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PREFÁCIO

Obrigado por escolher a motocicleta MIZA. É nosso desejo que a motocicleta possa lhe render o máximo em economia,
desempenho e satisfação durante sua utilização.
Este manual é um guia prático que abrange as operações básicas e os métodos de utilização, inspeção, manutenção e
reparo de sua motocicleta MIZA; por favor, leia-o cuidadosamente.
A correta utilização, inspeção, manutenção e reparo de sua motocicleta MIZA reduzirá maus funcionamentos,
assegurando um melhor desempenho e durabilidade.
Em caso de dúvida consulte a MIZA Motos, que terá a maior satisfação em ajudá-lo na manutenção e conservação de
sua motocicleta.
Este manual faz parte da sua motocicleta MIZA, portanto, ao revendê-la, o manual deverá ser entregue juntamente.

Qualquer dúvida sobre o conteúdo deste manual, suplemento e utilização da motocicleta, consulte o departamento de
vendas ou de marketing da MIZA Motos.
Todas as informações, ilustrações e especificações incluídas neste manual são baseados nas informações mais
recentes disponíveis sobre o produto no momento da publicação.
A MIZA Motos se reserva no direito de alterar as características da motocicleta, a qualquer tempo, sem aviso prévio, e
sem incorrer em obrigações de qualquer forma.
Nenhuma parte dessa publicação pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da MIZA Motos.
Todos os direitos são reservados à MIZA Motos do Brasil Ltda.
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Regras de Condução Com Segurança
1. Antes de dar partida no motor, realize uma inspeção

prévia para verificar se há danos na scooter e evitar
acidentes.

2. Muitos acidentes são causados por condutores
inexperientes. conduza a scooter somente se for
habilitado. Não permita que uma pessoa sem
habilitação conduza a scooter.

3. Para evitar acidentes com outros veículos é necessário
observá-los durante a condução e prestar atenção
especial ao seguinte:
- Não fique ancioso; conduza com cuidado.
- Use roupas e capacete com cores claras ou refletivas,
principalmente à noite. o piloto não deve utilizar rou-
pas muito soltas ou muito longas. Afivele corretamente
o capacete.
- Não fique muito perto de outro veículo e nem
posicione-se no ponto-cego de visão dos outros
condutores. “Veja e seja visto.”
- O tamanho e a maneabilidade da scooter podem
surpreender os outros condutores.

4. Obedeça todas as leis de trânsito. A velocidade
excessiva é a principal causa dos acidentes, portanto,
obedeça sempre os limites de velocidade.

5. Ao convergir ou mudar de pista sinalize antes, acione o
interruptor das setas direcionais.

6. Não use a scooter para fazer manobras arriscadas.
7. Conduza com mais cuidado em cruzamentos, corredores08

e saídas de estacionamentos.
8. Ao conduzir, mantenha ambas as mãos firmemente no

guidão e os pés apoiados.
- Ter cuidado e utilizar roupas adequadas são pontos
chave para uma condução segura.
- Mantenha uma postura natural, pilote à vontade.
- A segurança na operação de um veículo de duas-rodas
é afetada pela posição do passageiro. Ao sentar-se,
sente-se no centro do assento, para facilitar as
manobras. caso contrário, a scooter ficará instável.
- Ao conduzir em superfícies ruins ou com cascalhos a
scooter ficará mais instável. Neste caso, primeiro saiba

CONDUZINDO COM SEGURANÇA
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a condição da superfície de rodagem e reduza a
velocidade do veículo, segure o guidão firmemente.

CUIDADO
- Ao conduzir, mantenha as mãos no guidão. É perigoso

conduzir mantendo apenas uma mão no guidão.
- Durante ou depois da utilização da scooter o

escapamento continuará muito quente por até 10
minutos após o motor ser desligado, portanto, não
encoste para evitar queimar-se.

- Ao estacionar, fique longe de produtos inflamáveis.

Equipamentos de Proteção ao Conduzir
1. Para ter mais segurança, o piloto deve usar roupas

protetoras, e capacete com viseira.
2. Não use roupas muito soltas, que possam enganchar no

guidão, pedal de partida, pedaleiras ou rodas, e causar
acidentes.

3. Arrume os punhos das mangas para evitar que prendam
no guidão.

4. É mais seguro utilizar calçados sem saltos.

09

Modificações
Modificações na scooter ou a remoção de peças no
equipamento original podem reduzir a segurança, além de
infringir as leis de trânsito. o condutor deve obedecer
rigorosamente as normas que regulamentam o uso de
equipamentos e acessórios.
A estrutura e a função da Scooter estão relacionadas, se
você fizer alterações na Scooter, a capacidade operacional
ficará comprometida. Isto afetará o desempenho e a
segurança na condução. Alterações no ciclomotor são

CUIDADO
- Ao conduzir, mantenha as mãos no guidão. É perigoso

conduzir mantendo apenas uma mão no guidão.
- Durante ou depois da utilização da scooter o

escapamento continuará muito quente por até 10
minutos após o motor ser desligado, portanto, não
encoste para evitar queimar-se.

- Ao estacionar, fique longe de produtos inflamáveis.

Vite:Layout 1 4/5/2007 15:32 Page 9



proibidas por lei. Não altere nada. Se houver alguma
alteração, a garantia será cancelada.

Cargas
As scooters possuem certas exigências na distribuição do
peso que carregam. cargas impróprias reduzem o
desempenho e a estabilidade da scooter.
A sensação do guidão altera-se com a carga. Tenha
cuidado. Se sobrecarregar, o guidão ficará instável. Evite
sobrecarregar.
- Peso máximo de carga no bagageiro interno: 8 kg.
- Peso máximo de carga no bagageiro traseiro: 3 kg.

1. os objetos devem ser bem fixados na scooter para que
a vibração não altere o centro da gravidade e assegure10

a estabilidade. Mantenha o peso da carga próximo ao
centro da scooter, a carga em ambos os lados deve ser
igual, caso contrário, tenderá a um desequilíbrio.

2. Ajuste a pressão do pneu de acordo com o peso da
carga e às condições da superfície de rodagem.

3. Após carregar objetos, uma verificação é necessária
para evitar a queda e perda dos mesmos.

4. Não enganche ou coloque cargas no guidão, amor-
tecedores ou pára-lamas.

- Não coloque objetos como roupas na área da tampa
do cárter de óleo (exceto no bagageiro), isto pode
bloquear de óleo lubrificante, ou pior, poderá danificar
o motor.
- Não coloque nada entre a carenagem e o motor, isto
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danificará o motor.
- Exceto no bagageiro interno, não coloque nada no
ciclomotor para evitar danos na tampa externa.

Instalando Acessórios
Quando instalar acessórios que não são originais MIZA
preste atenção aos seguintes pontos:

1. Após a instalação do acessório, verifique se não afeta a
posição do circuito, amortecedores, luzes e guidão.

2. Não bloqueie a passagem do fluxo de ar da admissão.
Deixe o ar passar livremente, assegurando uma boa
refrigeração no sistema de arrefecimento e a operação
normal do motor.

3. O acessório instalado não deve interferir na operação da
scooter ou das mãos ou dos pés do condutor, caso
contrário, isso causará acidentes.

4. Não instale luzes com potência que exceda a capacidade
do sistema elétrico, ou elas queimarão o fusível e
reduzirão a voltagem fornecida.

5. Não instale o acessório na lateral do assento da scooter,
pois ele não danificará somente a scooter, mas também
causará acidentes.

11
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Funções dos Instrumentos:
1. Hodômetro: indica a quilometragem total que foi feita

em km. os números pretos na parte branca equivalem
à 100 m.

2. Marca Vermelha: indica que a bateria está descarregada.
3. Voltímetro: indica a voltagem da bateria.
4. Indicador de combustível: mostra a quantidade de com-

bustível no tanque. [Quando o interruptor da ignição
está posicionado em “off”, o ponteiro aponta para zero.
Quando o ponteiro estiver apontando para a área
vermelha, significa que há 1 litro de combustível (na
reserva), reabasteça assim que possível.]

5. Velocímetro: mostra a velocidade da condução em
6. Tacômetro: indica a rotação do motor em rotações por

minuto (*100 rpm).

13

7. Indicador das Setas direcionais: “ “ quando o
interruptor é acionado o indicador pisca.

8. Indicador de bateria: “ ” quando o interruptor de
ignição é posicionado em “ON” o indicador acende.

9. Indicador de farol-Alto: “ ” quando o interruptor de
farol-alto é acionado o indicador acende. Ao conduzir em

INSTRUMENTOS

OBSERVAÇÕES:
- Área vermelha indica o limite máximo de segurança
da rotação do motor, isso evita a redulção da vida
útil do motor.

- Não funcione o motor em alta rotação, isso
evita diminuir a vida útil do motor.
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área urbana, deixe o farol em condição de farol-baixo
para evitar interferir com os veículos em sentido
contrário.

10. Interruptor de Ignição: é utilizado para ligar ou desligar
a scooter.
OFF“ “: nesta posição, a energia é cortada e o motor
não pode ser ligado. A chave pode ser retirada.
ON “ “: nesta posição, a energia é fornecida e o motor
pode ser ligado. A chave não pode ser retirada.

LOCK (TRAVA): nesta posição a direção é travada. A chave

14

pode ser retirada.
11. Botão de Partida: é utilizado para dar partida,

---pressione o botão de partida para acioná-lo.

OBSERVAÇÕES
- deixar o interruptor de ignição na posição “ON” por muito

tempo com o motor desligado, reduzirá a carga da
bateria. Isto afetará a partida da scooter.

Ao estacionar, você deve travar a direção para evitar roubo.

OBSERVAÇÕES
- Ao dar a partida, primeiro pressione a alavanca do

freio dianteiro ou pise no pedal do freio traseiro, e
depois dê a partida.

- Após o motor ligar, libere o botão de partida de uma
vez. Não exceda 4 segundos ao pressionar o botão
de partida, por vez.

- Durante o funcionamento do motor não pressione
o botão de partida.

- Antes de utilizar o botão de partida, primeiro desligue o
farol e as setas.
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12. Interruptor dos faróis:
“ “: nesta posição, o farol, as luzes dos instrumentos, e

as lanternas desligam ao mesmo tempo.
“ “: nesta posição, as luzes dos instrumentos ligam ao

mesmo tempo.
“ “: nesta posição, o farol, as luzes dos instrumentos, e

as lanternas ligam ao mesmo tempo.

13. facho do farol: utilize-o para alterar o facho do farol.
“ “: Farol-alto aceso 15

“ “: baixo-baixo aceso
Se quiser um facho longo, você deve colocar o botão na
posição “ ”. Se vier um veículo no sentido contrário ou
ao conduzir em uma área urbana, o farol-alto afetará a visão
do motorista, coloque-o na condição de farol-baixo. Quando
o farol estiver em condição de farol-alto, o indicador no
painel de instrumentos acenderá. Se quiser trocar a
condição, pressione o botão.

14. Interruptor de Parada de emergência:
“ “: nesta posição, o motor pode ser ligado.
“ “: nesta posição, o motor não pode ser ligado.

OBSERVAÇÃO
esta Scooter tem adaptador de alimentação DC, o motor não
precisa estar ligado para o farol ser acionado. Somente
posicione o interruptor de ignição em “ON”.
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15.Botão da Buzina: quando o interruptor de ignição
estiver na posição “ON”, pressione o botão da buzina
para acioná-la.

16.Interruptor das Setas direcionais: ao convergir ou
mudar de pista utilize este interruptor.16

Quando o interruptor é pressionado, o indicador pisca.
“ “: Indica conversão à esquerda.
“ “: Indica conversão à direita.
Quando o interruptor das setas direcionais é utilizado, o
indicador no painel de instrumentos pisca ao mesmo
tempo.

OBSERVAÇÕES
- O interruptor das setas direcionais não retorna

automático, retorne-o após o uso.
- Se o interruptor de ignição estiver na posição “off”, as

setas direcionais não funcionarão.

17. Interruptor do Pisca Alerta: com o interruptor de ignição
posicionado em “On”, pressione o interruptor do pisca
alerta para acioná-las. Ao ultrapassar, caso haja um

OBSERVAÇÕES
- O interruptor das setas direcionais não retorna

automático, retorne-o após o uso.
- Se o interruptor de ignição estiver na posição “off”, as

setas direcionais não funcionarão.
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veículo no sentido contrário, acione o interruptor do
pisca alerta para advertí-lo.

18. Gancho central Para o capacete como utilizar:
- Para utilizá-lo, puxe o gancho para fora.
- Quando não for utilizá-lo, empurre o gancho para dentro
para evitar que enrosque em sua roupa.

19. Trava da direção: ao estacionar, trave a direção para
evitar roubo.
Para Travar: gire o guidão para a esquerda, segure a
chave de ignição e posicione-a em “LOCK” (TRAVAR).
Para destravar: gire a chave de ignição para a posição 17

“OFF” ou “ON”, e a trava do guidão destravará
automaticamente.

OBSERVAÇÕES
- Após o travamento, gire o guidão ligeiramente para

assegurar que está travado.
- Quando estiver conduzindo não gire a chave para a

posição “LOCK”, caso contrário, o guidão não moverá e
causará um acidente.

- Ao estacionar, não coloque a scooter em uma área onde
interfira com a segurança do tráfego.

20. Trava do Assento: o assento deve ser levantado para se
ter acesso ao bagageiro interno.

Para Abrir o Assento:

OBSERVAÇÕES
- Após o travamento, gire o guidão ligeiramente para

assegurar que está travado.
- Quando estiver conduzindo não gire a chave para a

posição “LOCK”, caso contrário, o guidão não moverá e
causará um acidente.

- Ao estacionar, não coloque a scooter em uma área onde
interfira com a segurança do tráfego.
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1. Insira a chave de ignição na trava do assento e gire-a
para a direita.

2. Levante o assento.
Para Travar o Assento:
1. Abaixe e pressione-o para travá-lo automaticamente.
2. Levante ligeiramente a parte de trás do assento para

assegurar que está travado.

CUIDADO
Cuidado para não deixar a chave de ignição dentro do
bagageiro e travá-lo com ela dentro.

Para Reabastecer:
1. Insira a chave na trava do assento e abra-o.
2. gire a tampa do tanque de combustível para a esquerda

para removê-la.
18

3. Ao reabastecer, a gasolina deve ficar nivelada na barra
padrão.

4. Coloque a tampa do tanque de combustível e depois
gire-a para a direita para apertá-la.

5. Quando for reabastecer , use com gasolina 90 octanas
ou superior.

6. Nenhum aditivo deve ser adicionado à gasolina. Isto
evitará danos ao motor.

7. Trave o assento.

CUIDADO
- Ao reabastecer, apoie sua Scooter no cavalete central e

desligue o motor. Não fume.
- O nível da gasolina deve estar sob a barra padrão para

evitar um sobrefluxo de gasolina no bocal do tanque.
- Ao colocar a tampa, a marca na tampa do tanque deve

ficar alinhada com a marca no tanque de combustível.
- A tampa do tanque de combustível deve ser bem

apertada.

CUIDADO
Cuidado para não deixar a chave de ignição dentro do
bagageiro e travá-lo com ela dentro.

CUIDADO
- Ao reabastecer, apoie sua Scooter no cavalete central e

desligue o motor. Não fume.
- O nível da gasolina deve estar sob a barra padrão para

evitar um sobrefluxo de gasolina no bocal do tanque.
- Ao colocar a tampa, a marca na tampa do tanque deve

ficar alinhada com a marca no tanque de combustível.
- A tampa do tanque de combustível deve ser bem

apertada.
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Dando Partida no Motor
1. Primeiro levante o cavalete lateral.
2. Antes de dar a partida, verifique o óleo e se a gasolina

é suficiente.
3. depois apoie a Scooter no cavalete principal.

a. gire o interruptor de ignição para a posição “ON”.

b. Trave a roda traseira. Pise no pedal do freio para
acionar o freio traseiro.

c. dê a partida. gire ligeiramente a manopla do acelerador
e pressione o botão de partida. 19

OPERAÇÃO CORRETA DE CONDUÇÃO

OBSERVAÇÃO
- Ao dar partida no motor desligue os faróis para

economizar energia.

OBSERVAÇÕES
- Após dar partida no motor, mova o botão para “off”. Se

depois do motor ligado o botão de partida ainda estiver
pressionado danificará o motor.

- Se o pedal do freio traseiro não for acionado, o motor
não poderá ser ligado.

- Se o motor não puder ser ligado com o botão sendo
pressionado por 3 a 4 segundos, gire a manopla do
acelerador 1/8 - 1/4 de volta, isso facilitará a partida.

- Muito tempo em armazenamento torna o motor difícil de
ligar, mesmo com a manopla do acelerador no máximo.
Neste caso, para dar partida você só precisa pressionar
o botão mais vezes que o normal.

- Em estações frias, após o motor ligar, ele deve ser
aquecido por 1 a 2 minutos.

- Antes de conduzir, o freio traseiro deve ser verificado para
assegurar que está em condição de operação.

- Por causa do gás CO do escape ser perigoso, não dê
partida no motor em áreas pouco ventiladas.

CUIDADO
- Para evitar que o veículo se movimente após a partida

no motor apoie a Scooter no cavalete principal. Se não
quiser apoiar a Scooter no cavalete principal, acione o
pedal do freio traseiro para manter a Scooter parada.

- Se o jogo livre do pedal do freio não estiver correto, o
freio traseiro não funcionará. Isto causará acidentes.
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Partida Através do Pedal de Partida
Não alimente combustível girando a manopla do acelerador.
Para dar partida no motor, somente abaixe o pedal de
partida com força.

20

Como Conduzir
a. Primeiro retorne o cavalete principal. Mantenha o pedal

do freio traseiro aplicado e mova a Scooter para frente
que o cavalete principal retornará automaticamente.

OBSERVAÇÃO
Não gire a manopla do acelerador para alimentar
combustível antes de dar a partida.

OBSERVAÇÃO
O pedal de partida deve ser retornado após a partida no
motor, caso contrário a segurança na condução poderá ser
afetada.

OBSERVAÇÃO
Não gire a manopla do acelerador para alimentar
combustível antes de dar a partida.
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b. Sente-se na Scooter pelo lado esquerdo, com o pé
esquerdo no chão para evitar cair.

OBSERVAÇÃO
Segure a alavanca do freio aplicando-o antes de iniciar a
condução.

c. Libere o freio traseiro. Levante seu pé esquerdo
lentamente.

OBSERVAÇÃO
Após liberar o freio traseiro, não gire a manopla do
acelerador para evitar que o veículo arranque muito rápido. 21

d. Para partir, libere o pedal do freio traseiro, gire a manopla
acelerando gradativamente, o ciclomotor começará a
arrancar.

CUIDADO
- Não acelere ou desacelere desnecessariamente

durante a condução, este é o melhor método para
economizar combustível e prolongar a vida útil do motor.

- Antes da condução, acione o interruptor das setas e
siga só após ter certeza que é seguro arrancar.

OBSERVAÇÃO
Segure a alavanca do freio aplicando-o antes de iniciar a
condução.

CUIDADO
- Não acelere ou desacelere desnecessariamente

durante a condução, este é o melhor método para
economizar combustível e prolongar a vida útil do
motor.

- Antes da condução, acione o interruptor das setas
e siga só após ter certeza que é seguro arrancar.
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Controlando a Velocidade do Veículo
O ajuste da velocidade é controlado pela manopla do
acelerador.
Acelerando —— a velocidade aumentará. Ao acelerar não
o faça bruscamente, gire a manopla do acelerador
lentamente. Ao subir uma rampa, gire gradativamente a
manopla acelerando, isso aumentará a potência.
Desacelerando —— a velocidade reduzirá. Ao retornar a
manopla do acelerador o faça rapidamente.

Ao frear, utilize ambos os freios (dianteiro e traseiro) ao
mesmo tempo.
- Retorne a manopla do acelerador, depois pressione bem

a alavanca do freio.
- Ao frear, o melhor método é aquele em que a alavanca

é pressionada lentamente e em seguida
completamente.
Não faça frenagens emergenciais e bruscas em curvas.22

- Frenagens emergenciais e bruscas em curvas causam
derrapagens e quedas, além de serem muito perigosas.

Conduzir em velocidade apropriada aumenta a vida útil do
ciclomotor.

Mantenha a velocidade abaixo de 40 km/h durante os
primeiros 1.000 km para uma Scooter nova. entre 1.000 e
3.000 km, a velocidade deve ficar abaixo de 60 km/h. Evite
acelerações bruscas.
- Deve- se ter um cuidado especial ao dirigir em tempo

chuvoso. É necessária uma distância de frenagem maior
ao dirigir em estrads molhadas ou na chuva, por isso
reduza a velocidade e freie antes.

- Ao descer uma rampa, solte o acelerador e deixe-o
retornar a posição inicial para reduzir a velocidade, use
o freio e dirija devagar na descida.
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Estacionando
1. Ao aproximar do local de estacionamento:
- Acione a luz de seta correta com antecedência, após

verificar os outros veículos, vire devagar para o ponto
em que você quer parar.

- Libere a manopla do acelerador, use ambos os freios ao
mesmo tempo, as luzes de freio acenderão para alertar
os veículos que estão atrás.

2. Quando o ciclomotor parar completamente:
- Desligue o interruptor das setas e gire o interruptor de

ignição para a posição “OFF”.
3. Ao estacionar:
- Apoie a Scooter no cavalete lateral esquerdo ou no

cavalete principal em uma superfície plana onde não
interfira com o tráfego. utilizar um local desnivelado,
pode fazer o ciclomotor tombar.

23

- Use sua mão esquerda para segurar o guidão e a mão
direita na parte debaixo do assento, pise firmemente o
cavalete principal com o pé direito, nessa posição erga
o ciclomotor colocando-o no cavalete.

4. Para evitar roubo, ao estacionar trave o guidão e remova
a chave.
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Inspecione Antes de Iniciar a Condução
Faça a inspeção da sua Scooter antes de conduzi-la.
Para sua própria segurança e para evitar acidentes e danos
no ciclomotor, uma inspeção prévia deve ser implementada.
Se houver alguma anormalidade, repare o ciclomotor antes
de conduzi-la.

Inspeção do Nível do Óleo e Reabastecimento
1. Coloque a motocicleta no cavalete central.
2. Remova a vareta de medição do óleo e limpe-a.
3. Insira a vareta de medição do óleo.
4. Retire a vareta de medição do óleo e verifique o nível. Se

o nível estiver próximo da marca “LOW”, reabasteça até
o nível normal.

24

- Óleo Especial Recomendado
classificação: SAe 15W40#

- Capacidade do Óleo
Capacidade total: 1,1 litro
Reabastecimento Geral: 0.8 litro

OBSERVAÇÕES
- Se o ciclomotor estiver parado em uma rampa, a

medição do nível do óleo será incorreta.
- Ao verificar o nível do óleo ou reabastecer após o

ciclomotor ser desligado, tome cuidado para evitar
queimaduras.

Inspeção do Combustível e Reabastecimento
- Quando o ponteiro do indicador de combustível apontar

para a área vermelha, reabasteça o mais rápido
possível. Neste caso, o combustível restante no tanque
é de aproximadamente1 litro.

- reabasteça com gasolina com 93 octanas ou mais.
a. como reabastecer:

INSPEÇÃO ANTES DA CONDUÇÃO
ADVERTÊNCIA
O motor e o escapamento devem estar em alta temperatura,
ao verificar o óleo tome cuidado para evitar queimaduras.

OBSERVAÇÕES
- Se o ciclomotor estiver parado em uma rampa, a medição

do nível do óleo será incorreta.
- Ao verificar o nível do óleo ou reabastecer após o

ciclomotor ser desligado, tome cuidado para evitar
queimaduras.
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1. Gire a tampa do tanque de combustível para a direita
para rav-la.

2. Pressione a tampa do tanque de combustível para baixo
e gire-a para a esquerda para rava-la.

OBSERVAÇÕES
- No reabastecimento, o motor deve estar desligado
- Ao reabastecer não exceda a placa de nível, caso

contrário o combustível transbordará.
- Não adicione nenhum aditivo ao combustível, caso

contrário o motor será danificado.
- Depois de reabastecer, assegure que a tampa do tanque

de combustível está apertada.

Inspeção da Folga Livre do Freio
Deve haver uma folga livre na alavanca do freio. A folga livre
normal deve ser de 1 – 2 cm. A folga livre é a distância
liberada da alavanca até a condição totalmente
pressionada.
A folga livre do pedal do freio deve ser de 2 – 3 cm; e a
distância do pedal ao assoalho deve ser de 2 – 4 cm.

Ajuste do Freio Dianteiro (Tipo Disco)
Verifique a marca de indicação de desgaste (a) em cada
disco. Se o desgaste do disco de freio atingir a marca de 25

indicação, troque os dois discos ao mesmo tempo.
Se a alavanca do freio dianteiro estiver muito frouxa e não
houver resistência. Isso indica que o fluído de freio não é
suficiente ou existe ar na tubulação. Reabasteça o fluído de
freio.

Inspeção de vazamento de Fluído de Freio
Segure firmemente a alavanca de freio por alguns minutos
para ver se o fluído de freio vaza pelo cilindro principal ou
pela junta da tubulação.

ADVERTÊNCIA
Se houver vazamento de fluído de freio, repare-o
imediatamente. Isso indica uma condição perigosa do
sistema de freio.

OBSERVAÇÕES
- No reabastecimento, o motor deve estar desligado
- Ao reabastecer não exceda a placa de nível, caso

contrário o combustível transbordará.
- Não adicione nenhum aditivo ao combustível, caso

contrário o motor será danificado.
- Depois de reabastecer, assegure que a tampa do tanque

de combustível está apertada.

ADVERTÊNCIA
Se houver vazamento de fluído de freio, repare-o
imediatamente. Isso indica uma condição perigosa do
sistema de freio.
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Reabastecimento de Fluído de Freio
- Gire o guidão para assegurar que o reservatório de

fluído de freio está em posição nivelada.
- Retire a tampa dianteira do guidão, remova a tampa do

reservatório e o diafragma.
- Reabasteça com o fluído de freio especificado ao nível

acima da marca “LoWer”.
- Reinstale o diafragma, tampa do reservatório e tampa

dianteira do guidão.
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ADVERTÊNCIA
- Utilize somente o fluído de freio com a qualidade

especificada. Caso contrário, causará vazamento de
fluído por causa da deformação da vedação de
borracha. Isso também faz o freio dianteiro perder seu
efeito.

- Use somente fluído de freio recomendado. Outros tipos
podem sofrer reações químicas. Isso causará mal
funcionamento do freio.

- Ao adicionar, não permita água dentro do cilindro
principal. Caso contrário, o ponto de ebulição será
aumentado causando evaporação.

- O fluído de freio danificará a superfície pintada e as
partes plásticas, por isso se respingar limpe na mesma
hora.

- Se o fluído de freio não puder ser adicionado até o nível
padrão, consulte ao distribuidor MIZA para ajudá-lo.

ADVERTÊNCIA
- Utilize somente o fluído de freio com a qualidade

especificada. Caso contrário, causará vazamento de
fluído por causa da deformação da vedação de borracha.
Isso também faz o freio dianteiro perder seu efeito.

- Use somente fluído de freio recomendado. Outros tipos
podem sofrer reações químicas. Isso causará mal
funcionamento do freio.

- Ao adicionar, não permita água dentro do cilindro
principal. Caso contrário, o ponto de ebulição será
aumentado causando evaporação.

- O fluído de freio danificará a superfície pintada e as
partes plásticas, por isso se respingar limpe na mesma
hora.

- Se o fluído de freio não puder ser adicionado até o nível
padrão, consulte ao distribuidor MIZA para ajudá-lo.
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Ajuste do Freio Traseiro

Inspeção do Desempenho do Freio
- o desempenho do freio é bom?

Trafegue lentamente para ver se as funções dos freios
dianteiro e traseiro estão normais.

Inspeção da Luz de Freio
- Gire o interruptor de ignição para a posição “ON”.
- Aplique ambos os freios (dianteiro e traseiro) para

assegurar que as luzes acendem.
- Verifique se as lentes da luz de freio estão sujas ou

danificadas.
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Inspeção do Interruptor das Luzes de Setas
- Gire o interruptor de ignição para a posição “ON”.
- Posicione o interruptor das luzes direcionais (setas)

para ver se todas as luzes e indicadores piscam ou não.
OBSERVAÇÃO
Após ajustar o freio, a ranhura na porca de ajuste deve ser

ajustada com o pino da haste do freio para evitar de
soltar-se durante a condução.
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Inspeção dos Pneus e Pressão dos Pneus
- A pressão nos pneus está normal?

Banda de Rodagem do Pneu
1. Se houver objetos metálicos estranhos ou detritos nas

ranhuras do pneu, remova-os.
2. Se houver rachadura ou o desgaste nas ranhuras do

pneu estiver no limite, substitua por um pneu novo.
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Amortecedores
Coloque peso no guidão e assento, e pressione para
verificar se funcionam normalmente.

Faróis, Lanterna e Setas Direcionais
Os faróis, a lanterna e as setas direcionais funcionam?
Existem sujeiras ou danos nas lâmpadas?

Velocímetro
- O ponteiro do velocímetro gira?

Levante a roda dianteira do chão e gire-a, o ponteiro deve
girar.

Buzina
- A buzina funciona?

coloque o interruptor de ignição na posição “ON”, e
pressione o botão da buzina.

Espelho Retrovisor
- O ângulo do espelho retrovisor está correto?

Sente-se no assento para assegurar que a posição do
espelho retrovisor está correta. Verifique se ele está
danificado ou sujo.

Placa de Licença
- A placa de licença na parte traseira está suja?

Verifique se a placa de licença está danificada ou solta.
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Escapamento
- O escapamento está normal?

Verifique se o escapamento está solto ou barulhento.

Outros
- Nos outros itens, ainda existem anormalidade?

Guidão
- Inspeção
Verifique visualmente se o guidão está danificado.

Segure a alavanca do freio dianteiro, mova o guidão para
cima e para baixo e veja se ele funciona corretamente.
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- Condição de giro do guidão
Mova o guidão para cima e para baixo e, para a
esquerda e para a direita, para verificar se está livre.

Condição da Lubrificação do Chassis
Verifique visualmente se a lubrificação é suficiente em
todos os pontos de lubrificação.
Para uma condução mais segura e confortável, favor
executar o programa de inspeção.
Procure o distribuidor MIZA para executar a manutenção e
reparo. Se a scooter for ficar armazenada por um longo
período, verifique-a periodicamente.
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Primeira Inspeção
Os veículos novos adquiridos dentro de um mês ou
utilizados por 3.000 km devem ser inspecionados e
reparados.
Segure a alavanca do freio dianteiro, mova o guidão para
cima e para baixo e veja se ele funciona corretamente.

Limpeza do Filtro de Ar
1. remova os cinco parafusos sobre a tampa do filtro e

remova-a.
2. Remova o elemento filtrante.
3. Reinstale-os na ordem inversa.
- Este modelo utiliza um filtro feito de papel e elemento

filtrante do tipo molhado.
- Verifique e limpe uma vez a cada 2.000 km e troque-o

por um novo a cada 5.000 km.
- Ao limpar, utilize ar com alta pressão.

OBSERVAÇÕES
- Este modelo utiliza um filtro feito de papel e elemento

filtrante do tipo molhado, e por isso não pode ser limpo
com solvente como gasolina, etc.

- Se seu ciclomotor for utilizado nas condições a seguir,
limpe-o e repare-o com maior freqüência.
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a. freqüentemente em dias chuvosos.
b. Freqüentemente em vias irregulares e/ou sujas.

OBSERVAÇÕES
Se o elemento filtrante não for instalado corretamente, o
pó pode ser sugado diretamente para dentro do cilindro e
causar desgaste. Isso reduzirá a potência e a
durabilidade do motor.

Troque o Óleo Lubrificante
Após trocar nos primeiros 300 km, troque-o a cada 1.000
km.
- Para melhorar o desempenho do motor, verifique o nível

do óleo a cada 500 km. Adicione óleo até a marca
superior(upper).

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

OBSERVAÇÕES
- Este modelo utiliza um filtro feito de papel e elemento

filtrante do tipo molhado, e por isso não pode ser limpo
com solvente como gasolina, etc.

- Se seu ciclomotor for utilizado nas condições a seguir,
limpe-o e repare-o com maior freqüência.

OBSERVAÇÕES
Se o elemento filtrante não for instalado corretamente, o
pó pode ser sugado diretamente para dentro do cilindro e
causar desgaste. Isso reduzirá a potência e a durabilidade
do motor.
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especificação do Óleo: SAe 150W40#
capacidade de óleo
Cheio: 1.1 litro; e,
Troca: 0.8 litro.

Tabela de Temperatura Adequada do Óleo
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Trocando o Óleo
Mesmo com o motor desligado, a temperatura do
escapamento é alta. Tome cuidado para evitar
queimaduras.
1. Remova a vareta de medição do óleo. remova o bujão

de drenagem e drene o óleo completamente.
2. Limpe o bujão de drenagem e rosqueie-o novamente no

orifício, depois aperte-o.
3. Abasteça com óleo novo aproximadamente 0.8 litro.

Utilize a vareta de medição do óleo e meça se o nível do
óleo está entre as marcas superior e inferior. Ao medir,
não rosqueie a vareta de medição do óleo.

4. Rosqueie a vareta de medição do óleo e depois aperte-
o. Ligue o motor para aquecê-lo, 10 s. – 20 s. após
desligar meça o nível do óleo outra vez para verificar se
seu nível está na posição normal.

OBSERVAÇÃO
Evite utilizar óleo de baixa qualidade, procure um distribuidor
MIZA para trocar o óleo.

Vite:Layout 1 4/5/2007 15:34 Page 31



Trocando o Óleo da transmissão
Período de troca: primeiros 300 km para um ciclomotor
novo e a cada semestre ou 5.000 km troque o óleo da
transmissão.
especificação: SAe 90
Capacidade de óleo da transmissão:
Total: 0.1 litro
Troca: 0.098 litro

Trocando o Óleo
1. Coloque a Scooter em seu cavalete principal em uma

superfície nivelada.32

2. Remova o bujão de drenagem do óleo da transmissão e
depois reinstale-o.

3. Troque o óleo com o motor aquecido, é mais fácil para
drenar completamente o óleo remanescente na caixa da
transmissão.

4. Limpe o bujão de drenagem e aperte-o.
5. Reabasteça com óleo de transmissão até o nível ficar

paralelo com a abertura do furo.
6. Aperte o bujão para evitar que o óleo vaze.

OBSERVAÇÕES
- Ao trocar o óleo, limpe o bujão de drenagem, e depois

reinstale-o.
- Ao trocar o óleo, utilize o óleo recomendado.
- Conduzir nas condições a seguir, facilitará a deterioração

do óleo, troque-o antecipadamente.
a. Conduzir freqüentemente em curtas distâncias.
b. Longo período de funcionamento em marcha-lenta.
c. Condução em áreas frias
- Ao reabastecer, o nível do óleo deve ficar nivelado na

marca superior .
- Misturar óleo de baixa qualidade causará falhas no

motor.

OBSERVAÇÕES
Se conduzir nas condições a seguir, troque o óleo de
transmissão com maior freqüência.
1. Conduzir freqüentemente em tempo chuvoso.
2. Conduzir por longos períodos em longas distâncias.
3. Conduzir com cargas pesadas.
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Manutenção da Bateria
Este modelo utiliza uma bateria selada sem manutenção;
e seu eletrólito não precisa ser verificado.

OBSERVAÇÕES
- Não abra a tampa do eletrólito de uma bateria selada.
- A bateria descarregará automaticamente e

completamente se ficar muito tempo fora de uso;
coloque-a em uma área fresca e bem ventilada.

- Se o ciclomotor for ficar muito tempo parado, remova o
cabo negativo da bateria.

Terminal da Bateria
1. Ao limpar o terminal, primeiro remova a bateria.
2. Limpe o terminal e depois aplique uma camada de graxa

ou Vaselina, reinstale a bateria na Scooter.
33

Trocando os Fusíveis
Gire o interruptor de ignição para a posição “off”; verifique
se o fusível está queimado.
Ao trocar o fusível, troque-o por um novo que tenha o
mesmo valor.
- Ao trocar, primeiro encontre a causa da queima e depois

troque-o.
- Solte os três parafusos da tampa da bateria e abra a

tampa, o fusível está na caixa de fusíveis.
- Abra a caixa, retire o fusível e puxe as duas presilhas na

extremidade do cabo.
Especificação do fusível: 15A
- Ao trocar peças da parte elétrica (lâmpadas,

indicadores), utilize peças originais com os mesmo
valores especificados.

OBSERVAÇÕES
- Não abra a tampa do eletrólito de uma bateria selada.
- A bateria descarregará automaticamente e comple-

tamente se ficar muito tempo fora de uso; coloque-a em
uma área fresca e bem ventilada.

- Se o ciclomotor for ficar muito tempo parado, remova o
cabo negativo da bateria.

OBSERVAÇÕES
- Ao remover ou instalar a bateria é estritamente proibido

fazê-lo próximo à chamas abertas e/ou gases
inflamáveis.

- Ao remover, primeiro desligue o interruptor de ignição,
depois retire primeiro o cabo positivo, e então retire o
cabo negativo, por último.

- Se o parafuso do terminal estiver solto, aperte-o.
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- Lembre-se que ao remover a abraçadeira do fio, ela não
deve ser muito larga.

- Se utilizar um fusível fora do valor ou diferente, o fusível
queimará facilmente, e a carga da bateria não ficará
equilibrada.

- Evite lavar com água.
- A folga na montagem causará calor; e esse é o principal

fator de falha, tome cuidado.
- Não utilize fusíveis com valores diferentes; esse é o

principal fator de queima.

34
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A Scooter deve ser reparada de acordo com o Programa, os símbolos utilizados no programa representam:
I: inspecione e limpe, lubrifique, reabasteça ou troque se necessário A: ajuste c: limpe r: troque T: aperte

tragem acima mencionado. Ao utilizar a Scooter em áreas com muita poeira, limpe o filtro de ar a cada 500 km.
35

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REPARO
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Diagnósticos de Falhas
Se a falha ocorrer durante a operação, consulte distribuidor
MIZA para verificar a sua Scooter.

Produto Padrão
1. Nome do Produto Padrão: Motocicleta LJ150T-7
2. Número do Produto Padrão: Q/LJHL 1-2006

VIN Gravado (Número do Produto Padrão) Código do
motor
O código do motor está gravado na parte traseira esquerda
da tampa do motor.

No. do Quadro (Chassis)
O Nº do quadro está gravado no lado direito da coluna de
direção.

36

Placa Metálica de Identificação
A placa metálica está na posição seguinte.
Se o motor não puder ser ligado ou desligado durante a
operação, primeiro verifique o seguinte:

- Há gasolina no tanque de combustível?
- O ponteiro do medidor de combustível aponta para a

área vermelha? (reabasteça com gasolina).
- O método de partida está correto?
- As outras peças têm falhas ou não?
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CÓDIGO DE BARRAS
O código de barras inclui o modelo da scooter, o VIN, o código do motor, a cor e a data de produção. Isso o ajudará na
solicitação de peças para reposição. As ilustrações neste manual são para uma scooter LJ150-2 padrão, e por isso,
talvez não estejam iguais ao seu modelo. como melhoramos os produtos rapidamente, as ilustrações apresentadas
neste manual podem ter alguma discrepância com a sua scooter. Na aquisição da scooter compare-a com este manual.
Obrigado! 37
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Para um maior esclarecimento, satisfação e confiabilidade de serviços, recomendamos consultar previamente nossos
profissionais:

MMIIZZAA  MMoottooss  ddoo  BBrraassiill
AAvv..  AArriiccaanndduuvvaa,,  55555555

FFoonnee::  33444444--22443344
((nnoo  AAuuttoo  SShhooppppiinngg  AArriiccaanndduuvvaa))

wwwwww..mmiizzaa..ccoomm..bbrr

38
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