
Este veículo não deve ser pilotado por menores de 
16 anos de idade. 
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Segurança Do Piloto 

O símbolo de alerta de segurança no seu veículo e neste manual indica risco potencial de lesão. 

 ALERTA 
Indica um perigo potencial que pode causar lesões graves ou morte. 

 

ATENÇÃO 
Indica uma situação que pode resultar em danos no veículo. 

 

NOTA 
Indica informações ou instruções importantes. 
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ALERTA 
Pilotar este veículo de forma inadequada pode causar lesões graves ou morte. 

NUNCA: 

– pilote sem um guia ou o treinamento necessário. 
– pilote a uma velocidade superior à suas habilidades, condições e terreno. 
– coloque sobrecarga no veículo ao pilotar. 
– pilote com mais de um passageiro. 
– pilote em estradas pavimentadas - o pavimento pode afetar seriamente a 

dirigibilidade e o controle. 

SEMPRE: 

– use habilidades de condução adequadas ao dirigir em ladeiras, estradas irregulares e 
curvas fechadas para evitar capotamento. 

– use óculos de proteção, capacete e roupas de proteção. 
 

  

USE SEMPRE UM CAPACETE APROVADO E ADEQUADO ALÉM DE EQUIPAMENTOS 

DE PROTEÇÃO PARA O PILOTO E O PASSAGEIRO. 

NUNCA USE DROGAS OU ÁLCOOL ANTES OU DURANTE A PILOTAGEM. 
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   ALERTA 

Leia, compreenda e siga todas as instruções e precauções de segurança deste manual e em todas as 
etiquetas do produto. Deixar de cumprir as precauções de segurança poderá causar ferimentos graves 
ou morte. 

 

   ALERTA 

O gás de escape do motor deste produto contém CO, um gás mortal que pode causar dor de cabeça, 
tontura, enjoo, perda de consciência ou, até mesmo, morte. 
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Introdução 
Obrigado por adquirir um veículo CFMOTO. 
Este Manual do Proprietário destina-se a familiarizar o proprietário/piloto aos vários controles do veículo 
e instruções de condução. Ele contém informações importantes sobre segurança e habilidades de 
pilotagem, além de procedimentos básicos de manutenção e inspeção. Se você tiver qualquer dúvida em 
relação ao funcionamento ou manutenção do seu veículo, consulte uma concessionária CFMOTO. 
ANTEÇÃO: Respeite as seguintes instruções para proteger o conversor catalítico. 

 

– Use somente gasolina sem chumbo. O chumbo pode danificar o metal nobre contido no conversor 
catalítico e desativá-lo. 

– Nunca adicione óleo contra ferrugem e óleo do motor no silenciador, caso contrário, o conversor 
catalítico poderá ser desativado. 

 
EVAP 
Não modifique o EVAP (Evaporative Emission Control System), pois você poderá estar infringindo os 
regulamentos de emissão. Garanta que nenhuma das mangueiras esteja entupida ou dobrada, caso 
contrário, a bomba de combustível poderá ser danificada ou o tanque alterado. 

 

Devido as constantes melhorias do design e da qualidade da produção dos 
componentes, algumas pequenas discrepâncias podem acontecer entre o veículo real 
e as informações apresentadas nesta publicação. As representações e/ou 
procedimentos desta publicação são destinados apenas para fins de referência. 
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Precauções Gerais 
Evite Envenenamento por Monóxido de Carbono O 

escape do motor contém monóxido de carbono, um 
gás mortal. Respirar  este  gás  pode  causar  dores de 
cabeça, tonturas, sonolência, náuseas, confusão e,
  eventualmente,  morte. 
O monóxido de carbono é  um  gás  incolor  e  inodoro 
que pode estar no ar  mesmo  quando  não se puder 
ver ou cheirar  qualquer  exaustão  do motor. Um nível 
mortal de monóxido de carbono pode ser atingido 
rapidamente e você pode ficar incapaz de se salvar. 
Além  disso,  um  nível  mortal do gás pode durar horas 
ou dias em áreas fechadas ou  mal
 ventiladas. Para evitar ferimentos 
graves ou morte pelo gás: 

– Não ligue o veículo em áreas mal ventiladas ou 
parcialmente fechadas. 

– Não ligue o veículo ao ar livre onde o escape do 
motor possa ser direcionado para dentro de uma 
edificação através das aberturas. 

Evite Incêndio da Gasolina e Outros Riscos 

A gasolina é extremamente inflamável e altamente 
explosiva. Os vapores do combustível podem se 

espalhar e incendiar devido a uma faísca ou chama 
mesmo à muitos metros de distância do motor. 

Para  reduzir  o  risco  de  incêndio  ou explosão,   
siga estas instruções: 

– Use apenas um recipiente de gasolina aprovado 
para armazenar combustível. 

– Nunca encha um recipiente com gasolina sobre o 
bagageiro ou sobre o veículo, pois uma descarga 
de eletricidade estática poderá fazer com que o 
combustível incendeie. 
–  Siga rigorosamente o procedimento de 

abastecimento. 
– Nunca dê a partida ou ligue o motor se a tampa 

de combustível não estiver instalada. 

A gasolina é venenosa e pode causar ferimentos ou 
morte. 

– Nunca retire a gasolina sugando-a com a boca 
por uma mangueira. 

– Se você engolir gasolina, respingar em seus 
olhos ou inalar o vapor da gasolina, consulte um 
médico imediatamente. 

– Se a gasolina respingar em você, lave com 
sabão e água e troque de roupa. 

Evite Queimaduras de Peças Quentes 

Tanto o sistema de escapamento quanto o motor 

esquentam durante a operação. Evite o contato 
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durante e logo após o uso para  evitar  queimaduras. 

Acessórios e Modificações 
Estamos preocupados com a segurança de nossos 
clientes e do público em geral. Portanto, nós 
fortemente recomendamos que nossos clientes não 
instalem no veículo qualquer equipamento ou 
componente que possa aumentar a velocidade ou 
potência do veículo e que não façam nenhuma 
modificação no veículo para tais propósitos. As 
modificações podem impactar negativamente a 
estabilidade do veículo e resultar em ferimentos 
graves ou morte. 
A garantia do seu veículo CFMOTO será cancelada 
caso qualquer equipamento seja adicionado ou 
qualquer modificação seja feita ao veículo a fim de 
aumentar a sua velocidade ou potência. 

 

NOTA: A adição de certos acessórios, incluindo (mas 
não se limitando a) cortadores, lâminas de arado, 
pneus maiores que o recomendado, pulverizadores, 
grandes racks, kits de elevação e reboques, pode 
alterar as características de dirigibilidade do veículo. 
Utilize apenas acessórios aprovados pela CFMOTO e 
familiarize-se com a função e efeito deles no veículo. 

Operação Segura - Responsabilidades 
Proprietário - Seja Responsável 
Leia atentamente este Manual  do  Proprietário  e  faça 
um curso de treinamento, se disponível. 
Sempre inspecione o veículo antes de usá-lo e confirme 
que existam condições seguras para pilotá-lo. 
Siga  sempre  o  cronograma   de  manutenção descrito 
no Manual do Proprietário. 
Não deixe que usem o seu veículo sem que o piloto 
tenha lido este Manual do Proprietário e as etiquetas 
de advertência do veículo e tenha compreendido tudo 
completamente. Aconselhe os pilotos novatos sobre a 
operação do veículo, as regras de condução e os limites 
(por exemplo, transporte de passageiros, o que pode 
ser feito com o veículo, onde andar, etc). Garanta que 
todos os pilotos e passageiros atendam às qualificações 
abaixo e concordem em seguir as informações de 
segurança. 

 
Piloto - Seja Qualificado e Responsável 
Leia cuidadosamente este Manual do Proprietário e 
todas   as   etiquetas   adesivas   de   advertência  deste 
veículo. Faça um treinamento  de  segurança  em  áreas  
abertas,  se  disponível.  Pratique  em   baixa velocidade. 
Uma velocidade alta requer 
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maior experiência, conhecimento e condições 
adequadas de pilotagem. Familiarize-se 
completamente com os controles operacionais e o 
funcionamento geral do veículo. 
Este veículo é  um  VEÍCULO  APENAS  PARA  ADULTOS. 
Menores de  16  anos  estão  expressamente proibidos 
de pilotá-lo. O condutor deve ser alto o suficiente para 
ficar devidamente acomodado no encosto com o cinto 
de segurança, para segurar o volante com ambas as 
mãos,  ser  capaz de alcançar os pedais  do  acelerador  
e  do  freio com o pé direito e ainda ser capaz de apoiar 
firmemente o pé esquerdo no apoio para os pés. Tenha 
uma licença de motorista  adequada  de  acordo com 
as leis locais. 

Transportando Passageiro 
Transporte apenas um passageiro.  O  passageiro  deve 
estar corretamente sentado no banco do passageiro. O 
passageiro deve ter no  mínimo  12  anos de idade e ter 
altura suficiente para sentar-se adequadamente contra 
o encosto, com o cinto de segurança preso, segurar nos 
apoios para as mãos e colocar  os  pés  firmemente  no  
veículo,  o  pé   direito no apoio para os pés e o  pé  
esquerdo  na  base do veículo. 

Nunca transporte um passageiro que tenha usado 
drogas ou álcool, ou  que  esteja  cansado  ou  doente. 
Isto retardará o tempo de reação e prejudicará o 
julgamento necessário. Instrua o passageiro a ler as 
etiquetas de segurança  do  veículo. Nunca transporte  
um  passageiro  caso  julgar que a capacidade ou 
julgamento dele é insuficiente para prestar atenção 
nas condições do terreno e se adaptar a isso 
apropriadamente. O passageiro, especialmente em 
veículos lado-a-lado (side-by-side), deve ter atenção  
constante  no terreno à sua frente e ser apto de 
preparar-se para aguentar solavancos. 

Pilote com Cautela 

– Este veículo não é um brinquedo e pode ser 
perigoso pilotá-lo. Ele se comporta  de 
maneira diferente de outros veículos, como 
carros ou motos. Se você não tomar  as 
devidas precauções, uma  colisão ou 
capotamento pode ocorrer rapidamente 
durante manobras bruscas, tais como, curvas 
fechadas,  aceleração ou desaceleração, 
pilotar por ladeiras ou passar por obstáculos. 
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– Nunca pilote em  velocidade  excessiva. 
Sempre  ande   em   uma   velocidade 
adequada ao terreno, à visibilidade e às 
condições de operação. Pilote de acordo  com 
a sua experiência. 

– Nunca execute manobras como saltos, 
derrapagens, zerinhos ou qualquer outro tipo 
de acrobacia. 

– Nunca tente acelerar ou desacelerar 
rapidamente ao realizar uma curva acentuada. 
Isso poderá resultar em capotamento. 
Nunca tente derrapar ou patinar. Se o veículo 
começar a derrapar/patinar, vire o volante na 
direção da derrapagem. Em uma superfície 
extremamente escorregadia, como o gelo, 
pilote devagar e seja muito cauteloso a fim de 
reduzir a chance de perda de controle. 

– Certifique-se de que não existam obstáculos ou 
pessoas atrás do veículo ao conduzir em 
marcha ré. Preste atenção aos pontos cegos. 
Quando estiver seguro, ande devagar. 

– Nunca exceda o limite de carga do veículo. A 
carga deve estar sempre firme. Reduza a 
velocidade, permita maior distância 
de frenagem e siga as instruções deste manual. 

– Garanta que a carga esteja bem distribuída no 
bagageiro. O centro de gravidade poderá ser 
alterado e resultar em capotamento. 

Sistema de Retenção de Ocupantes 

– Este veículo foi projetado para transportar um 
piloto e um passageiro, ambos usando 
equipamentos adequados de segurança. 

– O condutor e o passageiro devem trancar as 
portas laterais e usar os cintos de segurança o 
tempo todo durante a condução. 

 

Condições do Terreno 

– Evite fazer curvas fechadas, acelerar de forma 
abrupta e frear de forma repentina ao passar por 
estradas públicas. 

– Pilote sempre devagar e tenha muito cuidado ao 
operar em terrenos desconhecidos. Sempre 
esteja atento às mudanças nas condições do 
terreno ao pilotar este veículo. Tire um tempo 
para aprender como o veículo funciona em 
diferentes ambientes. 

– Nunca pilote em um terreno excessivamente 
duro, escorregadio ou solto, até que você tenha 
aprendido e obtido as habilidades necessárias 
para controlar este veículo em tais terrenos. 
Sempre seja especialmente cauteloso sobre 
estes tipos de terreno. 

– Nunca pilote em ladeiras demasiadamente 
íngremes para o veículo ou para as suas 
habilidades. Pratique em pequenos aclives. 
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– Siga sempre os procedimentos adequados para subir ou descer ladeiras. Nunca suba e passe pelo 
topo de uma ladeira em alta velocidade. 

– Nunca suba ladeiras íngremes ou atravesse lateralmente uma ladeira ao usar um reboque. 
– Sempre confira os obstáculos antes de pilotar em uma nova área. Sempre siga os procedimentos 

adequados ao pilotar através de obstáculos ou árvores caídas. 
– Nunca pilote este veículo em águas profundas ou com fluxo rápido. Lembre-se de que os freios 

molhados podem reduzir a capacidade de frenagem. Teste os seus freios depois de passar pela água. Se 
necessário, aplique os freios várias vezes que o atrito os seque. 

– Sempre estacione o veículo corretamente e na seção mais plana de terreno disponível. Coloque a 
alavanca de mudança na posição PARK (estacionar), desligue o motor e remova a chave antes de sair do 
veículo. 

– Nunca assuma que o veículo irá locomover-se sempre com segurança para qualquer lugar. Uma 
alteração inesperada no terreno causada por buracos, depressões, bancos, solo muito macio ou muito 
duro ou outras irregularidades pode fazer com que o veículo incline e vire ou fique instável. Para evitar 
que isso ocorra, pilote devagar e sempre observe o terreno à sua frente. Se o veículo começar a inclinar 
ou virar, a melhor opção será direcionar o volante para o lado em que você está inclinando. Nunca 
tente impedir um capotamento com os braços ou as pernas. Você deve manter seus membros dentro 
da gaiola. 
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Inspeção de Pré-Condução 
Sempre inspecione o veículo antes de usá-lo e confirme que existam condições seguras para pilotá-lo. Siga 
sempre o cronograma de manutenção descrito neste Manual do Proprietário. 

 

   ALERTA 
Antes de pilotar, sempre realize uma inspeção de pré-condução para detectar qualquer problema em 
potencial que poderá ocorrer durante a condução. A inspeção de pré-condução pode ajudá-lo a monitorar 
o desgaste e a deterioração dos componentes antes que eles se tornem um problema. 

 

Lista de Verificação para a Inspeção de Pré-Condução. 

O Que Fazer Antes de Ligar o Motor (Posição OFF) 
 

ITEM INSPEÇÃO OBSERVAÇÕES 

 
Pneus 

Confira a pressão e a condição dos pneus. 

Dianteiro: 70 kPa (10 PSI) 

Traseiro: 100 kPa (14 PSI) 

 

Rodas Veja se existem danos nas rodas e nos parafusos das rodas.  

Radiador Veja se o radiador está limpo.  

Óleo do Motor Confira o nível de óleo do motor.  

Líquido Arrefecedor Confira o nível do líquido.  

Filtro de Ar Inspecione o filtro de ar.  

Coifas dos Semieixos Confira a condição das coifas dos semieixos e dos semieixos.  
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ITEM INSPEÇÃO OBSERVAÇÕES 

 

 

 

 

 

Carga 

Peso da Carga: Ao transportar uma carga, respeite a 
capacidade máxima do bagageiro - 150kg (330lb). Garanta que 
a carga esteja devidamente presa ao bagageiro. 

Carga do Veículo: Garanta que a capacidade máxima de carga 
total do veículo (incluindo operador, passageiro, carga e 
acessórios) não exceda 310 kg. 

 

Se você estiver rebocando: 
Verifique o estado da esfera e do engate do reboque. 
Respeite a capacidade de peso da haste do reboque e do peso 
para reboque. 

Garanta que o trailer esteja preso ao suporte do reboque. 

 

 

Bagageiro Traseiro 
Confira se o bagageiro está devidamente travado.  

Confira se a porta do bagageiro está devidamente fechada.  

Chassi e Suspensão 
Veja se existem detritos no chassi ou na suspensão e limpe-os 
adequadamente. 
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O Que Fazer Antes de Ligar o Motor (posição ON) 

ITEM INSPEÇÃO OBSERVAÇÕES 

 

Painel de Controle 
Confira o funcionamento das luzes indicadoras no painel.  

Veja se há alguma mensagem no painel. 

 

 
Luzes e Refletores 

Veja se os faróis, luzes traseiras, setas, luzes de posição e 
refletores estão limpos. 

 

Confira o funcionamento dos faróis (baixo e alto), luzes de 
freio, setas e luzes de posição. 

Confira o funcionamento do pisca-alerta. 

 
Assentos, redes laterais 

e cintos de segurança 

Confira se os assentos estão corretamente travados.  

Veja se as portas laterais estão trancadas.  

Veja se os cintos de segurança estão danificados. Coloque o 
cinto de segurança e confira se eles estão bem presos. 

 

 
Pedal do Acelerador 

Pressione o pedal do acelerador algumas vezes para garantir 
que ele esteja funcionando livremente e que ele retorne à 
posição de descanso quando liberado. 

 

 
Pedal do Freio 

Pressione o pedal do freio e veja se há uma resistência firme. 
Veja se ele retorna totalmente a posição inicial quando 
liberado. 

 

Nível de Combustível Confira o nível de combustível.  

Buzina Veja se a buzina está funcionando.  

Espelhos Ajustes os espelhos para a posição correta.  
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What to Do After the Engine is Started 

ITEM INSPEÇÃO OBSERVAÇÕES 

Volante 
Veja se o volante funciona livremente girando ele 
completamente de um lado para o outro. 

 

Interruptor de Ignição 
Gire a chave de ignição para a posição OFF para conferir se o 
motor desliga. Reinicie o motor. 

 

Alavanca de Mudança Confira o funcionamento da alavanca das mudanças (P, R, N, H e L).  

Interruptor 2WD/4WD e 

4WD/LOCK 

 

Confira o funcionamento do interruptore 2WD/4WD e 4WD/LOCK. 
 

 

Freios 

Avance lentamente alguns metros e aplique os freios. O pedal 
de freio deve estar firme quando aplicado. O pedal deve 
retornar à posição de descanso quando liberado. Os freios 
devem responder adequadamente ao aplicar o pedal. 
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Prepare-se Para Pilotar 
Antes de Começar 
Realize a inspeção de pré-condução do veículo antes 
de usá-lo e confirme que existam condições seguras 
de condução. 
Consulte a subseção INSPEÇÃO DE PRÉ-CONDUÇÃO. 
O piloto e o passageiro devem: 
– Estar devidamente sentados. 
– Prender as duas redes laterais e colocar o cinto 

de segurança. 
– Usar equipamento de pilotagem apropriado. 

(Consulte a subseção Equipamento de 
Pilotagem abaixo). 

Equipamento de Pilotagem 
É importante que o piloto e o passageiro usem 
sempre roupas e proteção adequadas. 

1. Capacete 
Um capacete aprovado pode evitar uma lesão grave 
na cabeça e no cérebro. 

2. Protetor Ocular 
Óculos comuns ou óculos de sol não devem ser 
usados como proteção ocular. Eles podem quebrar ou 
voar e permitem que o vento e outro objetos que 
estão pelo ar alcancem os olhos. Um capacete com 
proteção facial ou um óculo de proteção são a 

maneira ideal de proteger os olhos. A proteção 
para olhos deve ser inquebrável e sempre estar 
limpa. 
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3. Luvas 
Um par de luvas de proteção especial para uso off- road 
pode proteger suas mãos em caso de acidente ou 
capotamento. 

4. Botas 
Botas fortes acima do tornozelo com solado 
antiderrapante oferecem maior proteção e permitem 
que firmar os pés adequadamente no apoio. 

5. Roupas 
Use mangas compridas e calças compridas para 
proteger os braços e as pernas. Calças com proteção 
nos joelhos e jaquetas com proteção nos ombros  
oferecem melhor proteção para os pilotos. 

 

Evitando Acidentes 
Evite capotar e tombar 
Veículos side-by-side possuem uma dirigibilidade 
diferente de outros veículos. Os veículos side-by-side 
são projetados para operar em terrenos off-road (por 
exemplo, distância entre eixos, distância do solo, 
suspensão, transmissão, pneus, etc.) e como 
consequência, estes veículos podem tombar ou 
capotar em situações em que veículos projetados para 
uso em terrenos pavimentados ou limpos andam 
perfeitamente. 

Um capotamento ou outro acidente pode ocorrer 
rapidamente durante manobras abruptas, como 
curvas fechadas, aceleração ou desaceleração brusca 
ao fazer curvas ou ao dirigir em ladeiras ou obstáculos. 
Manobras bruscas ou condução agressiva podem 
causar capotamento ou perda de controle mesmo em 
áreas abertas e planas. Se o veículo capotar, qualquer 
parte de seu corpo (como braços, pernas ou cabeça) 
que estão fora do cockpit pode ser esmagada e presa 
pela gaiola ou por outras partes do veículo. Além disso, 
você também pode se machucar devido ao impacto 
com o solo, cabine ou outros objetos. 
Para reduzir o risco de capotamento: 
– Tenha cuidado ao fazer curvas. 

 Use o volante de acordo com a sua 
velocidade e o ambiente. 

 Diminua a velocidade antes de entrar 
em uma curva. Evite frear de forma 
brusca durante uma curva. 

– Evite acelerar de forma repentina ou com força 
durante uma curva e até mesmo após estar 
parado ou diminuir a velocidade. 

– Nunca tente dar zerinho, patinar, derrapar, 
saltar ou realizar outros tipos de acrobacias. Se 
o veículo começar a derrapar ou deslizar, vire o 
volante na direção da derrapagem/deslize. 
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– Nunca pise nos freios com força e trave as 
rodas. 

– Este veículo foi projetado para uso OFF-ROAD. 
Pilotar por superfícies pavimentadas pode 
afetar seriamente a dirigibilidade  e  controle 
do veículo - se você precisar pilotar por 
superfícies pavimentadas por uma curta 
distância, reduza a velocidade e evite 
movimentos bruscos no volante, no pedal do 
acelerador e no freio. 

Este veículo pode capotar para os lados ou tombar 
para frente ou para trás em declives/aclives ou em 
terrenos irregulares: 
– Evite a cruzar ladeiras lateralmente (dirigir ao 

longo da encosta, em vez de subir ou descer a 
ladeira). Sempre que possível, vá direto  ao 
topo ou à base da ladeira ao invés de cruzá-la. 
Se for preciso cruzar lateralmente uma 
ladeira, faça com extrema cautela e evite 
superfícies escorregadias, objetos ou 
depressões. Se você notar que o veículo está 
começando a tombar, vire o volante em 
direção a parte de baixo da ladeira, se 
possível. 

– Evite ladeiras íngremes e siga os 
procedimentos deste manual para subir e 
descer ladeiras. 

– Uma alteração inesperada no terreno como, 
buracos, depressões, solo muito macio ou 
muito duro e outras irregularidades, pode 
fazer com que o veículo incline, tombe ou 
fique instável. Observe o terreno e desacelere 
em áreas com terreno desnivelado. 

A dirigibilidade deste veículo será diferente ao 
transportar ou puxar carga. 
– Reduza a velocidade e siga as instruções deste 

manual para transportar carga ou rebocar. 
– Evite ladeiras e terrenos acidentados. 
– Permita maior distância para parar. 

Prepare-se em caso de capotamento: 
– Trave as portas laterais e prenda o cinto de 

segurança para evitar que braços e pernas 
fiquem expostos do lado de fora do veículo. 

– Nunca segure as barras da gaiola enquanto 
estiver em movimento. Em caso de 
capotamento, as mãos poderão ser esmagadas 
pelo chão ou barras da gaiola. Mantenha as 
mãos no volante ou no pega-mão. 

– Não tente impedir um capotamento usando 
braços ou pernas. Se você acha que o veículo 
pode tombar ou capotar, mantenha as mãos 
no volante e ps pés firmes. O passageiro deve 
manter as mãos nos pegadores e os  pés 
firmes no solo do veículo. 
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Evite Colisões 
Em velocidades mais altas, há um risco maior de perda 
de controle, particularmente em condições 
desafiantes, portanto, o risco de  ferimentos  em  uma 
colisão também é maior. Nunca opere a velocidades 
excessivas. Sempre ande em uma velocidade 
adequada ao terreno, a visibilidade e as condições de 
operação. Sempre ande de  acordo  com a sua 
experiência. Este veículo não possui o mesmo tipo de 
proteção para colisões  que  um  carro. Por exemplo, 
não existem airbags, a cabine não é totalmente 
fechada e ele não foi projetado para colisões com 
outros veículos. Portanto, é particularmente 
importante colocar os cintos de segurança, trancar as 
portas laterais e usar equipamento apropriado. 

 

Pilotando o Veículo 
Exercícios Práticos 
Antes pilotar o seu veículo, é muito importante se 
familiarizar com o manuseio dele praticando em um 
ambiente controlado. Encontre uma área adequada 
para praticar e realizar os seguintes exercícios. Ela 
deve ter pelo menos 45x45m e não deve ter 
obstáculos como árvores e grandes rochas. 

Exercício de Curva 
As curvas são uma das causas mais frequentes de 
acidentes. Será mais fácil o  veículo  perder  tração  ou 
capotar durante uma curva se você virar bruscamente 
ou se estiver muito rápido. Sempre desacelere ao se 
aproximar de uma curva. 
– Aprenda primeiro a fazer curvas leves para a 

direita em velocidade muito baixa. Solte o 
acelerador antes de fazer a curva e 
lentamente reaplique-o. 

– Repita o exercício, mas desta vez mantenha o 
acelerador no mesmo nível ao fazer a curva. 

– Por fim, repita o exercício enquanto acelera 
lentamente. 

– Pratique os exercícios virando para o outro 
lado. 

Observe como seu veículo reage nesses diferentes 
exercícios. Recomendamos  soltar  o  acelerador antes 
de entrar em uma curva para ajudar a iniciar    a 
mudança direcional. Você sentirá a força lateral 
aumentando com a velocidade e com a virada do 
volante. A força lateral deve ser mantida o mais  baixo 
possível para garantir que o veículo  não capote. 
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Exercício de Curva U 
Pratique fazendo curvas em U: 
– Acelere lentamente e, enquanto permanece 

em baixa velocidade, vire gradualmente o 
volante para a direita até completar a volta 
em U. Repita o exercício em posições 
diferentes do volante e sempre a uma 
velocidade muito baixa. 

– Repita o exercício fazendo a curva para o 
outro lado. 

Como mencionado anteriormente neste manual, não 
pilote em superfícies pavimentadas. O 
comportamento do veículo não será o mesmo, 
portanto, o risco de capotamento será maior. 

Exercício De Frenagem 
Pratique a frenagem para se familiarizar com a 
resposta do freio: 
– Faça isso em baixa velocidade. Aumente a 

velocidade aos poucos 
– Pratique a frenagem em linha reta em 

diferentes velocidades e com pressão 
diferente aos freios. 

– Pratique a frenagem de emergência. A 
frenagem ideal é realizada em linha reta, com 
alta força aplicada, sem travar as rodas. 

Lembre-se, a distância de frenagem dependerá da 
velocidade do veículo, da carga e do tipo de superfície. 
Além disso, as condições dos pneus e freios 
desempenham um papel importante. 

Exercícios de Marcha Ré 

O próximo passo envolve o uso da marcha ré. 
– Coloque um cone em ambos os lados do 

veículo ao lado de cada roda traseira. Mova o 
veículo para a frente até que você possa ver  
os cones atrás de você e, em seguida, pare o 
veículo. Reconheça e pense na distância 
necessária para ver os obstáculos atrás de 
você. 

– Aprenda como o veículo funciona em marcha 
ré e como o volante reage. 

– Sempre execute este exercício em velocidade 
baixa. 

– Familiarize-se com o uso da função de 
anulação do limite de velocidade. Não vire o 
volante de forma brusca ao usar o anulador 
de limite de velocidade, pois isso aumenta o 
risco de capotamento. 
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Exercício de Parada de Emergência do Motor 
Aprenda a parar seu motor rapidamente em uma 
emergência. 
– Quando estiver em baixa velocidade, basta virar 

a chave de ignição para a posição OFF 
(desligada). 

Isso servirá para familiarizá-lo com a reação do veículo 
quando o motor for desligado durante a condução e 
desenvolver esse reflexo. 

Condução Off-Road 
A própria natureza da operação off-road é perigosa. 
Qualquer terreno que não tenha sido especialmente 
preparado o uso de veículos apresenta um perigo 
inerente onde a substância, a forma e a inclinação do 
terreno são imprevisíveis. O terreno em si apresenta 
um elemento contínuo de perigo, que deve ser 
conscientemente aceito por qualquer um que se 
arrisque. 
Um piloto que conduza um veículo off-road deve 
sempre ter o máximo de cuidado para escolher o 
caminho mais seguro e observar com atenção o terreno 
à frente. 
Este veículo nunca deve ser operado por alguém que 
não esteja completamente familiarizado com as 
instruções de condução aplicáveis ao veículo, nem deve 
ser operado em terreno íngreme ou traiçoeiro. 

Técnicas Gerais de Pilotagem 
Dicas Gerais de Pilotagem 
Atenção, cuidado, experiência e habilidade de direção 
são a melhor forma de se precaver contra os riscos de 
conduzir um veículo. Sempre que houver dúvida se o 
veículo poderá passar com segurança por um 
obstáculo ou por uma determinada parte do terreno, 
escolha uma rota alternativa. Na pilotagem off-road, a 
potência e a tração são o que importa e não a 
velocidade. Nunca pilote mais rápido do que a 
visibilidade e a capacidade de escolher a rota mais 
segura permitam. Nunca pilote o veículo se os 
controles não estiverem funcionando normalmente. 
Consulte sua concessionária. 

 

Conduzindo em Marcha Ré 
Ao conduzir o veículo em marcha ré, verifique se o 
caminho atrás do veículo está livre de pessoas ou 
obstáculos. Preste atenção aos pontos cegos. Quando 
for seguro proceder, vá devagar e evite curvas 
fechadas. 
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     ALERTA 

Virar o volante durante a condução em marcha ré 
aumenta o risco de capotamento. 

NOTA: Em marcha ré, a rotação do motor é limitada, 
portanto, também será limitada a velocidade de 
marcha ré. 

 

     ALERTA 
Ao conduzir em marcha ré em um declive, a 
gravidade pode aumentar a velocidade do veículo 
acima do limite definido. 

 

Atravessando Estradas 
Se você precisar atravessar uma estrada pavimentada, 
certifique-se de ter visibilidade completa do tráfego 
em ambos os lados e do ponto de saída no outro lado 
da estrada. Dirija em linha reta até o ponto de saída. 
Não faça mudanças bruscas de direção ou acelere de 
forma abrupta, pois isso poderá ocasionar um 
capotamento. Não pilote em calçadas ou faixas de 
bicicletas, pois estas vias são designadas somente para 
tais usos. 

Pilotando em Superfícies Pavimentadas 
Evite superfícies pavimentadas. Este veículo não foi 
projetado para 
Este veículo não foi projetado para ser conduzido por 
superfícies pavimentadas e, portanto, tem maior 
probabilidade de capotar em tais vias. 
Se você precisar pilotar em um trecho pavimentado, 
vire o volante gradualmente, vá devagar e evite 
acelerar ou frear de forma brusca. 

Atravessando Águas Rasas 
A água pode ser um tipo de perigo único. Se ela for 
muito profunda, o veículo pode “flutuar” e tombar. 
Verifique a profundidade da água e a velocidade da 
correnteza antes de tentar atravessar a água. A 
profundidade da água não deve exceder 30cm (12 pol) 
para que o veículo possa atravessar com segurança. 
Cuidado com as superfícies escorregadias como 
pedras, grama, troncos, etc., tanto na água quanto em 
suas margens. A perda de tração poderá ocorrer. Não 
entre na água em alta velocidade. 
A água afetará a capacidade de frenagem do seu 
veículo. Seque os freios os aplicando várias vezes após 
o veículo sair da água. 
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Pilotando na Neve ou no Gelo 
Ao realizar a inspeção de pré-condução, preste 
atenção especial aos locais no veículo onde o acumulo 
de lama, gelo e/ou neve possa obstruir a visibilidade 
das luzes traseiras, obstruir as aberturas de ventilação, 
bloquear o radiador e a ventoinha e interferir no 
movimento dos controles. Antes  de  ligar o seu 
veículo, verifique o volante, os pedais do acelerador e 
do freio e veja se há interferências na operação. 
Ao pilotar este veículo por um caminho coberto de 
neve ou gelo, a aderência do pneu geralmente será 
reduzida, fazendo com que o veículo reaja de maneira 
diferente aos comandos do piloto. 

Pilotando na Areia 
Pilotar pela areia e por dunas é uma experiência única, 
contudo, há algumas precauções básicas que devem 
ser observadas. A areia molhada, grossa ou fina pode 
provocar perda de tração  e  fazer  com  que o veículo 
patine, deslize ou atole. Se  isso ocorrer, procure por 
uma base firme. Novamente, o melhor conselho é ir 
devagar e ficar atento às condições. 
Ao andar em dunas de  areia,  é  aconselhável  equipar 
o veículo com uma bandeira de segurança   do tipo 
antena. 

Pilotando em Cascalho, Pedras soltas ou Outras 
Superfícies Escorregadias 
Pilotar por cascalho ou pedras soltas é muito 
semelhante a pilotar no gelo. Estes elementos afetam 
a dirigibilidade do veículo, aumentando a possibilidade 
dele derrapar ou tombar,  especialmente em alta 
velocidade. Além disso, a distância de frenagem pode 
ser afetada. Lembre-se de que "pisar fundo" no 
acelerador ou patinar pode fazer com que as pedras 
soltas sejam jogadas para trás e atinjam pessoas. 

Passando por Obstáculos 
Obstáculos pelo devem ser superados com cautela. 
Isso inclui rochas, árvores caídas e depressões. Você 
deve evitar passar por obstáculos sempre que possível. 
Lembre-se de que alguns deles são muito grandes ou 
perigosos para passar e devem ser evitados. Como 
regra, nunca tente passar por um obstáculo que seja 
mais alto do que o vão livre do solo do veículo. É 
possível passar com segurança por pequenas pedras 
ou pequenas árvores caídas - aproxime-se destes 
obstáculos o mais devagar possível e no ângulo 
correto. 
Ajuste a velocidade sem perder o movimento e não 
acelere abruptamente. O passageiro deve segurar o 
pega-mão firmemente e apoiar os pés no chão. 
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Condições de Condução em Ladeiras 
Ao conduzir por ladeiras ou elevações, duas coisas são 
extremamente importantes: preparar-se para 
enfrentar terrenos escorregadios ou obstáculos no 
terreno e preparar-se adequadamente dentro do 
veículo. Se você subir ou descer uma ladeira  que  seja 
muito escorregadia ou tiver uma superfície  muito 
solta, poderá perder o controle. Se  você  cruzar o topo 
de uma ladeira em alta velocidade, talvez não tenha 
tempo suficiente para preparar-se para o terreno do 
outro lado. Evite estacionar em uma ladeira. Sempre 
coloque a  alavanca  da mudança em PARK 
(estacionamento) e ative o freio de mão quando 
parado ou estacionado, especialmente em um declive, 
para evitar que o veículo role ladeira abaixo. Se você 
precisar estacionar em uma ladeira íngreme, bloqueie 
as rodas usando pedras ou tijolos. 

 

Conduzindo em Subidas 
Use a Marcha Baixa (L) para dirigir em subidas. Devido 
à sua configuração, este veículo tem uma tração muito 
boa mesmo durante subidas, portanto, é possível 
tombar antes que a tração seja perdida. Por exemplo, 
é comum encontrar situações onde o topo do terreno 
da ladeira tenha erodido até um ponto em que o pico 
dela tenha ficado muito 

íngreme. Este veículo não foi projetado para vencer tal 
condição. Neste caso, pegue uma  rota  alternativa. 
Se você achar que a inclinação está ficando muito 
íngreme para subir, aplique os freios para imobilizar  o 
veículo. Coloque a alavanca de mudança  em marcha 
em ré (R) e desça a ladeira, liberando gradualmente os 
freios para  permanecer  sempre  em baixa velocidade. 
Não tente dar a volta e voltar de  frente.  Nunca  desça 
a ladeira com o veículo em ponto morto (neutro). Não 
freie bruscamente, pois  isso aumentará o risco de o 
veículo tombar. 

Conduzindo em Descidas 
Este veículo pode subir ladeiras mais íngremes  do que 
pode ele pode descer com segurança. Portanto,  é 
essencial garantir que exista uma rota segura para  o 
veículo descer a ladeira.  Desacelerar  ao  descer  um 
terreno escorregadio poderá fazer com que o veículo 
derrape. Mantenha uma  velocidade constante e/ou 
acelere um pouco para recuperar o controle. Nunca 
pise nos freios com força e trave as rodas. 
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Cruzando uma ladeira Lateralmente 
 

     ALERTA 
Cruzar uma ladeira lateralmente de forma incorretar ou fazer curvas em ladeiras pode causar perda de 
controle ou capotamento, que pode resultar em lesões graves ou morte. 

Evite a cruzar ladeiras lateralmente (dirigir ao longo da encosta, em vez de subir ou descer a ladeira). Se 
necessário, faça-o com extrema cautela. Conduzir lateralmente em ladeiras íngremes pode resultar em 
capotamento. Evite todos os objetos ou depressões que possam aumentar ainda mais a diferença de elevação 
entre os lados do veículo, pois isso poderá causar capotamento. Se você notar que o veículo está começando a 
tombar, vire o volante em direção a descida da ladeira, se possível. 

Pilotagem Recreativa e Distância 
Fique longe de áreas designadas para outros tipos de veículos off-road. Isso inclui trilhas de snowmobile, trilhas 
equestres, trilhas de esqui cross country, trilhas de mountain bike, etc. 
Associe-se a um clube local de veículos off-road lado-a-lado (side-by-side). Um clube poderá fornecer um mapa 
e aconselhamento, ou informá-lo sobre áreas onde é permitido pilotar. Nunca pilote sob a influência de álcool 
ou drogas e nem quando estiver cansado ou doente. 

Mantenha sempre uma distância segura de outros pilotos. 

Meio Ambiente 
Um dos benefícios deste veículo é que ele pode levá-lo para muito longe. A fim de aproveitar este privilégio 
respeite o meio ambiente e o direito dos outros. 
Caçar ou perseguir animais selvagens é ilegal em muitas regiões. A exaustão pode causar a morte de qualquer 
animal selvagem caso ele seja perseguido por um veículo motorizado. 

Respeite a rega: o que você leva, você traz de volta. Não jogue lixo. 
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Transportando Cargas e Usando para Trabalho 
Trabalhando com seu veículo 
Seu veículo ajudará você a realizar várias tarefas leves que vão desde a remoção de neve até o reboque de 
madeira ou o transporte de carga. Isso poderá alterar a dirigibilidade do veículo. Para evitar possíveis danos e 
lesões, siga as instruções e as advertências presentes neste manual e no veículo. 

Sempre respeite o limite de carga. Sobrecarregar o veículo pode causar danos ou falha nos componentes. 

Transportando Carga 
O limite de carga do veículo, incluindo o peso do condutor, do passageiro, da carga, dos acessórios e da haste 
do reboque é de 310 kg (682 lb). 
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Ajustes do Veículo ao Transportar Cargas 
Quando a carga total for superior a 230 kg, incluindo o 
peso do operador, passageiro, carga, acessórios e peso 
da haste do reboque, encha os pneus dianteiros até a 
pressão máxima de 84 kPa (12 psi) e traseiros até 125 
kPa (18 psi). 
NOTA: Ao transportar cargas pesadas no bagageiro, 
reajuste a suspensão de forma apropriada. 
NOTA: Ao transportar cargas pesadas no bagageiro ou 
ao rebocar um trailer, opere com a alavanca de 
mudança na posição L (marcha baixa). 

Carregando o Bagageiro 
Capacidade de carga do bagageiro: 150 kg (330 lb) 

Transportando Cargas 
Reduza a velocidade ao transportar carga e faça curvas 
gradualmente. Evite ladeiras e terrenos acidentados. 
Permitir uma distância maior para a frenagem. 

 

     ALERTA 
Nunca pilote em ladeiras com inclinação superior a 
15 graus quando estiver totalmente carregado. 

Elevando o Bagageiro 
O bagageiro pode ser elevado para facilitar o 
descarregamento. Use alças de liberação em ambos os 
lados do bagageiro. 

 

     ALERTA 
 

– Garanta que ninguém esteja atrás do 
bagageiro antes de acionar a alça de 
liberação. 

– O peso da carga pode afetar a operação do 
recurso de inclinação do bagageiro. 

 

1. Alça de liberação esquerda 
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Para abaixar o bagageiro, empurre o bagageiro para 
seu lugar. 

 
 

 
 
 

 
 
 

Puxando um Carga 
Nunca puxe uma carga engatando-a à gaiola. Utilize 
somente o engate do reboque ou o guincho (se 
instalado). 
Ao puxar cargas com uma corrente ou cabo, 
certifique-se de que não exista nenhuma parte solta 
antes de iniciar o transporte e mantenha a tensão 
enquanto puxa. 
Ao puxar uma carga, respeite o limite máximo de 
capacidade. 

Ao rebocar outro veículo, certifique-se de que alguém 
esteja controlando o veículo rebocado. É preciso frear 
e manobrar o veículo rebocado para evitar a perda de 
controle. Antes de puxar cargas com um guincho, 
consulte o Manual do Proprietário. Reduza a 
velocidade ao transportar carga e faça curvas 
gradualmente. Evite ladeiras e terrenos acidentados. 
Nunca faça isso em colinas íngremes. Permita uma 
distância maior para a frenagem, especialmente em 
superfícies inclinadas. Tenha cuidado para não 
derrapar ou deslizar. 

Rebocando um Trailer 
Se um trailer for usado atrás do veículo, certifique-se 
de que seu engate seja compatível ao do veículo. 
Certifique-se de que o trailer esteja na horizontal com 
o veículo. Use correntes ou cabos de segurança para 
fixar o trailer ao veículo. 
Carregar incorretamente um trailer pode causar perda 
de controle. Respeite a capacidade máxima de 
reboque e a capacidade máxima da haste do reboque. 
Certifique-se de que haja pelo menos algum peso na 
haste do reboque. 
Certifique-se sempre de que a carga esteja distribuída 
uniformemente e firme no reboque; um trailer bem 
balanceado é mais fácil de controlar. 

     ALERTA 
– Ao baixar o bagageiro, não aproxime-se e 

não deixe ninguém aproximar-se dele  e 
da junção da estrutura do veículo. 

– Trave com firmeza o bagageiro e a porta 
do bagageiro antes de andar novamente. 

 

     ALERTA 
Uma parte solta pode fazer com que a corrente ou 
o cabo se quebre ou se rompa. 
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Coloque sempre a alavanca de mudança na posição L (marcha baixa) ao rebocar um trailer. 
Quando parado ou estacionado, bloqueie as rodas do veículo e do trailer para evitar movimentos. Tenha cuidado 
ao desconectar um trailer carregado; ele ou a sua carga podem cair em você ou em outras pessoas. Ao rebocar 
um trailer, respeite a capacidade máxima de carga. 

 
CAPACIDADE MÁXIMA DE REBOQUE 

 
Tipo de Conexão 

Carga de Trailer 
Permitida 

 

Peso da Haste do 
Reboque Permitido 

 
Nota 

50,8 mm X 50,8 mm 
suporte da esfera do reboque 180 kg (397 Ib) 50 kg (110 Ib) 

Inclui o trailer e a 
carga do trailer 

 

 
Etiquetas de Alerta e Suas Localizações 
Etiquetas de Segurança 
Etiquetas de alerta e advertência foram colocadas no veículo para a sua segurança e proteção. Lei e siga 
atentamente as instruções de cada etiqueta adesiva. Se alguma das etiquetas mostradas neste manual for 
diferente da etiqueta presente no veículo, sempre leia e siga as instruções da etiqueta do veículo. 
Se alguma etiqueta ficar ilegível ou desgrudar, entre em contato com a concessionária para realizar a 
substituição. 
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Controles Primários 
1) Volante 
Ovolanteestá localizado em frente do banco do piloto. 

 
 
 
 
 

 
1. Pedal do freio 

2. Pedal do acelerador 

 

 

 
1. Volante 

2. Alavanca de inclinação 

 

A inclinação do volante pode ser ajustada para se 
adequar à altura do piloto. 

2) Pedal do Acelerador 
O pedal do acelerador está localizado ao lado direito 
do pedal do freio. 
O pedal do acelerador controla a velocidade do 
motor. 

Para aumentar ou manter a velocidade do veículo, 
pressione o pedal do acelerador com o pé direito. 
Para diminuir a velocidade do veículo, solte o pedal 
do acelerador. 
O pedal do acelerador é acionado por mola e deve 
retornar à posição de repouso (marcha lenta) quando 
não estiver pressionado. 

3) Pedal do Freio 
O pedal de freio está localizado ao lado esquerdo do 
pedal do acelerador. 
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está em movimento. 1. Botão de mudança 

2. Alavanca de mudança 

3. Marcha baixa 

4. Marcha alta 

5. Neutro 

6. Marcha ré 

7. Estacionamento (Park) 

 

Botão de Mudança 
Pressione o botão de mudança antes de mudar a 
marcha. 

Marcha Baixa 
A posição L seleciona a marcha baixa da caixa de 
transmissão. Ela permite ao veículo mover-se 
lentamente com o máximo torque nas rodas. 

4) Alavanca de Mudança 
A alavanca de mudança está localizada à direita do 
assento do motorista. 
A alavanca de mudança é usada para mudar a posição 
da transmissão. 

3  4  5  6 7 

ATENÇÃO 
Antes de mudar para qualquer marcha, o veículo deve 
estar parado e os freios devem ser aplicados. Esta 
caixa de transmissão não foi projetada para permitir a 
mudança de marcha enquanto o veículo 
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ATENÇÃO 
Use a marcha baixa para puxar um trailer, transportar 
cargas pesadas, passar sobre obstáculos ou pilotar em 
subidas e descidas. 

Marcha Alta 
A posição H seleciona a marcha alta da caixa de 
transmissão. É a marcha normal de pilotagem. Permite 
que o veículo atinja a velocidade máxima. 

Neutro 
A posição N desengata a caixa de transmissão. 

Marcha Ré 
A posição R permite que o veículo ande para trás. 

 

NOTA: Durante a condução em marcha ré, a rotação 
do motor será limitada, portanto, a velocidade de 
marcha ré será inferior a 25 km/h (15.5 ml/h). 

Estacionamento (Park) 
A posição P bloqueia a caixa de transmissão para 
ajudar a impedir o movimento do veículo. 

 

     ALERTA 
Sempre coloque a alavanca de mudança na posição P 
(Estacionamento) ao parar o veículo, caso contrário, 
ele poderá mover-se. 

 
 
 

     ALERTA 
Ao conduzir em marcha ré em um declive, a gravidade 
pode aumentar a velocidade do veículo acima do 
limite definido. 
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Controles Secundários  
1) Interruptor de Ignição 
O interruptor de ignição está localizado na parte  

inferior direita do volante. 

O interruptor de ignição tem 4 posições.  
A chave de ignição poderá ser removida colocando-a 
na posição "  ".  

 

 
     ALERTA 

Não deixe a chave de ignição inserida no 
interruptor ao sair do veículo. Um uso não 
autorizado do veículo por outros pode resultar em 
ferimentos graves ou morte. Sempre retire a chave 
da ignição quando o veículo não estiver em uso. 

2) Alavanca Multifunções 
As funções da alavanca multifunções são: buzina, sinal 
de seta, interruptor das luzes. 

 O volante está bloqueado para impedir o roubo. 

 O motor está desligado. O sistema elétrico, exceto 
o motor do guincho e a tomada CC, está desligado. 

 
O sistema elétrico do veículo está ativado. 

 
 

Gire a chave de ignição para a posição "      " para  
l igar o motor. A chave de ignição retornará para a 

posição "  " ao ser l iberada. 
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A buzina pode ser acionada empurrando a 
extremidade da alavanca multifuncional em direção ao 
volante. 

Interruptor das Luzes 
O interruptor é composto por: interruptor OFF, 
interruptor da luz de posição, interruptor do farol alto, 
interruptor do farol baixo. 

 
 
 

1.Multifunction lever 

 

Buzina 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. Buzina 

1. OFF 

2. Seta 

OFF: Quando a palavra “OFF” estiver alinhada com a 
seta à direita, as luzes do farol, do painel e de posição 
estarão apagadas. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
A 

① ② 

① 
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Luzes de Posição 
As luzes de posição acendem quando o interruptor de 
luz está nesta posição. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

1. Indicador de luz de posição 

2. Seta 

 

① 

(2) 
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O farol alto é ligado quando o interruptor está nesta 
posição. 

Interruptor do Sinal de Seta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Alavanca multifunções 

2. Indicador seta direita 

3. Indicador seta esquerda 

 

Para ativar o sinal da seta esquerda, puxe a alavanca 
multifuncional para baixo. 
Para ativar o sinal da seta direita, empurre a alavanca 
multifuncional para cima. 
Reposicione a alavanca multifuncional na posição 
central para parar o sinal da seta. 

NOTA: A chave de ignição deverá ser colocada na 
posição "     " para os faróis serem ligados. 

3) Interruptor 2WD/4WD 
 

 
Este interruptor selecionará o modo 2WD ou 4WD 
quando o veículo estiver parado e o motor estiver 
funcionando. 
Quando o sistema de transmissão estiver em 4WD, o 
indicador "       " se acenderá no painel. 
Certifique-se de colocar a alavanca de operação na 
posição "a" (conf. figura) antes de selecionar o modo 
2WD/4WD. 

② 

 

③ ① 
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4) Interruptor 4WD/LOCK 
Este interruptor seleciona o modo 4WD ou 4WD-Lock 
quando o veículo estiver parado e o motor estiver 
funcionando. 
O indicador de bloqueio 4WD "  " será exibido 
quando o interruptor 4WD-Lock estiver na posição 
"LOCK". 

ATENÇÃO 
Para engatar ou desengatar a tração 2WD/4WD e 
4WD-LOCK o veículo deve estar parado. Danos 
mecânicos podem ocorrer caso a tração seja 
engatada ou desengatada durante a condução. 

NOTA: 
– Quando o modo for colocado em “LOCK”, a luz 

indicadora piscará até que o 4WD-LOCK seja 
engatado. 

– Quando o indicador 4WD-LOCK estiver 
piscando, virar o volante para esquerda ou 
direita poderá facilitar o engate. 

– O RPM do motor será limitado no modo 4WD- 
LOCK. 

– A velocidade será limitada a menos de 35 km/h 
(22 m/h) no modo 4WD=LOCK. Pressione o 
botão de anulação do limitador para cancelar a 
restrição. 

5) Capô Dianteiro 
 

 
1. Capô dianteiro 

2. Alavanca de liberação 

A alavanca de liberação do capô dianteiro está sob a 
grade frontal. Empurre a alavanca de liberação no 
sentido horário para abrir o capô dianteiro. 

6) Interruptor do Guincho 
Este veículo vem com um controle de cabo de guincho 
e um controle remoto que estão localizados no porta-
luvas. 
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A função principal do interruptor de anulação é 
desativar o limitador de velocidade do motor na 
operação 4WD-LOCK, permitindo assim o torque 
máximo do motor. 
Para desativar a função de anulação basta liberar o 
interruptor de anulação. 

 
NOTA: Ao usar a função de anulação, o indicador de 
anulação acenderá para confirmar que a função está 
ativa. 

 

1.Controle remoto do guincho 

7) Interruptor de Anulação 

8) Interruptor do Pisca-alerta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Interruptor de Anulação 

 

1. Interruptor do Pisca-alerta 

Ao usar o interruptor de pisca-alerta, as luzes das 
setas dianteira e traseira piscarão. 
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Além disso, a luz indicadora do pisca-alerta no painel 
também acenderá. 

9) Tomadas 12V CC 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

1.Tomadas 12V CC 

Este veículo possui 2 tomadas CC. 
Tensão de saída: 12V 

Corrente máxima de saída: 10A 

10) Botão do Relógio 
O botão do relógio está localizado sob a tela do 
painel. 

1. Botão de ajuste 

2. Botão do relógio 

Para ajustar o relógio: 
1. Pressione e solte o botão do relógio uma vez 

para avançar uma hora. 
2. Pressione e segure o botão do relógio para 

definir os minutos. 

11) Botão de Ajuste 
Pressione o botão de ajuste para mostrar as funções 
na tela digital secundário. As funções são: RPMs do 
motor, unidades métricas/imperiais, trip, 
configuração do lembrete da troca de óleo, etc. 
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1. Unidades Métricas/Imperiais 
Para alternar entre unidades métricas e imperiais, 
pressione o botão de ajuste (SET) uma vez no modo 
ODO. 

2. Modo de Medição de Viagem 
Para alternar para o modo de distância de viagem, 
pressione e solte o botão de ajuste (SET) no modo ODO. 
Para redefinir o medidor, pressione e segure o botão 
de ajuste (SET) até ele zerar. 

3. Modo de Tacômetro 
Para mudar para o modo tacômetro, pressione o 
botão de ajuste (SET) duas vezes. 

4. Modo Hodômetro 
Para alternar para o modo ODO, pressione e solte o 
botão de ajuste (SET) duas vezes no modo TRIP. 

5. Configuração do Lembrete de Troca de Óleo 
Para desligar a função de lembrete: 

1. Desligue o interruptor de ignição. 
2. Pressione e segure o botão de ajuste (SET) e o 

botão do relógio justos. 
3. Ligue o interruptor de ignição. A função de 

lembrete de troca de óleo será desativada 
quando o autodiagnóstico do cluster do 
instrumento for concluído. 

Medidor Multifunções 
Descrição Geral 
Medidor da temperatura do líquido arrefecedor 
Quando o medidor da temperatura do líquido 
arrefecedor estiver na zona verde ou na extremidade 
“C”, a temperatura do líquido arrefecedor estará 
normal. 
Quando o medidor da temperatura do líquido 
arrefecedor estiver na zona vermelha ou na 
extremidade “H”, a temperatura do líquido 
arrefecedor estará excessivamente alta. O motor  deve 
ser desligado imediatamente neste caso. 
Se a temperatura do líquido arrefecedor 
frequentemente estiver alta, verifique o nível do 
líquido arrefecedor ou consulte a sua concessionária. 

ATENÇÃO 
– Se o veículo estiver sobrecarregado, o motor 

poderá superaquecer durante a pilotagem. 
Neste caso, reduza a carga. 

– Certifique-se de que a temperatura do líquido 
arrefecedor esteja na zona branca ou na 
extremidade “C” após reiniciar o motor. Se a 
temperatura do líquido arrefecedor estiver na 
zona vermelha ou na extremidade “H”, 
continuar usar o veículo poderá causar danos 
no motor . 
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1. Medidor Combustível 

2. Velocímetro 

3. Temp.LíquidoArrefecedor 

Medidor de Combustível 
Indica o nível de combustível no tanque de 
combustível. "F" indica que o nível de combustível 
está em 26 L. Quando o medidor de combustível 
estiver na zona vermelha, o combustível residual no 
tanque de combustível será de 3,5 L. Neste caso, 
reabasteça. 

Velocímetro 
Indica a velocidade do veículo. Pressione o botão do 
modo para mudar para MPH. 

Hodômetro 
Indica o total de quilômetros percorridos pelo 
veículo. Pressione o botão do modo para alterar para 
o modo TRIP, tacômetro ou unidades imperiais. 

Indicador 4WD 
Quando o interruptor 2WD/4WD for definido em 
4WD, o indicador " " será exibido. 

 

1. Indicador 4WD 

2. Indicador seta esquerda 

3. Indicador de posição L 

4. Indicador de posição H 

5. Indicador N 

6. Indicador R 

1 

2 3 4 5 6 
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Quando o interruptor 4WD-LOCK estiver em LOCK, o 
indicador "  " será exibido. 
Devido à configuração do sincronização do diferencial 
dianteiro, o indicador 4WD poderá acender após o 
veículo estar em movimento. 

Indicador da seta esquerda 
Este indicador piscará quando a seta esquerda estiver 
ativa. 

Indicador de posição L 
Este indicador acenderá quando a transmissão estiver 
na posição L. 

Indicador de posição H 
Este indicador acenderá quando a transmissão estiver 
na posição H. 

Indicador N 
Este indicador acenderá quando a transmissão estiver 
na posição N 

Indicador R 
Este indicador acenderá quando a transmissão estiver 
na posição R. 

Indicador da luz de posição 
Este indicador acenderá quando as luzes de posição 
estiverem acesas. 

Indicador de farol alto 
Este indicador acenderá quando o farol alto estiver 
aceso. 

Indicador P 
Este indicador acenderá quando a transmissão estiver 
na posição P. 

MIL 
O indicador MIL piscará se o sistema de combustível 
apresentar algum problema ou se algum código de 
erro não for apagado. 

Indicador de anulação 
Este indicador acenderá quando o interruptor de 
anulação estiver pressionado. 

Indicador da seta direita 
Este indicador piscará quando a seta direita estiver 
ativa. 

Relógio 
Indica o tempo. 
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1. Indicador de alerta da pressão do óleo 

2. Indicador do cinto de segurança 

3. Lembrete da troca de óleo 

 
Indicador de alerta da pressão do óleo 

Se este indicador acender quando o motor estiver 
acima de 1000 rpm, não há óleo de motor suficiente 
ou que a pressão do óleo está baixa demais. Adicione 

óleo se o nível de óleo estiver abaixo do limite. Se o 
indicador de alerta da pressão de óleo ainda estiver 
aceso após o nível de óleo ser corrigido, então o 

sensor de pressão de óleo ou o conjunto de 
instrumentos ou o sistema de lubrificação está com 
problema. Por favor, ligue para a sua concessionária 
neste caso. 

Indicador do cinto de segurança 
Este indicador acenderá quando o cinto de 
segurança não estiver preso durante a condução. 

Lembrete da troca de óleo 
Este indicador acenderá pela primeira vez para 
lembrar o piloto sobre a troca de óleo dos 750 km. 
Depois, ele acenderá para lembrar o piloto sobre a 
troca de óleo dos 3000 km. Então acenderá a cada 
3000 km. 
NOTA: se a luz indicadora ficar acesa ou o  
velocímetro não funcionar, peça a sua 
concessionária para verificar o circuito do sensor de 
velocidade. 

1 2 

3 
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Equipamento 
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1) Apoios Para os Pés 
Este veículo está equipado com apoio para os pés do 
motorista e do passageiro para permitir que os pés 
fiquem firmes chão no veículo, o que ajuda a manter a 
posição correta do corpo durante a pilotagem. 
Os apoios para os pés ajudam a minimizar o risco de 
lesões nas pernas ou nos pés. 

Use sempre um calçado apropriado. 

2) Inclinação do Volante 
A altura do volante é ajustável. 
Ajuste a altura do volante para que ele fique de frente 
para o seu peito, não para a sua cabeça. Para ajustar a 
altura do volante: 
Destrave o volante puxando a alavanca de inclinação 
em sua direção. 
Mova o volante para a posição desejada. 
Solte a alavanca de inclinação para travar o volante na 
posição. 

3) Conector do Controle do Cabo do Guincho 
Este veículo vem com um controle para o cabo do 
guincho que foi projetado para usar quando o 
controle remoto do guinche apresentar defeito. 

O conector do controle do cabo está localizado 
dentro do porta-luvas. 

 

 
1. Conector do controle do cabo do guincho 

4) Kit de Ferramentas 
Um kit de ferramentas com ferramentas básicas é 
fornecido com o veículo. Está localizado no porta- 
luvas. 

5) Porta-luvas 
O veículo está equipado com um porta-luvas 
fechado que permite o transporte de objetos leves. 
A capacidade é de 4,8 kg. 

 

6) Pega-mão do Passageiro 
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O passageiro deve segurar ambos os pegadores 
firmemente durante a condução. Para evitar  possíveis 
ferimentos, nenhuma parte do corpo deverá ficar para 
fora da cabine. 

 

     ALERTA 
Nunca use qualquer parte da gaiola do veículo como 
pega-mão. As mãos poderão ser atingidas por 
objetos externos ou esmagadas caso haja um 
capotamento. 

 

7) Assento do Piloto 
 

1. Alavanca de ajuste do assento do motorista 

 

O assento do piloto pode ser ajustado para a frente e 
para trás. 

Para ajusta-lo, mova a alavanca do assento para 
destravá-lo. Solte a alavanca para travar o assento na 
posição desejada. 

8) Assento do Passageiro 
O assento do passageiro não é ajustável. 

9) Cintos de Segurança 
Este veículo está equipado com cintos de segurança 
de 3 pontos para ajudar a proteger o piloto e o 
passageiro em caso de colisões, tombos ou 
capotagens e para ajudar a manter os ocupantes 
dentro da cabina. 
A luz indicadora do cinto de segurança piscará se o 
cinto de segurança não for colocado durante a 
pilotagem. 

 

     ALERTA 
Sempre use o cinto de segurança. O cinto de segurança 
reduz o risco de lesões em uma colisão e ajuda a manter 
as partes do corpo  dentro  da  cabina  em  uma 
capotagem ou em qualquer acidente. 

 

10) Proteção para Ombros 
O veículo está equipado com protetores de ombro 
para ajudar a conter o corpo do piloto e do passageiro 
dentro do veículo. 
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11) Guincho 
O guincho pode ser acionado de dentro do veículo 
usando o controle do cabo do guincho e o controle 
remoto. 
Consulte o manual do seu guincho para mais 
informações. 

12) Portas Laterais 
Cada lado da cabina possui uma porta para ajudar a 
manter os braços, pernas e ombros no interior do 
veículo e reduzir o risco de lesões. 

13) Tampa de Combustível 
A tampa do combustível está localizada no lado 
direito do veículo, atrás do banco do passageiro. 

14) Ganchos de Ancoragem 
Quatro pontos de ancoragem são oferecidos para 
ajudar a firmar a carga do bagageiro. Eles estão 
localizados dentro da área de carga. 

15) Haste do Reboque 
Este veículo está equipado com um engate padrão de 
2x2 pol. (51x51mm). 
Para o uso adequado da haste de suporte de engate, 
consulte a seção Transportando Cargas e Usando 

Para Trabalho em Informações De Segurança. 

16) Bagageiro 
Consulte as etiquetas adesivas de segurança no 
bagageiro para obter informações sobre a carga. 

11) Alças de Liberação da Inclinação do Bagageiro 
O mecanismo de travamento  do  bagageiro  pode 
ser acionado de ambos os lados  do  veículo  por 
meio de uma alça de liberação. 
Consulte os adesivos de segurança próximos às  alça 
de liberação da inclinação do bagageiro para obter 
informações de segurança. 

 

Suspensão 
Diretriz de Ajuste da Suspensão 
O ajuste da suspensão varia conforme a carga do 
veículo, a preferência pessoal, a velocidade de 
pilotagem e a condição do terreno. 
Existem 5 posições de came em cada amortecedor 
para ajustar a pré-carga da mola. 
Por padrão, a mola do amortecedor vem ajustada de 
fábrica na posição mais baixa (posição do came #5). 
Esta configuração pode satisfazer a pilotagem apenas 
em condições comuns de uso. 
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1. Ajuste do came 

2. Ajuste maior 

3. Ajuste menor 

Como este veículo vem equipado com barra 
estabilizadora dianteira e  traseira,  basicamente 
não é necessário redefinir a suspensão. Profissionais 
devem redefinir a suspensão somente quando o 
veículo for  totalmente  carregado  e devem 
retornar à configuração inicial quando ele for 
descarregado. 
Quando o veículo for preparado para puxar cargas, 
entre em contato com a concessionária para o  
ajuste da suspensão através  de  ferramenta 
especial. Para facilitar o ajuste, levante o veículo e o 
apoie firmemente em um suporte. 

Para ajustar a suspensão, observe as seguintes regras: 
– Retorne ao ajuste de fábrica após o veículo ser 

descarregado. 
– Certifique-se de ajustar cada mola dos 

amortecedores na mesma posição do came. 
Caso o veículo esteja baixo ao transportar cargas, não 
ajuste a suspensão para a posição mais alta ou a 
segunda posição mais alta. 
O peso da carga de transporte inclui o motorista, o 
passageiro, os acessórios permitidos, o peso da haste 
do reboque e a carga. 

Não exceda os limites de carga do veículo. 
 

Combustível 
Combustível Recomendado 
O combustível recomendado para este veículo é a 
gasolina sem chumbo # 93. 

3   2  
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  Procedimento de Abastecimento do Veículo 
1. Desligue o motor. 
2. O piloto e o passageiro precisam sair do veículo. 
3. Abra lentamente a tampa do tanque de 

combustível girando em sentido anti-horário. 
4. Insira o bico no gargalo de abastecimento. 
5. Despeje o combustível lentamente para que o ar 

escape do tanque e evite o retorno do 
combustível. Tenha cuidado para não derramar 
combustível. 

6. Pare de abastecer quando o combustível atingir 
a parte de baixo do gargalo de abastecimento. 
Não encha além do limite. 

7. Aperte totalmente a tampa do tanque de 
combustível no sentido horário. 

ALERTA 
O combustível é altamente inflamável e explosivo 
sob certas condições. Tenha cuidado ao lidar com 
gasolina: 
– Sempre desligue o motor antes de 

reabastecer. Sempre reabasteça ao ar livre ou 
em áreas bem ventiladas. 

– Nunca encha o recipiente de gasolina sobre o 
bagageiro do veículo ou sobre o veículo, pois 
uma descarga de eletricidade estática pode 
fazer com que o combustível pegue fogo. 

– Não fume ou aproxime chamas ou faíscas na 
área ou perto da área onde o reabastecimento 
é realizado ou onde a gasolina é armazenada. 

– Nunca encha o tanque de combustível antes 
de colocar o veículo em uma área quente. À 
medida que a temperatura aumenta, o 
combustível se expande e pode transbordar. 

– Se combustível respingar em você, lave com 
sabão e água e troque de roupa. 

– Não ligue o motor ou deixe-o funcionando em 
áreas fechadas ou mal ventiladas por um 
período prolongado. O escape contém gases 
venenosos que podem rapidamente causar a 
perda de consciência ou morte. 

 



61 

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO 
 

 

Período de Amaciamento 
Conduzindo durante o amaciamento 
Um período de amaciamento de 20 horas de 
operação ou 750 km é necessário para este veículo. 

ATENÇÃO 
Durante o período de amaciamento: 
– Não carregue ou puxe cargas nas primeiras 20 

horas ou 750 km. 
– Evite a aceleração total. A aceleração total no 

período de amaciamento pode causar danos às 
peças do motor ou em diminuir a vida útil do 
motor. 

– Evite pressionar o pedal do acelerador além da 
metade inicial (1/2) do seu curso nas primeiras 
10 horas do período de amaciamento. 

– Evite pressionar o pedal do acelerador além de 
3/4 do seu curso entre as 10 e 20 horas do 
período de amaciamento. 

– O uso de óleo de motor não recomendado 
pode resultar em sérios danos ao motor. O 
óleo de motor recomendado é o SAE15W-40/ 
SG. 

Preparativos para a pilotagem: 
– Reabasteça se necessário. 
– Coloque o veículo em uma superfície plana. 

Verifique o nível de óleo do motor. Adicione 
óleo, se necessário. Certifique-se de manter o 
nível de óleo do motor entre as marcações 
superior e inferior. 

– No começo, dirija devagar. Escolha áreas 
abertas para se familiarizar com os controles e 
com a operação do veículo. 

– Aplique pressões diferentes no acelerador. 
Não opere o motor em uma posição de 
aceleração sustentada. 

– Periodicamente confira o nível do líquido 
arrefecedor, o funcionamento dos controles e 
também os itens descritos na tabela de 
manutenção periódica. 

– Transporte apenas cargas leves. 
– Troque o óleo e o filtro de óleo após o 

período de amaciamento. 
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Inspeção de Pré-Condução 
 

     ALERTA 
O combustível é altamente inflamável e explosivo sob certas condições. 

 

INSPEÇÃO DE PRÉ-CONDUÇÃO 

ITEM INSPEÇÃO OBSERVAÇÕES 

Sistema de freio/pedal de freio Verifique a operação.  

Fluido de freio Verifique o nível do fluido.  

Suspensão dianteira 
Verifique a operação. Lubrifique, se 
necessário. 

 

Suspensão traseira 
Verifique a operação. Lubrifique, se 
necessário. 

 

Volante Verifique se o volante funciona livremente.  

Pneus Confira a pressão e a condição dos pneus.  

Roda/parafusos 
Veja se existem danos nas rodas e nos 
parafusos das rodas. 

 

Porcas, parafusos e outros fixadores no 
quadro 

Verifique se estão firmes. 
 

Combustível e óleo do motor Verifique o nível.  

Nível do líquido arrefecedor Verifique o nível.  



63 

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO 
 

 

 

Duto do líquido arrefecedor Verifique se há vazamentos.  

Acelerador Veja se o pedal funciona livremente.  

Alavanca de mudanças Verifique a operação.  

Indicadores/interruptores Verifique a operação.  

Elemento do filtro de ar Inspecione e limpe.  

Tubo de retenção de umidade do filtro de ar Limpe os líquidos ou sedimentos visíveis.  

Faróis Verifique a operação.  

Luz de Traseira/Freio Verifique a operação.  

Equipamento de proteção 
Use capacete, luvas e roupas de proteção.  
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Procedimentos Básicos 
Ligando o motor 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Partida a frio 
1. Pressione o pedal do freio. 
2. Gire a chave de ignição para " ". 
3. Mude a transmissão para Neutro. 

NOTA: 
– Caso a luz indicadora do neutro no painel 

estiver apagada ao colocar a transmissão na 
posição Neutro, peça ao seu revendedor para 
inspecionar a fiação ou ajustar a ligação da 
mudança de marcha. 

 

– O motor pode ser ligado em qualquer marcha se o freio 
for aplicado. Contudo, recomenda-se ligar o motor 
sempre na posição Neutro ou Estacionamento 

 

4. Certifique-se de que o pedal do acelerador esteja liberado. 
5. Gire a chave de ignição para a posição "  " para ligar o 
motor. 

ATENÇÃO 
– Se o motor não ligar após alguns segundos, não 

mantenha a chave de ignição na posição "  " por mais 
de 10 segundos. 

– Se a bateria estiver sem carga, remova e recarregue a 
bateria. 

 

6. Antes começar a pilotar, aqueça o motor até que a marcha 
lenta funcione suavemente. 

ATENÇÃO 
Consulte as informações sobre o Período de Amaciamento ao 
ligar o motor pela primeira vez. 

Mudando de Marcha 
Aplique os freios e selecione a posição desejada da alavanca 
de mudança. 

Solte os freios. 

ALERTA 
O escape do motor  contém  monóxido  de  carbono, 
um gás mortal, que pode fazer você perder a 
consciência ou  até  mesmo  morrer.  Nunca ligue o 
motor em áreas fechadas. 

 
ALERTA 

Não pilote o veículo  imediatamente  após  a  partida 
do motor durante o inverno. Aqueça o motor antes 
de pilotar. Caso contrário, poderão ocorrer em danos 
no motor. 
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ATENÇÃO 
Ao mudar de marcha, pare completamente o 
veículo e aplique os freios antes de mover a 
alavanca de mudança. Caso contrário, a 
transmissão poderá ser danificada. Desligando o 
Motor e Estacionando o Veículo 

 

     ALERTA 
Evite estacionar em ladeiras íngremes, pois o 
veículo pode mover-se. 

 
 
 

 
Procedimentos Especiais 
Limpando a entrada do CVT 
Se houver água ou sujeira na entrada do CVT, 
remova e limpe. 

O que fazer se a água acumular no CVT 
Caso houver acumulo de água no CVT, remova o 
parafuso de drenagem e drene a água. 

1. Parafuso de drenagem 

ATENÇÃO 
Peça  à  sua  concessionária  que   verifique   o   veículo 
após drenar a água, pois a água residual poderá 
danificar outros componentes do motor. 

O que fazer se o veículo estiver submerso 
Se  o  veículo  for  imerso   na   água,   será   necessário 
levá-lo a sua concessionária  o  mais  rápido possível. 

ATENÇÃO 
Nunca dê a partida no  motor,  pois  a  imersão poderá   
causar   sérios   danos   no   motor   do veículo caso o  
procedimento  correto  de religamento não seja 
seguido. 

 
 
 
 
 

 

 

     ALERTA 
Ao parar, coloque a alavanca de mudança na posição 
P (estacionamento) para evitar que o veículo se mova. 
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Transportando o Veículo 
 

ATENÇÃO: 
Não transporte o veículo com ele erguido. 

 

Se houver necessidade de transportar o veículo, 
proceda da seguinte maneira: 

1. Desligue o motor. Remova a chave de 
ignição. 

2. Mude para a posição Neutro. Bloqueie as 
rodas dianteiras e traseiras. 

3. Certifique-se de que ambas as rodas 
dianteiras e traseiras estejam presas com 
firmeza. 

4. Certifique-se de que a tampa do combustível, 
a vareta do óleo do motor e os assentos 
estejam instalados corretamente. 
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Cronograma de Manutenção 
A manutenção é muito importante para manter o seu veículo em condições operacionais seguras. Siga sempre 
os procedimentos de inspeção e manutenção descritos no manual do proprietário. 
Inspecione, limpe, lubrifique, ajuste e substitua as peças conforme necessário. Sempre utilize peças de reposição 
genuínas. 

ATENÇÃO 
O ajuste e a manutenção periódica são muito importantes. Solicite a uma concessionária qualificada que 
realize estes serviços se você não estiver familiarizado com os procedimentos de ajuste e manutenção. 

 

Os intervalos de manutenção descritos na tabela abaixo são baseados em condições normais de condução. A 
velocidade média adotada é de 30 km/h. Realize a manutenção com maior frequência quando o veículo for 
sujeito ao uso severo. 

Definição de Uso Severo 
– Imersão frequente em lama, água ou areia 
– Corrida ou alta utilização de RPM ao estilo de corrida 
– Operação prolongada com carga pesada e baixa velocidade 
– Uso prolongando do motor em marcha lenta 
– Viagem curta frequente em tempo bom 

 

Preste atenção especial ao nível do óleo. O aumento no nível do óleo durante o clima frio pode indicar 
contaminação cárter. Troque o óleo imediatamente se o nível do óleo começar a subir. Monitore o nível do óleo 
e, se continuar aumentando, interrompa o uso e determine a causa ou consulte a concessionária. 
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Legenda dos Ícones - Manutenção 

f Realize o procedimento com maior frequência em veículos sujeitos a uso severo. 
 Solicite a uma concessionária autorizada que realize esses serviços 

 

     ALERTA 
A execução indevida dos procedimentos marcados com "" pode causar falha no componente e levar a 
lesões graves ou morte. Solicite a uma concessionária autorizada que realize esses serviços. 
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Tabela de Manutenção Periódica 

Realize todos os serviços no intervalo de manutenção que for alcançado por primeiro. 
 

 

ITEM 

INTERVALO DE MANUTENÇÃO 

(O QUE VIER PRIMEIRO) 

 

OBSERVAÇÕES 

Horas Calendário KM  

  Volante — Pré-condução —  

f Suspensão dianteira — Pré-condução —  

f Suspensão traseira — Pré-condução —  

 Pneus — Pré-condução —  

f Nível do fluido do freio — Pré-condução —  

 Pastilhas de freio/pedal do freio — Pré-condução   

 Sistema de frenagem — Pré-condução —  

 Rodas/parafusos — Pré-condução —  

 Parafusos do quadro — Pré-condução —  

f Nível do óleo do motor — Pré-condução —  

f Entrada do filtro de ar — Pré-condução — Inspecione e limpe quando necessário. 

f 
Tubo de retenção da 

umidade do filtro de ar 

   

Limpe quando necessário. 

  
Líquido arrefecedor 

 
50 

 
— 

 
1500 

Confira ao atingir os primeiros 20h ou 
75 km. Substitua a cada 2 anos ou 6000 
km ou 200h. 
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 Luzes dos faróis/traseira  Diário  Verifique a operação. 

f Elemento do filtro de ar 50 — 1500 Substitua nos primeiros 750 km ou 20h. 

 

Tubo de entrada, saída e 

drenagem do CVT 

 

25 
 

— 
 

750 
Limpe e drene a água quando 
necessário. Confira ao atingir os 
primeiros 750 km ou 20h. 

f Desgaste das pastilhas de freio 25 Mensal 750 Confira se há desgaste anormal. 

 

Bateria 50 Mensal 1500 
Confira os terminais e l impe o óxido. Confira 
ao atingir os primeiros 750 km ou 20h. 

 

f 
Óleo do diferencial 
dianteiro 

 

50 

 

Mensal 

 

1500 
Verifique o nível do óleo. Substitua a 
cada 3000 km ou 100h. Substitua nos 
primeiros 750 km ou 20h. 

 

f 
Óleo da carcaça de 
transmissão traseira 

 

50 

 

Mensal 

 

1500 
Confira o nível. Substitua a cada 3000 km 
ou 100h. Substitua nos primeiros 750 km 
ou 20h. 

f Embreagem 100 12 M 3000 Inspecione 

f Lubrificação geral 50 3 M 500 
Inspecione, lubrifique, ajuste 

 Manga de eixo 50 6 M 500 Inspecione, lubrifique, ajuste 

  Sistema do Volante 50 6 M 500 Lubrificar 

f Suspensão dianteira 50 6 M 500 Lubrificar 

f Suspensão traseira 50 6 M 500 Lubrificar 

 Acoplamento da mudança 28 1 M 500 Inspecione, lubrifique, ajuste 
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  Cabo do acelerador 50 6 M 500 
Inspecione, lubrifique, ajuste. 
Substitua, se necessário. 

  Cinto de segurança 50 — 1500 Substitua a cada 100h ou 3000 km. 

  Corpo do acelerador 100 — 3000 
Veja se há sujeira, l impe se necessário. 
Confira ao atingir os primeiros 20h ou 75 km. 

f Duto de entrada de ar 50 6M 500 
Inspecione o duto e veja se há 
vazamento de ar ou falha na vedação. 

f Troca de óleo do motor 100 12 M 3000 Substitua após as primeiras 20h ou 750 km. 

 

f 

 

Mangueiras de combustível 

 

100 

 

— 

 

1000 

Verifique as condições da rota. Substitua 
as mangueiras de combustível de alta 
pressão a cada 4 anos. 

  Folga da válvula 100 12 M 3000 
Inspecione, ajuste nos primeiros 750 
km ou 20h. 

  Sistema de combustível 100 12 M 3000 
Inspecione a tampa, a bomba e o relé 
da bomba de combustível. 

  Filtro de óleo 100 12 M 3000 
Substituir. Substitua nos primeiros 750 
km ou 20h. 

f 
Radiador, tampa do radiador, 
pressão do sistema de 
arrefecimento 

200 24 M 6000 
Confira nos primeiros 750 km ou 20h. Limpe 
as aletas do radiador conforme necessário. 

f Mangueiras l íquido arrefecedor 100 — 1000 Inspecione nos primeiros 750 km ou 20h. 

f Montagens do motor 100 12 M 3000 Inspecione nos primeiros 750 km ou 20h. 

 Sistema de escape 100 12 M 1000 Inspecionar 

  Bobina de ignição 100 12 M 1000 Inspecionar. Substitua, se necessário. 
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  ECU 100 12 M 1000 Inspecionar. Substitua, se necessário. 

 Fiação 100 12 M 1000 Inspecionar. Substitua, se necessário. 

  
Polias motora e polia 
movida 

100 12 M 3000 
Inspecione, limpe. Substitua as 
peças gastas, se necessário. 

  Rolamentos da roda 100 12 M 1600 Inspecionar. Substitua, se necessário. 

  Fluido do freio 200 24 M 2000 Inspecionar. Substitua a cada 2 anos. 

  

Vela de ignição 

 

100 

 

12 M 

 

3000 
Inspecione nos primeiros 750 km ou 
20h. Substitua a cada 200h ou 6000 km 
ou 2 anos. 

 Velocidade marcha lenta  Padrão: 1400 ±100 rpm 

  
Haste do cilindro 

mestre 

 Verifique periodicamente. Substitua as 
peças, se necessário. 

f 

  
Freio auxiliarFreio auxiliar 

 Inspecione diariamente. Ajuste 
conforme necessário. 

 Foco do farol  Ajuste quando necessário. 
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Recomendações de Lubrificação 
Verifique e lubrifique todos os componentes conforme os intervalos descritos na Tabela de Manutenção 
Periódica ou com maior frequência sob condições de uso severo, como áreas molhadas ou empoeiradas. Itens 
não listados na tabela devem ser lubrificados de acordo com o intervalo geral de lubrificação. 

Tabela de Lubrificação 
 

ITEM LUBRIFICANTE MÉTODO 

Óleo do motor SAE15W - 40/SG Medir e manter nível adequado. 

Fluido do freio DOT3 ou DOT4 
Mantenha o nível entre as 
marcações superior e inferior. 

Óleo do diferencial dianteiro SAE80W90GL-4  

Óleo da carcaça de transmissão traseira SAE80W90GL-4  

Extremidades da haste de ligação, 
pivôs, acessórios 

Graxa 
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Procedimentos de Manutenção 
Filtro de Ar 
NOTA 
O filtro de ar vem instalado com um tubo de retenção 
de umidade. Se poeira ou algum líquido se acumular 
neste tubo, limpe o tubo, o elemento do filtro de ar e 
o alojamento do filtro de ar. Se uma grande 
quantidade de água estiver presente no filtro de ar, 
peça a sua concessionária para verificar se há água 
entrando no cárter do motor. 

 

 
1. Tubo de retenção da umidade do filtro de ar 

2. Braçadeira 

 

  

3. Filtro de ar 

Limpando o filtro de ar 
Para limpar o elemento do filtro de ar, proceda da 
seguinte forma: 

1. Remova a tampa do filtro de ar. 
2. Desengate as braçadeiras para remover a tampa do 
alojamento do filtro de ar. 
3. Remova o parafuso de fixação. 
4. Remova o filtro de ar #3. 
5 .Limpe a espuma do filtro de ar usando um limpador 
de ponto de fulgor alto. Seque a espuma e reinstale-a. 
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6. Limpe levemente a poeira coletada no elemento 
de papel. 
7. Substitua o filtro de ar conforme necessário. 

ATENÇÃO 
Não use líquido de limpeza para limpar o elemento 
de papel. 

 
8. Instale o filtro de ar. Certifique-se de que o filtro 
esteja corretamente assentado no duto de entrada. . 
9. Instale a tampa do alojamento do filtro de ar. 
Certifique-se de trancá-la com firmeza. 

 

NOTA 
O elemento do filtro de ar deve ser substituído a cada 
50h ou 1500 km. 
A frequência de substituição do filtro de ar deve ser 
maior caso o veículo sena pilotado regularmente em 
áreas empoeiradas. 
Veja se a entrada do filtro de ar está entupida. Confira 
se o filtro de ar, o corpo do acelerador e o duto de 
entrada estão bem conectados. 
Prenda todas as conexões para impedir a entrada de 
ar não filtrado no motor. 

ATENÇÃO 
Não ligue o motor sem o filtro de ar. Se ar não 
filtrado entrar no motor poderá ocorrer desgaste 
prematuro do motor ou até mesmo danos. Além 
disso, pilotar sem o filtro de ar pode resultar em 
degradação do desempenho do motor e 
superaquecimento 

 

Detentor de Fagulha 
Limpando o detentor de fagulha 

 

    ALERTA 
Garanta que o tubo de escape e o silenciador 
estejam resfriados antes de fazer a manutenção no 
detentor de fagulhas. 

Para limpar o detentor de fagulhas, faça o seguinte: 
1. Remova os parafusos de retenção #1. 
2. Remova o detentor de fagulha #2 da 

extremidade do silenciador. 
3. Bata levemente a vela de ignição. Use uma 

escova de metal para limpar os depósitos de 
carbono na tela do detentor. 
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4. Insira o detentor de fagulhas no silenciador e 
alinhe os orifícios dos parafusos. 

5. Aperte os parafusos de retenção #1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

1. Parafusos de retenção 

2. Detentor de fagulha 

3. Tela 

Óleo do Motor 
Inspecione e substitua o óleo do motor de acordo 
com os intervalos de manutenção descritos na 
tabela de manutenção periódica. 

Para Verificar o Nível do Óleo do Motor 
Em uma superfície nivelada, verifique o nível do 
óleo da seguinte forma: 

1. Remova o banco do passageiro. 
2. Ligue o motor e deixe-o em marcha lenta por 

20 - 30 segundos. Desligue o motor. 
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3. Aguarde alguns minutos para permitir que o óleo 
do motor assente no cárter. 
4. Retire a vareta do óleo e limpe-a com um pano 
limpo. 
5. Insira a vareta completamente no orifício de 
enchimento de óleo e, em seguida, remova-a 
novamente para verificar o nível do óleo. 

 
 

1. Vareta de óleo 

NOTA: 
O nível do óleo do motor deve estar entre as marcas 
superior e inferior. 

NOTA: 
Não rosqueie a vareta ao verificar o nível do óleo do 
motor. 

6. Se o nível do óleo estiver abaixo da marca 
inferior, adicione óleo para adequar o nível. 
7. Insira a vareta de óleo e aperte-a completamente. 
8. Reinstale o banco do passageiro. 

Para Trocar o Óleo do Motor 

1. Ligue o motor e deixe-o aquecer por 2 a 3 

minutos, depois desligue o motor. 

2. Coloque um recipiente abaixo do motor para 

coletar o óleo usadoe remova a vareta. 

3. Remova o parafuso de drenagem de óleo do 

motor para drenar o óleo do cárter. 
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1. Parafuso de drenagem 

Para Trocar o Filtro de Óleo 
 

 

 
 
 

 
3 

 

4 

 
1. Remova os 3 parafusos da tampa do filtro de 

óleo #1 
2. Remova a tampa do filtro de óleo #2 e o filtro 

de óleo #3 

3. Substitua o filtro de óleo por um novo. 

NOTA: 
Certifique-se de que o anel-O #4 esteja em boas 
condições e esteja corretamente encaixado na 
ranhura. 

 

4. Instale os 3 parafusos da tampa do filtro de óleo 
#1 e aperte-os conforme torque especificado. 

1 

1 2 
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NOTA: 
Torque da tampa do filtro de óleo: 10 N·m 

5. Use uma nova arruela para o parafuso de 
drenagem e aperte-o com o torque especificado. 

NOTA: 
Torque do parafuso de drenagem: 30 N·m 

6. Adicione o óleo recomendado até alcançar o nível 
ideal e depois aperte a vareta de óleo. 

NOTA: 
 Capacidade de óleo na primeira troca: 3,0L 
 Cap. de óleo sem troca do filtro de óleo: 2,8L 
 Cap. de óleo com troca do filtro de óleo: 2,9L 
 Óleo do radiador: adicionar 0,5L após a 

primeira partida 

 Óleo do radiador: adicionar 0,45L após o serviço 
 

7. Ligue o motor e o aqueça por alguns minutos. 
Verifique se há vazamento de óleo quando o motor 
estiver quente. Desligue o motor imediatamente se 
houver vazamentos de óleo. 
8. Desligue o motor e verifique o nível de óleo do 
motor. Revise se necessário. 

Óleo da Carcaça da Transmissão Traseira 
Verifique se há vazamentos de óleo na carcaça da 
transmissão traseira antes de usar o veículo. Se 
houver vazamento de óleo, peça à sua concessionária 
que determine a causa. 

Para Trocar o Óleo da Carcaça de Transmissão 
Traseira 
1. Coloque o veículo em uma superfície nivelada e 
remova o bujão de enchimento #1. 
2. Coloque um recipiente para coletar o óleo usado 
abaixo do motor. 
3. Remova o parafuso de drenagem #2 e deixe o óleo 
escoar completamente. 
4. Instale o parafuso de drenagem e aperte-o 
conforme torque especificado. 

NOTA: 
Torque de aperto do parafuso de drenagem: 23 N·m 
5. Adicione o óleo recomendado até alcançar o nível 
ideal. 

NOTA: 
Capacidade de óleo (em manutenção periódica): 
0,25L 

Capacidade de óleo (preliminar): 0,30L 

6. Reinstale o bujão de enchimento e aperte 
conforme torque especificado. 
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7. Verifique se há vazamentos de óleo. Se houver 
vazamento de óleo, solucione o problema. 

Óleo do Diferencial Dianteiro 
Para Verificar o Óleo do Diferencial Dianteiro 

1. Coloque o veículo em uma superfície nivelada. 
2. Remova o bujão de enchimento #2 e verifique 

o nível de óleo. Mantenha o nível do óleo 
nivelado com a ranhura inferior do orifício do 
bujão de enchimento. 

3. Reinstale o bujão de enchimento e aperte-o 
conforme torque especificado. 

NOTA: 
Torque de aperto do bujão de enchimento: 23 N·m 

 

1. Bujão de enchimento 

2. Parafuso de drenagem 

NOTA: 
Torque de aperto do bujão de enchimento: 23 N·m 

ATENÇÃO 
Certifique-se de que nenhum material estranho entre 
na carcaça de transmissão traseira. 

 
 

1. Bujão de enchimento 

2. Parafuso de drenagem 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 
 

B 

 

 
A 

 

 

 

 

 

 

 

B 
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Para Trocar o Óleo do Diferencial Dianteiro 
1. Coloque o veículo em uma superfície nivelada. 
2. Coloque um recipiente abaixo do diferencial 

dianteiro para coletar o óleo usado. 
3. Remova o bujão de enchimento e o parafuso 

de drenagem. Deixe o óleo escoar 
completamente. 

4. Reinstale o parafuso de drenagem #2 e 
aperte-o conforme o torque especificado. 

NOTA: 
Torque de aperto do parafuso de drenagem: 10 N·m 

5. Adicione o óleo recomendado para adequar o 
nível. 

NOTA: 
 Capacidade de óleo em manutenção 

periódica: 0,28L 

 Capacidade de óleo no total: 0,33L 
 

6. Instale o bujão de enchimento #1 e aperte 
conforme torque especificado. 
7. Verifique se há vazamentos de óleo. Se houver 
vazamento de óleo, solucione o problema. 

ATENÇÃO 
Certifique-se de que nenhum material estranho 
entre no diferencial dianteiro. 

Sistema de Arrefecimento 
Para Verificar o Nível do Líquido Arrefecedor 

 

 
1. Tampa do reservatório do líquido arrefecedor 

2. Marcação "superior" 

3. Marcação “inferior” 

1. Coloque o veículo em uma superfície nivelada. 
2. Confira o nível do líquido arrefecedor no 

reservatório. O nível do líquido arrefecedor no 
reservatório varia de acordo com as mudanças 
de temperatura do motor. 

NOTA: 
O nível do líquido arrefecedor do motor deve estar 
entre as marcas superior e inferior. 
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3. Se o nível do líquido  no  reservatório  do 
líquido arrefecedor estiver abaixo da marca 
inferior, abra a tampa do reservatório e adicione 
líquido arrefecedor até a marca superior. Reinstale 
a tampa do reservatório e as outras partes 
removidas. 

NOTA: 
Capacidade do líquido arrefecedor na marca 
inferior: 0,23L 

ATENÇÃO 
A água da torneira ou água do mar é prejudicial ao 
motor. Só poderão ser usadas como alternativa em 
condições especiais temporariamente. 

ATENÇÃO 
Se a água da torneira ou água destilada for usada 
como líquido arrefecedor temporariamente, peça à 
sua concessionário para substituí-la com líquido 
arrefecedor e para inspecionar o desempenho do 
sistema de arrefecimento. 

Para Trocar o Líquido Arrefecedor 

 

1. Parafuso de drenagem do líquido arrefecedor 

 

 

1. Tampa do radiador 
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Com o veículo em uma superfície nivelada e o motor 
frio, proceda da seguinte forma: 
1. Coloque um recipiente sob o motor para coletar o 
óleo usado. 
2. Remova o parafuso de drenagem do líquido 
arrefecedor #1. 
3. Remova a tampa do radiador juntamente com a 
tampa do reservatório do líquido arrefecedor. 

 

 
 
 

 
 

4. Drene o líquido arrefecedor do reservatório do 
líquido arrefecedor. 
5. Se a arruela do parafuso de drenagem estiver 
gasta, a substitua por uma nova. 
6. Aperte o parafuso de drenagem conforme torque 
especificado. 

NOTA: 
Torque de aperto do parafuso de drenagem do 
líquido arrefecedor: 10 N·m 

7. Instale a mangueira do reservatório do líquido 
arrefecedor. 
8. Adicione o líquido arrefecedor recomendado para 
adequar o nível. 

NOTA: 
Remova o parafuso da tampa do termostato antes de 
abastecer com líquido arrefecedor. Isso ajudará a 
retirar o ar preso no sistema de arrefecimento. Instale 
o parafuso termostato quando o líquido começar a 
respingar. 

NOTA: 
Use sempre anticongelante de etilenoglicol que 
contenha inibidores de corrosão especificamente 
desenvolvido para motores de alumínio de 
combustão interna. 

Recomendamos a utilização de uma mistura 50/50 de 
anticongelante e água destilada. 
Utilize sempre líquido arrefecedor pré-misturado 
CFMOTO. 
Capacidade do líquido arrefecedor no total: 3,0 L 
Capacidade de líquido arrefecedor na troca: 2,5 L 

Para Trocar o Líquido Arrefecedor no Reservatório 
Capacidade do reservatório do líquido arrefecedor: 
0,68 L 
ATENÇÃO 
A água da torneira ou do mar é prejudicial ao motor. 
Use sempre líquido arrefecedor recomendado. 

9. Instale a tampa de pressão do radiador. 
10. Ligue o motor e deixe-o em marcha lenta por 
alguns minutos. Desligue o motor. Verifique o nível do 

    ALERTA 
Para evitar queimaduras, não remova a tampa de 
pressão do radiador ou o parafuso de drenagem do 
líquido arrefecedor se o motor estiver quente. 
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líquido arrefecedor no radiador após o sistema de 
arrefecimento estar totalmente resfriado. Se o nível 
do líquido arrefecedor estiver abaixo da marca 
inferior, adicione o líquido recomendado no gargalo 
de enchimento do radiador. 
11. Adicione líquido arrefecedor no reservatório  
do líquido arrefecedor até a marca superior. 
12. Instale  a  tampa  do  reservatório   do 
líquido arrefecedor e verifique se há vazamentos. 

13. Instale as tampas removidas. 

Velas de Ignição 
Acesso às Velas de Ignição 

1. Incline o bagageiro traseira para ter acesso à 
vela de ignição do primeiro cilindro. 

2. Remova a tampa da carcaça do filtro de ar para 
ter acesso à vela de ignição do segundo cilindro. 

Removendo a Vela de Ignição 
1. Desconecte o cabo da vela de ignição. 
2. Remova a vela de ignição usando uma  
chave especial. 

NOTA: 
O procedimento de remoção da vela de ignição é o 
mesmo para os dois cilindros. 

3. Usando ar comprimido, limpe a vela de ignição e 
o cabeçote do cilindro. 

 

 

Tampa da vela de ignição, cilindro dianteiro 

 

Tampa da vela de ignição, cilindro traseiro 
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Inspeção da Vela de Ignição 
A vela de ignição é um componente importante do 
motor que é fácil de inspecionar. A condição da vela 
de  ignição  pode   indicar   a   condição   do   motor. A 
cor ideal no isolador de porcelana em torno do 
eletrodo central é uma cor bronze, de tom médio a 
clara. 
Você deve remover e inspecionar periodicamente a 
vela de ignição, pois o calor e o acúmulo de resíduos 
farão com que a vela se danifique lentamente e 
quebre com o tempo. Se a erosão do eletrodo for 
excessiva ou se o acumulo de carbono e outros  
elementos for excessivo, você deve substituir a vela de 
ignição. 

NOTA: 
Vela   de   ignição   específica:   DCPR8E   (NGK)   Meça 
a folga da vela de ignição com um calibrador  de folga 
e, se necessário, ajuste a folga de acordo com a 
especificação. 

NOTA: 
Folga da vela de ignição: 0,8 a 0,9 mm 

 

 
a. Folga da vela de ignição 

Instalação da Vela de Ignição 
1. Limpe a superfície da junta da vela de ignição e 

a superfície de encaixe e, em seguida, limpe 
quaisquer impurezas existentes na rosca da 
vela. 

2. Instale a vela de ignição e aperte-a conforme o 
torque especificado. Se uma chave de torque 
não estiver disponível ao instalar a vela de 
ignição, uma boa estimativa para o torque com 
os dedos é dar 1/4 a 1/2 de volta. 

 

NOTA: 
Torque de aperto da vela de ignição: 20 N·m 
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       3. Instale o cabo da vela de ignição. 
       4. Instale as outras peças removidas. 

        Bateria 
             A bateria está localizada sob o capô dianteiro. 

 

 

Em caso de contato acidental com o eletrólito da 
bateria: 
EXTERNO: Lave com água. 
INTERNO: Beba grandes quantidades de água ou 
leite. Beba leite de magnésia, ovo batido ou óleo 
vegetal. Procure assistência médica imediata. 
OLHOS: Lave com água por 15 minutos e procure 
assistência médica imediata. 

 
1. Bateria  

É uma bateria que não necessita de manutenção, 
portanto, não há necessidade de adicionar água para 
ajustar o nível do eletrólito. Se a bateria estiver 
descarregada, consulte sua concessionária. 

Capacidade da bateria: 12 V 30 Ah 

ATENÇÃO 
Não tente remover as tampas de vedação das células 
da bateria. Você poderá danificar a bateria. 

ALERTA 

As baterias podem produzir gases explosivos. Ao 
manusear ou recarregar a bateria, ventile bem a 
área. Mantenha a bateria longe de faíscas, chamas, 
cigarros ou outras fontes de ignição. 

 

ALERTA 
Evite o contato da bateria com a pele, olhos ou roupas. 

Protege os olhos ao trabalhar perto de uma bateria. 

Mantenha a bateria fora do alcance de crianças. 
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Manutenção da Bateria 
1. Se o veículo não for utilizado por  mais  de 
um mês, remova a bateria, carregue-a 
totalmente e coloque-a em um local fresco e 
seco. Se a bateria for armazenada por mais 
de  dois  meses, verifique-a  pelo  menos  uma  
vez por mês e carregue-a totalmente, se 
necessário. 

ATENÇÃO 
Para carregar esta bateria, é necessário um 
carregador de bateria especifico. Usar um 
carregador de bateria convencional danificará 

a bateria. 

2. Certifique-se de que os cabos sejam 
colocados corretamente ao instalar a bateria. 

Fusíveis 
Substituição dos Fusíveis 

1. O fusível principal e a caixa de fusíveis 
estão localizados sob o capô. O fusível 
principal está instalado no relé de partida. 

2. Se um fusível queimar, desligue o 
interruptor de ignição. 

3. Instale o fusível específico e ligue o 
interruptor de ignição. Se o fusível queimar 
novamente, consulte sua concessionária. 

 

 
Caixa de Fusíveis 

ATENÇÃO 

Utilize sempre um fusível conforme a amperagem 
específica. Nunca use qualquer outro tipo de material 
no lugar do fusível. Utilizar um fusível indevidamente 
pode causar danos ao sistema elétrico e causar 
incêndio. 
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2. Desengate a braçadeira da lâmpada do farol. 
3. Remova a lâmpada do farol. 

 

    ALERTA 
Espere a lâmpada do farol esfriar antes de tocá-la ou 
removê-la. Sempre use luvas para realizar a 
substituição da lâmpada. 

 

 
 
 

ATENÇÃO 
Para evitar curto-circuito acidental, desligue o 
interruptor principal ao verificar ou substituir um 
fusível. 

Luzes 
Sempre verifique o funcionamento das luzes antes de 
uso o veículo. 
Substituindo a lâmpada do farol 
Se a lâmpada do farol queimar, substitua-a da 
seguinte forma: 
1. Remova a tampa traseira do farol girando-a no 
sentido anti-horário. 

4. Insira a nova lâmpada e prenda a braçadeira da 
lâmpada. 

5. Reinstale a tampa traseira do farol. 
 

1. Tampa traseira do farol. 

2. Braçadeira 

 
 
 
 

 

B 
 

 
 

A 

Ref. FUSÍVEL AMPER 

F1 Fusível principal 25A 

 

F2 
Bomba comb./EFI/energia ignição, 

relé de partida/relé de partida auxil iar 

 

15A 

 

F3 
Luz de seta/luz de posição/painel/ 
buzina/relé motor transmissão diff. 

 

10A 

F4 Tomada CC/MP3/navegador 15A 

F5 Fonte de energia ECU 5A 

F6 Motor da ventoinha 15A 

F7 Farol 15A 
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Ajustando o foco do farol 
ATENÇÃO 
É aconselhável que a sua concessionária faça este 
ajuste. 

Para ajustar o farol alto, gire o parafuso #1 
Para ajustar o farol baixo, gire o parafuso #2. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
1. Parafuso de ajuste do farol alto 

2. Parafuso de ajuste do farol baixo 

 

Substituindo a lâmpada - luz traseira/luz do freio/ 
luz de seta 

As luzes de freio/traseiras, as luzes de seta e as luzes de 
posição dianteiras são do tipo LED. Peça à sua 

Concessionária que substitua toda a lâmpada caso 
algum LED estiver danificado. 

 
        1 Luz de Traseira/Freio 

2 Luz de seta esquerda traseira 

Coifas do Semieixo 
Inspeção da Coifa do Semieixo 
Verifique se há rachaduras, rasgos, vazamento de 
graxa, etc. nas coifas do semieixo. 
Repare ou substitua as peças danificadas, se 
necessário. 

1 

2 
1 

1 2 
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2. Eleve o veículo e coloque um suporte 
adequado abaixo da estrutura do veículo. 
3. Remova os parafusos da roda #1. 
4. Remova a roda. 

 
 
 
 
 

 
1. Junta interna CV 

2. Junta externa CV 
 

Rolamentos das Rodas 
Inspeção do Rolamento da Roda 
Eleve o veículo e apoie-o com firmeza. 
Empurre e puxe as rodas até o limite para sentir se há 
folga. 
Consulte a sua concessionária se houver folga. 

Rodas e Pneus 
Remoção da Roda 
1. Coloque o veículo em uma superfície plana. 

 

 
 
 
 

 

 
1. Parafuso da roda 

NOTA: 
Aperte os parafusos das rodas de conforme torque 

especificado. 
NOTA: 

Torque de aperto do parafuso da roda: 
55 N·m dianteira 

55 N·m traseira. 
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Suspensão 
Lubrificação da Suspensão Dianteira e Traseira 
Limpe e lubrifique periodicamente as graxeiras. 

 

1. Graxeira 

Freios 
A substituição de componentes do freio requer 
conhecimento profissional. O serviço de manutenção 
dos freios deve ser executado pela sua concessionária. 

Verificando as pastilhas de freio 
Se a espessura da pastilha de freio for igual ou menor 
que 1,5 mm, peça à sua concessionária para substituir 
as pastilhas de freio. 

NOTA: 
Sempre substitua as pastilhas de freio em conjunto. 

Verificando o nível do fluido de freio 
Antes de pilotar, verifique se o nível do fluido de freio 
está acima da marcação inferior. 
Adicione fluido de freio, se necessário. Observe as 
seguintes precauções: 

– Coloque o veículo em uma superfície plana e 
verifique o nível do fluido de freio através da 
abertura de verificação do nível de fluido. 

– Pouco fluido de freio pode permitir a entrada de 
ar no sistema de freios, reduzindo o 
desempenho da frenagem. 

– Use somente fluido de freio especificado, caso 
contrário, as vedações de borracha podem se 
deteriorar, causando vazamento. 
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1. Abertura de verificação do fluido de freio 

 

NOTA: 
Fluido de freio recomendado: DOT3 ou DOT4 
– Encha sempre com o mesmo tipo de fluido de 

freio. A adição de um fluido de freio diferente 
do fluido de freio especificado poderá resultar 
em uma reação química prejudicial. 

– Tenha cuidado para que água não entre no 
reservatório do fluído de freio. A água irá 
reduzir significativamente o ponto de ebulição 
do fluido e poderá causar bloqueio de vapor. 

– O fluido de freio pode danificar superfícies 
pintadas ou peças plásticas. Limpe 
imediatamente o fluido derramado. 

–   À medida que as pastilhas de freio se 
desgastam, é normal que o nível do fluido de 
freio diminua gradualmente. Um nível baixo de 
fluido de freio pode indicar pastilhas de freio 
gastas ou vazamento no sistema de freio. 
Portanto, certifique-se de verificar se há 
desgaste nas pastilhas de freio ou vazamento no 
sistema de freio. Se o nível do fluido de freio 
cair inesperadamente, peça à sua 
concessionária para verificar a causa antes de 
pilotar o veículo novamente. 

Corpo do Acelerador 
O corpo do acelerador é um importante componente 
do motor e necessita de ajuste profissional. 
Peça a sua concessionária que realize o ajuste, pois 
ela terá conhecimento e experiência profissional 
necessária. 

ATENÇÃO 
O corpo do acelerador é ajustado após muitos testes. 
Se o ajuste for alterado por qualquer pessoa sem 
conhecimento profissional suficiente, o motor poderá 
perder desempenho e sofrer outros danos. 
O parafuso de limite de corpo do acelerador foi 
precisamente calibrado e não pode ser reajustado. 
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Verifique a velocidade de marcha lenta quanto a sua 
estabilidade. Se a marcha lenta estiver instável, peça 
ajuda à sua concessionária. 

Velocidade de Marcha Lenta 
A velocidade de marcha lenta é controlada pelo 
sistema EFI e não requer nenhum ajuste. 
O ajuste inadequado da velocidade de marcha lenta 
pode afetar o desempenho do motor. 
Se a velocidade de marcha lenta estiver anormal, 
consulte a sua concessionária. 

NOTA: velocidade de marcha lenta: 1400 ± 100 rpm 

Ajuste da Folga da Válvula 
A folga da válvula se altera com o uso, levando ao 
fornecimento incorreto de combustível/ar ou ruído no 
motor. 
Para evitar isso, a folga da válvula deve ser ajustada 
regularmente. Este ajuste, no entanto, deve ser 
realizado pela sua concessionária. 
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IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO 

Registre o número de identificação do veículo (VIN) e número de identificação do motor (EIN) nos espaços 
fornecidos. 
Guarde a chave reserva em um local seguro. Apenas a chave existente pode ser usada para duplicar uma nova. 
Portanto, se as 2 chaves forem perdidas, o kit de bloqueio completo deverá ser substituído. 

 

1. EIN 

2. VIN 
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  IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO  
 
 
 
 
 
 

Número de identificação do motor :      

 

Número de identificação do veículo:     



96 

 

 

Tabela de Códigos de Problemas do EPS 
 

Item Código do Problema Diagnóstico Solução 

1 21 Sensor de torque principal desconectado Verifique a fiação do sensor 

2 22 Erro de saída do sensor de torque principal 
(o retorno é muito alto ou baixo) 

Verifique a fiação do sensor 

3 23 Sensor secundário desconectado Verifique a fiação do sensor 

4 24 Erro de saída do sensor de torque 

secundário (tensão muito alta ou baixa) 
Verifique a fiação do sensor 

5 25 Diferença excessiva entre o torque principal 

e o secundário 
Verifique a fiação do sensor 

6 26 Falha interna do sensor de torque principal Substituir o controlador (ECU) 

 

7 32 
 

Assistência anormal do motor do volante 
Verifique a conexão do chicote do motor. 
Substitua o controlador se o problema ainda 
existir. 

8 33 Sobrecarga de corrente no controlador Substituir o controlador (ECU) 

9 34 Sem assistência no volante Substituir o controlador (ECU) 

10 35 Deslocamento excessivo do ponto zero do 
sensor de corrente elétrica Substituir o controlador (ECU) 

11 36 Tensão do motor anormal Verifique a fiação do motor 
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Diagnóstico e Solução de Falhas no EPS 
 

Item Código do Problema Diagnóstico Solução 

 
 

1 

 

Sem assistência no 
volante 

Conexão imprópria do plugue Verifique os plugues e as conexões 

Fusível queimado Substitua o fusível (30A) 

Falha do controlador, do motor ou do sensor Entre em contato a concessionária e 
substitua as peças. 

 
2 

Assistência assimétrica 
do volante ao virar para a 
esquerda e direita 

Saída incorreta de tensão do sensor Entre em contato com a concessionária 
para ajustar ou substituir 

Falha no controlador, motor ou sensor 
Entre em contato a concessionária e 
substitua as peças. 

 

3 
 

Balanço no volante 
Conexões erradas nos terminais do motor 

Altere a conexão do terminal dos fios 
vermelho e preto. 

Falha no controlador ou sensor 
Entre em contato a concessionária e 
substitua as peças. 

 
 

4 

 

Assistência de direção 
com baixa potência 

Bateria fraca Recarregue ou substitua a bateria 

Falha no motor 
Entre em contato a concessionária para 
substituição. 

Baixa pressão nos pneus dianteiros Infle os pneus conforme pressão necessária 

 
 

5 

 

 
Ruído no sistema 

Falha no motor. Entre em contato a concessionária para 
substituição. 

Peças do sistema de direção desgastadas 
com grande folga existente Substitua as partes relacionadas. 

Montagem incorreta das peças da coluna de 
direção ou do conjunto mecânico. 

Verifique e aperte todos os parafusos. 
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Sistema EPS 
O indicador EPS do painel ficará acesso caso o sistema de EPS ① esteja instalado no veículo. Normalmente, o indicador 
EPS será aceso ② depois que a chave de ignição estiver na posição ON, porém, o EPS ainda não funcionará. Quando o 
motor for iniciado, o indicador EPS será apagado ③ e o EPS começará a funcionar. 

 

 
 

 
③ 

Código de Problema 
Cada código de problema consiste em 2 dígitos, indicados pelos tempos de flash longo e flash curto do indicador 
EPS. Flashes longos representam o dígito das dezenas. 

Flashes curtos representam um dígito único. 
Duração do flash curto: 1 seg. Intervalo entre flash: 1 seg. 
O ciclo de flashes se repetirá após a luz indicadora EPS ser desligada por 3 segundos 

 

 NOTA Em caso de falha de EPS, não desmonte o sistema EPS. Verifique se a fiação de alguma conexão se 
soltou. Caso contrário, entre em contato com sua concessionária autorizado para obter assistência. 

 
 

① 
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ITEM CF500UU 

Tamanho do veículo 2980mm×1465mm×1850mm 

Medida entre centro das rodas dianteiras 1190mm 

Medida entre centro das rodas traseiras 1180mm 

Distância mínima do solo 260mm 

Diâmetro de giro do veículo 9500mm 

Peso de freio (BRASIL) 560±10kg 

Modelo do motor 191R 

Tipo 4 tempos, arrefecido a líquido, 4 válvulas, SOHC 

Diâmetro x curso 91mm×76.2mm 

Deslocamento 495mL 

Taxa de compressão 10.3 : 1 

Partida Elétrica 

Lubrificação Pressão & Spray 
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Óleo do motor 
Grau 

Troca de óleo: 
Troca de óleo com substituição do filtro de óleo 
Óleo do radiador: 

Reabastecimento de óleo após o período inicial 
Reabastecimento de óleo após o serviço de 
manutenção 

 

SAE15W-40/SG 

2.8 L 
2.9 L 
3.0 L 

0.5 

0.45 

Óleo da carcaça de transmissão traseira: 
Grau 
Capacidade: 
Troca periódica 
Preliminar 

 

SAE80W90 GL-4 
 

0.25 L 
0.30 L 

Óleo diferencial dianteiro: 
Grau 
Capacidade: 
Troca periódica 
Preliminar 

 

SAE80W90 GL-4 
 

0.30 L 

0.33 L 

Filtro de ar Tipo papel 

Combustível: 

Capacidade do tanque de combustível 
Comb. restante ao ascender o aleta de nível baixo 

Gasolina sem chumbo #93 ou superior 26 
± 0,5 L 
3,5 L 

Corpo do acelerador: 
Tipo 

 

0GR0-173000 
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Vela de ignição: 
Tipo 

Folga da vela de ignição 

 

DCPR8E(NGK) 
0.8mm ~ 0.9mm 

 

 

 

 

Transmissão 

Embreagem Úmida, centrífuga 

Tipo de transmissão CVT + gearbox 

Ordem marcha Mão direita/L-H-R-P 

Proporção CVT 3.02 - 0.82 

 

Marcha 

Marcha baixa 32/15 = 2.529 

Marcha alta 27/20 = 1.35 

Marcha ré 29/14 = 2.071 

Chassis: 
Tipo do quadro 

 

Aço tubular 

Pneus 
Tipo 
Tamanho 
Pressão 

Sem câmara 
Dianteiro: 26 × 9.00 -14 52J, Traseiro: 26 × 11.00 -14 66J 
Dianteiro:70 kPa, Traseiro: 100 kPa 

Freios 
Dianteiro: 
Traseiro: 

 

Disco hidráulico, operador por pé 
Disco hidráulico, operador por pé 
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Suspensão Dianteira: 
Tipo 
Curso da suspensão 
Tipo de amortecedor 

Braço oscilante duplo 
165mm 

Mola helicoidal/amortecimento a óleo ou mola helicoidal + 
mola a gás/amortecimento a óleo 

Suspensão Traseira: 
Tipo 
Curso da suspensão 
Tipo de amortecedor 

Braço oscilante duplo 
185mm 

Mola helicoidal/amortecimento a óleo ou mola helicoidal + 
mola a gás/amortecimento a óleo 

Sistema de arrefecimento: 
Preliminar 
Troca 
Cap. do reservatório do líquido arrefecedor 

 

3.5 L 

2.0 L 
0.68 L 

Sistema elétrico: 
Tipo de ignição 
Alternador 

 

ECU 
Ímã permanente, AC 

Luzes: 
Farol baixo 
Farol alto 

Luz de posição dianteira 
Luz Traseira/Freio 

Luz de Seta 

 

H3 12V, 55W ×  2 
H7 12V, 55W × 2 
LED 
LED 
LED 

Capacidade Bateria 12V 30Ah 
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Painel de 
Controle 

Indicador Neutro Verde/diodo 

Indicador marcha ré Vermelho/diodo 

Indicador estacionamento Vermelho/diodo 

Indicador de marcha alta Amarelo/diodo 

Indicador marcha baixa Amarelo/diodo 

Luz do painel LCD colorido 

Indicador farol alto Azul/diodo 

Indicador de anulação Vermelho/diodo 

Indicador 2WD/4WD LCD 

Indicador temp. l íqu. arrefecedor LCD 

Indicador nível de combustível  LCD 

MIL LED 
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Especificação do EPS 
 

Ref. Item Especificação 

1 Tipo de Motor Motor de Ímã Permanente DC 

2 Tensão Nominal 12 V 

3 Max. Corrente de Entrada ao Controlador 35 A 

4 Potência do Motor 220 W 

5 Max. Torque de Saída 2N·m 

6 Tipo de Redutor Redutor sem-fim 

7 Proporção de redução 16.5 : 1 

8 Max. Torque de Saída do Driver 30 N·m 

9 Sensor de Torque Potenciômetro magnético sem contato 

10 Rigidez da Haste de Torção 7.5 N·m 

11 Ângulo de Operação do Sensor de Torque ±3 ° 

12 Intervalo da Temp. De Operação do Conjunto EPS -30℃ ~ +65 ℃ 

13 Grau de proteção do EPS Ip67 
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Diretrizes para a Solução de Problemas 
Desgaste/Queima da Correia de Transmissão 

 

POSSIBLE CAUSE SOLUÇÃO 

Entrar em uma picape ou reboque alto em marcha alta Usar a marcha baixa ao carregar o veículo 

Subir uma ladeira íngreme Use a marcha baixa. 

Pilotar em baixo RPM ou velocidade relativa ao solo 
(5 km/h-10 km/h) 

Dirija a uma velocidade maior ou use a marcha baixa 
com maior frequência. 

Aquecimento insuficiente em ambientes de baixa 
temperatura 

Aqueça o motor. A correia de transmissão ficará mais 
flexível e evitará a queima. 

Engate de embreagem lento/frouxo Use o acelerador de forma rápida e eficaz. 

Rebocar/puxar em baixa RPM ou baixa velocidade. 
Use apenas a marcha baixa. 

Uso utilitário/aragem Use apenas a marcha baixa. 

 

 
Ficar preso na lama ou na neve. 

Mude a transmissão para a marcha baixa e acelere 
cautelosamente de forma rápida e agressiva para 
engatar a embreagem. 

ALERTA: A aceleração excessiva pode causar perda de 
controle e tombamento do veículo. 

 

Subir em objetos grandes a partir de uma posição de 
parada. 

Mude a transmissão para a marcha baixa e acelere 
cautelosamente de forma rápida e agressiva para 
engatar a embreagem. 

ALERTA: A aceleração excessiva pode causar perda de 
controle e tombamento do veículo. 
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Correia escorregadia após ingestão de água ou neve 
no sistema CVT. 

Seque o CVT. 

Mau funcionamento da embreagem Peça à sua concessionária para verificar os componentes. 

O Motor Não Dá Partida 
 

POSSÍVEL CAUSA SOLUÇÃO 

Baixa tensão da bateria Recarregue a bateria em 12,5 V 

Fusível queimado Substitua o fusível queimado 

Conexões soltas na bateria Verifique todas as conexões e as aperte 

Conectores soltos Inspecione, limpe, reinstale os conectores 

Motor Dá a Partida, Mas Não Liga 
 

POSSÍVEL CAUSA SOLUÇÃO 

Sem combustível Reabasteça 

Filtro de combustível entupido Consulte seu revendedor 

A água presente no combustível Drene o sistema de combustível e reabasteça 

Bomba de combustível com defeito Substituir 

Combustível velho ou não recomendado Substitua por combustível recomendado 

Velas de ignição sujas ou defeituosas Inspecione as velas e substitua se necessário 

Água ou combustível no cárter Consulte seu revendedor imediatamente 

Injetores de combustível entupidos Limpe ou substitua se necessário 
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Baixa tensão da bateria Recarregue a bateria em 12,5 V 

Falha mecânica Consulte seu revendedor 

Cabo massa solto Reconecte 

Conector do sensor de posição do virabrequim (CPS) 
solto 

Reconecte 

Estouros no Motor 
 

POSSÍVEL CAUSA SOLUÇÃO 

Faísca fraca da vela de ignição Inspecione, limpe e/ou substitua as velas de ignição 

Folga ou grau térmico incorreto da vela de ignição Ajuste a folga conforme especificações ou substitua a vela 

Combustível velho ou não recomendado Substitua por combustível recomendado 

Cabos da vela instalados incorretamente Consulte seu revendedor 

Tempo de ignição incorreto Consulte seu revendedor 

Falha mecânica Consulte seu revendedor 

Barulhos no Motor 
 

POSSÍVEL CAUSA SOLUÇÃO 

Má qualidade do combustível ou baixa octanagem Substitua pelo combustível recomendado 

Tempo de ignição incorreto Consulte seu revendedor 

Folga ou grau térmico incorreto da vela de ignição Ajuste a folga conforme especificações ou troque a vela 
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O Motor Funciona de Forma Irregular, Enguiça ou Falha 
 

POSSÍVEL CAUSA SOLUÇÃO 

Vela de ignição suja ou defeituosa Inspecione, limpe e/ou substitua as velas de ignição 

Cabos das velas gastos ou com defeito Consulte seu revendedor 

Folga ou grau térmico incorreto da vela de ignição Ajuste a folga conforme especificação ou troque a vela 

Conexões da ignição soltas Verifique todas as conexões e aperte-as 

Água presente no combustível Troque o combustível 

Baixa tensão da bateria Recarregue a bateria em 12,5 V 

Duto de ventilação tanque de comb. enroscado/ 
obstruído 

Inspecione e substitua 

Combustível incorreto Substitua pelo combustível recomendado 

Filtro de ar entupido Inspecione e substitua 

Outra falha mecânica Consulte seu revendedor 

POSSÍVEL CAUSA DE DEFICIÊNCIA DO COMBUSTÍVEL SOLUÇÃO 

Pouco combustível ou contaminado Adicione ou troque o comb., limpe o sistema de comb. 

Combustível de baixa octanagem Substitua pelo combustível recomendado 

Filtro de combustível entupido Consulte seu revendedor 

Possible Rich Fuel Cause  

POSSÍVEL CAUSA DE COMBUSTÍVEL ENRIQUECIDO SOLUÇÃO 

Alta octanagem do combustível Substitua por combustível de menor octanagem 
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O Motor Desliga ou Perde Potência 
 

POSSÍVEL CAUSA SOLUÇÃO 

Sem combustível Reabasteça 

Duto de ventilação tanque de comb. enroscado/obstruído Inspecione e substitua 

Água presente no combustível Troque o combustível 

Velas de ignição sujas ou defeituosas Inspecione, limpe e/ou substitua a vela de ignição 

Cabos das velas gastos ou com defeito Consulte seu revendedor 

Folga ou grau térmico incorreto da vela de ignição Ajuste a folga conforme especificações ou troque a vela 

Conexões soltas da ignição Verifique todas as conexões e aperte-as 

Baixa tensão da bateria Recarregue a bateria em 12,8 V 

Combustível incorreto Substitua pelo combustível recomendado 

Filtro de ar entupido Inspecione e limpe ou substitua 

Outra falha mecânica Consulte seu revendedor 

Motor superaquecido 
Limpe a grade do radiador e o núcleo, limpe o 
exterior do motor, consulte seu revendedor 
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Luz Indicadora de Mau Funcionamento 

 
a. No modo de código de erro e sem qualquer código de erro exibido: 
Se a ECU monitorar a luz indicadora no modo de código piscante, a luz de erro piscará para mostrar o código 
P (Pcode) relativo. Desde o início da ignição da ECU, a luz indicadora permanecerá por 4 segundos. Após 1 
segundo a luz indicadora (MIL) piscará a 2 Hz para prever que não há erro. Encontre o Rev até iniciar o 
motor. 

Código piscante precisa da linha K estabelecida. 

b. No modo de código de erro e com algum código de erro exibido: 
Se a ECU monitorar a luz indicadora no modo de código piscante, a luz de erro piscará para mostrar o código 
P (Pcode) relativo. Desde o início da ignição da ECU, a luz indicadora permanecerá por 4 segundos. Após 1 
segundo a luz indicadora (MIL) usa o código piscante para mostrar o código de erro. Se a luz indicadora 
piscar ter piscado o erro por completo e se apagar, então saia do modo de código piscante. 

Código piscante precisa da linha K estabelecida. 

c. Leia as informações do erro conforme o código exibido. 
Ligue a chave de ignição, após a linha K ser estabelecida por 2,5 segundos, se houver um código de erro na 
ECU, o código piscante será um código PCODE. 

Por exemplo: 
 P0003 -> pisca 10 vezes - fica desligado - pisca 10 vezes - fica desligado - pisca 10 vezes - fica desligado 

- pisca 3 vezes. 
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Informações sobre os erros quando o interruptor de ignição está ligado e o motor é iniciado. 
- A luz indicadora (MIL) continuará sendo exibida até que o problema seja resolvido. 

 

REF. CÓDIGO DE ERRO DESCRIÇÃO 

1 P0030 CIRCUITO ABERTO CONTRL AQUECIMENTO O2S 

2 P0031 CURTO CIRCUITO CNTRL AQUECIMENTO O2S AO GND 

3 P0032 CURTO CIRCUITO CNTRL AQUECIMENTO O2S AO BATT 

4 P0107 Pressão Abs. Coletor ou Entrada baixa pressão bar. 

5 P0108 Pressão Abs. Coletor ou Entrada alta pressão bar. 

6 P0112 Baixa entrada Circ. Temp. Ar Entrada 

7 P0113 Alta entrada Circ. Temp. Ar Entrada 

8 P0117 Baixa entrada Circ. Temp. Líquido Arrefecedor 

9 P0118 Alta entrada Circ. Temp. Líquido Arrefecedor 

10 P0122 Baixa entrada Circ. Sensor A Pos. Pedal/Acelerador 

11 P0123 Alta entrada Circ. Sensor A Pos. Pedal/Acelerador 

12 P0130 Circuito sensor O2, mau funcionamento do bank1-sensor1 

13 P0131 Circuito sensor O2, baixa voltagem do bank1-sensor1 

14 P0132 Circuito sensor O2, alta voltagem do bank1-sensor1 

15 P0134 Circuito sensor O2, sem atividade do bank1-sensor1 
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16 P0201 Cilindro 1 - Circuito Injetor 

17 P0261 Cilindro 1 - Circuito Injetor Baixo 

18 P0262 Cilindro 1 - Circuito Injetor Alto 

19 P0321 Desempenho/Variação Circ. Inp. Velocidade Motor Ign/Dist. 

20 P0322 Sem sinal Circ. Inp. Velocidade Motor Ign/Dist. 

21 P0501 Desempenho/Variação Sensor Velocidade Veículo 

22 P0560 Mau Funcionamento Voltagem Sistema 

23 P0562 Baixa Voltagem da Voltagem Sistema 

24 P0563 Alta Voltagem da Voltagem Sistema 

25 P0627 Circuito Aberto Controle da Bomba de Combustível "A" 

26 P0628 Baixo Circuito Controle da Bomba de Combustível "A" 

27 P0629 Alto Circuito Controle da Bomba de Combustível "A" 

28 P0650 Circ. Controle Luz Indicadora de Mau Funcionamento. 

29 P1105 Alto Circuito Atuador Velocidade Marcha Lenta 

30 P1117 Baixo Circuito Atuador Velocidade Marcha Lenta 

31 P1118 Circuito Aberto Atuador Velocidade Marcha Lenta 



 

ESQUEMA ELÉTRICO ESQUEMA ELÉTRICO 
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