
CFMOTO APP

Manual do utilizador



Requisitos do sistema：
IOS：IOS 10 ou superior
Android: sistema geral

Concebido para:

Utilizadores CFMOTO

Staff técnico CFMOTO



Registo
e Log in

Clique na APP CFMOTO para abrir  a 

página inicial  de Log in, onde pode 

registar uma nova conta ou iniciar  

sessão numa conta existente.

Cl ique em Log in e com o número 

de telefone ou o E-mail  pode 

iniciar  sessão na sua conta.

Se quiser cr iar  uma nova conta, 

cl ique em Registar, e uti l ize 

Telefone ou E-mail para se registar. 

Depois de ler  a Pol ítica de 

Privacidade, verif ique e registe a 

sua conta CFMOTO.

Pode cl icar em Experiência vir tual

se quiser descobrir  a apl icação.

Página

com animação

de  boas-vindas

Página Log in

Página

de registo



Recuperar
password

Se esquecer a sua password, 

pode usar Esqueci a palavra-

passe para a recuperar.

Duas formas de recuperação: 

telefone ou E-mail.

Defina uma nova password 

obtendo o código de 

verificação e cumprindo as 

exigências para nova senha. 

Volte à página de Log in e 

utilize a nova senha.

Página de Log in Página

recuperação password



Vincular
veículo

Depois de criar com sucesso a conta CFMOTO, pode vincular 

a conta ao seu veículo.

Se estiver junto ao veículo, introduza o número de VIN 

correto (letras maiúsculas), leia o Protocolo e confirme.

Clique em Prosseguir, preencha a vinculação do veículo e 

entre na página inicial do veículo.

Se não conseguir confirmar o VIN no momento, pode clicar 

em Skip para entrar de imediato na página inicial do veículo. 

Após confirmação, vá para a barra inferior da página inicial 

do veículo, clique em Meu → Meu veículo → + para vincular 

o veículo.



Visão geral 
da página 

inicial

Modelo

do veículo
Ver notificações

Módulo de informação do veículo:

• Aparência (clique para verificar 

informações do veículo)

• Nível de combustível remanescente 

no veículo

Módulo de função de rede:

• Procura de veículo

• Desbloqueio do veículo

• Configurações do veículo

• Outras funções Módulo de navegação e localização:

• Navegar e pesquisar

• Ver localização do veículo

• Ligar navegação e ‘Procurar veículo’Módulo de dados do veículo:

• Minha viagem

• Percursos gravados

• Auto diagnóstico
Clique para mudar para (Meu)



Informação do veículo
Pode cl icar  em Aspecto na página Meu Veículo  

para ver i f icar  as informações do seu veículo .  Se 

não possuir  ou ainda não t iver  v inculado 

qualquer veículo ,  será apresentado um veículo  

de demonstração para sua referência.

O nível  de combust ível  remanescent e é 

apresentado na par te infer ior.  Quando o  

combust ível  est iver  baixo, o  ícone do depósito  

de combust ível  dará um aviso  vermelho.

Pode cl icar  + para adic ionar  um novo veículo .

Nesta inter face, pode ver  o  modelo  do veículo ,  

cor,  imagem, nível  de combust ível ,  força de 

sinal ,  potência da bater ia ,  número de VIN, 

número do motor,  qui lometragem e data de 

fabrico .

Ao vincular  vár ios veículos,  pode passar  a  

imagem do veículo  para visual izar  informações 

dos outros veículos;

Pode cl icar  em Veículo  para personal izar  o  nome 

do seu veículo ,  será atual izado e exibido no 

topo da página inic ia l ;

Cl ique em Ret i rar  se não quiser  manter  o  

veículo  vinculado.



Controlo do veículo

Pode controlar o bloqueio e ligar/desligar o veículo através 

da APP. É necessário vincular o veículo na APP para utilizar a 

função de controlo do veículo:

Clique em seek para acender as luzes;

Clique em lock para desligar o veículo;

Clique em other locks para desbloquear o depósito de 

combustível,  a fechadura do assento e a tranca de direção;

Clique Settings para alterar as definições da instrumentação 

do seu veículo



Configuração de instrumentos

Pode clicar em Painel para ajustar o ecrã das unidades do painel de 

instrumentos de acordo com a sua preferência. Após o ajuste, o painel será 

atualizado sincronizadamente:

1. Cl ique em KM/MILE para mudar a unidade de qui lometragem;

2. Cl ique em °C/°F para mudar a unidade de temperatura;

3. Cl ique em EN/ES para mudar o idioma uti l izado;

4. Cl ique em 12H/24H para mudar a apresentação do relógio ；



Ajuste de parâmetros
Pode cl icar  em Veículo para personal izar os parâmetros de função 

do veículo de acordo com os seus hábitos pessoais de condução.

• Clique ON/OFF para abrir/fechar a função Local ização do 

Veículo. Quando fechado, algumas funções estarão 

indisponíveis, incluindo: ver Histórico de Viagens, Procurar 

Veículo, Cálculo de Posição, Alarme de proximidade eletrónica, 

etc.

• Clique ON/OFF para abrir/fechar a função Modo Principiante. 

Quando l igado, o veículo será l imitado à uti l ização dentro de 

um determinado inter valo de velocidade para garantir  a 

segurança. Quando tiver mais experiência de condução, o 

l imitador poderá ser desl igado.

• Se o seu veículo tiver as funções de Lembrete de vibração e 

Lembrete baixo consumo, pode desl izar para definir  

parâmetros, e o veículo irá lembrá -lo através da vibração e do 

nível  de combustível  através da APP de acordo com as 

definições;

• Pode configurar Cerca eletrónica nas definições do veículo.



Configuração cerca electrónica

Clique em Veículo → Cerca electrónica, para 

personal izar a gama de cercas de proximidade 

de acordo com os requisitos ou hábitos 

pessoais. Quando o veículo entrar/sair  do 

inter valo, haverá uma mensagem 

correspondente, verif ique Veículo → 🔔

e Cl ique em + para adicionar cerca electrónica ;

Pode personal izar o nome da vedação eletrónica 

para a distinguir ;

Método de definição: movendo o mapa e 

selecionando a posição central ,  faça zoom no 

mapa ou introduza manualmente o raio para 

determinar o alcance da cerca eletrónica.

Pode modificar ou apagar a cerca; l igar ou 

desl igar a vedação. Após o fecho desta função, 

não haverá lembretes.



Localização
do veículo

Pode ver a sua localização e a 

distância até ao veículo no mapa na 

página inicial de Veículo.

Navegação para ver a localização do 

veículo e a rota para o encontrar. Se 

não conseguir a localização do 

veículo, por favor vá a Settings →

Veículo → ligue a função Veículo



Navegação

Se o veículo estiver equipado com função de 

Navegação, pode procurar a rota até um 

destino, e enviá-la para o painel  de 

instrumentos, podendo seguir  a rota durante a 

condução.

• Clique em 🔍 para pesquisar o destino.

• Clique em ☆ para                                     

ver um endereço                                  

favorito.

• Clique em Iniciar  navegação para abrir  o 

inter face e cl ique em Bluetooth para fazer   

a  l igação ao painel  

• Após a l igação,                                            

a informação                                         

pode ser                                                      

mostrada                                                              

no painel .



Meu passeio

Pode ver os dados de condução em Meu 

passeio ou na página inicial do veículo: 

Distância total,  tempo total,  velocidade 

máxima, aceleração, inclinação e travão.

• Clique em Viagens guardadas para ver 

percursos efetuados;

• Pode ver os dados diários de utilização 

deslizando sobre a data, ou clicando 

em《 ou 》para mudar o mês;

• Clique em Ver Condução para ver a 

análise de dados do mês. Se o botão 

não estiver visível,  vá a Meu → 

Settings → Definições → Ver Condução.



Histórico de trilha
Pode verif icar os detalhes dos seus dados de 

condução recentes através do Histórico de 

tr i lha ou na página inicial .  Se não houver 

resultado, vá a Configurações → Veículo → 

abrir  Local ização do veículo . 

Pode pesquisar as informações que pretende 

visual izar  através de palavras-chave.

Ou cl ique em 📅 para pesquisar informações 

através do calendário.

Cl ique na rota para ver detalhes, incluindo o 

trajeto no mapa, hora de início e f inal  e dados 

de condução.



Autoinspeção

Pode verificar as condições 

do seu veículo clicando em 

Autoinspeção na página 

inicial do Veículo. 

Poderá verficair se o 

funcionamento de todos os 

componentes do veículo é 

normal.



O interface MEU

Modificar

informação

pessoal

Meu Veículo

（verificar informação

sobre o veículo）

Configurações

(gestão de contas, definições de 

notificação de mensagens)

Sobre nós

(verificar informação 

sobre a versão）

Clicar para mudar para a 

página Veículo



Informação pessoal

Pode clicar em Imagem de 

Perfil para preencher ou 

modificar informações 

pessoais.

Pode carregar o seu avatar 

favorito e modificar o seu 

Nickname sempre que quiser.



Meu Veículo

Clique em Meu Veículo para 

configurar o veículo que possui, 

ou vá a Veículo e clique Aspeto do 

Veículo para entrar nesta interface. 



Sobre nós

Aqui pode ver a 

versão da APP 

CFMOTO, aceder ao 

site oficial da marca 

ou rever a Política 

de Privacidade. 

Clique em Visite o 

sítio oficial, para 

aceder ao site 

CFMOTO a partir do 

seu telemóvel.



Configurações → 
Gestão de contas

Cl ique em Configurações para ger i r  as definições 

da conta :

Cl ique em Modificar  palavra-passe para a a l terar.  

Após modificação ser  acei te deve fazer  novo Log in.

Vá a Gestão de contas

para al terar  o  número 

de telemóvel  e o  E-mai l .

Vá a Cancelamento para apagar  conta,  c l ique 

cuidadosament e Cancelamento de conta após 

le i tura de instruções.  Após 15 dias a  conta é 

automat icamente el iminada. 

Depois dessa data,  

pode fazer  novo Log in 

e registar-se de novo.

Cl ique Sair  do status 

de Log in para 

mudar de contas



Pode clicar em Aplicativo configurar 

para alterar as definições.

• Clique em Idioma para mudar o 

idioma.

• Clique em Aplicativo unidade para 

alterar a unidade de quilometragem. 

Os dados serão atualizados 

sincronizadamente.

• Pode abrir a função Condução e ir 

para Veículo → My ride → Ver 

Comportamento de direção para 

verificar a sua pontuação mensal de 

condução.

•

Configurar → APP Settings



Pode clicar em Notificação para definir 

lembretes de mensagem CFMOTO.

Se quiser receber mensagens CFMOTO, 

aceda às definições do seu telefone 

para certificar-se de que a notificação 

de mensagem da APP CFMOTO é ligada 

primeiro.

Volte à APP CFMOTO para ligar o botão 

de Notificação e definir vários 

lembretes de mensagem do veículo.

Configurações → 
Notificação



Depois de abrir  Mensagem lembrete, pode 

definir  todos os tipos de avisos.

Aviso de queda

Aviso de tentativa de uso abusivo

Condução em horas inusuais

Alarme de movimento anormal

Alarme de fadiga

Aviso de baixa pressão dos pneus

Aviso de sinal  do dispositivo fraco

Combustível

Tensão baixa

Paragem demasiado longa

Entrada/saída da vedação electrónica

Pode ir  à l ista Veículo → 🔔 para ver o 

registo de mensagens.

Configurações → 
Notificação de mensagem



Lembrete de veículo

Clique em 🔔 para aceder à interface 

Lembrete de veículo.

Pode ver o conteúdo dos lembretes de 

mensagens do veículo. Se não houver 

mensagens, vá a Meu → Configurações

→ Notif icação para alterar as  defin ições.

Clique em Clear para limpar o registo 

de informações.

Se houver um relatório de erro, clique 

em ··· e escolha Erro de mensagem 

para reportar o problema.

Pode clicar em ····

e selecione Configuração

para Definições de 

notificação de mensagem.



Obrigado！


