estado ou para serviços 
comercias, recomenda-se 

a substituição do óleo 
com maior frequência.

Inicialmente aos 
500 km

Depois a cada 
4000 km

A cada 4000 km

Óleo do motor

Elemento Filtrante do filtro do 
ar

A cada 4000 km

Óleo da transmissão A cada 12 000 km Substituir ao verificar 
ou se for necessário

Líquido Refrigerante A cada 8000 km

Verificar e repor

Verificar e repor

Substituir ao verificar 
ou se for necessário

Substituir ao verificar 
ou se for necessário

Substituir ao verificar 
ou se for necessário



Para conseguir o ótimo rendimento do veículo, é importante utilizar um óleo 

adequado. Por favor, utilize óleos recomendados de elevada qualidade.

O uso de óleo contaminado ou de má qualidade pode afetar a durabilidade 

do motor.

Certifique-se de substituir o óleo nos intervalos de manutenção indicados.

■  Se o veículo é utilizado nas condições abaixo enumeradas, deverá substituir o 

     óleo com maior frequência:

   • Condução em estradas de terra

   • Distâncias curtas e frequentes

   • Uso prolongado a ralenti

   • Uso em zonas frias

   • Uso para entregas e para serviços rápidos

■ Óleos utilizados
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FOLHAS DE VERIFICAÇÃO

VERIFICAÇÕES DIÁRIAS E PERIÓDICAS

SOBRE O ÓLEO

MUDANÇA DE ÓLEO NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA

Óleo do motor
· Óleo de motor a 4 tempos, qualidade 

  SL, SAE 10W/40

· Óleo da transmissão SAE 80W/90
Óleo da 

transmissão

Líquido dos travões · DOT 3 ou DOT 4

· Líquido hidráulico pressurizado.Amortecedor



FOLHAS DE VERIFICAÇÃO

VERIFICAÇÕES DIÁRIAS E PERIÓDICAS
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VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO

Preste especial atenção às normas de segurança durante a 
realização das verificações. 

  ●   Coloque o veículo sobre o descanso central e numa 
superfície plana antes de realizar as verificações.

  ●   Seja cuidadoso para evitar queimar-se nos componentes 
quentes do veículo (motor, ponteira de escape e tubo de 
escape).

  ●   Os gases libertados pelo escape contêm substâncias 
nocivas, como o CO.

  ●   Não faça verificações nem arranque o veículo em zonas 
pouco ventiladas.

  ●   Se realizar verificações durante a condução, tenha especial 
atenção e cuidado com o trânsito existente.

  ●   Ao realizar verificações ou reparações tenha cuidado com 
os materiais inflamáveis, como a gasolina ou a bateria.

  ●   Utilize as ferramentas adequadas.
  ●   Por questões de segurança, realize somente as operações 

de manutenção para as quais se sinta capacitado.
  ●   Se pensa que um determinado trabalho é difícil, não hesite 

em recorrer ao seu Vendedor ou Oficina Autorizada Daelim.

  ●  A não utilização dos métodos de comprovação e 
reparação adequados, pode ocasionar um acidente 
que derive em sérios danos materiais ou pessoais,  
inclusive a morte.

  ●  Realize as comprovações e reparações seguindo os 
métodos referidos e descritos neste manual.

  ●  Se de te t a r a l guma anoma l i a no ve í cu lo, 
solucione-a antes de iniciar a condução.  

VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO AVISO



67

FOLHAS DE VERIFICAÇÃO

CONSELHOS DE VERIFICAÇÃO DIÁRIA 

LISTA DE PONTOS DE VERIFICAÇÃO DIÁRIOS

⑤ Nível do óleo do motor③ Pressão dos pneus② Nível do líquido dos travões① Folga das manetes do travão ④  Gretas, desgaste, fragmentos metálicos e 
outros materiais estranhos nos pneus.

⑥ Nível de gasolina ⑦Fugas do óleo do motor, líquido 

refrigerante e/ou gasolina

⑧ Iluminação e piscas 

⑪ Comportamento a baixa 

     velocidade e aceleração

⑫  Funcionamento incorreto ou falha 
durante a condução

⑨ Funcionamento correto do 
     acelerador

⑩ Arranque e rendimento do motor

JUEGO LIBRE JUEGO LIBRE ALTO

BAJO



FOLHAS DE VERIFICAÇÃO

CONSELHOS DE VERIFICAÇÃO DIÁRIA 
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Existem pequenas diferenças no procedimento de verificação diária entre 
uns modelos e outros. Consulte o manual de proprietário perante qualquer 
dúvida.
Se detetar alguma anomalia durante a verificação diária, consulte o seu 
Vendedor ou uma Oficina Autorizada Daelim para que a solucionem.

MÉTODO DE VERIFICAÇÃO DIÁRIA

MÉTODO DE VERIFICAÇÃO, CONSELHOS

 TRAVÕES
• Comprove o funcionamento dos travões e a folga das manetes.

(Folga da manete)

Se ao acionar a manete do travão 

notar um tato esponjoso, significa que 

entrou ar no circuito. Comprove o 

nível do líquido de travões e sangre o 

sistema, caso seja necessário.

( F O L G A  D A S  M A N E T E S  D O 

TRAVÃO: 10-20 mm)

Conduza o veículo numa estrada seca 

e ac i one ambos os t r avões em 

separado para comprovar a eficácia da 

travagem.

MÉTODO DE VERIFICAÇÃO, CONSELHOS

(Eficácia da travagem)

PNEUS
• Verifique a pressão dos pneus. 

Coloque o veículo sobre o descanso 
central numa superfície plana, mova o 
guiador até que a direção esteja direita 
e comprove se o nível do líquido de 
travões se encontra acima da linha do 
nível mínimo.

Se observar a deformação dos pneus, quando 
estes estão em contato com o solo, pode 
comprovar se a pressão é suficiente ou não.

Se pretender conduzir o veículo por um 
percurso longo ou a alta velocidade, é essencial 
que comprove a pressão exata mediante o uso 
de um manómetro.

Roda dianteira

Roda traseira

1 pessoa

2.00 kg/㎠

2.25 kg/㎠

2 pessoas

2.00 kg/㎠

2.50 kg/㎠

●    Certifique-se de que utiliza o líquido de travões correto.
●  Caso contrário, pode resultar no funcionamento 
  anómalo do sistema de travões.

FOLGA FOLGA
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FOLHAS DE VERIFICAÇÃO

CONSELHOS DE VERIFICAÇÃO DIÁRIA 

MÉTODO DE VERIFICAÇÃO, CONSELHOS

• Verificação de gretas ou danos

• Comprovação de desgaste

• Comprove o limite de desgaste

Comprove se o pneu apresenta algum 
tipo de dano ou greta.

Comprove também se não existem 
pregos, pedras ou outros elementos 
estranhos no pneu.

Comprove se ex i s tem s ina i s de 
desgaste anormal do pneu

Comprove se o desgaste do pneu não 
superou a marca de desgaste.

MÉTODO DE VERIFICAÇÃO, CONSELHOS

 MOTOR
• Comprovação do nível do óleo de motor (※) 

• Comprove se o motor arranca e se não faz ruídos estranhos

• Verificação do nível do líquido refrigerante

Coloque o veículo sobre o descanso central 
numa superfície plana e mantenha-o a ralenti 
durante uns minutos. Comprove se o nível se 
encontra dentro do limite superior e inferior 
indicados na vareta de nível de óleo.

Verifique se o motor arranca sem 
problemas e se funciona com 
suavidade.

Comprove também se não faz ruídos 
estranhos ao arrancar e quando 
funciona a ralenti.

 Greta

Greta

Desgaste 
anormal

Indicador de marca de desgaste

Indicador de desgaste (mostra o limite de desgaste)

Elementos 
estranhos

Prego

Coloque o veículo sobre o descanso central e 
comprove se o nível do líquido refrigerante no 
depósito de reserva está dentro do intervalo 
especificado (entre as linhas do nível superior 
e inferior).

Depósito de reserva

●   O uso de pneus com desgaste excessivo ou com 
pressão incorreta pode originar um acidente.

●   Comprove a pressão dos pneus e verifique se não 
há um desgaste excessivo dos mesmos.

ALTO

BAJO

PRECAUÇÃO
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FOLHAS DE VERIFICAÇÃO

CONSELHOS DE VERIFICAÇÃO DIÁRIA 

MÉTODO DE INSPEÇÃO, CONSELHOS

Verif ique se o funcionamento é 
adequado a baixa velocidade ou 
quando acelera

  SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E PISCAS

  INSPEÇÃO A BAIXA VELOCIDADE E AO ACELERAR(※)

Rode o botão da ignição para a 
posição ON e comprove o 
funcionamento correto do farol 
principal, farolim traseiro, luz de 
travão e piscas.Comprove também se 
existe sujidade ou danos nas tulipas 
das óticas.

Verifique se não existem anomalias que 
causem inconvenientes durante a condução.

PROBLEMAS DURANTE LA CONDUÇÃO

Nota  (※): Esta verificação deverá ser realizada mais do que uma vez por dia se a     
distância for longa ou se as condições de condução forem muito exigentes. 

Com o botão da ignição na posição ON ou 
após o arranque do veículo, verifique se o nível 
de gasolina mostrado no painel de 
instrumentos se encontra acima da indicação 
“E” (vazio).

(1) Comprove, visualmente, se existem fugas 
     de óleo no motor.
(2) Comprove, visualmente, se existem fugas 
     de gasolina pelo depósito ou pelo 
     carburador.

Coloque o veículo sobre o descanso central, 
arranque-o e verifique se o punho do 
acelerador funciona corretamente ao acelerar e 
desacelerar.

Comprove, especialmente, se as 
rotações do motor baixam 
progressivamente ao desacelerar.

MÉTODO DE INSPEÇÃO, CONSELHOS

 NÍVEL DE GASOLINA

 FUNCIONAMENTO DO PUNHO DO ACELERADOR (CABO)

 FUGAS DE ÓLEO OU GASOLINA 
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FOLHAS DE VERIFICAÇÃO

CONSELHOS DE VERIFICAÇÃO DIÁRIA 

PONTOS DE VERIFICAÇÃO DIÁRIA

Pontos de verificação Intervalo Detalhe da verificação

(1) Retire a vela e verifique 
     visualmente se apresenta 
     sujidade ou danos nos elétrodos

(2) Limpe os elétrodos da vela com
     um escova de cerdas metálicas e
     verifique com um jogo de galgas 
     se a separação entre elétrodos se
     encontra dentro do intervalo de
     valores especificado.
(Separação entre elétrodos: 0,8-0,9 
mm)

SISTEMA DA IGNIÇÃO

6 
meses

(4,000km)

(1) Comprove se o motor funciona 
      corretamente após arrancar.

(2) Comprove se o motor não faz ruídos 
      estranhos durante o arranque ou 
      quando está a ralenti.

  Motor

12
meses
(8,000km)

(1) Com o motor quente, comprove
     se o ralenti se mantém estável.

(2) Conduzindo a baixa velocidade,
     comprove o funcionamento do 
     punho do acelerador. Comprove,
     também, se o motor não para e 
     se funciona corretamente.

2. Baixa velocidade,
    aceleração

12
meses
(8,000km)

 Elétrodo 
central

Elétrodo 
de massa

1.Estado da vela

1. Arranque do motor, 
   ruídos estranhos

Separação dos 
elétrodos

Pontos de verificação Intervalo Detalhe da verificação
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FOLHAS DE VERIFICAÇÃO

CONSELHOS DE VERIFICAÇÃO DIÁRIA 

(1) Com o motor quente comprove com um 
tacómetro o regime de ralenti.

(2) Comprove, visualmente, se a cor dos 
gases de escape não é branca ou negra.

(3) Comprove se as emissões de gases se 
ajustam aos valores de CO e HC 
homologados

(Comprovação)
• Nível de óleo motor e a sua contaminação.
• Estado das conexões dos tubos de 
   gasolina.
• Aperto ou danos do coletor de escape e 
   ponteira de escape.
• Ruídos no arranque e funcionamento do 
   motor.
• Funcionamento a baixa velocidade e ao 
   acelerar.
• Avanço da ignição.
• Som da ponteira de escape.

3. Estado dos gases de escape 6
 meses
(4,000km)

(1) Comprove, visualmente, se o elemento 
     filtrante do filtro de ar está sujo ou   
     danificado.

4. A contaminação começa por 
   um elemento filtrante 
   obstruído

6  
meses
(4,000km)

(1) Comprove se os rolamentos no 
     variador apresentam danos ou sinais 
    de desgaste excessivo. Comprove, 
     também, o diâmetro dos rolamentos.

(2) Comprove se as guias não apresentam 
     desgaste ou danos.

(1) Comprove se a correia não apresenta 
     gretas ou falta de dentes. 

     Comprove, também, a largura da correia.

5. Desgaste ou danos na correia

6. Desgaste ou danos nos 
   rolamentos e variador

6
 meses
(4,000km)

6  
meses
(4,000km)

Dente

 Rolamentos

Guias

Disco do variador

Largura

( Correia)

(Diâmetro do rolamento)

(Guias)

Pontos de verificação Intervalo Detalhe da verificação Pontos de verificação Intervalo Detalhe da verificação
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FOLHAS DE VERIFICAÇÃO

CONSELHOS DE VERIFICAÇÃO DIÁRIA 

(1) Verifique, visualmente, se existem 
     fugas no cilindro ou nos cárteres.

(2) Comprove, visualmente, se existem 
     fugas no cárter da transmissão ou nos
     parafusos de comprovação.

SISTEMA DE 
LUBRIFICAÇÃO 

6
 meses
(4,000km)

(1) Com o motor quente, comprove 
     se o nível do óleo de motor se 
     encontra entre as marcas de 
     verificação da vareta.
    (Comprovação diária)

        ■ Capacidade do óleo do motor

(2)  Comprove se o óleo da transmissão 
chega ao orifício de comprovação 
(retire o parafuso de comprovação 
primeiro)

     ■ Capacidade do óleo da transmissão

2. Comprovação do nível do 
óleo do motor e transmissão. 6 

 meses
(4,000km)

18
 meses
(12,000km)

(Nível do óleo do motor) 

Total               1.0 L

  Nas trocas           0.9 L

Total                  0.13 L

 Nas trocas                 0.12 L
ÓLEO DA 

TRANSMISSÃO

ORIFÍCIO DE 
VERIFICAÇÃO

MARCA

DRAIN BOLT

(CAPACIDADE DO ÓLEO DA 
TRANSMISSÃO)

 1.Fugas de óleo de 
    motor/transmissão

ALTO

BAIXO

Pontos de verificação Intervalo Detalhe da verificação Pontos de verificação Intervalo Detalhe da verificação
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FOLHAS DE VERIFICAÇÃO

CONSELHOS DE VERIFICAÇÃO DIÁRIA 

(1) Comprove, visualmente, se 
     existem fugas de gasolina no 
    depósito, filtro, tubos, carburador, 
    etc.

(2) Comprove, visualmente, se as 
     tubagens de gasolina não 
     apresentam gretas ou danos.

SISTEMA DE 
ALIMENTAÇÃO 
(TUBOS DE GASOLINA) 6 

meses
(4,000km)

(1) Comprove, visualmente, as uniões do 
     sistema de alimentação acionando o 
     acelerador

2. Estado das uniões 12
meses
(8,000km)

(1) Verifique se o nível do líquido 
     refrigerante se encontra no intervalo 
     designado (entre os limites superior e 
     inferior).

SISTEMA DE 
REFRIGERAÇÃO

6 
meses
(4,000km)

(1) Verifique se existem fugas do 
     líquido refrigerante no radiador, 
     no depósito de reserva, tubagens 
     ou inclusive no motor.

(2) Verifique visualmente se as 
     tubagens estão gretadas ou 
     deterioradas.

2.Fugas do líquido refrigerante 6 
meses
(4,000km)

 Depósito de reserva 
1. Fugas de gasolina

1. Verificação do nível do 
    líquido refrigerante

Pontos de verificação Intervalo Detalhe da verificação Pontos de verificação Intervalo Detalhe da verificação
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FOLHAS DE VERIFICAÇÃO

CONSELHOS DE VERIFICAÇÃO DIÁRIA 

(1) Comprove se as uniões entre a 
     ponteira de escape e o tubo de 
     escape são corretas.

(2) Verifique, visualmente, possíveis
     danos ou fugas do sistema de 
     escape.

TUBO DE ESCAPE E 
PONTEIRA DE ESCAPE 

12
meses
(8,000km)

(1) Escute o som emitido pelo sistema de 
     escape ao mudar de revoluções, para ver 
     se deteta algum som irregular.

2.  Funcionamento da ponteira 
   de escape

12
meses
(8,000km)

 Ponteira de escape

Tubo de escape

1. Fixações soltas ou 
    danificadas.

(1) Coloque o veículo sobre o descanso 
     central com a roda dianteira elevada do
     solo. Desloque o guiador de um lado 
     para o outro para comprovar se o 
     funcionamento é suave.

(2) Verifique, visualmente, se a roda não 
     apresenta movimentos estranhos.

(3) Enquanto conduz, verifique se não há 
     vibrações ou oscilações anormais no 
     guiador e/ou direção.

DIREÇÃO

6 
meses
(4,000km)

(1) Comprove, visualmente, se a suspensão 
     dianteira não apresenta danos.

(2) Faça trabalhar a suspensão e verifique 
     se não existem fugas ou ruídos 
     estranhos.

SUSPENSÃO 
DIANTEIRA

12
meses
(8,000km)

1. Danos

1. Funcionamento da direção

Pontos de verificação Intervalo Detalhe da verificação Pontos de verificação Intervalo Detalhe da verificação
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FOLHAS DE VERIFICAÇÃO

CONSELHOS DE VERIFICAÇÃO DIÁRIA 

(1) Coloque o veículo sobre o descanso 
      central com a roda dianteira elevada do 
      solo e coloque a mão na parte inferior da
      forquilha para comprovar se os  
      rolamentos da direção possuem folga ou 
      não. Faça o mesmo teste mas, desta vez, 
      acione o travão dianteiro movendo a 
      direção para a esquerda e para a direita 
      para comprovar o estado dos rolamentos 
      da direção. Se for necessário, desmonte 
      o eixo da direção e comprove o estado 
      dos rolamentos.

2. Estado dos rolamentos
   do eixo da direção

12
meses
(8,000km)

(1) Acione as manetes de travão 
     com as mãos e comprove se a 
     folga se encontra entre os 
     valores marcados. Comprove, 
     também, se o tato não é 
     esponjoso devido à entrada de 
     ar.
(Folga das manetes do travão: 
10-20 mm)

MANETES DE 
TRAVÃO 6 

meses
(4,000km)

(1) Conduza numa estrada seca e 
    acione individualmente os travões
    dianteiro e traseiro para comprovar 
    que ambos funcionam corretamente.
    Se dispõe de um sistema de 
    diagnóstico de travões verifique a 
    potência da travagem.

2. Funcionamento dos travões 6
 meses
(4,000km)

1. Folga

(1)  Faça funcionar os travões com força e 
      comprove que não existem fugas no 
      sistema de travões.
(2) Comprove que não existem gretas, danos 
     ou sinais de deterioração nos condutos do 
     travão ou nas uniões.
(3)Verifique se as uniões e abraçadeiras não 
    se encontram soltas. Rode a direção para a
    esquerda e para a direita e verifique que 
    não há possibilidade de as peças tocarem-
    se entre si.

TUBAGENS DO 
TRAVÃO

6 
meses
(4,000km)

 Folga  Folga

1. Fugas, danos, estado de 

   das fixações

Pontos de verificação Intervalo Detalhe da verificação Pontos de verificação Intervalo Detalhe da verificação
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FOLHAS DE VERIFICAÇÃO

CONSELHOS DE VERIFICAÇÃO DIÁRIA 

(1) Comprove, visualmente, se o 
     nível do líquido de travões no 
     depósito da bomba está acima 
     da marca de nível mínimo.

(2) Comprove, visualmente, se 
     aparecem fugas de líquido de 
     travões na zona do corpo da 
     bomba

DEPÓSITO DA BOMBA 
DE TRAVÃO 6

meses
(4,000km)

(1) Com os travões a funcionar, 
     comprove o funcionamento da 
     pinça, bomba de travão, e o 
     estado dos calços.

(2) Comprove visualmente se surgem 
     danos ou fugas na pinça do 
     travão.

BOMBA DE TRAVÃO E 
PINÇA

6 
meses
(4,000km)

1. Nível do líquido de travões

2. Funcionamento, 
   desgastes e danos

(1) Coloque o veículo sobre o descanso 
     central para elevar a roda dianteira do 
     solo e acione o travão várias vezes para 
     estabilizar os calços. Comprove se a roda 
    não está travada rodando-a com a mão.  

DISCO DE TRAVÃO E 
CALÇOS

12 
meses
(8,000km)

(1) Verifique se a espessura dos calços não
     se encontra abaixo do limite de desgaste 
     (indicador de desgaste).

2. Desgaste dos calços 6  
meses
(4,000km)

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

3. Desgaste e danos nos 
   discos

12 
meses
(8,000km)

LIMITE DE DESGASTE

LIMITE DE DESGASTE

1. Folga entre disco e calços.

Pontos de verificação Intervalo Detalhe da verificação Pontos de verificação Intervalo Detalhe da verificação
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FOLHAS DE VERIFICAÇÃO

CONSELHOS DE VERIFICAÇÃO DIÁRIA 

(1) Verifique com um manómetro a 
     pressão das rodas.

(2) Comprove, visualmente, se o pneu não 
      apresenta gretas ou danos e se não 
      possui elementos estranhos como 
      pedras, pregos, etc.

(3) Comprove se o desgaste do pneu não se 
     encontra abaixo da linha indicadora de 
    desgaste ou pelo menos que banda de 
    rodagem tenha uma profundidade 
    mínima de 0,8 mm.

RODAS 6
meses
(4,000km)

Dia.

Tras.

1 pessoa

2.00kg/㎠

2.25 kg/㎠

2 pessoas

2.00 kg/㎠

2.50kg/㎠

Greta

Prego

Material estranho

Desgaste

Danos

1. Estado dos pneus

(1) Comprove se as porcas que fixam os 
     eixes das rodas se encontram bem 
     apertadas e não se soltam. 

2. Porcas dos eixos das rodas 6 
meses
(4,000km)

(1) Coloque o veículo sobre o descanso 
     central e eleve a roda dianteira do solo 
     de forma a que possa movê-la 
     lateralmente com as mãos e comprovar 
     que não há folga nos rolamentos.

(2) Com a roda dianteira elevada, agarre-a 
     com as mãos e faça-a girar; comprove 
     que a roda gira suavemente e que não 
     aparece nenhum ruído anómalo.

3. Estado dos rolamentos da 
   roda dianteira

12
meses
(8,000km)

(1) Coloque o veículo sobre o descanso 
     central e mova  lateralmente a roda 
     traseira para comprovar que não 
     apresenta folga nos rolamentos.

(2) Eleve a roda traseira e comprove, com
     a mão, que esta gira suavemente e
     que não emite ruídos estranhos.

4. Situação dos rolamentos da 
   roda traseira.

12
meses
(8,000km)

Porca do eixo

Pontos de verificação Intervalo Detalhe da verificação Pontos de verificação Intervalo Detalhe da verificação
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FOLHAS DE VERIFICAÇÃO

CONSELHOS DE VERIFICAÇÃO DIÁRIA 

(1) Comprove, com a mão, que os pontos 
     de fixação do basculante e do motor 
     não estão soltos. 
(2) Comprove, visualmente, que não 
     existem danos no basculante e que os 
     parafusos de fixação não estão soltos. 

BRAÇO OSCILANTE 12 
meses
(8,000km)

(1) Comprove, visualmente, que não 
     existem fugas de óleo ou danos na 
     suspensão dianteira e traseira.

 SUSPENSÕES
12 

meses
(8,000km)

Suspensão dianteira

 Suspensão traseira

1. Danos no braço oscilante  e 
    estado dos pontos de 
    ancoragem.

1. Danos, fugas de óleo

(1) Comprove, visualmente, que os 
     terminais da bateria não se encontram 
     soltos ou oxidados.

BATERIA

6 
meses
(4,000km)

(1) Comprove, com a mão, que os 
     conectores elétricos não se encontram 
     soltos.
 (2) Comprove, visualmente, que os cabos 
      não interferem no movimento da 
      direção.
 (3) Comprove, visualmente, que as 
       braçadeiras não estão soltas nem 
       danificam os cabos elétricos.

(1) Coloque a chave na posição OFF e 
     verifique se não existem fusíveis 
     fundidos.

CABLAGEM ELÉTRICA
12

meses
(8,000km)

12
meses
(8,000km)

2. Verificação de fusíveis

1. Conexão dos terminais

1. Conectores danificados ou 
    soltos

Pontos de verificação Intervalo Detalhe da verificação Pontos de verificação Intervalo Detalhe da verificação
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FOLHAS DE VERIFICAÇÃO

CONSELHOS DE VERIFICAÇÃO DIÁRIA 

(1) Comprove, visualmente, que as luzes do
     farol principal, o farolim traseiro e os 
     piscas, funcionam corretamente.

(1) Faça soar a buzina para comprovar se o 
     volume e a qualidade do som são os 
     corretos.

 COMUTADORES
6 

meses
(4,000km)

(1) Com a chave na ignição verifique se o 
     bloqueio da direção funciona 
     corretamente e se o desbloqueio 
     funciona sem dificuldade.

2. Funcionamento da buzina.

3. Funcionamento do bloqueio 
   da direção.

12
meses
(8,000km)

12
meses
(8,000km)

Handle 
lock

1. Funcionamento das luzes e 
   piscas.

12
meses
(8,000km)

(1) Comprove, durante a condução, 
     se o velocímetro funciona 
     corretamente. 
(2) Comprove se o conta-
     quilómetros funciona 
     corretamente.
(3) Comprove se as restantes 
     funções e indicadores funcionam
     corretamente.

4. Funcionamento do painel de 
   instrumentos

Pontos de verificação Intervalo Detalhe da verificação Pontos de verificação Intervalo Detalhe da verificação
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FOLHAS DE VERIFICAÇÃO

CONSELHOS DE VERIFICAÇÃO DIÁRIA 

(1) Comprove, com uma chave, se os 
     parafusos e porcas do quadro não estão 
    desapertados. Comprove, também,   
    visualmente que não existem danos na 
    estrutura.

QUADRO

12
meses
(8,000km)

(1) Comprove, visualmente, que 
     estão suficientemente 
     lubrificados todos os 
     componentes do quadro.

OUTROS

12
meses
(8,000km)

1. QUADRO

1. LUBRIFICAÇÃO DE CADA
    COMPONENTE DO 
    QUADRO

(1) Comprove, visualmente, que as capas 
     protetoras de borracha que cobrem os 
     cabos se encontram devidamente 
     colocadas.  

2. CAPA PROTETORA DE 
   BORRACHA 6

 meses
(4,000km)

CAPA PROTETORA

CAPA PROTETORA

Pontos de verificação Intervalo Detalhe da verificação Pontos de verificação Intervalo Detalhe da verificação
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부    록FOLHAS DE INSPEÇÃO

FOLHAS DE VERIFICAÇÃO

TABELA DE VERIFICAÇÃO DA 
SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEOS E CONSUMÍVEIS

 VERIFICAR V SUBSTITUIR R MONTAR T REPARAR △

 LIMPAR C AJUSTAR A LUBRIFICAR L

ELEMENTOS

TRAVÕES

 MOTOR

OUTROS

DATA (DIA, MÊS, ANO)

QUILÓMETROS PERCORRIDOS

DATA DA INSPEÇÃO

LÍQUIDO DOS TRAVÕES

CALÇOS DO TRAVÃO

VELA

ÓLEO DO MOTOR

FILTRO DO ÓLEO

ÓLEO DA TRANSMISSÃO

ROLAMENTOS DO VARIADOR

GUIAS DO VARIADOR

CORREIA

ELEMENTO FILTRANTE DO FILTRO DO AR

LÍQUIDO REFRIGERANTE

PNEUS

FILTRO DA GASOLINA

BATERIA

 .     .     . .     .     . .     .     . .     .     . .     .     . .     .     .

                  km                 km                 km                 km                 km                 km
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부    록FOLHAS DE INSPEÇÃO

FOLHAS DE VERIFICAÇÃO

TABELA DE VERIFICAÇÃO DA 
SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEOS E CONSUMÍVEIS

 VERIFICAR V SUBSTITUIR R MONTAR T REPARAR △

 LIMPAR C AJUSTAR A LUBRIFICAR L

ELEMENTOS

TRAVÕES

 MOTOR

OUTROS

DATA (DIA, MÊS, ANO)

QUILÓMETROS PERCORRIDOS

DATA DA INSPEÇÃO

LÍQUIDO DOS TRAVÕES

CALÇOS DO TRAVÃO

VELA

ÓLEO DO MOTOR

FILTRO DO ÓLEO

ÓLEO DA TRANSMISSÃO

ROLAMENTOS DO VARIADOR

GUIAS DO VARIADOR

CORREIA

ELEMENTO FILTRANTE DO FILTRO DO AR

LÍQUIDO REFRIGERANTE

PNEUS

FILTRO DA GASOLINA

BATERIA

 .     .     . .     .     . .     .     . .     .     . .     .     . .     .     .

                  km                 km                 km                 km                 km                 km
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부    록FOLHAS DE INSPEÇÃO

FOLHAS DE VERIFICAÇÃO

TABELA DE VERIFICAÇÃO DA 
SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEOS E CONSUMÍVEIS

 VERIFICAR V SUBSTITUIR R MONTAR T REPARAR △

 LIMPAR C AJUSTAR A LUBRIFICAR L

ELEMENTOS

TRAVÕES

 MOTOR

OUTROS

DATA (DIA, MÊS, ANO)

QUILÓMETROS PERCORRIDOS

DATA DA INSPEÇÃO

LÍQUIDO DOS TRAVÕES

CALÇOS DO TRAVÃO

VELA

ÓLEO DO MOTOR

FILTRO DO ÓLEO

ÓLEO DA TRANSMISSÃO

ROLAMENTOS DO VARIADOR

GUIAS DO VARIADOR

CORREIA

ELEMENTO FILTRANTE DO FILTRO DO AR

LÍQUIDO REFRIGERANTE

PNEUS

FILTRO DA GASOLINA

BATERIA

 .     .     . .     .     . .     .     . .     .     . .     .     . .     .     .

                  km                 km                 km                 km                 km                 km
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부    록FOLHAS DE INSPEÇÃO

FOLHAS DE VERIFICAÇÃO

TABELA DE VERIFICAÇÃO DA 
SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEOS E CONSUMÍVEIS

 VERIFICAR V SUBSTITUIR R MONTAR T REPARAR △

 LIMPAR C AJUSTAR A LUBRIFICAR L

ELEMENTOS

TRAVÕES

 MOTOR

OUTROS

DATA (DIA, MÊS, ANO)

QUILÓMETROS PERCORRIDOS

DATA DA INSPEÇÃO

LÍQUIDO DOS TRAVÕES

CALÇOS DO TRAVÃO

VELA

ÓLEO DO MOTOR

FILTRO DO ÓLEO

ÓLEO DA TRANSMISSÃO

ROLAMENTOS DO VARIADOR

GUIAS DO VARIADOR

CORREIA

ELEMENTO FILTRANTE DO FILTRO DO AR

LÍQUIDO REFRIGERANTE

PNEUS

FILTRO DA GASOLINA

BATERIA

 .     .     . .     .     . .     .     . .     .     . .     .     . .     .     .

                  km                 km                 km                 km                 km                 km
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목     차ESQUEMA ELÉTRICO(ESPAÑA)



목     차ESQUEMA ELÉTRICO (EU)
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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 objeto de negligência, abuso, roubo, furto, incêndio, 
vandalismo, acidente ou utilizado para um propósito ao da sua conceção 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, 
espetáculos 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 coque, 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, calços 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 periódica para evitar a sulfatação das placas) e fica 
excluída da garantia.
d. A deterioração devida a uma manutenção inapropriada (especialmente 
produzida por falta de óleo cujo nível deve ser revisto a cada 500 Kms), 
incêndio, colisão ou acidente.
e. Corrosão e deterioração produzidos sobre a pintura, cromados, peças de 
borracha ou plástico como consequência da ação 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 afeta 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.

POLÍTICA DE GARANTÍA DAELIM
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4.- Para obter o serviço de garantia, o proprietário 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. Fatura 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 efetuados por um Ponto 
de Venda Oficial ou oficina Autorizada DAELIM. 
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CERTIFICADO DE GARANTIA
(Dados a preencher pelo Comprador)

DADOS DO PROPRIETÁRIO

Apelidos

Nome 

MORADA

Rua

Localidade

Telefone

DADOS DO VEÍCULO

Modelo

N.º do Quadro  

Matrícula

Código Postal  

Distrito

PERÍODO DE ASSISTÊNCIA EM GARANTIA:

24 meses

(Dados a preencher pelo Vendedor Autorizado)

A partir de:
(Data da venda)

Carimbo e Assinatura do Vendedor Autorizado

Dia Mês Ano
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Revisão dos 500 Kms.

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

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

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

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

REVISÕES  PERIÓDICAS
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Revisão dos 32,000 Kms.

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

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

REVISÕES  PERIÓDICAS
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Revisão dos 48,000 Kms.

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

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

REVISÕES  PERIÓDICAS










