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Manual de Proprietário
SGW570F-A2

SGW 570F-A5

Leia atentamente este manual uma vez que contém informações importantes de
segurança. Idade mínima para conduzir o veículo: 16 anos.
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BEM-VINDO
Obrigado por adquirir o veículo todo o terreno Segway que lhe irá
proporcionar uma nova experiência de condução.
Para sua segurança, deve ler este manual antes de circular com o
veículo. O manual contém instruções importantes de segurança,
funcionamento e manutenção do veículo e avisos de perigo.
A leitura do manual irá ajudá-lo a perceber de forma mais rápida
o funcionamento e condução do veículo.
No manual, estão incluídas informações de procedimentos e
manutenções periódicas que o ajudarão a manter-se a si e ao seu
veículo em segurança.

!

AVISO

Leia, perceba e siga todas as instruções e
informações de segurança presentes neste
manual.
Caso não o faça poderá estar a por a sua vida
em risco.
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INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Este veículo foi desenhado e produzido para circular em todos os tipos
de terreno, estando em conformidade com a legislação de emissões
de ruído e gases poluentes para a atmosfera.
Antes de iniciar a condução informe-se acerca da legislação em vigor.
Este manual é aplicável à versão movida a combustível e apresenta
todos os componentes originais disponíveis, incluindo acessórios. Por
este motivo, poderão existir componentes e acessórios apresentados
que não são comercializados com seu veículo.
Todas as especificações presentes neste manual estão atualizadas à
data da publicação do documento. No entanto, devido ao contínuo
desenvolvimento e evolução, os conteúdos deste manual podem ser
alterados sempre que pertinente e sem aviso prévio. As descrições e
procedimentos apresentados neste manual são meramente
informativos, não nos responsabilizando por omissões ou imprecisões.
É expressamente proibida a cópia integral ou parcial deste manual.
Caso necessite de assistência técnica lembre-se que o seu
concessionário é quem melhor conhece o seu veículo.

Aceda a www.segwaypowersports.pt para
encontrar o concessionário mais próximo.
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INTRODUÇÃO
ANTES DE CIRCULAR
A condução de um ATV tem características diferentes da condução
de um motociclo ou carro. Informe-se acerca da legislação em
vigor.

AVISO

!

◆ O não cumprimento das instruções fornecidas neste
manual poderá resultar em ferimentos graves ou morte.
O seu ATV SEGWAY não é um brinquedo, podendo tornarse perigoso. A sua condução é diferente da condução de
um carro ou motociclo, podendo rapidamente dar-se um
acidente ou capotamento ao manobrar simplesmente o
ATV. Seja cuidadoso a fazer manobras como curvas,
inversões de marcha, condução em terrenos inclinados ou
sobre obstáculos.
◆ Leia o manual. Compreenda todos os avisos de segurança,
compreenda o funcionamento e quais as precauções a tomar
antes de conduzir o veículo. Guarde o manual sempre junto
ao veículo.
◆ Antes de conduzir o veículo certifique-se que possui as
habilitações e conhecimentos necessários.
◆ A utilização deste veículo destina-se apenas a adultos.
◆ Conduza sempre com as duas mãos no guiador e com os pés
no pousa-pés do ATV.
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◆ Nunca utilize um ATV sem um capacete aprovado e ajustado.
Deverá utilizar igualmente proteção para os olhos (óculos ou
proteção facial), luvas, botas, casaco ou camisola de mangas
compridas e calças.
◆ Nunca consuma álcool ou drogas antes ou durante a utilização
do ATV uma vez que a sua capacidade de julgamento e reação
ao perigo ficará condicionada.
◆ Nunca permita que uma Pessoa sem habilitações e que não
tenha conhecimento de todas as normas de segurança
conduza o ATV.
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LEGENDA：
AVISO

!

!

ATENÇÃO

Este sinal fornece informações importantes ao clarificar as instruções
apresentadas.

INFORMAÇÃO

O sinal de segurança
de proibição
indica uma ação
que não deve
tomar para
evitar o perigo.

O sinal de ação
obrigatória indica
uma ação que
DEVE ser tomada
para evitar o
perigo.
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INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA
A falha no cumprimento dos avisos e informações de segurança
presentes neste manual pode resultar em ferimentos graves ou
morte. A condução de um ATV tem características diferentes da
condução de um motociclo ou carro, podendo tornar-se
perigoso. Se não forem tomadas as devidas precauções, pode
ocorrer uma colisão ou capotamento durante o manuseamento
do ATV em situações simples como curvar, subir montanhas ou
passar sobre obstáculos. Perceba todos os avisos de segurança,
medidas de precaução e procedimentos de funcionamento
sentes de circular com o veículo. Este manual deve acompanhar
sempre o veículo.
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INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

ETIQUETAS DE AVISO
Foram colocadas etiquetas de aviso no ATV para sua
proteção. Leia e siga cuidadosamente as instruções
descritas nas etiquetas. Se alguma das etiquetas
apresentadas neste manual diferir da apresentada no seu
veículo, guie-se sempre pela informação apresentada na
etiqueta que está no ATV. Se alguma das etiquetas se tornar
ilegível ou descolar do veículo, contacte o seu
concessionário para adquirir uma etiqueta nova.
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INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA
Variante/Versão: SGW570F-A2
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INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA
Variante/Versão: SGW570F-A5
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INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA
1

Legenda:
AVISO
Menores de 16 anos
Conduzir este veículo com uma
idade inferior a 16 anos
aumenta a possibilidade de
lesões graves ou morte.
NUNCA conduz este ATV se
tiver idade inferior a 16 anos.

Legenda:
AVISO
Não reboque através do suporte
ou guarda lamas
Danos no veículo ou capotamento
podem resultar em lesões graves
ou morte. Reboque apenas através
do guincho e bola de reboque.
Peso máx. nos suportes: FR 40kg
TR 60kg
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Legenda:
AVISO
Pressão de ar dos pneus
desajustada ou sobrecarga do
veículo podem provocar perda
de controlo que pode resultar
em lesões graves ou morte.
Pressão de ar com pneu frio:
FR: 7.0 psi (48.3kPa)
TR: 7.0 psi (48.3kPa)

3
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4
Legenda:
AVISO
Utilizar apenas gasolina sem chumbo.

5

Legenda:
AVISO
A utilização imprópria do ATV pode resultar
em lesões graves ou morte.
Utilize sempre capacete e equipamento
adequado;
Não transporte mais passageiros do que o
permitido;
Não consuma drogas ou álcool.
NUNCA CONDUZA:
- Sem habilitações necessárias.
- A velocidade demasiado elevada.
- Na via pública - podem ocorrer acidentes
com outros veículos.
- Com passageiros – a estabilidade e controlo
do veículo podes sofrer alterações.
SEMPRE:
- Conduza de forma adequada evitando
capotamento em terrenos acidentados.
- Evite superfícies pavimentadas – pode
afetar o controlo do veículo
LEIA O MANUAL DE PROPRIETÁRIO
SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES E AVISOS.

6
Legenda:
AVISO
Carga distribuída de forma
irregular no reboque pode
originar perda de controlo.
Distribua a carga de forma
uniforme.
Peso máximo rebocável: 300kg
Peso máximo vertical na bola
de reboque: 100Kg
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INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA
7

Legenda:
AVISO
Não é permitido o transporte de
passageiros com idade inferior a 12
anos. Os passageiros devem sentar-se
e segurar-se adequadamente.
É possível circular com passageiros na
via pública ou terrenos planos. Nunca
circular com passageiros em terrenos
ingremes ou com obstáculos.
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Legenda:
AVISO
Virar a direção com o modo de tração
4WD ativo requer mais esforço.
Conduza a baixa velocidade e reserve
tempo e distanciamento maiores
para as manobras de forma a evitar
perda de controlo.
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Legenda:
AVISO
Pressione o pedal de travão sempre
que engrenar uma velocidade.
Quando o ATV estiver parado, sem
condutor, deve colocar o seletor de
velocidades na posição de Parque.
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INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA
10

11

Legenda:
ATENÇÃO
Deve
ser
feita
a
manutenção do filtro de
ar de acordo com o
estipulado no manual de
proprietário
SEGWAY.
Caso contrário, o motor
pode sofrer graves danos.
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Legenda:
AVISO
Carga distribuída de forma
irregular no reboque pode
originar perda de controlo.
Distribua a carga de forma
uniforme.
Peso máximo rebocável: 350kg
Peso máximo vertical na bola
de reboque: 100Kg
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MENSSAGENS DE SEGURANÇA
O não cumprimento das instruções fornecidas pode resultar em
FERIMENTOS GRAVES OU MORTE:
◆

Nunca utilize um ATV sem habilitações. Todos os condutores deverão

ser portadores de carta de condução ou licença de condução, deverão
conhecer o código da estrada e a legislação em vigor. Os utilizadores mais
inexperientes deverão ser mais prudentes na condução do ATV.
◆

Nunca utilize um ATV sem um capacete aprovado e ajustado. Deverá

utilizar igualmente proteção para os olhos (óculos ou proteção facial), luvas,
botas, casaco ou camisola de mangas compridas e calças.
◆

Nunca consuma álcool ou drogas antes ou durante a utilização do ATV.

◆

Nunca efetue “cavalos”, saltos ou qualquer outra manobra perigosa.

◆

Conduza sempre a velocidades moderadas. Adeque a condução ao

terreno, à visibilidade, às situações condicionantes e à sua experiência.
◆

Inspecione sempre o seu ATV antes de o utilizar de forma a certificar-

se de que se encontra em boas condições de funcionamento.
◆

Nunca conduza em terrenos demasiado duros, escorregadios ou

moles. Seja sempre cuidadoso neste tipo de terrenos.
◆

Guie-se sempre pelos procedimentos de inspeção e manutenção

descritos neste manual.
◆

Siga os procedimentos descritos neste manual para subir/descer

montanhas. Verifique sempre o terreno e nunca suba/desça montanhas em
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INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA
que a superfície seja demasiado escorregadia. Nunca faça alterações de
velocidade súbitas ou mudanças de direção repentinas. Nunca suba/desça
montanhas a velocidade excessiva.
◆ Conduza sempre com as duas mãos no guiador e com os pés no pousa
pés do ATV.
◆ Tirar uma mão ou as mãos e tirar um pé ou os pés reduz a capacidade
de condução, possível perda do controlo do veículo e ocorrência de queda
que, por sua vez, podem causar graves danos físicos ao condutor.
◆ Seja mais cuidadoso quando se encontrar numa zona desconhecida.
Tenha atenção às alterações das condições do terreno quando estiver a
conduzir o ATV.
◆ Nunca curve a velocidades excessivas. Comece por treinar curvar a
velocidades mais baixas para depois tentar a velocidades mais elevadas. Não
tente fazer curvas acentuadas em terrenos íngremes.
◆ Siga sempre os procedimentos adequados para subir montanhas. Se
perder controlo do veículo e não conseguir continuar a subir, engrene a
marcha atrás e comece a descer. Trave com o motor para se deslocar
lentamente e, se necessário, utilize gradualmente os travões para o auxiliar.
◆ Nunca conduza o ATV em terrenos com demasiada inclinação. Sempre
que possível, suba e desça um terreno inclinado numa trajetória reta.
◆ Nunca utilize o ATV em água com corrente forte ou em água com
profundidade superior ao nível dos pousa-pés. Lembre-se que os travões
quando molhados perdem eficiência. Teste os travões após deixar a zona de
água. Se necessário, trave algumas vezes até secar as pastilhas dos travões.
◆ Verifique sempre que não existem obstáculos ou pessoas atrás de si
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quando pretende avançar em marcha atrás. Quando for Seguro, inicie a
marcha lentamente.
◆

Verifique sempre o terreno antes de começar a descer uma montanha.

Desça lentamente; nunca desça a elevada velocidade.
◆

Quando conduzir em terrenos desconhecidos, verifique sempre se

existem e qual o tipo de obstáculos.
◆

Não trave repentinamente quando transportar carga no ATV.

◆

Utilize sempre os pneus (tamanho e tipo) especificados neste manual.

◆

Verifique regularmente e ajuste a pressão de ar dos pneus sempre que

necessário.
◆

Nunca exceda a capacidade máxima de carga do ATV. A carga deverá

estar distribuída homogeneamente e bem segura. Reduza a velocidade e siga
as instruções deste manual relativamente ao transporte de carga e ao
reboque. Guarde uma distância de travagem maior.
◆

Os discos de travão podem ficar extremamente quentes após

travagem contínua. Deixe-os arrefecer antes de lhes tocar.
◆

Tenha em atenção aos riscos associados de todos os outros

componentes que estão sujeitos a ficarem com as superfícies extremamente
quentes, como motor, escape (entre outros) ou fluidos, como óleo de motor
ou líquido de refrigeração.
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INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA
Leitura do manual
AVISO

!

Um veículo ATV poderá tornar-se perigoso quando usado
inadvertidamente. A condução de um ATV tem características
diferentes da condução de um motociclo ou carro. O risco de
acidente aumenta exponencialmente caso o utilizador do ATV não
tenha conhecimento de como utilizar corretamente o veículo em
diversas situações e em vários tipos de terreno.
Todos os utilizadores do ATV devem ler este manual, ter
conhecimento do descrito nas etiquetas presentes no veículo e
ter licença de condução.
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Habilitações para condução
!

AVISO

Todos os condutores deverão ser portadores de carta de
condução ou licença de condução, deverão conhecer o código da
estrada e a legislação em vigor. Todas as instruções descritas
neste manual deverão ser cuidadosamente seguidas. Os
utilizadores mais inexperientes deverão ser mais prudentes na
condução do ATV.
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INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA
Habilitações para condução
AVISO

!
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INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA
Equipamento
!

AVISO

Para a sua segurança, sempre que utilizar o ATV, coloque um capacete
aprovado, proteção para os olhos, luvas, botas e roupa protetora
adequada. A utilização de equipamentos adequados reduz
significativamente a possibilidade de lesões enquanto conduz.

Capacete
A utilização do ATV sem um capacete aprovado aumenta a
possibilidade de lesões ao nível da cabeça/pescoço e mesmo
provocar a morte. É imprescindível a utilização de um capacete
aprovado e de dimensões corretas.
Destacamos igualmente a importância de o capacete ser
homologado, estando de acordo com a legislação, e assegurando
uma proteção eficaz.
Equipamento adicional
Deverá usar óculos de proteção, luvas, botas, calças e casaco
específicos para condução off-road.
A não utilização de óculos protetores poderá provocar lesões
ao nível da face e principalmente ao nível dos olhos. A falta de
luvas e roupa protetora aumenta o risco de lesão corporal,
principalmente em caso de acidente.
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INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA
!

AVISO

Capacete
Óculos

Mangas compridas

Luvas

Calças

Botas
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INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA
Alterações
!

AVISO

Nunca altere as características de fábrica do veículo e nunca instale
acessórios impróprios. Todos os acessórios aplicados no seu ATV
deverão ser originais e deverão ser instalados segundo as
instruções ou por um profissional no sei concessionário autorizado.
A instalação imprópria de acessórios ou alterações no veículo pode
causar alterações na condução e eventualmente pode causar
acidentes.
A alteração às características originais do veículo levará à exclusão
de qualquer tipo de garantia.
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INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA
Passageiros
AVISO

!

Circular com passageiros altera significativamente o equilíbrio e
controlo do ATV, podendo originar acidente ou capotamento.
Nunca deve ser excedida a lotação máxima do ATV.

Lotação: 2 pessoas
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INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA
Escape
!

AVISO
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INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA
Combustível
AVISO

!

◆
◆
◆
◆
◆
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VEÍCULO

ATIVAÇÃO
Este veículo está equipado com sistema de transmissão de dados
(DTS). Este sistema foi desenvolvido de forma a que seja possível a
comunicação entre o veículo e a APP para telemóvel para que o
utilizador possa obter informação e controlar o veículo através da
APP para telemóvel. Para ficar rapidamente familiarizado com o
veículo e aplicação leia cuidadosamente o manual e certifique-se que
compreende toda a informação relevante fornecida.

O veículo novo tem de ser ativado na APP antes da primeira utilização,
caso contrário não irá arrancar.
Por favor, faça o download da APP diretamente da “APP STORE” para
o seu telemóvel de forma a fazer a ativação do veículo. Pesquise
“Segway powersports” na “APP STORE” e instale a aplicação no
telemóvel. Após a instalação registe e ative o veículo; verifique o VIN
do veículo e introduza-o na APP. Siga os próximos passos para ativar
o veículo:
1.

Ligue o veículo com a chave;

Introduza manualmente o VIN conforme solicitado na APP
pressionando simultaneamente o pedal de travão.
Nota: Pode não ser possível fazer scan do VIN, pelo que será
necessário introduzi-lo manualmente. Pode encontrar informação
do VIN no quadro do veículo (consultar pág. 171) ou na chapa do
fabricante (consultar pág. 172).
2.

Estabeleça a ligação;

3.

Clique em start.
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VEÍCULO

Ligar o Veículo
Existem 3 formas de ligar o veículo:
1.

Chave na ignição (Preferencial)

2.

Wireless através da APP

Ligar o veículo remotamente através da APP requer rede de Internet 4G.
Caso a área onde se encontra seja coberta por rede Internet pode
aceder à APP e ligar o veículo.
3.

Através da APP por Bluetooth

Estando o veículo e o telemóvel ligados e com o Bluetooth sincronizado,
assim que o telemóvel se afaste do veículo a uma distância em que não
seja mais possível essa sincronização, o veículo desliga-se. Assim que
voltar a aproximar o telemóvel do veículo e seja novamente
estabelecida ligação, o veículo voltará a ligar-se automaticamente.

Após desligar o veículo com a chave, a ligação remota será cortada e
será possível ligar o veículo manualmente. Para estabelecer novamente
ligação terá de se desconectar e voltar a conectar ao veículo.
Preferencialmente deverá utilizar sempre a chave para ligar e
desligar o veículo. Caso não pretenda utilização a opção remota,
poderá desativar essa opção na APP.

APLICAÇÃO
Esta aplicação é um programa destinado a utilizadores que
tenham um veículo Segway.
Características principais: análise de controlo do veículo, análise
de dados do veículo... Para informações detalhadas consulte o
Manual de Utilizador da Aplicação.
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VEÍCULO

COMPONENTES E COMANDOS
Componentes
5 4

3

7

2

1

8

6

1 Seletor de mudanças

2 Motor

3 Banco

4 Amortecedor TR

5 Encosto

6 Amortecedor FR

7 Guiador/comutadores

8 Filtro
gasolina
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VEÍCULO
Guiador/Comutadores

10

6

4

8

7

1

Comutador de luzes

2 Botão Start

3

Interruptor de piscas

4 Botão corte corrente

5

Interruptor emergência

6 Buzina

7

Interruptor 2 WD / 4 WD

8 Gatilho acelerador

9

Interruptor guincho

10 Canhão ignição
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VEÍCULO
Canhão de ignição

3 2

1 Bloqueio da direção

2 Ligado 3 Desligado

O canhão de ignição encontra-se na zona central do veículo, junto ao
guiador.
Rode a chave para a posição “LOCK”: a direção fica bloqueada numa posição
fixa.
Rode a chave para a posição “ON”: são ligados todos os circuitos elétricos
do veículo.
Rode a chave para a posição “OFF”: São desligados os circuitos elétricos.
Quando a ignição está nesta posição, a chave pode ser removida do canhão.
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VEÍCULO
Interruptor start/corte de corrente

1 Interruptor Start (Verde) 2 Interruptor de corte de corrente (Vermelho)

Arrancar com o veículo
1.

Pressione o pedal de travão;

2.

Rode a chave na ignição para a posição " ON ".(ver pág. 28)

3.

Pressione o botão Start (verde), para ligar o motor;

Desligar o veículo
Pressione o botão vermelho para desligar o motor.
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VEÍCULO
Comutador de luzes

Este interruptor tem os seguintes modos.
1 Luzes de máximos
Quando acionado, o símbolo "

" acenderá no painel de instrumentos;

2 Luzes de cruzamento
Coloque o interruptor nesta posição para acionar os médios；
3 Luzes desligadas
4 Luzes de presença
Quando acionado, o símbolo"
" irá acender no painel de instrumentos.
Com a ignição na posição "ON" coloque o interruptor no modo pretendido.
Antes de desligar o veículo, coloque o comutador na posição "OFF".
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VEÍCULO
Interruptor de piscas

Deslize o interruptor para a esquerda para acionar o pisca esquerdo. O
símbolo "
" irá piscar no painel de instrumentos.
Deslize o interruptor para a direita para acionar o pisca direito. O
símbolo "
" irá piscar no painel de instrumentos.
Desative o pisca esquerdo ou direito colocando o interruptor na sua
posição central.
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Interruptor de emergência

Use este interruptor em caso de emergência, pressione o botão para
ligar, e pressione novamente para desligar. A luz de posição do veículo
fica intermitente quando o interruptor de emergência é ligado.

◆ Estacionamento temporário do veículo;
◆ Avaria do veículo;
◆ Quando se depara com outras emergências;
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Interruptor de anulação de limitação

Quando o modo de tração 4WD está ativado, no painel do
veículo aparece o símbolo “
”, (consultar a pág. 35 para mais
informação). Quando o modo de tração 4WD está bloqueado,
aparece no painel o símbolo “ ” (consulte a pág. 36 para mais
informação).
Se o veículo tem a potência limitada devido a condições de
terreno montanhoso ou com lama, ou se o veículo está com
algum problema, pode pressionar continuamente o interruptor
para que o veículo aumente a velocidade e potência ajudandoo a sair da situação problemática.
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Interruptor do guincho

OUT：Solta o cabo do guincho
IN：Recolhe o cabo do guincho
O guincho é utilizado para arrastar e largar a carga. Deve
compreender a utilização correta e métodos para uso do
guincho, assim como prestar atenção aos avisos de segurança.
Para isso consulte todas as instruções e assuntos relacionados
no capítulo respetivo（ver página 82）
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Interruptor

2WD/4WD

(Sem

diferencial

traseiro)

1 Interruptor 2WD/4WD

Modo tração 2 x 4
Quando tem selecionada a opção 2WD no interruptor, o veículo
tem apenas tração nas rodas traseiras. A potência será
colocada completamente nas rodas traseiras e as rodas
dianteiras não terão força de tração. No painel de instrumentos
irá aparecer o símbolo "
" indicativo de 2WD. Este modo é
adequado para condução em terrenos planos.
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Modo tração 4 x 4
Quando o interruptor 2WD/4WD está pressionado, está
selecionado o modo 4WD e no painel de instrumentos irá aparecer
o símbolo "
". Nestas circunstâncias é gerada potência tanto
nas rodas traseiras como dianteiras. Este modo é adequado para
condução em terrenos montanhosos, com lama ou em más
condições.

Modo tração 4×4 com bloqueio do diferencial
Quando o interruptor do bloqueio do diferencial (amarelo) está
pressionado, aparece no painel o símbolo "
". Neste momento,
está ativo o bloqueio de tração no modo de tração às 4 rodas. As
rodas traseiras e dianteiras, lado esquerdo e direito, geram a
mesma velocidade e potência. O veículo fica com a velocidade
limitada a 30km/h, sendo que este modo é adequado para
veículos em situações problemáticas.
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Interruptor

2WD/4WD

(Com

diferencial

traseiro)

Símbolo

Descrição

Diferencial traseiro
Interruptor
azul
pressionado
Interruptor
vermelho
para fora

Quando está ativado o modo de tração às duas
rodas, o veículo terá toda a sua força nas rodas
Modo traseiras, sendo que as dianteiras não terão
Tração qualquer força de tração. No painel aparece o
2x4
símbolo "
" representativo de 2WD. Este modo
é adequado para a condução do veículo em
terrenos planos.
Quando é pressionado o interruptor da tração às

Interruptor
azul
pressionado
Interruptor
vermelho
pressionado

quatro rodas, aparece o símbolo "
" no painel
Modo de instrumentos. Neste modo, as rodas traseiras
Tração e dianteiras têm força de tração. O modo 4 WD
4 x 4 é adequado para condução em terrenos com
lama, montanhosos ou em más condições.
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Quando o interruptor de tração às 4 rodas
(interruptor amarelo) é pressionado o símbolo de
Interruptor
azul
pressionado
Interruptor
amarelo
para fora

Modo
tração
4×4
Bloqueio
diferencial

bloqueio de tração das rodas dianteiras "
"
aparece no painel. Neste momento, o bloqueio
de tração está a funcionar no modo de tração
bloqueada nas rodas dianteiras. As rodas
dianteiras e traseiras têm potência e as rodas
dianteiras esquerda e direita têm a mesma
velocidade e potência. A velocidade do veículo
está limitada a 30km/h. Este modo é adequado
para veículos em situações problemáticas.

Bloqueio de diferencial traseiro
Interruptor
azul para
fora，
Interruptor
vermelho
para fora

Interruptor
azul para
fora,
Interruptor
vermelho
pressionado

Quando é ativada a tração às 2 rodas, todo o
veículo é conduzido apenas pelas rodas traseiras
Modo
e as rodas dianteiras não terão força de tração.
tração
No painel aparece o símbolo "
" representativo
2x4
de 2WD. Este modo é adequado para a condução
do veículo em terrenos planos.
Quando é pressionado o interruptor da tração às
quatro rodas, aparece o símbolo "
" no painel
Modo
de instrumentos. Neste modo, as rodas traseiras
tração
e dianteiras têm força de tração. O modo 4 WD é
4x4
adequado para condução em terrenos com lama,
montanhosos ou em más condições.
Quando o interruptor de tração às 4 rodas
(interruptor amarelo) é pressionado o símbolo de

Interruptor
azul para
fora,
Interruptor
amarelo
para fora.

Modo
tração
4×4
Bloqueio
diferencial

bloqueio de tração das 4 rodas "
" aparece no
painel. Neste momento, o bloqueio de tração está
a funcionar no modo de tração bloqueada nas
quatro rodas. As rodas dianteiras e traseiras,
tanto esquerdas como direitas, têm a mesma
potência e velocidade. A velocidade do veículo
está limitada a 30km/h. Este modo é adequado
para veículos em situações problemáticas.
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Gatilho de acelerador
O acelerador controla a velocidade do motor. Para aumentar a
velocidade do motor use o polegar para pressionar o acelerador.
Para reduzir a velocidade do motor, liberte a pressão do acelerador
ao retirar o polegar e o motor volta ao ralenti.

Acelerador

!

AVISO
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Fichas de ligação
As tomadas de corrente estão disponíveis para acessórios de 12V
com corrente de funcionamento inferior a 10A.
O veículo está equipado com 2 tomadas de 12V.
Potência: 12V
Esquerda: entrada USB

Direita: Isqueiro

Abrir a tampa
Condições de serviço das tomadas de alimentação:
Colocar a chave de ignição no modo “ON”.
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Seletor de velocidades
Diferentes modos de condução correspondem a diferentes
mudanças. Após selecionar a mudança, verifique a luz indicadora
no painel de instrumentos para assegurar que a mudança
indicada é a mudança escolhida pelo utilizador. Veja o esquema
abaixo com a respetiva legenda:

L

Baixas

H

Altas

N

Neutro

R

Marcha atrás

P

Parque

É necessário pressionar o pedal de travão para trocar de velocidade.
Se mudar a posição na caixa de velocidades quando o motor está em
marcha lenta ou com o veículo em movimento, poderá causar danos
na transmissão. Por favor coloque a mudança na posição de Parque e
bloqueie o veículo com o travão de parque quando ninguém estiver a
conduzir o ATV.
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Travão de parque
O travão de parque está no punho esquerdo.

1

2

1 Manete do travão de parque 2 Bloqueio do travão de parque
Como usar o travão de parque:
Coloque a alavanca de mudança na posição "P" e aperte a manete
do travão de parque segurando até ao fim.
Pressione o travão de parque para baixo. Após ouvir o som do
“clique”, o travão de parque fica bloqueado.
Soltar a manete do travão de parque:
Aperte a manete do travão de parque e o bloqueio do travão irá
abrir automaticamente. Depois, liberte a manete de travão e o
veículo encontra-se destravado.
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Folga da manete do travão de parque

Verificação do travão de parque
1.

Segure com firmeza a manete do travão de parque, pressione
e solte várias vezes, certifique-se de que a mesma não fica
presa.

2.

Faça a medição da distância que a manete do travão faz entre a
posição de fechado a totalmente aberto. Folga (medida na
extremidade da manete): 25-30mm.

3.

Ajuste às medidas indicadas, se necessário.
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Pedal de travão
O pedal de travão aciona o sistema de travagem principal do veículo.
O travão principal é o pedal do pé direito do veículo. Quando é
preciso abrandar ou parar o veículo, pise o travão de pé lentamente.
Uma travagem de emergência poderá causar a derrapagem ou
capotamento do veículo, pelo que não o deve fazer quando esta não
é necessária.

Ajuste do pedal de travão

A porca de ajuste do travão de pé está localizada na parte
inferior do veículo, perto do pedal de travão de pé. A altura do
curso livre do pedal do travão de pé pode ser ajustada ao torcer
a porca de ajuste.
◆ Virar a porca na direção R e o pedal do travão de pé para baixo.
◆ Virar a porca na direção L e o pedal do travão de pé para cima.
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Sistema de travagem auxiliar
O Sistema de travagem auxiliar refere-se ao dispositivo de
reserve utilizado como Sistema de travagem principal. Se o
sistema de travagem principal falhar, use o travão auxiliar.
O travão auxiliar está localizado no punho direito. Use o travão
auxiliar para bloquear as rodas dianteiras do veículo. Se as
rodas traseiras deslizarem quando usa o travão auxiliar, a
pressão da manete do travão é reduzida para prevenir que as
rodas traseiras escorreguem durante a travagem.

!

Utilize cuidadosamente o travão auxiliar ao descer montanhas/vales.
A utilização do travão auxiliar pode fazer o veículo capotar para
trás, resultando em ferimentos graves ou morte.
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Tampão do depósito de combustível
!

AVISO

Encher o depósito sempre com o combustível específico para o
veículo; Não fume enquanto abastece ou poderá causar um incêndio.
Não toque noutras pessoas ou objetos com eletricidade estática. O
que pode causar a acumulação de eletricidade estática e provocar a
ignição do combustível. Não deixe derramar combustível enquanto
abastece.

1.

1. Desaparafusar a tampa do óleo na direção "L";

2.

Abastecer o veículo (sem derrames);

3.

Apertar a tampa do óleo na direção "R" e feche a tampa do
depósito.
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Compartimentos de armazenamento
The vehicle is equipped with three lockers.
1 Compartimento frontal
Debaixo do meio da pega frontal do veículo, levante a tampa do
guarda luvas para cima. O guarda luvas está por baixo.

2 Compartimento intermédio
Debaixo do banco, a remoção do banco está demonstrada na
página 98.
3 Compartimento traseiro
Está localizado na parte de trás do veículo, este compartimento
precisa da chave de ignição para abrir e fechar.
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PAINEL DE INSTRUMENTOS
O painel de instrumentos fornece ao condutor a informação dos
parâmetros de funcionamento do veículo, e o condutor deve
entender o significado dos vários indicadores, luzes de aviso e
toda a informação sobre o conteúdo do visor do painel de
instrumentos, de modo a compreender atempadamente o
estado do veículo.

O painel de instrumentos pode ser danificado pela utilização de um
produto de limpeza de alta pressão. Não limpe com álcool ou outro
líquido corrosivo. O líquido corrosivo irá causar danos no painel de
instrumentos.

Indicadores no painel de instrumentos
As luzes indicadoras e luzes de aviso no painel de instrumentos
alertam para o estado dos sistemas do veículo. A figura abaixo
mostra todas as luzes indicadores e de aviso.
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Luzes indicadoras e de aviso
Componete

Pisca esquerdo

Máximos

Legenda

Função

Este indicador acende quando o
pisca esquerdo é acionado.
Este indicador acende quando
liga os máximos.

Médios

A luz frontal, luz traseira, luz de
matrícula e a luz do painel de
instrumentos estão acesas.

Luz de avaria

Este indicador aparece se ocorrer
uma falha com o sistema EFI. Não
conduzir o veículo se esta luz
estiver acesa, poderá causar danos
graves no motor.

Temperatura do
óleo

Nível de
combustível
Luz de presença
de condutor

Esta luz acende quando a
temperatura do óleo é demasiado
alta.
Esta luz acende quando o nível de
combustível está baixo/na
reserva.
Quando o condutor sai do banco,
a luz acende no painel e começa a
tocar o alarme.

Pisca direito

Esta luz acende quando o pisca
direito está ligado.

Neutro

Esta luz acende quando a mudança
está em Neutro.
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Travão de
parque

Esta luz acende quando é acionado
o travão de parquet.
• Nível baixo de fluido de travões.

Luz de travão

• Sistema de travagem com
problemas.

Luz de aviso
problema
elétrico

Indica uma falha no sistema EPS

Luz de aviso
temperatura
do líquido de
refrigeração

(se o veículo tiver o equipamento)
Luz indicadora de excesso de
temperatura do líquido de
refrigeração. Quando a luz
acende deve parar
imediatamente o veículo e
desligá-lo. Depois de arrefecer
para a temperatura normal, pode
voltar a ligar o motor do veículo.
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Informação no painel de instrumentos

Item
1

Hora
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Mostra a mudança escolhida:
L –Baixas
6

Posição da
engrenagem

H –Altas
R – Marcha atrás
P – Parque

7

Velocímetro

Apresenta a velocidade a que circula
2x4
4x4

8

4 × 4 + bloqueio do diferencial

Modos de tração
2 x 4 (Com diferencial)
4 x 4 (Com diferencial)
4 × 4 + bloqueio do diferencial (com
diferencial)

Indicador da
9

temperatura do
líquido de

Mostra a temperatura atual do
líquido de refrigeração.
H - Temperatura alta

refrigeração

C - Temperatura baixa

10

Tensão da Bateria

Mostra o nível de carga atual da
bateria do veículo

11

Km parcial

Quilometragem da viagem
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12

13

14

15

Código de Erro

Mostra a velocidade atual, em
milhas, quando o veículo está a
funcionar normalmente;
Em caso de avaria do veículo, o
código de avaria é mostrado.

Tempo de
funcionamento do
motor

Mostra o tempo de funcionamento
do motor

Odómetro

Mostra os km’s totais acumulados
do veículo
O modo EPS é selecionado na APP e
poderão ser selecionados pelo
utilizador os seguintes modos
(Apenas para as versões com EPS
brushless):

Modo EPS

M – Modo normal, potência normal
H – Modo conforto, potência leve
L – Modo movimento, transporte
de cargas

16

Nível de
Combustível

Mostra o nível atual de
combustível
F -Nível Máximo
E -Nível Mínimo
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Códigos de erro
No painel de instrumentos do seu ATV é apresentada a
informação de código de erro quando existem problemas
nos componentes elétricos ou circuitos do veículo. Caso
seja apresentado um código de erro, deverá ligar de
imediato para o seu concessionário que lhe poderá presta r
mais informações acerca da avaria .

1
System

Descrição dos Códigos de Erro

Failure
Code

P0112

Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit High

P0113
P0117
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ECU

P0118

Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Low

P0563

System Voltage High

P0562

System Voltage Low

P0560

System Voltage Not plausible

P0132

O2 Sensor Circuit High Voltage Bank 1 Sensor 1

P0131

O2 Sensor Circuit Low Voltage Bank 1 Sensor 1

P0134

O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 1

P0130

O2 Sensor Circuit No Activity Detected Bank 1
Sensor 1

P0032

O2 Sensor Heater Control Circuit High Bank 1
Sensor 1

P0031

O2 Sensor Heater Control Circuit Low Bank 1
Sensor 1

P0030

O2 Sensor Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 1

P0262

Cylinder 1 Injector Circuit High

P0261

Cylinder 1 Injector Circuit Low

P0201

Injector Circuit/Open – Cylinder 1

P0629

Fuel Pump “A” Control Circuit High

P0628

Fuel Pump “A” Control Circuit Low

P0627

Fuel Pump “A” Control Circuit /Open

P0650

MIL Control Circuit Low

P0650

MIL Control Circuit Open

P0650

MIL Control Circuit Not plausible

P0692

Fan 1 Control Circuit High

P0691

Fan 1 Control Circuit Low

P0480

Fan 1 Control Circuit
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P0322

Ign./Distributor Eng.Speed Inp.Circ. No Signal

P0459

Evaporative Emission System Purge Control
Valve Circuit High

P0458

Evaporative Emission System Purge Control
Valve Circuit Low

P0444

Evaporative Emission System Purge Control
Valve Circuit Open

P1116

Engine Coolant Temp High

P0501

Vehicle Speed Sensor “A” Range/Performance

E0001

No midpoint of torque is written

E0002

No end point of rotor angle is written

E0003

Memory read write failure

E0004

The main torque sensor is disconnected

E0005

Abnormal output of main torque sensor

E0006

The secondary torque sensor is disconnected

E0007

Abnormal output of secondary torque sensor

E0008

The difference between main and secondary
torques is too large

E0009

The difference between the main torque
before and after amplification is too large

E0010

Electrical machinery unassisted

E0011

Over electric current

E0012

Abnormal busbar electric current

E0013

CAN communication abnormal
(Output abnormally)

ECU

EPS
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EPS

T-BOX

E0014

Rotor Angle jump

E0015

The rotor Angle sensor is disconnected

E0016

Power module failure

E0017

Abnormal A phase electric current

E0018

Abnormal C phase electric current

E0019

Steering wheel Angle small gear abnormal

E0020

Steering wheel Angle middle gear abnormal

E0021

Steering wheel Angle jumps

E0022

Steering wheel Angle value exceeds limit

E0023

The steering wheel Angle is not right

E0024

Abnormal voltage at electrical machinery end

T0001

GPS module failure

T0002

4G module failure

T0003

Bluetooth module failure

T0004

Sensor failure

T0005

Power CAN failure

T0006

Body CAN failure
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Botões de ajuste do painel

1

MODO

2

SELEÇÃO

FUNÇÕES
Pressionar o botão MODO: Define o nível de retroiluminação dentro de
5 níveis, do escuro ao brilhante.
Pressionar o botão SELEÇÃO: Muda as unidades (MPH ou KPH);
Pressionar e segurar o botão SELEÇÃO: Limpa a quilometragem de
viagem única;
Pressionar e segurar os botões MODO e SELEÇÃO ao mesmo tempo:
Acertar o relógio; os dígitos das horas ficam a piscar, pressione o botão
SELEÇÃO para o ajuste das horas, depois pressione o botão MODO para
ajustar os dígitos dos minutos, por fim pressione novamente o botão MODO
para gravar e sair.
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Afinação do guiador
O guiador pode ser ajustado de acordo com as necessidades do
condutor.
!

Afinação incorreta do guiador ou aperto dos parafusos incorreto pode
originar perda parcial ou total do controlo da direção e perda de
controlo do veículo resultando em graves ferimentos ou até morte.
Siga à risca o procedimento de afinação ou solicite ao seu
concessionário que execute o serviço.

1 M8×48 (4 PC)
1.

Alivie os quatro parafusos.

2.

Ajuste a posição do guiador de acordo com as necessidades e ao
gosto do cliente.

3.

Aperte os dois parafusos dianteiros e só depois aperte os
parafusos traseiros. Deixe uma folga de 1/8 (3 mm) na parte
traseira do suporte e certifique-se que o guiador está
devidamente ajustado.

4.

Aperte os parafusos de fixação.
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Direção assistida（EPS）
Quando liga o motor, o EPS (se equipado) é ativado
automaticamente.

Quando roda a chave para a posição ON, a luz de aviso acende por
breves instantes. Consultar a pág. 59.

Assim que a chave é rodada para a posição OFF, o EPs desligase automaticamente.
Se a luz de aviso EPS continuar acesa no painel com o motor a
trabalhar, significa que o sistema EPS falhou.
Entre em contacto com seu concessionário Segway para
inspeção e reparação da avaria.
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FUNCIONAMENTO
Esta secção fornece informações básicas acerca do
funcionamento do veículo, tais como ligar e desligar o veículo,
habilitações para condução e cuidados a ter na condução do
ATV em locais desconhecidos.
Mesmo tendo já conduzido outros ATVs, deve levar o seu tempo
a familiarizar-se com o funcionamento deste veículo. Pratique a
condução em superfícies planas e áreas amplas até se sentir à
vontade com o veículo.
!

A não inspeção e verificação de que o veículo se encontra nas devidas
condições de funcionamento antes de iniciar a condução aumentam o
risco de acidente. Execute sempre a inspeção de pré-condução e
certifique-se que que o veículo não oferece qualquer perigo. Atente
sempre aos procedimentos e manutenções indicados neste manual.
Consulte a tabela de manutenção disponibilizada neste manual.

CUIDADOS NA CONDUÇÃO
Boa conduta de condução
Quando conduz um veículo deve ter sempre uma boa conduta.
Seja consciente e respeite a distância de segurança para com
os outros veículos. Sinalize todas as manobras e não pare o
veículo no meio do caminho, impedindo a passagem de outros
veículos. Proteja-se a si e a quem o rodeia.

Conhecer as leis e regras de condução
Todos os condutores deverão ser portadores de carta de condução
ou licença de condução, deverão conhecer o código da estrada e
a legislação em vigor.
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Respeite as leis ambientais. Os utilizadores mais inexperientes
deverão ser mais prudentes na condução do ATV.

Período de rodagem
O período de rodagem do veículo é de 25 horas de funcionamento
ou quilometragem equivalente a dois depósitos cheios de
combustível. A utilização cuidadosa do motor e dos componentes
de desgaste durante este período irá melhorar o desempenho e
durabilidade do veículo e seus componentes. Siga os seguintes
passos.

Sistema de travagem
De forma a conseguir o melhor desempenho de travagem, deve
fazer uma rodagem igual ou superior a 200 Km. Travagem bruscas
ou excessivas podem danificar as pastilhas ou os discos quando
estes são ainda novos.

Embraiagem/correia
A rodagem adequada da embraiagem e corria asseguram a
longevidade do material e um melhor desempenho a longo prazo.
Durante o período estipulado, faça a rodagem da embraiagem e
da correia a velocidades moderadas e apenas com cargas
pequenas. Evite arranques agressivos e a condução a grande
velocidade durante o período de rodagem. Caso a correia se parta
contacte de imediato o seu concessionário para que este faça a
respetiva substituição.

Procedimento para novos utilizadores
1. Utilize sempre equipamento de proteção. Consulte a secção de
equipamento de proteção neste manual.
2. Execute as inspeções pré-condução.
3. Coloque a transmissão em PARK.
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4. Suba para o veículo pelo lado esquerdo.
5. Sente-se à frente com ambos os pés nos pousa-pés e com as
mãos no guiador.
6. Ligue o motor e deixe-o aquecer.
7. Conduza a uma velocidade moderada. Pratique as manobras
e familiarize-se com o uso do acelerador e travão.

Arranque do veículo
1. Trave com o pedal de travão.
2. Rode a chave na ignição para a posição " ON " (Pág. 31).
3. Pressione o botão start (verde) para arrancar com o motor;
(Pág. 32)
4. Pode iniciar a condução.

Estacionar o veículo
1.
2.
3.

Trave com o pedal de travão e coloque o seletor de velocidades
na posição "P";
Rode a chave para a posição " OFF " (Pág. 31) e pode remover
a chave da ignição.
Acione o bloqueio na manete de travão; (Pág. 42)

Mudanças de direção
As rodas traseiras rolam sempre em simultâneo. Ou seja, quando
está a curvar o veículo, a roda no lado exterior à manobra irá
percorrer uma distância maior do que a interior, podendo esta
arrastar ligeiramente.
1. Abrande.
2.

Rode o guiador na direção para onde pretende virar.

3.

Mantenha ambos os pés nos pousa-pés.

4.

Incline a parte superior do seu corpo para o lado onde está
a curvar enquanto apoia o seu peso no pausa-pés do lado
oposto. Este movimento irá alterar a tração entre as rodas
traseiras permitindo um curvar mais suave. Esta técnica
deve ser igualmente utilizada quando a curva é feita em
marca atrás.
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5.

Pratique primeiro o processo de mudança de direção a
baixas velocidades e vá aumentando a velocidade
gradualmente.
!

Curvar o veículo de forma incorreta pode levar ao capotamento do
veículo. Nunca tente curvar de forma brusca ou num ângulo demasiado
apertado. Nunca curve a grande velocidade. Nunca curve rapidamente
enquanto transporta carga

Conduzir em Marcha Atrás
Se necessitar de conduzir em marcha atrás, certifique-se que a
área atrás do veículo está livre e conduza apenas o ATV a baixa
velocidade.
Nunca pressione demasiado o gatilho de acelerador. Acelere lenta
e gradualmente. Seja cuidadoso a pressionar o gatilho de
acelerador uma vez que pode atingir uma maior velocidade mais
rapidamente. Nunca acelere a fundo.
Siga os seguintes passos para acionar a marcha atrás：
1.

Certifique-se que não existem obstáculos ou pessoas atrás de si
e no percurso que pretende fazer.

2.

Pressione o travão para alterar a mudança para "R"

Inversão do sentido de marcha numa montanha
Se o ATV parar enquanto sobe uma montanha nunca desça em
marcha atrás! Execute a seguinte manobra para alterar o
sentido de marcha:
1.

Pare e bloqueie o travão de parque enquanto o peso do corpo
está inclinado para a frente.
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2.

Ative o modo de tração 4X4 (4WD) uma vez que permite
travar com as 4 rodas do veículo em simultâneo. Consulte
a secção “Interruptores 2WD/4WD” para mais
informação.

3.

Mantenha a transmissão em altas ou baixas e desligue o
motor.

4.

Saia do ATV pelo lado esquerdo ou para o lado do topo da
montanha. Em frente ao ATV (na direção do cume da
montanha) vire o guiador completamente para a esquerda.

5.

Enquanto trava com o travão de mão, liberte o gatilho do
travão de parque e deixe o ATV rodar lentamente para a sua
direita até ficar no sentido da descida.

6.

Bloqueie novamente o travão de parque e volte a subir
para o ATV. Mantenha-se sempre do lado no sentido do
topo da montanha e mantenha o peso corporal sempre
nesse sentido.

7.

Ligue o motor com a transmissão ainda em altas ou baixa.

8.

Liberte o travão de parque e arranque lentamente, controlando
a velocidade com o travão de mão, até o veículo estar numa
superfície relativamente plana.

Conduzir em superfícies escorregadias
Quando conduzir o ATV em superfícies escorregadias, tais como
trilhos com água ou com gravilha ou em temperaturas atmosféricas
muito baixas, tenha atenção ao seguinte:
1.

Não circule em terrenos demasiado duros, escorregadios ou
com terras soltas.

2.

Abrande quando conduzir em áreas escorregadias.

3.

Acione o modo de tração 4X4 antes de começar a perder
tração nas rodas.
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4.

Mantenha o nível de alerta elevad o de forma a evitar
situações mais perigosas que possam provocar
derrapagens.

5.

Nunca trave se o veículo estiver a derrapar. Corrija uma
derrapagem virando o guiador no sentido da derrapagem.

Conduzir sobre a água
O seu ATV pode circular sobre a água, desde que a
profundidade não ultrapasse o limite inferior dos pousa-pés.
Esteja sempre atento ao seguinte:
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ATENÇÃO

1.

Profundidade e corrente da água.

2.

Escolha um trajeto com as margens de inclinação gradual.

3.

Nunca utilize o ATV em águas profundas ou com muita
corrente.

4.

Após sair da água teste os travões travando levemente com
a manete até que o funcionamento esteja normal. A fricção
irá ajudar a secar as pastilhas. Se não for possível passar
sobre águas menos profundas, atente ao seguinte:

◆ Avance lentamente. Evite pedras e obstáculos.
◆ Distribua o seu peso cuidadosamente evitando movimentos
bruscos.
◆ Mantenha uma velocidade constante. Não curve, não pare
nem faça alterações repentinas de velocidade.
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Conduzir sobre obstáculos

Quando for necessário transpor um obstáculo tenha em atenção o
seguinte:
1.

Antes de iniciar a condução numa área desconhecida verifique
se existem obstáculos.

2.

Tenha atenção a solavancos, buracos e outros obstáculos
no terreno.

3.

Quando se estiver a aproximar de um obstáculo, reduza a
velocidade e esteja preparado para parar.

4.

Não tente passar por cima de obstáculos grandes, como
rochas ou troncos caídos.

5.

Solicite sempre ao passageiro de saia do veículo antes de
conduzir sobre um obstáculo que possa causar uma queda
ou a viragem do veículo.
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Subir montanhas
O manuseamento e a travagem são severamente afetados, pelo
que poderá haver perda de controlo do veículo e capotamento. Na
subida de montanha tenha em atenção o seguinte:
1.

Conduza na direção do topo da montanha.

2.

Evite terrenos demasiado íngremes.

Inclinação máxima:

Sem passageiro：25°

Com passageiro：15°

3.

Verifique cuidadosamente o terreno antes de começar a subir.

4.

Se o terreno for demasiado solto ou escorregadio, não suba.

5.

Mantenha sempre os pés no pousa-pés.

6.

Incline o peso do seu corpo para a frente. Se transportar um
passageiro, este deve agir da mesma forma.

7.

Avance a uma velocidade constante. Uma aceleração rápida
pode provocar o capotamento do veículo.
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Descer montanhas
Na descida de montanha tenha em atenção o seguinte:
1. Acione o modo de tração 4X4 4WD (se equipado) antes de
começar a descer. Evite terrenos demasiado inclinados.
Inclinação máxima:

Sem passageiro：25°

Com passageiro：15°

2.

Verifique cuidadosamente o terreno antes de começar a
descer.

3.

Desça uma montanha sempre com a transmissão em altas ou
baixas. Nunca desça com a transmissão em neutro.

4.

Abrande. Nunca desça uma montanha a grande velocidade.

5.

Desça a montanha a direito. Evite descer uma montanha num
ângulo que possibilite o capotamento do veículo.

6.

Transfira o seu peso para a parte de trás do veículo. O
passageiro deve agir da mesma forma.

7.

Aperte o travão lentamente para o auxiliar na descida.
Travagens mais firmes podem causar o bloqueio das rodas
traseiras, podendo resultar em perda de controlo.
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Conduzir em redor de uma montanha

Não é recomendada a condução em redor de montanhas. Esta
manobra pode provocar perda de controlo ou capotamento.
Evite este tipo de condução e só o faça quando for
estritamente necessário.
No caso de não ter alternativa, siga as seguintes indicações:
1.

Abrande.

2.

Evite a condução em redor de montanhas.

3.

Incline todo o peso do seu corpo para o lado de cima da
montanha, mantendo os pés nos pousa-pés.

4.

Se sentir o veículo a escorregar, rode o guiador para a parte de
baixo do vale, se for impossível pare o veículo e saia para o lado
de cima do vale.
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Estacionar numa superfície inclinada
Se possível, evite estacionar em superfícies inclinadas. Sempre que for
necessário estacionar nestas circunstâncias:

1.
2.
3.
4.

Pare o motor.
Coloque a transmissão em PARK.
Bloqueie o travão de parque.
Bloqueie sempre as rodas traseiras no lado da descida.

Travagem

1.

Liberte por complete o gatilho de acelerador. (Quando liberta o
gatilho e a velocidade do motor abranda até quase ao ralenti, o
veículo não tem a capacidade de travar com o motor.)
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2.

2.
Pressione uniforme e firmemente o pedal de travão.
Pratique arrancar e parar (utilizando os travões) até que se
sinta familiarizado com estes comandos.

Estacionar o veículo
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Pare o veículo numa superfície plana. Quando estacionar
numa garagem ou dentro de outra estrutura, certifiquese que a área é bem ventilada e que o veículo não fica
perto de qualquer fonte de ignição.
Coloque a transmissão em PARK.
Desligue o motor.
Bloqueie o travão de parque.
Liberte lentamente o pedal de travão e certifique-se que a
transmissão está em PARK antes de sair do veículo.
Remova a chave da ignição.

Diretrizes para rodagem do motor
O período de rodagem do motor é de 25 horas de trabalho ou 300
km. Durante o período de rodagem:
◆ Não utilize o acelerador a fundo.
◆ Evite pressionar o gatilho de acelerador a mais de 3/4
do seu curso.
◆ Evite o aceleramento contínuo.
O período de rodagem do sistema de travagem é de 200 km.
Os travões novos não terão total eficácia até que o seu período
de rodagem tenha terminado. Seja mais cuidadoso.

Durante este período evite acelerar a fundo, acelerações rápidas e
conduzir sempre à mesmas rpm.
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INSPEÇÃO PRÉ-CONDUÇÃO
Sempre que conduzir o seu ATV deverá fazer uma inspeção
prévia de forma a detetar qualquer potencial problema que
possa vir a ocorrer durante a condução. Através da inspeção
pré-condução pode verificar o desgaste dos componentes e a
sua deterioração.
Guie-se pela seguinte lista para verificar que o seu veículo se
encontra nas devidas condições de funcionamento.

Componentes a inspecionar
Componente
Sistema travagem /
folga da manete
Fluido travões
Travão auxiliar
Suspensão dianteira
Suspensão traseira
Pneus
Rodas/Porcas
Combustível
Líquido refrigeração
Indicadores
Interruptores

Observações

Pág.

Verificar funcionamento

P43

Verificar nível

P115~P118
P44
P126
P126
P119

Verificar funcionamento
Verificar/Lubrificar se necessário
Verificar/Lubrificar se necessário

Verificar desgaste e pressão ar
Verificar, garantir que o aperto das
P121
porcas é o indicado
Verificar nível
P46
Verificar nível
Verificar no painel
Verificar funcionamento

Ligar/desligar motor

Verificar funcionamento

Farol
Farolim/luz travão

Verificar funcionamento

P113
P48
P27
P29
P30
P30

Equipamentos

Verificar funcionamento
Utilização de capacete, luvas e roupa
P16~P17
de proteção

Reboque (opcional)

Verificar o cabo e o interruptor
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LIMITES DE CARGA & DIZETRIZES
Os suportes dianteiro e traseiro podem transportar carga tal como
a bola de reboque que se encontra na traseira do veículo.
Qualquer carga transportada irá afetar o funcionamento,
estabilidade e distância de travagem do ATV. Não exceda a
capacidade máxima de carga do veículo incluindo o condutor,
passageiro, carga, componentes e barra de tração. É importante
estar consciente que a carga pode escorregar ou cair e provocar
um acidente.
!

AVISO

◆ Siga rigorosamente as instruções apresentadas neste
manual relativamente ao transporte e reboque de
cargas. Antes de terminar de instalar o reboque, é
proibido operar o trator que tenha os acessórios
instalado.
◆ Nunca se coloque entre o veículo e o reboque.
◆ Reduza a velocidade e guarde uma distância de segurança
maior quando transporta cargas.
◆ As cargas devem ser transportadas nos suportes o mais
baixo possível. Demasiada carga nos suportes pode alterar
o centro de gravidade do veículo e reduzir a estabilidade de
condução.
◆ Fixe todos os acessórios antes de circular com o veículo.
Carga instável irá provocar condições de condução
instáveis, podendo originar perda de controlo do ATV.
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◆

◆

◆
◆

Capacidade máxima de carga
Nunca ultrapasse a capacidade máxima de carga.
Modelo

SGW570F-A2

SGW570F-A5

Suporte dianteiro

40KG

40KG

Suporte traseiro

60KG

60KG

Horizontal

300KG

350KG

Vertical

100KG

100KG

Tração
máxima
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Diretrizes
Siga as seguintes instruções quando fizer o transporte de cargas:
1.

Não exceda os pesos especificados nas etiquetas de aviso e
neste manual.

2.

Nunca transporte um passageiro nos suportes traseiro ou
dianteiro.

3.

Coloque a carga nos suportes o mais à frente possível. Assegurese que a carga nos suportes está devidamente presa antes de
iniciar a condução. Se a carga não estiver bem segura poderá
cair do veículo.

4.

Prenda firmemente toda a carga antes de iniciar a condução.

5.

Evite a condução em encostas ingremes quando transporta
carga ou circula com reboque.

6.

Circule com o veículo em baixas quando reboca cargas pesadas.

7.

Seja cuidadoso ao manobrar o veículo quando transporta carga.
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Reboque
O reboque é um acessório possível de instalar no ATV. Pode
remove-lo do veículo se não necessitar de o utilizar. Tenha em
atenção que o peso do reboque mais o peso da carga não podem
ser superiores à capacidade máxima de carga.
◆ A combinação dos pesos do suporte traseiro e do
suporte da bola de reboque não podem exceder o peso
máximo do suporte traseiro.
◆ O peso total da carga (condutor, passageiro, acessórios,
carga e reboque) não podem exceder a capacidade máxima
do veículo.

Quando é colocado um acessório ou reboque sobre a bola de
reboque:
Ou:
Passe o cabo através do
ponto de fixação e passeo de novo sobre si
mesmo.

Ou:
Coloque o gancho no seu ponto
de fixação. Esta alternativa deve
ser aprovada pelo fabricante do
reboque uma vez que o gancho
tem de ser suficientemente forte
para este tipo de utilização.
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bolt
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FUNCIONAMENTO DO GUINCHO
O seu veículo está equipado com guincho, portanto, leia este
manual antes de o utilizar e esteja familiarizado com o seu
funcionamento e com os cuidados a ter ao utilizá-lo.
!

AVISO

O utilizador deve ler e perceber todas as instruções de
funcionamento e avisos neste manual. Se as instruções e avisos não
forem rigorosamente cumpridos, o veículo pode danificar-se
seriamente e o utilizador ferir-se gravemente.

◆ A condução do veículo é proibida a menores de 16 anos.
◆ Antes ou durante a utilização do veículo, preste atenção às
condições de segurança e ao meio circundante que esteja ao
alcance do guincho.
◆ Não sobrecarregue o guincho. Assegure-se que todos os
equipamentos utilizados cumprem com a força de tração do
cabo. É recomendada a utilização de uma roldana opcional
para reduzir a carga no guincho, cabo e bateria.
◆ Quando a carga é pesada, tente não puxar por um longo
período de tempo. Os guinchos elétricos estão concebidos
apenas para utilização intermitente e não devem ser
utilizados sob carga constante. Não puxe cargas por mais de
1 minuto ou perto da carga nominal. Se o motor do guincho
aquecer demasiado, pare de puxar e aguarde alguns minutos
até arrefecer.
◆ Assegure-se que tem sempre, pelo menos, 5 voltas de cabo
enroladas no carreto do guincho.
◆ Nunca utilize o guincho nem para cima nem para baixo,
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evitando ângulos agudos, uma vez que pode danificar o cabo.
◆ Nunca prenda o cabo do guincho de volta a si mesmo,
caso contrário, o cabo irá danificar-se.
◆ Antes de utilizar o guincho, verifique que este se encontra
instalado corretamente e bem preso ao veículo.
◆ Antes de mover objetos pesados, verifique o cabo de aço para
evitar torções ou camadas de fios irregulares. A folga no cabo
deve ser devidamente ajustada quando o peso da carga é de
cerca de 100Kg.
◆ Quando puxa cargas, coloque um pano ou uma proteção no
cabo de aço, perto do gancho. Desta forma irá evitar que o
cabo de aço parta, prevenindo ferimentos graves ou danos.

◆ Não mova o guincho para o auxiliar a rebocar objetos
pesados, uma vez que é fácil entrar em sobrecarga e danificar
o cabo de aço.
◆ Com o guincho em funcionamento, mantenha-se sempre
afastado da “área de perigo” de todos os componentes
constituintes do guincho que estão a exercer força .
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◆ Quando o guincho está em carga, não se aproxime ou
passe por cima do cabo de aço.
◆ Quando utiliza o guincho para puxar cargas, coloque a
transmissão em Neutro, trave o veículo e coloque calços
em todos os pneus. Quando utiliza o guincho, o motor
deve estar em funcionamento para recarregar a bateria.
Nunca utilize o guincho se a tensão da bateria estiver
baixa.
◆ Nunca desligue o fornecimento de energia quando está a
puxar carga com o guincho.
◆ Após a operação, liberte a carga imediatamente e não
aperte o cabo.
◆ Mantenha-se afastado de cabos, ganchos e do guincho.
◆ Inspecione regularmente o estado do guincho, do gancho
e do cabo de aço. Ao manusear o cabo de aço, use luvas
grossas de couro. Não deixe o cabo de aço deslizar sobre
as suas mãos. Deve ser verificado se existe desgaste ou
danos nos fios do cabo de aço, se o cabo está comprimido
ou esmagado, gasto ou dobrado, uma vez que reduz
seriamente a capacidade de carga. Caso existam danos, o
cabo de aço deve ser substituído.
◆ Solte a embraiagem do guincho e remova o cabo do
guincho. Nunca coloque os dedos dentro do gancho
◆ Mantenha a tensão do cabo especificada de forma a que
o cabo possa ser enrolado na bobina e depois desenrolado.
◆ Não puxe cargas com o guincho se ingeriu bebidas
alcoólicas ou tomou drogas. Esteja alerta quando utiliza o
guincho. Se existir um problema deve desligar a bateria de
imediato e ser cuidadoso.
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◆ Utilize óculos, roupa isolante, calçado aderente, capacete de
proteção e luvas grossas de cabedal. Remova todos os
acessórios que possam ficar presos, originando ferimentos.
◆ Não transforme mecanicamente ou derreta qualquer
componente do guincho.
◆ Quando está a utilizar o guincho nunca se esqueça de
ligar o motor e colocar a transmissão em “N” para se
certificar que a bateria está a carregar.
◆ Quando o guincho está em funcionamento, o gasto de
energia é grande, pelo que deve subir no ATV e acelerar
ligeiramente de forma a evitar danos na bateria.
◆ O cabo do guincho e o veículo devem estar em linha reta.
Um ângulo muito grande mudará a direção da força de
tração, danificando o cabo.
◆ Se surgir ruído ou vibração fortes quando o guincho estiver
em funcionamento, pare de imediato.

!

AVISO

Ao liberar ou recuperar o cabo do guincho, ambas as extremidades
do cabo devem ser deixadas com comprimento suficiente para evitar
que o cabo seja demasiado enrolado para dentro ou para fora.
Quando o cabo estiver a ser recolhido para o guincho, mantenha uma
certa tensão para que este enrole suave e firmemente.
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Puxe o gancho sempre pela a fita. Não segure o gancho com as suas mãos.
Este procedimento é importante não só quando está a enrolar o cabo de
aço, como quando o está a desenrolar do guincho.
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!

Falhas na execução das instruções e cuidados de manutenção
poderão resultar em ferimentos graves ou morte. Siga as instruções
fornecidas neste manual.
Para um funcionamento seguro do ATV é essencial uma
manutenção adequada. Para o ajudar com a manutenção do seu
veículo, este capítulo do manual fornece-lhe um plano de
manutenções.
A tabela de manutenções apresentada tem como base o
funcionamento do veículo em condições normais. Se conduzir
frequentemente o veículo em terrenos difíceis, as manutenções
terão de ser mais regulares e completas. Conforme poderá
verificar, algumas das manutenções são simples e podem ser
executadas por si, caso disponha de conhecimentos e ferramentas
para tal.
As manutenções periódicas terão de ser executadas no seu
concessionário e dentro dos períodos indicados. Para além de
conhecimentos técnicos, o seu concessionário dispõe das
ferramentas necessárias para realizar as manutenções. As
manutenções devem ser registadas no Manual de Garantia e
Manutenção e, quando solicitado, o manual terá de ser
apresentado para propósitos de garantia.
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MANUTENÇÃO PERIÓDICA
O cumprimento das manutenções periódicas irá manter o seu veículo
em melhores condições de segurança e fiabilidade. Os procedimentos
e intervalos de manutenção são descritos na tabela apresentada nas
páginas seguintes.
Inspecione, limpe, lubrifique, ajuste ou substitua peças sempre que
necessário. Sempre que a inspeção evidencie a necessidade de
substituição de peças, utilize sempre peças de origem que poderá
adquirir através do seu concessionário.
Manutenção e ajustes são fundamentais. Recomendamos que se dirija
ao seu concessionário para as manutenções e ajustes ao seu ATV.
Os intervalos de manutenção apresentados são baseados numa
condução em condições normais. Veículos sujeitos a uso intensivo
devem ser inspecionados e intervencionados com mais frequência.

Uso intensivo é definido por:
◆ Condução frequente em lama, areia ou sobre água
◆ Condução frequente ou prolongada em ambientes com muitas poeiras
◆ Viagens curtas em clima frio
◆ Condução agressiva com o motor a elevadas rotações
◆ Condução prolongada a baixa velocidade com cargas pesadas
◆ Uso prolongado do veículo ao ralenti
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Legenda
SÍMBOLO DESCRIÇÃO
►

Execute estes procedimentos com mais regularidade
em caso de uso intensivo.
!

O incumprimento do plano de manutenção pode originar falhas nos
componentes e provocar graves ferimentos ou morte. As
manutenções periódicas devem ser executadas apenas pelos
concessionários oficiais da marca.
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TABELA DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA
Execute todas as manutenções de acordo com o intervalo que
ocorrer primeiro. Registe todas as manutenções no Manual de
Garantia e Manutenção.

Componente

INTERVALO DE MANUTENÇÃO
(o que ocorrer primeiro)
OBSERVAÇÕES
HORAS

PERÍODO

MI/KM

Direção

Pre-Condução

Suspensão FR

Pre-Condução

Faça inspeção visual,

Suspensão TR
Pneus/ Rodas/

Pre-Condução

teste ou verifique os

Pre-Condução

componentes. Faça

Porcas
Nível fluido travões

Pre-Condução

Sistema travagem

Pre-Condução

Gatilho acelerador

Pre-Condução

Nível óleo motor

Pre-Condução

Filtro de ar,
► pré-filtro

afinações e/ou agende
reparações sempre que
necessário

Inspecione; limpe com
Diário

frequência; substitua se
necessário

Líquido
refrigeração
Unidade EPS
(se equipado)

Diário

Diário

Verificar nível
Inspeção diária;
limpe regularmente
Verificar funcionamento;

Farol/ Farolim

Diário

aplicar massa quando
substituir as lâmpadas

►

Filtro de ar,
elemento

Semanal
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Inspecione; substitua se
necessário
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Intervalo de Manutenção
Componente

(o que ocorrer primeiro)
HORAS PERÍODO

►

OBSERVAÇÕES

MI/KM

Desgaste pastilhas

10 H

Mensal

100 (160) Inspecionar periodicamente

Bateria

20 H

Mensal

200 (320) Verificar; limpar; testar
Inspecionar; ligar e desligar a
chave para pressurizar a
bomba; verificar fugas ou
abrasão na linha do sistema

Sistema de
combustível

20 H

Subst. óleo motor

25 H

1M

200 (320)

► Cx. transmissão FR

25 H

1M

200 (320)

► Cx. transmissão TR

25 H

1M

200 (320)

50 H

3M

500 (800)

Coletor de
admissão

50 H

6M

Correia

50 H

6M

500 (800)

Sistema de
refrigeração

50 H

6M

1000(1600)

► Subst. óleo motor

100 H

6M

1000(1600) Substituir óleo e filtro

Linhas de óleo e
►
fixações

100 H

6M

1000(1600)

► Cx. transmissão FR

100 H

12 M

1000(1600) Substitua o óleo

► Cx. transmissão TR

100 H

12 M

1000(1600) Substitua o óleo

12 M

Ligar e desligar a chave para
pressurizar a bomba; verificar
fugas ou abrasão nas linhas ou
1000(1600)
componentes do sistema;
substitua as linhas a cada 2
anos.

►

►

Lubrificação geral

Sistema de
combustível/ﬁltro

100 H

Mensal
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Substituir óleo e filtro
utilizados na rodagem
Verificar nível do óleo de
rodagem
Verificar nível do óleo de
rodagem
Lubrificar as fixações, pivôs,
cabos, etc.
Verificar o coletor para evitar
fugas de ar
Inspecionar; ajustar; substituir
quando necessário
Inspecionar líquido de
refrigeração sazonalmente;
testar pressão anualmente
Inspecionar fugas e fixações
soltas

MANUTENÇÃO
INTERVALO MANUTENÇÃO
(o que ocorrer primeiro)
Componente

OBSERVAÇÕES

HORAS

PERÍODO

MI/KM

12 M

1000 (1600)

Inspecionar; limpar
superfície exterior

►

Radiador
(se equipado)

100 H

►

Tubos sistema
refrigeração (se
equipado)

100 H 12 M

1000 (1600)

Inspecionar fugas

► Apoios de motor

100 H

12 M

1000 (1600)

Inspecionar

Escape/ coletor /
Ligações

100 H

12 M

1000 (1600)

Inspecionar; limpar;
substituir peças gastas

Vela

100 H

12 M

1000(1600)

Inspecionar; substituir
quando necessário

Embraiagem

100 H

12 M

1000 (1600)

Inspecionar; limpar;
substituir peças gastas

Rolamentos das
rodas FR

100 H

12 M

1000 (1600)

Inspecionar; substituir
quando necessário

Fluido travões

200 H

24 M

Tapa chamas

300 H

36 M

► Líquido
refrigeração
Folga de válvulas

2000(3200)
3000(4800)

60 M
500 H

Substituir a cada 2 anos
Limpar
Substituir líquido de
refrigeração

5000（8000） Inspecionar; afinar

Ralenti

Ajustar quando necessário

Ajuste da abertura
das rodas

Inspecionar
periodicamente; ajustar
quando os componentes
são substituídos

Alcance da luz

Ajustar quando necessário
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LUBRIFICAÇÃO
Verifique e lubrifique todos os componentes de acordo os
intervalos indicados na tabela de manutenções periódica. Os
componentes não listados na tabela devem ser lubrificados de
acordo com os intervalos gerais de lubrificação. O braço
oscilante é lubrificado de fábrica e não requer qualquer tipo de
lubrificação adicional. Contudo, os componentes com maior
utilização devem ser verificados e lubrificados com maior
regularidade.

Lubrificante

Tipologia

Capacidade

Verificar nível se estiver baixo,
adicionar.

Óleo de motor 10W/40-SL

2.4L

Óleo do
SAE 80W/90
diferencial FR

280mL

SAE 75W/90

Óleo do
diferencial TR

ou
SAE 80W/90

220mL（Sem
diferencial）

Substituir a
cada 2000km
(1200MI).

260mL（Com
diferencial）

Mantenha o
líquido a nível .

Líquido de
refrigeração
Fluido de
travões

Procedimento

Mantenha o
líquido a nível .

DOT4

Massa
lubrificante da
suspensão,
barra
estabilizadora

——
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Lubrificar
cones
de
lubrificação (3
max.) a cada
1000 km.
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BANCO
3

1 Banco

2 Gancho

2

1

3 Cablagem

1. Abra o gancho do banco localizado na parte traseira;
2. Levante o banco;
3. Remova a cablagem do alarme de condutor sentado do banco;
4. Retire o banco.

Debaixo do banco encontra-se a cablagem do alarme de condutor
sentado. Quando remover o banco não o puxe com demasiada força,
pois pode partir o cabo ou a ficha.
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CARENAGEM DO DEPÓSITO
3

2 1

1 Carenagem depósito 2 Mola de grelha
3 Parafuso sextavado
1.

Remova o banco (consultar pag. 98);

2.

Remova as duas molas de grelha na parte dianteira da
carenagem;

3.

Remova os dois parafusos sextavados na parte traseira da
carenagem;

4.

Levante a carenagem verticalmente;

Existem dois cabos de ligação da cablagem na parte inferior da
carenagem. Se for necessário remover completamente a carenagem,
retire as cablagens da ficha de ligação.
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REMOÇÃO DO CAPOT

Remover o capot do ATV:
O capot do ATV é de fácil remoção e a sua instalação é do tipo
mola de pressão, sendo que apenas será necessário levantar a
parte da frente do capot, não o removendo na totalidade.
Ao levantar o capot não o force demasiado de forma a evitar que
o capot bata na barra do suporte danificando, desta forma a
pintura.
O orifício para enchimento do líquido de refrigeração e a caixa de
fusíveis encontram-se debaixo do capot. Consulte a secção
respetiva deste manual para mais informações acerca do
procedimento para adição/substituição do líquido de refrigeração.
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REMOÇÃO DA CARENAGEM INFERIOR DO PAINEL DE
INSTRUMENTOS
1

3

2

1

Parafusos (2 pc)

2 Remover capot

3 Remover carenagem inferior do painel de instrumentos

Procedimento:
1.

Remover o capot 2 (consultar pág. 100).

2. Remover os 2 parafusos de fixação debaixo da carenagem
inferior 1 .
3. Remover a carenagem 3 .
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ÓLEO DE MOTOR
Verifique o nível do óleo e faça a respetiva substituição. O óleo
deve ser sempre verificado e substituído conforme os intervalos
recomendados. Certifique-se que está a utilizar o óleo de motor
recomendado. Sempre que faz mudança do óleo de motor deve
substituir também o filtro de óleo. Preste especial atenção ao
nível do óleo de motor. Com a temperatura atmosférica mais
baixa, se denotar que o nível do óleo está a subir, isso pode
indicar detritos no cárter. Se o nível de óleo começar a subir,
substitua o óleo de imediato. Se o problema persistir, contacte
o seu concessionário que o pode ajudar a determinar a causa
da subida do nível do óleo.
!

Circular com o veículo com o óleo de motor abaixo do nível, degradado
ou contaminado irá causar desgaste acelerado e problemas no motor,
podendo originar um acidente.
Execute sempre o plano de manutenções apresentado na tabela
periódica.
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Óleo recomendado
O filtro de óleo deve ser substituído sempre que é feita a
substituição do óleo de motor. Para este motor, o óleo
recomendado é 10W/40-SL. Siga as recomendações do fabricante
mediante a temperatura ambiental. Consulte o guia de lubrificação
do ATV para mais informação acerca dos lubrificantes a utilizar,
tipologia e quantidade.

!

ATENÇÃO

Misturar marcas ou utilizar óleos não recomendados pelo fabricante
podem causar graves danos ao motor. Utilize sempre óleo
recomendado. Nunca misture óleos de diferentes marcas.
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Nível do óleo de motor

Circular com o nível de óleo do motor incorreto pode provocar graves
danos no motor.
1.
2.
3.
4.
5.

Estacione o veículo numa superfície plana. Aguarde pelo menos
5 minutos para o óleo fluir de volta para a parte inferior do motor.
Coloque um pano de algodão debaixo da vareta enquanto a puxa
de forma a não pingar óleo.
Limpe o óleo da vareta.
Insira a vareta novamente por completo.
Coloque um pano de algodão debaixo da vareta enquanto a puxa
de forma a não pingar óleo e depois verifique o nível de óleo.

Verifique o nível conforme apresentado na imagem abaixo: O nível
de óleo deve estar entre a marca de nível máximo 1 e a marca
nível mínimo 2.

1 Marca nível max. 2 Marca nível. min. 3 Bujão de enchimento
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6.

Após limpar a vareta completamente, instale-a.

7.

8.

Se o nível do óleo estiver perto ou abaixo da marca de limite
mínimo, remova o banco (consultar pág. 98). Remova o
bujão de enchimento do óleo de motor 3 da tampa dianteira
direita do cárter e adicione óleo até à marca de nível
máximo (verificar na vareta).
Instale novamente o bujão e a vareta.

9.

Instale a carenagem, do depósito.

10. Instale o banco.

Substituição do óleo e filtro

Sempre que substituir o óleo substitua também o filtro.
!

AVISO

◆ O óleo de motor usado contém poluentes
potencialmente perigosos que podem provocar
problemas de pele como dermatites e cancro da
pele. Deve ter muito cuidado e evitar o contacto
prolongado e repetido com o óleo de motor usado.
Lave a pele com água e sabão para elimi nar todos
os resíduos de óleo.
◆ O óleo e filtro usados devem ser eliminados de
forma segura e de acordo com as leis ambientais.
Não os junte ao lixo doméstico, esgotos ou no solo.
◆ Mantenha o óleo de motor usado for a do alcance
das crianças.
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Óleo das caixas de transmissão frente/trás
Verifique e substitua o óleo das caixas de transmissão de acordo
com os intervalos indicados na tabela de manutenções
periódica.

Se o
barulho persistir, dirija-se ao seu concessionário

Utilize sempre óleo recomendado. A utilização de outro tipo de óleos
pode causar funcionamento incorreto ou danificar os componentes
do sistema.
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Óleo do diferencial frente/trás

1 Bujão de enchimento 2 O-ring 3 Bujão de descarga

Coloque o veículo numa superfície plana
1.

Coloque um recipiente debaixo do bujão de descarga para
recolher o óleo usado 3 ；

2.

Remova o bujão de descarga 3 e o O-ring 2 ；

3.

Especificação do binário de aperto：

Binário
4.

Bujão de descarga: 16~20N.m

Após o óleo ter sido drenado por completo, instale novamente o
bujão de descarga 3 e o novo O-ring 2.

O óleo usado é prejudicial para o meio ambiente. Coloque-o no
lixo de forma adequada e de acordo com as normas；
5.

Remova o bujão de enchimento 1 e o O-ring 2 ，adicione óleo
recomendado, o óleo deverá estar nivelado e ligeiramente abaixo
do orifício do bujão de enchimento.
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6.

Instale novamente o O-ring e o bujão de enchimento.

Especificação do binário de aperto:

Binário
7.

Verifique se existem fugas.

Coloque adequadamente o óleo no lixo.
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LÍQUIDO DE REFRIGERAÇÃO
O líquido de refrigeração circula no sistema de refrigeração do
motor de forma a reduzir o calor excessivo produzido durante
o funcionamento do motor e fazendo com que a temperatura
de funcionamento do motor seja a adequada. A manutenção do
líquido irá fazer com que o sistema funcione corretamente e
evitar congelamento, sobreaquecimento e corrosão. Poe este
motive, o líquido de refrigeração deve ser verificado com
regularidade.
A marca recomenda a utilização de uma solução 50/50 de
líquido e água neste ATV. Esta solução é recomendada para
quase todas as temperaturas de funcionamento e fornece uma
boa proteção contra a corrosão.

Adicionar líquido
O reservatório do líquido de refrigeração encontra-se no lado
esquerdo do veículo.
1.
2.

Verifique o nível do líquido no reservatório.
Se o nível for baixo, remova o tampão e adicione líquido,
conforme necessário. O nível deve estar sempre entre as
marcas de nível mínimo 2 e máximo 1 no recipiente (esta
verificação tem de ser feita com o líquido a frio).

3.

Remova o capot (consultar pág. 100);

4.

Desaperte o tampão e coloque o líquido de refrigeração
tendo em atenção ao nível que nunca deve exceder a marca
de nível máximo.

5.

Aperte novamente o tampão do recipiente.

6.

Instale novamente a carenagem inferior do painel de
instrumentos e o capot.
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1 Máximo

2 Mínimo
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SISTEMA DE TRAVAGEM
Este ATV está equipado com travões de disco hidráulicos. O travão
dianteiro é ativado movendo a manete de travão do lado direito
na direção do guiador. Estes travões ajustam-se automaticamente.
À medida que os discos de travão ficam gastos, o nível de fluido
de travões irá descer gradualmente, mas se o nível descer
repentinamente poderão existir fugas no sistema.
!

Verifique regularmente o nível do fluido de travões: excesso de óleo no
recipiente de óleo de travões pode aumentar a distância de travagem
ou broqueio dos travões, podendo resultar em acidente grave. O fluido
deve estar sempre a nível. O estado dos discos de travão também deve
ser verificado com regularidade: Se os discos estiverem gastos devem
ser substituídos.
Para manter o funcionamento correto do sistema de travagem
são necessárias as seguintes inspeções. Se fizer uma utilização
intensiva do travão, as inspeções devem ser mais frequentes.
1.

Mantenha o fluido sempre a nível.

2.

Verifique se existem fugas de fluido no sistema de travagem.

3.

Verifique se o curso da manete de travão é demasiado longo
ou se sente a manete demasiado suave.

4.

Verifique a segurança e estado dos discos de travão. Utilize
produtos recomendados para limpar qualquer vestígio de
gordura dos discos. Não utilize lubrificantes em spray ou
qualquer outro produto à base de petróleo. Se detetar
qualquer dano nos discos (rachadela, corrosão excessiva,
deformação) contacte de imediato o seu concessionário.
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Fluido de travões
Utilize sempre fluido de travões recomendado:

Fluido de travões

DOT4

Não é necessário fazer qualquer ajuste ao sistema de travagem.
Verifique regularmente o nível do fluido do travão auxiliar. Se o
nível estiver baixo, execute os seguintes procedimentos. O
recipiente do fluido encontra-se debaixo do capot.
1.

Remova o capot e a carenagem inferior do painel de
instrumentos. Consulte as pág. 101 para mais informações;

2.

Verifique o nível do fluido no recipiente:

3.

1 MÁXIMO
2 MÍNIMO
O nível adequado do fluido de travões é entre as marcas de
nível elevado e baixo. Se o nível for inferior à marca de nível
baixo, adicione fluido recomendado até que fique dentro
dos limites adequados.
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4.

Verifique o desgaste das pastilhas de travão.

O fluido de travões pode danificar os plásticos e as superfícies pintadas
e deve ser adicionado com cuidado. Se o fluido de travões entrar em
contacto com a pele ou olhos, lave imediatamente com água
abundante. Se não se sentir bem dirija-se ao hospital imediatamente.

Fluido de travões das rodas da frente
Verifique o nível de fluido de travões dianteiros na bomba de
travão na manete direita. Quando o nível do fluido de travões está
baixo execute o procedimento abaixo.

1.

Adicione fluido de travões sempre que necessário.

2.

Verifique o desgaste das pastilhas de travão.
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Pastilhas de travão
O desgaste das pastilhas de travão irá depender do tipo de
condução e das condições do piso. O desgaste das pastilhas de
travão é mais rápido em condições de humidade e com lama. Verifique
periodicamente o estado das pastilhas de acordo com as indicações
na tabela de manutenção. Caso a espessura das pastilhas de travão
seja igual ou inferior a 1.00 mm, devem ser substituídas por umas
pastilhas novas.
Padrão

5.0mm

Mínimo

1.0mm

Espessura das pastilhas
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PNEUS
Pressão de ar
Circular com pressão de ar incorreta nos pneus pode ter as
seguintes consequências:
◆ Redução da eficiência de consume de combustível
◆ Redução do conforto de condução e redução do tempo
de vida útil dos pneus
◆ Redução da segurança.
Siga as seguintes instruções para a verificação correta da pressão
de ar dos pneus:

Pressão de ar

Roda da frente

Roda de trás

recomendada

7.0psi（48.3kPa）

7.0psi（48.3kPa）

◆ A inspeção deve apenas ser feita com os pneus em frio.
◆ Para uma medição exata da pressão de ar dos pneus o
veículo deverá ter estado parado por um período de tempo
igual ou superior a 3 horas ou não ter circulado mais de
1,5 Km.
◆ Confirme a pressão de ar sempre cum um aparelho indicado.
A verificação a olho do pneu pode ser enganadora e uma
pressão incorreta de ar nos pneus pode alterar a condução e
desempenho do veículo.
◆ Após circular é normal que a pressão de ar nos pneus seja
superior. Não reduza a pressão de ar nesse momento.
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Rasto do pneu
◆ Verifique o perfil do pneu e encontre a marca “TWI”.
Localize o símbolo do triângulo e verifique os sinais de
desgaste no pneu. Confirme se o desgaste é regular ao
longo do pneu e, caso o limite mínimo tenha sido atingido,
substitua o pneu.

O pneu deve ser substituído quando:
◆ O pneu tem danos, como cortes, rachaduras profundas ou
alguma protuberância indicadora que existem danos no seu
interior.
◆ O pneu tem fugas de ar que não podem ser reparadas
devido à sua localização ou tamanho. Se tiver dúvidas
quando à viabilidade da reparação do pneu consulte o seu
concessionário.
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Substituição dos pneus
Quando o rasto do pneu atingiu o seu limite mínimo ou o pneu
está danificado devido a fatores externos deverá ser
substituído.

Desmontar os componentes da roda

Especificação do binário de aperto:

Binário
1.
2.
3.
4.

Porcas da roda: 70~80N.m

Desligue o motor.
Coloque o seletor de mudanças na posição "P".
Bloqueie o travão de parque.
Levante o veículo lateralmente com a ajuda de um cavalete
colocado debaixo do quadro do ATV.
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5.
6.

Alivie as 4 porcas do cubo da roda com ferramenta
adequada.
Remova a roda completa.
!

ATENÇÃO

Não estando devidamente apertadas, as porcas não prendem
convenientemente a roda, podendo esta cair durante a intervenção.
Certifique-se que aperta as porca com o binário indicado (70~80)N·m.
Não utilize qualquer tipo de lubrificação nos parafusos ou porcas. A
utilização de lubrificantes pode levar ao aperto excessivo das porcas,
originando danos na roda. Com a utilização do veículo, as porcas podem
começar a soltar-se, consequentemente a roda pode sair causando um
grave acidente. Limpe todos os vestígios de lubrificantes dos parafusos
e porcas da roda.

Características dos pneus
!

Não utilize rodas de dimensões diferentes daquelas apresentadas no
manual, uma vez que pode originar perda de controlo do veículo.

Pneumáticos

Roda da frente

Roda de trás

25×8-12

25×10-12

26×8-12

26×10-12

26×8-14

26×10-14
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AFINAÇÃO DO AMORTECEDOR
Existem vários tipos de amortecedores instalados nos ATV com
vários tipos de configurações. Proceda às afinações de acordo
com o amortecedor que tem instalado no seu ATV.

Amortecedor a óleo

1
2

6

3
4
5
1.

Existem 5 posições de ajuste utilizadas para diferentes
cargas transportadas ou condições de condução;

Posição 1 : Para transporte de cargas leves em terrenos planos;
Posição 2 : Posição standard;
Posição 3 ~ 5 : Quando a carga transportada é pesada, o
amortecedor deve ser afinado nestas posições;
2.

Utilize a ferramenta dos amortecedores 6 para ajustar a précarga da mola;
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!

ATENÇÃO

Quando ajustar a posição dos amortecedores certifique-se que tanto
o amortecedor esquerdo como o direito ficam na mesma posição;
aumente ou diminua uma posição de cada vez. Não tente fazer
grandes ajustes, uma vez que pode danificar o amortecedor.

Amortecedor a gás
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1 Afinação da compressão do amortecedor.
◆ Aumente a força de compressão do amortecedor
rodando o manipulo no sentido dos ponteiros do
relógio.
◆ Reduza a força de compressão do amortecedor
rodando o manípulo no sentido oposto ao dos
ponteiros do relógio.
2 Afinação da recuperação do amortecedor. Utilize

uma chave de fendas para ajustar a válvula.
◆ Aumente a velocidade de recuperação do amortecedor
rodando a válvula na direção“H”
◆ Reduza a velocidade de recuperação do amortecedor
rodando a válvula na direção“H”
3 Afinação da pré-carga da mola. Utilize uma chave

especial para fazer esta afinação.
◆ Reduza a pressão de compressão rodando a
contraporca e porca de afinação no sentido ascendente.
◆ Aumente a pressão de compressão rodando a porca e
contraporca de afinação no sentido descendente.
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LUBRIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO
A suspensão dianteira e traseira, o eixo de transmissão e barras
estabilizadoras contêm pontos de lubrificação. Está colocada
uma etiqueta informativa perto desses pontos.
Etiqueta de informação de lubrificação

Estes componentes no veículo necessitam de lubrificação
frequente, de acordo com o estipulado na tabela de
manutenção. A lubrificação reduz o desgaste das peças e
aumenta a sua vida útil.
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FOLES DE TRANSMISSÃO
Foles de transmissão frente

Foles de transmissão trás

Verifique se existem cortes, danos ou fuga de fluido pelos foles.
Caso seja necessário substituir os foles, contacte o se u
concessionário Segway.
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FILTRO DE AR
O veículo utiliza um filtro de ar de papel. Após alguma utilização
do veículo é necessário limpar o filtro de ar e, sempre que
necessário, o filtro deve ser substituído. Consulte a tabela de
manutenção periódica (pág. 94) para mais informações acerca de
intervalos e verificações. Em primeiro lugar, remova o filtro e
inspecione-o. Se o filtro contiver demasiado óleo ou poeiras terá
de ser substituído por um novo. Caso não exista vestígios de óleo
e a quantidade e poeiras seja residual, limpe convenientemente o
filtro.
Remover o filtro de ar

3

1 Tampa do filtro de ar

2 Ganchos da tampa do filtro de ar

3 Filtro

4 Dreno do filtro de ar
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A tampa da caixa do filtro de ar encontra-se na parte da frente
do banco; para a abrir deve seguir os seguintes passos:
1.

Pressione e mova para baixo os ganchos da tampa.

2.

Puxe para cima a parte frontal da tampa;

3.

Retire o filtro de ar usado.

4.

Limpe o filtro;

5.

(Se necessário substitua o filtro).

6.

Certifique-se que o filtro fica devidamente instalado e
seguro na caixa de filtro de ar.
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ILUMINAÇÃO
!

ATENÇÃO

Iluminação insuficiente resulta em visibilidade reduzida durante a
condução. Deverá ter atenção se existem luzes queimadas e, sempre
que existam substitui-las prontamente. Deve manter o vidro do farol e
farolim limpos. Certifique-se que as luzes estão bem ajustadas de
forma a garantia uma visibilidade ideal.

Substituição do farol
Iluminação em LED (nos modelos aplicáveis)
Os faróis LED possuem múltiplas luzes. Se alguma das luzes fundir,
contacte o seu concessionário para fazer a substituição.

Iluminação em Halogénio (nos modelos aplicáveis)
Se a lâmpada de halogénio fundir pode ser substituída.
Recomendamos que a substituição seja feita no seu concessionário
oficial Segway.
Caso lhe aconteça alguma das seguintes situações entre em
contacto com o seu concessionário:
◆ Água a escorrer na parte interior do farol.
◆ Água condensada no interior da lente do farol.
Caso apareça temporariamente água condensada no interior do
farol, não é considerado um defeito ou mau funcionamento do
mesmo.
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!

ATENÇÃO

Componentes quentes podem provocar queimaduras. Aguarde até que
as lâmpadas arrefeçam para fazer a intervenção.

Execute o seguinte procedimento:
1.

Remova o parafuso de expansão do farol e desmonte a
carenagem com uma ferramenta.

1
2

1 Carenagem do farol

2 Parafuso

2.

Rode no sentido dos ponteiros do relógio e remova a tampa do
farol.

3.

Remova a ficha da cablagem do farol e retire a lâmpada
danificada;
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4.

Instale a lâmpada nova no farol e ligue-o.

Teste se a lâmpada está a funcionar corretamente.
5.

Pressione a mola dos dois lados para a fazer saltar da
ranhura;

6.

Remova a lâmpada danificada
!

ATENÇÃO

Substitua a lâmpada por uma com a potência recomendada.

Instale a lâmpada nova no farol. O procedimento para
instalação é o oposto ao da remoção. Após a instalação, ligue
o farol e teste se tudo está a funcionar corretamente.
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Substituição do farolim/piscas traseiros
Procedimento para substituição das lâmpadas:
Remova a carenagem traseira.

1.

Desaperte o suporte do farolim.

2.

Desenrosque a lâmpada que necessita ser substituída no farolim
rodando-a no sentido dos ponteiros do relógio. Retire a lâmpada
danificada e substitua-a por uma nova lâmpada com a mesma
potência.

3.

Verifique se a nova lâmpada está a funcionar normalmente.

Ajuste dos máximos
O alcance dos máximos pode ser ligeiramente ajustado para
cima/baixo. Execute os seguintes procedimentos.
!

ATENÇÃO

As imagens que se seguem servem apenas como referência. O seu
veículo pode diferir ligeiramente das imagens apresentadas.
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1.

Coloque o veículo numa superfície plana a cerca de 10M
de uma parede lisa.

2.

Meça a altura entre o chão e o centro do farole faça uma
marca na parece com a mesma altura.

3.

Ligue o motor e ligue os máximos.

4.

Observe o foco. O feixe de luz mais intenso deve situar-se
5cm abaixo da marca colocada na parede. o condutor deve
estar sentado no banco quando este procedimento for feito.

Ajuste vertical do foco do farol
Para elevar o foco da luz rode o parafuso de ajuste no sentido
oposto ao dos ponteiros do relógio.
Para baixar o foco da luz rode o parafuso de ajuste no sentido
dos ponteiros do relógio.
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1 Parafuso de ajuste vertical

Ajuste horizontal do foco do farol
O foco do farol pode ser ligeiramente ajustado para a esquerda
ou direita.

1 Parafuso de ajuste horizontal
Para ajustar o foco da luz para a esquerda rode o parafuso de
ajuste no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio.
Para ajustar o foco da luz para a direita rode o parafuso de
ajuste no sentido dos ponteiros do relógio.
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VELA
Verifique o tipo de vela recomendado e a especificação da folga
da vela.
!

ATENÇÃO

Utilize sempre velas recomendadas.

Vela

Modelo

Folga da vela

CPR7EA/ B7RTC

0.6-0.8mm
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Verificação das velas
Pode verificar o mau ou bom funcionamento do motor através
do estado das velas. Verifique ou substitua a vela de acordo
com o estipulado na tabela de manutenção periódica.
!

ATENÇÃO

Nunca remova a vela enquanto o motor estiver ainda quente. O
sistema de escape ou o motor podem provocar graves queimaduras.
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TAPA CHAMAS
O tapa chamas impede que faíscas cheguem até outras partes
do
veículo.
Manutenções
regulares
previnem
a
acumulação de carvão, enquanto que manutenções
pouco frequentes reduzirem o desempenho do motor.
!

AVISO

Certifique-se que os coletores de escape não estão quentes e que o
motor não está a trabalhar. Deixe o sistema de escape arrefecer
completamente para evitar queimar-se.
Mantenha materiais inflamáveis afastados do sistema de escape.

O escape deve ser limpo periodicamente devido à acumulação
de carvão no seu interior.
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BATERIA
Devido aos efeitos naturais de descarga e ao consume de
alguns componentes elétricos, a bateria de 12V irá descarregar
gradualmente mesmo quando o veículo não está a ser utilizado.
Se o veículo estiver estacionado por um longo período de
tempo, a bateria pode descarregar completamente e não
aceitar carga novamente. Carregue a bateria pelo menos uma
vez a cada 30 dias. Isso ajudará a prolongar o tempo de vida
útil da bateria.
!

As baterias contêm ácido sulfúrico que é tóxico e corrosivo e produzem
gases inflamáveis e explosivos. Para reduzir o risco de ferimentos graves
ou morte deve ter em conta as seguintes precauções:
◆ Não fumar ou fazer faíscas perto da bateria.
◆ Evite o contacto do eletrólito com os olhos, pele e roupa.
◆ Utilize óculos de proteção em trabalhos perto da bateria.
◆ Mantenha fora do alcance das crianças.
Carregue sempre a bateria de 12V num espaço aberto e arejado. Nunca
carregue a bateria num espaço fechado e/ou com pouca ventilação.

Se derramar eletrólito remova-o imediatamente com uma solução
de uma colher de bicarbonato de sódio e um copo de água para
evitar danos no veículo.
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Remover a bateria
A bateria está localizada debaixo do banco. Consulte a pág. 98
do manual para mais informações acerca da remoção do banco.
Desligue a corrente do veículo antes de remover a bateria；

1 Parafusos M8*12 (2 PC)
2 Suporte da bateria
3 Borracha de proteção
4 Parafusos dos cabos positivo e negativo
5 Fêmeas dos cabos positivo e negativo
1.

Remova os parafusos do suporte da bateria 1；
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2.

Remova o suporte da bateria 2 ；

3.

Levante a borracha de proteção；

4.

Remova o parafuso do cabo negativo e retire o cabo preto
(negativo) da bateria.

5.

Remova o parafuso do cabo positivo e retire o cabo
vermelho (positivo) da bateria.

6.

Remova a bateria do veículo.

Carregar a bateria
!

ATENÇÃO

Quando colocar a bateria a carregar lembre-se que esta pode libertar
gases que são combustíveis e explosivos. Tenha em consideração as
seguintes precauções antes de carregar a bateria:

Carregue a bateria de forma lenta (5A ou inferior). Se a bateria for
carregada de forma rápida pode explodir.

Medidas a tomar em caso de emergência
1.

Colocar a pinça do cabo positivo no terminal positivo da
bateria do veículo.

2.

Colocar a pinça na outra ponta do cabo positivo no terminal
positivo da bateria de outro veículo.

3.

Colocar a pinça do cabo negativo no terminal negativo da
bateria de outro veículo.
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4.

Conforme apresentado, colocar a pinça na outra ponta do
cabo negativo no terminal negativo da bateria do veículo.

Instalar a bateria

1.

Limpe os cabos e terminais com uma escova de aço. A
corrosão pode ser removida com uma solução de uma colher
de bicarbonato de sódio e um copo de água. Limpe bem e
seque completamente.
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2.

Coloque a bateria na caixa da bateria.

3.

Ligue e aperte o cabo positivo (vermelho).

4.

Ligue e aperte o cabo negativo (preto).

5.

Instale o suporte da bateria;

6.

Aperte os parafusos do suporte da bateria;

7.

Verifique que os cabos estão devidamente instalados.
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FUSÍVEIS
Todos os circuitos no ATV têm fusíveis para protegerem os
sistemas elétricos de danos causados por um pico de corrente
(curto circuito ou sobrecarga).
Caso algum dos sistemas elétricos não esteja a funcionar pode
significar que o fusível correspondente rebentou. Se tal
acontecer, contacte o seu concessionário para um diagnóstico
correto da falha e respetiva reparação.

◆ Não utilize fusíveis com amperagem superior à recomendada.
◆ Nunca utilize cabos para substituir fusíveis. Não são permitidas
qualquer tipo de substituições, mesmo temporárias.
◆ Não modifique fusíveis ou caixas de fusíveis.
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Caixa de fusíveis
A caixa de fusíveis encontra-se debaixo do capot.
Abra os fechos do lado esquerdo e do lado direito e remova a
tampa da caixa de fusíveis.

Tenha em atenção a posição de instalação da tampa da caixa de
fusíveis.
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Fusível normal

Fusível rebentado

Distribuição e amperagem dos fusíveis/relés
Existe uma etiqueta na tampa da caixa dos fusíveis com
informação da distribuição dos fusíveis. Pode consultar
também a informação da amperagem dos fusíveis em caso de
necessidade de substituição.

Distribuição e amperagem dos fusíveis/relés
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Nº

Fusível/Relé

Potência

F1

Buzina e OBD ICU

5A

F2

Start ECU

5A

F3

Interruptor de flameout

10A

F4

2WD / 4WD

F5

Luz de presença do condutor

15A

F6

ICU-IG

7.5A

F7

DTS-IG

5A

F8

DTS

5A

F9

Canhão de ignição

5A

F10

EPS-IG

5A

F11

Tomada 12V/ Ficha USB

15A

F12

Iluminação lado esquerdo

7.5A

F13

Bomba de combustível

10A

F14

Farol

25A

F15

Iluminação lado direiro

7.5A

F16

Ventoinha

15A

F17

Injetor de combustível

10A

F18

ECU

10A

F19

Sensor de oxigénio

10A

10A（Sem diferencial）
20A（Com diferencial）
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F20

Bobine

10A

F21

Fusível principal

F22

EPS

R1

Relé 1 do 2WD/4WD

12V 20A

R2

Relé DTS

12V 20A

R3

Relé IG

12V 20A

R4

Relé principal

12V 20A

R5

Relé 2 do 2WD/4WD

12V 20A

R6

Relé ECU-4WD (equipamento opcional)

12V 20A

R7

Relé de médios

12V 20A

R8

Relé de máximos

12V 20A

R9

Relé de arranque

12V 20A

R10

Relé da luz diurna

12V 20A

R11

Relé da bomba de combustível

12V 20A

R12

Relé da ventoinha

12V 20A

30A or 50A
50A
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CUIDADOS COM O VEÍCULO
A limpeza com máquinas de alta pressão de água pode danificar
componentes, pintura e até remover autocolantes do veículo.
1.

Tape a saída de escape antes de começar a lavar o ATV.

2.

Para lavar o ATV, encha um balde com água e
detergente neutro e suave, como por exemplo,
detergente da loiça ou detergente apropriado para lavar
veículos.

3.

Lave o ATV com uma esponja ou um pano suave.

4.

Após a lavagem, passe água limpa para eliminar quaisquer
resíduos. Se o detergente não for completamente removido
pode originar corrosão em alguns componentes.

5.

Seque o ATV com um pano macio para prevenir depósitos e
manchas de água.

6.

Como precaução, conduza o ATV de forma lenta e trave várias
vezes. Isto ajudará a secar os travões e a restabelecer o
desempenho normal dos travões.

Limpeza do veículo
Lave sempre o veículo logo após ter circulado em ambientes
corrosivos ou com sal.
É recomendada a limpeza com aerossóis regulares. Siga as
instruções na embalagem.
Conselhos de limpeza
Evite o uso de materiais duros pois podem danificar o
acabamento. Faça a limpeza e o polimento regulares do veículo.
Panos de limpeza velhos ou sujos podem conter partículas e
riscar o acabamento do veículo.
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MANUTENÇÃO

Armazenamento do veículo
Quando o veículo não for utilizado por um longo período de
tempo deve ser armazenado de forma adequ ada. Deve
estacionar o veículo e limpá -lo. Caso não exista a
possibilidade de o armazenar numa gara gem é recomendada
a utilização de uma capa adequada.
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ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SGW570F-A2/SGW570F-A5
Modelo
Item
SGW570F-A2

SGW570F-A5

Comprimento

2200mm

2350mm

Largura

1280mm

1280mm

Altura

1320mm

1430mm

Distância entre eixos

1300mm

1450mm

Distância ao solo

270mm

270mm

Diâmetro de viragem

7000mm

8000mm

Peso em vazio（sem
óleos e combustível）

390kg

398kg

Carga suporte FR

40kg

Carga suporte TR

60kg

Capacidade de
reboque

300kg

Modelo do motor

199MS

Motor

Quatro tempos, monocilindro,
refrigerado a água, vertical, dupla
árvore de cames à cabeça
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Diâmetro × curso

99×73.6

Cilindrada

567ml

Compressão

10.6:1

Potência máxima

32.5kw / 7000 rpm

Binário máximo

48N·m / 5500 rpm

Ralenti

1400±140r/min

Sistema de arranque

Elétrico

Lubrificação

Lubrificação pressurizada

Óleo de motor

10W/40-SJ

Capacidade de óleo
de motor (com filtro
substituído）

2.4L

Capacidade de óleo
de motor (sem filtro
substituído)

2.2L

Óleo do diferencial FR

SAE 80W/90 GL-5

Capaciade de óleo

280ml

Óleo da transmissão
traseira

SAE 75W/90/GL-5
SAE 80W/90 GL-5
220mL（Sem diferencial）
260mL（Com diferencial）

Capaciade de óleo
Filtro de ar

Papel

Tipo de depósito de
combustível

Depósito de plástico anti-chama
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Capacidade depósito

23L

Capacidade da reserva

4.5L

Corpo de injeção

D42

Tipo da vela

CPR7EA / B7RTC

Folga da vela

0.6~0.8mm

Sistema de transmissão

CVT

Sequência de
passagens de caixa

L-H-N-R-P

Relação de velocidade 0.648~2.976
Relação transmissão L 5.34
Relação transmissão H 3.08
Relação marcha atrás

4.40

Tipo de pneus

Pneus a vácuo

Pneumáticos FR

25×8-12/26×8-12/26×8-14

Pneumáticos TR

25×10-12/26×10-12/26×10-14

Pressão de ar FR

48.3kPa

Pressão de ar TR

48.3kPa

Sistema de travagem

Disco de travão duplo à frente e
duplo atrás

Pedal travão

Pedal lado direito

Travão dianteiro

Manete lado direito
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Óleo de travões

DOT4

Suspensão FR

Duplos triângulos de suspensão

Suspensão TR

Duplos triângulos de suspensão

Amortecedor
dianteiro

Mola + amortecimento a óleo

Amortecedor

Mola + amortecimento a óleo

traseiro

Mola + amortecimento a ar

Curso suspensão FR

185mm

Curso suspensão TR

210mm

Sistema de injeção

ECU

Stator

450W / 5500 rpm

Bateria

12V 32Ah

Farol

LED 13.2W

H4 55W/60W

Piscas dianteiros

LED 2.64W

4.8W

Iluminação diurna

LED 28.8W

4.2W

Luz de presença

LED 12W

0.5W

Piscas traseiros

LED 2.64W

10W

Luz estacionamento

LED 3.96W

21W

Farolim

LED 0.61W

10W/5W

Luz de matrícula

5W

Mola + amortecimento a ar
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NÚMERO DE QUADRO (VIN)
Escreva o número de quadro e o número de motor nos espaços
abaixo. Estes números são necessários para encomendas de
peças nos concessionários oficiais da marca u para referência em
caso de roubo do veículo.
O número de identificação do veículo (VIN) encontra-se no
quadro por debaixo do banco, conforme apresentado na
imagem.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

VIN

Nº DE MOTOR
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ESPECIFICAÇÕES

CHAPA DE IDENTIFICAÇÃO
A chapa de identificação está localizada por debaixo do
suporte traseiro, do lado esquerdo.
Na chapa está
apresentada a informação básica do veículo, como o VIN.
É necessária a informação do VIN para a ativação do veículo
pela primeira vez.

%-1
%-2
%-3
%-4
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ESPECIFICAÇÕES

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Problemas na correia e variador .................162
Motor não gira ................................................ 164
Motor para ou perde potência ........................ 165
Motor gira, mas não arranca .......................... 165
Falha na ignição do motor ........................... 166
Funcionamento irregular do motor ................. 167
Motor para ou perde potência ........................ 169

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Com todos os desafios que pode encontrar em todo o tipo de
terrenos, existe a possibilidade de algo não correr bem. Esta
secção oferece conselhos práticos para o ajudar a resolver uma
variedade de problemas. Leia esta secção antes de conduzir o
veículo.

Problemas na correia e variador
Problema

Solução

Subir com o ATV para
um
reboque
ou
carrinha em altas

Nestas situações coloque a
transmissão em baixas para evitar
que a correia se danifique.

Arrancar com o veículo
nem subidas íngremes

Para
arrancar
em
subidas
íngremes utilize baixas ou saia do
ATV (com o travão de parque
acionado) e faça inversão do
sentido de marcha (pág. 74)

Conduzir a RPM baixas
ou a baixa velocidade
(a aproximadamente
5-10 km/h)

Conduza a velocidade mais
elevada ou em baixas.

Aquecimento
insuficiente do ATV
quando exposto a
temperaturas baixas
Engrenar mudanças de
forma lenta e suave

Aqueça bem o motor antes de
começar a circular; a correia ficará
mais flexível e não irá queimar tão
facilmente.
Utilize acelerador de forma rápida
e eficaz para ativar o variador

Rebocar carga a baixas
RPM/baixa velocidade

Utilize a transmissão em baixas.

Utilização
neve, etc.

Utilize a transmissão em baixas.

em

terra,
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Problema

ATV preso na
lama ou neve

Subir sobre grandes
objetos partindo de
uma posição parada

Solução
Coloque a transmissão em baixas e
utilize o cuidadosamente acelerador
de forma rápida e agressiva para
ativar o variador. AVISO: Utilização
do acelerador em excesso pode
levar a perda de controlo ou
capotamento do ATV.
Coloque a transmissão em baixas e
utilize o cuidadosamente acelerador
de forma rápida e agressiva para
ativar o variador. Utilização do
acelerador em excesso pode levar
a
perda
de
controlo
ou
capotamento do ATV.

Deslizamento
da
correia devido a
água ou neve no
sistema CVT

Seque o sistema CVT

Mau funcionamento
da embraiagem

Contacte o seu concessionário para
inspecionar os componentes da
embraiagem
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Motor não gira
Problema

Solução

Fraco desempenho do
motor

Necessária a verificação dos
sistemas de combustível, injeção e
verificação das velas. Contacte o
seu concessionário.

Fusível térmico aberto

Repor estado do fusível

Tensão da bateria baixa Recarregue a bateria a 12.5 VDC
Ligações da bateria
soltas

Verifique as ligações e aperte

Ligações da solenoid
soltas

Verifique as ligações e aperte

Combustível de fraca
qualidade ou com
baixas octanas

Abasteça sempre com combustível
recomendado

Ponto de ignição
incorreto

Contacte o seu concessionário

Folga da vela ou
Corrija a folga ou substitua a vela.
temperatura incorretas Contacte o seu concessionário
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Motor para ou perde potência
Problema

Solução

Sobreaquecimento do
motor

Contacte o seu concessionário

Motor gira, mas não arranca
Problema

Solução

Sem combustível

Reabasteça

Válvula ou filtro de
combustível entupidos

Inspecione e limpe ou substitua

Água no combustível

Contacte o seu concessionário

Válvula de combustível
não funciona
Combustível não
recomendado

Contacte o seu concessionário
Contacte o seu concessionário

Velas sujas ou
defeituosas

Contacte o seu concessionário

Vela sem faísca

Contacte o seu concessionário

Cárter com água ou
combustível

Contacte imediatamente o seu
concessionário
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Injetor de combustível
entupido

Contacte o seu concessionário

Tensão da bateria baixa Recarregue a bateria a 12.5 VDC
Falha mecânica

Contacte o seu concessionário

Falha na ignição do motor
Problema

Solução

Faísca da vela fraca

Contacte o seu concessionário

Folga da vela ou
Contacte o seu concessionário
temperatura incorretas
Combustível não
recomendado

Contacte o seu concessionário

Instalação incorreta
dos cabos de vela

Contacte o seu concessionário

Ponto de ignição
incorreto

Contacte o seu concessionário

Falha mecânica

Contacte o seu concessionário
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Funcionamento irregular do motor
Problema
Velas sujas
defeituosas

Solução
ou

Cabos de vela gastos
ou defeituosos

Contacte o seu concessionário
Contacte o seu concessionário

Folga da vela ou
Contacte o seu concessionário
temperatura incorretas
Ligações da ignição
soltas
Presença de água no
combustível

Verifique as ligações e aperte
Contacte o seu concessionário

Tensão da bateria baixa Recarregue a bateria a 12.5 VDC
Linha de ventilação de
combustível torcida ou
obstruída

Contacte o seu concessionário

Combustível não
recomendado

Contacte o seu concessionário

Filtro de ar entupido

Inspecione e limpe ou substitua

Mau funcionamento do
limitador de velocidade
em marcha atrás

Contacte o seu concessionário
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Outras falhas
mecânicas

Contacte o seu concessionário

Filtro de combustível Substituir o filtro
entupido
Injeção de óleo
incorreta

Contacte o seu concessionário
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Motor para ou perde potência
Problema

Solução

Sem combustível

Reabasteça

Linha de ventilação de
combustível torcida ou
obstruída

Contacte o seu concessionário

Água no combustível

Contacte o seu concessionário

Velas sujas ou
defeituosas

Contacte o seu concessionário

Cabos de vela gastos
ou defeituosos

Contacte o seu concessionário

Folga da vela ou
Contacte o seu concessionário
temperatura incorretas
Ligações da
ignição soltas

Verifique as ligações e aperte

Tensão da bateria baixa Recarregue a bateria a 12.5 VDC
Filtro de ar entupido
Mau funcionamento do
limitador de velocidade
em marcha atrás

Outras falhas
mecânicas

Inspecione e limpe ou substitua
Contacte o seu concessionário

Contacte o seu concessionário
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EMISSÃO DE GASES POLUENTES
FONTE DAS EMISSÕES DE ESCAPE .......................... 171
SISTEMA DE CONTROLO DE EMISSÕES DE GASES DE
ESCAPE ............................................................................171
SISTEMA DE CONTROLO DE EMISSÃO DE GASES PELO
CÁRTER............................................................................ 171
SISTEMA DE CONTROLO DE RUÍDO ..............................171

EMISSÃO DE GASES POLUENTES

FONTE DAS EMISSÕES DE ESCAPE
O processo de combustão produz monóxido de carbono (CO), óxidos
de nitrogénio (NOx) e hidrocarbonetos (HC). O controlo dos óxidos de
nitrogénio e hidrocarbonetos é muito importante uma vez que, sob
determinadas condições, pode ocorrer uma reação quando submetidos à
luz solar formando nevoeiro fotoquímico. O monóxido de carbono não
reage da mesma forma, no entanto, é tóxico.

SISTEMA DE CONTROLO DE EMISSÕES
DOS GASES DE ESCAPE
O sistema de controlo de emissões de gases de escape inclui um
sistema PGM-F e um sensor de oxigénio.
Conforme descrito na tabela de manutenções periódica, o sistema
deve ser inspecionado, no entanto, não devem ser feitas qualquer
tipo de alterações ao sistema.
O sistema de controlo de emissões de gases de escape está
separado do sistema de controlo de emissões de gases pelo cárter.

SISTEMA DE CONTROLO DE EMISSÃO
DE GASES PELO CÁRTER
O motor está equipado com um sistema de cárter fechado de
forma a prevenir a emissão de gases para a atmosfera. Uma parte
dos gases libertados são enviados para a câmara de combustão
através do filtro de ar.

SISTEMA DE CONTROLO DE RUÍDO
Não faça alterações aos componentes do motor, admissão de ar ou
escape, de forma a cumprir com os requisitos legais no que diz
respeito aos níveis de ruído emitido.
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EMISSÃO DE GASES POLUENTES
Declaração de exposição do condutor ao ruído
O abaixo assinado: Zhu kun, Diretor Geral
Nome da empresa e morada do fabricante:
SEGWAY TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 395, Xiacheng South Road, Wujin National High-tech
Industrial Development Zone, Changzhou, Jiangsu, China
Vem pela presente declarar que:
Para o seguinte veículo:
Fabricante: SEGWAY
Tipo: SGW570F-A2
Variante(s): SGW570F-A2
Versão(ões): A, B
Categoria, subcategoria e índice de velocidade:
Variante/Versão: SGW570F-A2/A : T3a
Variante/Versão: SGW570F-A2/B : T3b
A exposição do condutor aos níveis de ruido é 90.0 dB(A)
(Limite: 90 dB(A)) de acordo com o método de teste 1 e
conformidade com: secção 2 do anexo XIII da EU 1322/2014.

Local: Changzhou, China

Data: 10 de Agosto de 2020

Assinatura:
Nome e cargo na empresa: Zhu kun, Diretor Geral
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EMISSÃO DE GASES POLUENTES
Declaração de vibração
O abaixo assiando: Zhu kun, Diretor geral
Nome da empresa e morada do fabricante:
SEGWAY TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 395, Xiacheng South Road, Wujin National High-tech
Industrial Development Zone, Changzhou, Jiangsu, China
Vem pela presente declarar que:
Para o seguinte veículo:
Fabricante: SEGWAY
Tipo: SGW570F-A2
Variante(s): SGW570F-A2
Versão(ões): A, B
Categoria, subcategoria e índice de velocidade:
Variante/Versão: SGW570F-A2/A : T3a
Variante/Versão: SGW570F-A2/B : T3b
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EMISSÃO DE GASES POLUENTES
Declaração de vibração
O valor do nível de vibração medido de acordo com o anexo
XIV da EU 1322/2014
Peso do condutor

59±1kg

98±5kg

awS m/s2

Teste 1

1.14

Teste 2

1.16

Média aritmética

1.15

Teste 1

1.10

Teste 2

1.12

Média aritmética

1.11

Requisitos
Divergência <10%
entre os testes 1/2
e média aritmética,
awS<1.25 m/s2

Divergência <10%
entre os testes 1/2
e média aritmética,
awS<1.25 m/s2

awS: do valor quadrático médio da vibração do banco com a
aceleração medido durante o teste em estrada.
Local: Changzhou, China

Data: 10 de Agosto de 2020

Assinatura:
Nome e cargo na empresa: Zhu kun, Diretor Geral
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EMISSÃO DE GASES POLUENTES
Declaração de exposição do condutor ao ruído
O abaixo assinado: Zhu kun, Diretor geral Noe da
empresa e morada do fabricante:
Segway technology co., Ltd.
No. 395, Xiacheng South Road, Wujin National High-tech
Industrial Development Zone, Changzhou, Jiangsu, China
Vem pela presente declarar que:
O seguinte veículo:
Fabricante: SEGWAY
Tipo: SGW570F-A5
Variante(s): SGW570F-A5
Versão(ões): A, B
Categoria, subcategoria e índice de velocidade:
Variante/Versão: SGW570F-A5/A : T3a
Variante/Versão: SGW570F-A5/B : T3b
A exposição do condutor aos níveis de ruido é 90.0 dB(A)(Limite:
90 dB(A)) de acordo com o método de teste 1 e conformidade com:
secção 2 do anexo XIII da EU 1322/2014.

Local: Changzhou, China Data: 10 de Agosto de 2020
Assinatura:
Nome e cargo na empresa: Zhu kun, Diretor Geral
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EMISSÃO DE GASES POLUENTES
Declaração de vibração
O abaixo assiando: Zhu kun, Diretor geral
Nome da empresa e morada do fabricante:
SEGWAY TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 395, Xiacheng South Road, Wujin National High-tech
Industrial Development Zone, Changzhou, Jiangsu, China
Vem pela presente declarar que:
Para o seguinte veículo:
Fabricante: SEGWAY
Tipo: SGW570F-A5
Variante(s): SGW570F-A5
Versão(ões): A, B
Categoria, subcategoria e índice de velocidade:
Variante/Versão: SGW570F-A5/A : T3a
Variante/Versão: SGW570F-A5/B : T3b

176

EMISSÃO DE EMISSÃO
GASES POLUENTES
DE GASES POLUENTES
Declaração de vibração
O valor do nível de vibração medido de acordo com o anexo XIV
da EU 1322/2014
Peso do condutor

59±1kg

98±5kg

awS m/s2

Teste 1

1.14

Teste 2

1.16

Média aritmética

1.15

Teste 1

1.10

Teste 2

1.12

Média aritmética

1.11

Requisitos
Divergência <10%
entre os testes 1/2
e média aritmética,
awS<1.25 m/s2

Divergência <10%
entre os testes 1/2
e média aritmética,
awS<1.25 m/s2

awS: do valor quadrático médio da vibração do banco com a
aceleração medido durante o teste em estrada.
Local: Changzhou, China

Data: 10 de Agosto de 2020

Assinatura:
Nome e cargo na empresa: Zhu kun, Diretor Geral
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GARANTIA

PERÍODO DE GARANTIA
SEGWAY TECHNOLOGY CO., LTD oferece uma GARANTIA
LIMITADA sobre todos os componentes do seu veículo contra
defeitos de material ou mão de obra. A SEGWAY oferece DOIS
(2) ANOS de garantia de utilização do veículo. A garantia, que
tem início no dia de levantamento do veículo no concessionário,
cobre o custo das peças e mão-de-obra da reparação ou
substituição das peças com defeito.
Esta garantia é transferível para outra pessoa durante o período
de vigência. Para alteração dos dados de proprietário basta
dirigir-se ao seu concessionário SEGWAY. Tal transferência não
estenderá o prazo original da garantia.

ATIVAÇÃO DA GARANTIA
No momento da compra do veículo deve ser feita a ativação do
período de garantia do veículo. A partir do momento em que a
SEGWAY receba os dados o veículo ficará com 2 anos de garantia.

EXCLUSÕES DE GARANTIA
O seguinte não está abrangido sobre qualquer tipo de garantia:
1.

Desgaste normal do material.

2.

Manutenção períodica.

3.

Danos causados por falta de manutenções e falta de cuidados
no manuseamento e armazenamento do ATV.
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4.

Danos resultantes da remoção de peças, reparações e
manutenções incorretas, utilização de peças não aprovadas
pela SEGWAY ou manutenções em oficinas fora da rede de
concessionários autorizados.

5.

Danos causados por utilização anormal ou abusiva,
negligência ou operação do ATV de maneira
inconsistente com o recomendado neste manual.

6.

Danos causados por acidentes, imersão do ATV, fogo,
roubo, vandalismo ou qualquer força maior.

7.

Condução com combustíveis, óleos ou lubrificantes
não indicados para este veículo. (consulte a secção
“Lubrificação” neste manual).

8.

Oxidação ou corrosão resultantes da utilização em água
salgada ou de materiais corrosivos.

9.

Danos provocados por corridas ou qualquer outra atividade
de competição.

10. Danos resultantes de alterações feitas ao veículo que
interfiram com o seu funcionamento, desempenho e
durabilidade, ou o veículo alterado de forma a modificar a
sua finalidade.

CONDIÇÕES DE GARANTIA
A garantia exclui qualquer tipo de falhas que não sejam causadas
por defeitos no material ou de fabrico. Na garantia não estão
cobertos componentes consumíveis, de desgaste geral, peças
expostas a superfícies de fricção, tensões, condições ambientais
e/ou contaminação e utilizadas para fins diferentes daqueles para
os quais foram concebidas. Na listagem de componentes não
abrangido pela garantia constam, entre outros, ou seguintes:
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• Baterias

• Filtros

• Rolamentos

• Superfícies com e sem acabamento

• Componentes de travegem

• Lâmpadas

• Casquilhos

• Componentes/fluidos

• Componentes corpo
acelerador
• Disjuntores / fusíveis

hidráulicos
• Lubrificantes
• Vedantes

• Embraiagem e componentes • Componentes do banco
• Liquidos de refrigeração

• Velas

• Correias

• Componentes da direção

• Componentes eletrónicos

• Componentes da suspensão

• Componentes do motor

• Jantes e pneus

A garantia não cobre perdas ou despesas pessoais, incluindo,
quilometragem, custos de transporte, hotéis, refeições, taxas
de envio ou de manuseamento, recolhas ou entregas de
produto, veículo de substituição, tempo de imobilização do
veículo, perda de lucros, perda de tempo de férias ou tempo
pessoal.
AS SOLUÇÕES DEFINIDAS NESTA GARANTIA LIMITADA SÃO AS
ÚNICAS SOLUÇÕES DISPONÍVEIS A QUALQUER PESSOA PELA
VIOLAÇÃO DESTA GARANTIA. A SEGWAY NÃO TERÁ NENHUMA
RESPONSABILIDADE EM RELAÇÃO A QUALQUER PESSOA, POR
DANOS INCIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS OU ESPECIAIS DE
NENHUMA NATUREZA, QUER ELES SURJAM DEVIDO A UMA
GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA OU QUALQUER OUTRO
CONTRATO, NEGLIGÊNCIA OU PREJUÍZO OU DE OUTRA FORMA.
ESSA EXCLUSÃO DE DANOS CONSEQUENCIAIS, INCIDENTAIS E
ESPECIAIS É INDEPENDENTE E DEVE CONTINUAR EM VIGOR MESMO
MEDIANTE A DESCOBERTA DE QUE A SOLUÇÃO EXCLUSIVA NÃO
CUMPRIU O SEU PROPÓSITO ESSENCIAL.
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TODAS AS OUTRAS GARANTIAS IMPLÍCITAS (INCLUINDO, MAS NÃO
SE LIMITANDO, À GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDADE E
ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO) SÃO LIMITADAS NA DURAÇÃO
AO PERÍODO DE GARANTIA MENCIONADO NESTE DOCUMENTO. A
SEGWAY ISENTA-SE DA RESPONSABILIDADE DE TODAS AS
GARANTIAS EXPRESSAS NÃO INDICADAS NESSA GARANTIA.

182

GARANTIA

REGISTO DE MANUTENÇÃO
Use a tabela a seguir para registrar a manutenção periódica.
VIN

Data

Km o Horas
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Serviço
executado

