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     Bateria e Eletricidade

 
O motor não arranca 

Bateria descarregada  Recarregue a bateria 
Terminais estão soltos, 
corroídos ou sujos.     Limpe / lubrifique e aperte o terminais 

Fio do terminal de 
aterramento da bateria com 
defeito. 

Verifique o estado da bateria / terminal. 
Verifique o cabo de terra 

Bateria no estado de carga continuamente baixa 
Ventilador / correia de 
transmissão Aperte para corrigir o problema. 

Terminais da bateria estão 
corroídos ou sujos.             Limpe / lubrifique e aperte 

Uso excessivo do motor de 
arranque       Verifique o circuito do motor de arranque 

Baixo nível de eletrólito da 
bateria Abasteça o nível de eletrólito da bateria  

Bateria está a esvaziar Verifique / substitua bateria 

Circuito de carga com defeito Verifique os cabos / componentes do 
circuito de carga e a tensão 

Carga excessiva necessária 
Circuito de carregamento com 
defeito (bateria 
sobrecarregada) com defeito  

Verifique o circuito de carregamento 

Caixa de controle de 
aterramento do retificador 

Verifique a condição / segurança 
 

Bateria com defeito Verifique / substitua se necessário 
 
 
 

 
Motor de arranque não liga 
Motor não liga manualmente. 
 
Capaz de operar o motor 
manualmente: 

A. Bateria 
B. Descarregada 

Conexões corroídas/ 
circuito solto            

Localize e corrija a causa do problema. 
 
 
 
Verifique a bateria  
Verifique se há corrosão, conexões frouxas 
ou uma conexão à terra incorreta. 

Motor de arranque funciona, mas não liga o motor 

Pinhão de arranque não está 
engatado no volante. Limpe o pinhão e engate 

O pinhão de arranque não desengata do volante quando o motor está em 
funcionamento 

Pinhão preso no volante 
Retire a partida do motor e verifique os 
dentes da roda dentada  

Incêndio do motor em 

Velas de ignição 

Verifique as velas de ignição 
desconectando-as uma de cada vez; se não 
houver alteração no desempenho 
operacional, a vela de ignição está com 
defeito. 

Cabo solto / desconectado Verifique todos os reparos / substituição 
de cabos 

 


