


Este manual contém as informações gerais, estrutura básica, e procedimentos  gerais de 

operação, ajustes, manutenção e resolução de problemas do ciclomotor.  Ele irá ajudá-lo a 

se familiarizar com todas as condições para o melhor uso do seu ciclomotor, e lidar da 

melhor forma com pequenos problemas para uma longa vida do seu equipamento.

Produtos são sempre sujeitos a melhorias, o que pode causar alguma diferença  entre o 

ciclomotor e este manual, sem aviso prévio.

Todas as informações e especificações constantes neste MANUAL, são validas para a 

época  da impressão.

A AVELLOZ se reserva o direito de alterar em qualquer momento as características do 

veículo sem aviso prévio e sem obrigação de qualquer espécie.

Este manual aplica‐se aos modelos A1, AZ1 e AZ. Nele você encontrará informações sobre  

os equipamentos do ciclomotor .

ATENÇÃO: A responsabilidade pela realização das manutenções periódicas

descritas neste manual são de responsabilidade total do proprietário do

ciclomotor. Caso o ciclomotor seja submetido a condições severas de

utilização, aumente a frequência das manutenções.
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Todo o cuidado deve ser tomado para não engatar a 1ª marcha em velocidade. Este procedimento pode  
causar danos à caixa de marcha e embreagem. Estes danos serão classificados como uso indevido e não  
serão cobertos pela garantia.
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Troca de Óleo do Motor:

O óleo mecânico cumpre um papel muito  
importante no funcionamento normal do motor e por  
esta razão, é necessário que se revise a motocicleta  
para checar o óleo periodicamente e trocar o óleo a  
cada 800-1000 km rodados, seguindo os seguinte  
procedimentos.

Remova o parafuso da parte de baixo do  
motor quente para escorrer todo o óleo velho.

Lave a tela do filtro de óleo deixando-a  
limpa e a remonte para a posição original. Então  
preencha 0,9L de óleo mecânico novo e ligue o motor  
deixando-o ligado em neutro por 2-3 minutos.

Desligue o motor e espere 2-3 minutos, e  
verifique se o nível de óleo está entre as linhas de  
máximo e mínimo do medidor de óleo.

Não use nenhum tipo de óleo mecânico de  
nível diferente ao especificado, de modo a evitar danos  
aos componentes mecânicos.
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Verificação, Limpeza do Filtro de Ar

Retire o filtro de ar e verifique se o mesmo está contaminado.  

Desmonte:

Remova o parafuso da tampa do lado esquerdo do filtro, abra a  
tampa e desmonte o filtro de ar.

Limpeza:

Lave o filtro com óleo de limpeza novo e seque o mesmo com um
pano seco.

Mergulhe o elemento de filtro em óleo mecânico limpo, esprema  
para secá-lo e o coloque de volta na posição.

Óleo recomendado: 15W/40QE

Atenção:

O elemento do filtro de ar deve estar intacto ou o motor irá  
sugar poeira e sujeira, resultando num tempo de vida mais curto para o  
motor.

Deve-se evitar ao máximo a entrada de água no filtro durante a  
lavagem do veículo.

O filtro nunca deve ser limpo com gasolina ou qualquer outro  
agente de alta combustão.
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Verificação dos Freios

2 A troca deve ser realizada por um centro de serviço especializado e recomenda-se que as peças feitas por nossa  

empresa sejam usadas 10-20mm.

tambor do freio estiver alinhada com o « » no came do freio, significa que as sapatas de freio já estão gastasao limite  
e devem ser trocadas.

1 Puxe os freios dianteiro e traseiro respectivamente e verifique as sapatas de freio. Se a marca « » na tampa do
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Ajuste do Interruptor da Luz de Freio

A luz de freio de freio deve aceder ao se frear a roda direita. Se não, uma regulação deve ser feita
apertando ou afrouxando a porca de ajuste.

Com o interruptor da luz de freio na posição “ON”, a luz de freio deve estar acesa. Caso contrário,
verificações devem ser realizadas para checar se a luz de freio, os circuitos e o interruptor estão funcionando
corretamente. Realize troca de peças se necessário.

Atenção:

Para ajustar o interruptor da luz de freio, o freio necessita ser verificado anteriormente para garantir que  a 
movimentação de livre operação está dentro dos limites especificados.



23

Checagem da Bateria

1 Abra a tampa do lado direito.

2Limpe a poeira e corrosivos da parte  
superior da bateria.

3Ponha o veículo na horizontal para  
verificar se o nível de eletrólitos da  
bateria está entre as marcar de mínimo  
e máximo. Se estiver abaixo, água  
destilada deve ser adicionada à bateria.

4Conectores da bateria seriamente  
corroídos devem ser substituídos.

Cuidado:

Para desmontar a bateria, desconecte  
o eletrodo negativo (-) antes do  
positivo(+), e vice-versa na  
instalação. Garanta que o eletrodo  
positivo(+) não entre em contato com  
o corpo do veículo.
Nunca tenha o nível deeletrólitos  
acima da marca de máximo ao  
adicionar água destilada. Caso  
contrário, transbordamento e  
corrosão irão ocorrer.
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