
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 
 

 
 

 

Instruções de utilização
Cuidados a ter .................................................................. 2

Cuidados antes de arrancar ........................................... 11

Condução segura   ........................................................ 12
Período de rodagem ...................................................... 13
Arranque elétrico   ......................................................... 14
Arranque a pedal ........................................................... 15
Travões .......................................................................... 15

Óleo do motor  ................................................................19
Verificar direção e suspensão dianteira ......................... 21
Pneus  ............................................................................ 21
Filtro de ar   .................................................................... 23

Bateria  ........................................................................... 25
Especificações técnicas  ................................................ 28
Garantia  ........................................................................ 31
Esquema elétrico   ......................................................... 37

MANUAL DE UTILIZADOR MITT 125GTS

Manutenção e cuidados a ter com a moto ..................... 17

Fusíveis  ......................................................................... 24

Número de chassis e número de motor ........................... 3
Breve apresentação do modelo  ................................... 4-5
Instrumentação ................................................................ 6
Chave de ignição ............................................................. 7
Porta bagagens ............................................................... 8
Depósito de gasolina ....................................................... 9
Descanso lateral e central .............................................. 10

Carga ............................................................................. 12



 
 

2 
 

* 

 

Por favor, leia atentamente este Manual de Utilizador
antes de conduzir o motociclo

* Por favor, respeite de forma rigorosa as normas de circulação e as regras de trânsito e conduza sempre de forma segura.
*    Não permita a condução deste veículo a alguém que não tenha a devida habilitação para o conduzir.
*    Assegure-se que não leva nada preso ao guiador já que, caso contrário, a segurança na condução poderá ser afetada.
*    Utilize roupa que garanta boa proteção, bem como capacete, luvas e óculos ou viseira.
*    Não utilize este veículo em nenhum tipo de competição. Danos mecânicos, lesões ou a morte podem ser consequência direta deste

tipo de comportamento.
A temperatura do escape pode ser muito alta quando o motor está em funcionamento. Não deve tocar-lhe em caso algum!

Tenha o máximo cuidado para evitar queimaduras.
*    Não conduza com roupas demasiado largas ou com chinelos. Poderá ficar com os movimentos presos e sofrer lesões graves.

* Ao abrir a caixa de transporte do motociclo assegure-se que os componentes como os documentos enviados correspondem ao veículo em questão.
* Este motociclo está homologado para dois ocupantes e o seu peso máximo é de 150 kg, com uma carga máxima de 75 kg.
* Não é permitido modificar nenhum componente deste motociclo. Caso contrário, a fiabilidade, estabilidade e conforto podem ficar afectados.
* Este motociclo está preparado para utilizar gasolina com 95 octanas . Caso contrário, as prestações, economia e segurança do motociclo serão

afetadas e a vida útil do veículo será menor. Qualquer avaria mecânica causada por esta atitude será responsabilidade exclusiva do propietário.

* Este manual é indispensável para a utilização do motociclo. Se vender o motociclo garanta que entrega este manual junto com o veículo.

*  Sempre que seja necessário proceder a algum ajuste no motor, por favor, desloque-se a um concessionário oficial para realizar a intervenção.

Cuidados a ter

Perigo

Cuidado

Atenção

MANUAL DE UTILIZADOR MITT 125GTS
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① ② ③ O número de motor está gravadoO número de chassis (VIN) está

na parte traseira debaixo da tampa.

 O número do chassis está
gravado no chassis na parte inferior esquerda do cárter

O número do chassis - ou de identificação do veículo (VIN) - o número do motor e o certificado de qualidade
foram requeridos para garantir a autorização de circulação e o registo do veículo

Chaves

GUARDE O SEGUNDO JOGO DE CHAVES NUM LOCAL SEGURO.

Por favor, preencha corretamente os dados seguinte para referências futuras:

Número de quadro:
Número do motor:

 Número de chassis (VIN) e número do motor

debaixo da tampa.

MANUAL DE UTILIZADOR

Juntamente com o seu motociclo recebeu dois jogos de chaves: chave de ignição, chave do porta-luvas e chave do anticongelante.

MITT 125GTS
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Breve apresentação do modelo

1.  Compartimento com chave

2.  Bateria e fusíveis

3.  Chave de ignição, banco, depósito

4.  Depósito líquido de travões

5.  Manete de travão

6.  Vela

7.  Bujão do óleo do motor

8.  ECU

Vista do lado direito

MITT 125GTSMANUAL DE UTILIZADOR
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9.  Manete de travão

10.  Banco

11.  Tampa do depósito de gasolina

12.  Bujão do óleo da transmissão

13.  Filtro de ar

14.  Descanso lateral

Vista do lado esquerdo

MITT 125GTSMANUAL DE UTILIZADOR
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            Cuando está en   arranca 

       Cuando está en   no arranca 

             

   

 

 

 

 

 

 

Instrumentação
Velocímetro Comandos lado esquerdo Comandos lado direito

1.  Tacómetro km/h – mph 1. Punho 6. Manete de travão

2.  Odómetro total / parcial – km/millas 2. Manete de travão 7. Acelerador

3.  Nível de gasolina 3. Comando dos piscas 8. Interruptor principal

4.  Relógio Indicador de pisca à esquerda

      5. Indicador de piscas Indicador de pisca à direita

      6. Indicador de máximos 9. Botão de arranque

      7. Indicador de avaria no motor 5. Interrutor de luzes

Luz de máximos

Luz de médios

MITT 125GTS

4. Buzina

MANUAL DE UTILIZADOR
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     La llave podrá quitarse en las posiciones   

Chave de ignição

Perigo

Velocímetro

MITT 125GTS

1. No modo ODO, mantendo pressionado SET+ADJ, é feito o reset ao relógio. Pressionando  SEL,  podemos mudar

hora-minutos-anos(2013-2043)-mês-dia-semana. Pressionando ADJ, o dígito aumentará 1, mas mantendo

pressionado aumentará rapidamente. Deixando 10 segundos sem pressionar regressa ao início.

2. Pressionando ADJ, muda ODO (relógio) - Parcial (mês) - Parcial (mês-ano)

3. No modo TRIP, pressionando SEL+ADJ em simultâneo, o conta-quilómetros é colocado a 0.

4. No modo ODO, pressionando ADJ durante alguns segundos, pode mudar-se entre km/h e mph.

Durante a condução NUNCA rode a chave até

NOTA: Com a sua moto receberá duas chaves de contacto. Mantenha uma delas guardada num lugar seguro.

POSIÇÕES

NOTA: Mantenha a luz de parking acesa apenas o tempo indispensável. Caso contrário poderá descarregar a bateria.

1. Posição de funcionamento: Permite o arranque e todos os circuitos estão operacionais.

2. Posição desligado: Direção não está bloqueada (pode mover o guiador livremente para a esquerda ou direita)

3. Direção bloqueada e ignição desligada: Rode o guiador, até ao batente, para a esquerda. Pressione e rode a chave para a esquerda até à posição LOCK.

Nesse momento a direção estará bloqueada.

4. Open: A direção está destrancada (pode mover o guiador para a direita ou para a esquerda).

MANUAL DE UTILIZADOR
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MITT 125GTS

5. Shut - Open: Use a ferramenta existente na chave, insira na ranhura e rode. O protetor da fechadura fechará ou abrirá consoante o movimento.

Não deixe objetos que possam deteriorar-se devido ao calor já que estarão perto do motor, fonte de alta

temperatura.

Porta objetos sob o assento

Não deixe objetos de valor no seu interior.

MANUAL DE UTILIZADOR

Abertura

Fecho

Pressione o banco (2) até sentir o fecho atuar.

Retire a chave de contato. NUNCA DEIXE A CHAVE DE IGNIÇÃO DENTRO DO PORTA-LUVAS.

Capacidade máxima de carga: 10 kgs.

Use os compartimentos (3) para objetos pequenos.

PRECAUÇÃO

Capacidade máxima de carga: 1.5 kgs

Não transporte objetos volumosos.

Perigo: Depois de fechar banco confirme que está fixo de forma firma, caso contrário corre risco de acidente.

Antes de pressionar o banco, assegure-se que este está na posição correta de fecho.

Retire todos os objetos deste espaço antes de lavar o veículo, evitando que eventualmente sejam molhados.
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La escala con el símbolo de combustible    muestra el estado del depósito de combustible. 

 

Perigo

A gasolina é altamente inflamável e pode explodir. Não fumar ou produzir faíscas perto do depósito. A gasolina expande-se sob a influência do calor ou do sol.

Por isso, nunca encha o depósito até ao bocal. Nunca reabasteça gasolina com o motor em funcionamento. Nunca tenha um cigarro aceso ou produza faíscas

com o depósito aberto, porque os vapores da gasolina podem entrar rapidamente em combustão.

AVISO:

Quando o nível de gasolina estiver muito baixo o indicador no painel piscará. Isto significa que está na reserva.

Terá aproximadamente um litro de combustível pelo que deverá reabastecer para prosseguir a marcha.

E = VAZIO

F = CHEIO

Não ligue o moto com o depósito de combustível vazio.

Use combustíveis de alta qualidade sem chumbo (95 octanas)

Abertura: Rode o tampão no sentido contrário aos ponteiros do relógio e retire-o.

Fecho: Alinhe as marcas A e B, pressione o tampão e rode no sentido dos ponteiros do relógio. Pressiona o banco até que sinta o fecho engatar. Retire a chave.

O tampão do depósito de gasolina encontra-se debaixo do banco.

Reabastecer combustível

Depósito de gasolina

MITT 125GTSMANUAL DE UTILIZADOR
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Descanso lateral e central

MITT 125GTSMANUAL DE UTILIZADOR

Coloque de forma correta a sua moto no descanso lateral

Assegure-se sempre que o descanso lateral fica apoiado em solo firme. Em ruas inclinadas, estacione sempre o scooter com a parte frontal para cima.

É imprescindível recolher o descanso lateral antes de arrancar para evitar acidentes. Não deve retirar o interruptor corta corrente instalado no descanso.

Descanso lateral

AVISO: Este scooter está equipado com um interrutor corta corrente no descanso lateral. Se o descanso estiver aberto, o motor da scooter não tem corrente.

- Pare o motor.

- Segure o guiador com a mão esquerda e, com a mão direita, segure a pega traseira (3).

- Levante a moto para poder retirar o descanso lateral e que não toque nos pés.

- Coloque com cuidado a scooter no descanso, garantindo que está perfeitamente segura com o descanso lateral.

Descanso central

- Pare o motor.

- Segure o guiador com a mão esquerda e, com a mão direita, segure a pega traseira (3).

- Com o pé pressione o descanso central colocando todo o peso do corpo para que fique perfeitamente apoiado no solo em posição vertical, puxando então

- Confirme com atenção se a scooter ficou bem segura e não corre riscos de queda.

Perigo

a scooter para trás.
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Inspeção de segurança

Antes de arrancar, reveja sempre os seguintes pontos para sua segurança.

e cumpra todas as regras de circulação em vigor.

Direção (suave e sem folgas)

Nível do óleo do motor

Nível de gasolina adequado para a viagem

Estado dos travões e funcionamento (nível do líquido de travões)

Pneus (estado e pressão)

Fixação da carga (se transportar algum objeto)

Luzes

Se detetar algum problema ou dificuldade, leve o motociclo ao seu concessionário onde encontrará pessoal especializada para solucionar os problemas.

materiais inflamáveis próximos do escape já que podem dar origem a um incêndio.

ao serem instalados no veículo. Em caso de avaria, perderá a garantia se não tiver utilizado peças originais já que não é possível comprovar que tenham tido

um funcionamento adequado no veículo ou que este estivesse funcionando corretamente. As peças originais foram testadas e aprovadas de forma a que a sua

qualidade cumpra os requisitos pretendidos para este veículo.

Perigo: Sempre que o motor estiver em funcionamento ou tenha a chave na ignição não pressiona o botão de arranque.

Perigo DE INCÊNDIO: O sistema de escape atinge temperaturas muito elevadas. Ao conduzir ou mesmo parado, ao ralenti, assegure-se que não há

Perigo: Para sua segurança, use apenas peças e acessórios originais. A MITT não pode comprovar todos os produtos do mercado nem a sua segurança

MITT 125GTSMANUAL DE UTILIZADOR

Não descure estes procedimentos de segurança. Fazer uma revisão atenta ao veículo antes de arrancar fará com que o motociclos seja mais seguro
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MITT 125GTSMANUAL DE UTILIZADOR

Colocar a carga de forma correta

- Assegure-se que a distribuição da carga está devidamente equilibrada entre a direita e esquerda do veículo.

- Verifique que as fixações estejam perfeitamente fixas e não possam soltar-se.

- Não transporte cargas demasiado pesadas.

- Nunca tape as luzes dianteiras ou traseiras.

funcionamento de todos os componentes de iluminação.

- Verifique que as luzes dianteiras, farol traseiro e piscas estão devidamente limpas e visíveis.

CUIDADO: A segurança na condução é largamente determinada pela forma de conduzir e pela atitude na estrada.

Por isso:          - Utilize sempre um capacete homologado e devidamente apertado.

- Utilize roupa protetora.

- Mantenha os pés nos poisa-pés do veículo.

- Não conduza um veículo se não tem habilitação legal e conhecimento para o fazer.

- Não consuma álcool, medicamentos ou drogas antes ou durante a condução. As suas reações podem ser afetadas negativamente.

- Cumpra rigorosamente as normas de circulação e as leis de trânsito.

- Adapte sempre a velocidade ao trânsito e às condições da via.

Em estradas molhadas, escorregadias ou em más condições de conservação, tenha especial cuidado para manter a estabilidade. Note que a travagem será

limitada pela aderência dos pneus à estrada ou rua em mau estado.

Conduzir de forma mais económica e respeitando o meio ambiente.

O consumo de combustível, a emissão de gases poluentes e o desgaste do motor, travões e pneus dependem de vários fatores. A sua forma de conduzir é

determinante para o consumo de gasolina e a emissão de gases e ruído de escape. Ao ralenti, o motor necessita bastante tempo até conseguir atingir uma

Perigo: Não exceda o peso total permitido. Verifique a pressão dos pneus. Verifique as luzes. Antes de iniciar a marcha, comprove o perfeito

Condução segura
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ralenti durante aproximadamente um minuto antes de começar a circular.

Evite acelerações bruscas

É desaconselhável acelerar a fundo. Uma aceleração progressiva e constante reduzirá o consumo de combustível, a contaminação e o desgaste de peças.

Conduza da forma mais uniforme e suave possível, olhando sempre para o mais longe possível.

Acelerações desnecessárias e travagens bruscas podem causar um maior consumo de combustível e aumentar os níveis de contaminação.

As diferentes formas de condução podem interferir com o consumo. As seguintes condições prejudicam o consumo:

- Engarrafamentos, especialmente em grandes cidades com muitas paragens ou semáforos fechados.

- Deslocações curtas com muitos arranques e paragens.

- Deslocações a elevadas rotações ou altas velocidades.

Planeie as suas deslocações com antecedência para evitar engarrafamentos. O consumo de combustível também é afetado por condiciones fora do no nosso

controlo como estradas em mau estado, subidas íngremes ou temperaturas baixas. Siga as seguintes indicações para poupar combustível::

- Inspecione os pontos básicos antes de arrancar.

- Efetue uma manutenção adequada num concessionário oficial que garantirá o bom funcionamento do veículo, a poupança de combustível, menor poluição

e uma vida útil do motor mais prolongada.

-  Confira periodicamente a pressão dos pneus. Uma pressão baixa aumenta a superfície de contacto do pneu com a estrada, aumentando o consumo  de

combustível e o desgaste do pneu, afetando negativamente o comportamento do veículo durante a condução.

- Controle periodicamente o consumo de combustível.

MITT 125GTSMANUAL DE UTILIZADOR

temperatura ideal de funcionamento. Durante o período de aquecimento do motor, o nível de desgaste e da poluição são mais elevados. Deixe o motor ao
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MANUAL DE UTILIZADOR MITT 125GTS

CUIDADO: Conduzir num regime de rotação excessivo aumenta o desgaste do motor. Eventuais problemas do motor durante o período de rodagem

devem ser imediatamente comunicados ao concessionário onde adquiriu o veículo para evitar o agravamento de potenciais problemas.

Durante  o  período  de  rodagem deve circular em velocidades diferentes e variando a aceleração.  Circule  por  vias amplas e com subidas ligeiras.  Evite

andar constantemente em rotações baixas ou com o acelerador a fundo.

Durante os primeiros 500 km rode o acelerador apenas até meio do curso.

Até atingir os 1000 kms não rode o acelerados em mais de 3/4 do seu curso total.

CUIDADO: A primeira revisão deve efetuar-se aos 500 km ou dois meses após a aquisição do motociclo. Dirija-se ao seu concessionário para a efetuar.

PERÍODO DE RODAGEM COM TRAVÕES NOVOS: Os travões precisam de um período de adaptação e só aproximadamente depois de 500 km oferecem

uma travagem perfeita. Por isso, nos primeiros quilómetros, a potência de travagem é consideravelmente menor, pelo deve evitar travagens ou de emergência,

uma vez que a travagem pode não ser absolutamente eficaz.

PERÍODO DE RODAGEM COM PNEUS NOVOS: Os pneus novos têm uma superfície mais escorregadia. Deve conduzir com cuidados acrescidos para

Período de rodagem

         ir desgastando toda a superfície de forma uniforme e garantir a maior aderência.
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Type your text
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manete de travão para evitar que a scooter se mova. Evite rodar o acelerador nesta posição, já que, caso contrário,

a embraiagem será atuada.

Esta scooter está equipada com um interruptor no descanso pata lateral. Se o descanso estiver aberto o motor não

arrancará uma vez que não chega a corrente.

Antes de arrancar

Mantenha a scooter devidamente apoiada no descanso.

Rode a chave de ignição (1) para a posição

Não acelere (4)

Aperte fortemente a manete esquerda (2).

Arranque o motor pressionando   (3)

Se o motor não arrancar após pressionar o botão do motor de arranque durante 3 a 5 segundos, rode um pouco o acelerador

acelerador (1/8 a ¼ de volta) e arranque de novo.

Recolha o descanso, monte na scooter e verifique o funcionamento dos travões antes de arrancar.

CUIDADO: Se o motor não arrancar de imediato, solte o botão de arranque, espere uns segundo e volte a pressionar de novo.

A cada tentativa de arranque pressione o botão durante poucos segundos para evitar descarregar a bateria. Nunca pressione

este botão mais de 10 vezes seguidas.

causar a morte.

PERIGO: Ao efetuar o arranque do motor mantenha o descanso colocado. Realize a operação com a mão sobre a

PERIGO: Nunca arranque o motor num espaço fechado. Os gases de escape são altamente tóxicos e podem, em caso extremo,

Arranque elétrico
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- Rode a chave de ignição para a posição (1)

- Não acelere (2)

- Puxe o pedal de arranque de modo a conseguir apoiar o pé. Pressione de forma decidida o pedal situado no lado esquerdo do motor.

- Quando o motor estiver em funcionamento recolha o pedal de arranque.

AVISO: Realize esta operação de forma continuada até que o motor esteja a trabalhar

Arranque por pedal (kick-starter)

- Mantenha o descanso devidamente colocado.
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Travões húmidos

TRAVÕES

Depois de lavar a scooter ou em tempo de chuva a travagem pode ser afetada negativamente devido à humidade acumulada nos discos e nas pastilhas.

Circulando por ruas ou estradas perto do mar, a travagem pode ficar diminuída pela salitre acumulada nas peças do sistema de travagem.

Pressione os travões várias vezes para eliminar a salitre. Em zonas poeirentas ou com maior sujidade, pode ocorrer o mesmo efeito, pelo que deve pressionar

os travões para limpar os discos e pastilhas.

ter-se criado uma película de sujidade nos mesmos, limitando a sua eficácia. Quando voltar a andar com a scooter, trave cuidadosamente para que todas as

peças voltem a ajustar-se perfeitamente.

PERIGO: Nestas condições deve pressionar-se os travões várias vezes antes de arrancar para eliminar a humidade.

PERIGO: Os discos de travão e as tubagens do sistema de travagem não devem ter resíduos de óleo. Se não uitilizar a scooter durante algum tempo, pode

Pratique travagens de emergência em zonas onde não exista perigo para si ou para outras pessoas e veículo, ficando assim a conhecer a resposta da scooter.
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O travão dianteiro e traseiro funcionam de forma perfeitamente independente. O travão dianteiro funciona pressionando a manete direita (1) até ao punho

do acelerador, e o travão traseiro funciona pressionando a manete esquerda (2) até ao punho esquerdo. Quando quiser travar ou reduzir a velocidade, liberte

o acelerador e pressione as duas manetes de travão ao mesmo tempo. Em curvas apertadas, estradas poeirentas ou sujas, asfalto húmido ou muito frio, utilize

o travão dianteiro com muito cuidado: se a roda dianteira ficar bloqueada, a moto pode entrar em derrapagem.

Trave com cuidado. Bloquear as rodas não é uma maneira efetiva de travar e pode causar derrapagens e acidentes. Não trave dentro de uma curva a menos

que seja imprescindível. Trave antes de iniciar a curva. Travar no interior de uma curva pode provocar derrapagens e até a queda.

Rode a chave de ignição (3) até à posição

Retire a chave após parar o motor.

Parar o motor



 
 

19 
 

 

 

        

         

 

        

- 

- 

- 

 

 

 

MITT 125GTSMANUAL DE UTILIZADOR

NOTA: A manutenção regular e periódica num concessionário ajudará a conservar o valor da sua scooter e as suas condições de garantia.

CUIDADO: Borrachas e peças de plástico podem ser danificadas por produtos de limpeza ou solventes.

Evite a lavagem por pressão. Este tipo de lavagem danificará retentores, sistema de travagem e peças do sistema

elétrico bem como elementos estéticos externos  do veículo, podendo entrar água no sistema de iluminação, como os

piscas, faróis ou luzes de aviso.

LIMPEZA

Lave a moto com uma esponja suave e água limpa.

Quando terminar, seque o veículo com uma camurça ou um pano limpo.

Não limpe o pó ou a sujidade com um pano seco, evitando arranhar ou danificar a pintura os os plástico da moto.

AGENTES CONSERVANTES

Quando for necessário, pode proteger a sua scooter com líquidos específicos para motos que poderá encontrar

em lojas especializadas.

que tenham risco de corrosão ou deterioração. Nunca use polish nas partes plásticas. Após viagens longas, limpe

cuidadosamente o veículo e proteja com produtos anticorrosão para melhor conservação do veículo.

NOTA: Proteja o meio ambiente usando produtos não contaminantes nem prejudiciais para o meio ambiente.

Durante o inverno, devido ao uso de sal nas estradas, deve limpar de forma mais regular a scooter para evitar danos.

Não use água quente para lavar a scooter já que aumenta os efeitos prejudiciais do sal.

Após cada viagem lave a moto com água fria. Seque cuidadosamente a moto. proteja as partes suscetíveis de enferrujar

com produtos anticorrosão.

PERIGO: Realize sempre um teste aos travões antes de iniciar a marcha depois de lavar a moto.

Como cuidado especial (particularmente no inverno), use regularmente estes produtos para conservar as peças

Manutenção e cuidados com o veículo
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Cuidados com os pneus

Se não vai utilizar a scooter durante um longo período de tempo, coloque-o de forma que o peso não incida totalmente sobre os pneus. Para evitar que

fiquem ressequidos ou com gretas, proteja-os com um tratamento à base de silicone em spray. Antes de aplicar o produto, limpe cuidadosamente os pneus.

Não guarde a scooter ou os pneus em locais muito quentes durante muito tempo.

Armazenamento da scooter

- Limpe a scooter

- Retire a bateria seguindo as instruções deste manual.

- Lubrique, com os óleos recomendados, as manetes, cabos, descanso lateral e central.

- Proteja as peças cromadas ou brilhantes com vaselina.

- Guarde a scooter num sítio seco e proteja-o com uma capa. Coloque-o de forma a que o peso não assente diretamente sobre os pneus.

- Após um período de armazenamento, leve a scooter a um concessionário oficial para efetuar uma revisão completa.

Regresso à estrada

- Retire todos os elementos colocados para proteger o veículo.

- Limpe o veículo.

- Instale uma bateria completamente carregada, untando os terminais com massa consistente.

- Verifique a pressão dos pneus.

- Verifique o sistema de travagem e o funcionamento dos travões.

- Leve o seu veículo a um concessionário oficial da MITT para efetuar uma revisão completa à sua scooter.

Perigo: A profundidade mínima do desenho do pneus é de 2 mm. Caso seja inferior deve substituir o pneu por um novo..
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- Pare o motor e espere aproximadamente 5 minutos para que o motor arrefeça.

- Coloque a scooter perfeitamente estável em posição vertical, retire a vareta no nível do óleo (1) na parte inferior do cárter do motor. Limpe a vareta.

Alterações técnicas, acessórios e peças de substituição

Para realizar as alterações técnicas no veículo tem que ser supervisionado por um engenheiro. Assim evitará danos e garantirá a segurança de circulação.

Estas alterações devem ser realizadas apenas por pessoal devidamente qualificado e com todas as precauções. Consulte sempre um concessionário

antes de efetuar qualquer alteração.

CUIDADO: Recomendamos o uso exclusivo de peças e acessórios originais para esta scooter. A segurança, conforto e performances podem ser afetadas

por peças de substituição ou acessórios não originais e que não tenham sido especificamente testados para este veículo. Ainda que o veículo cumpre todos os

requisitos, não é possível avaliar a adaptação e conformidade de acessórios não aprovados, mesmo que tenham um certificado de homologação do artigo.

Para adquirir acessórios ou peças originais deve dirigir-se a um concessionário autorizado. Aí é assegurada a montagem perfeita e profissional dos mesmos.

Verificar o nível de óleo

CUIDADO: verifique o nível de óleo do motor com o motor frio. De outra forma a medição poderá ser errada. Para evitar danificar o motor, nunca exceda

o limite superior nem deixe o motor com um nível de óleo abaixo do mínimo.

NOTA: Assegure-se que a scooter esteja nivelada quando verificar o nível de óleo. Mesmo a mais pequena inclinação pode originar erros de medição e avaliação.

Perigo: As alterações técnicas efetuadas no veículo podem fazer perder a garantia e a homologação do mesmo.

Óleo do motor
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ATENÇÃO: Para verificar o nível de óleo insira a vareta sem apertar a rosca. Caso contrário a verificação será incorreta e o motor poderá ser danificado.

- O nível de óleo deve estar entre as marcas de máximo e mínimo. Se necessitar preencher para colocar o nível entre ambos, recomenda-se óleo SAE

15W40. Volte a colocar a vareta e enrosque-a.

- Quando mudar o óleo, retire o parafuso do bujão (2) até que caia todo o óleo do motor. Depois aperte o parafuso e adicione óleo até atingir a marca MAX

da vareta. Volte a colocar a vareta no sítio e enrosque-a.

CUIDADO: Não utilize aditivos. O óleo de motos é responsável pela lubrificação da embraiagem, pelo que não pode usar óleos para motores de carros.

Use óleos adequados para motores de scooter, tais como o Elf SAE 15W40 API (SG o superior).

- Se necessitar mudar o óleo do motos faça-o segundo esta tabela de classificação por viscosidade e temperatura

Graduação recomendada

Por API: tipo SG ou superior com status adicional ACEA A3/96 (CCMC G5)

Viscosidade recomendada

A viscosidade depende da temperatura ambiente. A temperatura pode exceder ou ficar abaixo dos limites SAE.

Recomendamos 15W40 que cobre temperaturas desde -15ºC a 40ºC que representa a maioria das latitudes.

Revisão do nível de óleo de transmissão

Coloque o descanso central de forma a que a scooter fique completamente estável.

Retire o parafuso para encher (1) e verifique que o nível esteja por debaixo desta abertura.

Se for necessário, complete o nível com óleo de transmissão SAE 85W90 através desta abertura.

Quando efetuar a mudança do óleo de transmissão, retire o parafuso do bujão (2) até que saia todo o óleo usado,

depois volte a colocar o parafuso e junte óleo novo através do orifício próprio (1).

Coloque e reaperte o parafuso (1).

Desligue o motor e espere cerca de 5 minutos para que arrefeça.
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NOTA: Ao rodar a direção para ambos os lados, a forquilha não deve transmitir irregularidades ou ressaltos no

movimento, devendo rodar de forma contínua e suave.

Pressione a manete de travão (1) para bloquear a roda dianteira

Segure o guiador com as duas mãos e tente movê-lo de um lado para o outro.

Se a coluna de direção apresentar folgas, deve ser ajustada pelo pessoal qualificado do seu concessionário.

Revisão da suspensão dianteira
- Pressione a manete de travão (1) para bloquear a roda dianteira.

- Pressione para baixo a suspensão dianteira por várias vezes, empurrando o guiador.

- Verifique visualmente as jarras da suspensão para verificar se existem fugas ou danos.

NOTA: Se as jarras de suspensão apresentarem fugas ou danos deve dirigir-se ao seu concessionário para serem verificadas por pessoal qualificado.

A profundidade do desenho na zona central do pneus (2) é a que indica o desgaste do mesmo. A profundidade mínima recomendada é de 2 mm. Reveja as

marcas de nível (3).

Perigo: Verifique a profundidade do desenho do piso e nunca rode sem a tampa da válvula (1). A tampa bem fixa pode evitar uma perda de ar repentina.

Revisão dos rolamentos da direção

Pneus
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Verificar a pressão dos pneus

A utilização do pneus com pressão incorreta traduz-se em efeitos consideráveis na condução da scooter e na vida útil dos pneus.

Com o pneu frio:

- Retire a tampa das vávulas.

- Verifique e ajuste a pressão dos pneus.

- Coloque novamente a tampa das válvulas.

Pressão dos pneus

Apenas condutor: Dianteiro: 1.75 kg Traseiro: 2.00 kg

Com passageiro:    Dianteiro: 2.00 kg Traseiro: 2.25 kg

Medidas dos pneus

Dianteiro: 130/60-13 53J

Traseiro: 130/60-13 53J

Ambos os pneus são do tipo tubeless (sem câmara de ar)

autorizadas farão com que o veículo possa ter um comportamento desadequado o não ter o melhor rendimento. Utilize sempre pneus iguais à frente e atrás.

PERIGO: Utilize apenas pneus recomendados e homologados pela fábrica. A utilização de pneus de marcas não homologadas, tipos ou medidas não

PERIGO: Ajuste a pressão dos pneus em função da carga total do veículo. Nunca exceda o peso total do veículo ou a capacidade de carga do pneu.
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Limpeza do filtro de ar

NOTA: A scooter está equipada com um filtro de ar em papel. Em caso de estar muito sujo ou deteriorado deve ser substituído por um novo.

Desmontagem e limpeza

- Retirar a abraçadeira (1) do carburador.

- Retirar os parafusos (2) e retirar a tampa do filtro de ar (3)

- Retirar os parafusos (1) e retirar a tampa (2)

- retirar os parafusos (3) e retirar o filtro de papel (4)

Mudança do filtro de ar
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- Limpar o filtro de ar e retirar toda a sujidade possível. Caso esteja muito sujo ou deteriorado trocar por um filtro novo.

- Para instalar um filtro novo, realizar todas as etapas na ordem inversa

CUIDADO:

Nunca arranque o motor sem filtro de ar instalado. O pó e a sujidade são uma as principais causas da redução de potência e aumento de consumo. Mudar

frequentemente o filtro de ar prolonga a vida útil do motor, sobretudo em zonas poeirentas ou estradas muito sujas. Ocasionalmente verifique a instalação

da caixa do filtro de ar. Tenha cuidado para não molhar o filtro e ar quando lavar a scooter já que isto dificultará o arranque do motor.

CUIDADO: Nunca instale um fusível de corrente nominal maior que o original já que pode danificar a instalação elétrica ou algum dos componentes.

Os fusíveis estão localizados debaixo do banco.

- Desligue a chave de ignição.

- Abra o banco, retire os dois parafusos (3) para abrir a tampa da bateria.

- Retire os 5 parafusos (4) e depois levante a parte inferior do espaço sob o banco para aceder ao sistema elétrico.

- Substitua o fusível fundido por outro igual.

- Verifique que o fusível tem um contacto correto já que, caso contrário, poderá voltar a fundir-se.

- Instale todos os componentes retirados, seguindo os passos por ordem inversa.

Fusíveis
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fazer faíscas, fumar ou estar próximo de pontos de fogo.

FOGO: Evite produzir faíscas ou descargas eletroestáticas quando estiver a manipular cabos ou componentes elétricos. Evite os curto circuitos.

AÇÃO CORROSIVA: O ácido da bateria é altamente corrosivo, pelo que deve utilizar sempre luvas e óculos de proteção. Não incline a bateria já que

o ácido pode sair pelas zonas de ventilação.

PRIMEIROS SOCORROS: Se o ácido entrar em contato com os olhos, lave imediatamente a zona com agua corrente durante vários minutos. Dirija-se

o mais rápido possível a um médico ou hospital. O ácido em contacto com a pele ou roupa deve ser imediatamente neutralizado com conversores de ácido

ou sabão e deve lavar-se a zona com água abundante. Se ingerir ácido dirija-se de imediato a um centro médico ou hospital.

CUIDADO: Não exponha a bateria diretamente ao sol. As baterias descarregadas podem congelar pelo que devem ser guardadas em local com

temperatura constante entre 5º e -15ºC. A boa manutenção, a carga e armazenamento cuidado podem aumentar a vida útil da bateria.

Carga da bateria

Após um período de 3 ou mais meses, carregue a bateria. A carga correspondente em Amperes não deve exceder 1/10 da capacidade total da bateria.

Não faça uma carga rápida. A bateria apenas pode ser carregada com um carregador específico para baterias MF (sem manutenção).

Manutenção

A bateria que equipa a sua scooter não tem manutenção. Evite a descarga total da bateria. mantenha a bateria limpa e seca e garanta que os terminais

estão corretamente ligados.

Perigo: Use sempre óculos de proteção. mantenha o ácido da bateria e as baterias fora do alcance das crianças.

Perigo DE EXPLOSÃO: Durante o processo de formação de uma bateria são produzidos gases altamente explosivos, pelo que é perigoso e proibido

Perigo: Uma bateria inutilizada deve ser entregue num ponto de reciclagem. Nunca deve ser eliminada com os lixos domésticos .

Bateria
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Instalação e desmontagem da bateria

CUIDADO: A bateria apenas pode ligar-se ou desligar-se quando a chave de ignição estiver desligada.

- Rode a chave de ignição para a posição OFF (1)

- Levante o banco e retire os dois parafusos da tampa da bateria para poder retirá-la.

- Desligue primeiro o cabo negro (3), terminal negativo

- Desligue depois o cabo vermelho (4), terminal positivo

- Retire a bateria

Para instalar uma nova bateria efetue os passos anteriormente descritos por ordem inversa.

A bateria montada nesta scooter é do tipo sem manutenção. NÃO ABRA A BATERIA
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Tipo Especificações

Cilindrada 125 cc

Motor LJ1P52QMI

Tipo de motor Monocilíndrico, 4 tempos, refrigerado por ar

Diâmetro × Curso 52,4 mm × 57,8 mm

Volume do cilindro 124,6 mL

Taxa de compressão 5.0:1

Alimentação EFI

Filtro de ar Filtro de ar em papel

Refrigeração Por ar

Arranque Pedal / Elétrico

Potência máxima / rotação 6.0 kW / 7500 rpm

Binário máximo / rotação 8.0 N.m / 6000 rpm

Ralenti mínimo (1600 ± 100) rpm

Sistema de ignição Ignição eletrónica com ECU

Vela
Folga do elétrodo

NGK CR7HSA
0,6 - 0,7 mm

MITT 125GTS

Motor

MANUAL DE UTILIZADOR

Parâmetros e especificações técnicas



 
 

30 
 

 

  

 

 

Embraiagem Centrífuga

Transmissão final Automática

Versão A UNO LE X

Suspensão dianteira Forqueta telescópica

Suspensão traseira Braço oscilante com amortecedor regulável em pré-carga

Roda dinateira Jante de alumínio MT3.00x14

Roda traseira Jante de alumínio MT3.50x13

Pneu dianteiro 120/80-14 53J Tubeless

Pneu traseiro 130/60-13 53J Tubeless

Pressão dos pneus
Só condutor: Dianteiro: 1.75 kg/cm       Traseiro: 2.00 kg/cm

Com passageiro: Dianteiro: 2.00 kg/cm    Traseiro: 2.25 kg/cm

Travões Discos na dianteira e traseira com sistema de travagem combinado CBS

MITT 125GTS

Transmissão:

Chassis

MANUAL DE UTILIZADOR
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Capacidade do depósito

Sem chumbo 95

Óleo do motor SAE 10W40 API (SG ou superior)

Quantidade 0,8 litros

Óleo de transmissão SAE 85W-140 ou SAE 80W-90 GL5

Quantidade de óleo 0,15 litros

Alternador 12V 90W

Bateria 12V 9Ah MF

Fusível 15 Ah

Farol dianteiro Luz de máximos / médios 12V 10W/10W

Luz de médios LED 12V 0.5W

Velocímetro LED 12V 0.1W

Indicador de luzes LED 12V 0.01W

Luz traseira / stop LED 12V 4.5W/1.7W

Piscas Dianteiro: LED 2x12V 3.0W   -    Traseiro: 2x12V 1.5W

Equipamento elétrico

Lubrificantes e líquidos:
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Comprimento total 1840 mm

Largura total 690 mm sem espelhos retrovisores

Altura 1150 mm sem espelhos retrovisores

Distância entre eixos 1560 mm

Altura do banco 740 mm

Velocidade máxima 85 km/h

MITT 125GTS

Dimensões:

MANUAL DE UTILIZADOR
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Em caso de avaria, serão facultadas ao cliente, através do concessionário, as seguintes ações dentro  das suas obrigações legais de garantia.

1. Dentro dos 24 meses seguintes à entrega do veículo, o concessionário reparará qualquer defeito de fabrico substituindo as peças afetadas de acordo

com a avaria. A garantia poderá ser negada caso não tenham sido realizadas todas as tarefas de manutenção adequadas, com peças originais e nos

concessionários oficiais da marca respeitando as tabelas dos manuais do modelo.

2. A montagem de peças dentro do período de garantia ditará a extensão do período de garantia do veículo por 6 meses. Esta extensão poderá ocorrer

até 4 vezes desde que devidamente comprovado o defeito de fabrico.

3. A garantia não cobre o desgaste normal das peças ou o desgaste causado por um uso indevido ou utilização inadequada. Oxidação e corrosão são

causados pela influência do meio ambiente e, por isso mesmo, não estão cobertas pela garantia.

4. Os pedidos de garantia podem ser indeferidos pelos seguintes motivos: Intervenção no veículo por pessoas não autorizado, montagem de sistemas de

escape diferentes do original, mudanças na transmissão, instalação de acessórios ou peças não originais, reparações não autorizadas ou efetuadas

em oficinas não autorizadas da marca, intervalos de manutenção superiores aos registados no manual de manutenção.

5. Para poder solicitar uma garantia é obrigatório apresentar documentos comprovativos das revisões e intervenções de manutenção do veículo no concessão

caso tenha sofrido alguma intervenção num concessionário diferente.

6. A tabela seguinte pode servir de orientação na hora de saber os limites de cobertura de uma garantia.

Garantia
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Peças e componentes

Peças: Limite

Pneus e jantes Dependem da condução, carga e pressão utilizada nos pneus. Pode chegar aos 500 km ou até menos.

Rodas e rolamentos
Dependem da condução, carga e pressão utilizada nos pneus. Pode chegar aos 1.500 km ou até menos.
Verificar o estado em cada ação de manutenção. A ferrugem é uma prova de má manutenção.

Líquidos
Devem ser verificados em cada revisão e sempre antes de iniciar a marcha. Não têm garantia assim que
o motor seja colocado em funcionamento já que se trata de elementos de desgaste.

Amortecedores Limpar, verificar e testas em cada revisão.

Luzes e sistema elétrico Dependem das condições da estrada e desníveis. O estado do piso, rugoso, pode encurtar a sua vida
útil.

Tubagens do sistema de travagem, pastilhas
Dependendo da condução e da carga não devem apresentar desgaste até aos 1500 kms. Em condução
em estradas irregulares podem apresentar sinais de desgaste muito antes.

Retentores e O'rings Devem ser substituídos em cada revisão.

Rolamentos do motor, transmissão, forquilha e
rodas

Dependem das condições da estrada e da manutenção efetuada podem chegar aos 1500 kms.
A sujidade na zona de fixação da jante reduz a sua vida útil. Realize as revisões dentro dos prazos
estipulados e não lave o veículo com água com pressão.

Rolamentos do braço oscilante Dependem da carga e do cuidado com o veículo até aos 1500 km. Verifique em cada revisão.

Cabos Depende do cuidado com os mesmos até aos 500 km. Verifique em cada revisão.

Tampas plásticas As partes plásticas podem ser danificadas por elementos externos ou de limpeza. Não têm garantia.

Filtro de ar e de óleo Verificar ou mudar em cada operação de manutenção. Não têm garantia.

Bateria, fusíveis
Dependem das condições ambientais. O desgaste é maior em deslocações muito curtas. A bateria tem
6 meses de garantia

Espelhos retrovisores Oxidação é prova de má manutenção. Sem garantia

Cabos de travão e de embraiagem Dependendo do uso e da manutenção (lubrificação), até 6 meses

Porcas e parafusos Verificar o aperto em cada revisão
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INSPEÇÃO

MITT 125GTSMANUAL DE UTILIZADOR

Peças: Limite

Variador, correia, rolamentos Dependem do tipo de condução e carga e deixam de ser cobertos pela garantia após 500 kms.

Embraiagem Dependem do tipo de condução e carga e deixam de ser cobertos pela garantia após 500 kms.

Pistão, cilindro, cambota e rolamentos do motor
Dependem do tipo de condução, carga e manutenção. O desgaste pode surgir após 200 horas de uso.
Conduzir com o acelerador a fundo pode provocar um desgaste maior e mais rápido.

Vela verificar o seu estado em cada intervenção de manutenção.

Escape
Depende do tipo de condução e da manutenção desde os 6 meses de uso. No inverno ou quando usada
em distâncias curtas pode existir um desgaste maior. A oxidação comprova a deficiente manutenção.

Por favor, tome em atenção os seguintes pontos:

- Durante o período de garantia, todas as operações de manutenção devem ser realizadas por um concessionário oficial ou oficina autorizada pela marca.

- Cumpra os intervalos indicados, em tempo ou quilómetros, para efetuar as tarefas de manutenção, garantindo assim que mantém a garantia ativa.

- Use unicamente peças de substituição originais.

CUIDADO: Caso não utilize peças de substituição originais ou não cumprir os intervalos de manutenção preconizados a garantia será anulada

Os pontos a observar em cada ação de manutenção ou revisão estão descritos no manual de manutenção à disposição dos concessionários.

Devem ser cumpridos os seguintes períodos:

1ª revisão: 500 kms / 2 meses

2ª revisão: 3000 kms / 12 meses

3ª e seguintes: cada 3000 kms / 6 meses

Terminado o período de garantia recomenda-se a realização de intervenções de manutenção a cada 3000 kms ou 6 meses de uso.
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ou peças não homologadas ou que não pertençam a este veículo é colocar em causa a sua segurança bem como a de outras pessoas.

Isto aplica-se nomeadamente a componentes como o escape, injeção, sistema de ignição, travões, chassis e luzes. Antes de começar qualquer intervenção

no sistema elétrico desligue o terminal negativo da bateria.

PERIGO: Por razões de segurança, não efetue operações de manutenção ou reparações numa oficina não qualificada. Utilizar ou montar componentes
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CIRCUICIRCUITO ELÉTRICO
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