
  

MANUAL DE UTILIZADOR 

MITT 125 XRS 



 

Caro motociclista, 

Obrigado por comprar a MITT 125 XRS 

 

A MITT 125 XRS é uma scooter produzida com os mais avançados equipamentos e componentes 

de alta qualidade.   

Equipada com injeção eletrónica, motor de arranque elétrico e chassis tubular, caracteriza-se 

pelo elevado desempenho, boa economia de combustível, baixo ruído, aceleração rápida e 

excelente mobilidade. 

Características que tornam esta scooter no veículo mais apropriado para uso em áreas urbanas, 

ao mesmo tempo que é um símbolo do mundo moderno. Este Manual de Utilizador fornece 

informações detalhadas para o bom funcionamento, manutenção e ajuste da sua MITT 125 XRS.  

O fabricante não se responsabiliza por alguma diferença que possa existir nas imagens e 

descrições verbais entre o conteúdo deste Manual de Utilizador e o seu veículo, normalmente 

devidas a eventuais alterações nas especificações.   

Leia atentamente este Manual de Utilizador para garantir a segurança e a máxima facilidade de 

utilização.  

 

Desejamos-lhe o melhor na utilização dseo u veículo. 

 



Aviso importante: 

 

Condutor e passageiro 

Este veículo foi concebido e homologado para transportar um condutor e um passageiro. Não 

exceda a capacidade de carga nominal especificada no rótulo de especificação. 

 

Este veículo foi concebido para conduzir em estradas planas. 

- Leia atentamente este manual para compreender a informação que contém. 

- Preste especial atenção às frases ou parágrafos das seguintes rubricas: 

 

ADVERTÊNCIA: Esta rubrica avisa-o de que podem ocorrer ferimentos pessoais graves ou morte 

se não seguir as indicações deste Manual.  

  

ATENÇÃO: Esta notificação lembra-lhe que podem ocorrer ferimentos pessoais ou danos 

mecânicos se não cumprir as normas e cuidados indicados no Manual. 

  

NOTA: Esta informação é utilizada para dar instruções de utilização para maximizar o 

funcionamento da MITT 125 XRS. 

 



Considere este manual como um componente permanente do seu veículo.  

 

Efetue corretamente a manutenção periódica do seu veículo.   

 

Sugere-se que faça a inspeção e manutenção do seu veículo novo um mês após a compra ou 

após 300 km de uso e o melhor local para fazê-lo é num Concessionário Oficial MITT. 

 

 

Precauções de segurança 

 

Só o condutor pode garantir a segurança da viagem. 

Um condutor de motociclo, consciente sobre questões de segurança, passa bastante tempo a 

aprender a conduzir e melhorar as suas habilidades de condução em locais onde o trânsito não 

é tão intenso, antes de começar a conduzir na estrada. 

 

1. Grande número de acidentes de moto são causados pelo facto de o motociclo não ser visto 

pelo condutor de um carro. Por isso, o condutor do motociclo deve utilizar todos os meios para 

se fazer ver claramente pelo condutor do carro. Pode fazê-lo, por exemplo: 

 



* Vestindo roupas coloridas e apelativas. 

* Evitando os ângulos mortos de visibilidade para os outros utentes da via pública e conduzindo 

sem ingerir álcool ou substâncias psicotrópicas. 

2. Muitos acidentes de moto ocorrem no cruzamento de estradas ou na entrada de um parque 

de estacionamento. Por isso, tenha muito cuidado ao percorrer estas áreas. 

3. A condução a alta velocidade é uma das principais causas de acidentes com motociclos.  

Respeite sempre os limites de velocidade. 

4. Muitos acidentes de moto são causados por condutores inexperientes. Aqueles que acabaram 

de aprender a andar de moto devem estar totalmente atentos à condução e familiarizar-se com 

o desempenho do veículo antes de conduzir em estradas públicas. Nunca empreste o seu veículo 

a alguém que não tenha experiência de condução. 

5. Como a maioria dos acidentes de moto grave causam ferimentos na cabeça, sugere-se que 

use um capacete e acessórios de proteção, tais como óculos, botas, luvas, casaco grosso e forte. 

6. Evite conduzir em autoestradas. Se for inevitável, deve ter muito cuidado para garantir a 

segurança. 

7. Não conduza em estradas muito irregulares, uma vez que a superfície irregular pode provocar 

a perda de controlo e causar danos à estrutura do veículo. 

 

 



Normas de segurança  

1. Antes de andar de moto, verifique-a cuidadosamente (Consulte a secção "Inspeção antes de 

andar" deste manual). 

2. Use sempre um capacete e, se possível, use botas, luvas, óculos e roupas coloridas para 

garantir a sua segurança.  

3. A mala traseira ou malas laterais instaladas pelo condutor são utilizada apenas para o 

transporte de objetos leves. Se instalar malas laterais, os objetos devem ser distribuídos 

uniformemente pelos dois lados do motociclo. Os objetos transportados devem ser bem 

apertados para que não se movam durante a viagem. Consulte a parte correspondente do 

manual para obter informação detalhada sobre a carga. 

4. Ao conduzir, segure o guiador com ambas as mãos e coloque os pés no apoio para os pés. 

5. Antes de conduzir numa estrada aberta ao trânsito, é aconselhável num local sem trânsito 

para se familiarizar plenamente com o desempenho do seu veículo.  

6.  Lembre-se sempre de ligar os sinais de indicação de mudança de direção (pisas) antes de 

mudar de faixa ou mudar de direção. 

7. Não conduza o seu veículo pelas bermas de ambos os lados da estrada. 

8.  Lembre-se sempre de não causar danos ao meio ambiente e às instalações públicas 

 

 



Carga 

ADVERTÊNCIA: 

A) O porta-bagagens dever ser utilizado apenas para o transporte de objetos leves, não para 

objetos muito pesados. 

B) Para determinar se o veículo está sobrecarregado (a capacidade nominal de carga é de 252 

kg), deve somar o peso dos objetos transportados, do veículo e do motociclista. 

C) Um veículo sobrecarregado funciona de forma correta e torna-se difícil de conduzir.



Localização dos componentes 

(1) Espelho retrovisor  

(2) Farol 

(3) Pisca dianteiro 

(4) Filtro de ar  

(5) Pisca traseiro 

(6) Farol traseiro  

(7) Banco 



Painel de instrumentos e luzes de aviso 

 

Todos os controlos indicadores e luzes de aviso estão localizados no painel de instrumentos. As 

suas funções são descritas em detalhe nas páginas seguintes. 

1. Velocímetro (km) 

2. Indicador de pressão do óleo 

3. Nível de combustível 

4. Relógio 

5.  Indicador total de quilometragem  

6. Indicador de viragem à direita 

7. Indicador de aviso do motor 

8. Indicador de máximos 

9. Indicador de viragem à esquerda 

10. Velocímetro (milhas) 

11. Ajuste do relógio, km ou milhas, TRIP, odo 

 

 

 

 



Nível de combustível  

O medidor de combustível indica quanto combustível resta no depósito. Quando a luz indicadora 

está na posição F (completa), indica que o depósito tem preenchida a sua capacidade total de 

5,5 litros. Quando a luz indicadora se aproxima da posição E (vazia), significa que o depósito 

deve ser reabastecido imediatamente.



 

Guia Operacional 

 

Interruptor de alimentação  

 

1. LIGADO - Rode o interruptor para a posição 1       e a alimentação será ligada. Neste momento, 

a chave não pode ser removida. 

2. DESLIGADO - Rode o interruptor para a          posição 2 e a alimentação será desligada. 

Neste momento, a chave pode ser removida. 

3. LOCK - Rode a chave para a posição 3            e retire a chave. Neste momento, a direção 

fica trancada, e a  ignição e todos os indicadores estão desligados. 

 

 

  



 

NOTA: 

Quando estiver quente, deixar o motor    em marcha a pouco causar    um  sobreaquecimento, 

por isso  terá de o  desligar 

para arrefecer.  

 Interruptor de faróis   (1) 

Pressione o botão para o feixe alto e o botão para a luz  do feixe  mergulhado  . 

Mudar  o interruptor de sinal  (2) 

Coloque este interruptor na  posição para indicar uma   curva à esquerda e na  posição para 

indicar uma curva   

à direita e pressione-o para apagar as luzes. sinalização. 

Botão de buzina (3) 

Pressione este botão para soar a buzina. 

 

 

  



 

Botão de arranque (4) 

Quando este botão é premido, o motor de arranque funciona para ligar o motor. Consulte a 

secção "Como ligar o motor" para o procedimento de arranque. 

Paragem do motor  

Coloque o interruptor na posição para desligar e verifique se o interruptor está na posição antes 

de iniciar. 

 

 

  



 

Carregamento de mercadorias  

NOTA: 

Temos requisitos especiais para o peso distribuído dos bens. O carregamento inadequado afeta 

o funcionamento e a estabilidade do motociclo, e até provoca acidentes e danifica o veículo. 

1. A caixa traseira e a caixa de viagem são utilizadas para transportar objetos leves. 

2. É estritamente proibida a carga de mercadorias com excesso de peso no veículo, caso 

contrário poderá provocar acidentes. Devem ser seguidas as seguintes especificações de 

carregamento: 

Capacidade máxima de carga da caixa traseira: 10kg 

Capacidade máxima de carga da caixa de viagem: 1,5kg 

3. Não é permitido carregar mercadorias em locais não indicados do veículo, caso contrário  as 

partes de revestimento do veículo podem ficar danificadas. 

 

Inspeção antes de arrancar 

Antes de conduzir o veículo todos os dias, certifique-se de verificar como uma rotina.  Isto é 

importante para manter o veículo em bom funcionamento e garantir um funcionamento seguro. 

 



 

Nível de combustível  

O depósito de combustível tem uma capacidade de 5,5 litros. Se a agulha do nível de gasolina 

se aproximar da marca vermelha, é necessário encher o depósito de combustível e, ao mesmo 

tempo, verificar se não há fugas. 

O combustível recomendado é gasolina sem chumbo com índice RON (octanas) 95. 

    

ATENÇÃO: 

Tenha muito cuidado ao encher o depósito de combustível para que o pó, a água ou outras 

matérias estranhas não entrem no depósito de combustível, não misture o combustível com o 

óleo do motor. Só pode despejar gasolina no depósito de combustível. 

 

ADVERTÊNCIA: 

- A gasolina é uma substância altamente inflamável e pode explodir sob determinadas condições. 

Por isso, reabastecer sempre num local bem ventilado e desligar o motor. Entretanto, não fume 

nem faça lume em postos de gasolina ou onde a gasolina esteja armazenada. 

- Não encha demasiado o depósito de combustível (encha-o até ao tubo do orifício de 

enchimento sem que o combustível fique preso nele). Aperte a tampa do depósito de 

combustível depois de voltar a encher. 



- A gasolina é tóxica e, se ingerida por engano, levará à perda de consciência ou mesmo à 

morte. Por isso, não mergulhe a pele em gasolina durante muito tempo ou respire o seu vapor. 

 

Verificação e reenchimento do nível de óleo 

1. Baixe o cavalete. Retire a haste de óleo e limpe-a. 

2. Insira a haste diretamente (sem a transformar) no depósito de óleo.  

3. Retire a haste e verifique o nível de óleo.  Se o nível de óleo se aproximar da marca de limite 

inferior, encha o depósito de óleo até à marca limite superior. 

Utilize o tipo de óleo recomendado 

O SF 10W/40(SIGMA) deve ser utilizado para motores de 4 tempos ou para a sua substituição 

HQB-10. 

 

PRECAUÇÃO: 

1. O mercado está cheio de óleos de fraca qualidade. A utilização destes óleos pode causar 

problemas no motor. 

2. Para garantir uma utilização segura e normal do seu veículo, certifique-se de que utiliza o tipo 

de óleo recomendado. 

 

 



Travões 

Regulação do travão dianteiro  

Verifique o funcionamento normal do travão e ajuste o seu  jogo livre.  O jogo  livre  refere-se  

à  distância que a alavanca do travão dianteiro se move livremente para obter o efeito de 

travagem. 

Jogo gratuito obrigatório: 5 a 10mm 

Regulação do travão traseiro  

Meça a distância do curso da alavanca do travão traseiro antes do travão comece a criar o efeito 

de travagem, que deve situar-se entre 10 a 20 mm a partir da extremidade superior da alavanca 

do travão. 

Manutenção de travões  

Substitua as pastilhas de travão quando estiverem perto do limite aconselhado. 

 

 

NOTA: 

Deixe a manutenção do travão nas mãos de um centro de assistência autorizado. Substitua 

sempre as pastilhas por outras da mesma marca ou da mesma qualidade. 

 



 

  



Verificação da pressão dos pneus  

Verifique a pressão correta dos pneus.   

Roda dianteira: 200 kpa 

Roda traseira: 220 kpa 

 

Verifique se a superfície do pneu não tem cortes, pregos ou outros objetos afiados e se o pneu 

não tem deformações. Se encontrar danos de qualquer grau no pneu, envie o seu veículo para 

o centro de assistência para reparação, substituição e ajuste de equilíbrio entre as duas rodas. 

 

ATENÇÃO: 

Se o pneu não estiver com a pressão especificada, desgasta-se mais rapidamente e poderá 

provocar acidentes.  A pressão demasiado baixa dos pneus fará com que o pneu possa sair da 

jante. 

É perigoso utilizar pneus gastos, uma vez que isso diminuirá a aderência do pneu e impedirá o 

seu correto funcionamento. 

Substitua o pneu se a profundidade do piso no centro do pneu estiver dentro dos seguintes 

valores: 

 

 



 

Profundidade mínima do piso 

Pneu frontal  1.5mm (0.06in) 

Pneu traseiro 2.0mm (0.08in) 

 

 

Arranque do motor 

 

Recolha o descanso lateral do veículo, insira a chave no orifício da fechadura de ignição e 

pressione a manete de travão. 

Rode a chave para a posição ON e, mantendo o acelerador ligeiramente aberto, pressione o 

botão de Start para ligar o motor. 

Se o motor não arrancar, execute esta operação várias vezes, mas certifique-se de que não 

pressiona o botão de arranque durante mais de 5 segundos em cada tentativa e deve ser 

mantido um intervalo de cerca de 10 segundos entre duas tentativas. Solte o botão 

imediatamente quando o motor começar a trabalhar e, ao mesmo tempo, mantenha o motor a 

trabalhar durante um curto período de tempo para o aquecer.  

 

 



ATENÇÃO: 

Ligue sempre o motor com a manete do travão traseiro pressionada. 

O motor não deve funcionar muito rápido quando está a aquecer. Deve evitar-se a abertura e 

o fecho rápido do acelerador. 

 

Calendário de manutenção  

O calendário de manutenção baseia-se na distância percorrida pelo veículo durante a 

manutenção periódica e lubrificação das peças. 

A manutenção deve ser efetuada de forma mais regular se o veículo for utilizado em condições 

desfavoráveis durante muito 

tempo. Um motociclo reparado ou ferido deve ser enviado para o centro de assistência 

autorizado para uma revisão cuidadosa das partes principais, tais como o quadro, suspensão e 

o mecanismo de direção, para ver se estão mal ajustados ou danificados, a fim de garantir um 

funcionamento seguro. 

Se for necessário um ajustamento para manter a emissão de gases de escape dentro da gama 

especificada, deve ser efetuada numa instalação ou laboratório equipada com instalações de 

ensaio completo. 

 

 



ATENÇÃO: 

Para manter a segurança e a fiabilidade do veículo, não o modifique.  Na reparação ou 

manutenção, substitua sempre as peças danificadas por peças novas fornecidas pelo fabricante 

original ou de qualidade semelhante. A utilização de outras peças de má qualidade irá degradar 

a durabilidade do seu veículo. 

 

ADVERTÊNCIA: 

Para garantir a segurança pessoal, certifique-se de desligar primeiro o motor e colocar o veículo 

sobre uma superfície plana e apoiá-lo firmemente com o cavalete antes de realizar a 

manutenção em qualquer nível. 

 

NOTA: 

Se o veículo for armazenado por mais de um mês ou for utilizado no inverno, a manutenção 

deve ser efetuada com antecedência para evitar combustível, pneus, bateria, etc., deterioram-

se ou ferrugem. 

Elementos de manutenção periódica e calendário. 

Para garantir a segurança da viagem, bom desempenho, durabilidade do veículo e redução de 

emissões, certifique-se de que realiza uma manutenção periódica adequada e correta.   



 

Tabela de manutenção  

Para manter um bom desempenho, o motociclo deve ser verificado e mantido em determinados 

intervalos.  Os significados das letras maiúsculas na tabela seguinte são:  

I: Inspeção, que inclui verificação, limpeza, lubrificação, reabastecimento, reparação ou 

substituição, se  necessário.   

A: Ajuste  

C: Clean  

R:Substitua  

T: Apertar 

Período de  manutenção  do odométrico (Km)  

Elementos 

  300 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 Cheque  diário  antes de usar 

 Filtro de óleo  R  

  R I  Óleo  do Motor C 

Óleo de engrenagem  R R 

Vela de ignição Inicialmente 4000km e Limpe a cada 3000~4000km alterá-la quando    

necessário desobstrução da válvula  A   velocidade de marcha  lenta  Um parafuso do motor I 

  Cadeia de cam Um carburetor I Pipe I Fuel Filter  C 



Bateria   eletrólito i I I I I  

Filtro de ar  

Limpe o filtro a cada 2000~3000 km.  Mude-o sempre que necessário  

Sistema  de travagem  I I I I   I I 

 I Fasteners (final não cilíndrico) T T T  

  Concentração de gases de escape Verifique com frequência e ajuste. Evite o ar poluído 

* Quando a quilometragem for superior à mais alta da tabela, por favor, execute de acordo com 

o período estabelecido na tabela 

* Conduzindo num local com pó, recomenda-se limpá-lo com maior frequência. 

 

Limpeza de filtros de ar  

Um filtro de ar empoeirado provoca um maior consumo de combustível, pelo que deve ser 

limpo. 

(Procedimento) 

1. Retire a esponja do filtro de ar. 

2. Limpe a esponja com óleo e da secagem do ar (Não utilize combustível para ela). 

3. Volte a limpar a esponja na limpeza do óleo e escorra-a antes de a voltar a colocar no filtro 

de ar. 

 



ATENÇÃO: 

- A instalação incorreta do filtro de ar poderá provocar a entrada do pó no cilindro e conduzirá 

a um maior desgaste do motor, reduzindo a sua potência e encurtando a sua vida útil. 

- Não molhe o filtro de ar ao limpar o veículo com água, caso contrário terá dificuldade em ligar 

o motor.  

Óleo de motor  

ADVERTÊNCIA: 

Certifique-se de que volta a encher o depósito de óleo com óleo de motor (SF10W/40).  

Imediatamente quando o indicador de aviso estiver ligado. Uma quantidade insuficiente de óleo 

causará danos ao motor. Verifique regularmente o nível de óleo no depósito. 

Viscosidade: 

O nível de viscosidade do óleo do motor a utilizar deve ser adaptado à  temperatura atmosférica 

da  zona. 



Substituição do óleo do motor   

Nos modelos novos, o óleo do motor deve ser mudado pela primeira vez aos 1000 km, e depois 

deve mudar a cada 4000 km. Sempre que mudar o óleo, encha novamente o depósito de óleo 

ao nível especificado. A capacidade do depósito de óleo do motor é de 0,9 litros. 

ATENÇÃO: 

Não se esqueça de mudar o óleo mais cedo do que o habitual se utilizar frequentemente o 

veículo para viajar em estradas de cascalho, fazer viagens curtas frequentes ou usá-lo em zonas 

frias. Desaparafusar a tampa de drenagem, limpar o filtro de óleo e substituí-la.  

  

Substituição do óleo da caixa de velocidades 

(Frequência de substituição) 

Substitua o óleo da caixa de velocidades  

a cada 3.000 km de viagem. 

Deve utilizar-se o tipo de óleo de engrenagem GL-4. 

Capacidade de óleo de caixa de velocidades 

Capacidade total: 0,11 litros 

Verificação da vela de ignição 

Uma vela de ignição com elétrodos sujos ou com  

uma separação excessiva entre os elétrodos 



não será capaz de gerar faíscas completas.   

(Limpeza) 

O melhor resultado é alcançado se a vela de ignição  

for limpa com um limpador de velas; 

- Se   não tiver um produto de limpeza assim,  

pode limpá-la com uma escova de arame. 

 

Regulação do espaçamento do elétrodo: 

A separação dos elétrodos deve situar-se entre 0,6 e 0,7mm (como mostra a figura) 

Tipo de vela de ignição recomendada para nós: CR7HSA. 

NOTA: 

Nunca utilize outro tipo de vela de ignição do que o recomendado. 

 

PRECAUÇÃO: 

- Evite queimar-se quando trabalhar com um motor quente. 

- Primeiro apontar a vela de ignição com a mão e, depois, aparafusá-la com a chave do tubo. 

  



Substituição de fusíveis   

Desligue o interruptor principal e verifique se o fusível está a explodir. Substitua o fusível 

avariado por outro com a mesma capacidade. 

- Descubra sempre a causa antes de substituir um fusível soprado. 

- Desaparafusar os dois parafusos da bateria e retire a tampa   da bateria. O fusível encontra-

se na caixa de fusíveis junto à bateria.  

- Abra a caixa de fusíveis e retire o fusível expandindo o grampo do fusível das duas 

extremidades do fusível. 

Capacidade do fusível: 15A 

- Utilize sempre produtos originais e com especificações recomendadas para substituir 

componentes elétricos (luzes, fusíveis, etc.) 

   

 

- Não enxague o veículo com água pressurizada durante a limpeza. 

 

 

 

  



 

PRECAUÇÃO: 

- Ao retirar o fusível, não aperte o fusível em demasia com a pinça. 

- Depois de instalar o fusível, verifique com pinça se está bem fixo ou se se solta. O fusível 

gerará calor se estiver solto, que é geralmente a principal causa dos problemas. 

ADVERTÊNCIA: 

Nunca utilize um fusível com uma capacidade de amperagem diferente do valor nominal, pois 

isso irá causar danos no sistema elétrico e provocar riscos de incêndio ou impedir a utilização 

do sistema de iluminação ou causará falhas no motor. 

 

Verificando o eixo da roda traseira e os fechos de suspensão dianteiro e traseiro 

- Antes de verificar a bucha da roda traseira, levante o veículo com o cavalete e empurre o lado 

da roda traseira para ver se sente vontade o enaquete da roda traseira é afrouxado.  

-Verifique cuidadosamente os parafusos do sistema de suspensão dianteiro e traseiro para ver 

se estão apertados. 

 

Verificação do filtro de ar 

O filtro de ar está equipado com um elemento de papel que deve ser verificado e limpo uma vez 

a cada 2000 km.  



Limpe o elemento do filtro numa solução de detergente e seque ao ar. Aplique uma pequena 

quantidade de óleo no elemento do filtro antes de utilizar. 

- Consulte o "Programa de Manutenção" para substituição. 

 

 

ATENÇÃO: 

Limpe ou substitua o elemento filtrante com mais frequência do que o habitual se o veículo for 

utilizado em tempo chuvoso ou em estradas com muito pó. 

 

Guia para o armazenamento do veículo 

Armazenamento de veículos 

 

Para armazenar o veículo por um longo período de tempo, como no inverno, devem ser 

utilizados vários procedimentos para evitar  avarias ou danos no  peças do  veículo durante esta 

longa pausa.  Além disso, antes de armazenar o veículo, deve ter alguns cuidados: 

1. Substitua o óleo do motor. 

2.   Esvazie o combustível restante do depósito de combustível e do carburador, pulverize o 

interior do depósito de combustível com uma camada de óleo antioxidante  e aperte a tampa 

do depósito de combustível depósito de combustível. 



ADVERTÊNCIA: 

Como a gasolina é altamente inflamável e pode explodir sob certas condições, certifique-se de 

que não fuma ou faz faíscas perto enquanto esvazia o depósito de combustível. 

3. Retire a vela de ignição, deite uma colher de sopa de óleo do motor no cilindro, ligue o motor 

e opere durante alguns minutos para que o óleo seja distribuído por todo o interior, e recolocar 

a vela de ignição no lugar. 

NOTA: 

Antes de desligar o motor, certifique-se de colocar o interruptor de ignição na posição OFF, 

coloque a vela de ignição na tampa do cabo e coloque-a em terra para evitar danificar o sistema 

de ignição



4. Retire a bateria e guarde-a num local livre de geadas ou exposta à luz solar direta. Carregue 

a bateria uma vez por mês. 

5. Limpe o veículo e seque-o. Encere as superfícies pintadas e cubra-as com uma camada de 

óleo antioxidante. 

6. Insufle os pneus à pressão correta. Estacione o veículo colocando vigas de madeira sob as 

duas rodas para manter os pneus afastados do chão. 

7. Proteja o veículo com uma capa (evite os plásticos ou outros materiais à base de borracha) 

e guarde-a num local fresco. Evite locais com humidade ou grandes alterações na temperatura 

do ar. Nunca exponha o veículo à luz solar direta. 

 

O que fazer quando se usa o veículo novamente 

1. Retire a tampa do pó e limpe o veículo. Substitua o óleo do motor se o veículo estiver 

guardado há mais de 4 meses. 

2. Verifique o nível de solução da bateria e, se necessário, adicione a solução da bateria. Volte 

a instalar a bateria no veículo. 

3. Limpe o interior do depósito de combustível de óleo antioxidante e deite gasolina fresca. 

4. Efetue todas as verificações de pré-funcionamento e conduza o veículo lentamente numa 

área afastada do trânsito para garantir a segurança. 

 



Especificações 

Dimensões (mm) (L X W X H) 1940×665×1130  

Capacidade da bateria  12V/7AH 

Distância entre eixos (mm) 1335  

Ignição    Eletrónica ECU  

Peso (kg)    110  

Vela de ignição   CR7HSA 

Velocidade máxima (km/h) 85  

Lubrificação    Separada 

Massa do veículo carregado (kg) 260   

Transmissão    CVT  

Pneu dianteiro    120/70-14 

Pneu traseiro    120/70-14 

Rodas     Liga de alumínio 

Capacidade de fusível  15A 

Travões    disco/disco  

Farol dianteiro   LED 12V 5W 

Indicador de máximos   12V/3W  

Farol traseiro   LED 12V0.6W   



Luz da placa de matrícula  12V 5W 

Piscas dianteiros   LED 12V 1W 

Piscas traseiros   LED 12V 0.36W 

 

Motor 1P52QMI 12V0.24W 

Capacidade de motor (cc)  124.6  

Arranque    Elétrica  

Capacidade de óleo (ml)  900  
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