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Para Si Que Comprou um Mazda

Obrigado por ter escolhido um Mazda. Na Mazda concebemos e construímos veículos 
tendo em vista a total satisfação do cliente.

De forma a assegurar que o seu novo Mazda lhe proporcione um funcionamento agradável 
e isento de problemas, leia este manual atentamente e siga as suas instruções.

A realização da manutenção regular do seu veículo por um reparador qualificado ajuda a 
manter toda a capacidade do veículo e aumenta o valor de revenda. A nossa rede mundial 
de Reparadores Autorizados Mazda está empenhada em lhe proporcionar o melhor 
atendimento possível.
Os nossos reparadores formados especificamente possuem a melhor qualificação para 
realizar serviço de forma apropriada e rigorosa ao seu veículo Mazda. Também é apoiada 
por uma vasta gama de ferramentas específicas e equipamento especialmente desenvolvido 
para o serviço dos veículos Mazda. Quando for necessário efetuar manutenção ou serviço, 
recomendamos um Reparador Autorizado Mazda.

Asseguramos-lhe que na Mazda temos um crescente interesse no prazer que a sua 
condução lhe possa oferecer e na sua total satisfação com o seu produto Mazda. 

Mazda Motor Corporation
HIROSHIMA, JAPÃO

©2014 Mazda Motor Corporation
Dez. 2014 (Impressão1)

Notas Importantes Acerca Deste Manual 
Mantenha este manual no porta-luvas para consulta, a favor de uma utilização segura e agradável do seu Mazda. 
Caso revenda o seu veículo, entregue este manual ao próximo proprietário.

Todas as especificações e descrições foram atualizadas na altura da impressão. Porque o progresso é um objetivo 
constante da Mazda, reservamos o direito de efetuar alterações de especificações a qualquer momento sem aviso 
prévio ou quaisquer outras obrigações.

Tenha em consideração que este manual se aplica a todos os modelos, equipamentos e opções. 
Consequentemente, pode encontrar alguns esclarecimentos relativos a equipamentos não instalados no 
seu veículo.



Como Utilizar Este Manual

Queremos ajudá-lo a obter o máximo 
prazer da condução do seu veículo. O seu 
manual do proprietário, quando lido na sua 
totalidade, pode ajudá-lo de muitas formas.

As figuras complementam o texto do 
manual para um melhor esclarecimento 
sobre como deve utilizar o seu Mazda. 
Ao ler este manual, descobrirá quais as 
características do veículo, importantes 
indicações de segurança e sobre a 
condução nas várias condições rodoviárias.

Irá encontrar este símbolo no manual 
indicando “Não faça isto” ou “Não 
permita que isto aconteça”.

As referências ao volante à esquerda e 
volante à direita são feitas tendo em 
consideração a direção na qual o veículo 
está apontado. Embora este manual esteja 
orientado para modelos com volante à 
esquerda, também se aplica a modelos 
com volante à direita.

Índice Remissivo: O índice remissivo é 
um bom ponto de partida, uma lista por 
ordem alfabética de toda a informação 
contida neste manual.

Irá encontrar vários AVISOs, CUIDADOs 
e NOTAs neste manual.

O símbolo abaixo indicado pode ser 
encontrado em alguns componentes do 
seu veículo, indica que este manual 
contém informação relacionada com esse 
componente.
Por favor, para mais informações consulte 
o manual.

Um AVISO refere-se a uma situação da 
qual podem resultar ferimentos graves 
ou morte caso o aviso seja ignorado.

AVISO

Um texto de CUIDADO refere-se a 
uma situação da qual podem resultar 
ferimentos ou danos para o seu 
veículo, ou ambos, caso este cuidado 
seja ignorado.

NOTA

Uma NOTA fornece informação e por 
vezes sugere como melhor utilizar o 
seu veículo.

CUIDADO
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2 Equipamento de Segurança Essencial

Informação importante sobre equipamento de segurança incluindo bancos, 
cintos de segurança, sistemas de retenção para crianças e airbags SRS.

Bancos ............................................................................................ 2-2
Precauções com os Bancos ........................................................ 2-2
Banco Dianteiro ......................................................................... 2-5
Banco Traseiro ......................................................................... 2-10
Encostos de Cabeça ................................................................. 2-14

Cintos de Segurança .................................................................... 2-17
Precauções com os Cintos de Segurança ................................. 2-17
Cintos de Segurança ................................................................ 2-21
Sistemas de Aviso dos Cintos de Segurança ........................... 2-22
Pré-tensores dos Cintos de Segurança Dianteiros e Sistemas 
Limitadores de Esforço ........................................................... 2-22
Cinto de Segurança do Banco Central Traseiro ....................... 2-24

Sistema de Retenção para Crianças .......................................... 2-26
Precauções com os Sistemas de Retenção para Crianças ........ 2-26
Montagem do Sistema de Retenção para Crianças ................. 2-31
Tabela de Compatibilidade dos Sistemas de Retenção 
para Várias Posições ................................................................ 2-36
Montagem dos Sistemas de Retenção para Crianças .............. 2-38

Airbags ......................................................................................... 2-43
Precauções com os Sistemas de Retenção 
Suplementar (SRS) .................................................................. 2-43
Interruptor de Desativação do Airbag SRS do 
Passageiro Dianteiro* .............................................................. 2-48
Descrição do Sistema de Retenção Suplementar .................... 2-51
Funcionamento do Airbag SRS ............................................... 2-52
Critério de Acionamento dos Airbags SRS ............................. 2-55
Limitações dos Airbags SRS ................................................... 2-56

*Alguns modelos.
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Precauções com os Bancos

Certifique-se que o banco está fixo:
Os bancos e as costas que não estejam fixos são perigosos. Em caso de colisão ou 
paragem súbita, o banco ou os encostos do banco podem mover-se e provocar 
ferimentos. Tente deslizar o banco para trás e para a frente e abane as costas do 
banco para garantir que estão fixas corretamente.

Nunca deixe uma criança regular o banco:
Permitir que uma criança regule o banco poderá ser perigoso, na medida em que 
poderá resultar em ferimentos graves se as mãos ou pés ficarem presos no banco.

Não conduza com as costas do banco soltas:
As costas dos bancos desempenham um papel importante na sua segurança dentro de 
um veículo. É perigoso deixar as costas do banco soltas, uma vez que não permite 
reter os passageiros no banco e também não evita que as bagagens invadam o 
habitáculo numa travagem brusca ou numa colisão, podendo resultar em ferimentos 
graves. Após o ajuste das costas do banco, tente movimentá-las para se certificar que 
estão fixas.

Ajuste o banco do condutor apenas com o veículo parado:
É perigoso ajustar o banco do condutor com o veículo em andamento. Poderá 
provocar a perca de controlo do mesmo e resultar num acidente.

Não modifique nem substitua os bancos dianteiros:
É perigosa a modificação ou substituição dos bancos dianteiros, tal como a 
substituição do revestimento ou o desaperto de quaisquer parafusos. Os bancos 
dianteiros contêm peças do airbag essenciais ao sistema de retenção suplementar. 
A sua modificação pode resultar em danos no sistema de retenção suplementar e 
consequentemente em graves ferimentos. Em caso de necessidade de desmontagem ou 
montagem dos bancos dianteiros, consulte um Reparador Autorizado.

Não conduza com os bancos dianteiros danificados:
É perigoso conduzir com os bancos dianteiros danificados. Qualquer colisão, mesmo 
que insuficiente para disparar os airbags, pode danificar os bancos dianteiros que 
contêm peças essenciais do airbag. Se ocorrer uma colisão, o airbag pode não disparar 
podendo causar ferimentos. Inspecione sempre os bancos dianteiros, cintos de 
segurança, pré-tensores e airbags num Reparador Autorizado Mazda após uma colisão.

AVISO
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Não conduza com nenhum dos bancos dianteiros inclinados:
Viajar com o banco inclinado pode ser perigoso, uma vez que esta posição não 
permite aproveitar a funcionalidade total dos cintos de segurança. Em caso de colisão 
ou paragem súbita, poderá escorregar por baixo do cinto e sofrer ferimentos internos 
graves. De modo a garantir a máxima proteção, sente-se com as costas direitas.

Não coloque nenhum objeto tal como uma almofada entre as costas do banco e as 
suas próprias costas:
É perigoso colocar um objeto, tal como uma almofada, entre as costas do banco e as 
suas próprias costas, pois não poderá manter uma postura de condução segura e o 
cinto de segurança não poderá fornecer toda a sua capacidade de retenção em caso de 
colisão, podendo resultar num grave acidente, ferimento ou morte.

Não coloque objetos por baixo do banco:
O objeto poderá ficar preso e impossibilitar a fixação correta do banco, podendo 
resultar num acidente.

Não empilhe carga até uma altura superior às costas do banco traseiro:
É perigoso empilhar bagagens ou outra carga até uma altura superior à das costas 
dos bancos. Durante uma travagem súbita ou colisão, estes poder-se-ão tornar 
projéteis, podendo atingir e ferir os passageiros. 

Fixe com segurança as bagagens ou a carga antes de conduzir:
É perigoso deixar a carga solta no veículo pois poderá mover-se ou ser esmagada 
durante uma travagem brusca ou colisão e causar ferimentos.

Nunca permita que um passageiro se sente num banco rebatido quando o veículo 
estiver em movimento:
É perigoso conduzir com um passageiro sentado nas costas do banco rebatidas. 
Permitir que uma criança se sente nas costas do banco rebatidas com o veículo em 
movimento é particularmente perigoso. No caso de uma paragem súbita ou mesmo 
numa pequena colisão, uma criança que não esteja sentada num sistema de retenção 
para crianças apropriado e com cinto de segurança poderá ser projetada para a 
frente, para trás ou mesmo para fora do veículo, resultando em graves ferimentos ou 
na morte da mesma. Uma criança no compartimento de bagagens pode ser projetada 
contra outros passageiros e causar graves ferimentos.

AVISO
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• Quando operar um banco, para evitar ferimentos, tenha atenção para não colocar as suas 
mãos ou dedos junto aos componentes móveis do banco ou no revestimento lateral.

• Ao deslocar os bancos, certifique-se de que não existe carga na zona circundante. 
Se a carga ficar presa, poderá ser danificada.

• (Banco de Regulação Manual) 
Quando alterar o ângulo das costas do banco de modo a que fiquem na vertical, 
segure as mesmas enquanto comanda a alavanca. Se as costas do banco não forem 
apoiadas, poderão subitamente rodar para a frente e causar ferimentos.

• (Banco de Regulação Elétrica) 
A regulação elétrica da almofada do banco é realizada através de motores elétricos. Evite 
o acionamento prolongado do sistema de modo a não danificar os motores elétricos.

• Para evitar a descarga da bateria, evite utilizar a regulação elétrica com o motor do 
veículo desligado. Os motores elétricos de regulação do banco requerem uma 
elevada energia elétrica.

• Não utilize o interruptor para realizar mais do que um ajuste de uma só vez.

NOTA

Quando voltar a colocar o banco traseiro na sua posição original, coloque também os 
cintos de segurança nas suas posições normais. Verifique se os cintos de segurança 
desenrolam e retraem normalmente.

CUIDADO
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Regulação do Banco

1 Regulação Longitudinal
(Banco de Regulação Manual)
Para deslocar um banco para a frente ou para trás, levante a alavanca e deslize o banco até à 
posição desejada e liberte a alavanca.
Certifique-se que a alavanca volta à sua posição original e o banco fica fixo, tentando 
movê-lo ligeiramente para a frente e para trás.
(Banco de Regulação Elétrica)
Para deslocar um banco, mova o interruptor de elevação no lado exterior do banco para a 
frente ou para trás e mantenha-o nessa posição. Liberte o interruptor na posição desejada.
2 Regulação em Altura*
(Banco de Regulação Manual)
Para regular a altura da almofada do banco, mova a alavanca de regulação para cima ou 
para baixo.
(Banco de Regulação Elétrica)
Para regular a altura da almofada do banco, mova o interruptor para cima ou para baixo.
3 Regulação da Frente da Almofada do Banco (Banco do Condutor com 

Regulação Elétrica)*
Para regular a altura dianteira da almofada do banco, levante ou baixe a parte dianteira do 
interruptor de elevação no lado esquerdo da almofada do banco.

Banco Dianteiro

Regulação elétrica

Tipo manípulo

Tipo alavanca

*Alguns modelos.
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4 Regulação das Costas do Banco
(Banco de Regulação Manual com Alavanca)
Para regular o ângulo de inclinação das costas do banco, incline o corpo ligeiramente para 
a frente levantando ao mesmo tempo a alavanca. De seguida incline o corpo para trás até à 
posição desejada e liberte a alavanca.
Certifique-se que a alavanca volta à posição original e as costas do banco ficam fixas, 
tentando movê-las ligeiramente para a frente e para trás.
(Banco de Regulação Manual com Manípulo)
Para regular o ângulo de inclinação das costas do banco, incline o corpo ligeiramente para 
a frente rodando o manípulo.
(Banco de Regulação Elétrica)
Para regular o ângulo de inclinação das costas do banco, pressione a parte dianteira ou 
traseira do interruptor de inclinação. Liberte o interruptor na posição desejada.
5 Regulação do Apoio Lombar (Banco do Condutor)*
(Regulação Manual)
Para aumentar o apoio lombar, empurre a alavanca para a frente. Para diminuir, puxe a 
alavanca para trás.
(Regulação Elétrica)
Para aumentar o apoio lombar, pressione e mantenha pressionado a parte dianteira do 
interruptor até atingir a posição desejada, de seguida liberte-o.
Para diminuir o apoio lombar, pressione a parte traseira do interruptor.

*Alguns modelos.
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Aquecedor do Banco*

Os bancos dianteiros possuem 
aquecimento elétrico. O interruptor da 
ignição deve estar na posição ON.
Pressione o interruptor do aquecedor do 
banco para ligar a luz indicadora com a 
ignição na posição ON. O modo comuta 
conforme indicado na figura seguinte de 
cada vez que o interruptor do aquecedor 
do banco é pressionado.

Ar Condicionado Totalmente Automático

Ar Condicionado Manual

OFF

Alto

Intermédio

Baixo

OFF

Alto

Intermédio

Baixo

Tenha atenção quando utilizar o 
aquecedor de banco:
O aquecedor poderá aquecer demasiado 
para certas pessoas conforme indicado 
a seguir e pode causar uma queimadura 
a baixa temperatura.
• Crianças, bebés pequenos, pessoas 

idosas e pessoas com limitações 
físicas

• Pessoas com pele sensível
• Pessoas extremamente fatigadas
• Pessoas embriagadas
• Pessoas sob medicação

Não utilize o aquecedor de banco 
quando tiver algum objeto retentor de 
humidade por cima do banco como, 
por exemplo, uma almofada:
O banco poderá aquecer 
excessivamente e causar uma 
queimadura de baixa temperatura.

Não utilize o aquecedor de banco 
mesmo quando pretender dormir um 
pouco no veículo:
O banco poderá aquecer 
excessivamente e causar uma 
queimadura de baixa temperatura.

Não coloque objetos pesados com 
projeções pontiagudas no banco 
nem introduza agulhas nem pinos 
no mesmo:
Caso contrário poderá causar o 
aquecimento excessivo do banco 
resultando em ferimentos de 
pequena gravidade.

Não utilize solventes orgânicos para 
limpar o banco. Poderá danificar a 
superfície do banco e o aquecedor.

AVISO

CUIDADO

*Alguns modelos.
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Memória da Posição do Banco 
(Banco do condutor)*

A função memória da posição do banco, 
permite programar o banco do condutor 
numa posição desejada e solicitar uma 
posição programada com o simples toque 
de um botão.

A posição do banco pode ser programada ou 
comandada através das seguintes operações.

• Operação dos botões no lado do banco.

• Operação utilizando a chave.

Programação

1. Coloque a ignição na posição OFF.

2. Ajuste o banco para a posição desejada 
utilizando os interruptores da regulação 
de altura e inclinação. 
Consulte Regulação do Banco na 
página 2-5.

3. Pressione e mantenha pressionado o 
botão SET até ouvir um sinal sonoro.

NOTA

• Se a ignição for desligada enquanto o 
aquecedor do banco estiver a operar 
(Posições Alto, Intermédio ou Baixo) 
e for ligada novamente, o aquecedor 
do banco irá operar automaticamente 
à temperatura definida antes da 
ignição ter sido desligada.

• Utilize o aquecedor do banco apenas 
quando o motor estiver ligado. 
Deixar o aquecedor do banco ligado 
durante longos períodos de tempo 
com o motor desligado poderá 
causar a descarga da bateria.

• A temperatura do aquecedor do 
banco não poderá ser ajustada além 
das posições Alto, Intermédio e 
Baixo pois o aquecedor do banco é 
controlado por um termóstato.

Durante a operação da função 
memória da posição do banco, não 
coloque os dedos ou as mãos junto à 
parte inferior do banco. O banco 
move-se automaticamente durante a 
operação da função memória da 
posição do banco, podendo originar 
ferimentos nos dedos ou nas mãos.

CUIDADO

NOTA

• As posições individuais do banco 
podem ser programadas nos dois 
botões de programação disponíveis 
na parte lateral do banco do 
condutor, mais uma posição do 
banco em cada chave registada.

• Se o veículo tiver sido sujeito a servi-
ço e os terminais da bateria tiverem 
sido desligados, as posições progra-
madas do banco serão eliminadas. 
Reprograme as posições do banco.

Botão SET

*Alguns modelos.
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4. Efetue uma das seguintes configurações 
dentro de 5 segundos após concluir o 
passo 3 acima indicado:
• Para programar o botão de memória 

1 ou 2, pressione e mantenha 
pressionado o botão até ouvir um 
sinal sonoro. 

• Para programar uma chave, pressione 
e mantenha pressionado o interruptor 

 até ouvir um sinal sonoro.
Regulação de uma posição programada
(Programação num botão de memória 
no banco)
1. Com o veículo parado, pressione o botão 

de programação da posição do banco 
que deseja solicitar (botão 1 ou 2).

2. É ouvido um sinal sonoro quando a 
regulação da posição do banco estiver 
concluída.

(Programação na chave)

1. Destranque as portas pressionando 
um interruptor de pedido ou o botão  
da chave.

2. Após destrancar as portas, a regulação 
da posição do banco é iniciada 
40 segundos após a abertura da porta do 
condutor, sendo emitido um sinal sonoro 
quando a operação tiver terminado.

NOTA

• Se não for necessário nenhum 
movimento do banco, apenas será 
ouvido um sinal sonoro. 

• Quando a ignição for colocada na 
posição ON, a função memória da 
posição do banco não opera se a 
alavanca de velocidades se encontrar 
na posição P (Caixa de velocidades 
automática) ou se o travão de 
estacionamento estiver aplicado 
(Caixa de velocidades manual). 

• Quando a ignição está colocada na 
posição OFF, a função memória da 
posição do banco está operacional 
com a alavanca de velocidades numa 
posição diferente de P (Caixa de 
velocidades automática) ou com o 
travão de estacionamento não apli-
cado (Caixa de velocidades manual), 
contudo, se a ignição for colocada 
na posição ON durante a operação 
da função memória da posição do 
banco, a operação será interrompida.

NOTA

• A regulação da posição do banco é 
cancelada nos seguintes casos: 

• Qualquer um dos interruptores de 
regulação do banco é operado.

• O botão SET é pressionado.

• O botão de programação 1 ou 2 é 
pressionado.

• O interruptor de trancamento 
ou destrancamento na chave 
é operado.

• O veículo inicia a marcha.

NOTA

• Se não ocorrer nenhum movimento 
do banco, o sinal sonoro não será 
ouvido. 

• Quando a ignição for colocada na 
posição ON, a função memória da 
posição do banco não opera se a 
alavanca de velocidades se encontrar 
na posição P (Caixa de velocidades 
automática) ou se o travão de 
estacionamento estiver aplicado 
(Caixa de velocidades manual).
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Eliminação das posições programadas 
do banco

(Eliminação das posições do banco 
programadas na chave)

1. Coloque a ignição na posição OFF.

2. Continue a pressionar o botão SET até 
ouvir um sinal sonoro.

3. Após ouvir o sinal sonoro, pressione 
o botão  da chave continuamente 
dentro de 5 segundos até ouvir o 
sinal sonoro.

Divisão-Rebatimento

As costas do banco traseiro podem ser 
rebatidas para permitir um maior espaço 
no compartimento de bagagens.

NOTA

• Quando a ignição está colocada na 
posição OFF, a função memória da 
posição do banco está operacional 
com a alavanca de velocidades 
numa posição diferente de P (Caixa 
de velocidades automática) ou com 
o travão de estacionamento não 
aplicado (Caixa de velocidades 
manual), contudo, se a ignição for 
colocada na posição ON durante a 
operação da função memória da 
posição do banco, a operação será 
interrompida.

• A regulação da posição do banco é 
cancelada nos seguintes casos:

• Qualquer um dos interruptores de 
regulação do banco é operado.

• O botão SET é pressionado.

• O botão de programação 1 ou 2 é 
pressionado.

• O botão  da chave ou  
interruptor é operado.

• O veículo inicia a marcha.

Banco Traseiro

Fixe corretamente a carga no 
compartimento de bagagens quando 
for transportada com as costas do 
banco rebatidas:
É perigoso conduzir com a carga 
solta no compartimento de bagagens, 
pois poderá mover-se e tornar-se uma 
obstrução durante uma travagem de 
emergência ou colisão e provocar 
um acidente.

Remova sempre o sistema de 
retenção para crianças antes de 
operar os manípulos de comando 
do banco traseiro:
É perigoso operar os manípulos de 
comando remoto quando se encontra 
um sistema de retenção para crianças 
virado para trás no banco traseiro. 
Poderá causar ferimentos numa 
criança sentada no sistema de 
retenção, quando as costas do banco 
rebaterem subitamente para a frente.

AVISO
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Rebatimento de ambas as costas 
do banco

Verifique se não se encontra nenhum 
ocupante no banco traseiro antes de 
operar (puxar) os manípulos de 
comando (Veículos com manípulos de 
comando do banco traseiro):
É perigoso não verificar a presença 
de pessoas no banco traseiro antes de 
rebater as costas do banco com as 
alças/manípulos de comando do 
banco traseiro. A zona do banco 
traseiro é difícil de observar a partir 
da traseira do veículo. Ao operar 
(puxar) os manípulos de comando do 
banco traseiro sem primeiro verificar 
a presença de pessoas, poderá causar 
ferimentos se as costas do banco 
rebaterem subitamente para a frente.

• Quando operar o manípulo das costas 
do banco traseiro, apoie as mesmas 
com a mão. Se as costas do banco não 
forem apoiadas com a mão, poderão 
cair para a frente subitamente 
causando ferimentos no dedo que 
pressiona para baixo o manípulo das 
costas do banco traseiro.

• (Veículos com manípulos de 
comando do banco traseiro) 
Antes de rebater as costas do banco 
para baixo com os manípulos de 
comando do banco traseiro, verifique 
se não existem copos no suporte para 
copos traseiro. Ao rebater as costas 
do banco através dos respetivos 
manípulos de comando, com um 
copo no suporte para copos, poderá 
sujar ou danificar a almofada do 
banco e as costas do banco.

AVISO

CUIDADO

• (Veículos com manípulos de 
comando do banco traseiro) 
Tenha atenção ao seguinte quando 
utilizar os manípulos de comando 
do banco traseiro:

• Numa descida, as costas do 
banco poderão rebater para a 
frente mais rapidamente do que 
numa superfície plana.

• Numa subida, poderá não ser 
possível rebater as costas do 
banco para baixo. Quando não 
for possível rebater as costas do 
banco com os manípulos de 
comando, puxe as costas do 
banco para a frente a partir do 
interior do veículo.

Verifique a posição do banco dianteiro 
antes de rebater as costas do banco 
traseiro. Conforme a posição do banco 
dianteiro, pode não ser possível rebater 
as costas do banco traseiro totalmente, 
porque pode atingir as costas do banco 
dianteiro, podendo riscar ou danificar 
o banco dianteiro. Rebaixe ou retire, se 
necessário, o encosto de cabeça no 
banco lateral traseiro.

CUIDADO

CUIDADO
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Utilização do manípulo de comando das 
costas do banco*
Após a verificação que os assentos do 
banco traseiro estão desimpedidos, abra a 
tampa do compartimento de bagagens e 
baixe as costas do banco que deseja 
rebater utilizando o manípulo de comando.
Quando rebater o lado esquerdo, opere a 
parte exterior do manípulo de comando.

Utilizando o manípulo de pressão

Pressione o manípulo das costas do banco 
traseiro para baixo.

Rebatimento apenas do banco central*

Utilização do manípulo de comando das 
costas do banco
1. Se o encosto de cabeça central estiver em 

posição de utilização, baixe o mesmo.

2. Após verificar se o banco central 
traseiro está desimpedido, abra a tampa 
do compartimento de bagagens e puxe 
os manípulos de comando das costas 
do banco nos lados esquerdo e direito 
do compartimento de bagagens.

Utilização da alça
1. Se o encosto de cabeça central estiver em 

posição de utilização, baixe o mesmo.

(Rebatimento das costas do banco 
esquerdo)
Quando operar o manípulo de comando 
das costas do banco, tenha atenção se o 
banco central está rebatido para baixo. 
Se uma pessoa sentada no banco traseiro 
direito colocar uma mão no banco 
central, poderá ficar entalada pelas 
costas do banco ou por componentes do 
banco e sofrer ferimentos.

CUIDADO

*Alguns modelos.



2-13

Equipamento de Segurança Essencial

Bancos

2. Puxe a alça na traseira das costas do 
banco para rebater as costas do banco 
para a frente.

Para colocar na posição original

1. Coloque as costas do banco na vertical.

2. Puxe a parte superior das costas do 
banco a partir do interior do veículo e 
verifique se ficaram fixas.

Certifique-se sempre se os cintos de 
segurança estão em condições de 
serem utilizados:
É perigoso deixar um cinto de 
segurança entalado nas costas do 
banco. Em caso de colisão ou travagem 
súbita, o cinto de segurança não poderá 
permitir uma proteção adequada.

AVISO

Quando recolocar as costas do banco 
na posição original, certifique-se que 
o indicador vermelho não está à vista:
É perigoso deixar as costas do banco 
traseiro na posição original sem 
estarem fixas. As paragens súbitas ou 
manobras podem causar a rotação das 
mesmas para a frente resultando em 
ferimento. Se o indicador vermelho 
estiver visível na parte traseira do 
manípulo das costas do banco 
traseiro, significa que as mesmas não 
estão fixas na posição original.

AVISO

Posição de bloqueio

Posição de desbloqueio
Indicador vermelho
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Apoio de braços*

O apoio de braços no centro do banco 
traseiro pode ser utilizado (quando não se 
encontra nenhum passageiro sentado no 
banco central traseiro) ou embutido nas 
costas do banco traseiro.

O seu veículo está equipado com 
encostos de cabeça em todos os bancos. 
Os encostos de cabeça têm a função de 
proteger o condutor e os passageiros de 
ferimentos no pescoço.

Regulação em Altura
Regule o encosto de cabeça de modo a 
que o centro fique em linha com os 
ouvidos do passageiro.

Nunca coloque as suas mãos e dedos 
à volta das peças móveis do banco e 
apoio de braços:
A colocação das suas mãos e dedos à 
volta das peças móveis do banco e 
apoio de braços é perigoso na medida 
em que podem ficar feridos.

AVISO

Encostos de Cabeça

Conduza sempre com os encostos de 
cabeça montados e certifique-se que 
estão corretamente ajustados. 
Adicionalmente, levante sempre os 
encostos de cabeça quando os 
respetivos bancos estiverem ocupados:
É perigoso conduzir sem encostos de 
cabeça ou com estes regulados 
demasiado para baixo. Sem apoio 
na parte anterior da cabeça, pode 
ferir gravemente o pescoço, em caso 
de colisão.
(Encostos de cabeça que devem ser 
colocados na posição de utilização)
Todos os encostos de cabeça do 
banco traseiro

AVISO

*Alguns modelos.
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Para elevar o encosto de cabeça, puxe-o 
para a posição desejada.
Para baixar o encosto de cabeça, pressione 
a patilha de libertação, pressionando de 
seguida o encosto de cabeça para baixo.

Banco lateral dianteiro

Banco lateral traseiro

Banco central traseiro

Desmontagem/Montagem

Para desmontar o encosto de cabeça, 
puxe-o para cima enquanto pressiona 
a patilha.
Para montar o encosto de cabeça, coloque 
os espigões nos orifícios enquanto 
pressiona a patilha.

Conduza sempre com os encostos de 
cabeça montados e certifique-se que 
estão corretamente instalados:
É perigoso conduzir sem os encostos 
de cabeça montados. Sem apoio na 
parte anterior da cabeça, pode ferir 
gravemente o pescoço, em caso 
de colisão.

Após instalar um encosto de cabeça, 
tente levantá-lo para se certificar de 
que não desencaixa:
É perigoso conduzir com um encosto 
de cabeça não corretamente fixo, pois 
a eficácia do encosto de cabeça ficará 
comprometida, o que poderá provocar 
o seu desencaixe inesperado do banco.

AVISO
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• Quando instalar um encosto de 
cabeça, certifique-se que é instalado 
corretamente com a frente do encosto 
de cabeça virada para a dianteira. 
Se o encosto de cabeça for instalado 
incorretamente, pode desencaixar-se 
do banco durante uma colisão e 
resultar em ferimentos.

• Os encostos de cabeças dos bancos 
dianteiros e bancos traseiros são 
específicos para cada banco. Não 
altere as posições dos encostos de 
cabeça. Se o encosto de cabeça não 
for instalado na sua posição de 
banco correta, a eficácia do encosto 
de cabeça durante uma colisão 
ficará comprometida, o que poderá 
provocar ferimentos.

CUIDADO
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Os cintos de segurança ajudam a diminuir a possibilidade ou a gravidade de ferimentos em 
caso de acidente e paragens bruscas. A Mazda recomenda que tanto o condutor como os 
passageiros usem sempre o cinto de segurança.

Todos os bancos possuem cintos de segurança de três pontos. Estes cintos de segurança 
possuem enroladores com trincos de inércia que os mantêm afastados quando não estão a 
ser utilizados. Os trincos permitem aos passageiros que se mantenham confortáveis com os 
cintos colocados, mas bloqueiam na posição durante uma colisão.
Em alguns modelos (com modo de trancamento automático), os enroladores dos cintos de 
segurança dos bancos laterais traseiros operam em dois modos, modo de trancamento de 
emergência e, para sistemas de retenção para crianças, modo de trancamento automático.
z

Precauções com os Cintos de Segurança

Utilize sempre o seu cinto de segurança e verifique se todos os passageiros do veículo 
estão seguros:
Não utilizar o cinto de segurança é extremamente perigoso. Durante uma colisão, os 
ocupantes que não tenham o cinto de segurança colocado podem atingir alguém ou  
algo no interior do veículo ou mesmo ser projetados para fora do veículo. Podem ficar 
gravemente feridos ou até morrer. Na mesma colisão, os passageiros que estiverem a 
usar o cinto de segurança estarão mais seguros.

Não utilize cintos de segurança torcidos:
É perigoso utilizar cintos de segurança torcidos. Em caso de colisão, a largura total 
do cinto de segurança não está disponível para absorver o impacto. Isto implica um 
maior esforço aplicado aos ossos, podendo provocar graves ferimentos ou até a morte. 
Portanto, se o seu cinto de segurança estiver torcido, deverá endireitá-lo para permitir 
que toda a sua largura seja utilizada.

Nunca utilize um cinto de segurança em mais do que uma pessoa ao mesmo tempo:
É perigoso utilizar um cinto de segurança em mais do que uma pessoa simultaneamente. 
Um cinto de segurança utilizado desta forma não poderá distribuir a força do impacto de 
forma adequada, pelo que ambos os passageiros poderiam ser esmagados um contra o 
outro ou feridos com gravidade. Nunca utilize um cinto de segurança em mais do que 
uma pessoa ao mesmo tempo e opere o veículo com os ocupantes seguros corretamente.

Nunca opere um veículo com um cinto de segurança danificado:
É perigoso utilizar um cinto de segurança danificado. Um acidente poderá danificar o 
tecido do cinto de segurança em utilização. Um cinto de segurança danificado não poderá 
proporcionar uma proteção adequada em caso de colisão. Consulte um reparador 
qualificado, recomendamos um Reparador Autorizado Mazda para inspecionar todos os 
cintos de segurança utilizados durante um acidente antes de serem novamente utilizados.

AVISO
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Substitua imediatamente os cintos de segurança se o pré-tensor ou o limitador de 
esforço tiverem sido disparados:
Consulte um reparador qualificado, recomendamos um Reparador Autorizado Mazda 
para inspecionar os pré-tensores e os airbags após qualquer colisão. Os pré-tensores e 
os airbags apenas funcionam uma única vez e deverão ser substituídos após qualquer 
colisão que tenha causado o seu disparo. Se não substituir os pré-tensores e os 
limitadores de esforço, o risco de sofrer ferimentos numa colisão aumenta.

Colocação da Faixa do Ombro do Cinto de Segurança:
É perigoso colocar incorretamente a faixa do ombro do cinto de segurança. Coloque 
sempre a faixa do ombro do cinto de segurança por cima do ombro e próximo do 
pescoço, mas nunca por baixo do braço, sobre o pescoço ou sobre o braço.

Colocação da Faixa Ventral do Cinto de Segurança:
É perigoso colocar a faixa ventral do cinto de segurança demasiado elevada. Em caso 
de colisão, a força de impacto seria concentrada diretamente na zona abdominal, 
causando graves ferimentos. Coloque a faixa ventral do cinto de segurança de modo 
firme e o mais baixo possível.

Instruções de Utilização dos Cintos de Segurança:
Os cintos de segurança foram concebidos para suportar a estrutura óssea do corpo e 
devem ser utilizados em baixo em frente à pélvis, no peito e no ombro, conforme aplicável; 
deve ser evitada a utilização da faixa ventral do cinto de segurança na zona abdominal.
Os cintos de segurança devem ser utilizados esticados, sem folgas o quanto possível, de 
modo confortável, proporcionando a proteção para a qual foram concebidos. Um cinto de 
segurança utilizado com folga diminui em larga medida a proteção fornecida ao utilizador.
Devem ser tomadas precauções para evitar a contaminação do tecido do cinto de 
segurança com vernizes, abrilhantadores, óleos e químicos, tendo particular atenção 
a ácido de bateria. A limpeza dos cintos de segurança pode ser realizada com sabão 
suave e água. Os cintos de segurança devem ser substituídos se o tecido estiver gasto, 
contaminado ou danificado.
É essencial substituir todo o conjunto do cinto de segurança se tiver sido utilizado 
durante uma colisão severa, mesmo que os danos no conjunto do cinto de segurança 
não sejam óbvios.
Os cintos de segurança não devem ser utilizados torcidos.
Cada conjunto de cinto de segurança deve ser utilizado apenas por um ocupante; é 
perigoso colocar um cinto de segurança à volta de uma criança transportada no 
ventre do ocupante.

Não devem ser realizadas modificações ou instalações acessórias pelo utilizador, que pos-
sam impedir o funcionamento dos dispositivos de ajuste dos cintos de segurança para elimi-
nar a folga, ou impedir o ajuste do conjunto do cinto de segurança para eliminar a folga.

AVISO
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Mulheres Grávidas e Pessoas em Condições Clínicas Graves

As mulheres grávidas devem usar cinto de segurança. Pergunte ao seu médico quais as 
recomendações específicas.
O cinto ventral deve ser usado de forma a ficar ACONCHEGADO E NA POSIÇÃO MAIS 
BAIXA POSSÍVEL E ACIMA DAS ANCAS.
A faixa do ombro do cinto de segurança deve ser colocada em cima do ombro e nunca na 
zona do estômago.
As pessoas em condições clínicas graves também devem usar cinto de segurança. Confirme 
com o seu médico as recomendações específicas relativas à sua condição clínica.

Modo Trancamento de Emergência

Quando o cinto de segurança é colocado, estará sempre no modo trancamento de emergência.
No modo trancamento de emergência, o passageiro mantém-se confortável com o cinto de 
segurança colocado e o enrolador tranca o cinto de segurança na posição onde se encontra 
durante uma colisão.
Se o cinto de segurança estiver bloqueado e não for possível puxar para fora, retraia o cinto 
uma vez, de seguida puxe-o para fora lentamente. Se não for possível, puxe o cinto de 
segurança com força uma vez e solte o mesmo, de seguida puxe-o para fora novamente de 
forma lenta.

O enrolamento dos cintos de segurança poderá tornar-se difícil se os cintos e os anéis 
estiverem sujos, portanto tente mantê-los limpos. Para mais informações sobre a 
limpeza dos cintos de segurança, consulte “Limpeza dos Cintos de Segurança” 
(página 6-76).

CUIDADO

Anel
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(Cinto de Segurança com Modo Trancamento Automático)
Quando o cinto de segurança é colocado, permanecerá sempre no modo trancamento de 
emergência até ser comutado para o modo trancamento automático, puxando-o totalmente 
para fora. Se sentir o cinto apertado e não for possível movê-lo confortavelmente quando o 
veículo está parado ou em movimento, poderá estar no modo de trancamento automático 
devido ao facto de ter sido demasiado puxado para fora. Para recolocar o cinto de segurança 
no modo trancamento de emergência, espere até que o veículo pare num local seguro e 
numa superfície horizontal, permita o enrolamento total do cinto de segurança para voltar ao 
modo trancamento de emergência e, de seguida, estenda-o novamente à sua volta.

Modo Trancamento Automático*

Utilize sempre o modo de trancamento automático para evitar que o sistema de retenção 
para crianças se desloque para uma posição insegura em caso de acidente. Para ativar o 
modo de trancamento automático do cinto de segurança, puxe-o novamente para fora 
totalmente e monte conforme as instruções do sistema de retenção para crianças. Irá reter o 
sistema de retenção para crianças e permanecer bloqueado. Consulte a secção Sistema de 
Retenção para Crianças (página 2-26).

*Alguns modelos.
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Colocação do Cinto de Segurança

Coloque a parte ventral do cinto de 
segurança o mais baixo possível, não na 
zona abdominal, de seguida ajuste a faixa do 
ombro de modo a ficar firme no seu corpo.

Para Retirar o Cinto de Segurança
Pressione o interruptor do fecho. Se o 
cinto não recolher totalmente, puxe-o para 
fora e verifique a existência de vincos ou 
se está torcido. De seguida certifique-se 
que não fica torcido enquanto recolhe.

Regulação em Altura do Ponto de 
Fixação do Cinto de Segurança

Certifique-se que fica fixo.

Cintos de Segurança

Fecho do cinto 
de segurança

Lingueta

Manter sobre 
as ancas

Dema-
siado 
elevado

Retirar folga 

NOTA

Caso sinta que o cinto não ficou 
completamente recolhido, verifique se 
está torcido ou dobrado. Se não recolher 
de forma adequada, consulte um 
reparador qualificado, recomendamos 
um Reparador Autorizado Mazda.

Botão

Para levantar Para baixar
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Se detetar que o cinto de segurança do 
condutor não está colocado, a luz avisadora 
ou o sinal sonoro alertam o condutor.
Consulte Luzes Avisadoras/Indicadoras 
na página 4-33.

De forma a proporcionar uma proteção 
ideal, o seu veículo está equipado com pré-
tensores e sistemas de limitação de esforço 
dos cintos de segurança dos bancos diantei-
ros. Para ambos os sistemas funcionarem 
corretamente, é necessário que os ocupan-
tes coloquem os cintos de segurança.

Pré-tensores:
Em acidentes frontais ou quase frontais, 
de impacto moderado ou severo, os 
airbags dianteiros e os pré-tensores 
disparam simultaneamente.
Para mais informações, consulte Critério 
de Acionamento dos Airbags SRS 
(página 2-55).
Os enroladores dos cintos de segurança 
retiram a folga rapidamente à medida que 
os airbags expandem. 
Os airbags e os pré-tensores dos cintos de 
segurança deverão ser substituídos sempre 
que tenha ocorrido o seu disparo.
As condições de avaria do sistema ou de 
funcionamento são indicadas por um aviso.
Consulte Luzes Avisadoras/Indicadoras 
na página 4-33.
Consulte Avisador dos Airbags / Pré-
tensores dos Cintos de Segurança dos 
Bancos Dianteiros na página 7-47.
(Com interruptor de desativação do 
airbag do passageiro dianteiro)
O pré-tensor do cinto de segurança do pas-
sageiro dianteiro, tal como os airbags dian-
teiro e lateral do passageiro dianteiro, foram 
concebidos para disparar apenas quando o 
interruptor de desativação do airbag do pas-
sageiro dianteiro está na posição ON.
Para mais informações, consulte 
Interruptor de Desativação do Airbag do 
Passageiro Dianteiro (página 2-48).

Sistemas de Aviso dos 
Cintos de Segurança

Pré-tensores dos Cintos 
de Segurança Dianteiros 
e Sistemas Limitadores 
de Esforço
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Limitador de esforço:
O sistema limitador de esforço liberta o 
cinto de segurança de modo controlado 
para reduzir o esforço no peito do ocupante. 
Como a carga mais intensa num cinto de 
segurança ocorre em colisões frontais, o 
limitador de esforço possui um dispositivo 
mecânico automático que pode ser ativado 
em qualquer modo de acidente com um 
movimento suficiente do passageiro.
Mesmo que os pré-tensores não tenham 
disparado, a função de limitação de 
esforço deverá ser inspecionada por um 
reparador qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

Utilize apenas cintos de segurança 
recomendados neste manual:
É perigoso colocar incorretamente os 
cintos de segurança do condutor e do 
passageiro dianteiro. Sem uma 
colocação correta, o pré-tensor e os 
sistemas limitadores de esforço não 
poderão fornecer uma proteção 
adequada em caso de acidente, 
podendo resultar em graves 
ferimentos. Para mais informações, 
consulte “Colocação do cinto de 
segurança” (página 2-21).

AVISO

Substitua imediatamente os cintos de 
segurança se o pré-tensor ou o limita-
dor de esforço tiverem sido disparados:
Consulte um reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda para inspecionar 
os pré-tensores e os airbags após 
qualquer colisão. Os pré-tensores e os 
airbags apenas funcionam uma única 
vez e deverão ser substituídos após 
qualquer colisão que tenha causado o 
seu disparo. Se não substituir os pré-
tensores e os limitadores de esforço, o 
risco de sofrer ferimentos numa 
colisão aumenta.

Não modifique os componentes ou a 
cablagem, nem utilize dispositivos ele-
trónicos de teste no sistema pré-tensor:
É perigoso modificar os componentes 
ou a cablagem do pré-tensor, incluindo 
a utilização de dispositivos eletrónicos 
de teste. Pode acidentalmente disparar 
ou danificar os sistemas, impedindo a 
atuação dos mesmos durante um aci-
dente. Os ocupantes ou reparadores 
poderão ser gravemente feridos.

Elimine corretamente os pré-tensores:
É perigoso eliminar incorretamente os 
pré-tensores ou abandonar o veículo 
sem os pré-tensores desativados. Se 
não forem cumpridos todos os 
procedimentos de segurança, poderá 
provocar ferimentos. Consulte um 
reparador qualificado, recomendamos 
um Reparador Autorizado Mazda de 
modo a eliminar, com segurança, os 
pré-tensores ou um veículo equipado 
com sistema de pré-tensores.

AVISO
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Antes de utilizar o cinto de segurança 
verifique se a lingueta (A) encaixa no 
fecho (B).

Colocação do Cinto de Segurança

1. Agarre na lingueta do cinto de 
segurança (C).

2. Puxe lentamente o cinto de segurança 
para fora.

3. Introduza a lingueta do cinto de 
segurança (C) no fecho (D) até ouvir 
um clique.

NOTA

• Os pré-tensores serão ativados em 
colisões moderadas ou violentas 
frontais, parcialmente frontais ou em 
colisões laterais severas. Não serão 
ativados na maioria das situações de 
capotamento, colisões traseiras.

• Quando os pré-tensores e os airbags 
são disparados, é libertado algum 
fumo (gás não tóxico). Isto não 
significa a existência de um 
incêndio. Este gás normalmente não 
tem qualquer efeito sobre os 
ocupantes, todavia aqueles com pele 
sensível podem constatar uma leve 
irritação de pele. Se qualquer 
resíduo do airbag ou do sistema de 
pré-tensores entrar em contato com 
a pele ou com os olhos, lave-os o 
mais cedo possível.

Cinto de Segurança do 
Banco Central Traseiro

(A)

(B)

(A)

(B)

(C)

(D)



2-25

Equipamento de Segurança Essencial

Cintos de Segurança

Utilização do Cinto de Segurança do 
Banco Central Traseiro com Apenas 
Um Fecho:
É perigoso utilizar o cinto de 
segurança do banco central traseiro 
com apenas um fecho. Se apenas um 
par de lingueta e fecho for utilizado 
(seja a lingueta (C) e o fecho (D) ou a 
lingueta (A) e o fecho (B)), o cinto de 
segurança não poderá proporcionar 
uma proteção adequada. Numa 
paragem súbita ou colisão, o 
ocupante poderá deslizar por baixo do 
cinto de segurança e sofrer graves 
ferimentos. Utilize sempre ambos os 
pares de lingueta e fecho, colocando 
as linguetas nos respetivos fechos.

AVISO
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A Mazda recomenda o uso de sistemas de retenção para crianças de acordo com as 
especificações adequadas a cada idade.

A Mazda recomenda o uso de sistemas de retenção para crianças Mazda ou outros que 
cumpram o regulamento 44 da UNECE*1. Se desejar adquirir um conjunto genuíno de 
sistemas de retenção para crianças Mazda, contacte um Concessionário Mazda.
Informe-se acerca das leis específicas da sua região ou país, no que diz respeito ao 
transporte de crianças no seu veículo.

*1 UNECE significa Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa.

Independentemente do sistema retenção para crianças que considerar, escolha o apropriado 
à idade e ao tamanho da criança, obedeça às leis e siga as instruções incluídas no sistema 
de retenção para crianças.

As crianças que já não tenham necessidade de se sentar nestes sistemas de retenção, devem 
sentar-se no banco de trás e usar os cintos de segurança.

O sistema de retenção para crianças deve ser instalado no banco traseiro.
As estatísticas confirmam que o banco traseiro é o melhor local para as crianças até aos 
12 anos de idade, principalmente quando o veículo possui sistemas de airbag.

Um sistema de retenção para crianças virado para trás NUNCA deve ser usado num banco 
dianteiro porque estaria muito perto do airbag. O banco do passageiro dianteiro deve ser 
também o último local escolhido para colocar outros sistemas de retenção para crianças.

Em alguns modelos, a Mazda disponibiliza um interruptor de desativação para desligar o 
airbag do passageiro dianteiro. Não desligue o airbag do passageiro dianteiro sem antes 
consultar “Interruptor de Desativação do Airbag do Passageiro Dianteiro” (página 2-48).

Precauções com os Sistemas de Retenção para Crianças
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Utilize um sistema de retenção para crianças com o tamanho conveniente:
Para uma proteção eficaz em caso de acidente ou de paragem brusca, a criança deve 
estar convenientemente segura, usando o cinto de segurança ou um sistema de 
retenção para crianças adequado à sua idade e tamanho. Caso contrário, a criança 
pode ficar gravemente ferida ou até morrer, em caso de acidente.

Siga sempre as instruções do fabricante e tenha sempre o sistema de retenção para 
crianças bem seguro:
É perigoso deixar um sistema de retenção para crianças solta. Numa paragem brusca 
ou colisão, o sistema pode mover-se causando ferimentos ou até a morte da criança 
ou de outros passageiros. Certifique-se que o sistema está bem seguro no respetivo 
lugar indicado nas instruções do fabricante. Quando não estiver a ser utilizado pela 
criança, remova-o do veículo, ou segure-o com o cinto de segurança, ou prenda-o às 
duas fixações ISOFIX.

Coloque sempre uma criança num sistema de retenção para crianças:
É perigoso e proibido transportar uma criança ao colo num veículo. 
Independentemente da força da pessoa, ele ou ela não conseguem segurar uma 
criança numa paragem brusca ou numa colisão, podendo resultar em ferimentos 
graves, morte da criança ou de outros ocupantes. Mesmo num impacto moderado, a 
criança pode ser sujeita à força dos airbags podendo resultar em ferimentos graves ou 
morte da criança, ou poderá ser projetada violentamente contra um adulto, 
provocando ferimentos em ambos.

AVISO



2-28

Equipamento de Segurança Essencial

Sistema de Retenção para Crianças

Perigo Extremo! Nunca utilize um sistema de retenção para crianças virado para trás 
no banco do passageiro dianteiro com o airbag ativado:
NUNCA utilize um sistema de retenção para crianças virado para trás num banco 
com AIRBAG ATIVO, poderá resultar na MORTE ou FERIMENTOS GRAVES na 
CRIANÇA. Os veículos com airbag do passageiro dianteiro possuem uma etiqueta 
igual à da figura seguinte. A etiqueta de aviso adverte-o para não colocar um sistema 
de retenção para crianças virado para trás no banco do passageiro dianteiro.

Mesmo numa colisão moderada, o sistema de retenção para crianças poderá sofrer 
um impacto do airbag e ser deslocado violentamente para trás, resultando em graves 
ferimentos ou na morte da criança. Se o seu veículo estiver equipado com um 
interruptor de desativação do airbag do passageiro dianteiro, coloque-o sempre na 
posição OFF, quando colocar um sistema de retenção para crianças virado para trás 
no banco do passageiro dianteiro.

AVISO

(Exceto Taiwan) (Taiwan)
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Não instale um sistema de retenção para crianças virado para a frente no banco do 
passageiro dianteiro exceto se for inevitável:
É perigoso instalar um sistema de retenção para crianças virado para a frente no 
banco do passageiro dianteiro. Em caso de colisão, a força de disparo de um airbag 
pode causar graves ferimentos ou a morte da criança. No caso de ser inevitável a 
colocação de um sistema de retenção para crianças virado para a frente no banco do 
passageiro dianteiro, desloque o banco completamente para trás e coloque o 
interruptor de desativação do airbag do passageiro dianteiro na posição OFF. Consulte 
Interruptor de Desativação do Airbag do Passageiro Dianteiro (página 2-48).

Não permita que uma criança se encoste aos vidros laterais de um veículo com 
airbags laterais e de cortina:
É perigoso permitir que alguém se encoste aos vidros laterais, ao banco do passageiro 
dianteiro, aos pilares dianteiros e traseiros e à borda do tejadilho em ambos os lados, nos 
quais se encontram os airbags laterais e de cortina, mesmo que seja utilizado um sistema 
de retenção para crianças. O impacto do disparo dos airbags laterais e de cortina pode 
causar graves ferimentos ou até mesmo a morte da criança que esteja fora da posição. 
Adicionalmente, inclinar ou encostar contra a porta dianteira pode bloquear os airbags 
laterais e de cortina e eliminar as vantagens da proteção suplementar. Com o airbag 
dianteiro e lateral que se encontra alojado no banco dianteiro, o banco traseiro é sempre 
o melhor local para uma criança. Não permita que uma criança se encoste num vidro 
lateral, mesmo que esteja sentada num sistema de retenção para crianças.

Nunca utilize um cinto de segurança em mais do que uma pessoa ao mesmo tempo:
É perigoso utilizar um cinto de segurança em mais do que uma pessoa 
simultaneamente. Um cinto de segurança utilizado desta forma não poderá distribuir 
a força do impacto de forma adequada, pelo que ambos os passageiros poderiam ser 
esmagados um contra o outro ou feridos com gravidade. Nunca utilize um cinto de 
segurança em mais do que uma pessoa ao mesmo tempo e opere o veículo com os 
ocupantes seguros corretamente.

Utilize a correia e a âncora apenas em sistemas de retenção para crianças:
As âncoras do sistema de retenção para crianças foram concebidas para suportar 
apenas as cargas impostas pelos sistemas de retenção para crianças corretamente 
montados. Não foram concebidas para cintos de segurança de adultos nem para 
fixarem outros objetos ou equipamentos ao veículo.

AVISO
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Direcione sempre a correia entre o encosto de cabeça e as costas do banco:
É perigoso direcionar a correia no topo do encosto de cabeça. Em caso de colisão, a 
correia pode deslizar e soltar o sistema de retenção para crianças. O sistema de 
retenção para crianças pode mover-se, podendo resultar em ferimentos graves ou na 
morte da criança.

Os cintos de segurança ou o sistema de retenção para crianças podem ficar muito 
quentes num veículo fechado, durante as estações quentes. Verifique-os antes de usar 
para evitar que você ou a criança se queimem.

NOTA

O seu Mazda está equipado com sistema ISOFIX para fixar o sistema de retenção para 
crianças Mazda nos bancos laterais traseiros. Quando utilizar as âncoras de fixação do 
sistema de retenção para crianças, consulte “Sistema de Retenção ISOFIX” (página 2-40).

AVISO

CUIDADO
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Categorias dos Sistemas de Retenção para Crianças

(Europa)
Os sistemas de retenção para crianças são classificados nos seguintes 5 grupos, de acordo 
com o regulamento 44 da UNECE.

(Outros países)
Por favor cumpra a legislação relativa à utilização de sistemas de retenção para crianças.

Tipos de Sistema de Retenção 
para Crianças

(Europa)
Neste manual, são esclarecidos os três 
tipos de sistemas de retenção para 
crianças fixos pelos cintos de segurança 
mais conhecidos: cadeira de bebé, cadeira 
de criança e cadeira de júnior.

Montagem do Sistema de Retenção para Crianças

NOTA

Quando adquirir um sistema de retenção para crianças, informe-se sobre o tipo de 
sistema mais adequado à sua criança e ao seu veículo.

Grupo Idade Peso
0 Até 9 meses Inferior a 10 kg

0 Até 2 anos Inferior a 13 kg
1 Dos 8 meses até 4 anos 9 kg — 18 kg
2 Dos 3 aos 7 anos 15 kg — 25 kg
3 Dos 6 aos 12 anos 22 kg — 36 kg

NOTA

• A posição de montagem é 
determinada pelo tipo de sistema de 
retenção utilizado. Leia sempre as 
instruções do fabricante e este 
manual atentamente.

• Devido às várias versões de sistemas 
de retenção, aos bancos e aos cintos 
de segurança, nem todos os sistemas 
de retenção para crianças poderão 
ser montadas em todas as posições 
dos bancos. Antes de adquirir um 
sistema de retenção para crianças, 
experimente nas posições 
específicas dos bancos onde 
pretenda montar. Se já possuir um 
sistema de retenção para crianças e 
não for possível montar no veículo, 
deverá adquirir um novo que seja 
compatível com o seu veículo.
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Cadeira de bebé
Para os Grupos 0 e 0+ de acordo com o 
regulamento 44 da UNECE.

Cadeira de criança
Para o Grupo 1 de acordo com o 
regulamento 44 da UNECE.

Cadeira de júnior
Para os Grupos 2 e 3 de acordo com o 
regulamento 44 da UNECE.

(Outros países)
Por favor cumpra a legislação relativa à 
utilização de sistemas de retenção para 
crianças.

Posição de Montagem da Cadeira 
de bebé

A cadeira para bebé é utilizada apenas 
virada para trás.

Consulte, “Tabela de Compatibilidade dos 
Sistemas de Retenção para Várias 
Posições” relativamente às várias 
posições de montagem (página 2-36).
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Posição de Montagem da Cadeira 
de Criança

A cadeira de crianças é utilizada virada 
para a frente ou para trás, consoante a 
idade e o tamanho da criança. Quando a 
montar, siga as instruções do fabricante de 
acordo com a idade apropriada e o 
tamanho da criança assim como as 
instruções para a montagem do sistema de 
retenção para crianças.
Consulte, “Tabela de Compatibilidade dos 
Sistemas de Retenção para Várias 
Posições” relativamente às várias 
posições de montagem (página 2-36).

Cadeira virada para trás

Instale sempre uma cadeira para 
bebés na posição correta:
É perigoso instalar uma cadeira para 
bebés sem consultar primeiro “Tabela 
de Compatibilidade dos Sistemas de 
Retenção para Várias Posições”. Uma 
cadeira de bebés instalada numa 
posição incorreta no assento não 
ficará devidamente segura. Em caso 
de colisão, a criança poderá embater 
em algo ou em alguém no veículo e 
ferir-se gravemente ou até morrer.

Nunca utilize um sistema de retenção 
para crianças virado para trás no 
banco do passageiro dianteiro com o 
airbag ativado:
NUNCA utilize um sistema de retenção 
para crianças virado para trás num 
banco com AIRBAG ATIVO, poderá 
resultar na MORTE ou FERIMENTOS 
GRAVES na CRIANÇA.
O sistema de retenção para crianças 
poderá ser atingido pelo airbag ao 
expandir e ser lançado para fora de 
posição. Uma criança nesta situação 
poderia ser gravemente ferida ou 
morrer. Se o seu veículo estiver equi-
pado com um interruptor de desativa-
ção do airbag do passageiro dianteiro, 
coloque-o sempre na posição OFF, se 
for inevitável colocar um sistema de 
retenção para crianças virado para 
trás no banco do passageiro dianteiro.

AVISO

Monte sempre uma cadeira de crianças 
virada para trás na posição correta:
É perigoso instalar uma cadeira de 
crianças virada para trás sem 
consultar primeiro “Tabela de 
Compatibilidade dos Sistemas de 
Retenção para Várias Posições”. 
Uma cadeira de bebés virada para 
trás e instalada numa posição 
incorreta no assento não ficará 
devidamente segura. Em caso de 
colisão, a criança poderá embater em 
algo ou em alguém no veículo e ferir-
se gravemente ou até morrer.

AVISO
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Cadeira virada para a frente

Nunca utilize um sistema de retenção 
para crianças virado para trás no 
banco do passageiro dianteiro com o 
airbag ativado:
NUNCA utilize um sistema de retenção 
para crianças virado para trás num 
banco com AIRBAG ATIVO, poderá 
resultar na MORTE ou FERIMENTOS 
GRAVES na CRIANÇA.
O sistema de retenção para crianças 
poderá ser atingido pelo airbag ao 
expandir e ser lançado para fora de 
posição. Uma criança nesta situação 
poderia ser gravemente ferida ou 
morrer. Se o seu veículo estiver 
equipado com um interruptor de 
desativação do airbag do passageiro 
dianteiro, coloque-o sempre na 
posição OFF, se for inevitável colocar 
um sistema de retenção para crianças 
virado para trás no banco do 
passageiro dianteiro.

AVISO

Nunca instale uma cadeira de 
crianças virada para a frente na 
posição incorreta:
É perigoso instalar uma cadeira de 
crianças virada para a frente sem con-
sultar primeiro “Tabela de Compatibi-
lidade dos Sistemas de Retenção para 
Várias Posições”. Uma cadeira de 
bebés virada para a frente e instalada 
numa posição incorreta no assento não 
ficará devidamente segura. Em caso de 
colisão, a criança poderá embater em 
algo ou em alguém no veículo e ferir-se 
gravemente ou até morrer.

Não instale um sistema de retenção 
para crianças virado para a frente no 
banco do passageiro dianteiro exceto 
se for inevitável:
É perigoso instalar um sistema de reten-
ção para crianças virado para a frente 
no banco do passageiro dianteiro. Em 
caso de colisão, a força de disparo de 
um airbag pode causar graves ferimen-
tos ou a morte da criança. No caso de 
ser inevitável a colocação de um sistema 
de retenção para crianças virado para a 
frente no banco do passageiro dianteiro, 
desloque o banco completamente para 
trás e coloque o interruptor de desativa-
ção do airbag do passageiro dianteiro 
na posição OFF. Consulte Interruptor 
de Desativação do Airbag do Passageiro 
Dianteiro (página 2-48).

AVISO
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Posição de Montagem da Cadeira 
de Júnior

A cadeira de júnior é utilizada apenas 
virada para a frente.

Consulte, “Tabela de Compatibilidade dos 
Sistemas de Retenção para Várias 
Posições” relativamente às várias 
posições de montagem (página 2-36).

Instale sempre uma cadeira de júnior 
na posição correta:
É perigoso instalar uma cadeira de 
júnior sem consultar primeiro 
“Tabela de Compatibilidade dos 
Sistemas de Retenção para Várias 
Posições”. Uma cadeira de júnior 
instalada numa posição incorreta no 
assento não ficará devidamente 
segura. Em caso de colisão, a criança 
poderá embater em algo ou em 
alguém no veículo e ferir-se 
gravemente ou até morrer.

AVISO

Não instale um sistema de retenção 
para crianças virado para a frente no 
banco do passageiro dianteiro exceto 
se for inevitável:
É perigoso instalar um sistema de 
retenção para crianças virado para a 
frente no banco do passageiro 
dianteiro. Em caso de colisão, a força 
de disparo de um airbag pode causar 
graves ferimentos ou a morte da 
criança. No caso de ser inevitável a 
colocação de um sistema de retenção 
para crianças virado para a frente no 
banco do passageiro dianteiro, 
desloque o banco completamente para 
trás e coloque o interruptor de 
desativação do airbag do passageiro 
dianteiro na posição OFF. Consulte 
Interruptor de Desativação do Airbag 
do Passageiro Dianteiro (página 2-48).

AVISO
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(Europa)
Esta tabela contém informação sobre a compatibilidade dos sistemas de retenção para 
crianças em várias posições. Para a montagem de sistemas de retenção para crianças de 
outros fabricantes, consulte atentamente as instruções do fabricante.

Sistemas de retenção ISOFIX

(1) Para o CRS que não possui a identificação (A a G) da classe de tamanho ISO/XX, para o grupo aplicável, 
o fabricante do veículo deverá indicar o sistema de retenção ISOFIX específico do veículo recomendado para 
cada posição.
Legenda:
IUF = apropriado para sistemas de retenção ISOFIX virados para a frente da categoria universal aprovada para 
utilização neste grupo.
IL = apropriado para certos sistemas de retenção ISOFIX (CRS).
Estes sistemas ISOFIX CRS pertencem às categorias “específicas do veículo”, “restritas” ou “semi-universais”.
X = a posição ISOFIX não é apropriada para sistemas de retenção ISOFIX neste grupo e/ou classe de tamanho.

Tabela de Compatibilidade dos Sistemas de Retenção para 
Várias Posições

Grupo Tamanho Norma
Posições ISOFIX

Bancos Laterais Traseiros

Porta-bebés

F ISO/L1 X

G ISO/L2 X

(1) X

GRUPO 0
Inferior a 10 kg

E ISO/R1 IL

(1) X

GRUPO 0
Inferior a 13 kg

E ISO/R1 IL

D ISO/R2 IL

C ISO/R3 IL

(1) X

GRUPO 1
9 kg — 18 kg

D ISO/R2 IL

C ISO/R3 IL

B ISO/F2 IUF

B1 ISO/F2X IUF

A ISO/F3 IUF

(1) X

GRUPO 2
15 kg — 25 kg

(1) X

GRUPO 3
22 kg — 36 kg

(1) X
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Exceto sistemas de retenção ISOFIX

Legenda:
U = Apropriado para sistemas “universais” aprovados para utilização neste grupo.
L = Para mais informações sobre sistemas de retenção para crianças deste grupo de peso, consulte um 
Concessionário Autorizado Mazda. Relativamente a sistemas de retenção para crianças compatíveis, consulte o 
catálogo de acessórios.
X = A posição do banco não é compatível para crianças neste grupo.
*1 Um sistema de retenção para crianças genuíno Mazda pode ser instalado virado para a frente. 

Ao instalar um sistema de retenção para crianças no banco do passageiro dianteiro, ajuste a almofada do banco 
para a posição mais elevada para que o cinto de segurança possa fixar com segurança o sistema de retenção 
para crianças.

*2 Um sistema de retenção para crianças genuíno Mazda pode ser instalado virado para trás.

(Outros países)
Por favor cumpra a legislação relativa à utilização de sistemas de retenção para crianças.

Grupo Grupo etário Grupo de pesos

Tipo de 
sistema de 

retenção para 
crianças

Banco do 
passageiro 
dianteiro

Banco 
traseiro 
(lateral)

Banco 
traseiro 
(central)

GRUPO 0
Até 

aproximadamente 
9 meses

Inferior a 10 kg Cadeira 
de bebé

X U L*2

GRUPO 0
Até 

aproximadamente 
2 anos

Inferior a 13 kg Cadeira 
de bebé

X U L*2

GRUPO 1
Aproximadamente 

dos 8 meses aos 
4 anos

9 kg — 18 kg Cadeira 
de criança L*1 U X

GRUPO 2
Aproximadamente 
dos 3 aos 7 anos 15 kg — 25 kg

Cadeira 
de júnior L*1 U X

GRUPO 3 Aproximadamente 
dos 6 aos 12 anos

22 kg — 36 kg Cadeira 
de júnior L*1 U X

NOTA

Quando instalar o sistema de retenção para crianças, deve ter atenção aos seguintes pontos:

• Se o sistema de retenção para crianças não encaixa nas costas do banco devido ao 
encosto de cabeça, ajuste a sua altura ou retire-o para que o sistema de retenção para 
crianças encaixe nas costas do banco. 
Consulte Encostos de Cabeça na página 2-14.

• Ao instalar o sistema de retenção para crianças no banco traseiro, ajuste a posição do 
banco dianteiro para que não entre contacto com o sistema de retenção para crianças. 
Consulte Regulação do Banco na página 2-5.
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Localização dos Pontos de 
Ancoragem

O veículo está equipado com pontos de 
ancoragem para fixar os sistemas de 
retenção para crianças. Identifique os 
pontos de ancoragem através da ilustração.
Para montar um sistema de retenção para 
crianças, siga sempre o manual de instruções 
do sistema de retenção para crianças.

Localização dos pontos de ancoragem
Utilize as localizações dos pontos de 
ancoragem indicados quando instalar o 
sistema de retenção para crianças 
equipado com uma correia.

Montagem dos Sistemas de 
Retenção para Crianças

Monte sempre a correia na posição de 
ancoragem correta:
É perigoso direcionar a correia numa 
posição de ancoragem incorreta. 
Em caso de colisão, a correia pode 
deslizar e soltar o sistema de retenção 
para crianças. O sistema de retenção 
para crianças pode mover-se, 
podendo resultar em ferimentos 
graves ou na morte da criança.

Direcione sempre a correia entre o 
encosto de cabeça e as costas do banco:
É perigoso direcionar a correia no 
topo do encosto de cabeça. Em caso 
de colisão, a correia pode deslizar e 
soltar o sistema de retenção para 
crianças. O sistema de retenção para 
crianças pode mover-se, podendo 
resultar em ferimentos graves ou na 
morte da criança.

AVISO

Correia

Dianteira
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Modo Trancamento Automático*

Siga estas instruções quando utilizar o 
modo trancamento automático para um 
sistema de retenção para crianças.

1. Certifique-se que as costas do banco 
estão fixas corretamente pressionando-
as para trás até ficarem totalmente 
trancadas.

2. Levante o encosto de cabeça até à 
posição mais elevada. 
Consulte Encostos de Cabeça na 
página 2-14.

3. Fixe o sistema de retenção para 
crianças com a parte ventral do cinto de 
segurança. Consulte as instruções do 
sistema de retenção para crianças para 
mais informações sobre a orientação do 
cinto de segurança.

4. Para colocar o enrolador no modo de 
travagem automática, puxe a parte 
superior do cinto de segurança até todo o 
seu comprimento ficar fora do enrolador.

5. Pressione corretamente o sistema de 
retenção para crianças de encontro ao 
banco do veículo. Certifique-se que o 
cinto fica firme. Será ouvido um clique 
do enrolador durante a retração, se o 
sistema estiver no modo de 
trancamento automático. Se o cinto de 
segurança não segurar o sistema de 
retenção, repita este passo.

6. Se o seu sistema de retenção para 
crianças necessitar de uma correia, 
consulte as instruções do fabricante 
para ancorar e apertar a correia.

NOTA

Inspecione esta função antes de cada 
utilização do sistema de retenção para 
crianças. Não deverá ser possível puxar 
a parte superior do cinto de segurança 
enquanto o sistema estiver no modo de 
travagem automática. Quando 
desmontar o sistema de retenção para 
crianças, certifique-se que o cinto 
recolhe totalmente para recolocar o 
sistema no modo de trancamento de 
emergência antes de os ocupantes 
utilizarem os cintos de segurança.

*Alguns modelos.
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Colocação do Cinto de Segurança

Quando instalar um sistema de retenção 
para crianças, siga as instruções do 
fabricante incluídas com o produto. 
Além disso, consulte a tabela de 
compatibilidade dos sistemas de retenção 
para várias posições (página 2-36).

Utilização das âncoras ISOFIX

Direcione sempre a correia entre o 
encosto de cabeça e as costas do banco:
É perigoso direcionar a correia no 
topo do encosto de cabeça. Em caso 
de colisão, a correia pode deslizar e 
soltar o sistema de retenção para 
crianças. O sistema de retenção para 
crianças pode mover-se, podendo 
resultar em ferimentos graves ou na 
morte da criança.

Monte sempre a correia na posição de 
ancoragem correta:
É perigoso direcionar a correia numa 
posição de ancoragem incorreta. Em 
caso de colisão, a correia pode 
deslizar e soltar o sistema de retenção 
para crianças. O sistema de retenção 
para crianças pode mover-se, 
podendo resultar em ferimentos 
graves ou na morte da criança.

AVISO

Correia

Dianteira

Siga as instruções do fabricante para 
a utilização de sistemas de retenção 
para crianças:
É perigoso deixar um sistema de 
retenção para crianças solta. Numa 
paragem brusca ou colisão, o sistema 
pode mover-se causando ferimentos 
ou até a morte da criança ou de 
outros passageiros. Certifique-se que 
o sistema está bem seguro no 
respetivo lugar indicado nas 
instruções do fabricante.

Verifique se o sistema de retenção 
para crianças está fixo corretamente:
É perigoso utilizar um sistema de 
retenção para crianças solto. Numa 
paragem brusca ou numa colisão, 
poderá tornar-se um projéctil e 
embater em alguém, causando graves 
ferimentos. Quando não estiver a ser 
utilizado, retire-o do veículo, coloque-
o no compartimento de bagagens, ou 
certifique-se que está corretamente 
fixo ao sistema ISOFIX.

AVISO
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1. Primeiro, ajuste o banco dianteiro para 
obter espaço entre o sistema de 
retenção para crianças e o banco 
dianteiro (página 2-5).

2. Certifique-se que as costas do banco 
estão fixas corretamente pressionando-
as para trás até ficarem totalmente 
trancadas.

3. Expanda ligeiramente a área entre a 
almofada e as costas do banco para 
verificar os locais de ancoragem 
do ISOFIX.

4. Levante o encosto de cabeça até à 
posição mais elevada. 
Consulte Encostos de Cabeça na 
página 2-14.

5. Fixe o sistema de retenção para 
crianças utilizando as âncoras ISOFIX, 
seguindo as instruções do fabricante.

6. Se o seu sistema de retenção para 
crianças estiver equipado com uma 
correia, provavelmente significa que é 
muito importante segurar corretamente 
por questões de segurança da criança. 
Por favor, siga rigorosamente as 
instruções do fabricante do sistema de 
retenção para crianças quando montar 
as correias (página 2-38).

Certifique-se que não existem cintos 
de segurança ou objetos junto ou à 
volta do sistema de retenção ISOFIX:
É perigoso não seguir as instruções 
do fabricante quando montar o 
sistema de retenção para crianças. Se 
os cintos de segurança ou um objeto 
estranho impedir que o sistema de 
retenção para crianças fique seguro 
corretamente ao sistema ISOFIX, o 
sistema de retenção poderá mover-se 
numa paragem súbita ou colisão, 
causando ferimentos ou mesmo a 
morte da criança ou a outros 
ocupantes. Quando montar o sistema 
de retenção para crianças, certifique-
se que não existe nenhum cinto ou 
objeto estranho a impedir a fixação 
conveniente às âncoras ISOFIX. Siga 
sempre as instruções do fabricante do 
sistema de retenção para crianças.

AVISO

NOTA

As marcas acima das âncoras ISOFIX 
indicam os locais de montagem de um 
sistema de retenção para crianças.
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Monte sempre a correia na posição de 
ancoragem correta:
É perigoso direcionar a correia numa 
posição de ancoragem incorreta. 
Em caso de colisão, a correia pode 
deslizar e soltar o sistema de retenção 
para crianças. O sistema de retenção 
para crianças pode mover-se, 
podendo resultar em ferimentos 
graves ou na morte da criança.

Direcione sempre a correia entre o 
encosto de cabeça e as costas do banco:
É perigoso direcionar a correia no 
topo do encosto de cabeça. Em caso 
de colisão, a correia pode deslizar e 
soltar o sistema de retenção para 
crianças. O sistema de retenção para 
crianças pode mover-se, podendo 
resultar em ferimentos graves ou na 
morte da criança.

AVISO

Correia

Dianteira
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Os sistemas de retenção suplementar (SRS) incluem até 6 airbags. Por favor verifique 
quais os tipos de airbags que estão equipados no seu veículo localizando os 
indicadores “SRS AIRBAG”. Estes indicadores são visíveis na zona onde os airbags 
estão instalados.
Os airbags estão instalados nos seguintes locais:

• No volante (airbag do condutor)

• No tablier em frente ao passageiro (airbag do passageiro dianteiro)

• No lado de fora das costas dos bancos dianteiros (airbags laterais)

• Nos pilares dianteiros e traseiros, e no rebordo do tejadilho nos dois lados 
(airbags de cortina)

Os sistemas de retenção suplementar foram concebidos para conferir uma proteção 
adicional em certas situações, portanto os cintos de segurança são sempre importantes nos 
seguintes modos:

Sem a utilização do cinto de segurança, os airbags não poderão fornecer uma proteção 
adequada durante um acidente. O cinto de segurança é necessário para:

• Impedir que o passageiro seja projetado para um airbag em insuflação.

• Reduzir a possibilidade de ferimentos durante um acidente que não reune as condições 
necessárias para a insuflação do airbag, tal como um capotamento ou colisão traseira.

• Reduzir a possibilidade de ferimentos em colisões frontais, parcialmente frontais ou 
laterais que não são suficientemente intensas para ativar o airbag.

• Reduzir a possibilidade de ser projetado para fora do veículo.

• Reduzir a possibilidade de ferimentos na parte inferior do corpo, durante um acidente, 
devido ao fato dos airbags não fornecerem proteção a estas partes do corpo.

• Manter o condutor numa posição que permite um melhor controlo do veículo.

Uma criança que seja demasiado pequena para utilizar um cinto de segurança deverá ser 
segurada corretamente através de um sistema de retenção para crianças (página 2-26).

Pondere cuidadosamente qual o sistema de retenção para crianças necessário para a sua 
criança e siga as instruções de montagem neste Manual do Proprietário, assim como as 
instruções do fabricante do sistema de retenção para crianças.

Precauções com os Sistemas de Retenção Suplementar (SRS)
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Os cintos de segurança deverão ser utilizados em veículos equipados com airbags:
É perigoso depender apenas dos airbags como proteção durante um acidente. 
Sozinhos, os airbags não conseguem evitar prováveis ferimentos. Os airbags podem 
insuflar apenas na primeira colisão frontal, parcialmente frontal ou colisão lateral 
com forças de impacto pelo menos moderadas. Os ocupantes do veículo devem utilizar 
sempre cintos de segurança.

As crianças não deverão sentar-se no banco do passageiro dianteiro:
É perigoso colocar uma criança de idade igual ou inferior a 12 anos no banco dianteiro. 
A criança pode ser atingida pelo airbag em insuflação e ficar gravemente ferida ou até 
falecer. Uma criança a dormir tem tendência a encostar-se à porta, podendo ser atingida 
pelo airbag lateral numa colisão lateral moderada. Sempre que possível, segure sempre 
uma criança de idade igual ou inferior a 12 anos nos bancos traseiros com um sistema 
de retenção para crianças apropriado para a idade e tamanho da criança.

Perigo Extremo! Nunca utilize um sistema de retenção para crianças virado para trás 
no banco do passageiro dianteiro com o airbag ativado:
NUNCA utilize um sistema de retenção para crianças virado para trás num banco com 
AIRBAG ATIVO, poderá resultar na MORTE ou FERIMENTOS GRAVES na CRIANÇA.
Mesmo numa colisão moderada, o sistema de retenção para crianças poderá sofrer 
um impacto do airbag e ser deslocado violentamente para trás, resultando em graves 
ferimentos ou na morte da criança. Se o seu veículo estiver equipado com um 
interruptor de desativação do airbag do passageiro dianteiro, coloque-o sempre na 
posição OFF, quando colocar um sistema de retenção para crianças virado para trás 
no banco do passageiro dianteiro.

Não se sente demasiado perto dos airbags do condutor e do passageiro:
É extremamente perigoso sentar-se demasiado perto dos airbags do condutor e do 
passageiro assim como colocar as mãos em cima dos mesmos. Os airbags insuflam 
com muita força e rapidez. Podem provocar graves ferimentos se alguém estiver muito 
perto. O condutor deverá colocar as mãos no aro do volante. O passageiro dianteiro 
deverá manter os pés no piso do veículo. Os ocupantes dos bancos dianteiros deverão 
regular os respetivos bancos o mais para trás possível, sentarem-se com as costas 
direitas e encostadas aos bancos e colocarem os cintos de segurança.

AVISO
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Sente-se no centro do banco e coloque corretamente o cinto de segurança:
É extremamente perigoso sentar-se demasiado próximo dos módulos dos airbags 
laterais ou colocar as mãos nos mesmos, assim como adormecer encostado à porta ou 
debruçar-se para fora do veículo através da abertura dos vidros. Os airbags laterais e 
de cortina insuflam rapidamente e com uma grande intensidade, expandindo 
diretamente ao longo da porta no lado onde o veículo sofreu o impacto. Podem 
provocar graves ferimentos se alguém estiver demasiado perto ou encostado à porta, ou 
se os passageiros traseiros estiverem a agarrar a parte lateral dos bancos dianteiros. 
Dê espaço aos airbags laterais e de cortina sentando-se no centro do banco quando o 
veículo estiver em movimento com os cintos de segurança colocados corretamente.

Não coloque objetos em cima ou à volta da zona onde os airbags do condutor e do 
passageiro expandem:
É perigoso colocar um objeto nos airbags do condutor e do passageiro dianteiro. 
Em caso de acidente, um objeto pode interferir com a insuflação dos airbags e ferir os 
ocupantes do veículo.

Não coloque objetos em cima ou na zona onde um airbag lateral expande:
É perigoso colocar objetos no banco dianteiro de tal modo que cubram as laterais dos 
bancos. Em caso de acidente, o objeto pode interferir com o airbag lateral, que insufla 
a partir de um dos lados do assento dos bancos dianteiros, impedindo a proteção 
adicional do airbag lateral ou redirecionando o airbag de um modo perigoso. 
Adicionalmente, o airbag pode ser cortado ao abrir, libertando o gás.
Não pendure sacos de rede, bolsas ou mochilas com correias laterais nos bancos 
dianteiros. Nunca utilize capas nos bancos dianteiros. Mantenha sempre os airbags 
laterais dos bancos dianteiros livres para expandir no caso de uma colisão lateral.

Não coloque objetos em cima ou na zona onde um airbag de cortina expande:
É perigoso colocar objetos nas zonas onde o airbag de cortina é ativado tais como no 
pára-brisas, vidros laterais, pilares dianteiros e traseiros, ao longo do rebordo do 
tejadilho e pegas do tejadilho. Em caso de acidente, o objeto pode interferir com o 
airbag de cortina, que insufla a partir dos pilares dianteiros e traseiros e ao longo do 
rebordo do tejadilho, impedindo a proteção adicional do airbag de cortina ou 
redirecionando o airbag de um modo perigoso. Adicionalmente, o airbag pode ser 
cortado ao abrir, libertando o gás.
Não coloque quaisquer objetos nas pegas auxiliares. Quando pretender pendurar 
roupa, coloque-a diretamente no gancho. Mantenha sempre os airbags de cortina 
livres para expandir no caso de uma colisão lateral.

AVISO
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Não toque nos componentes do sistema de retenção suplementar após a insuflação 
dos airbags:
É perigoso tocar nos componentes do sistema de retenção suplementar após a 
insuflação dos airbags. Imediatamente após a insuflação, estão muito quentes. 
Poderá queimar-se.

Nunca instale nenhum equipamento na dianteira do seu veículo:
É perigoso montar equipamento na dianteira do seu veículo como por exemplo uma 
barra de proteção dianteira, limpa-neves e guinchos. O sensor de impacto do airbag 
pode ser afetado. Pode causar a insuflação inesperada dos airbags, ou pode impedir a 
insuflação dos airbags durante um acidente. Os ocupantes dianteiros poderão ser 
gravemente feridos.

Não modifique a suspensão:
É perigoso modificar a suspensão do veículo. Se a altura do veículo ou a suspensão 
for modificada, o veículo não poderá detetar com rigor uma colisão, resultando num 
disparo incorreto e inesperado dos airbags e na possibilidade de ferimentos graves.

Não modifique o sistema de retenção suplementar:
É perigoso modificar os componentes da cablagem do sistema de retenção suplementar. 
Poderá ativá-lo ou danificá-lo acidentalmente. Não efetue quaisquer modificações no 
sistema de retenção suplementar. Isto inclui a montagem de revestimentos, autocolantes 
ou quaisquer objetos. Também inclui a montagem de equipamento elétrico extra nos ou 
junto aos componentes ou cablagem do sistema. Um reparador qualificado poderá 
fornecer os cuidados necessários na montagem e desmontagem dos bancos dianteiros, 
recomendamos um Reparador Autorizado Mazda. É importante proteger a cablagem e 
as ligações para assegurar que os airbags não disparam acidentalmente e que os bancos 
retêm uma ligação não danificada de um airbag.

Não coloque bagagem ou outros objetos por debaixo dos bancos dianteiros:
É perigoso colocar bagagem ou outros objetos por debaixo dos bancos dianteiros. 
Os componentes essenciais ao sistema de retenção suplementar podem ser 
danificados e, no caso de uma colisão lateral, os airbags apropriados poderão não 
disparar, podendo resultar em graves ferimentos ou até na morte do ocupante. Para 
evitar danos nos componentes essenciais ao sistema de retenção suplementar, não 
coloque bagagem ou outros objetos por debaixo dos bancos dianteiros.

AVISO
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Não conduza um veículo com componentes do airbag/pré-tensores danificados:
Os airbags insuflados ou danificados e os módulos dos pré-tensores dos cintos de 
segurança têm que ser substituídos após qualquer impacto que tenha causado o seu 
disparo ou danos no mesmo. Apenas um reparador qualificado poderá diagnosticar 
estes sistemas, recomendamos um Reparador Autorizado Mazda. Conduzir com estes 
componentes danificados não irá disponibilizar-lhe a proteção necessária no caso de 
qualquer acidente podendo resultar em graves ferimentos ou na morte.

Não desmonte componentes internos do airbag:
É perigoso desmontar quaisquer peças tais como o banco dianteiro, painel de 
instrumentos, volante ou peças nos pilares dianteiros e traseiros e ao longo da 
extremidade do tejadilho, que contenham componentes do airbag ou sensores. 
Estas peças contêm componentes essenciais dos airbags. Os airbags podem ser 
disparados acidentalmente e causar graves ferimentos. Consulte um reparador 
qualificado, recomendamos um Reparador Autorizado Mazda.

Elimine corretamente os airbags:
A eliminação de um airbag ou um veículo com airbags ativados pode ser 
extremamente perigoso. Se não forem cumpridos todos os procedimentos de 
segurança, poderá provocar ferimentos. Consulte um reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador Autorizado Mazda de modo a eliminar com segurança 
os airbags ou um veículo equipado com airbags.

NOTA

• Quando um airbag dispara, é ouvido um enorme ruído de insuflação e é libertado 
algum fumo. Não é suscetível de causar ferimentos, contudo, a textura dos airbags 
poderá causar ligeiros ferimentos na pele em partes do corpo que não estejam coberta 
com roupa, devido à fricção.

• Se revender o seu Mazda, informamos-lhe que é importante que o novo proprietário 
se familiarize com os sistemas de airbag e todas as instruções acerca dos mesmos a 
partir do Manual do Proprietário.

• Esta etiqueta de grande visibilidade avisa para a não utilização dos sistemas de 
retenção para crianças virados para trás no banco do passageiro dianteiro.

AVISO

(Exceto Taiwan) (Taiwan)
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No caso de montar um sistema de retenção para crianças no banco do passageiro dianteiro, 
o interruptor de desativação do airbag do passageiro deve ser utilizado para desativar os 
airbags dianteiro e lateral do passageiro dianteiro assim como o sistema pré-tensor do cinto 
de segurança.

Interruptor de Desativação do Airbag SRS do 
Passageiro Dianteiro*

Não desative o airbag do passageiro dianteiro desnecessariamente:
É perigoso desativar desnecessariamente o airbag do passageiro. Se for desativado, o 
airbag não funciona e não protege o passageiro dianteiro em caso de acidente. Pode 
resultar em ferimentos graves ou mesmo na morte do passageiro. Se não instalar um 
sistema de retenção para crianças no banco do passageiro dianteiro, não coloque o 
interruptor de desativação do airbag na posição OFF.

AVISO

Ar Condicionado Totalmente AutomáticoAr Condicionado Manual

*Alguns modelos.
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Quando o interruptor da ignição for colocado na posição ON, ambas as luzes indicadoras 
do interruptor de desativação do airbag do passageiro dianteiro ligam independentemente 
da posição do interruptor de desativação do airbag do passageiro dianteiro. A luz 
indicadora desliga após um certo período de tempo, de seguida liga/desliga de acordo com 
as condições indicadas na seguinte tabela.

Posições do Interruptor
Antes de conduzir, confirme sempre que o interruptor de desativação do airbag está na 
posição correta através da chave auxiliar, de acordo com o que pretende.

Interruptor de Desativação 
do Airbag do 

Passageiro Dianteiro

Condição de Funcionamento do Airbag 
Dianteiro/Lateral do Passageiro 

Dianteiro, Pré-tensor do Cinto de 
Segurança do Passageiro Dianteiro

Luz Indicadora de Desativação do 
Airbag do Passageiro Dianteiro

Posição OFF

Desativado

Posição ON

Ativado

Desliga após um curto período 
de tempo.

NOTA

Inspecione o interruptor de desativação do airbag do passageiro (recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda), se ocorrer algum dos seguintes sintomas:
• A luz avisadora de desativação do sistema de retenção suplementar não liga durante 

um certo período de tempo quando o interruptor da ignição é colocado na posição ON.
• A luz indicadora de desativação do airbag do passageiro dianteiro não desliga após 

um curto período de tempo quando a ignição é colocada na posição ON (interruptor 
de desativação do airbag do passageiro dianteiro na posição ON).

Não deixe a chave no interruptor de desativação do airbag do passageiro dianteiro:
É perigoso desativar o airbag do passageiro de modo não intencional. Em caso de 
acidente, o passageiro dianteiro não estará protegido de forma conveniente. Pode 
resultar em ferimentos graves ou mesmo na morte do passageiro. Para evitar a 
desativação não intencional do airbag, utilize sempre a chave auxiliar armazenada no 
comando transmissor atualmente a ser utilizado, para operar o interruptor de 
desativação do airbag do passageiro dianteiro. Após a desativação do airbag, coloque 
a chave auxiliar no comando transmissor. Deste modo não irá deixar a chave no 
interruptor de desativação do airbag do passageiro dianteiro.

AVISO
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OFF

O airbag dianteiro, airbag lateral e o pré-tensor do cinto de segurança do passageiro 
dianteiro não operam.

Comutação para a posição OFF

1. Introduza a chave no interruptor de desativação do airbag do passageiro dianteiro e rode 
a chave no sentido horário, até que a chave fique apontada para OFF.

2. Retire a chave.

3. Verifique se a luz indicadora de desativação do airbag permanece ligada, quando a 
ignição está na posição ON.

Os airbags dianteiro, lateral e o pré-tensor do cinto de segurança do passageiro dianteiro 
permanecerão desativados até o interruptor de desativação do airbag do passageiro 
dianteiro ser colocado na posição ON.

ON

O airbag dianteiro, airbag lateral e o pré-tensor do cinto de segurança do passageiro 
dianteiro operam. Ative o sistema apenas quando não estiver instalado nenhum sistema de 
retenção para crianças no banco do passageiro dianteiro.

Comutação para a posição ON

1. Introduza a chave no interruptor de desativação do airbag do passageiro dianteiro e rode 
a chave no sentido anti-horário, até que a chave fique apontada para ON.

2. Retire a chave.

3. Verifique se a luz indicadora de desativação do airbag permanece ligada, quando a 
ignição está na posição ON. A luz indicadora de desativação do airbag desliga após um 
certo período de tempo.

NOTA

Após operar o interruptor de desativação do airbag do passageiro dianteiro, coloque a 
chave auxiliar no comando transmissor.
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1 Insufladores e airbags do condutor/passageiro dianteiro
2 Sensores de impacto e módulo de diagnóstico (unidade SAS)
3 Pré-tensores dos cintos de segurança dianteiros (página 2-22)
4 Sensores dos airbags dianteiros
5 Sensores de impacto lateral
6 Luz avisadora dos airbags / pré-tensores dos cintos de segurança dos bancos dianteiros 

(página 4-33)
7 Insufladores e airbags laterais e de cortina
8 Luz indicadora de desativação do airbag do passageiro dianteiro* (página 2-48)
9 Interruptor de desativação do airbag SRS do passageiro dianteiro* (página 2-48)

Descrição do Sistema de Retenção Suplementar

*Alguns modelos.
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O seu Mazda está equipado com os seguintes tipos de airbags. Os airbags são concebidos 
para funcionar juntamente com os cintos de segurança de modo a ajudar a reduzir possíveis 
ferimentos, durante um acidente.
Os airbags foram concebidos para fornecer uma maior proteção aos passageiros, 
adicionalmente à funcionalidade dos cintos de segurança. Utilize corretamente os cintos 
de segurança.

Pré-tensores dos Cintos de Segurança Dianteiros

Os pré-tensores dos cintos de segurança dianteiros foram concebidos para disparar em 
casos de colisão frontal e parcialmente frontal com impacto moderado ou severo. 
Adicionalmente, durante uma colisão lateral, o pré-tensor opera no lado onde o veículo 
sofreu o impacto. Os pré-tensores operam de modo diferente consoante o tipo de airbag 
equipado. Para mais informações sobre o funcionamento dos pré-tensores dos cintos de 
segurança, consulte “Critério de Acionamento dos Airbags SRS” (página 2-55).

Airbag do condutor

O airbag do condutor encontra-se alojado no volante.
Quando os sensores de impacto detetarem uma colisão frontal com impacto superior a 
moderado, o airbag do condutor insufla rapidamente ajudando a reduzir possíveis 
ferimentos na cabeça ou no peito do condutor causados pelo impacto direto no volante.
Para mais informações sobre o disparo do airbag, consulte “Critério de Acionamento dos 
Airbags” (página 2-55).

Funcionamento do Airbag SRS
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Airbag do passageiro dianteiro

O airbag do passageiro dianteiro está alojado no tablier em frente ao banco do 
passageiro dianteiro.
O mecanismo de insuflação do airbag do passageiro dianteiro é idêntico ao do airbag do 
condutor, conforme acima mencionado.
Para mais informações sobre o disparo do airbag, consulte “Critério de Acionamento dos 
Airbags” (página 2-55).

Airbags Laterais

Os airbags laterais estão alojados no lado exterior das costas dos bancos dianteiros.
Quando os sensores de impacto dos airbags detetam uma colisão lateral com impacto 
superior a moderado, o sistema insufla o airbag lateral apenas do lado onde o veículo 
sofreu a colisão. O airbag lateral insufla rapidamente para reduzir os possíveis ferimentos 
no peito do condutor ou do passageiro dianteiro provocados pelo impacto direto de peças 
tais como uma porta ou um vidro.
Para mais informações sobre o disparo do airbag, consulte “Critério de Acionamento dos 
Airbags” (página 2-55).
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Airbags de Cortina

Os airbags de cortina estão alojados nos pilares dos vidros dianteiros e traseiros assim 
como ao longo da extremidade do tejadilho em ambos os lados.
Quando os sensores de impacto dos airbags detetam uma colisão lateral com impacto 
superior a moderado, o sistema insufla o airbag de cortina rapidamente e ajuda a reduzir os 
possíveis ferimentos, principalmente na cabeça dos passageiros dos bancos laterais 
traseiros, provocados pelo impacto direto de peças tais como uma porta ou um vidro.
Para mais informações sobre o disparo do airbag, consulte “Critério de Acionamento dos 
Airbags” (página 2-55).

Avisador/Luz Avisadora

As condições de avaria do sistema ou de funcionamento são indicadas por um aviso.
Consulte Luzes Avisadoras/Indicadoras na página 4-33.
Consulte Avisador dos Airbags / Pré-tensores dos Cintos de Segurança dos Bancos 
Dianteiros na página 7-47.

Apenas um airbag de cortina irá disparar no lado 
onde o veículo sofre a força de impacto.
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Este diagrama indica os sistemas de retenção que serão acionados de acordo com o tipo 
de colisão.
(As ilustrações representam casos de colisões.)

X: Os airbags foram concebidos para serem acionados em caso de colisão.
*1 (Com Interruptor de Desativação do Airbag do Passageiro Dianteiro) 

Os airbags dianteiro e lateral assim como o pré-tensor do cinto de segurança do 
passageiro dianteiro foram concebidos para serem acionados de acordo com o estado 
do interruptor de desativação do airbag do passageiro dianteiro.

Critério de Acionamento dos Airbags SRS

Equipamento 
SRS

Tipos de colisão

Colisão frontal/parcialmente 
frontal severa Colisão lateral severa Colisão traseira

Pré-tensor 
do cinto de 
segurança 
dianteiro

X*1 (ambos os lados) X*1 (apenas impacto 
lateral)

Nenhum airbag nem 
pré-tensor do cinto de 
segurança dianteiro será 
acionado numa colisão 
traseira.

Airbag do 
condutor X

Airbag do 
passageiro 
dianteiro

X*1

Airbag 
lateral

X*1 (apenas impacto 
lateral)

Airbag de 
cortina X (apenas impacto lateral)

NOTA

Numa colisão parcialmente frontal, os airbags e pré-tensores equipados podem ser 
acionados consoante a direção, ângulo e intensidade do impacto.
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Nos casos de colisões severas descritas anteriormente em “Critério de Acionamento dos 
Airbags”, o airbag em causa será acionado. Contudo, em alguns casos de colisões, o 
equipamento poderá não ser acionado de acordo com o tipo e a intensidade do impacto.

Limitações à deteção de colisão frontal / parcialmente frontal:
As seguintes ilustrações são exemplos de colisões frontais / parcialmente frontais que 
poderão não ser detetadas como suficientemente severas para acionar os airbags SRS.

Limitações à deteção de colisão lateral:
As seguintes ilustrações são exemplos de colisões laterais que poderão não ser detetadas 
como suficientemente severas para acionar os airbags SRS.

Limitações dos Airbags SRS

Impactos que envolvam árvores ou postes Impacto parcialmente frontal no veículo

Colisão na traseira de um veículo pesado

Impactos laterais que envolvam árvores ou postes Impactos laterais com veículos de duas rodas
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Capotamento
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3 Antes de Conduzir

Utilização de várias características, incluindo chaves, portas, espelhos 
e vidros.

Chaves ..........................................................3-2
Chaves ....................................................3-2
Sistema de Entrada sem Chave ..............3-3

Sistema de Entrada de 
Chave Avançada ..........................................3-9

Sistema de Entrada de 
Chave Avançada* ...................................3-9
Raio de Alcance ...................................3-10

Portas e Fechos ..........................................3-11
Fechos das Portas .................................3-11
Tampa do Compartimento 
de Bagagens .........................................3-21

Combustível e Emissões ............................3-26
Precauções com Combustível e 
Gases de Escape ...................................3-26
Tampa e Tampão do Depósito de 
Combustível .........................................3-31

Volante........................................................3-33
Volante .................................................3-33

Espelhos Retrovisores ...............................3-34
Espelhos Retrovisores ..........................3-34

Vidros .........................................................3-38
Vidros Elétricos ...................................3-38
Teto de Abrir* ......................................3-43

Sistema de Segurança ...............................3-46
Modificações e 
Equipamento Acessório .......................3-46
Sistema Imobilizador ...........................3-46
Sistema Anti-Roubo 
(Modelos Europeus)* ...........................3-48
Sistema Anti-Roubo 
(Exceto modelos Europeus)* ...............3-52

Sugestões de Condução ............................ 3-55
Período de Rodagem ........................... 3-55
Poupança de Combustível e 
Proteção do Ambiente ......................... 3-55
Condução Perigosa .............................. 3-56
Tapetes ................................................ 3-57
Patinagem das Rodas .......................... 3-58
Conduzir Durante o Inverno ................ 3-58
Condução em Zonas Inundadas .......... 3-61
Informação Sobre o 
Turbocompressor 
(SKYACTIV-D 2.2) ............................. 3-62

Reboque..................................................... 3-63
Reboque de Caravanas e 
Atrelados (Europa/Rússia/
Turquia/Israel/África do Sul) .............. 3-63

*Alguns modelos.
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A chave possui uma placa com o número 
de código; solte esta placa e guarde-a num 
local seguro (fora do veículo) para utilizá-
la caso necessite pedir uma chave de 
substituição (chave auxiliar).
Anote o código e guarde-o num local 
seguro, mas não no veículo.

Se a chave (chave auxiliar) for extraviada, 
consulte um Reparador Autorizado 
Mazda e tenha o código pronto a ser 
utilizado.

Chaves

Não deixe as chaves no interior do 
veículo com crianças e mantenha as 
chaves num local onde as crianças 
não consigam encontrar ou brincar 
com as mesmas:
É perigoso deixar crianças no veículo 
com a chave. Tal poderia resultar em 
ferimentos graves ou mesmo na morte 
de alguém. As crianças podem 
considerar estas chaves atrativas para 
brincar e podem acionar os vidros 
elétricos ou outros controlos, ou até 
colocar o veículo em movimento.

• Como a chave (transmissor) utiliza 
ondas de rádio de baixa intensidade, 
poderá não funcionar corretamente 
nas seguintes condições:

• A chave é transportada 
juntamente com dispositivos de 
comunicação como, por 
exemplo, telemóveis.

• A chave está em contacto ou está 
coberta por um objeto metálico.

• A chave está próxima de 
dispositivos eletrónicos tal como 
computadores pessoais.

• Foi montado no veículo um 
equipamento eletrónico não 
genuíno Mazda.

• Existência de um equipamento 
que descarrega ondas rádio junto 
ao veículo.

AVISO

CUIDADO

• A chave (transmissor) poderá 
consumir a alimentação da pilha 
excessivamente se receber ondas de 
rádio de elevada intensidade. Não 
coloque a chave junto a dispositivos 
eletrónicos tais como televisões ou 
computadores.

• Para evitar danos na chave 
(transmissor), NÃO FAÇA 
O SEGUINTE:

• Deixar cair a chave.
• Molhar a chave.
• Desmanchar a chave.
• Expor a chave a altas 

temperaturas em locais como o 
tablier ou o capot, ou seja, sob 
exposição direta ao sol.

• Expor a chave a qualquer tipo de 
campo magnético.

• Colocar objetos pesados na chave.
• Colocar a chave em dispositivos 

de limpeza de ultra-sons.
• Aproximar a chave de objetos 

magnéticos.

CUIDADO
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Para utilizar a chave auxiliar, pressione o 
manípulo e retire a chave (comando 
transmissor).

Este sistema permite utilizar os botões da 
chave para trancar e destrancar as portas e 
a tampa do compartimento de bagagens.
O sistema permite ligar o motor sem 
necessidade de retirar a chave da mala ou 
do bolso.
Também é possível operar o sistema anti-
roubo em veículos equipados com o 
referido sistema.
Pressione os botões lenta e cuidadosamente.
As avarias ou avisos do sistema são 
indicados pelas seguintes luzes ou 
avisadores sonoros.
Para veículos com painel de instrumentos 
tipo A, verifique a mensagem apresentada 
para mais informações e, se necessário, 
solicite a inspeção do veículo num 
reparador qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda de acordo 
com a indicação.
• Luz Avisadora KEY (Vermelha) 

Consulte Luzes Avisadoras/
Indicadoras na página 4-33.

• Avisador Sonoro de Ignição Não 
Desligada (STOP) 
Consulte Avisador Sonoro de Ignição 
Não Desligada (STOP) na página 7-48.

• Som de Aviso de Chave Retirada do 
Veículo 
Consulte Som de Aviso de Chave 
Retirada do Veículo na página 7-48.

Se ocorrer algum problema com a chave, 
consulte um reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda.
Se a sua chave for extraviada ou furtada, 
desloque-se com os restantes comandos 
transmissores a um Reparador Autorizado 
Mazda o mais rápido possível, de forma a 
substituir e desativar a chave extraviada 
ou furtada.

NOTA

• O condutor deve transportar a chave 
de modo a que o sistema funcione 
corretamente.

• Mantenha sempre uma chave de 
substituição, para o caso de perder 
alguma das chaves. Se tal acontecer, 
contacte um Reparador Autorizado 
Mazda o mais rapidamente possível.

Chave auxiliar

Placa do código da chave

Comando transmissor

Manípulo

Sistema de Entrada 
sem Chave
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Comando transmissor

Alterações ou modificações cuja 
conformidade não seja expressamente 
aprovada pela parte responsável, 
poderão impedir a utilização do sistema.

NOTA

• O funcionamento do sistema de 
entrada sem chave poderá variar 
consoante as condições do local.

• O sistema de entrada sem chave está 
totalmente operacional 
(trancamento / destrancamento das 
portas / tampa do compartimento de 
bagagens) quando o botão de 
arranque está na posição off. 
O sistema não opera se o botão de 
arranque do motor estiver noutra 
posição diferente de OFF.

• Se a chave não funcionar quando 
um dos botões é pressionado ou se o 
raio de alcance for reduzido, a pilha 
poderá estar fraca. Para instalar uma 
pilha nova, consulte Substituição da 
Pilha (página 6-42).

• A vida útil da bateria é cerca de um 
ano. Substitua a pilha por uma nova 
se a luz indicadora KEY (verde) 
piscar no painel de instrumentos. 
É recomendado substituir a pilha 
uma vez por ano porque a luz 
indicadora/avisadora pode não 
acender ou piscar consoante a taxa 
de esgotamento da pilha.

CUIDADO NOTA

• Podem ser obtidas chaves adicionais 
num Reparador Autorizado Mazda. 
Podem ser utilizadas até 6 chaves 
por veículo com as funções 
avançadas. Transporte todas as 
chaves até um Reparador 
Autorizado Mazda quando forem 
necessárias chaves adicionais.

NOTA

• (Modelos Europeus) 
Os faróis ligam/desligam operando 
o comando transmissor. 
Consulte Sistema de Iluminação de 
Partida na página 4-85.

• (Com sistema anti-roubo) 
As luzes de emergência piscam 
quando o sistema é armado ou 
desligado. 
Consulte Sistema Anti-Roubo 
(Modelos Europeus) na página 3-48. 
Consulte Sistema Anti-Roubo 
(Exceto Modelos Europeus) na 
página 3-52.

Botões

Luz indicadora de funcionamento
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A luz indicadora de funcionamento pisca 
quando os botões são pressionados.

Botão para trancar

Para trancar as portas e a tampa do 
compartimento de bagagens, pressione o 
botão para trancar e as luzes de 
emergência piscam uma vez.
(Com a função chave avançada Exceto 
modelos Europeus)
Será ouvido um sinal sonoro uma vez.

NOTA

• (Com a função chave avançada, 
modelos Europeus) 
A configuração pode ser alterada, de 
modo a que o som de aviso seja 
ouvido para confirmação, quando as 
portas e a tampa do compartimento 
de bagagens são trancadas/
destrancadas através da chave. 
(Com a função chave avançada 
Exceto modelos Europeus) 
Pode ser ouvido um sinal sonoro de 
confirmação quando as portas e a 
tampa do compartimento de 
bagagens são trancadas/destrancadas 
utilizando a chave. Se preferir, o 
sinal sonoro pode ser desligado. 
O volume do sinal sonoro também 
pode ser alterado. 
Consulte Características de 
Personalização na página 9-12.

Utilize o seguinte procedimento para 
alterar as definições.
1. Coloque a ignição na posição OFF e 

feche todas as portas e a tampa do 
compartimento de bagagens.

2. Abra a porta do condutor.
3. Dentro de 30 segundos após a 

abertura da porta do condutor, 
pressione e mantenha pressionado o 
botão LOCK na chave durante pelo 
menos 5 segundos. 
Todas as portas e a tampa do 
compartimento de bagagens trancam 
e o sinal sonoro é ativado com o 
volume atualmente definido. (Se o 
sinal sonoro estiver configurado para 
não atuar, então não será atuado.) 
A configuração varia cada vez que o 
botão LOCK na chave é pressionado 
e o sinal sonoro é atuado com o 
volume definido. (Se o sinal sonoro 
estiver configurado para não atuar, 
então não será atuado.)

NOTA

4. A alteração da configuração é 
concluída através da realização de 
um dos seguintes procedimentos:

• Coloque a ignição na posição 
ACC ou ON.

• A porta do condutor é fechada.
• A tampa do compartimento de 

bagagens é aberta.
• A chave não é operada durante 

10 segundos.
• É pressionado qualquer botão na 

chave exceto LOCK.
• É pressionado um interruptor 

de pedido.
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Botão para destrancar

Para destrancar as portas e a tampa do 
compartimento de bagagens, pressione 
o botão para destrancar e as luzes de 
emergência piscam duas vezes.

(Com a função chave avançada Exceto 
modelos Europeus)
Será ouvido um sinal sonoro duas vezes.

NOTA

• As portas e a tampa do compartimento 
de bagagens não podem ser fechadas 
através do botão para trancar, 
enquanto qualquer outra porta ou a 
tampa do compartimento de bagagens 
estiverem abertas. As luzes de 
emergência também não piscam.

• (Modelos Europeus) 
Retirar a chave do veículo, fechar 
todas as portas e pressionar o botão 
LOCK na chave enquanto a função 
i-stop estiver a operar (motor 
desligado), irá comutar o botão de 
arranque do motor para a posição 
OFF e trancar todas as portas 
(a direção também será trancada).

• Verifique se todas as portas e a tampa 
do compartimento de bagagens estão 
trancadas após pressionar o botão.

• (Com sistema de trancamento 
duplo) 
Para ativar o sistema de trancamento 
duplo, pressione o botão para trancar 
duas vezes dentro de 3 segundos. 
Consulte Sistema de Trancamento 
Duplo na página 3-12.

• (Com sistema anti-roubo) 
Quando as portas são trancadas 
através do botão para trancar na 
chave enquanto o sistema anti-roubo 
é armado, as luzes de emergência 
piscam uma vez para indicar que 
o sistema está armado.

NOTA

• (Função auto re-lock) 
Depois de destrancar com a chave, 
todas as portas incluindo a tampa 
do compartimento de bagagens, 
serão trancadas automaticamente se 
alguma das seguintes operações não 
for realizada dentro de um período 
de tempo de 30 segundos. Se o seu 
veículo estiver equipado com sistema 
anti-roubo, as luzes de emergência 
piscam como sinal de confirmação. 
O tempo necessário para as portas 
trancarem automaticamente pode 
ser alterado. 
Consulte Características de 
Personalização na página 9-12.

• Uma porta ou a tampa do 
compartimento de bagagens 
está aberta.

• O botão de arranque do motor 
encontra-se em qualquer posição 
exceto off.

• (Com sistema anti-roubo) 
Quando as portas são destrancadas 
através do botão para destrancar na 
chave enquanto o sistema anti-roubo 
está desligado, as luzes de emergência 
piscam duas vezes para indicar que o 
sistema está desligado.
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Botão de desativação do sensor de 
intrusão (com sistema anti-roubo)*

Para desativar o sensor de intrusão (parte do 
sistema anti-roubo) pressione o respetivo 
botão do comando transmissor dentro de 
20 segundos após ter pressionado o botão 
para trancar; as luzes de emergência piscam 
três vezes. Consulte Sistema Anti-Roubo 
(Modelos Europeus) na página 3-48.

Raio de Alcance

O sistema funciona apenas quando o 
condutor está no interior do veículo ou 
dentro do raio de alcance do sistema, 
transportando consigo a chave.

Ligar o Motor

Com a função chave avançada

Sem a função chave avançada

NOTA

• Poderá ser possível ligar o motor 
mesmo que a chave esteja fora do 
veículo e extremamente próxima de 
uma porta e de um vidro, contudo, 
ligue sempre o motor apenas quando 
estiver sentado no banco do condutor. 
Se o motor for ligado e a chave não 
estiver no veículo, o motor não será 
ligado novamente após ser desligado 
e o botão de arranque do motor será 
comutado para a posição Off.

• O compartimento de bagagens está 
fora do raio de alcance, contudo, 
se a chave (transmissor) estiver 
operacional, é possível ligar o motor.

NOTA

O motor pode não ligar se a chave for 
colocada nas seguintes zonas:

• À volta do painel de instrumentos

• Nos compartimentos de arrumação, 
tais como porta-luvas

Antena interior

Raio de alcance

Antena interior

Raio de alcance

*Alguns modelos.
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Função Suspensão da Chave

Se uma chave for deixada no interior 
do veículo, as funções da chave ficam 
temporariamente suspensas para evitar 
o furto do veículo. 
Para restaurar as funções, pressione o 
botão de destrancamento na chave com 
função de suspensão no veículo.
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Sistema de Entrada de Chave Avançada

A função chave avançada permite trancar/
destrancar as portas e a tampa do 
compartimento de bagagens, ou abrir a 
tampa do compartimento de bagagens 
transportando simplesmente a chave 
consigo sem a operar.

As avarias ou avisos do sistema são 
indicados pelos seguintes avisadores 
sonoros.

• Som de Aviso de Interruptor de Pedido 
Inoperacional 
Consulte Som de Aviso de Interruptor 
de Pedido Inoperacional (Com função 
chave avançada) na página 7-49.

• Som de Aviso de Chave Deixada 
no Compartimento de Bagagens 
Consulte Som de Aviso de Chave 
Deixada no Compartimento de 
Bagagens (Com função chave 
avançada) na página 7-49.

• Som de Aviso de Chave Deixada no 
Veículo 
Consulte Som de Aviso de Chave 
Deixada no Veículo (Com função 
chave avançada) na página 7-49.

Sistema de Entrada de 
Chave Avançada*

As ondas rádio da chave podem afetar 
dispositivos clínicos como, por exemplo, 
pacemakers:
Antes de utilizar a chave junto de 
pessoas que utilizam dispositivos 
clínicos, solicite informação ao 
fabricante do dispositivo ou ao seu 
médico se as ondas rádio da chave 
podem afetar o dispositivo.

AVISO

NOTA

As funções do sistema de entrada de 
chave avançada podem ser desativadas 
para evitar quaisquer possíveis efeitos 
adversos num portador de pacemaker ou 
outro dispositivo clínico. Se o sistema 
estiver desativado, não poderá ligar o 
motor simplesmente transportando 
consigo a chave. Para mais informações, 
consulte um reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda. Se o sistema de 
entrada de chave avançada tiver sido 
desativado, poderá ligar o motor através 
do seguinte procedimento indicado 
quando a pilha da chave estiver gasta.
Consulte Função de Arranque do Motor 
Quando a Pilha da Chave Estiver Gasta 
na página 4-8.

*Alguns modelos.
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O sistema funciona apenas quando o 
condutor está no interior do veículo ou 
dentro do raio de alcance do sistema, 
transportando consigo a chave.

Trancar/Destrancar as Portas e 
a Tampa do Compartimento de 
Bagagens

Abertura da Tampa do 
Compartimento de BagagensRaio de Alcance

NOTA

Quando a pilha está fraca ou em locais 
com elevados níveis de ondas de rádio 
ou ruído, o alcance de funcionamento 
do sistema pode diminuir ou em casos 
extremos, pode não funcionar. Para 
determinar a substituição da bateria, 
Consulte Sistema de Entrada sem 
Chave na página 3-3.

NOTA

O sistema pode não funcionar se 
estiver demasiado próximo dos vidros, 
manípulos das portas ou da tampa do 
compartimento de bagagens.

Antena exterior
Apenas 
trancamento

Raio de alcance

80cm (31in)

80cm (31in)

Antena exterior

Raio de alcance

80cm (31in)
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Fechos das Portas

Leve sempre todas as crianças ou 
animais de estimação consigo ou deixe 
uma pessoa responsável com eles:
É perigoso deixar crianças ou 
animais sem vigilância num veículo 
estacionado. Durante as estações 
quentes, a temperatura dentro de um 
veículo estacionado pode chegar a ser 
suficientemente elevada para causar 
danos cerebrais ou mesmo a morte.

Não deixe as chaves no interior do 
veículo com crianças e mantenha as 
chaves num local onde as crianças 
não consigam encontrar ou brincar 
com as mesmas:
É perigoso deixar crianças no veículo 
com a chave. Tal poderia resultar em 
ferimentos graves ou mesmo na morte 
de alguém.

Feche sempre todos os vidros e o teto 
de abrir, tranque as portas e leve a 
chave consigo quando deixar o veículo 
sem ninguém:
É perigoso deixar o seu veículo 
destrancado pois as crianças podem 
trancar-se no interior do veículo durante 
as estações quentes, podendo resultar na 
morte das mesmas. Adicionalmente, um 
veículo destrancado também se torna 
um alvo fácil para ladrões e intrusos.

Após o fecho das portas, verifique 
sempre se ficam fechadas corretamente:
É perigoso não fechar corretamente 
as portas, se o veículo for conduzido 
com uma porta mal fechada, esta 
poderá abrir inesperadamente e 
resultar num acidente.

AVISO Confirme sempre se estão reunidas 
todas as condições de segurança à volta 
do veículo antes de abrir uma porta:
É perigoso abrir uma porta 
repentinamente. Poderá colidir 
num veículo ou num peão a passar 
pelo veículo e causar um acidente.

Confirme sempre as condições à volta do 
veículo antes de abrir/fechar as portas e 
tenha cuidado durante os ventos fortes 
ou quando estacionar numa zona 
inclinada. Não estar ciente das condições 
à volta do veículo é perigoso porque os 
dedos podem ficar presos na porta ou um 
peão que esteja de passagem pode ser 
atingido, resultando num acidente ou 
ferimentos inesperados.

NOTA

• O mecanismo de prevenção de tranca-
mento não intencional evita que tran-
que o veículo consigo fora do veículo. 
(Modelos Europeus) 
Todas as portas e a tampa do comparti-
mento de bagagens serão destrancadas 
automaticamente se forem trancadas 
através dos manípulos com qualquer 
uma das portas aberta. 
Se todas as portas estiverem fechadas 
e a tampa do compartimento de baga-
gens estiver aberta, todas as portas 
trancam. 
(Exceto modelos Europeus) 
Todas as portas e a tampa do compar-
timento de bagagens serão destranca-
das automaticamente se forem 
trancadas através dos manípulos com 
qualquer uma das portas ou tampa do 
compartimento de bagagens aberta.

AVISO

CUIDADO
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Trancar, Destrancar com a Chave
Todas as portas e a tampa do compartimento 
de bagagens trancam automaticamente 
quando a porta do condutor é trancada com a 
chave. Todas destrancam quando a porta do 
condutor é destrancada com a chave.
Rode a chave para a frente do veículo para 
trancar, rode no sentido contrário para 
destrancar.

Sistema de Trancamento Duplo*

O sistema de trancamento duplo foi 
concebido para impedir que alguém abra 
uma porta pelo interior, depois de partir 
um vidro.

Se ocorrer algum problema com o sistema 
de trancamento duplo, consulte um 
reparador qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

Como Ativar o sistema

1. Feche todos os vidros e o teto de abrir*.

2. Coloque a ignição na posição off e 
retire a chave.

3. Feche todas as portas e a tampa do 
compartimento de bagagens.

NOTA

• (Sistema (de controlo) de 
destrancamento das portas com 
deteção de colisão)* 
O sistema destranca automaticamente 
as portas em caso de acidente, de 
modo a permitir aos passageiros 
saírem do veículo imediatamente e 
evitar que fiquem presos no interior. 
Enquanto a ignição é ligada e caso 
o veículo receba um impacto 
suficientemente forte que ative 
os airbags, todas as portas são 
automaticamente destrancadas cerca 
de 6 segundos após o acidente. As 
portas poderão não ser destrancadas, 
consoante a aplicação de um impacto, 
a força do impacto e outras condições 
do acidente. Se os sistemas 
relacionados com as portas ou bateria 
tiverem uma avaria, as portas não 
serão destrancadas.

Trancar Destrancar

Nunca ative o sistema de trancamento 
duplo com passageiros no interior, 
principalmente crianças:
É perigoso ativar o sistema de 
trancamento duplo com passageiros 
no interior, principalmente crianças. 
Os passageiros não podem abrir as 
portas pelo interior. Eles ficariam 
presos e poderiam ficar sujeitos a 
elevadas temperaturas. Pode resultar 
em ferimentos graves ou na morte dos 
passageiros.

AVISO

*Alguns modelos.
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4. Introduza a chave na porta do condutor, 
rode a chave para a posição LOCK e 
volte a colocá-la na posição central. De 
seguida rode novamente para a posição 
LOCK dentro de 3 segundos.

5. A luz indicadora liga durante cerca de 
3 segundos para indicar que o sistema 
foi ativado. 
Consulte Luzes Avisadoras/Indicadoras 
na página 4-33.

Como Desativar o Sistema

Destranque a porta do condutor ou coloque 
a ignição na posição ON.

Trancamento, Destrancamento 
com o Interruptor de Pedido 
(Com a função chave avançada)

Todas as portas e a tampa do 
compartimento de bagagens podem ser 
trancadas/destrancadas pressionando o 
interruptor de pedido nas portas dianteiras 
transportando consigo a chave.
O interruptor de pedido na tampa do 
compartimento de bagagens apenas pode 
ser utilizado para trancar todas as portas e 
a tampa do compartimento de bagagens.
Portas dianteiras

NOTA

• Também pode ativar o sistema 
pressionando o botão de trancamento 
no comando transmissor duas vezes 
dentro de 3 segundos.

• (Com a função chave avançada) 
Também pode ativar o sistema 
pressionando o interruptor de pedido 
duas vezes dentro de 3 segundos.

Posição 
central

Posição 
LOCK

NOTA

O sistema não pode ser ativado 
quando qualquer porta ou a tampa do 
compartimento de bagagens estiver 
aberta.

NOTA

Se a alimentação for interrompida 
(fusível fundido ou bateria desligada), 
o sistema apenas pode ser desativado 
destrancando a porta com a chave.

Interruptor de pedido
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Tampa do compartimento de bagagens 
(apenas trancar)

Para trancar
Para trancar as portas e a tampa do 
compartimento de bagagens, pressione 
o interruptor de pedido e as luzes de 
emergência piscam uma vez.
(Exceto modelos Europeus)
Será ouvido um sinal sonoro uma vez.
Para destrancar
Para destrancar as portas e a tampa do 
compartimento de bagagens, pressione o 
interruptor de pedido numa porta dianteira e 
as luzes de emergência piscam duas vezes.
(Exceto modelos Europeus)
Será ouvido um sinal sonoro duas vezes.

NOTA

• Confirme se todas as portas e a tampa 
do compartimento de bagagens estão 
trancadas corretamente. 
Para a tampa do compartimento de 
bagagens, desloque-a sem pressionar 
no atuador elétrico da respetiva 
tampa para verificar que a mesma 
não foi deixada aberta.

• Todas as portas e a tampa do com-
partimento de bagagens não pode-
rão ser trancadas quando qualquer 
porta ou a tampa do compartimento 
de bagagens estiver aberta.

• Podem ser necessários alguns segun-
dos para as portas destrancarem após o 
interruptor de pedido ser pressionado.

Interruptor de pedido

NOTA

• (Modelos Europeus) 
A configuração pode ser alterada, 
de modo a que o som de aviso seja 
ouvido para confirmação, quando as 
portas e a tampa do compartimento 
de bagagens são trancadas/
destrancadas através da utilização 
de um interruptor de pedido. 
(Exceto modelos Europeus) 
É ouvido um sinal sonoro de 
confirmação quando as portas e a 
tampa do compartimento de bagagens 
são trancadas/destrancadas utilizando 
o interruptor de pedido. Se preferir, o 
sinal sonoro pode ser desligado. 
O volume do sinal sonoro também 
pode ser alterado. 
Consulte Características de 
Personalização na página 9-12.

Utilize o seguinte procedimento para 
alterar as definições.

1. Coloque a ignição na posição OFF e 
feche todas as portas e a tampa do 
compartimento de bagagens.

2. Abra a porta do condutor.

3. Dentro de 30 segundos após a 
abertura da porta do condutor, 
pressione e mantenha pressionado o 
botão LOCK na chave durante pelo 
menos 5 segundos. 
Todas as portas e a tampa do 
compartimento de bagagens trancam 
e o sinal sonoro é ativado com o 
volume atualmente definido. (Se o 
sinal sonoro estiver configurado para 
não atuar, então não será atuado.) 
A configuração varia cada vez que o 
botão LOCK na chave é pressionado 
e o sinal sonoro é atuado com o 
volume definido. (Se o sinal sonoro 
estiver configurado para não atuar, 
então não será atuado.)
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NOTA

4. A alteração da configuração é 
concluída através da realização de 
um dos seguintes procedimentos:

• Coloque a ignição na posição 
ACC ou ON.

• A porta do condutor é fechada. 
• A tampa do compartimento de 

bagagens é aberta. 
• A chave não é operada durante 

10 segundos. 
• É pressionado qualquer botão na 

chave exceto LOCK. 
• É pressionado um interruptor de 

pedido.

• (Com sistema anti-roubo) 
As luzes de emergência piscam 
quando o sistema é armado ou 
desligado. 
Consulte Sistema Anti-Roubo 
(Modelos Europeus) na página 3-48. 
Consulte Sistema Anti-Roubo (Exceto 
Modelos Europeus) na página 3-52.

• (Com sistema de trancamento 
duplo) 
Para ativar o sistema de trancamento 
duplo, pressione o interruptor de 
pedido para trancar duas vezes 
dentro de 3 segundos. Consulte 
Sistema de Trancamento Duplo 
na página 3-12.

NOTA

• A configuração pode ser alterada de 
modo a que as portas e a tampa do 
compartimento de bagagens sejam 
trancadas automaticamente sem 
pressionar o interruptor de pedido. 
Consulte Características de 
Personalização na página 9-12. 
(Função auto-lock) 
Um som de aviso é ouvido quando 
todas as portas e tampa do 
compartimento de bagagens são 
trancadas, enquanto transporta 
consigo a chave avançada. 
Todas as portas e a tampa do 
compartimento de bagagens são 
trancadas automaticamente após três 
segundos, quando a chave avançada 
se encontra fora do raio de alcance. 
Adicionalmente, as luzes de 
emergência piscam uma vez. (Mesmo 
que o condutor esteja dentro do raio 
de alcance, todas as portas e a tampa 
do compartimento de bagagens são 
trancadas automaticamente após 
30 segundos.) Se estiver fora do 
raio de alcance antes das portas e a 
tampa do compartimento de bagagens 
serem completamente fechadas ou 
outra chave for deixada no interior 
do veículo, a função auto-lock não 
funciona. Verifique sempre se as 
portas e a tampa do compartimento de 
bagagens estão fechadas antes de 
deixar o veículo. A função auto-lock 
não fecha os vidros elétricos.
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Trancar, Destrancar com o 
Comando Transmissor

Todas as portas e a tampa do 
compartimento de bagagens podem 
ser trancadas/destrancadas operando 
o comando transmissor do sistema de 
entrada de chave avançada, consulte 
Sistema de Entrada sem Chave (pág. 3-3).

Trancar, Destrancar com o 
Manípulo de Trancamento 
da Porta*

Todas as portas e a tampa do compartimento 
de bagagens são trancadas automaticamente 
quando é pressionado lado de trancamento, 
com todas as portas e a tampa do 
compartimento de bagagens fechadas.
Todas destrancam quando é pressionado o 
lado de destrancamento.

Função Trancamento/
Destrancamento Automático*

NOTA

• (Função auto re-lock) 
Depois de destrancar com o 
interruptor de pedido, todas as portas, 
incluindo a tampa do compartimento 
de bagagens, serão trancadas 
automaticamente se alguma das 
seguintes operações não for realizada 
dentro de um período de tempo de 
30 segundos. Se o seu veículo estiver 
equipado com sistema anti-roubo, as 
luzes de emergência piscam como 
sinal de confirmação. 
O tempo necessário para as portas 
trancarem automaticamente pode 
ser alterado. 
Consulte Características de 
Personalização na página 9-12.

• Uma porta ou a tampa do 
compartimento de bagagens 
está aberta.

• A ignição encontra-se em 
qualquer posição exceto off. NOTA

As portas e a tampa do compartimento de 
bagagens não poderão ser trancadas 
enquanto outra porta ou a tampa do com-
partimento de bagagens estiver aberta.

Não puxe a pega interna de uma 
porta dianteira:
É perigoso puxar a pega interna de 
uma porta dianteira enquanto o veículo 
está em movimento. Os passageiros 
podem cair do veículo se as portas 
abrirem acidentalmente, podendo 
provocar ferimentos graves ou morte.

Destrancar

Trancar

AVISO

*Alguns modelos.
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• Quando a velocidade do veículo exceder 
os 20 km/h, todas as portas e a tampa do 
compartimento de bagagens trancam 
automaticamente.

• Quando a ignição é desligada, todas as 
portas e a tampa do compartimento de 
bagagens destrancam automaticamente.

Estas funções também podem ser desativa-
das, de modo a que não possam funcionar.
Alteração das configurações da função 
de trancamento/destrancamento 
automático utilizando o manípulo de 
trancamento de porta
As portas e a tampa do compartimento de 
bagagens podem ser configuradas para 
trancar ou destrancar automaticamente 
selecionando qualquer uma das funções 
da tabela seguinte e utilizando o manípulo 
de trancamento de porta no painel interior 
da porta, para realizar a alteração 
das configurações como indicado no 
procedimento seguinte.
As configurações podem ser alteradas 
utilizando o seguinte procedimento.

NOTA

• A função número 3 é a configuração 
de fábrica para o seu veículo.

• Existe apenas um total de seis confi-
gurações de trancamento/destranca-
mento automático disponíveis para 
veículos com caixa de velocidades 
automática, e três para veículos com 
caixa de velocidades manual. Certifi-
que-se que pressiona o lado de des-
trancamento do manípulo de 
trancamento da porta do condutor o 
número de vezes correto, de acordo 
com o número da função selecionada. 
Se o interruptor for incorretamente 
pressionado sete vezes num veículo 
com caixa de velocidades automáti-
ca ou quatro vezes numa caixa de 
velocidades manual, o procedimento 
será invalidado. Se isto ocorrer, efe-
tue o procedimento desde o início.

Número da função Função*1

1
A função trancamento 
automático das portas está 
desativada.

2

Todas as portas e a tampa 
do compartimento de 
bagagens trancam 
automaticamente quando a 
velocidade do veículo é 
igual ou superior a 20 km/h.

3

Todas as portas e a tampa 
do compartimento de 
bagagens trancam 
automaticamente quando 
a velocidade do veículo é 
igual ou superior a 20 km/
h. Todas as portas e a 
tampa do compartimento 
de bagagens destrancam 
quando a ignição comuta 
de ON para Off.

4

(Apenas veículos com 
caixa de velocidades 
automática)
Quando a ignição é 
ligada e a alavanca das 
velocidades é deslocada de 
estacionamento (P) para 
outra posição, todas as 
portas e a tampa do 
compartimento de 
bagagens trancam 
automaticamente.
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*1 Outras configurações para a função trancamento 
automático das portas estão disponíveis num 
reparador qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda. Para mais 
informações, consulte um reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador Autorizado Mazda. 
Consulte Características de Personalização na 
página 9-12.

1. Estacione o veículo com segurança. 
Todas as portas têm de estar fechadas.

2. Coloque o interruptor da ignição na 
posição ON.

3. Mantenha pressionado o lado de 
trancamento do manípulo de trancamento 
da porta do condutor durante 20 segundos 
após ligar a ignição, e certifique-se que é 
emitido um sinal sonoro cerca de oito 
segundos depois.

4. Consulte a tabela de configurações da 
função trancamento/destrancamento 
automático e determine o número da 
função para a configuração desejada. 
Pressione o lado de destrancamento do 
manípulo de trancamento da porta do 
condutor o mesmo número de vezes que 
o número da função selecionada (Ex. 
Se selecionar a função 2, pressione o 
lado de destrancamento do manípulo 
apenas 2 vezes).

5. Três segundos após a configuração da 
função ter sido alterada, será emitido 
um sinal sonoro no mesmo número 
que a função selecionada. (Ex. Função 
número 3 = 3 sinais sonoros)

(Veículos com caixa de velocidades 
manual)

5

(Apenas veículos com 
caixa de velocidades 
automática)
Quando a ignição é ligada 
e a alavanca das 
velocidades é deslocada de 
estacionamento (P) para 
outra posição, todas as 
portas e a tampa do 
compartimento de 
bagagens trancam 
automaticamente.
Quando a alavanca das 
velocidades é deslocada 
para estacionamento 
(P) enquanto a ignição é 
ligada, todas as portas e a /
tampa do compartimento 
de bagagens destrancam 
automaticamente.

6

(Apenas veículos com 
caixa de velocidades 
automática)
Todas as portas e a tampa 
do compartimento de 
bagagens trancam 
automaticamente quando 
a velocidade do veículo é 
igual ou superior a 20 km/h.
Quando a alavanca das 
velocidades é deslocada 
para estacionamento 
(P) enquanto a ignição é 
ligada, todas as portas e a /
tampa do compartimento 
de bagagens destrancam 
automaticamente.

Número da função Função*1

Pressione 
2 vezes

Pressione 
3 vezes

Número da Função Atual

Função Número 1

Função Número 2

Função Número 3

Pressione 
4 vezes

Pressione o lado de destrancamento do 
manípulo de trancamento uma vez

Configurações 
de desativação

Configurações 
de desativação

Configuração de 
função (Será emitido 
um sinal sonoro no 
mesmo número que a 
função selecionada) 

Pressione o lado de 
trancamento do 
manípulo de trancamento

Aguarde 3 segundos.
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(Veículos com caixa de velocidades 
automática)

Trancar, Destrancar com o 
Manípulo de Trancamento da Porta

Operação a partir do interior
(Com manípulo de trancamento da porta)
Para trancar qualquer porta a partir do 
interior, pressione o manípulo de 
trancamento da porta.
Para destrancar, puxe-o para fora.
Isto não opera os outros fechos das portas.

(Sem manípulo de trancamento da porta)
Todas as portas e a tampa do compartimento 
de bagagens trancam automaticamente 
quando o manípulo de trancamento da 
porta do condutor é pressionado. Todas as 
portas destrancam quando o manípulo de 
trancamento da porta do condutor é puxado 
para fora.

NOTA

• As portas não podem ser trancadas 
ou destrancadas durante a função de 
configuração.

• O procedimento pode ser cancelado 
pressionando o lado de trancamento 
do manípulo de trancamento da 
porta do condutor.

Pressione o lado de destrancamento 
do manípulo de trancamento uma vez

Pressione 
2 vezes

Pressione 
3 vezes

Número da Função Atual

Função Número 1

Função Número 2

Pressione 
4 vezes

Função Número 3

Pressione 
5 vezes

Função Número 4

Pressione 
7 vezes

Função Número 5
Pressione 
6 vezes

Função Número 6

Configurações 
de desativação

Configurações 
de desativação

Configuração de 
função (Será emitido 
um sinal sonoro no 
mesmo número que a 
função selecionada) 

Pressione o lado de 
trancamento do 
manípulo de trancamento

NOTA

O indicador vermelho pode ser visto 
quando o manípulo de trancamento da 
porta do condutor está destrancado.

Trancar

Destrancar

Indicador vermelho
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Operação a partir do exterior

Para trancar as portas dianteira e traseiras 
dos passageiros com o manípulo de 
trancamento a partir do exterior, pressione 
o manípulo de trancamento para a posição 
lock e feche a porta (não é necessário 
segurar o manípulo da porta puxado).

Trincos de Segurança para 
Crianças nas Portas Traseiras

Estes trincos são utilizados para evitar que 
as crianças abram acidentalmente as 
portas traseiras. Utilize estes trincos 
sempre que uma criança viaje no veículo.
Se deslizar o trinco de segurança para 
crianças para a posição de trancamento, 
antes de fechar a porta, esta não poderá 
ser aberta a partir do interior. A porta só 
pode ser aberta puxando o manípulo 
exterior.

NOTA

Quando trancar a porta deste modo:

• Tenha atenção para não deixar a 
chave no interior do veículo.

• O manípulo de trancamento da porta 
do condutor não pode ser utilizado 
quando a porta do condutor estiver 
aberta.

Manípulo de tranca-
mento da porta

Trancar

Destrancar
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Tampa do Compartimento 
de Bagagens

Nunca permita que uma pessoa seja 
transportada no compartimento de 
bagagens:
É perigoso permitir que uma pessoa 
seja transportada no compartimento 
de bagagens. A pessoa pode ser 
gravemente ferida ou até falecer 
durante uma travagem súbita ou 
numa colisão.

Não conduza com a tampa do 
compartimento de bagagens aberta:
É perigoso permitir a entrada de 
gases de escape para o interior do 
habitáculo de um veículo. A tampa do 
compartimento de bagagens aberta 
num veículo em movimento, irá 
permitir a entrada de gases de escape 
para o interior do habitáculo. 
Os gases de escape contêm CO 
(monóxido de carbono), que é incolor, 
inodoro e altamente tóxico, podendo 
causar a perda de consciência e levar 
à morte. Adicionalmente, a tampa do 
compartimento de bagagens aberta 
pode permitir a projeção de ocupantes 
para fora do veículo em caso de 
acidente.

Não empilhe nem deixe a bagagem 
solta no compartimento de bagagens:
Caso contrário, a bagagem poderá 
mover-se ou colapsar, resultando em 
ferimentos ou num acidente. 
Adicionalmente, não coloque bagagem 
a uma altura superior à das costas do 
banco. Poderá afetar a visibilidade 
lateral ou traseira.

AVISO

• Antes de abrir a tampa do compartimento 
de bagagens, remova qualquer acumula-
ção de neve e gelo na mesma. Caso con-
trário, a tampa do compartimento de 
bagagens pode fechar com o peso da 
neve e gelo resultando em ferimentos.

• Tenha cuidado ao abrir/fechar a tampa 
do compartimento de bagagens durante 
ventos fortes. Se uma forte rajada de 
vento soprar contra a tampa do comparti-
mento de bagagens, pode fechá-la repen-
tinamente resultando em ferimentos.

• Abra totalmente a tampa do comparti-
mento de bagagens e certifique-se que 
se mantém aberta. Se a tampa do com-
partimento de bagagens apenas estiver 
aberta parcialmente, poderá fechar subi-
tamente devido a vibração ou à ação do 
vento, resultando em ferimentos.

• Quando carregar ou descarregar 
bagagem do compartimento de 
bagagens, desligue o motor. Caso 
contrário, poderá sofrer queimaduras 
pelos gases de escape quentes.

• Tenha atenção para não aplicar força 
excessiva nos amortecedores de apoio da 
tampa do compartimento de bagagens, 
como por exemplo apoiar a mão num 
amortecedor. Caso contrário, o amorte-
cedor de apoio poderá dobrar e afetar as 
operações de abertura e fecho da tampa 
do compartimento de bagagens.

CUIDADO

Amorte-
cedor de 
apoio
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Abertura e Fecho da Tampa do 
Compartimento de Bagagens

Abertura da tampa do compartimento de 
bagagens com o botão de abertura elétrica
Destranque as portas e a tampa do compartimento 
de bagagens, pressione o botão de abertura elétrica 
da tampa do compartimento de bagagens na respe-
tiva tampa e, de seguida, levante a tampa do com-
partimento de bagagens quando o trinco libertar.

NOTA
(Com a função chave avançada)
• A tampa do compartimento de 

bagagens também pode ser aberta 
quando a chave for transportada.

• Aquando da abertura da tampa do compar-
timento de bagagens com as portas e a res-
petiva tampa trancadas, poderão ser 
necessários alguns segundos para destran-
car a tampa do compartimento de bagagens 
após pressionar o botão de abertura elétrica.

• A tampa do compartimento de bagagens 
pode ser fechada quando as portas são tran-
cadas com a chave no interior do veículo. 
Contudo para evitar deixar a chave no inte-
rior do veículo, a tampa do compartimento 
de bagagens pode ser aberta pressionando 
o botão de abertura elétrica da tampa do 
compartimento de bagagens. Se, mesmo 
com este procedimento, não conseguir 
abrir a tampa do compartimento de baga-
gens, pressione o botão de abertura elétrica 
da tampa do compartimento de bagagens 
para abrir totalmente a tampa, após pres-
sionar a tampa do compartimento de baga-
gens para a fechar totalmente.

Botão de abertura

NOTA

• Quando a tampa do compartimento de 
bagagens é destrancada pressionando 
o botão de abertura elétrica, a tampa 
do compartimento de bagagens 
levanta ligeiramente para permitir a 
sua abertura. Se a tampa não for 
operada durante um certo período 
de tempo após o botão de abertura 
elétrica ter sido pressionado, a tampa 
do compartimento de bagagens não 
pode ser levantada a partir da sua 
posição de ligeiramente levantada. 
Pressione novamente o botão 
de abertura elétrica da tampa do 
compartimento de bagagens para abrir 
totalmente. Para fechar a tampa do 
compartimento de bagagens a partir 
da posição de ligeiramente levantada, 
abra-a primeiro pressionando o botão 
de abertura elétrica da tampa do 
compartimento de bagagens, aguarde 
pelo menos 1 segundo e, de seguida, 
feche a mesma. 
Se a tampa do compartimento de 
bagagens não estiver completamente 
fechada, o condutor é informado 
através de um aviso no painel de 
instrumentos.

• Se a bateria do veículo estiver 
descarregada ou existir uma avaria no 
sistema elétrico e não for possível 
destrancar a tampa do compartimento 
de bagagens, efetue o seguinte 
procedimento como medida de 
emergência para a destrancar: 
Consulte Quando Não For Possível 
Abrir a Tampa do Compartimento 
de Bagagens na página 7-52.
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Fechar a tampa do compartimento de 
bagagens
Para fechar, baixe lentamente a tampa do 
compartimento de bagagens através do 
puxador, de seguida feche a tampa 
do compartimento de bagagens, pressio-
nando-a com ambas as mãos.
Não bata com a tampa do compartimento de 
bagagens. Puxe a tampa do compartimento 
de bagagens para cima para verificar se ficou 
fechada corretamente.

Compartimento de Bagagens
Carregar sacos de golf
É possível transportar sacos de golfe no 
compartimento de bagagens.
Podem ser transportados até quatro sacos 
de golfe no compartimento de bagagens.
Coloque cada um dos três primeiros sacos 
de golfe no compartimento de bagagens com 
a parte inferior de cada saco virada para a 
direita, de seguida coloque o topo de cada 
saco de modo a ficar virado para a esquerda.

Coloque o quarto saco de golfe com o seu 
topo virado para a esquerda, de seguida 
coloque a parte inferior do saco de modo a 
ficar virado para a direita.

Cobertura do Compartimento de 
Bagagens*

Cobertura do Compartimento de 
Bagagens
Utilize a cobertura do compartimento de 
bagagens para cobrir a carga ou a bagagem. 
A cobertura do compartimento de bagagens 
pode ser arrumada debaixo da placa do piso 
do compartimento de bagagens.

Pega interior da tampa do 
compartimento de bagagens
Recesso

NOTA

Consoante o tamanho, poderá não ser 
possível arrumar alguns sacos de golfe.

*Alguns modelos.
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Desmontagem da cobertura

1. Levante a cobertura do compartimento 
de bagagens pelas patilhas com ambas 
as mãos, desmonte-a dos encaixes e 
permita o seu recolhimento.

2. Pressione para dentro os suportes em 
ambas as extremidades da caixa da 
cobertura e retire a cobertura.

Não coloque objetos sobre a cobertura:
É perigoso colocar bagagem ou 
objetos sobre a chapeleira do 
compartimento de bagagens. Os 
objetos podem tornar-se projéteis 
durante travagens bruscas ou em 
caso de colisão, podendo ferir os 
ocupantes do veículo.

Verifique se a chapeleira está fixa 
corretamente. Caso contrário, poderá 
soltar-se inesperadamente e provocar 
ferimentos.

NOTA

• Se tentar abrir a tampa do 
compartimento de bagagens em 
condições de baixa temperatura com 
a cobertura montada, o amortecedor 
poderá não funcionar normalmente, 
dificultando a subida da tampa do 
compartimento de bagagens. A tampa 
do compartimento de bagagens pode 
ser aberta mais facilmente em 
condições de baixa temperatura se 
a cobertura não estiver montada.

• Quando abrir/fechar a tampa do 
compartimento de bagagens, o peso 
da mesma pode variar consoante a 
utilização ou não da cobertura 
do compartimento de bagagens, 
contudo, não significa a existência 
de avaria.

AVISO

CUIDADO

Remover a tampa do compartimento 
de bagagens a um ângulo ligeiramente 
inclinado torna mais fácil a sua remoção.

Mola de fixação

Chapeleira do comparti-
mento de bagagens

Puxar

Pressionar Patilha

CUIDADO
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Arrumação da cobertura*

1. Levante a placa do piso do compartimento 
de bagagens.

2. Arrume a cobertura do compartimento 
de bagagens com as patilhas viradas 
para baixo.

3. Feche a placa do piso do compartimento 
de bagagens.

Montagem da cobertura

Inverta o procedimento de desmontagem.

Patilha

*Alguns modelos.
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Requisitos de Combustível (SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5)

Os veículos equipados com catalisadores ou sensores de oxigénio devem usar COMBUSTÍVEIS 
SEM CHUMBO, que contribuem para a redução das emissões de gases para a atmosfera e 
mantêm as velas limpas.

O seu Mazda terá um melhor desempenho com combustível do tipo listado na tabela.

*1 Europa
*2 República do Palau e Estados Federados da Micronésia

A utilização de uma gasolina com índice de octano inferior pode causar a perda de 
eficiência do sistema de controlo de emissões. Também poderá causar a detonação do 
motor e consequentemente graves danos no mesmo.

Precauções com Combustível e Gases de Escape

Combustível Índice de Octano País

Gasolina sem chumbo 
Premium 
(em conformidade com a 
norma EN 228 e E10)*1

Igual ou superior a 95

Nova Caledónia, Turquia, Azerbaijão, Arménia, Geórgia, 
Cazaquistão, Ilhas Canárias, Reunião, Marrocos, Áustria, Grécia, 
Itália, Suíça, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Portugal, 
Espanha, Suécia, Hungria, Alemanha, Polónia, Bulgária, 
Croácia, Eslovénia, Luxemburgo, Eslováquia, Letónia, Lituânia, 
Rússia, Bielorrússia, França, Ucrânia, Rep. Checa, Estónia, Ilhas 
Faroé, Islândia, Roménia, Países Baixos, Macedónia, Bósnia e 
Herzegovina, Sérvia, Montenegro, Albânia, Moldávia, Martinica, 
Guiana Francesa, Guadalupe, Chipre, Malta, Irlanda, Reino 
Unido, Tahiti, Vanuatu, EAU, Líbano, Israel, Argélia, Líbia, 
Tunísia, Madagáscar, Guatemala, Bolívia, Uruguai, Honduras, 
Nicarágua, Aruba, São Martinho, Singapura, Hong Kong, 
Malásia, Brunei, Macau, Maurícias, África do Sul, Jamaica, 
Barbados, Grenada, St. Lúcia, São Vicente, Antígua, Suriname

Gasolina sem chumbo 
normal

Igual ou superior a 92 Egito, Myanmar

Igual ou superior a 90

Filipinas, Ilhas Marshall, Ustt*2, Kuwait, Omã, Qatar, Arábia 
Saudita, Síria, Bahrain, Jordânia, Nigéria, Angola, Chile, 
El Salvador, Costa Rica, Equador, Haiti, Colômbia, República 
Dominicana (LHD), Panamá, Perú, Ilhas Virgens Britânicas, 
Curacao, Indonésia, Nepal, Sri Lanka, Fiji, Papua Nova Guiné, 
Quénia, Zimbabué, Trinidad e Tobago, Commonwealth of 
Dominica, Camboja, Iraque, Costa do Marfim
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Requisitos de Combustível (SKYACTIV-D 2.2)

O seu Mazda terá um melhor desempenho com combustível diesel de especificação EN590 ou 
equivalente.

Sistema de Controlo de Emissões (SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5)

O seu veículo está equipado com um sistema de controlo de emissões (o catalisador faz 
parte deste sistema) de modo a que o seu veículo satisfaça a legislação em vigor sobre 
emissões de gases.

• UTILIZE APENAS GASOLINA SEM CHUMBO.
A gasolina com chumbo é prejudicial ao catalisador e aos sensores de oxigénio e dá 
origem a avarias e à deterioração do sistema de controlo de emissões.

• A utilização de combustível E10 com conteúdo de 10% de etanol na Europa é segura 
para o seu veículo. Poderão ocorrer danos no seu veículo se for utilizado combustível 
com conteúdo de etanol superior ao recomendado.

• Nunca adicione aditivos ao combustível. Caso contrário, poderão ocorrer danos no 
sistema de controlo de emissões. Para mais informações, consulte um reparador 
qualificado, recomendamos um Reparador Autorizado Mazda.

• Nunca utilize combustível com especificação diferente de EN590 ou equivalente no 
seu veículo. A utilização de gasolina ou parafina em motores diesel irá provocar 
danos no motor.

• Nunca adicione aditivos ao combustível. Caso contrário, poderão ocorrer danos no 
sistema de controlo de emissões. Para mais informações, consulte um reparador 
qualificado, recomendamos um Reparador Autorizado Mazda.

NOTA

Ao reabastecer, acrescente sempre, pelo menos, 10 L de combustível.

Nunca estacione sobre ou junto a produtos inflamáveis:
É perigoso estacionar sobre ou junto a produtos inflamáveis, como erva seca. Mesmo 
com o motor desligado, o sistema de gases de escape permanece muito quente após 
uma utilização normal e pode inflamá-los. O incêndio resultante poderá causar 
ferimentos graves ou a morte.

CUIDADO

CUIDADO

AVISO
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Sistema de Controlo de Emissões (SKYACTIV-D 2.2)

O seu veículo está equipado com um sistema de controlo de emissões (o catalisador faz 
parte deste sistema) de modo a que o seu veículo satisfaça a legislação em vigor sobre 
emissões de gases.

Ignorar as medidas de precaução que se seguem poderá causar a acumulação de chumbo 
no catalisador, ou provocar o aquecimento excessivo do mesmo. Estas situações danificam 
o catalisador e diminuem a prestação do veículo.

• UTILIZE APENAS GASOLINA SEM CHUMBO.

• Não conduza o seu Mazda se detetar qualquer sinal de avaria no motor.

• Não permita que o veículo circule com a ignição desligada.

• Não percorra descidas íngremes com a caixa de velocidades engrenada e a ignição 
desligada.

• Não opere o motor a um ralenti elevado durante mais de 2 minutos.

• Não altere o sistema de controlo de emissões. Todas as inspeções e reparações devem 
ser feitas por um reparador qualificado.

• Não tente fazer o seu veículo arrancar de empurrão ou por reboque.

Nunca estacione sobre ou junto a produtos inflamáveis:
É perigoso estacionar sobre ou junto a produtos inflamáveis, como erva seca. Mesmo 
com o motor desligado, o sistema de gases de escape permanece muito quente após 
uma utilização normal e pode inflamá-los. O incêndio resultante poderá causar 
ferimentos graves ou a morte.

CUIDADO

AVISO
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Ignorar as medidas de precaução que se seguem poderá causar a acumulação de chumbo 
no catalisador, ou provocar o aquecimento excessivo do mesmo. Estas situações danificam 
o catalisador e diminuem a prestação do veículo.

• Não conduza o seu Mazda se detetar qualquer sinal de avaria no motor.

• Não permita que o veículo circule com a ignição desligada.

• Não percorra descidas íngremes com a caixa de velocidades engrenada e a ignição 
desligada.

• Não opere o motor a um ralenti elevado durante mais de 2 minutos.

• Não altere o sistema de controlo de emissões. Todas as inspeções e reparações devem 
ser feitas por um reparador qualificado.

• Não tente fazer o seu veículo arrancar de empurrão ou por reboque.

CUIDADO
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Gases de Escape (Monóxido de carbono)

Não conduza o veículo se sentir gases de escape no interior do veículo:
Os gases de escape são perigosos. Os gases contêm monóxido de carbono (CO), que é 
incolor, inodoro e nocivo. Quando inalado, pode causar a perda de consciência e levar à 
morte. Se sentir gases de escape no interior do seu veículo, abra completamente todos 
os vidros e consulte um reparador qualificado imediatamente, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

Não ligue o motor em espaços fechados:
Ligar o motor em espaços fechados, como uma garagem, é perigoso. Os gases de 
escape, os quais contêm monóxido de carbono, podem entrar facilmente no habitáculo. 
Tal poderá resultar na perda de consciência ou mesmo na morte.

Abra os vidros ou regule o sistema de ventilação ou ar condicionado para admitir ar 
fresco quando tiver o motor ligado e o veículo parado:
Os gases de escape são perigosos. Quando o seu veículo está parado com os vidros 
fechados e o motor ligado durante muito tempo mesmo que seja num espaço aberto, os 
gases de escape, os quais contêm monóxido de carbono, podem entrar no habitáculo. 
Tal poderá resultar na perda de consciência ou mesmo na morte.

Retire neve que esteja a tapar a saída do tubo de escape antes de ligar o motor:
A existência de neve sob um veículo que se encontra parado com o motor ligado é 
perigosa. O tubo de escape pode ficar bloqueado pela neve, admitindo a entrada de gases 
de escape no habitáculo. Como os gases de escape contêm monóxido de carbono, podem 
causar a perda de consciência ou a morte dos ocupantes no habitáculo do veículo.

AVISO
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Tampa do Depósito de Combustível

Puxe a patilha de abertura para abrir a 
tampa do depósito de combustível.
Para fechar, pressione a tampa do depósito 
de combustível até que fique trancada 
com segurança.

Tampão do Depósito de 
Combustível

Para retirar o tampão do depósito de 
combustível, rode-o no sentido anti-horário.
Coloque o tampão retirado no lado interior 
da tampa do depósito de combustível.

Tampa e Tampão do 
Depósito de Combustível

Quando retirar o tampão do depósito 
de combustível, desaperte ligeiramente 
e espere por uma descompressão antes 
de o retirar. De seguida retire-o:
O esguicho de combustível é perigoso. 
O combustível pode queimar a pele e 
os olhos e pode provocar doenças se for 
ingerido. O esguicho de combustível veri-
fica-se quando é gerada alguma pressão 
no interior do depósito e o tampão é reti-
rado de modo exageradamente rápido.
Antes de reabastecer, desligue o motor e 
mantenha quaisquer chamas e faíscas 
afastadas do bocal de enchimento do 
depósito:
O vapor de combustível é perigoso. Pode 
ser inflamado pelas velas ou chamas cau-
sando queimaduras e ferimentos graves.
Adicionalmente, a utilização de um 
tampão incorreto do depósito de 
combustível, ou a não utilização de 
um tampão do depósito, poderá 
causar uma fuga de combustível, que 
poderá resultar em queimaduras 
graves ou morte, no caso de acidente.
Não continue a abastecer depois do 
bocal da bomba de combustível se 
fechar automaticamente:
A continuação do adicionamento 
de combustível depois do bocal da 
bomba de combustível ter fechado 
automaticamente é perigoso na medida 
em que o enchimento em excesso do 
depósito de combustível pode ocasionar 
o transbordar ou a fuga de combustível. 
O transbordar e a fuga de combustível 
pode danificar o veículo e, se o 
combustível se inflamar pode originar 
um incêndio e explosão, resultando em 
ferimentos graves ou morte.

AVISO
Utilize sempre um tampão Mazda, ou 
outro equivalente aprovado, disponível 
num Reparador Autorizado Mazda. 
A aplicação de um tampão incorreto 
pode resultar numa grave avaria no 
sistema de controlo de emissões e 
combustível.

CUIDADO

Patilha de abertura da 
tampa do depósito de 
combustível
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Para fechar o depósito de combustível, 
rode o tampão no sentido horário até ouvir 
um clique.

Abrir

Fechar
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Regulação do Volante

Para regular o volante em altura ou em 
profundidade:

1. Pare o veículo, puxe a patilha de 
libertação por baixo da coluna da 
direção.

2. Incline o volante e/ou ajuste a 
profundidade da coluna de direção 
até à posição desejada, de seguida 
pressione a patilha para cima de 
modo a trancar a coluna de direção.

3. Empurre o volante para cima e para 
baixo para se certificar que está fixo 
antes de iniciar viagem.

Volante

Nunca regule o volante enquanto o 
veículo estiver em movimento:
É perigoso ajustar o volante com 
o veículo em andamento. A sua 
regulação pode facilmente causar 
uma mudança brusca de direção. Tal 
poderá originar a perda de controlo 
do veículo ou um acidente.

AVISO

Patilha de libertação
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Espelhos Retrovisores

Antes de conduzir, ajuste os espelhos 
retrovisores interior e exteriores.

Espelhos Retrovisores Exteriores

Espelhos retrovisores elétricos

A ignição deve estar na posição ACC ou ON.

Para ajustar:

1. Para selecionar o espelho retrovisor 
exterior esquerdo ou direito, rode o 
interruptor dos espelhos para a esquerda 
( ) ou direita respetivamente ( ).

Espelhos Retrovisores

Antes de mudar de faixa certifique-se 
sempre se existe algum veículo ao seu 
lado:
É perigoso mudar de faixa sem 
considerar a distância real do veículo 
no espelho convexo. Pode provocar 
um grave acidente. O que observa no 
espelho convexo encontra-se mais 
perto do que aparenta.

AVISO

NOTA

(Ângulo de Visão Ampliado do Lado 
do Condutor*)

• O espelho retrovisor tem na sua 
superfície duas curvaturas separadas 
por uma linha, designadamente uma 
região exterior e uma interior. 
A região interior é um espelho 
convexo convencional enquanto 
a região exterior permite um 
maior ângulo de visibilidade. 
Esta combinação permite maior 
segurança quando se muda de faixa.

• A perceção das distâncias é diferente 
nas regiões exterior e interior do 
espelho retrovisor. Os objetos que 
aparecem na região exterior do 
espelho parecem estar mais longe 
do que na região interior do espelho.

Linha

*Alguns modelos.
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2. Pressione o interruptor do espelho 
retrovisor para a direção apropriada.

Após ajustar o espelho retrovisor, bloqueie 
o controlo do mesmo rodando o interruptor 
para a posição central.

Rebatimento dos espelhos

Rebatimento manual dos espelhos 
retrovisores

Rebata o espelho retrovisor exterior para 
trás até ficar paralelo com o veículo.

Rebatimento elétrico dos espelhos 
retrovisores

A ignição deve estar na posição ACC ou ON.

Para rebater, rode o interruptor.

Para colocar o espelho retrovisor na 
posição de condução, rode o interruptor 
para a posição central.

Coloque sempre os espelhos retrovisores 
exteriores na posição de condução antes 
de conduzir:
É perigoso conduzir com os espelhos 
retrovisores exteriores rebatidos. A 
sua visão para a retaguarda fica 
limitada e poderá sofrer um acidente.

Interruptor do espelho Posição central

AVISO

Posição central



3-36

Antes de Conduzir

Espelhos Retrovisores

Operação dos espelhos retrovisores 
exteriores com o motor desligado*

Os espelhos retrovisores exteriores podem 
ser operados até 40 segundos depois da 
ignição ter sido desligada com todas 
as portas fechadas. Se alguma porta 
for aberta, a operação dos espelhos 
retrovisores exteriores será interrompida.

Espelho Retrovisor

Regulação do espelho retrovisor

Antes de conduzir, regule o espelho 
retrovisor para centrar a visibilidade 
através do vidro traseiro.

Não toque num espelho retrovisor 
elétrico exterior quando estiver em 
movimento:
É perigoso tocar num espelho retrovisor 
elétrico em movimento. A sua mão 
poderá ficar entalada e ferida ou poderá 
danificar o espelho retrovisor.

Utilize o interruptor de rebatimento do 
espelho retrovisor elétrico exterior para 
o colocar na posição de condução:
É perigoso colocar o espelho retrovisor 
elétrico exterior na posição de condução 
à mão. O espelho retrovisor não 
ficará fixo na posição de condução 
prejudicando a sua visibilidade para 
a retaguarda do veículo.

Opere apenas o espelho retrovisor 
elétrico exterior com o veículo 
estacionado:
É perigoso operar o espelho retrovisor 
elétrico exterior quando o veículo 
estiver em movimento. A deslocação 
do ar relativamente ao veículo poderá 
não permitir que o espelho retrovisor 
volte à posição de condução, 
prejudicando a visibilidade para 
a retaguarda do veículo.

AVISO

Não empilhe carga ou objetos até 
uma altura superior às costas do 
banco:
É perigoso empilhar carga até uma 
altura superior à das costas do banco. 
A sua visão pelo espelho retrovisor 
poderá ser bloqueada, o que poderá 
originar o embate noutro veículo ao 
mudar de via.

NOTA

Para o espelho retrovisor manual anti-
encandeamento, efetue o ajuste com a 
patilha anti-encandeamento na posição 
diurna.

AVISO

*Alguns modelos.
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Redução do encandeamento dos faróis
Espelho retrovisor manual anti-
encandeamento
Empurre a patilha anti-encandeamento 
para a frente para a posição de condução 
diurna. Puxe para trás para reduzir a 
luminosidade proveniente dos faróis 
dos veículos à sua retaguarda.

Espelho retrovisor com redução 
automática do encandeamento
Este espelho retrovisor reduz 
automaticamente a luminosidade 
proveniente dos faróis de veículos à sua 
retaguarda quando o interruptor da 
ignição está na posição ON.

Pressione o botão ON/OFF  para cancelar 
a função de redução automática do 
encandeamento. A luz indicadora desliga.
Para reativar a função de redução 
automática do encandeamento, pressione o 
botão ON/OFF . A luz indicadora liga.

Noite

Dia

Patilha anti-encandeamento

Botão ON/OFFLuz indicadora

NOTA

Não utilize agentes de limpeza de vidros 
nem coloque objetos em suspensão 
por cima ou junto do sensor de 
luminosidade. Caso contrário, a 
sensibilidade do sensor de luminosidade 
será afetada e poderá não funcionar 
corretamente.

A função de redução automática do 
encandeamento é desativada quando o 
interruptor da ignição é colocado na 
posição ON e a alavanca de velocidades 
se encontra na posição marcha-atrás (R).

Sensor de luminosidade
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Para operar os vidros elétricos o interruptor 
da ignição deverá estar na posição ON.

Operar os Vidros Elétricos (Tipo A)

Abertura/fecho normal
Para abrir o vidro até à posição desejada, 
pressione ligeiramente e mantenha 
pressionado o interruptor.
Para fechar o vidro até à posição desejada, 
puxe ligeiramente o interruptor.

Vidros Elétricos

Certifique-se que os vidros estão 
desimpedidos antes de fechar:
O ato de fechar os vidros pode ser 
perigoso. As mãos, cabeça ou mesmo 
o pescoço de uma pessoa podem ficar 
presos no vidro, podendo resultar 
em ferimentos graves ou na morte 
da pessoa. Este aviso aplica-se 
principalmente a crianças.

Nunca permita que crianças 
brinquem com os interruptores dos 
vidros elétricos:
Os interruptores dos vidros elétricos 
desbloqueados permitem o acionamento 
não intencional dos vidros por parte das 
crianças, podendo originar ferimentos 
nas mãos, cabeça ou pescoço.

Para evitar que o fusível se funda e que 
o sistema de controlo dos vidros se 
danifique, não abra ou feche mais do 
que três vidros ao mesmo tempo.

NOTA

Se continuar a pressionar o interruptor 
após abrir/fechar totalmente o vidro 
elétrico, o vidro elétrico pode deixar de 
abrir/fechar. Se o vidro elétrico não 
abrir/fechar, aguarde um momento e, em 
seguida, opere o interruptor novamente.

AVISO

CUIDADO

NOTA

• Cada vidro dos passageiros pode 
ser operado através do respetivo 
interruptor em cada porta quando o 
interruptor de bloqueio dos vidros 
elétricos na porta do condutor está na 
posição de desbloqueio (página 3-42).

• Cada vidro dos passageiros pode ser 
operado através dos interruptores da 
consola de comando dos vidros 
elétricos na porta do condutor.

Vidro traseiro 
esquerdo

Vidro traseiro direito

Vidro do 
passageiro 
dianteiro

Vidro do condutor

Interruptores da consola de comando

Vidro do condutor

Abrir

Fechar

Interruptores da consola de comando
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Abertura/fecho automático
Para abrir totalmente o vidro de modo 
automático, pressione completamente o 
interruptor.
Para fechar totalmente o vidro de modo auto-
mático, puxe completamente o interruptor.
Para interromper o movimento do vidro, puxe 
ou pressione o interruptor na direção oposta 
ao movimento do vidro e de seguida liberte-o.
Procedimento de inicialização do 
sistema de vidros elétricos
Se a bateria tiver sido desligada durante 
a manutenção do veículo ou por outros 
motivos (tais como a operação contínua de 
um interruptor após o vidro abrir/fechar 
totalmente), o vidro não irá abrir nem 
fechar totalmente em modo automático.
A reconfiguração da função automática 
pode ser realizada utilizando os 
interruptores principais ou os 
interruptores instalados em cada porta.
O procedimento de reconfiguração da 
função automática dos vidros elétricos 
pode ser realizada em todos os interrupto-
res das portas. A função automática dos 
vidros elétricos irá apenas ativar os vidros 
elétricos que tenham sido reconfigurados.
1. Coloque o interruptor da ignição na 

posição ON.
2. Certifique-se que o interruptor de bloqueio 

dos vidros elétricos localizado na porta do 
condutor não está pressionado.

3. Pressione o interruptor e abra totalmente 
o vidro.

4. Puxe o interruptor para cima para 
fechar totalmente e continue a puxá-lo 
durante 2 segundos após o vidro ter 
fechado totalmente.

5. Repita os Passos 3-4 para o vidro 
elétrico do passageiro dianteiro estando 
sentado no respetivo banco.

6. Repita os Passos 3-4 para os vidros 
elétricos traseiros esquerdo e direito 
estando sentado no banco traseiro.

7. Verifique se os vidros elétricos operam 
corretamente utilizando os interruptores 
nas portas.

Após a reinicialização do sistema, cada 
vidro elétrico pode ser totalmente aberto 
ou fechado automaticamente através dos 
interruptores na consola de comando dos 
vidros elétricos na porta do condutor.

Mecanismo de anti-entalamento

Se a mão, a cabeça de uma pessoa ou 
um objeto bloquear o vidro durante o 
processo manual ou automático de fecho, 
o vidro irá parar e abrir até meio curso.

Fechar

Abrir

Verifique se não existe algo a bloquear 
o vidro antes de atingir a posição 
totalmente fechado ou enquanto 
mantém o interruptor do vidro elétrico 
totalmente puxado para cima:
É perigoso bloquear o vidro elétrico 
da porta imediatamente antes de 
atingir a posição totalmente fechado 
ou enquanto mantém o interruptor do 
vidro elétrico totalmente puxado.
Neste caso, o mecanismo de anti-
entalamento não pode impedir que o 
vidro feche por completo. Se os dedos 
forem entalados, podem ocorrer 
ferimentos graves.

AVISO
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Controlo dos vidros elétricos com o 
motor desligado

Os vidros elétricos podem ser operados 
até 40 segundos depois da ignição ter sido 
desligada com todas as portas fechadas. 
Se alguma porta for aberta, o respetivo 
vidro elétrico não funcionará.

Operar o Vidro Elétrico do 
Condutor (Tipo B)

Abertura/fecho normal

Para abrir o vidro até à posição desejada, 
pressione ligeiramente e mantenha 
pressionado o interruptor.
Para fechar o vidro até à posição desejada, 
puxe ligeiramente o interruptor.

Abertura/fecho automático

Para abrir totalmente o vidro de modo 
automático, pressione completamente o 
interruptor, de seguida liberte-o. O vidro 
irá abrir totalmente de modo automático.
Para fechar totalmente o vidro de modo 
automático, puxe completamente o 
interruptor para cima, de seguida liberte-
o. O vidro irá fechar totalmente de modo 
automático.

Para interromper o movimento do vidro, 
puxe ou pressione o interruptor na direção 
oposta ao movimento do vidro e de 
seguida liberte-o.

NOTA

• Consoante as condições de condução, 
um vidro elétrico em movimento de 
subida pode parar e iniciar a descida 
quando este sentir um contacto 
similar a um bloqueio. 
No caso da função anti-entalamento 
ser ativada e não for possível fechar o 
vidro elétrico automaticamente, puxe 
e mantenha puxado o interruptor e o 
vidro fechará.

• A função anti-entalamento não 
funciona até o sistema ser 
reconfigurado.

NOTA

Com o motor desligado, o interruptor 
do vidro elétrico deve ser mantido 
puxado durante o processo de fecho do 
vidro devido ao facto da função de 
fecho automático ficar inoperacional.

Vidro do condutor

Abrir

Fechar

Interruptores da consola de comando
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Procedimento de inicialização do sistema 
de vidros elétricos

Se a bateria tiver sido desligada durante 
a manutenção do veículo ou por outros 
motivos (tais como a operação contínua de 
um interruptor após o vidro abrir/fechar 
totalmente), o vidro não irá abrir nem fechar 
totalmente em modo automático.
A função automática dos vidros elétricos 
irá apenas ativar os vidros elétricos que 
tenham sido reconfigurados.

1. Coloque o interruptor da ignição na 
posição ON.

2. Certifique-se que o interruptor de 
bloqueio dos vidros elétricos 
localizado na porta do condutor não 
está pressionado.

3. Pressione o interruptor e abra totalmente 
o vidro.

4. Puxe o interruptor para cima para 
fechar totalmente e continue a puxá-lo 
durante 2 segundos após o vidro ter 
fechado totalmente.

Mecanismo de anti-entalamento

Se a mão, a cabeça de uma pessoa ou um 
objeto bloquear o vidro durante o processo 
automático de fecho, o vidro irá parar e 
abrir até meio curso.

Controlo dos vidros elétricos com o 
motor desligado

Os vidros elétricos podem ser operados 
até 40 segundos depois da ignição ter sido 
desligada com todas as portas fechadas. 
Se alguma porta for aberta, o respetivo 
vidro elétrico não funcionará.

Verifique se não existe algo a bloquear 
o vidro antes de atingir a posição 
totalmente fechado ou enquanto 
mantém o interruptor do vidro elétrico 
puxado:
É perigoso bloquear o vidro elétrico 
da porta imediatamente antes de 
atingir a posição totalmente fechado 
ou enquanto mantém o interruptor do 
vidro elétrico puxado.
Neste caso, o mecanismo de anti-
entalamento não pode impedir que o 
vidro feche por completo. Se os dedos 
forem entalados, podem ocorrer 
ferimentos graves.

NOTA

• Consoante as condições de condução, 
um vidro elétrico em movimento de 
subida pode parar e iniciar a descida 
quando este sentir um contacto similar 
a um bloqueio. 
No caso da função anti-entalamento 
ser ativada e não for possível fechar o 
vidro elétrico automaticamente, puxe 
e mantenha puxado o interruptor e o 
vidro fechará.

• A função anti-entalamento não 
funciona até o sistema ser 
reconfigurado.

AVISO
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Operar os Vidros Elétricos dos 
Passageiros (Tipo B)

Para abrir o vidro até à posição desejada, 
pressione e mantenha pressionado o 
interruptor. 
Para fechar o vidro até à posição desejada, 
puxe o interruptor.

Interruptor de Bloqueio dos 
Vidros Elétricos

Esta característica previne o funcionamento 
de todos os vidros elétricos, exceto o do 
condutor. Mantenha este interruptor na 
posição de bloqueio quando transportar 
crianças no veículo.
Posição de bloqueio (botão pressionado):
Apenas o vidro elétrico do condutor pode 
ser operado.
Posição de desbloqueio (botão não 
pressionado):
Todos os vidros elétricos em cada porta 
podem ser operados.

NOTA

Com o motor desligado, o interruptor 
do vidro elétrico deve ser mantido 
puxado durante o processo de fecho do 
vidro devido ao facto da função de 
fecho automático ficar inoperacional.

Fechar

Abrir

NOTA

• Os vidros elétricos podem ser 
operados quando o interruptor de 
bloqueio dos vidros elétricos na 
porta do condutor está na posição de 
desbloqueio.

• Os vidros dos passageiros podem 
ser abertos ou fechados utilizando 
os interruptores de controlo 
principais na porta do condutor.

Vidro traseiro 
esquerdo

Vidro traseiro direito

Vidro do 
passageiro 
dianteiro

Vidro do condutor

Interruptores da consola de comando
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(Com manípulo de trancamento da porta)

(Sem manípulo de trancamento da porta)

O teto de abrir pode ser aberto ou fechado 
eletricamente apenas quando a ignição 
está na posição ON.

NOTA

Quando o interruptor de bloqueio dos 
vidros elétricos se encontra na posição 
de bloqueio, a luz em todos os 
interruptores dos vidros elétricos está 
desligada, exceto no do condutor. 
Dependendo da claridade natural do 
local onde se encontra o veículo, 
poderá ser difícil detetar se a luz está 
ou não ligada.

Posição de bloqueio

Posição de desbloqueio

Posição de bloqueio

Posição de desbloqueio

Teto de Abrir*

Não permita que os passageiros se 
coloquem de pé ou estendam parte 
do corpo através do teto de abrir 
enquanto o veículo estiver em 
movimento:
É perigoso estender a cabeça, braços 
ou outras partes do corpo através do 
teto de abrir. A cabeça ou os braços 
podem embater em algo durante o 
deslocamento do veículo. Tal 
acontecimento poderá causar graves 
ferimentos ou até mesmo a morte.

Certifique-se que o teto de abrir está 
desimpedido antes de o fechar:
A operação de fecho do teto de abrir é 
perigosa. As mãos, cabeça ou mesmo o 
pescoço de uma pessoa, especialmente 
de uma criança, podem ser apanhados 
no momento do fecho, causando 
ferimentos graves ou mesmo a morte.

Interruptor de inclinação/deslizamento

AVISO

*Alguns modelos.
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Operação em Inclinação
A parte traseira do teto de abrir pode ser 
aberta em inclinação para permitir uma 
melhor ventilação.

Para abrir totalmente em inclinação de 
modo automático, pressione o interruptor 
de inclinação/deslizamento.
Para interromper a operação em 
inclinação, pressione o interruptor de 
inclinação/deslizamento.

Para fechar até à posição desejada, 
pressione o interruptor de inclinação/
deslizamento para a frente.

Operação em Deslizamento
Para abrir totalmente de modo automático, 
pressione momentaneamente o interruptor 
de inclinação/deslizamento para trás.
Para interromper a operação de 
deslizamento, pressione o interruptor de 
inclinação/deslizamento.

Para fechar até à posição desejada, 
pressione o interruptor de inclinação/
deslizamento para a frente.

Procedimento de Reinicialização 
do Teto de Abrir Elétrico

Se a bateria tiver sido desligada, o teto de 
abrir não funcionará. O teto de abrir não 
funcionará corretamente enquanto não 
for reinicializado. Efetue o seguinte 
procedimento para reinicializar o teto de 
abrir e retomar o funcionamento:

1. Coloque o interruptor da ignição na 
posição ON.

2. Pressione o interruptor de inclinação, 
para abrir parcialmente a parte traseira 
do teto de abrir em inclinação.

3. Repita o Passo 2. A parte traseira 
do teto de abrir abre até à posição 
totalmente aberto, de seguida fecha 
ligeiramente.

NOTA

Antes de lavar o seu Mazda, certifique-se 
que o teto de abrir está completamente 
fechado de modo a evitar a infiltração de 
água para o habitáculo. Após a lavagem 
do seu Mazda ou após ter estado exposto 
à chuva, limpe a água do teto de abrir 
antes de o operar para evitar a infiltração 
de água que poderá causar oxidação e 
danos no revestimento.

Fechar (Inclinar 
para baixo)

 Inclinar para cima

NOTA

Se o procedimento de reinicialização 
for efetuado enquanto o teto de abrir 
estiver na posição de deslizamento 
(parcialmente aberto), irá fechar antes 
da parte traseira abrir em compasso.

Fechar

Abrir
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Cortina do teto de abrir

A cortina do teto de abrir pode ser aberta e 
fechada à mão.

A cortina abre automaticamente quando 
o teto de abrir é aberto, mas tem que ser 
fechada à mão.

• A cortina do teto de abrir não abre 
em compasso. Para evitar danificar 
a cortina, não tente levantá-la.

• Não feche a cortina quando o teto de 
abrir estiver no processo de abertura. 
Caso contrário poderá danificar a 
cortina.

Cortina do teto de abrir

CUIDADO
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A Mazda não poderá garantir o 
funcionamento do sistema imobilizador e 
do sistema anti-roubo se o sistema tiver 
sido modificado ou se tiver sido instalado 
no veículo qualquer equipamento 
acessório.

O sistema imobilizador só permite que o 
motor ligue com uma chave reconhecida 
pelo sistema.

Se alguém tentar ligar o motor com uma 
chave que não seja reconhecida pelo 
sistema, o motor não liga, ajudando deste 
modo a evitar o furto do veículo.
No caso de ocorrência de algum problema 
com o sistema imobilizador ou com a 
chave, consulte um Reparador Autorizado 
Mazda.

Modificações e Equipamento 
Acessório

Para evitar danificar o seu veículo, 
não modifique o sistema, não instale 
equipamento acessório no sistema 
imobilizador, no sistema anti-roubo 
nem no veículo.

CUIDADO

Sistema Imobilizador

• Alterações ou modificações cuja 
conformidade não seja expressamente 
aprovada pela parte responsável, 
poderão impedir a utilização do 
sistema.

• Para evitar danos na chave, não faça 
o seguinte:

• Deixar cair a chave.
• Molhar a chave.
• Expor a chave a qualquer tipo de 

campo magnético.
• Expor a chave a altas temperaturas 

em locais como o tablier ou o 
capot, ou seja, sob exposição direta 
ao sol.

• Se o motor não ligar com a chave 
correta e a luz indicadora de 
segurança permanecer ligada ou 
piscar, o sistema poderá estar 
avariado. Consulte um Reparador 
Autorizado Mazda.

CUIDADO
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Funcionamento

Ativar o sistema

O sistema é ativado quando o botão de 
arranque do motor é colocado na posição 
off a partir de ON.
A luz indicadora de segurança no painel 
de instrumentos pisca em cada 2 segundos 
até o sistema ser desativado.
Consulte Luzes Avisadoras/Indicadoras 
na página 4-33.

Desativar o sistema

O sistema é desativado quando o interruptor 
da ignição é colocado na posição ON, com 
uma chave programada com o código 
correto. A luz indicadora de segurança liga 
durante 3 segundos e desliga de seguida. Se 
o motor não ligar com a chave correta e a 
luz indicadora de segurança permanecer 
ligada ou a piscar, tente o seguinte:
Certifique-se que a chave está dentro do 
raio de alcance para a transmissão de 
sinal. Desligue a ignição e de seguida 
ligue o motor. Se o motor não ligar após 
3 ou mais tentativas, consulte um 
Reparador Autorizado Mazda.

NOTA

• As chaves possuem um código 
eletrónico único. Por esta razão, e 
de forma a garantir a sua segurança, 
a obtenção de chaves de substituição 
requer algum tempo. Apenas as 
poderá obter através de um 
Reparador Autorizado Mazda.

• Mantenha sempre uma chave de 
substituição, para o caso de perder 
alguma das chaves. Se tal acontecer, 
contacte um Reparador Autorizado 
Mazda o mais rapidamente possível.

• Se perder uma chave, um Reparador 
Autorizado Mazda poderá reconfi-
gurar-lhe os códigos eletrónicos das 
restantes chaves e sistema imobili-
zador. Dirija-se a um Reparador 
Autorizado Mazda com as restantes 
chaves para as reconfigurar. 
Não é possível ligar o motor com 
uma chave que não tenha sido 
reconfigurada.

NOTA

• O motor poderá não arrancar e a luz 
indicadora de segurança poderá 
ligar permanentemente ou piscar, se 
a chave for colocada numa área 
onde seja difícil para o sistema 
detetar o sinal, tal como no painel 
de instrumentos ou no porta-luvas. 
Coloque a chave noutro local dentro 
do alcance do sinal, coloque o 
interruptor da ignição na posição 
Off e de seguida ligue o motor.

• Sinais de televisão, estações de rádio 
ou transmissores, podem interferir 
com o sistema imobilizador. Caso 
esteja a utilizar a chave correta e o 
motor não liga, verifique a luz 
indicadora.
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Se o sistema anti-roubo detetar uma 
entrada inapropriada no veículo ou se o 
sensor detetar movimento no veículo 
que possa resultar no seu furto ou nos 
conteúdos do mesmo, o alarme alerta a 
zona circundante soando a sirene e 
piscando as luzes de emergência.

O sistema só funciona se for devidamente 
armado. Portanto, quando deixar o veículo, 
cumpra os procedimentos de ativação 
corretamente.

Sensor de intrusão

O sensor de intrusão funciona através 
de ondas de ultra-sons para detetar o 
movimento no interior do veículo e para 
alertar uma intrusão.

O sensor de intrusão deteta certos tipos 
de movimentos no interior do veículo, 
contudo, também poderá responder 
a fenómenos exteriores tais como 
vibrações, ruído, vento e correntes de ar.

NOTA

• Se a luz indicadora de segurança 
piscar continuamente enquanto 
conduz, não desligue o motor. 
Dirija-se a um Reparador 
Autorizado Mazda e solicite a sua 
verificação. Se desligar o motor 
enquanto a luz estiver a piscar, 
não poderá voltar a ligá-lo.

• Como os códigos eletrónicos são 
reconfigurados aquando da reparação 
do sistema imobilizador, as chaves 
são necessárias. Dirija-se a um 
Reparador Autorizado Mazda com 
todas as chaves para as programar.

Sistema Anti-Roubo 
(Modelos Europeus)*

De modo a que um sensor de intrusão 
funcione corretamente, tenha atenção 
ao seguinte:

• Não pendure roupa ou objetos num 
encosto de cabeça ou num gancho 
para pendurar casacos.

• Coloque as palas do sol nas suas 
posições originais.

• Não tape o sensor de intrusão nem 
coloque objetos sobre o mesmo.

CUIDADO

*Alguns modelos.
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Funcionamento

Condições de disparo da sirene

A sirene soa intermitentemente e as luzes 
de emergência piscam durante 30 segundos 
quando o sistema é disparado por qualquer 
um dos seguintes fatores:
• Destrancamento de uma porta através 

da chave ou de um manípulo de 
trancamento interior da porta.

• Forçar a abertura da porta, do capot ou da 
tampa do compartimento de bagagens.

• Abrir o capot através do manípulo de 
libertação do capot.

• Comutar a ignição para a posição 
ON sem utilizar o botão de arranque 
do motor.

• O sensor de intrusão deteta um 
movimento no interior do veículo.

O sistema será novamente disparado (até 
10 vezes) se se verificar uma das condições 
acima descritas permanentemente.

• Desligar o terminal da bateria (as luzes 
de emergência não piscam).

O sistema será disparado cerca de 10 vezes.

Como Armar o Sistema

1. Feche os vidros e o teto de abrir* 
corretamente.

• Não permita que o sensor de intrusão 
fique sujo.

• Não bata nem cause um impacto no 
sensor de intrusão nem na moldura 
do sensor de intrusão.

• Não monte bancos nem capas de 
bancos que não sejam produtos 
genuínos Mazda.

• Para evitar obstruções ao sensor de 
intrusão, não coloque objetos nem 
bagagem junto ao sensor de intrusão 
que sejam superiores aos encostos 
de cabeça.

CUIDADO

Sensor de intrusão e moldura 
do sensor de intrusão

NOTA

• Se a bateria descarregar quando o 
sistema anti-roubo estiver armado, 
a sirene será ativada e as luzes de 
emergência piscam quando a bateria 
for carregada ou substituída por 
uma nova.

• A tampa do compartimento de 
bagagens não abre enquanto a 
sirene soar e as luzes de emergência 
piscarem.

NOTA

Mesmo com um vidro ou o teto de 
abrir* aberto, o sistema pode ser 
armado, contudo, os vidros e o teto de 
abrir* parcialmente abertos são uma 
atração para os ladrões; adicionalmente, 
o vento a passar pelo interior do veículo 
pode disparar o alarme.
O sensor de intrusão também pode ser 
desativado.
Consulte Desativação do Sensor de 
Intrusão na página 3-50.

*Alguns modelos.
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2. Pressione o botão de arranque do motor 
para a posição off.

3. Certifique-se que o capot, as portas e a 
tampa do compartimento de bagagens 
estão fechados.

4. Pressione o botão para trancar no 
comando transmissor. 
As luzes de emergência piscam uma vez.
(Com a função chave avançada)
Pressione o interruptor de pedido.

A luz indicadora de segurança no painel 
de instrumentos pisca duas vezes por 
segundos durante 20 segundo.
Consulte Luzes Avisadoras/Indicadoras 
na página 4-33.

5. Após 20 segundos, o sistema fica 
totalmente ativado.

Desativação do Sensor de Intrusão

Se o sistema anti-roubo tiver sido armado 
com qualquer uma das seguintes condições 
presente, desative o sensor de intrusão para 
evitar o disparo desnecessário do alarme.
(Sensor de intrusão)
• Quando deixar um objeto móvel, 

passageiros ou animais de estimação 
no interior do veículo.

• Quando deixar um objeto no interior do 
veículo que possa rolar, tal como quando 
o veículo é parado ou colocado numa 
inclinação ou numa superfície instável.

NOTA

• O sistema anti-roubo também pode 
ser armado através da ativação da 
função de retrancamento automático 
com todas as portas, a tampa do 
compartimento de bagagens e o 
capot fechados. 
Consulte Comando Transmissor na 
página 3-4.

• O sistema será desarmado se ocorrer 
uma das seguintes operações dentro 
de 20 segundos após pressionar o 
botão para trancar:
• Destrancamento de uma porta.
• Abertura de uma porta ou da 

tampa do compartimento de 
bagagens.

• Abertura do capot.
• A ignição foi colocada na 

posição ON.
Para armar o sistema, efetue 
novamente o procedimento de 
ativação.

• Quando as portas são trancadas 
através do botão para trancar no 
comando transmissor enquanto o 
sistema anti-roubo é armado, as 
luzes de emergência piscam uma 
vez para indicar que o sistema está 
armado.



3-51

Antes de Conduzir

Sistema de Segurança

• Se estiverem pendurados pequenos 
objetos, acessórios, roupa ou outros 
itens que se possam mover facilmente 
no interior do veículo.

• Se estacionar numa área onde existam 
fortes vibrações ou ruído.

• Quando utilizar uma estação de lavagem 
automática de alta pressão de veículos.

• Se forem transmitidos choques e 
vibrações ao veículo provenientes 
de relâmpagos.

• Quando as portas são trancadas com 
um vidro ou teto de abrir* aberto.

• Quando um acessório de aquecimento 
ou dispositivo que produza movimento 
de ar e vibração é deixado a funcionar 
enquanto o sistema anti-roubo está 
armado.

Para desativar o sensor de intrusão, 
pressione o botão de desativação 
do sensor de intrusão no comando 
transmissor dentro de 20 segundos após 
pressionar o botão para trancar.
As luzes de emergência piscam três vezes.

Para Desligar Um Sistema 
Armado

Um sistema armado pode ser desligado 
através de um dos seguintes métodos:

• Pressione o botão para destrancar no 
comando transmissor.

• O motor é ligado com o botão de 
arranque do motor.

• (Com a função chave avançada)

• Pressione um interruptor de pedido 
nas portas.

• Pressione o botão de abertura 
elétrica da tampa do compartimento 
de bagagens transportando consigo 
a chave.

As luzes de emergência piscam duas vezes.

NOTA

Se alguma porta ou a tampa do 
compartimento de bagagens permanecer 
fechada durante 30 segundos, todas as 
portas e a tampa do compartimento de 
bagagens trancam automaticamente e o 
sistema anti-roubo será armado mesmo 
se um vidro ou o teto de abrir* for 
deixado aberto.

NOTA

• Para reativar o sensor de intrusão, 
desligue o sistema anti-roubo armado 
e de seguida arme-o novamente.

• O sensor de intrusão fica operacional 
quando o sistema anti-roubo é 
armado. Para desativar o sensor 
de intrusão, pressione o botão de 
desativação do sensor de intrusão 
cada vez que o sistema anti-roubo 
é armado.

NOTA

Quando as portas são destrancadas 
através do botão para destrancar no 
comando transmissor enquanto o 
sistema anti-roubo está desligado, 
as luzes de emergência piscam duas 
vezes para indicar que o sistema está 
desligado.

*Alguns modelos.
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Para Desligar o Alarme

Um alarme disparado pode ser desligado 
através dos seguintes métodos:

• Pressione o botão para destrancar no 
comando transmissor.

• O motor é ligado com o botão de 
arranque do motor.

• (Com a função chave avançada)

• Pressione um interruptor de pedido 
nas portas.

• Pressione o botão de abertura 
elétrica da tampa do compartimento 
de bagagens transportando consigo 
a chave.

As luzes de emergência piscam duas vezes.

Autocolantes Anti-Roubo

No porta-luvas poderá encontrar alguns 
autocolantes indicando que o seu veículo 
se encontra equipado com um Sistema 
Anti-Roubo.

A Mazda recomenda a sua afixação no 
canto inferior traseiro dos vidros das 
portas dianteiras.

Se o sistema anti-roubo detetar uma 
entrada inapropriada no veículo que possa 
resultar no seu furto ou no furto dos 
conteúdos do mesmo, o alarme alerta 
a zona circundante soando a sirene e 
piscando as luzes de emergência.

O sistema só funciona se for devidamente 
armado. Portanto, quando deixar o 
veículo, cumpra os procedimentos de 
ativação corretamente.

Funcionamento

Condições de disparo da sirene

A buzina soa intermitentemente e as luzes 
de emergência piscam durante 30 segundos 
quando o sistema é disparado por qualquer 
um dos seguintes fatores:

• Destrancamento de uma porta através 
da chave ou de um manípulo de 
trancamento interior da porta.

• Forçar a abertura da porta, do capot ou da 
tampa do compartimento de bagagens.

• Abrir o capot através do manípulo de 
libertação do capot.

• Comutar a ignição para a posição 
ON sem utilizar o botão de arranque 
do motor.

Se o sistema for novamente disparado, as 
luzes e a buzina serão ativadas enquanto 
a porta do condutor ou a tampa do 
compartimento de bagagens não for 
destrancada com o comando transmissor.
(Com chave avançada)
As luzes e a buzina também podem ser 
desativadas pressionando o interruptor de 
pedido numa porta.

Sistema Anti-Roubo (Exceto 
modelos Europeus)*

*Alguns modelos.
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Como Armar o Sistema
1. Feche os vidros e o teto de abrir* 

corretamente.
2. Pressione o botão de arranque do motor 

para a posição off.
3. Certifique-se que o capot, as portas e a 

tampa do compartimento de bagagens 
estão fechados.

4. Pressione o botão para trancar no 
comando transmissor ou tranque a 
porta do condutor a partir do exterior 
com a chave auxiliar. 
As luzes de emergência piscam uma vez. 
(Com a função chave avançada) 
Pressione o interruptor de pedido.
A luz indicadora de segurança no painel 
de instrumentos pisca duas vezes por 
segundos durante 20 segundo. 
Consulte Luzes Avisadoras/Indicadoras 
na página 4-33.

5. Após 20 segundos, o sistema fica 
totalmente ativado.

Para Desligar Um Sistema Armado
Um sistema armado pode ser desligado 
através de um dos seguintes métodos:
• Pressione o botão para destrancar no 

comando transmissor.
• Coloque o interruptor da ignição na 

posição ON.
• (Com a função chave avançada) 

Pressione um interruptor de pedido nas 
portas.

As luzes de emergência piscam duas vezes.

NOTA

• Se a bateria descarregar quando o 
sistema anti-roubo estiver armado, 
a buzina será ativada e as luzes de 
emergência piscam quando a bateria 
for carregada ou substituída por 
uma nova.

• A tampa do compartimento de 
bagagens não abre enquanto 
a buzina soar e as luzes de 
emergência piscarem.

NOTA

• O sistema anti-roubo também pode ser 
armado através da ativação da função 
de retrancamento automático com 
todas as portas, a tampa do comparti-
mento de bagagens e o capot fechados. 
Consulte Comando Transmissor na 
página 3-4.

• O sistema será desarmado se ocorrer 
uma das seguintes operações dentro 
de 20 segundos após pressionar o 
botão para trancar:
• Destrancamento de uma porta.
• Abertura de uma porta ou da tampa 

do compartimento de bagagens.
• Abertura do capot.
• A ignição foi colocada na 

posição ON.
• (Com a função chave avançada) 

Pressione o botão de abertura 
elétrica da tampa do 
compartimento de bagagens 
transportando consigo a chave.

Para armar o sistema, efetue nova-
mente o procedimento de ativação.

• Quando as portas são trancadas 
através do botão para trancar no 
comando transmissor ou através da 
chave auxiliar enquanto o sistema 
anti-roubo é armado, as luzes de 
emergência piscam uma vez para 
indicar que o sistema está armado.

*Alguns modelos.
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Para Desligar um Alarme

Um alarme disparado pode ser desligado 
através dos seguintes métodos:

• Pressione o botão para destrancar no 
comando transmissor.

• O motor é ligado com o botão de 
arranque do motor.

(Com a função chave avançada)

• Pressione um interruptor de pedido nas 
portas.

• Pressione o botão de abertura elétrica 
da tampa do compartimento de 
bagagens transportando consigo a 
chave.

As luzes de emergência piscam duas vezes.

Autocolantes Anti-Roubo

No porta-luvas poderá encontrar alguns 
autocolantes indicando que o seu veículo 
se encontra equipado com um Sistema 
Anti-Roubo.

A Mazda recomenda a sua afixação no 
canto inferior traseiro dos vidros das 
portas dianteiras.

NOTA

Quando as portas são destrancadas 
através do botão para destrancar no 
comando transmissor enquanto o 
sistema anti-roubo está desligado, 
as luzes de emergência piscam duas 
vezes para indicar que o sistema está 
desligado.
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Sugestões de Condução

Não é necessário nenhum período 
especial de rodagem, no entanto, devem 
ser tomadas certas precauções, durante 
os primeiros 1.000 km, as quais poderão 
melhorar o desempenho, economia e a 
vida útil do seu Mazda.

• Não force o motor.

• Não mantenha uma velocidade constante, 
quer seja baixa ou elevada, durante muito 
tempo.

• Evite circular com o acelerador a fundo 
ou a regimes elevados durante longos 
períodos de tempo.

• Evite travagens bruscas desnecessárias.

• Evite arranques com acelerador a fundo.

• Não reboque um atrelado.

A forma como conduz o seu Mazda 
determinará a distância que este pode 
percorrer com um depósito de combustível. 
Utilize estas sugestões para poupar 
combustível e reduzir as emissões de CO2.

• Evite aquecimentos demorados. 
Quando o motor estiver a trabalhar 
regularmente, inicie a condução.

• Evite arranques rápidos.

• Conduza a baixas velocidades.

• Antecipe quando deve aplicar os travões 
(evite travagens súbitas).

• Siga o programa de manutenção 
(página 6-3) e recorra aos serviços 
de um reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda 
para efetuar inspeções e manutenções.

• Utilize o ar condicionado apenas 
quando necessário.

• Diminua a velocidade em estradas 
acidentadas.

• Mantenha a pressão ideal dos pneus.

• Não transporte peso desnecessário.

• Não apoie o seu pé no pedal dos 
travões enquanto conduz.

• Mantenha as rodas corretamente 
alinhadas.

• Quando viajar a grande velocidade 
mantenha os vidros fechados.

• Diminua a velocidade sempre que 
viajar em zonas de ventos perigosos.

Período de Rodagem Poupança de Combustível 
e Proteção do Ambiente
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Sugestões de Condução

Sempre que conduzir sobre gelo, água, 
neve, lama, areia ou outros pisos perigosos:

• Seja cauteloso e guarde uma distância 
de travagem superior à habitual.

• Evite travagens bruscas e mudanças de 
direção repentinas.

• Não utilize o pedal dos travões a fundo. 
Continue a pressionar o pedal dos 
travões. 
Consulte Sistema de Travagem Anti-
Bloqueio (ABS) na página 4-106.

• Se ficar imobilizado, engrene uma 
velocidade baixa e acelere lentamente. 
Não permita que as rodas dianteiras 
patinem.

• Para uma maior força de tração no 
arranque em superfícies escorregadias, 
coloque areia, sal, correntes, 
revestimentos de tecido, ou outros 
materiais anti-derrapantes debaixo 
das rodas dianteiras.

Nunca desligue o motor em descidas 
íngremes:
É perigoso desligar o motor durante 
uma descida. Tal ato causa a perda de 
assistência à direção do veículo, bem 
como a assistência aos travões, e 
poderá causar danos na transmissão. 
Qualquer perda de controlo na 
direção ou no sistema de travagem 
pode causar um acidente.

AVISO Condução Perigosa

Tenha muito cuidado se necessitar 
de realizar uma passagem para 
uma mudança inferior em zonas 
escorregadias:
É perigoso realizar uma passagem 
para uma mudança inferior quando 
conduz em zonas escorregadias. 
A mudança rápida de velocidade dos 
pneus pode fazer com que derrapem. 
Tal poderá originar a perda de 
controlo do veículo ou um acidente.

NOTA

Utilize correntes de neve apenas nas 
rodas dianteiras.

AVISO
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Sugestões de Condução

Ao colocar um tapete, posicione-o para 
que as suas argolas ou retentores sejam 
inseridos por cima da extremidade 
pontiaguda dos postos de retenção.

Tapetes

Certifique-se que os tapetes estão 
fixos com as argolas ou com os 
retentores para evitar que deslizem 
para baixo dos pedais (lado do 
condutor):
É perigoso utilizar um tapete que não 
esteja fixo pois poderá interferir com 
os pedais do acelerador e dos travões 
(lado do condutor), que poderá 
resultar num acidente.

Utilize apenas um tapete que esteja 
em conformidade com a forma do 
piso do veículo no lado do condutor 
e certifique-se que está orientado 
corretamente.
Fixe o tapete através das argolas ou 
dos retentores.
Existem vários modos de fixar os 
tapetes dependendo do tipo utilizado, 
portanto fixe o tapete de acordo com 
o tipo.
Após montar o tapete, certifique-se 
que não desliza para o lado, para a 
frente nem para trás e, que existe 
folga suficiente com os pedais do 
acelerador e dos travões.

Após retirar o tapete, por motivos de 
limpeza ou por outros motivos, fixe 
sempre corretamente o tapete quando 
voltar a colocá-lo tendo sempre atenção 
às recomendações mencionadas.

AVISO Não aplique dois tapetes no lado do 
condutor, um em cima de outro:
É perigoso aplicar dois tapetes no 
lado do condutor, um em cima de 
outro, pois os pinos de retenção 
apenas fixam um tapete.

Tapetes soltos interferem com os pedais, 
podendo provocar um acidente.

Quando utilizar tapetes de Inverno, 
retire sempre o tapete original.

AVISO
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Sugestões de Condução

Se for necessário fazer com que o veículo 
se mova repetidamente para a frente e para 
trás para o libertar da neve, areia ou lama, 
carregue no acelerador ligeiramente e 
mova lentamente a alavanca de velocidades 
de 1 (D) para (R).

Transporte sempre equipamento de 
emergência, incluindo correntes para os 
pneus, raspador de vidros, lanternas, uma 
pequena pá, cabos auxiliares de bateria 
e um pequeno saco de areia ou sal.
Solicite a um reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador Autorizado 
Mazda que siga as seguintes precauções:

• Coloque a quantidade apropriada de 
anti-congelante no radiador. 
Consulte Líquido de Arrefecimento do 
Motor na página 6-31.

• Inspecione a bateria e respetivos cabos. 
O frio reduz a capacidade da bateria.

• Utilize um óleo de motor apropriado 
para as temperaturas ambiente mais 
baixas onde o veículo será utilizado 
na (página 6-26).

• Verifique o sistema de ignição para 
detetar qualquer dano ou ligações 
soltas.

• Utilize líquido de limpeza do pára-brisas 
com anticongelante—mas nunca utilize 
anticongelante do motor como líquido 
de limpeza (página 6-34).

• É perigoso permitir a presença de neve 
no pára-brisas devido à obstrução da 
visibilidade. Remova a neve antes de 
iniciar a viagem.

• Não aplique força excessiva num 
raspador de vidros quando retirar gelo 
ou neve dos espelhos e do pára-brisas.

• Nunca utilize água morna ou quente 
para remover neve ou gelo dos vidros 
e espelhos, caso contrário poderão 
quebrar.

Patinagem das Rodas

Não permita que as rodas patinem 
a uma elevada rotação nem que 
ninguém se posicione por detrás 
de uma roda quando empurrar o 
veículo:
Quando o veículo fica imobilizado, é 
perigoso fazer patinar as rodas a uma 
elevada rotação. Um pneu a patinar 
pode sobreaquecer e rebentar. Poderá 
causar graves ferimentos.

Fazer com que as rodas patinem 
em demasia pode originar um 
sobreaquecimento do motor e danificar 
a caixa de velocidades bem como os 
pneus.

AVISO

CUIDADO

Conduzir Durante o Inverno
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Sugestões de Condução

• O desempenho da travagem pode ser 
afetado negativamente se o sistema de 
travagem possuir neve ou gelo aderido. 
Se esta situação ocorrer, conduza o 
veículo cuidadosamente, libertando 
o pedal do acelerador e aplicando 
ligeiramente os travões várias vezes até 
o desempenho da travagem voltar à 
condição normal.

Pneus de Neve

Utilize pneus de neve nas quatro rodas

Não exceda a velocidade permitida pelos 
seus pneus de neve ou a permitida pela 
legislação em vigor.

Europa

Quando utilizar pneus de neve, selecione 
o tamanho e a pressão especificada 
(página 9-10).

Correntes para Pneus

Consulte o código de estrada antes de usar 
correntes nos pneus.

Monte as correntes apenas nos pneus 
dianteiros.
Não utilize correntes nos pneus traseiros.

Utilize apenas pneus do mesmo 
tamanho e tipo em todas as quatro 
rodas (neve, radial ou não radial):
É perigoso utilizar pneus com medidas 
ou tipos diferentes. O comportamento 
do seu veículo pode ser seriamente 
afetado e resultar em acidente.

Consulte o código da estrada antes de 
usar pneus com pregos.

AVISO

CUIDADO

• As correntes podem afetar a 
estabilidade do veículo.

• Não conduza a uma velocidade 
superior a 50 km/h, ou à velocidade 
recomendada pelo fabricante.

• Conduza com cuidado e evite 
ressaltos, buracos e mudanças 
bruscas de direção.

• Evite travagens com as rodas 
bloqueadas.

• Não utilize correntes no pneu 
sobressalente temporário; poderá 
resultar em danos no veículo e 
no pneu. O seu veículo não está 
equipado de fábrica com pneu 
sobressalente temporário.

• Não utilize correntes em estradas 
sem neve ou gelo. Poderá danificar 
os pneus e as correntes.

• As correntes podem riscar as jantes 
de alumínio.

NOTA

Se o seu veículo estiver equipado com 
sistema de monitorização da pressão dos 
pneus, o sistema poderá não funcionar 
corretamente quando utilizar correntes 
nos pneus.

CUIDADO
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Sugestões de Condução

Tipos de correntes (Europa)

A Mazda recomenda correntes hexagonais 
com elos em aço. Selecione o tipo adequado 
à medida dos pneus.

Especificações de montagem (Europa)

Quando montar as correntes de pneus, 
a distância entre a banda de rodagem e 
a corrente deverá situar-se dentro dos 
limites indicados na seguinte tabela.

Montagem das correntes

1. Monte as correntes nos pneus 
dianteiros, se possível sem deixar 
folga. Siga sempre as instruções do 
fabricante de correntes.

2. Aperte novamente as correntes após 
conduzir cerca de 1/2—1 km.

Tamanho Corrente
225/55R19 Hexagonal
225/65R17 Hexagonal

NOTA

Apesar da Mazda recomendar correntes 
hexagonais com elos em aço, podem ser 
utilizadas todas as correntes de acordo 
com as especificações de montagem.

Distância [Unidade: mm]
A B

MAX 13 MAX 13

Vista lateral Vista em corte

Pneu

A B
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Condução em Zonas 
Inundadas

Seque os travões conduzindo muito 
lentamente, libertando o pedal do 
acelerador e aplicando ligeiramente 
os travões até o desempenho dos 
mesmos voltar à condição normal:
É perigoso conduzir com travões 
molhados. As distâncias de travagem 
aumentam e o veículo pode desviar 
para um lado quando os travões são 
aplicados, podendo resultar num 
grave acidente. Uma travagem ligeira 
indicará se os travões foram afetados.

Não conduza o veículo em zonas 
inundadas pois poderá causar o 
curto-circuito de componentes elétricos/ 
eletrónicos, danificar o motor ou afogá-lo 
devido à absorção de água. Se o veículo 
tiver sido imerso em água, consulte um 
reparador qualificado, recomendamos 
um Reparador Autorizado Mazda.

AVISO

CUIDADO
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Sugestões de Condução

O turbocompressor aumenta consideravelmente a potência do motor. A sua conceção 
avançada permite um melhor desempenho e requer a mínima manutenção.

Para tirar o melhor proveito, observe as seguintes informações.

1. Substitua o óleo do motor e filtro de óleo de acordo com a Manutenção Programada 
(página 6-3).

2. Utilize apenas óleo de motor recomendado (página 6-26). NÃO se recomenda a utilização 
de aditivos.

Informação Sobre o Turbocompressor (SKYACTIV-D 2.2)

• Após conduzir por exemplo em auto-estrada a alta velocidade ou durante uma longa 
subida, deixe o motor ao ralenti pelo menos 30 segundos antes de o desligar. Caso 
contrário, o turbocompressor poderá danificar-se. Contudo, quando o i-stop opera, 
o ralenti é desnecessário.

• Acelerar demasiado ou exceder o regime máximo do motor, especialmente logo após 
o arranque do motor, poderá danificar o turbocompressor.

• Para proteger o motor, este foi concebido para não ser possível acelerar em demasia 
logo após o seu arranque em climas extremamente frios.

CUIDADO
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Reboque

O seu Mazda foi concebido originalmente para transportar passageiros e carga.
Caso necessite rebocar um atrelado, siga estas instruções, uma vez que a segurança do 
condutor e dos passageiros depende de uma utilização adequada do equipamento e de uma 
condução segura. Rebocar um atrelado afetará a estabilidade, a capacidade de travagem, 
resistência, desempenho e economia do veículo.
Nunca sobrecarregue um veículo ou atrelado. Para mais informações, consulte um 
Concessionário Autorizado Mazda.

Limites de Peso

O peso total do atrelado, peso bruto combinado e o peso exercido pelo atrelado na 
bola de reboque deverão encontrar-se dentro dos limites indicados na Tabela de Pesos 
Limite para Reboque.

PESO TOTAL DO ATRELADO:

Soma dos pesos do atrelado e da sua carga.

PESO BRUTO COMBINADO:

Soma dos pesos do atrelado e do veículo; incluindo os pesos do dispositivo de reboque, dos 
passageiros e da carga do veículo.

PESO NO GANCHO DO ATRELADO:

Peso exercido pelo gancho do atrelado na esfera de reboque. Varia conforme a disposição 
da carga no atrelado.

Reboque de Caravanas e Atrelados (Europa/Rússia/Turquia/
Israel/África do Sul)

• Não reboque um atrelado durante os primeiros 1.000 km do seu novo Mazda. Caso 
contrário, poderá danificar o motor, a transmissão, o diferencial, apoios das rodas e 
outros componentes do grupo motopropulsor.

• Danos causados pela condução do veículo com atrelado/caravana na Turquia não são 
cobertos pela garantia do veículo.

CUIDADO
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Reboque

Em zonas de elevada altitude, o motor perde potência à medida que a altitude aumenta. 
Sob estas condições, recomenda-se uma redução de 10% no peso total do atrelado e no 
peso bruto combinado, por cada 1.000 m de altitude.
Tabela de pesos limite para reboque

Europa/Declive até 12%

MODELO PESO TOTAL DO 
ATRELADO

PESO BRUTO 
COMBINADO

Motor Caixa de 
Velocidades

Norma de 
emissões

Sistema 
de tração

Atrelado sem 
travões

Atrelado com 
travões Atrelado com travões

SKYACTIV-G 2.0
Caixa de 
velocidades 
manual

EURO6 2WD 690 kg 1.800 kg 3.730 kg 

SKYACTIV-G 2.0
Caixa de 
velocidades 
automática

EURO6 2WD 700 kg 1.800 kg 3.765 kg

SKYACTIV-G 2.0
Caixa de 
velocidades 
manual

EURO6 4WD 725 kg 1.800 kg 3.805 kg

SKYACTIV-G 2.0
Caixa de 
velocidades 
automática

EURO6 4WD 735 kg 1.800 kg 3.835 kg 

SKYACTIV-G 2.5
Caixa de 
velocidades 
automática

EURO6 4WD 750 kg 1.800 kg 3.865 kg

SKYACTIV-D 2.2 
POTÊNCIA 
STANDARD

Caixa de 
velocidades 
manual

EURO6 2WD 740 kg 2.000 kg 4.050 kg

SKYACTIV-D 2.2 
POTÊNCIA 
STANDARD

Caixa de 
velocidades 
automática

EURO6 2WD 750 kg 2.000 kg 4.050 kg 

SKYACTIV-D 2.2 
POTÊNCIA 
STANDARD

Caixa de 
velocidades 
manual

EURO6 4WD 750 kg 2.000 kg 4.110 kg

SKYACTIV-D 2.2 
POTÊNCIA 
STANDARD

Caixa de 
velocidades 
automática

EURO6 4WD 750 kg 2.000 kg 4.125 kg
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PESO NO GANCHO DO ATRELADO: 88 kg

Alemanha e Áustria/Declive até 8%

SKYACTIV-D 2.2 
POTÊNCIA 
ELEVADA

Caixa de 
velocidades 
manual

EURO6 4WD 750 kg 2.000 kg 4.110 kg

SKYACTIV-D 2.2 
POTÊNCIA 
ELEVADA

Caixa de 
velocidades 
automática

EURO6 4WD 750 kg 2.000 kg 4.125 kg 

MODELO PESO TOTAL DO 
ATRELADO

PESO BRUTO 
COMBINADO

Motor Caixa de 
Velocidades

Norma de 
emissões

Sistema 
de tração

Atrelado sem 
travões

Atrelado com 
travões Atrelado com travões

SKYACTIV-G 2.0
Caixa de 
velocidades 
manual

EURO6 2WD 690 kg 1.900 kg 3.830 kg

SKYACTIV-G 2.0
Caixa de 
velocidades 
manual

EURO6 4WD 725 kg 1.900 kg 3.905 kg

SKYACTIV-G 2.0
Caixa de 
velocidades 
automática

EURO6 4WD 735 kg 2.000 kg 4.035 kg

SKYACTIV-G 2.5
Caixa de 
velocidades 
automática

EURO6 4WD 750 kg 2.000 kg 4.065 kg

SKYACTIV-D 2.2 
POTÊNCIA 
STANDARD

Caixa de 
velocidades 
manual

EURO6 2WD 740 kg 2.000 kg 4.050 kg 

SKYACTIV-D 2.2 
POTÊNCIA 
STANDARD

Caixa de 
velocidades 
automática

EURO6 2WD 750 kg 2.000 kg 4.050 kg 

SKYACTIV-D 2.2 
POTÊNCIA 
STANDARD

Caixa de 
velocidades 
manual

EURO6 4WD 750 kg 2.100 kg 4.210 kg 

SKYACTIV-D 2.2 
POTÊNCIA 
STANDARD

Caixa de 
velocidades 
automática

EURO6 4WD 750 kg 2.100 kg 4.225 kg

MODELO PESO TOTAL DO 
ATRELADO

PESO BRUTO 
COMBINADO

Motor Caixa de 
Velocidades

Norma de 
emissões

Sistema 
de tração

Atrelado sem 
travões

Atrelado com 
travões Atrelado com travões
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PESO NO GANCHO DO ATRELADO: 88 kg

Rússia/Declive até 12%

PESO NO GANCHO DO ATRELADO: 88 kg

Israel/Declive até 12%

PESO NO GANCHO DO ATRELADO: 88 kg

SKYACTIV-D 2.2 
POTÊNCIA 
ELEVADA

Caixa de 
velocidades 
manual

EURO6 4WD 750 kg 2.100 kg 4.210 kg

SKYACTIV-D 2.2 
POTÊNCIA 
ELEVADA

Caixa de 
velocidades 
automática

EURO6 4WD 750 kg 2.100 kg 4.225 kg 

MODELO PESO TOTAL DO 
ATRELADO

PESO BRUTO 
COMBINADO

Motor Caixa de 
Velocidades

Norma de 
emissões

Sistema 
de tração

Atrelado sem 
travões

Atrelado com 
travões Atrelado com travões

SKYACTIV-G 2.0
Caixa de 
velocidades 
manual

EURO4 2WD 720 kg 1.800 kg 3.745 kg

SKYACTIV-G 2.0
Caixa de 
velocidades 
automática

EURO4 2WD 740 kg 1.800 kg 3.785 kg 

SKYACTIV-G 2.0
Caixa de 
velocidades 
automática

EURO4 4WD 750 kg 1.800 kg 3.850 kg 

SKYACTIV-G 2.5
Caixa de 
velocidades 
automática

EURO4 4WD 750 kg 1.800 kg 3.875 kg 

SKYACTIV-D 2.2 
POTÊNCIA 
ELEVADA

Caixa de 
velocidades 
automática

EURO6 4WD 750 kg 2.000 kg 4.140 kg

MODELO PESO TOTAL DO 
ATRELADO

PESO BRUTO 
COMBINADO

Motor Caixa de 
Velocidades

Norma de 
emissões

Sistema 
de tração

Atrelado sem 
travões

Atrelado com 
travões Atrelado com travões

SKYACTIV-G 2.0
Caixa de 
velocidades 
automática

EURO6 2WD 750 kg 1.500 kg 3.478 kg 

SKYACTIV-G 2.5
Caixa de 
velocidades 
automática

EURO6 4WD 750 kg 1.500 kg 3.574 kg

MODELO PESO TOTAL DO 
ATRELADO

PESO BRUTO 
COMBINADO

Motor Caixa de 
Velocidades

Norma de 
emissões

Sistema 
de tração

Atrelado sem 
travões

Atrelado com 
travões Atrelado com travões
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África do Sul/Declive até 12%

PESO NO GANCHO DO ATRELADO: 88 kg

MODELO PESO TOTAL DO 
ATRELADO

PESO BRUTO 
COMBINADO

Motor Caixa de 
Velocidades

Norma de 
emissões

Sistema 
de tração

Atrelado sem 
travões

Atrelado com 
travões Atrelado com travões

SKYACTIV-G 2.0
Caixa de 
velocidades 
manual

EURO4 2WD 750 kg 1.000 kg 2.938 kg

SKYACTIV-G 2.0
Caixa de 
velocidades 
manual

EURO4 4WD 750 kg 1.250 kg 3.252 kg 

SKYACTIV-G 2.0
Caixa de 
velocidades 
automática

EURO4 2WD 750 kg 1.000 kg 2.978 kg

SKYACTIV-G 2.5
Caixa de 
velocidades 
automática

EURO4 2WD 750 kg 1.500 kg 3.511 kg

SKYACTIV-G 2.5
Caixa de 
velocidades 
automática

EURO4 4WD 750 kg 1.500 kg 3.574 kg 

SKYACTIV-D 2.2 
POTÊNCIA 
STANDARD

Caixa de 
velocidades 
automática

EURO4 2WD 750 kg 1.500 kg 3.518 kg 

SKYACTIV-D 2.2 
POTÊNCIA 
ELEVADA

Caixa de 
velocidades 
automática

EURO4 4WD 750 kg 1.500 kg 3.623 kg

Mantenha as cargas dentro dos limites especificados na Tabela de Pesos Limite para 
Reboque:
Tentar rebocar cargas superiores àquelas especificadas poderá causar uma condução 
perigosa e problemas de desempenho que poderão resultar em ferimentos pessoais ou 
danos para o veículo, ou ambos.

Mantenha o peso aplicado no gancho do atrelado dentro dos limites especificados na 
Tabela de Pesos Limite para Reboque:
Carregar o atrelado com mais peso atrás do que à frente pode ser perigoso. Tal poderá 
causar a perda de controlo do veículo ou um acidente.

AVISO
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Dispositivo de Reboque

Sempre que rebocar um atrelado utilize um dispositivo de reboque apropriado. 
Recomendamos a utilização de um dispositivo de reboque genuíno Mazda. Utilize os 
orifícios originais realizados pelo fabricante do veículo para montar o dispositivo de 
reboque. Para mais informações contacte o seu Concessionário Autorizado Mazda.

NOTA

• O peso total e do gancho do atrelado podem ser determinados através de uma balança 
destinada a pesar veículos pesados numa estação de serviço de uma autoestrada ou 
numa empresa de serviço de veículos pesados.

• Esta pesagem deve ser efetuada para evitar situações mais perigosas em caso de ventos 
fortes, estradas sinuosas e danificadas, ou devido a outras causas.

Zona de montagem do dispositivo de reboque 

Unidade: mm

MAX. 88 Kg

Ponto de acoplamento 
do dispositivo de reboque

A

B

A:350—420
B:1001,5
C:1046,9

C

C
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Pneus

Sempre que rebocar um atrelado, certifique-se que a pressão de todos os pneus se encontra 
dentro dos valores recomendados, medidos com os pneus frios, tal como indicado na tabela 
de pressão dos pneus que se encontra na estrutura da porta do condutor. As medidas, 
capacidade de carga e pressões dos pneus do atrelado devem estar de acordo com as 
especificações do fabricante dos pneus.

Correntes de Segurança

As correntes de segurança devem ser usadas como medida de precaução, caso o atrelado se 
solte inadvertidamente. Estas devem passar sob o gancho do atrelado e ligar ao dispositivo 
de reboque. Deixe folga suficiente para permitir curvas completas. Para mais informações, 
consulte a literatura publicada pelo fabricante do seu atrelado ou do dispositivo de reboque.

Luzes do Atrelado

Nunca utilize o pneu sobressalente temporário quando rebocar um atrelado:
É perigoso utilizar um pneu sobressalente temporário no seu veículo enquanto reboca 
um atrelado, pois poderá dar origem a um furo no pneu, perda de controlo e ferimentos 
nos ocupantes do veículo.

Certifique-se que a corrente de segurança está montada corretamente quer no veículo 
quer no atrelado antes de iniciar viagem:
É perigoso rebocar um atrelado sem corrente de segurança fixada ao atrelado e ao 
veículo. Se ocorrerem danos na unidade de acoplamento ou na esfera de reboque, 
o atrelado pode soltar-se e provocar um acidente.

Não ligue o sistema de iluminação do atrelado diretamente ao sistema de iluminação do 
seu Mazda. Caso contrário, poderá danificar o sistema elétrico do seu veículo e os sistemas 
de iluminação. Para ligar o sistema de iluminação do atrelado ao veículo, consulte um 
Concessionário Autorizado Mazda.

AVISO

AVISO

CUIDADO
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Reboque

Travões do Atrelado

Consulte os Limites de Peso na Tabela de Pesos Limite para Reboque (página 3-63), e se 
o peso do seu atrelado exceder o PESO TOTAL DO ATRELADO descrito (Atrelado sem 
travões), serão necessários travões no atrelado.
Se o seu atrelado possuir travões, certifique-se que cumprem os requisitos.

Sugestões Sobre o Reboque de Atrelados

Antes de conduzir

• Verifique se o seu Mazda mantém um comportamento relativamente normal ao rebocar 
um atrelado carregado ou vazio. Não conduza se o veículo apresentar uma inclinação 
anormal para a frente ou para trás. Verifique se o peso no gancho está correto, se a 
suspensão está em boas condições e se o atrelado não está sobrecarregado. Inspecione 
o veículo num Reparador Autorizado Mazda.

• Certifique-se que a carga do atrelado está segura, de forma a evitar que se desloque.

• Certifique-se que os espelhos retrovisores satisfazem a legislação em vigor. Inspecione-os.

• Antes de conduzir, inspecione o funcionamento de todas as luzes do veículo e do atrelado, 
bem como todas as ligações do atrelado ao veículo. Pare e volte a inspecionar todas as 
luzes e ligações após ter percorrido uma curta distância.

Em condução

• O seu Mazda comportar-se-á de forma distinta quando estiver a rebocar um atrelado, 
portanto pratique as curvas, a marcha-atrás e o estacionamento numa zona onde não haja 
trânsito.

• Tente acostumar-se ao peso e comprimento extra.

• Não exceda os 100 km/h quando rebocar um atrelado. Se o código de estrada apenas 
permitir uma velocidade inferior a 100 km/h para veículos com atrelado, então deverá 
respeitar a velocidade imposta no código de estrada.

Não ligue um sistema de travagem hidráulico do atrelado ao sistema de travagem 
do veículo:
É perigoso ligar um sistema de travagem hidráulico diretamente ao sistema de travagem 
do veículo, pois poderá resultar numa travagem desadequada colocando em risco a 
integridade física dos ocupantes do veículo.

Se o veículo exceder os 100 km/h quando estiver a rebocar um atrelado, poderá sofrer danos.

AVISO

CUIDADO
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Reboque

• Em subida, reduza para uma mudança mais baixa, de forma a evitar o sobreaquecimento 
ou a sobrecarga do motor, ou ambos.

• Em descida, engrene uma mudança mais baixa e trave com o motor. Preste atenção 
constante à velocidade e use os travões apenas quando for necessário. Pressionar o pedal 
dos travões durante um período prolongado pode originar um sobreaquecimento dos 
travões e perda de eficiência dos mesmos.

Estacionamento

Evite estacionar em planos inclinados quando rebocar um atrelado. Se for mesmo necessário, 
siga as seguintes instruções.

Estacionamento em Plano Inclinado

1. Acione o travão de estacionamento e os travões.

2. Solicite a ajuda de uma pessoa para colocar uns calços nas rodas do veículo e no atrelado 
enquanto trava o veículo.

3. Após o bloqueio das rodas, liberte o travão de estacionamento e os travões suavemente, 
permitindo dessa forma que os calços suportem a carga.

4. Ative o travão de estacionamento de modo firme.

5. Se o veículo possuir caixa de velocidades automática, coloque a alavanca de velocidades 
na posição P. Se o veículo possuir caixa de velocidades manual, coloque a alavanca de 
velocidades na posição 1 ou R.

Arranque em Plano Inclinado

1. Ligue o motor (página 4-3).

2. Liberte o travão de estacionamento e avance suavemente uma pequena distância a partir 
dos calços.

3. Pare num plano horizontal mais próximo, acione o travão de estacionamento e recolha 
os calços.



3-72



4-1

4 Durante a Condução

Informação para uma condução segura.

Arranque/Paragem do Motor.................... 4-2
Interruptor da Ignição ............................ 4-2
Ligar o Motor ........................................ 4-3
Desligar o Motor ................................. 4-10
i-stop* .................................................. 4-12

Painel de Instrumentos e Indicadores..... 4-21
Instrumentos e Indicadores ................. 4-21
Luzes Avisadoras/Indicadoras ............. 4-33

Caixa de Velocidades ................................ 4-69
Caixa de Velocidades Manual ............. 4-69
Caixa de Velocidades Automática ....... 4-72

Interruptores e Comandos....................... 4-81
Controlo das Luzes .............................. 4-81
Luzes de Nevoeiro Dianteiras* ........... 4-87
Luz de Nevoeiro Traseira* .................. 4-88
Sinais de Mudança de Direção e 
de Faixa ............................................... 4-90
Limpa e Lava Para-Brisas ................... 4-91
Limpa e Lava-Vidro Traseiro .............. 4-95
Lava-Faróis* ........................................ 4-95
Desembaciador do Vidro Traseiro ....... 4-96
Buzina ................................................. 4-97
Luzes de Emergência .......................... 4-98

Travões....................................................... 4-99
Sistema de Travagem .......................... 4-99
Sistema de Sinalização de 
Paragem de Emergência .................... 4-104
Assistência ao Arranque em 
Subida (HLA) .................................... 4-104

ABS/TCS/DSC ........................................ 4-106
Sistema de Travagem 
Anti-Bloqueio (ABS) ........................ 4-106
Sistema de Controlo de Tração 
(TCS) ................................................. 4-107
Controlo Dinâmico de 
Estabilidade (DSC) ............................ 4-109

i-ELOOP*................................................ 4-110

Monitorização do Consumo de 
Combustível............................................. 4-113

Seleção do Modo de Condução 
(Caixa de Velocidades Automática)*..... 4-119
4WD ......................................................... 4-121
Direção Assistida..................................... 4-123
i-ACTIVSENSE*..................................... 4-124

Sistema de Iluminação Dianteira 
Adaptativa (AFS)* ............................. 4-127
Sistema de Controlo das Luzes de 
Máximos (HBC)* .............................. 4-128
Faróis LED Adaptativos* .................. 4-131
Sistema de Aviso de Saída de Faixa 
de Rodagem (LDWS)* ...................... 4-135
Sistema de Monitorização do 
Ângulo Morto (BSM)* ...................... 4-141
Sistema de Assistência ao 
Reconhecimento da Distância (DRSS)* ... 4-147
Alerta de Concentração do 
Condutor* .......................................... 4-150
Alerta de Trânsito na Traseira do 
Veículo (RCTA)* ............................... 4-153
Controlo da Velocidade de Cruzeiro 
de Radar Mazda (MRCC)* .................. 4-158
Sistema de Assistente de Faixa de 
Rodagem* .......................................... 4-168
Limitador de Velocidade Regulável* .... 4-177
Ajuda Inteligente à Travagem em 
Cidade [Marcha em Frente] (SCBS F)* .... 4-181
Ajuda Inteligente à Travagem em 
Cidade [Marcha-Atrás] (SCBS R)* .... 4-187
Ajuda Inteligente à Travagem 
(SBS)* ............................................... 4-193
Câmara de Deteção Dianteira (FSC)* .... 4-196
Sensor de Radar (Dianteiro)* ............ 4-199
Sensor Laser (Dianteiro)* ................. 4-202
Sensores de Radar (Traseiros)* ......... 4-204
Sensor Ultrassónico (Traseiro)* ........ 4-206

Controlo da Velocidade de Cruzeiro*..... 4-207
Sistema de Monitorização da 
Pressão dos Pneus ................................... 4-212
Filtro de Partículas Diesel ...................... 4-216
Ecrã de Monitorização da Traseira 
do Veículo*............................................... 4-217
Sistema de Sensores de 
Estacionamento* ..................................... 4-234

*Alguns modelos.
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Arranque/Paragem do Motor

Posições do Botão de Arranque 
do Motor

O sistema funciona apenas quando o 
condutor está no interior do veículo ou 
dentro do raio de alcance do sistema, 
transportando consigo a chave.
Cada vez que o botão de arranque do 
motor é pressionado, a ignição é 
comutada pela ordem off, ACC e ON. 
Pressionando novamente o botão de 
arranque do motor a partir da posição ON 
irá desligar a ignição.

Off

A alimentação aos dispositivos elétricos e 
a luz indicadora do botão de arranque do 
motor (amber) são desligadas.

Interruptor da Ignição

NOTA

• O motor é ligado pressionando o botão 
de arranque do motor ao mesmo tempo 
que o pedal da embraiagem (caixa de 
velocidades manual) ou o pedal dos 
travões (caixa de velocidades 
automática). Para comutar a ignição, 
pressione o botão de arranque do 
motor sem pressionar o pedal.

• Não deixe o interruptor da ignição na 
posição ON se o motor não estiver 
ligado. Caso contrário, poderá 
descarregar a bateria. Se a ignição for 
deixada na posição ACC (Para 
veículos com caixa de velocidades 
automática, alavanca de velocidades na 
posição P e a ignição na posição ACC), 
a ignição desliga automaticamente 
após cerca de 25 minutos.

Luz indicadora

Botão de arranque do motor

Antes de abandonar o banco do 
condutor, coloque o interruptor da 
ignição na posição off, acione o 
travão de estacionamento e coloque a 
alavanca de velocidades na posição P 
(caixa de velocidades automática) ou 
na posição 1 ou R (caixa de 
velocidades manual):
É perigoso abandonar o banco do con-
dutor sem colocar a ignição na posição 
off, acionar o travão de estacionamento 
e colocar a alavanca de velocidades na 
posição P (caixa de velocidades automá-
tica) ou na posição 1 ou R (caixa de 
velocidades manual). O veículo poderá 
mover-se inesperadamente e resultar 
num acidente.
Adicionalmente, se tiver intenção de 
abandonar o veículo mesmo que seja 
por um curto período de tempo, é 
importante desligar a ignição, caso 
contrário, se deixar noutra posição irá 
desativar alguns sistemas de segurança 
do veículo e descarregar a bateria.

NOTA

(Direção bloqueada)
Se a luz indicadora do botão de arranque 
do motor (verde) estiver a piscar e for 
ouvido o sinal sonoro, significa que o 
volante não está desbloqueado (para 
veículos com painel de instrumentos tipo 
A, as mensagens são indicadas no painel 
de instrumentos). Para desbloquear a 
direção, mova o volante para a esquerda 
e para a direita pressionando em 
simultâneo o botão de arranque do motor.

AVISO
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ACC (Acessórios)

Alguns acessórios elétricos operam e a luz 
indicadora (amber) liga.
Adicionalmente, nesta posição, a direção 
em veículos equipados com função de 
bloqueio da direção fica desbloqueada.

ON

Esta é a posição normal de funcionamento 
após o motor ter sido ligado. A luz 
indicadora (amber) desliga. (A luz 
indicadora (amber) liga quando a ignição 
é colocada na posição ON e o motor está 
desligado.)
Algumas luzes indicadoras/avisadoras 
devem ser inspecionadas antes de ligar o 
motor (página 4-33).

NOTA

O sistema de entrada sem chave não 
funciona com o botão de arranque do 
motor na posição ACC, as portas não 
trancam/destrancam mesmo que 
tenham sido trancadas manualmente.

NOTA

(SKYACTIV-G 2.0, 
SKYACTIV-G 2.5)
Quando o botão de arranque do motor 
é pressionado para a posição ON, 
poderá ouvir o som de funcionamento 
da bomba de combustível junto ao 
depósito. Trata-se de uma situação 
normal e não significa a existência 
de avaria.

Ligar o Motor

As ondas rádio da chave podem afetar 
dispositivos clínicos como, por 
exemplo, pacemakers:
Antes de utilizar a chave junto de 
pessoas que utilizam dispositivos 
clínicos, solicite informação ao 
fabricante do dispositivo ou ao seu 
médico se as ondas rádio da chave 
podem afetar o dispositivo.

NOTA

• A chave deve ser transportada devido 
ao facto de possuir um chip 
imobilizador que deve comunicar com 
a unidade de controlo do motor dentro 
de um pequeno raio de alcance.

• O motor pode ser ligado a partir de 
qualquer posição do botão de 
arranque do motor (off, ACC, ou ON).

• Para evitar quaisquer efeitos adversos 
num passageiro portador de 
pacemaker ou de outro aparelho 
clínico, as funções do sistema de 
botão de arranque do motor (função 
que permite ligar o motor, com a 
chave simplesmente na posse do 
condutor) podem ser desativadas. Se o 
sistema estiver desativado, não poderá 
ligar o motor simplesmente 
transportando consigo a chave. 
Para mais informações, consulte um 
reparador qualificado, recomendamos 
um Reparador Autorizado Mazda. 
Se as funções do sistema de botão de 
arranque do motor tiverem sido 
desativadas, poderá ligar o motor 
através do seguinte procedimento 
indicado quando a pilha da chave 
estiver gasta. 
Consulte Função de Arranque do 
Motor Quando a Pilha da Chave 
Estiver Gasta na página 4-8.

AVISO



4-4

Durante a Condução

Arranque/Paragem do Motor

1. Certifique-se que transporta a chave.

2. Os ocupantes deverão colocar os cintos 
de segurança.

3. Certifique-se que o travão de 
estacionamento está acionado.

4. Continue a pressionar o pedal dos 
travões até o motor ligar.

5. (Caixa de velocidades manual) 
Continue a pressionar o pedal da 
embraiagem de modo firme até o 
motor ligar. 
(Caixa de velocidades automática) 
Coloque a alavanca de velocidades na 
posição de estacionamento (P). Se 
necessitar ligar o motor enquanto o 
veículo estiver em movimento, 
coloque a alavanca de velocidades 
na posição (N).

6. Verifique se a luz indicadora KEY 
(verde) (se equipado) no painel de 
instrumentos e a luz indicadora do botão 
de arranque do motor (verde) ligam. 

NOTA

• Após o arranque a frio do motor, o 
regime aumenta e poderá ser ouvido 
um zumbido do compartimento do 
motor. 
Isto deve-se à melhoria da filtragem 
dos gases de escape e não significa 
qualquer avaria de componentes.

NOTA

(Caixa de velocidades manual)
O motor de arranque não funcionará se 
o pedal da embraiagem não for 
pressionado suficientemente.
(Caixa de velocidades automática)
O motor de arranque não funcionará se 
a alavanca de velocidades não estiver 
na posição P ou N e o pedal dos 
travões não for pressionado 
suficientemente.

NOTA

• Se a luz indicadora do botão de 
arranque do motor (verde) piscar, 
verifique se transporta a chave (para 
veículos com painel de instrumentos 
tipo A, (página 4-33), as mensagens 
são indicadas no painel de 
instrumentos). 

• Se a luz indicadora do botão de 
arranque do motor (verde) piscar com 
a chave na sua posse, toque a chave no 
botão de arranque do motor e ligue o 
mesmo (para veículos com painel de 
instrumentos tipo A (página 4-33), as 
mensagens são indicadas no painel de 
instrumentos). Consulte Função de 
Arranque do Motor Quando a Pilha da 
Chave Estiver Gasta na página 4-8.

Luz indicadora
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7. Pressione o botão de arranque do motor 
após a luz indicadora KEY (verde) 
(se equipado) no painel de instrumentos 
e a luz indicadora do botão de arranque 
do motor (verde) ligarem.

Se a luz avisadora KEY (vermelha) 
ligar, ou a luz indicadora do botão de 
arranque do motor (amber) piscar, 
poderá indicar uma avaria no sistema 
de arranque do motor, assim como a 
incapacidade de ligar o motor ou de 
comutar a ignição para a posição ACC 
ou ON (para veículos com painel de 
instrumentos tipo A (página 4-33), as 
mensagens são indicadas no painel de 
instrumentos). Solicite a inspeção do 
seu veículo num reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda.

NOTA

• Nas seguintes condições, a luz 
avisadora KEY (vermelha) pisca 
após pressionar o botão de arranque 
do motor para informar o condutor 
que o botão de arranque não irá 
comutar para a posição ACC 
mesmo que seja pressionado a partir 
da posição off (para veículos com 
painel de instrumentos tipo A 
(página 4-33), as mensagens são 
indicadas no painel de 
instrumentos). 

• A pilha da chave está 
descarregada.

• A chave está fora do raio de 
alcance.

• A chave está colocada numa 
zona com pouca captação de 
sinal pelo sistema (página 3-7).

• Existe uma chave de outro 
fabricante idêntica à chave do 
seu veículo no raio de alcance do 
sistema.

CUIDADO NOTA

• (Método de arranque forçado 
do motor) 
Se a luz avisadora KEY (vermelha) ou 
a luz indicadora do botão de arranque 
do motor (amber) piscar, poderá 
indicar a impossibilidade de arranque 
do motor através do método normal 
(para veículos com painel de 
instrumentos tipo A, as mensagens 
são indicadas no painel de 
instrumentos). Solicite a inspeção do 
seu veículo num reparador 
qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda. Se isto 
acontecer, o motor poderá ser ligado 
forçosamente. Pressione e mantenha 
pressionado o botão de arranque do 
motor até o motor ligar. São 
necessários outros procedimentos 
para ligar o motor como, por exemplo, 
possuir a chave no interior do 
habitáculo e pressionar o pedal da 
embraiagem (caixa de velocidades 
manual) ou o pedal dos travões (caixa 
de velocidades automática).

• Quando o motor é ligado de modo 
forçado, a luz avisadora KEY 
(vermelha) (se equipado) permanece 
ligada e a luz indicadora do botão de 
arranque do motor (amber) 
permanece a piscar.

• (Caixa de velocidades automática) 
Quando a alavanca de velocidades se 
encontra na posição (N), a luz 
indicadora KEY (verde) (se equipado) 
e a luz indicadora do botão de 
arranque do motor (verde) não ligam.
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NOTA

• Após ligar o motor, a luz indicadora 
do botão de arranque do motor 
(amber) desliga e a ignição fica na 
posição ON.

• (SKYACTIV-G 2.0, 
SKYACTIV-G 2.5) 
Após pressionar o botão de arranque 
do motor e antes do motor ligar, 
poderá ouvir o som de 
funcionamento da bomba de 
combustível junto ao depósito. 
Trata-se de uma situação normal e 
não significa a existência de avaria.

NOTA

• (SKYACTIV-D 2.2)
• Quando ligar o motor, não liberte o 

pedal da embraiagem (caixa de 
velocidades manual) ou o pedal 
dos travões (caixa de velocidades 
automática) após pressionar o 
botão de arranque do motor, até a 
luz indicadora de pré-aquecimento 
no painel de instrumentos desligar 
e o motor arrancar.

• Se o pedal da embraiagem (caixa 
de velocidades manual) ou o pedal 
dos travões (caixa de velocidades 
automática) for libertado antes do 
motor ligar, pressione novamente o 
pedal da embraiagem (caixa de 
velocidades manual) ou o pedal 
dos travões (caixa de velocidades 
automática) e pressione o botão de 
arranque do motor para ligar.

• Se a ignição for deixada na posição 
ON durante um longo período de 
tempo sem o motor ser colocado 
em funcionamento após o 
aquecimento das velas de pré-
aquecimento, estas poderão voltar a 
aquecer e consequentemente, a luz 
indicadora de pré-aquecimento no 
painel de instrumentos volta a ligar.

• O motor de arranque não será 
acionado enquanto a luz indicadora 
de pré-aquecimento não desligar.
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8. Após ligar o motor, deixe-o ao ralenti 
durante cerca de 10 segundos (proibido 
na Alemanha).

NOTA

• (Alemanha) 
Conduza imediatamente após ligar o 
motor. Contudo, não permita que o 
motor trabalhe em regimes elevados 
enquanto não atingir a temperatura 
normal de funcionamento.

(SKYACTIV-G 2.0, 
SKYACTIV-G 2.5)

• Quer o motor esteja frio ou quente, 
deverá ser ligado sem a utilização 
do pedal do acelerador.

• Se o motor não ligar à primeira 
tentativa, consulte Arranque do 
Motor Afogado em Arranque de 
Emergência. Se ainda assim não for 
possível ligar o motor, solicite a 
inspeção do veículo num Reparador 
Autorizado Mazda (página 7-24).

• (SKYACTIV-D 2.2) 
Se a temperatura ambiente for 
inferior a -10 °C, por motivos de 
proteção do motor, poderá não ser 
possível obter o regime máximo do 
motor durante três minutos após 
ligar o motor.

NOTA

• (Veículo com caixa de velocidades 
manual com função i-stop) 
Se o motor parou devido à perda 
de velocidade, pode ser novamente 
ligado pressionando o pedal da 
embraiagem, durante 3 segundos, 
aquando da paragem do motor. 
O motor não pode ser novamente 
ligado mesmo com o pedal da 
embraiagem pressionado, sob as 
seguintes condições:

• A porta do condutor esta aberta.
• O cinto de segurança do condutor 

não está colocado.
• O pedal da embraiagem não é 

libertado, por completo, depois 
do motor parar.

• O pedal da embraiagem é 
pressionado sem o motor estar 
parado por completo.
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Função de Arranque do Motor 
Quando a Pilha da Chave 
Estiver Gasta

Se não for possível ligar o motor devido a 
descarga da pilha da chave, o motor pode 
ser ligado através do seguinte 
procedimento.

1. Continue a pressionar o pedal do travão 
de modo firme até o motor ligar.

2. (Caixa de velocidades manual) 
Continue a pressionar o pedal da 
embraiagem de modo firme até o motor 
ligar.

3. Verifique se a luz indicadora do botão 
de arranque do motor (verde) pisca.

No caso da pilha da chave estar gasta 
ou no caso de avaria da chave, quando 
ligar o motor segurando o transmissor 
sobre o botão de arranque do motor, 
tenha atenção para não permitir o 
seguinte.
Caso contrário o sinal da chave não 
será recebido corretamente e o motor 
poderá não ligar.

• Peças de metal ou outras chaves em 
contacto com a chave.

• Chaves sobressalentes ou chaves 
para outros veículos equipados com 
um sistema imobilizador em 
contacto ou junto à chave auxiliar.

• Cartões com banda magnética tais 
como cartões de crédito ou de 
segurança em contacto ou junto à 
chave.

CUIDADO

NOTA

A luz indicadora do botão de arranque 
do motor (verde) pisca mesmo que o 
botão de arranque do motor seja 
pressionado antes de pressionar o 
pedal dos travões (caixa de 
velocidades automática) ou o pedal da 
embraiagem (caixa de velocidades 
manual). Se o pedal da embraiagem 
(caixa de velocidades manual) ou o 
pedal dos travões (caixa de 
velocidades automática) for 
pressionado nesta condição, o motor 
pode ser ligado através da continuação 
do procedimento após efetuar o 
seguinte.
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4. Pressione o botão de arranque do motor 
utilizando a parte traseira da chave 
(conforme indicado) enquanto a luz 
indicadora do botão de arranque do 
motor (verde) pisca.

5. Verifique se a luz indicadora do botão 
de arranque do motor (verde) está 
ligada.

6. Pressione o botão de arranque do motor 
para ligar o motor.

NOTA

Ao tocar no botão de arranque do 
motor, utilizando a parte detrás da 
chave como indicado na ilustração, 
toque no botão de arranque do motor 
com a parte lateral do interruptor de 
bloqueio da chave virada para cima.

Chave

Luz indicadora

Botão de arranque 
do motor

NOTA

• O motor não poderá ser ligado 
exceto se o pedal da embraiagem 
(caixa de velocidades manual) ou o 
pedal dos travões (caixa de 
velocidades manual) for 
pressionado totalmente.

• Se existir uma avaria no botão de 
arranque do motor, a respetiva luz 
indicadora (amber) pisca. Neste 
caso, o motor poderá ligar, contudo, 
solicite a inspeção do veículo num 
reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda.

• Se a luz indicadora do botão de 
arranque do motor (verde) não ligar, 
efetue a operação novamente a 
partir do início. Se não ligar, 
inspecione o veículo num reparador 
qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

• Para comutar a posição da ignição 
sem ligar o motor, efetue as 
seguintes operações depois da luz 
indicadora do botão de arranque do 
motor (verde) acender. 

1. Pressione o pedal dos travões 
(caixa de velocidades 
automática) ou o pedal da 
embraiagem (caixa de 
velocidades manual). 

2. Pressione o botão de arranque do 
motor para comutar a posição da 
ignição. A ignição comuta pela 
ordem ACC, ON e off cada vez 
que o botão do motor de 
arranque é pressionado. Para 
voltar a comutar a posição da 
ignição, efetue a operação a 
partir do início.
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Operação de Emergência para 
Ligar o Motor

Se a luz avisadora KEY (vermelha) ou a 
luz indicadora do botão de arranque do 
motor (amber) piscar, poderá indicar a 
impossibilidade de arranque do motor 
através do método normal (para veículos 
com painel de instrumentos tipo A, as 
mensagens são indicadas no painel de 
instrumentos). Solicite a inspeção do seu 
veículo num reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador Autorizado 
Mazda. Se isto acontecer, o motor poderá 
ser ligado forçosamente. Pressione e 
mantenha pressionado o botão de 
arranque do motor até o motor ligar. São 
necessários outros procedimentos para 
ligar o motor como, por exemplo, possuir 
a chave no interior do habitáculo e 
pressionar o pedal da embraiagem (caixa 
de velocidades manual) ou o pedal dos 
travões (caixa de velocidades automática).

1. Pare completamente o veículo.

2. (Caixa de velocidades manual) 
Coloque a alavanca de velocidades em 
ponto-morto. 
(Caixa de velocidades automática) 
Coloque a alavanca de velocidades na 
posição P.

3. Pressione o botão de arranque do motor 
para desligar o motor. A ignição 
comuta para a posição off.

Desligar o Motor

Não desligue o motor com o veículo 
em movimento:
É perigoso desligar o motor com o 
veículo em movimento por qualquer 
motivo, exceto em caso de emergência. 
Ao desligar o motor enquanto o 
veículo estiver em movimento irá 
resultar numa redução da potência 
de travagem devido ao não 
funcionamento do sistema hidráulico 
dos travões, podendo causar um 
acidente e graves ferimentos.

Quando abandonar o veículo, 
certifique-se que o botão de arranque 
do motor é pressionado para a 
posição off.

AVISO

CUIDADO
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Paragem de Emergência 
do Motor

Pressionar continuamente o botão de 
arranque do motor ou pressioná-lo, várias 
vezes, rapidamente enquanto o motor está 
ligado ou o veículo está a circular, fará 
com que o motor seja, de imediato, 
desligado. A ignição comuta para ACC.

NOTA

• (SKYACTIV-G 2.0, 
SKYACTIV-G 2.5) 
A ventoinha elétrica no 
compartimento do motor poderá 
ligar, durante alguns minutos após a 
ignição ser comutada da posição ON 
para a posição OFF, esteja o A/C 
ligado ou desligado, para arrefecer 
rapidamente o compartimento 
do motor.

• Se o sistema detetar que o nível de 
carga da pilha da chave é baixo 
quando a ignição é comutada de ON 
para ACC ou OFF, é indicado o 
seguinte. 
Substitua a pilha por uma nova 
antes que a chave se torne 
inutilizável. 
Consulte Substituição da Pilha da 
Chave na página 6-42. 
(Veículo equipado com painel de 
instrumentos Tipo A*1) 
É indicada uma mensagem no ecrã 
do painel de instrumentos.

*1 Consulte Tipo A na página 4-33.

(Veículo equipado com painel de 
instrumentos Tipo B*2) 
A luz indicadora KEY (verde) pisca 
durante aproximadamente 
30 segundos.
*2 Consulte Tipo B na página 4-39.

• (Caixa de velocidades 
automática) 
Se o motor for desligado com a 
alavanca de velocidades noutra 
posição diferente de P, a ignição 
comuta para a posição ACC.
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A função i-stop desliga automaticamente o motor quando o veículo está parado num 
semáforo ou em tráfego intenso e, em seguida, liga novamente o motor automaticamente 
para continuar a viagem. Ao desligar o motor, o sistema permite economizar combustível, 
reduzir as emissões de gases e eliminar o ruído do ralenti.

Paragem e rearranque do motor ao ralenti

Caixa de velocidades manual
1. Pare o veículo pressionando o pedal do travão e, em seguida, o da embraiagem.

2. Enquanto pressiona o pedal da embraiagem, desloque a alavanca das velocidades para a 
posição de ponto-morto. O motor ao ralento desliga após o pedal da embraiagem ter 
sido libertado.

3. O motor torna a ligar automaticamente quando o pedal da embraiagem for pressionado.

Caixa de velocidades automática
1. O motor ao ralenti desliga quando o pedal da embraiagem é pressionado enquanto o 

veículo é conduzido (exceto para condução na posição R ou M modo de segunda 
velocidade fixa) e o veículo é parado.

2. O motor torna a ligar automaticamente quando o pedal do travão é solto com a alavanca 
das velocidades na posição D ou M (exceto modo segunda velocidade fixa).

i-stop*

NOTA

• A luz indicadora i-stop (verde) liga nas seguintes condições:

• Quando o motor ao ralenti é desligado. 
• (Exceto modelo Europeu) 

As condições de paragem do motor ao ralenti são reunidas enquanto o veículo 
é conduzido.

• A luz indicadora i-stop (verde) desliga quando o motor é novamente ligado.

*Alguns modelos.
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3. Com a alavanca de velocidades na posição N ou P, o motor não liga novamente quando o 
pedal dos travões for libertado. O motor ligará novamente se o pedal dos travões for 
novamente pressionado ou se a alavanca de velocidades for movida para a posição D, 
M (exceto modo segunda velocidade fixa) ou R. (Por motivos de segurança, mantenha 
sempre o pedal dos travões pressionado quando mover a alavanca de velocidades, 
enquanto o motor ao ralenti é desligado.)

Condições de funcionamento

Quando o sistema está operacional
Nas seguintes condições, o motor ao ralenti desliga e a luz indicadora de i-stop (verde) liga.

• (SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5) 
O motor é aquecido até à temperatura normal de funcionamento.

• (SKYACTIV-D 2.2)

• O motor não está frio.
• A aprendizagem da quantidade de injeção de combustível, que ocorre periódica e 

automaticamente, não é realizada.

• O motor foi ligado e o veículo conduzido durante um certo período de tempo.

• O motor é ligado com o capot fechado.

• A bateria está em boas condições.

• Todas as portas, tampa do compartimento de bagagens e capot estão fechados.

• O cinto de segurança do condutor está colocado.

• O ar condicionado não está a funcionar com o modo fluxo de ar em  (A/C ON).

• (Ar condicionado automático)

• O manípulo de configuração da temperatura para o ar condicionado é configurado 
para uma posição diferente de arrefecimento máximo (A/C ON) ou aquecimento 
máximo.

• A temperatura do habitáculo e a temperatura definida do sistema de ar condicionado 
são praticamente iguais.

• A luz avisadora i-stop (amber) não está ligada/a piscar.

• O sistema de entrada sem chave e o botão de arranque do motor estão a funcionar 
normalmente.

• O vácuo dos travões é suficientemente elevado.

• O volante não está a ser operado.

• (Caixa de velocidades manual)

• A velocidade do veículo é igual ou inferior a 3 km/h.
• A alavanca de velocidades está na posição de ponto-morto.
• O pedal da embraiagem não está pressionado.
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• (Caixa de velocidades automática)

• O veículo está parado.
• A alavanca de velocidades encontra-se na posição D ou M (não no modo segunda 

velocidade fixa).
• O óleo da caixa de velocidades automática atingiu uma temperatura suficiente 

de funcionamento.
• A temperatura do óleo da caixa de velocidades automática não é demasiado elevada.
• O volante está quase na posição de marcha para a frente (o ralenti poderá não parar, 

mesmo com o volante na posição de marcha para a frente, se for aplicada força ao 
volante). Liberte a força aplicada ao volante para desligar o motor ao ralenti).

• O veículo é parado pressionando o pedal do travão.
• A travagem de emergência não está a ser aplicada.

Quando o sistema não está operacional

O motor ao ralenti não desliga nas seguintes condições:

• O veículo é parado mas o motor é mantido ao ralenti.

• O ar condicionado está a funcionar com o modo fluxo de ar em  (A/C ON).

• (Ar condicionado automático)

• O manípulo de configuração da temperatura para o ar condicionado é configurado 
para a posição de arrefecimento máximo (A/C ON) ou aquecimento máximo.

• Existe uma grande diferença entre a temperatura do habitáculo e a temperatura 
definida no sistema de ar condicionado.

• A temperatura ambiente é extremamente baixa ou elevada.

• A pressão atmosférica é baixa (quando conduzir a elevadas altitudes).

• (Caixa de velocidades automática)

• O veículo está parado num plano inclinado de elevado declive.
• O volante não está na posição de marcha para a frente enquanto o veículo está parado.

• (SKYACTIV-D 2.2) 
As partículas sólidas (PM) são eliminadas pelo filtro de partículas diesel (DPF).
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O motor liga automaticamente enquanto o motor ao ralenti está desligado
Nas seguintes condições, o motor liga automaticamente. 

• O interruptor i-stop OFF é pressionado até ser emitido um som de aviso.

• O ar condicionado é operado com o modo fluxo de ar em  (A/C ON).

NOTA

Nas seguintes condições, é necessário um período de tempo para desligar o motor 
ao ralenti

• A bateria fica descarregada por algumas razões, tal como o veículo não ter sido 
conduzido por um longo período de tempo.

• A temperatura ambiente é baixa ou elevada.

• Após os terminais da bateria serem desligados por algumas razões, tal como para a 
substituição da bateria.

• (SKYACTIV-D 2.2) 
Após a remoção de PM ter sido realizada pelo filtro de partículas diesel (DPF).

Motor não liga
Se as seguintes operações forem efetuadas enquanto motor ao ralenti é desligado, o 
motor não irá ligar por razões de segurança. Nestes casos, ligue o motor utilizando o 
método normal.

• Abertura do capot.

• (Modelo Europeu) 
O cinto do condutor não está colocado e a porta do condutor está aberta.

• (Exceto modelo Europeu)

• (Caixa de velocidades manual) 
Com a alavanca das velocidade numa posição diferente de ponto-morto, o cinto de 
segurança do condutor não está colocado e a porta do condutor está aberta.

• (Caixa de velocidades automática) 
Com a alavanca das velocidade na posição D ou M (não no modo segunda 
velocidade fixa), o cinto de segurança do condutor não está colocado e a porta do 
condutor está aberta.

O tempo de paragem do motor é curto ou o tempo até à próxima paragem do 
motor ao ralenti é longo

• A temperatura ambiente é baixa ou elevada.

• A bateria está descarregada.

• O consumo de potência por parte das peças elétricas do veículo é elevado.
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• (Ar condicionado automático)
• O manípulo de configuração da temperatura para o ar condicionado é configurado 

para arrefecimento máximo (A/C ON) ou aquecimento máximo.
• A temperatura do habitáculo é bastante diferente da temperatura definida do ar 

condicionado.
• Os travões são libertados ligeiramente com o veículo numa superfície inclinada e o 

veículo começa a mover-se.
• Decorreram dois minutos desde que o motor ao ralenti foi desligado.
• A bateria está descarregada.
• (Caixa de velocidades automática)

• O pedal do acelerador é pressionado com a alavanca de velocidades na posição D ou 
M (não no modo segunda velocidade fixa).

• A alavanca de velocidades é movida para a posição R.
• A alavanca de velocidades é movida a partir da posição N ou P para a posição D ou M 

(não no modo segunda velocidade fixa).
• O volante é operado com a alavanca de velocidades na posição D ou M (não no modo 

segunda velocidade fixa).
• A alavanca de velocidades encontra-se na posição M e o modo segunda velocidade 

fixa é selecionado.
• (Exceto modelo Europeu)

• (Caixa de velocidades manual) 
Com a alavanca das velocidades na posição de ponto-morto, o cinto de segurança do 
condutor não está colocado e a porta do condutor está aberta.

• (Caixa de velocidades automática) 
Com a alavanca das velocidades na posição N ou P, o cinto de segurança do condutor 
não está colocado e a porta do condutor está aberta.

A alavanca das velocidades é operada enquanto o motor ao ralenti é desligado (caixa 
de velocidades automática)
Se a alavanca das velocidades for deslocada da posição D ou M (não no modo segunda 
velocidade fixa) para a posição N ou P enquanto o motor ao ralenti é desligado, o motor 
não liga novamente, mesmo quando o pedal do travão é solto. O motor ligará novamente se 
o pedal dos travões for novamente pressionado ou se a alavanca de velocidades for movida 
para a posição D, M (exceto modo segunda velocidade fixa) ou R. (Por motivos de 
segurança, mantenha sempre o pedal dos travões pressionado quando mover a alavanca de 
velocidades, enquanto o motor ao ralenti é desligado.)
• (Modelo Europeu) 

Se a alavanca das velocidades for movida da posição D ou M (não no modo segunda 
velocidade fixa), para a posição N ou P, e o cinto de segurança do condutor não estiver 
colocado e a porta do condutor estiver aberta, o motor não liga novamente. Ligue o 
motor utilizando o método normal.

• (Exceto modelo Europeu) 
Se a alavanca das velocidades for movida da posição D ou M (não no modo segunda 
velocidade fixa), para a posição N ou P, e o cinto de segurança do condutor não estiver 
colocado e a porta do condutor estiver aberta, o motor liga novamente.
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Terminais da bateria desligados
O motor ao ralenti poderá não desligar logo após os terminais da bateria serem desligados. 
Além disso, se a bateria for substituída, o funcionamento do i-stop tem de ser verificado. 
Consulte um reparador qualificado, recomendamos um Reparador Autorizado Mazda.

Interruptor i-stop OFF

Ao pressionar o interruptor até ser emitido 
um som de aviso, a função i-stop é 
desligada e a luz avisadora i-stop (amber) 
no painel de instrumentos liga. Ao 
pressionar novamente o interruptor até ser 
emitido um som de aviso, a função i-stop 
torna-se operacional e a luz avisadora 
i-stop (amber) desliga.

NOTA

Se o motor for desligado com a função 
i-stop cancelada, a função i-stop torna-
se operacional da próxima vez que o 
motor for ligado.



4-18

Durante a Condução

Arranque/Paragem do Motor

Prevenção de Deslocamento do Veículo (Caixa de Velocidades Automática)

Os veículos com sistema i-stop estão equipados com uma função de prevenção de 
deslocamento do veículo. Esta função evita que o veículo se desloque contrariamente à 
vontade do condutor como, por exemplo, quando liberta o pedal dos travões numa subida 
nas seguintes condições:

• Durante a paragem ao ralenti (evita que o veículo se desloque para trás contrariamente à 
vontade do condutor)

• Quando o veículo arranca a partir da posição de repouso (evita o movimento súbito 
do veículo). 
A força de travagem é mantida automaticamente quando o pedal dos travões é libertado 
e o motor ligado novamente.

Pedal dos travões libertado Força de travagem do veículo mantida

Motor ligado novamente Aceleração
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A função prevenção de deslocamento do veículo, é uma característica suplementar 
que opera durante um máximo de quatro segundos após libertar o pedal dos travões, 
quando o veículo arranca após ter estado parado devido à operação da função i-stop:
• Confiar excessivamente no sistema poderá resultar num acidente inesperado se o 

veículo acelerar inesperadamente. Antes de começar a conduzir o veículo, 
confirme sempre as condições de segurança circundantes e opere a alavanca de 
velocidades, pedal dos travões e o pedal do acelerador apropriadamente.

• O veículo poderá deslocar-se inesperadamente consoante a carga do veículo ou se 
estiver a rebocar um atrelado. Note que o veículo poderá mover-se subitamente se a 
desativação da prevenção de deslocamento do veículo ocorrer nas seguintes condições: 
(A alavanca de velocidades está na posição N.) 
Se a alavanca de velocidades for movida para a posição N e o pedal dos travões for 
libertado quando a função i-stop está a funcionar, a força de travagem é gradualmente 
libertada. Para acelerar o veículo, liberte o pedal dos travões após o motor ligar 
novamente e coloque a alavanca de velocidades numa posição diferente da posição N.

NOTA

• Quando o veículo está parado numa superfície de inclinação acentuada, a função de 
prevenção de deslocamento do veículo não opera devido ao facto da paragem ao 
ralenti não operar.

• A resposta do pedal dos travões poderá variar, podendo ocorrer um som dos travões, 
ou o pedal dos travões poderá vibrar devido ao funcionamento da função prevenção 
de deslocamento do veículo. Contudo, isto não significa a existência de avaria.

AVISO
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Avisador sonoro, Luz Avisadora i-stop

Se ocorrer uma avaria no sistema ou se forem necessárias precauções de operação do 
sistema, o condutor é alertado pelo sinal sonoro do avisador e pela luz avisadora no painel 
de instrumentos.

Avisador/luz avisadora Verificação

O sinal sonoro soa, e a luz avisadora i-stop (amber) e 
outras luzes avisadoras ligam durante a operação da 
função i-stop.

(Caixa de velocidades manual) 
Com a alavanca das velocidade numa posição diferente 
de ponto-morto, o cinto de segurança do condutor não 
está colocado e a porta do condutor está aberta. 
(Caixa de velocidades automática) 
Com a alavanca das velocidade na posição D ou M 
(não no modo segunda velocidade fixa), o cinto de 
segurança do condutor não está colocado e a porta do 
condutor está aberta. Se este for o caso, o motor não 
liga de modo automático por questões de segurança. 
Ligue o motor utilizando o método normal.

A luz avisadora i-stop (amber) pisca.
O sistema i-stop poderá estar avariado. Solicite a 
inspeção do seu veículo num reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador Autorizado Mazda.

A luz indicadora i-stop (verde) pisca duas vezes por 
segundo quando a função i-stop opera.

(Caixa de velocidades manual)
Verifique se a alavanca de velocidades está na posição 
de ponto-morto.

(Modelo Europeu) 
O bip de aviso toca, e a luz indicadora i-stop (verde) pisca 
duas vezes por segundo quando a função i-stop opera.

Verifique se a porta do condutor está fechada.
(Exceto modelo Europeu) 
O sinal sonoro soa, e a luz indicadora i-stop (verde) liga 
durante a operação do i-stop.
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1 Velocímetro.................................................................................................... página 4-22
2 Conta-Quilómetros, Conta-Quilómetros Parcial e Seletor do 

Conta-Quilómetros Parcial ........................................................................... página 4-22
3 Conta-Rotações ............................................................................................. página 4-23
4 Indicador do Nível de Combustível .............................................................. página 4-24
5 Iluminação do painel de instrumentos ........................................................... página 4-25
6 Indicador da Temperatura Exterior................................................................ página 4-25
7 Indicador de Velocidade do Veículo Definida no Controlo da 

Velocidade de Cruzeiro (Painel de instrumentos tipo A)............................... página 4-26
8 Ecrã do Limitador de Velocidade Regulável (painel de instrumentos tipo A).... página 4-26
9 Monitor da Manutenção (Painel de instrumentos tipo A) ............................. página 4-27

Instrumentos e Indicadores

Tipo A

Tipo B
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0 Computador de Bordo e Botão INFO.............................................................página 4-27

Velocímetro

O velocímetro indica a velocidade do 
veículo.

Conta-Quilómetros, Conta-
Quilómetros Parcial e Seletor do 
Conta-Quilómetros Parcial

O modo de visualização pode ser alterado 
entre conta-quilómetros parcial A e conta-
quilómetros parcial B pressionando o 
seletor enquanto um dos dois é indicado. 
O modo selecionado será indicado.

Conta-quilómetros total
O conta-quilómetros total regista a 
distância total percorrida pelo veículo.

Conta-quilómetros parcial
O conta-quilómetros parcial pode registar a 
distância total de duas viagens. Uma fica 
registada no conta-quilómetros parcial A e 
a segunda no conta-quilómetros parcial B.

Por exemplo, o conta-quilómetros parcial 
A pode registar a distância desde a 
origem, enquanto que o conta-quilómetros 
parcial B regista a distância a partir do 
ponto de abastecimento do depósito de 
combustível.

Quando o conta-quilómetros parcial A é 
selecionado, pressione novamente o 
seletor durante um segundo e passará para 
o modo conta-quilómetros parcial B.

Quando o conta-quilómetros parcial A é 
selecionado, será visualizado TRIP A. 
Quando o conta-quilómetros parcial B é 
selecionado, será visualizado TRIP B.

Pressione o seletor

Pressione o seletor

Conta-quilómetros 
parcial A

Conta-quilómetros total

Conta-quilómetros 
parcial B

Conta-quilómetros total

NOTA

Quando o interruptor da ignição é 
colocado na posição ACC ou OFF, os 
conta-quilómetros total ou parcial não 
poderão ser visualizados, contudo, ao 
pressionar o botão seletor poderá 
inadvertidamente comutar os conta-
quilómetros parciais ou colocá-los a 
zero, durante um período aproximado 
de 10 minutos, nos seguintes casos:

• Após o interruptor da ignição ser 
colocado na posição OFF a partir da 
posição ON.

• Após a abertura da porta do 
condutor.
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O conta-quilómetros parcial regista a 
distância total que o veículo percorreu até 
ser novamente colocado a zeros. Para 
colocá-lo em “0.0” mantenha o seletor 
pressionado durante mais de 1 segundo. 
Utilize este conta-quilómetros parcial 
para medir as viagens realizadas e para 
controlar o consumo de combustível.

Conta-Rotações

O conta-rotações indica o regime do 
motor em milhares de rotações por 
minuto (rpm).

NOTA

• (Veículos com áudio tipo C/tipo D) 
Se os dados sobre o consumo de 
combustível são colocados a zero 
utilizando o ecrã de consumo de 
combustível, ou o conta-quilómetros 
parcial A é colocado a zero 
utilizando o conta-quilómetros 
parcial quando a função que 
sincroniza o ecrã de consumo de 
combustível e o conta-quilómetros 
parcial está ligada, os dados sobre o 
consumo de combustível e o conta-
quilómetros parcial A são colocados, 
em simultâneo, a zero. 
Consulte o Ecrã de Economia de 
Combustível na página 4-113. 

• Apenas os conta-quilómetros 
parciais registam os décimos de 
quilómetros. 

• O registo dos conta-quilómetros 
parciais serão apagados quando:

• A alimentação for interrompida 
(fusível queimado ou bateria 
desligada). 

• O veículo tiver percorrido uma 
distância superior a 9999,9 km.

Não acelere o motor com o ponteiro do 
conta-rotações na ZONA VERMELHA.
Tal poderá causar sérios danos no 
motor.

NOTA

Se o ponteiro do conta-rotações entrar 
na ZONA DE SEGURANÇA 
LIMITE, isto significa que o condutor 
deve colocar uma velocidade superior 
para evitar entrar na ZONA 
VERMELHA.

CUIDADO

*1 A gama varia conforme o tipo de 
 indicador.

*1 Zona de 
  segurança limite

*1 Zona vermelha
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Indicador do Nível de 
Combustível

Quando a ignição está na posição ON, o 
indicador do nível de combustível indica 
aproximadamente a quantidade de 
combustível existente no depósito. 
Recomendamos manter o nível do 
depósito superior a 1/4.
Tipo A

Tipo B

Se a luz avisadora de baixo nível de 
combustível ligar ou se o indicador do 
nível de combustível estiver muito baixo, 
reabasteça o mais cedo possível.
Consulte Luzes Avisadoras/Indicadoras 
na página 4-33.

Cheio

Vazio

1/4 de depósito

NOTA

• Após o reabastecimento poderá 
ser necessário algum tempo até 
o indicador estabilizar. 
Adicionalmente, o indicador poderá 
variar ao efetuar uma curva ou um 
declive pois o combustível move-se 
no interior do depósito.

• O ecrã que indica um quarto ou 
menos de combustível existente 
possui mais segmentos para 
visualizar o nível do combustível 
existente com maior detalhe.

• A direção da seta ( ) indica que a 
tampa do depósito de combustível 
encontra-se no lado esquerdo do 
veículo.

Cheio

Vazio

1/4 de depósito
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(SKYACTIV-D 2.2)
Se ocorrer uma irregularidade no 
desempenho do motor ou se este se 
desligar subitamente devido ao baixo 
nível de combustível, reabasteça o 
depósito o mais cedo possível e adicione 
pelo menos 10 litros.

Iluminação do painel 
de instrumentos

Rode o manípulo para ajustar a 
intensidade de iluminação do painel de 
instrumentos e outros indicadores.

Cancelar a redução de intensidade 
de iluminação

Quando o interruptor dos faróis se encontra 
na posição  ou , a iluminação do 
painel de instrumentos diminui.

Quando conduzir em estradas cobertas de 
neve ou em ambiente de nevoeiro, ou em 
outras situações quando a visibilidade do 
painel de instrumentos é reduzida devido 
à luminosidade do ambiente circundante, 
aumente a intensidade de iluminação do 
painel de instrumentos.

Para cancelar a redução da intensidade de 
iluminação, rode o manípulo totalmente 
no sentido horário. Irá ouvir um sinal 
sonoro e a redução de intensidade de 
iluminação será cancelada.

Indicador da Temperatura 
Exterior

Quando a ignição é colocada na posição 
ON, será visualizado o indicador da 
temperatura ambiente.

NOTA

• A intensidade de iluminação do 
painel de instrumentos pode ser 
ajustada quando as luzes dos faróis 
e as luzes de presença estão ligadas.

• Quando já não for possível ajustar 
mais a intensidade de iluminação do 
painel de instrumentos, será ouvido 
um sinal sonoro.

Escuro

Claro

NOTA

• Este símbolo ( ) indica o 
manípulo para ajustar a intensidade de 
iluminação do painel de instrumentos.

• Se o manípulo de regulação da 
iluminação do painel de 
instrumentos for mantido na posição 
de cancelamento de redução de 
intensidade, a iluminação do painel 
de instrumentos não será reduzida 
quando o interruptor dos faróis for 
colocado novamente na posição  
ou . Para ativar a redução da 
intensidade de iluminação, rode o 
manípulo de iluminação do painel de 
instrumentos no sentido anti-horário.

Tipo A

Tipo B
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Aviso da Temperatura Exterior*

Tipo A

Quando a temperatura ambiente é baixa, é 
indicada uma mensagem no ecrã multi-
informação e é ativado um sinal sonoro 
para avisar o condutor da possibilidade de 
existência de gelo na estrada. 
Se a temperatura ambiente for inferior a 
4 °C, é indicada uma mensagem no ecrã 
multi-informação durante cerca de dez 
segundos, sendo emitido um sinal sonoro 
uma vez.

Tipo B

Quando a temperatura exterior é baixa, 
a indicação pisca e é ouvido um sinal 
sonoro para avisar o condutor da 
possibilidade de existência de gelo na 
estrada. 
Se a temperatura exterior for inferior a 
4 °C, a indicação da temperatura exterior 
e o símbolo  piscam durante dez 
segundos, sendo ouvido um sinal sonoro 
uma vez.

Indicador de Velocidade do 
Veículo Definida no Controlo da 
Velocidade de Cruzeiro (Painel 
de instrumentos tipo A)*

É indicada a velocidade do veículo pré-
definida utilizando o controlo da 
velocidade de cruzeiro.

Ecrã do Limitador de Velocidade 
Regulável (Painel de 
instrumentos tipo A)*

O estado de configuração do limitador de 
velocidade regulável é indicado.

NOTA

Nas seguintes condições, o indicador 
da temperatura ambiente poderá 
indicar um valor diferente da 
temperatura ambiente real consoante 
as condições circundantes ao veículo:

• Temperaturas significativamente 
baixas ou elevadas.

• Variações súbitas da temperatura 
ambiente.

• O veículo está estacionado.

• O veículo é conduzido a baixa 
velocidade.

NOTA

Se a temperatura exterior for inferior a 
-20 °C, o sinal sonoro não opera. 
Contudo, o símbolo  liga.

*Alguns modelos.
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Monitor da Manutenção 
(Painel de instrumentos tipo A)

Ao ligar o Monitor da Manutenção, serão 
indicados os seguintes avisos da 
manutenção programada.

• Manutenção Programada

• Rotação dos Pneus

• Mudança do Óleo

Para o método de configuração e 
indicações para o monitor da manutenção, 
consulte Monitor da Manutenção. 
Consulte Monitor da Manutenção na 
página 6-19.
O monitor da manutenção indica a 
informação quando a ignição é colocada 
na posição ON.

Indicação de mensagem

Quando o tempo ou a distância restante se 
aproximar de zero, será indicada uma 
mensagem cada vez que a ignição é 
colocada na posição ON.

Computador de Bordo e 
Botão INFO

A seguinte informação pode ser 
selecionada pressionando a parte para 
cima  ou para baixo  do botão INFO 
com a ignição na posição ON.
• A autonomia do veículo com base no 

combustível existente no depósito
• Consumo médio de combustível
• Consumo instantâneo de combustível
• Velocidade média do veículo
• Modo de alarme de velocidade 

do veículo* 
• Indicação do Sistema de Assistente de 

Faixa de Rodagem/Sistema de aviso de 
saída de faixa de rodagem (LDWS) 
(Painel de instrumentos tipo A)*

• Ecrã do Controlo da Velocidade de 
Cruzeiro de Radar Mazda (MRCC) 
(painel de instrumentos Tipo A)*

NOTA

Esta função fica inoperacional quando 
o veículo estiver em movimento.

Realizar
Manutenção 
Programada

NOTA

• Se algum dos botões INFO (botão 
para cima , para baixo , ou INFO) 
for pressionado durante a indicação 
de uma mensagem, não será mais 
indicada na próxima vez que a ignição 
for colocada na posição ON.

• Após a realização da manutenção do 
veículo e a colocação do tempo/dis-
tância restante a zeros, a mensagem 
para o próximo período de manuten-
ção será indicada quando o tempo/dis-
tância restante para o próximo período 
de manutenção se aproximar de 0 
(indicado quando o motor é ligado).

• Se existirem várias mensagens, 
serão indicadas de acordo com a 
respetiva ordem.

• Se as Mensagens estiverem definidas 
como OFF, estas não serão indicadas.

*Alguns modelos.
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• Ecrã do Sistema de Assistência ao 
Reconhecimento da Distância (DRSS) 
(Painel de instrumentos tipo A)*

• Aviso (Painel de instrumentos tipo A)
Se ocorrer algum problema com o 
computador de bordo, consulte um 
reparador qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.
Modo autonomia
Este modo indica a distância aproximada 
que poderá percorrer com a quantidade de 
combustível atual no depósito com base 
no consumo de combustível.

A autonomia será calculada e indicada a 
cada segundo.

Tipo A

Tipo B

(Modelo Europeu)

(Exceto modelo Europeu)

Indicação do consumo médio 
de combustível

Este modo indica o consumo médio de 
combustível através do cálculo do 
consumo total de combustível e da 
distância total percorrida desde a compra 
do veículo, desde que a bateria foi ligada 
após ter sido desligada ou desde a 
colocação dos dados a zero. O consumo 
médio de combustível será calculado e 
indicado em cada minuto.

Autonomia

km

NOTA

• Mesmo que o indicador de autonomia 
indique uma quantidade suficiente 
para percorrer a distância pretendida, 
reabasteça o mais cedo possível se o 
nível de combustível for muito baixo 
ou se a luz avisadora de baixo nível de 
combustível ligar.

• O indicador não varia exceto se 
adicionar mais de 10 L de 
combustível.

• A autonomia é a distância 
aproximada que o veículo poderá 
percorrer até todos os segmentos do 
indicador do nível de combustível 
se desligarem.

• Se não houver informação anterior 
sobre o consumo de combustível, tal 
como após a compra do seu veículo 
ou a informação for eliminada 
quando os terminais da bateria 
forem desligados, a autonomia atual 
pode diferir da quantidade indicada.

*Alguns modelos.
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Tipo A

Tipo B 
(Modelo Europeu)

(Exceto modelo Europeu)

Para eliminar os dados indicados, 
pressione o botão INFO durante mais de 
1,5 segundos.
Após pressionar o botão INFO, será 
indicado - - - L/ 100 km durante cerca 
de 1 minuto antes do consumo de 
combustível ser recalculado e indicado.

Indicação do consumo instantâneo 
de combustível
Este modo indica o consumo instantâneo 
de combustível através do cálculo da 
quantidade de combustível consumida e 
da distância percorrida.

O consumo instantâneo de combustível será 
calculado e indicado a cada 2 segundos.

Tipo A

Tipo B 
(Modelo Europeu)

(Exceto modelo Europeu)

Quando tiver reduzido a velocidade do 
veículo para um valor igual a 5 km/h, será 
indicado - - - L/100 km\.

Indicação da velocidade média 
do veículo

Este modo indica a velocidade média do 
veículo, através do cálculo da distância 
percorrida e do tempo decorrido desde a 
última vez que os dados foram colocados 
a zero ou que a bateria foi ligada.
A velocidade média do veículo será 
calculada e indicada a cada 10 segundos.

Consumo

L/100km

Consumo

L/100km
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Tipo A

Tipo B 
(Modelo Europeu)

(Exceto modelo Europeu)

Para eliminar os dados indicados, 
pressione o botão INFO durante mais de 
1,5 segundos. Após pressionar o botão 
INFO, será indicado - - - km/h durante 
cerca de 1 minuto antes da velocidade do 
veículo ser recalculada e indicada.

Modo de alarme de velocidade 
do veículo*

Neste modo, é indicada a definição atual 
para o alarme de velocidade do veículo.
Poderá alterar a velocidade a partir da 
qual o alarme é ativado.

O alarme de velocidade do veículo pode 
ser definido utilizando o botão INFO.

Velocidade

km/h

NOTA

A indicação do alarme de velocidade 
do veículo é ativada ao mesmo tempo 
que o sinal sonoro é ouvido. 
A velocidade definida do veículo 
pisca várias vezes.

NOTA

• Defina sempre a velocidade do 
veículo de acordo com o código de 
estrada do país onde se encontra. 
Verifique sempre a velocidade do 
veículo através do velocímetro. 

• A função de alarme de velocidade do 
veículo pode ser definida entre 30 e 
250 km/h.

km/h

km/h

Aviso de Velocidade

Tipo A

Tipo B

*Alguns modelos.
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O alarme de velocidade do veículo 
pode ser definido utilizando o 
seguinte procedimento.

Tipo A

1. Pressione o interruptor INFO no ecrã 
de alarme de velocidade. 

2. Selecione ON e pressione o interruptor 
INFO. 

3. Defina a velocidade do veículo, 
pressionando o botão INFO para cima 
ou para baixo e de seguida volte a 
pressioná-lo.

Tipo B

1. Pressione o botão INFO durante mais 
de 1,5 segundos. A velocidade do 
veículo pisca.

2. Pressione a parte para cima  ou para 
baixo  do botão INFO para selecionar 
a velocidade desejada do veículo.

3. Pressione o botão INFO durante mais 
de 1,5 segundos. A velocidade do 
veículo é indicada.

O alarme de velocidade do veículo pode 
ser cancelado utilizando o seguinte 
procedimento.

Tipo A

1. Pressione o interruptor INFO no ecrã 
de alarme de velocidade. 

2. Selecione OFF e pressione o 
interruptor INFO.

Tipo B

1. Pressione o botão INFO durante mais 
de 1,5 segundos. A velocidade do 
veículo pisca.

2. Pressione a parte para cima  ou para 
baixo  do botão INFO para 
selecionar - - - km/h. 

3. Pressione o botão INFO durante mais 
de 1,5 segundos. Será indicado - - -.

Indicação do Sistema de Assistente de 
Faixa de Rodagem/Sistema de Aviso de 
Saída de Faixa de Rodagem (LDWS) 
(Painel de instrumentos tipo A)*

É indicada a informação relativa ao 
Sistema de Assistente de Faixa de 
Rodagem/Sistema de Aviso de Saída de 
Faixa de Rodagem (LDWS). 
Consulte Sistema de Assistente de Faixa 
de Rodagem na página 4-168. 
Consulte Sistema de Aviso de Saída de 
Faixa de Rodagem (LDWS) na 
página 4-135.

Ecrã do Controlo da Velocidade de 
Cruzeiro de Radar Mazda (MRCC) 
(painel de instrumentos Tipo A)*

É indicada a informação relativa ao 
Controlo da Velocidade de Cruzeiro de 
Radar Mazda (MRCC).
Consulte Controlo da Velocidade de 
Cruzeiro de Radar Mazda (MRCC) na 
página 4-158.

*Alguns modelos.
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Ecrã do Sistema de Assistência ao 
Reconhecimento da Distância (DRSS) 
(Painel de instrumentos tipo A)*

É indicada a informação relativa ao 
Sistema de Assistência ao 
Reconhecimento da Distância (DRSS). 
Consulte Sistema de Assistência ao 
Reconhecimento da Distância (DRSS) na 
página 4-147.

Aviso (Indicação do Ecrã) (Painel de 
instrumentos tipo A)

É indicada uma mensagem para avisar o 
condutor sobre o estado de funcionamento 
do sistema assim como avarias ou 
anomalias.
Verifique a mensagem indicada.

Quando a luz avisadora principal no 
painel de instrumentos liga, é indicada no 
ecrã uma mensagem para avisar o 
condutor sobre as avarias do sistema. 

• A indicação no ecrã e a luz avisadora 
principal no painel de instrumentos 
são ligadas em simultâneo 
Isto significa a existência de avaria num 
sistema do veículo. Verifique a 
mensagem indicada no ecrã e consulte 
um reparador qualificado, recomendamos 
um Reparador Autorizado Mazda. 
Para mais informações, consulte os 
esclarecimentos sobre as luzes 
avisadoras/indicadoras, na secção de 
luzes avisadoras/indicadoras, que 
correspondam ao símbolo na parte 
superior do ecrã. Se não for indicada uma 
mensagem no ecrã, opere o interruptor 
INFO para visualizar o ecrã “Aviso”. 

• O símbolo relativo à luz avisadora na 
parte superior do ecrã é iluminado 
A razão para a ligação da luz avisadora 
no ecrã é explicada por baixo do símbolo. 
Para mais informações, consulte na 
respetiva secção as explicações sobre as 
luzes avisadoras/indicadoras. Tenha 
atenção que poderá existir uma avaria 
com o sistema do veículo. 

• Apenas é indicada uma mensagem 
no ecrã 
Isto não significa a existência de uma 
avaria. Verifique a mensagem indicada.

*Alguns modelos.
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Tipo A

(Exemplo de indicação no ecrã)
É indicado o seguinte:

A indicação no ecrã e a luz avisadora principal no painel de instrumentos são ligadas 
em simultâneo
Isto significa a existência de avaria num sistema do veículo. Verifique a mensagem 
indicada no ecrã e consulte um reparador qualificado, recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda. Para mais informações, consulte os esclarecimentos sobre as luzes 
avisadoras/indicadoras, na secção de luzes avisadoras/indicadoras, que correspondam ao 
símbolo na parte superior do ecrã. Se não for indicada uma mensagem no ecrã, opere o 
interruptor INFO para visualizar o ecrã “Aviso”.

Luzes Avisadoras/Indicadoras

As luzes avisadoras/indicadoras aparecem em qualquer uma das áreas preenchidas a cinzento

Parar o veículo 
numa zona 
seguraLuz avisadora 

principal
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Ecrã de informação

É indicada uma mensagem de estado de funcionamento do sistema ou de avaria.

• (Quando é indicado um símbolo e uma mensagem no ecrã) 
Para mais informações sobre os símbolos indicados na parte superior do ecrã, consulte a 
lista de indicações e procedimentos.

• (Quando apenas é indicada uma mensagem no ecrã) 
Siga as instruções indicadas no ecrã.

Se for indicado algum do conteúdo das seguintes ilustrações, poderá existir uma avaria no 
veículo. O procedimento varia consoante a indicação.
Verifique também as seguintes ilustrações.

Ação: Estacione imediatamente o veículo, observe o símbolo indicado na parte 
superior do ecrã, de seguida consulte “Indicações e procedimentos” onde está 
incluído o símbolo, de modo a conhecer o procedimento a adotar.

Ação: Consulte um Reparador Autorizado Mazda para inspecionar o seu veículo. Observe 
o símbolo indicado na parte superior do ecrã e consulte “Indicações e procedimentos” 
onde está incluído o símbolo, de modo a conhecer o procedimento a adotar.

Indicação no ecrã

Avaria no sistema de carga: 
O motor pode parar 

inesperadamente

Avaria da Direção Assistida: 
A operação da direção será 

bastante difícil.

Sistema 4WD de carga elevada: 
Avaria no sistema 4WD. Estacione 

o veículo num local seguro.

Indicação no ecrã

Avaria AT: A caixa de 
velocidades automática 

necessita de ser 
inspecionada.

Avaria no Sistema de 
Entrada Sem Chave: 

O Sistema de Entrada 
Sem Chave necessita de 

ser inspecionado.

Avaria no DPF: O Filtro 
de Partículas Diesel 

necessita de ser 
inspecionado.

Avaria no Sistema 4WD: 
Avaria no sistema 4WD. 

O Sistema 4WD necessita 
de ser inspecionado.

Parar o Veículo 
numa zona segura

Avaria da 
Direção 
Assistida

Sistema 4WD
de carga elevada

Avaria 
AT

Avaria no 
Sistema de Entrada 
Sem Chave

DPF

Avaria no 
DPF

Avaria no 
sistema 4WD
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Ação: Consulte um Reparador Autorizado Mazda para inspecionar o seu veículo.

Indicações e procedimentos

Indicação no ecrã

Avaria no Sistema de Monitorização do 
Ângulo Morto (BSM): 

O Sistema de Monitorização do Ângulo 
Morto (BSM) necessita de ser inspecionado.

Avaria no Sistema de 
Gestão da Bateria: 

O Sistema de Gestão da Bateria 
necessita de ser inspecionado.

Avaria no Sistema de Prioridade 
dos Travões: O Sistema de 

Prioridade dos Travões necessita 
de ser inspecionado.

Indicação no ecrã

Avaria no Sistema 
do Veículo: 

O Sistema do Veículo 
necessita de ser 
inspecionado.

Avaria no i-ELOOP: 
O Sistema i-ELOOP 

necessita de ser 
inspecionado.

Avaria no SBS: 
A Ajuda Inteligente à 

Travagem necessita de ser 
inspecionada.

Avaria no SCBS [Marcha 
em Frente]: A Ajuda 

Inteligente à Travagem 
em Cidade necessita de 

ser inspecionada.

Avaria no SCBS [Marcha-
Atrás]: A Ajuda Inteligente 

à Travagem em Cidade 
[Marcha-Atrás] necessita de 

ser inspecionada.

Indicador Luzes Avisadoras/Indicadoras Página

Luz Avisadora Principal 4-42

Luz Avisadora do Sistema de Travagem 4-42

Luz Avisadora do ABS 4-43

Luz Indicadora do Travão de Estacionamento Elétrico 4-44

Avaria no
BSM

Avaria no 
Sistema de Gestão 
da Bateria

Avaria no Sistema de 
Prioridade dos Travões

Avaria no 
Sistema do Veículo

Avaria no 
i-ELOOP

Avaria no 
SBS

SCBS 
<<<Blank Cell>>>
avaria

Avaria no 
SCBS 
Marcha-Atrás
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Indicador Luzes Avisadoras/Indicadoras Página

Luz Avisadora do Travão de Estacionamento Elétrico 4-44

Luz Avisadora/Indicação de Aviso do Sistema de Carga 4-45

Luz Avisadora do Óleo do Motor 4-45

Luz de Verificação do Motor 4-46

Luz Avisadora de Temperatura Elevada do Líquido de Arrefecimento do 
Motor (Vermelha)

4-46

Luz Avisadora i-stop (Amber)/Luz Indicadora i-stop (Verde) 4-47

Indicação do Sistema de Assistente de Faixa de Rodagem 4-48

Indicação do Sistema de Assistente de Faixa de rodagem OFF 4-49

Indicação do Sistema de Aviso de Saída de Faixa de Rodagem (LDWS) 4-49

Indicação do Sistema de Aviso de Saída de Faixa de Rodagem (LDWS) OFF 4-49

Luz avisadora 4WD 4-50

Luz Avisadora da Caixa de Velocidades Automática 4-51

Indicação de Avaria da Direção Assistida 4-52

Luz Avisadora dos Airbags / Pré-tensores dos Cintos de Segurança dos 
Bancos Dianteiros 4-52

Luz Avisadora de Baixo Nível de Combustível 4-53
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Indicador Luzes Avisadoras/Indicadoras Página

Luz Avisadora dos Cintos de Segurança 4-53

Indicação de Aviso de Porta Aberta 4-54

Indicação de Aviso de Tampa do Compartimento de Bagagens Aberta 4-55

Luz Avisadora 120 km/h 4-27

Indicação de Aviso de Velocidade do Veículo

Aviso de Baixo Nível do Líquido de Lavagem 4-55

Luz Avisadora do Sistema de Monitorização da Pressão dos Pneus 4-56

Indicação KEY 4-58

Luz Avisadora dos Faróis LED Adaptativos (Amber)/ Luz Indicadora (Verde) 4-60

Luz Avisadora (Amber)/Luz Indicadora (Verde) do Sistema de Controlo das 
Luzes de Máximos (HBC)

4-60

Luz Indicadora de Pré-Aquecimento 4-61

Indicação do Filtro de Partículas Diesel 4-61

Indicação da Chave Inglesa 4-62

Indicação de Aviso de Baixa Temperatura Ambiente 4-62
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Indicador Luzes Avisadoras/Indicadoras Página

Luz Indicadora TCS/DSC 4-63

Luz Indicadora TCS OFF 4-63

Luz Indicadora da Ajuda Inteligente à Travagem/Ajuda Inteligente à 
Travagem em Cidade (SBS/SCBS) desligada 4-63

Indicação de Aviso da Ajuda Inteligente à Travagem em Cidade (SCBS) 4-64

Indicação i-ELOO 4-64

Luz Indicadora de Baixa Temperatura do Líquido de Arrefecimento do 
Motor (Azul)

4-64

Indicador de Posição da Alavanca de Velocidades 4-64

Luz Indicadora das Luzes de Máximos 4-65

Luz Indicadora das Luzes de Mudança de Direção/Luzes de Emergência 4-65

Luz Indicadora de Segurança 4-65

Luz Avisadora (Amber)/Luz Indicadora (Verde) do Controlo da Velocidade 
de Cruzeiro de Radar Mazda (MRCC) 4-66

Luz Indicadora Principal da Velocidade de Cruzeiro (Amber)/Luz Indicadora 
da Velocidade de Cruzeiro Definida (Verde)

4-66

Indicação de Seleção do Modo 4-65

Indicação de Sistema de Monitorização do Ângulo Morto (BSM) OFF 4-67

Luz Indicadora de Luzes Ligadas 4-67
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Tipo B

Indicador Luzes Avisadoras/Indicadoras Página

Luz Avisadora de Farol LED 4-68

Luz Indicadora das Luzes de Nevoeiro Dianteiras 4-68

Luz Indicadora da Luz de Nevoeiro Traseira 4-68

Indicador Luzes Avisadoras/Indicadoras Página

Luz Avisadora Principal 4-42

Luz Avisadora do Sistema de Travagem 4-42

Luz Avisadora do ABS 4-43

Luz Indicadora do Travão de Estacionamento Elétrico 4-44

Luz Avisadora do Travão de Estacionamento Elétrico 4-44

Luz Indicadora de Pedido de Operação do Pedal do Travão 4-45

As luzes avisadoras/indicadoras aparecem em qualquer uma das áreas preenchidas a cinzento
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Indicador Luzes Avisadoras/Indicadoras Página

Luz Avisadora do Sistema de Carga da Bateria 4-45

Luz Avisadora do Óleo do Motor 4-45

Luz de Verificação do Motor 4-46

Luz Avisadora de Temperatura Elevada do Líquido de Arrefecimento do 
Motor (Vermelha)

4-46

Luz Avisadora i-stop (Amber)/Luz Indicadora i-stop (Verde) 4-47

Luz Avisadora de Sistema de Aviso de Saída de Faixa de Rodagem (LDWS) 4-49

Luz Indicadora de Sistema de Aviso de Saída de Faixa de 
Rodagem (LDWS) OFF

4-49

Luz Avisadora 4WD 4-50

Luz Avisadora da Caixa de Velocidades Automática 4-51

Luz Indicadora de Avaria da Direção Assistida 4-52

Luz Avisadora dos Airbags / Pré-tensores dos Cintos de Segurança dos 
Bancos Dianteiros

4-52

Luz Avisadora de Baixo Nível de Combustível 4-53

Luz Avisadora dos Cintos de Segurança 4-53

Luz Avisadora de Porta Aberta 4-54

Luz Avisadora 120 km/h 4-55

Indicação de Aviso de Velocidade do Veículo 4-27
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Indicador Luzes Avisadoras/Indicadoras Página

Luz Avisadora de Baixo Nível do Líquido de Lavagem 4-55

Luz Avisadora do Sistema de Monitorização da Pressão dos Pneus 4-56

Luz Avisadora KEY (Vermelha)/Luz Indicadora KEY (Verde) 4-58

Luz Avisadora (Amber)/Luz Indicadora (Verde) do Sistema de Controlo das 
Luzes de Máximos (HBC)

4-60

Luz Indicadora de Pré-Aquecimento 4-61

Luz Indicadora do Filtro de Partículas Diesel 4-61

Luz Indicadora da Chave Inglesa 4-62

Indicação de Aviso de Baixa Temperatura Ambiente 4-62

Luz Indicadora TCS/DSC 4-63

Luz Indicadora TCS OFF 4-63

Luz Indicadora de Baixa Temperatura do Líquido de Arrefecimento do 
Motor (Azul) 4-64

Indicador de Posição da Alavanca de Velocidades 4-64

Luz Indicadora das Luzes de Máximos 4-65

Luz Indicadora das Luzes de Mudança de Direção/Luzes de Emergência 4-65

Luz Indicadora de Segurança 4-65

Luz Indicadora Principal da Velocidade de Cruzeiro (Amber)/Luz Indicadora 
da Velocidade de Cruzeiro Definida (Verde)

4-66
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Luz Avisadora Principal

Tipo A

Indica quando é necessário avisar sobre a 
existência de avarias no sistema.
Verifique a mensagem indicada no ecrã e 
consulte um reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador Autorizado 
Mazda.

Tipo B

A luz liga continuamente se ocorrer um 
dos seguintes casos. Consulte um 
reparador qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

• Existe uma avaria no sistema de gestão 
da bateria.

• Existe uma avaria no interruptor do 
pedal dos travões.

(SKYACTIV-D 2.2)
• Existe uma avaria no controlo 

hidráulico do motor.
• Existe uma avaria na corrente de 

distribuição do motor.
• Existe uma avaria no aquecedor dos 

gases de recirculação.

Luz Avisadora do Sistema 
de Travagem

Esta luz avisadora possui as seguintes 
funções:
Esta luz avisadora liga quando o interruptor 
da ignição é colocado na posição ON e 
desliga quando o motor é ligado.

Indicador Luzes Avisadoras/Indicadoras Página

Indicação de Seleção do Modo 4-65

Luz Indicadora do Sistema de Monitorização do Ângulo Morto (BSM) OFF 4-67

Luz Indicadora de Luzes Ligadas 4-67

Luz Avisadora de Farol LED 4-68

Luz Indicadora das Luzes de Nevoeiro Dianteiras 4-68

Luz Indicadora da Luz de Nevoeiro Traseira 4-68
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A luz liga continuamente se ocorrer um 
dos seguintes casos. 

• Óleo dos travões insuficiente 

• Avaria no sistema de travagem. 

Se a luz avisadora do sistema de travagem 
se mantiver ligada, o nível óleo dos 
travões poderá estar baixo ou poderá 
haver uma avaria no sistema de travagem. 
Estacione o veículo imediatamente num 
local seguro e consulte um reparador 
qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

Luz Avisadora do ABS

Se a luz avisadora do ABS permanecer 
ligada quando estiver a conduzir, significa 
que a unidade de controlo do ABS detetou 
uma avaria do sistema. Se tal acontecer, os 
seus travões irão funcionar normalmente 
como se o veículo não estivesse equipado 
com sistema ABS.
Consulte um reparador qualificado o mais 
cedo possível, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.Não conduza com a luz avisadora do 

sistema de travagem ligada. Consulte 
um reparador qualificado o mais cedo 
possível para inspecionar os travões, 
recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda:
É perigoso conduzir com a luz 
avisadora dos travões ligada. Indica 
que os seus travões podem não 
funcionar de todo ou que podem 
falhar completamente a qualquer 
momento. Se a luz permanecer 
ligada, após verificar que o travão de 
estacionamento está totalmente 
libertado, inspecione imediatamente 
os travões.

Além disso, a eficácia da travagem 
pode diminuir por isso poderá 
necessitar de pressionar o pedal dos 
travões com mais força do que a 
normal para parar o veículo.

AVISO

CUIDADO

NOTA

Quando a bateria está descarregada e é 
utilizada uma ligação adicional a uma 
bateria auxiliar, verifica-se uma 
oscilação de regime do motor e a luz 
avisadora do ABS poderá ligar. Se isto 
ocorrer, é o resultado de um nível de 
carga da bateria reduzido e não 
significa a existência de avaria no 
sistema ABS.
Recarregue a bateria. 
Consulte Recarga da Bateria na 
página 6-41.
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Aviso do Sistema de Distribuição 
Eletrónica da Força de Travagem

Se a unidade de controlo do sistema de 
distribuição eletrónica da força de 
travagem detetar que algum componente 
não está a funcionar nas melhores 
condições, pode ativar simultaneamente a 
luz avisadora do ABS e do sistema de 
travagem. Provavelmente, a avaria estará 
relacionada com o sistema de distribuição 
eletrónica da força de travagem.

Luz Indicadora do Travão de 
Estacionamento Elétrico

Esta luz indicadora permanece ligada 
durante alguns segundos, quando a 
ignição é colocada na posição ON.
A luz liga quando o travão de 
estacionamento elétrico é aplicado e 
desliga quando o travão for libertado.
Se a luz permanecer ligada, mesmo se o 
interruptor do travão de estacionamento 
elétrico for operado, consulte um 
reparador autorizado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

Quando a luz pisca

A luz pisca se o travão de estacionamento 
elétrico tiver uma avaria. Se a luz ficar a 
piscar, mesmo se o interruptor do travão 
de estacionamento elétrico for operado, 
consulte um reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador Autorizado 
Mazda o mais cedo possível.

Luz Avisadora do Travão de 
Estacionamento Elétrico

Esta luz avisadora permanece ligada 
durante alguns segundos quando a ignição 
é colocada na posição ON.

Não conduza com as luzes avisadoras 
do sistema de travagem e do ABS 
ligadas. Solicite o reboque do veículo 
e dirija-se a um reparador qualificado 
para inspecionar os travões o mais 
cedo possível, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda:
É perigoso conduzir com as luzes 
avisadoras do sistema de travagem e 
do ABS ligadas em simultâneo.
Quando ambas as luzes estão ligadas, 
as rodas traseiras podem bloquear 
mais rapidamente que o habitual 
numa paragem de emergência.

AVISO
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A luz avisadora liga se o sistema estiver 
avariado. Solicite a inspeção do seu 
veículo num reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda.

Luz Indicadora de Pedido de 
Operação do Pedal do Travão 
(Tipo B)

Esta luz indicadora permanece ligada 
durante alguns segundos, quando a 
ignição é colocada na posição ON.
A luz liga quando o travão de 
estacionamento elétrico é solto utilizando 
o interruptor do travão de estacionamento 
elétrico sem pressionar o pedal do travão.

Luz Avisadora/Indicação de 
Aviso do Sistema de Carga

Esta luz avisadora liga quando o 
interruptor da ignição é colocado na 
posição ON e desliga quando o motor 
é ligado.

Se a luz avisadora/indicação ligar durante 
a condução do veículo, significa a 
existência de uma avaria no alternador ou 
no sistema de carga.
Conduza o veículo para o lado da estrada 
e, estacione em segurança afastado da via 
de circulação. Consulte um reparador 
qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

Luz Avisadora/Indicação de 
Aviso do Óleo do Motor

Esta luz avisadora liga quando o interruptor 
da ignição é colocado na posição ON e 
desliga quando o motor é ligado.

Esta luz avisadora indica que a pressão do 
óleo do motor é baixa. 
Para SKYACTIV-D 2.2, a luz avisadora 
do óleo do motor também liga se o óleo 
estiver extremamente deteriorado.

Não conduza com a luz avisadora do 
sistema de carga da bateria ligada pois o 
motor poderá desligar inesperadamente.

Não mantenha o motor ligado se a 
pressão do óleo for baixa. Caso 
contrário, poderá resultar em graves 
danos no motor.

CUIDADO

CUIDADO
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Se ligar durante a condução do veículo:

1. Conduza o veículo para o lado da 
estrada e estacione em segurança numa 
superfície horizontal afastado da via de 
circulação.

2. Desligue o motor e espere 5 minutos para 
o óleo drenar de volta para o cárter.

3. Inspecione o nível do óleo do motor 
(página 6-30). Se for baixo, adicione a 
quantidade apropriada de óleo do 
motor tendo atenção para não adicionar 
demasiado óleo.

4. Ligue o motor e verifique a luz 
avisadora.

Se a luz permanecer ligada mesmo depois 
do nível de óleo estar normal ou depois de 
acrescentar óleo, desligue imediatamente 
o motor e solicite o reboque do seu 
veículo e dirija-se a um reparador 
qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

Luz de Verificação do Motor

Esta luz indicadora liga quando o 
interruptor da ignição é colocado na 
posição ON e desliga quando o motor é 
ligado.

Se esta luz ligar enquanto conduz, o seu 
veículo pode ter uma avaria. É importante 
que tenha atenção às condições de 
condução quando a luz ligou, consulte um 
reparador qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

A luz avisadora de verificação do motor 
pode ligar nos seguintes casos:
• (SKYACTIV-G 2.0, 

SKYACTIV-G 2.5) 
O nível de combustível está muito 
baixo ou o depósito está quase vazio.

• O sistema elétrico do motor está 
avariado.

• O sistema de controlo de emissões está 
avariado.

Se a luz avisadora de verificação do 
motor permanecer ligada ou piscar 
continuamente (SKYACTIV-G 2.0, 
SKYACTIV-G 2.5), não conduza a alta 
velocidade e consulte um reparador 
qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

Luz Avisadora de Temperatura 
Elevada do Líquido de 
Arrefecimento do Motor 
(Vermelha)

Quando a ignição é colocada na posição 
ON, a luz liga momentaneamente e de 
seguida desliga.

A luz pisca quando a temperatura do 
líquido de arrefecimento do motor 
for extremamente elevada e liga 
permanentemente quando a temperatura 
do líquido de arrefecimento do motor 
aumentar ainda mais.

Não mantenha o motor ligado se o nível 
de óleo for baixo. Caso contrário, poderá 
resultar em graves danos no motor.

CUIDADO
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Procedimento

Luz a piscar

Conduza cuidadosamente para reduzir a 
carga do motor até encontrar um local 
seguro para parar o veículo e permita que 
o motor arrefeça.

Luz ligada permanentemente

A luz ligada permanentemente significa a 
possibilidade de sobreaquecimento. 
Estacione imediatamente o veículo num 
local seguro e desligue o motor.
Consulte Sobreaquecimento (página 7-26).

Luz Avisadora i-stop (Amber)/
Luz Indicadora i-stop (Verde)*

Para assegurar uma utilização segura e 
confortável do veículo, o sistema i-stop 
monitoriza constantemente as operações 
do condutor, o ambiente interior e exterior 
do veículo, o seu estado de funcionamento 
e utiliza a luz avisadora i-stop (amber) e a 
luz indicadora i-stop (verde) para 
informar o condutor sobre os vários 
cuidados e avisos.

Luz avisadora i-stop (amber)
Quando está ligada
• A luz liga quando o interruptor da 

ignição é colocado na posição ON e 
desliga quando o motor é ligado.

• A luz liga quando o interruptor i-stop 
OFF é pressionado e o sistema é 
desligado.

• A luz liga se as seguintes operações 
forem efetuadas quando o motor ao 
ralenti está desligado. Nestes casos, o 
motor não torna a ligar automaticamente 
para garantir a segurança. Ligue o motor 
utilizando o método normal.
• Abertura do capot.
• (Modelo Europeu) 

O cinto do condutor não está colocado 
e a porta do condutor está aberta.

• (Exceto modelo Europeu) 
(Caixa de velocidades manual) 
Com a alavanca das velocidade 
numa posição diferente de ponto-
morto, o cinto de segurança do 
condutor não está colocado e a porta 
do condutor está aberta. 
(Caixa de velocidades automática) 
Com a alavanca das velocidade na 
posição D ou M (não no modo 
segunda velocidade fixa), o cinto de 
segurança do condutor não está 
colocado e a porta do condutor 
está aberta.

Não conduza o veículo com a luz 
avisadora de temperatura elevada do 
líquido de arrefecimento do motor 
ligada. Caso contrário poderá danificar 
o motor.

CUIDADO

NOTA

Em veículos equipados com o ecrã 
central, o estado do funcionamento do 
i-stop é indicado no ecrã de controlo 
do estado de monitorização de 
combustível. 
Consulte Ecrã de Controlo de Estado 
na página 4-114.

*Alguns modelos.
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• Um problema no sistema pode ser 
indicado nas seguintes condições. 
Solicite a inspeção do seu veículo num 
reparador qualificado, recomendamos 
um Reparador Autorizado Mazda.

• A luz não liga quando a ignição é 
colocada na posição ON.

• A luz continua ligada, apesar de o 
interruptor de i-stop OFF ter sido 
pressionado com o motor em 
funcionamento.

Quando pisca

A luz continua a piscar se o sistema 
estiver avariado. Solicite a inspeção do 
seu veículo num reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador Autorizado 
Mazda.

Luz indicadora i-stop (verde)

Quando está ligada

• A luz liga quando o motor ao ralenti é 
desligado e desliga quando o motor é 
novamente ligado.

• (Exceto modelo Europeu) 
A luz liga quando as condições de 
paragem do motor ao ralenti são 
reunidas enquanto o veículo é 
conduzido.

Quando pisca

• (Caixa de velocidades manual) 
A luz pisca quando a alavanca das 
velocidades é deslocada para uma 
posição diferente de ponto-morto, 
enquanto o motor ao ralenti é 
desligado, de modo a notificar o 
condutor que o motor ao ralenti está 
desligado. Ao pressionar o pedal da 
embraiagem, o motor liga de novo 
automaticamente e a luz desliga.

• (Modelo Europeu) 
A luz pisca quando a porta do condutor 
for aberta enquanto o motor ao ralenti é 
desligado, de modo a notificar o 
condutor que o motor ao ralenti foi 
desligado. Desliga quando a porta do 
condutor é fechada.

• (Exceto modelo Europeu) 
(Caixa de velocidades automática) 
A luz pisca se o veículo for parado mas 
o pedal dos travões não for pressionado 
com força suficiente. Pressione o pedal 
dos travões com um pouco mais de 
força, pois a força do pedal pode ser 
insuficiente.

Indicação do Sistema de 
Assistente de Faixa de 
Rodagem (Tipo A)*

Enquanto o sistema estiver em stand-by, 
conduza o veículo no centro da faixa de 
rodagem. Quando todas as seguintes 
condições estiverem reunidas, o sistema 
de assistente de faixa de rodagem é 
indicado no ecrã multi-informação e o 
sistema torna-se operacional.

O sistema de assistente de faixa de 
rodagem (estado stand-by) é indicado no 
ecrã multi-informação e o sistema entra 
em stand-by.

*Alguns modelos.
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Indicação do Sistema de Aviso de 
Saída de Faixa de Rodagem 
(LDWS) (Tipo A)*

Quando o Sistema de Aviso de Saída de 
Faixa de Rodagem (LDWS) for ligado, a 
indicação LDWS será visualizada.

Luz Avisadora do Sistema de 
Aviso de Saída de Faixa de 
Rodagem (LDWS) (Tipo B)*

Esta luz avisadora liga, durante alguns 
segundos, quando o interruptor da ignição 
é colocado na posição ON.
A luz indicadora pisca quando o sistema 
determina que o veículo poderá estar a 
sair da sua faixa de rodagem.

Indicação do Sistema de 
Assistente de Faixa de Rodagem 
OFF (Tipo A)*

Pressione o interruptor do Sistema de 
assistente de Faixa de Rodagem para 
cancelar o Sistema de Assistente de Faixa 
de Rodagem. É visualizada a indicação de 
Sistema de Assistente de Faixa de 
Rodagem OFF.
Se a indicação permanecer visualizada, 
apesar de o interruptor do Sistema do 
assistente de Faixa de Rodagem ter sido 
operado, tal indica um problema no 
sistema. Solicite a inspeção do seu veículo 
num reparador qualificado, recomendamos 
um Reparador Autorizado Mazda.

NOTA

Quando a configuração da assistência 
ao funcionamento da direção tiver sido 
definida para não operacional, o 
sistema de assistente de faixa de 
rodagem não é indicado.

Utilize sempre pneus nas quatro rodas 
com o tamanho especificado, do 
mesmo fabricante, marca e com o 
mesmo piso. Adicionalmente, não 
utilize pneus com padrões de desgaste 
significativamente diferentes no 
mesmo veículo. Se forem utilizados 
tais pneus inapropriados, o Sistema de 
Assistente de Faixa de Rodagem 
poderá não funcionar normalmente.

CUIDADO

*Alguns modelos.
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Luz Indicadora/Indicação de 
Sistema de Aviso de Saída de 
Faixa de Rodagem (LDWS) OFF*

Tipo A

Pressione o interruptor LDWS para 
cancelar o LDWS. É visualizada a 
indicação de LDWS OFF.
Se a indicação permanecer visualizada, 
apesar de o interruptor do LDWS ter sido 
operado, tal indica um problema no 
sistema. Solicite a inspeção do seu 
veículo num reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda.

Tipo B

Esta luz indicadora liga, durante alguns 
segundos, quando o interruptor da ignição 
é colocado na posição ON.
Um problema no sistema pode ser 
indicado nas seguintes condições. Solicite 
a inspeção do seu veículo num reparador 
qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

• A luz não liga quando a ignição é 
colocada na posição ON.

• Permanece ligada apesar de o 
interruptor de LDWS ter sido 
desligado.

Luz Avisadora/Indicação de 
Aviso 4WD*

Tipo A
A indicação de aviso será exibida nas 
seguintes condições;
• Existe uma anomalia com o 

sistema 4WD.
• Existe uma diferença demasiado 

excessiva do raio dos pneus entre os 
eixos dianteiro e traseiro.

• A temperatura do óleo do diferencial é 
invulgarmente elevada.

• Existe uma diferença elevada contínua 
entre as velocidades de rotação das 
rodas dianteiras e traseiras, como por 
exemplo quando o veículo tenta sair de 
uma superfície com gelo, ou ao tentar 
retirar o veículo da lama, areia ou 
condições semelhantes.

• Utilize sempre pneus nas quatro 
rodas com o tamanho especificado, 
do mesmo fabricante, marca e com 
o mesmo piso. Adicionalmente, não 
utilize pneus com padrões de 
desgaste significativamente 
diferentes no mesmo veículo. 
Se forem utilizados tais pneus 
inapropriados, o LDWS poderá não 
funcionar normalmente.

• Quando é utilizado um pneu 
sobressalente, o sistema pode não 
funcionar normalmente.

CUIDADO

*Alguns modelos.
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Quando for indicado “Avaria do 
sistema 4WD”

Consulte um reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda.

Quando for indicado “Carga elevada 
do sistema 4WD”

Estacione o veículo num local seguro. 
Após alguns instantes, se a indicação 
desaparecer, poderá continuar a conduzir. 
Se a indicação não desaparecer, consulte 
um técnico qualificado, recomendamos 
um Reparador Autorizado Mazda.

Tipo B

Esta luz avisadora permanece ligada 
durante alguns segundos quando a ignição 
é colocada na posição ON.

A luz avisadora liga ou pisca nas 
seguintes condições:

• Liga se existir uma anomalia com o 
sistema 4WD.

• Liga se existir uma diferença 
demasiado excessiva do raio dos pneus 
entre os eixos dianteiro e traseiro.

• Pisca quando a temperatura do óleo do 
diferencial é invulgarmente elevada.

• Pisca quando existe uma diferença 
elevada contínua entre as velocidades 
de rotação das rodas dianteiras e 
traseiras, como por exemplo quando o 
veículo tenta sair de uma superfície 
com gelo, ou ao tentar retirar o veículo 
da lama, areia ou condições 
semelhantes.

Quando está ligada

Se a luz avisadora 4WD ligar, consulte um 
técnico qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

Quando pisca

Estacione o veículo num local seguro. 
Após alguns instantes, se a luz avisadora 
parar de piscar, poderá continuar a 
conduzir. Se a luz não parar de piscar, 
consulte um técnico qualificado, 
recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda.

Luz Avisadora/Indicação de 
Aviso da Caixa de Velocidades 
Automática*

Tipo B

Esta luz avisadora permanece ligada 
durante alguns segundos quando a ignição 
é colocada na posição ON.

Tipo A/Tipo B

A luz/indicação liga se existir uma avaria 
na caixa de velocidades.

Se a luz avisadora/indicação de aviso 
da caixa de velocidades automática 
ligar, então significa que existe uma 
avaria elétrica na caixa de velocidades. 
Se continuar a conduzir o seu Mazda 
nestas condições poderá danificar a 
caixa de velocidades. Consulte um 
reparador qualificado o mais cedo 
possível, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

CUIDADO

*Alguns modelos.
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Luz Indicadora/Indicação de 
Avaria da Direcção Assistida

Tipo B

Esta luz indicadora liga quando o interruptor 
da ignição é colocado na posição ON e 
desliga quando o motor é ligado.

Tipo A/Tipo B

A luz indicadora/indicação de aviso de 
avaria da direção assistida liga ou pisca se 
existir uma avaria com a direção assistida 
quando o motor está ligado.
Se a luz indicadora/indicação de aviso 
ligar ou piscar, estacione imediatamente o 
veículo num local seguro e desligue o 
motor.
Se a luz indicadora/indicação de aviso não 
desligar mesmo que seja possível ligar 
novamente o motor, consulte um 
reparador qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

Luz Avisadora dos Airbags/Pré-
tensores dos Cintos de Segurança 
dos Bancos Dianteiros

Se os sistemas airbag/pré-tensores dos 
cintos de segurança estiverem 
operacionais, a luz avisadora liga quando 
o interruptor da ignição estiver na posição 
ON ou quando o motor de arranque é 
acionado. A luz avisadora desliga, após 
um certo período de tempo.

NOTA

• Se a luz indicadora/indicação de 
aviso ligar ou piscar, a direção 
assistida não irá funcionar 
normalmente. Se isto acontecer, 
continua a ser possível operar o 
volante, contudo, irá sentir a direção 
mais pesada e, ocasionalmente, uma 
certa vibração quando o volante é 
manobrado.

• Rodar repetidamente o volante para 
a esquerda e para a direita com o 
veículo parado ou em movimento 
extremamente lento irá provocar a 
passagem do sistema da direção 
assistida ao modo de proteção, 
fazendo sentir a direção mais 
pesada, não significando contudo a 
existência de avaria. Se tal 
acontecer, estacione o veículo com 
segurança e espere alguns minutos 
para o sistema voltar à normalidade.
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Quando a luz liga de forma intermitente, 
permanece ligada ou não liga de todo com 
o interruptor da ignição na posição ON, 
indica a existência de uma avaria no 
sistema. Se ocorrer algum destes 
sintomas, consulte um Reparador 
Autorizado Mazda o mais cedo possível. 
O sistema pode não funcionar em caso de 
acidente.

Luz Avisadora de Baixo Nível 
de Combustível

Esta luz avisadora assinala se o depósito 
de combustível está prestes a ficar vazio.
Reabasteça o mais cedo possível.

Luz Avisadora dos Cintos 
de Segurança

Banco do condutor

Banco do passageiro dianteiro

A luz avisadora dos cintos de segurança 
liga se o banco do condutor ou do 
passageiro dianteiro estiver ocupado e se 
o cinto de segurança não estiver colocado 
com a ignição na posição ON.

Avisador do cinto de segurança

Banco dianteiro

Se o veículo for conduzido com os cintos 
de segurança do condutor e do passageiro 
dianteiro não colocados, a luz avisadora 
dos cintos de segurança liga e é emitido 
um sinal de aviso.

Nunca modifique os sistemas airbags/
pré-tensores e consulte sempre um 
reparador qualificado, recomendamos 
um Reparador Autorizado Mazda para 
efetuar as reparações e a manutenção 
dos sistemas:
É perigoso modificar os componentes 
ou ligações do sistema. Um airbag/
pré-tensor poderá ser ativado ou ficar 
inoperacional acidentalmente, o que 
pode causar ferimentos graves ou até 
a morte.

AVISO

Ar condicionado
Ar Condicionado 
Totalmente 
Automático

Tipo Manual
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Se o cinto de segurança do condutor ou do 
passageiro dianteiro for retirado (apenas 
quando o banco do passageiro dianteiro está 
ocupado) e o veículo for conduzido a uma 
velocidade superior a 20 km/h, a luz avisa-
dora pisca e é emitido um sinal sonoro. 
Após um curto período de tempo, a luz avi-
sadora pára de piscar, mas permanece ligada 
continuamente, enquanto o sinal sonoro é 
desativado. Se um cinto de segurança per-
manecer não colocado, a luz avisadora pisca 
e o sinal sonoro será ativado novamente 
durante um certo período de tempo.

Enquanto um cinto de segurança não for 
colocado ou não tiver decorrido um certo 
período de tempo, o sinal sonoro 
continuará a ser emitido mesmo que o 
veículo desacelere para uma velocidade 
inferior a 20 km/h.

Banco traseiro*
Se os cintos de segurança do banco 
traseiro não forem colocados quando a 
ignição estiver na posição ON, o condutor 
e o passageiro serão informados através 
das luzes avisadoras.

As luzes avisadoras possuem dois tons de 
cor. Quando o cinto de segurança não está 
colocado, a luz avisadora liga com a cor 
vermelha. Quando o cinto de segurança 
está colocado, a luz liga com a cor verde. 
As luzes avisadoras operam mesmo 
quando não existem passageiros no banco 
traseiro. O sinal de aviso apenas é emitido 
se um cinto de segurança for retirado após 
ter sido colocado.

Luz Avisadora/Indicação de 
Aviso de Porta Aberta

NOTA

• Se o cinto de segurança do condutor 
ou do passageiro dianteiro for 
retirado após a desativação do sinal 
sonoro (a luz avisadora permanece 
ligada) e a velocidade do veículo for 
superior a 20 km/h, a luz avisadora 
pisca e o sinal sonoro será 
novamente ativado.

• A colocação de objetos pesados no 
banco do passageiro dianteiro 
poderá acionar a operação da 
função de aviso do cinto de 
segurança do passageiro dianteiro, 
consoante o peso do objeto.

• Para permitir o funcionamento 
correto do sensor de peso do banco 
do passageiro dianteiro, não 
coloque uma almofada adicional no 
banco do passageiro dianteiro. 
O sensor poderá não funcionar 
corretamente devido à possibilidade 
de interferência no sensor causada 
pela almofada adicional no banco.

• Quando uma criança de pequena 
estatura se senta no banco do 
passageiro dianteiro, é possível que 
a luz avisadora não funcione.

NOTA

Se os cintos de segurança do banco 
traseiro não forem colocados num 
durante um período especificado de 
tempo após ligar o motor, todas as 
luzes avisadoras desligam.

Ar condicionado
Ar Condicionado 
Totalmente 
Automático

Tipo Manual

Tipo A

*Alguns modelos.
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Tipo A

Esta indicação de aviso liga quando 
alguma porta não estiver bem fechada.
Feche as portas corretamente antes de 
conduzir o veículo.

Tipo B

Esta luz avisadora liga quando alguma 
porta ou a tampa do compartimento de 
bagagens não estiver bem fechada.
Feche as portas e a tampa do 
compartimento de bagagens corretamente 
antes de conduzir o veículo.

Indicação de Aviso de Tampa do 
Compartimento de Bagagens 
Aberta (Painel de instrumentos 
tipo A)*

Esta indicação de aviso liga quando a 
tampa do compartimento de bagagens não 
estiver bem fechada.
Feche a tampa do compartimento de 
bagagens corretamente antes de conduzir 
o veículo.

Luz Avisadora 120 km/h*

Quando a ignição é colocada na posição 
ON, a luz avisadora 120 km/h liga e de 
seguida desliga após alguns segundos.
A luz avisadora 120 km/h liga quando a 
velocidade do veículo excede os 120 km/h.

Luz Avisadora de Baixo Nível do 
Líquido de Lavagem*

Tipo B 

Esta luz avisadora permanece ligada 
durante alguns segundos quando a ignição 
é colocada na posição ON. 

Tipo A/Tipo B 

Esta luz avisadora/indicação de aviso 
indica a existência de pouca quantidade 
de líquido de lavagem no reservatório. 
Adicione líquido de lavagem 
(página 6-34).

Tipo B

*Alguns modelos.
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Luz Avisadora do Sistema de 
Monitorização da Pressão dos 
Pneus*

Esta luz avisadora liga, durante alguns 
segundos, quando o interruptor da ignição 
é colocado na posição ON.

A luz avisadora liga e é ouvido um sinal 
sonoro quando a pressão em pelo menos 
um pneu for demasiado baixa e pisca 
quando existe uma avaria no sistema.

Se a luz avisadora do sistema de 
monitorização da pressão dos pneus 
ligar ou piscar, ou se for ouvido o 
sinal sonoro, diminua imediatamente 
a velocidade do veículo e evite 
manobras e travagens bruscas:
Se a luz avisadora do sistema de 
monitorização da pressão dos pneus 
ligar ou piscar, ou se o sinal sonoro 
for ouvido, é perigoso conduzir o 
veículo a alta velocidade ou efetuar 
manobras ou travagens bruscas. 
O comportamento do veículo pode 
piorar e resultar num acidente.
Para determinar se um pneu está 
furado ou possui uma pequena fuga, 
coloque-se numa posição segura onde 
possa verificar visualmente a 
condição do pneu, e determinar se 
possui ar suficiente para prosseguir 
viagem até à estação de serviço mais 
próxima e a um reparador 
qualificado para inspecionar o 
sistema, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

Não ignore a luz avisadora TPMS:
É perigoso ignorar a luz avisadora 
TPMS, mesmo que conheça o motivo 
pelo qual a luz está ligada. Resolva o 
problema o mais cedo possível antes 
de se tornar numa situação mais 
grave que possa originar a uma falha 
do pneu e consequentemente a um 
grave acidente.

AVISO

*Alguns modelos.
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Luz avisadora/Sinal sonoro

Quando luz avisadora liga e é ouvido um 
sinal sonoro (cerca de 3 segundos), a 
pressão é demasiado baixa em um ou 
mais pneus.

Ajuste a pressão dos pneus para a pressão 
correta e efetue a inicialização do TPMS. 
Consulte as especificações na 
(página 9-10).

Se a luz avisadora ligar novamente após o 
ajuste da pressão dos pneus e a realização 
da inicialização do TPMS, poderá ter um 
pneu furado. Substitua o pneu furado pelo 
pneu sobressalente temporário 
(página 7-15).

Luz avisadora a piscar

Se o sistema de monitorização da pressão 
dos pneus estiver avariado, a luz avisadora 
da pressão dos pneus pisca durante 
1 minuto quando a ignição é colocada na 
posição ON e de seguida permanece 
ligada continuamente. Solicite a inspeção 
do seu veículo num reparador qualificado 
o mais cedo possível, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

NOTA

• Ajuste a pressão dos pneus quando 
estiverem frios. A pressão dos 
pneus varia de acordo com a 
temperatura, portanto deixe o 
veículo em repouso durante 1 hora 
ou conduza apenas uma distância 
igual ou inferior a 1,6 km antes de 
ajustar a pressão. Quando a pressão 
é ajustada com os pneus quentes à 
pressão especificada, a luz 
avisadora/sinal sonoro do TPMS 
poderá ligar após o arrefecimento 
dos pneus devido à consequente 
diminuição da pressão para um 
valor inferior à especificação. 
Adicionalmente, uma luz avisadora 
TPMS ligada, resultante da 
diminuição da pressão dos pneus 
causada por uma baixa temperatura 
ambiente, irá permanecer ligada 
mesmo que a temperatura ambiente 
aumente. Neste caso, será 
necessário ajustar a pressão. Se a 
luz avisadora TPMS ligar devido a 
uma diminuição da pressão do 
pneu, verifique e ajuste a pressão.

NOTA

• Os pneus podem perder ar 
naturalmente ao longo do tempo e o 
TPMS não pode avisar se os pneus 
estão a perder ar ou se existe algum 
pneu furado. Contudo, quando 
encontrar um pneu vazio num 
conjunto de quatro - significa a 
existência de um problema; deverá 
solicitar a ajuda de uma pessoa para 
conduzir o veículo lentamente para a 
frente de modo a poder inspecionar a 
existência de cortes ou alguma peça 
metálica a furar a banda de rodagem 
ou a parede lateral do pneu. Coloque 
algumas gotas de água na haste da 
válvula para verificar se existe 
formação de bolhas, significando a 
existência de avaria na válvula. As 
fugas de ar devem ser reparadas de 
uma forma mais eficiente do que 
simplesmente adicionar ar a um pneu 
avariado, pois as fugas de ar são 
perigosas - consulte um reparador 
qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.
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Luz Avisadora/Indicação de 
Aviso (Vermelha)/Luz Indicadora 
(Verde) KEY

Tipo A

É indicado “Avaria no Sistema de 
Entrada Sem Chave”

Esta mensagem é indicada se o sistema de 
entrada de chave avançada e o botão de 
arranque do motor estiverem avariados.
Consulte um reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador Autorizado 
Mazda.

É indicado “Desligar Interruptor Ignição”

Esta mensagem é indicada quando a porta 
do condutor é aberta sem que a ignição 
seja colocada na posição off.

É indicado “Chave não encontrada”
Esta mensagem é indicada, quando 
qualquer uma das seguintes operações é 
realizada com a chave fora do raio de 
alcance, ou colocada em zonas no interior 
do habitáculo, onde seja difícil a sua 
deteção.
• O botão de arranque do motor é 

pressionado com a ignição na posição off.
• A ignição foi colocada na posição ON.
• Todas as portas são fechadas e o 

interruptor da ignição continua na 
posição Off

“Mantenha a chave junto do botão de 
arranque do motor” é visualizado
Esta mensagem é indicada, quando qualquer 
uma das seguintes operações é realizada 
com a chave fora do raio de alcance, ou 
colocada em zonas no interior do habitáculo, 
onde seja difícil a sua deteção.
• O botão de arranque do motor é 

pressionado com a ignição na posição off.
• O pedal do travão é pressionado com a 

ignição desligada
É indicado “Pilha da Chave está fraca”
Esta mensagem é indicada quando o nível 
de carga restante da bateria da chave é 
baixo e a ignição é comutada da posição 
on para a posição off.

Tipo B
Este indicador possui duas cores.

Se a mensagem acima for indicada, ou 
se a luz indicadora do botão de 
arranque do motor (amber) piscar, o 
motor poderá não ligar. Se não for 
possível ligar o motor, tente ligá-lo 
através do procedimento de 
emergência e solicite a inspeção do 
veículo o mais cedo possível num 
reparador qualificado, recomendamos 
um Reparador Autorizado Mazda.
Consulte Operação de Emergência 
para Ligar o Motor na página 4-10.

CUIDADO

NOTA

Como a chave utiliza ondas de rádio de 
baixa intensidade, o Sinal de Aviso de 
Chave Retirada do Veículo pode ser 
ativado se a chave for transportada 
juntamente com um objeto de metal ou 
se for colocada numa zona de fraca 
receção de sinal.
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Luz Avisadora KEY (Vermelha)

Quando está ligada
Se ocorrer alguma avaria no sistema de 
entrada sem chave, a luz liga 
continuamente.

Quando pisca

• Se ocorrer um dos seguintes casos, a luz 
avisadora KEY (vermelha) pisca para 
informar o condutor que a ignição não 
poderá ser comutada da posição OFF.

• A pilha da chave está descarregada.
• A chave está fora do raio de alcance.
• A chave está colocada numa zona 

com pouca captação de sinal pelo 
sistema (página 3-7).

• Existe uma chave de outro 
fabricante idêntica à chave do seu 
veículo no raio de alcance do 
sistema.

• Nas seguintes condições, a luz avisadora 
KEY (vermelha) pisca continuamente 
quando o botão de arranque do motor 
não foi pressionado para a posição OFF 
para avisar o condutor que a chave não 
foi retirada. A luz avisadora KEY 
(vermelha) pára de piscar quando a 
chave voltar para o interior do veículo: 
A ignição não foi comutada para a 
posição OFF e todas as portas e a tampa 
do compartimento de bagagens são 
fechadas após retirar a chave do veículo.

Luz Indicadora KEY (Verde)

Quando está ligada
Quando o pedal dos travões for 
pressionado, o sistema confirma se a 
chave correta está no interior do veículo, a 
luz indicadora KEY (verde) liga e o motor 
pode ser ligado (página 4-3).
Quando pisca
Quando a ignição é comutada da posição 
ON para off, a luz indicadora KEY 
(verde) pisca durante aproximadamente 
30 segundos indicando que o nível de 
carga remanescente da pilha é reduzido. 
Substitua a pilha por uma nova antes que a 
chave se torne inutilizável. 
Consulte Substituição da Pilha da Chave 
na página 6-42.

Se a luz indicadora KEY ligar ou se a 
luz indicadora do botão de arranque do 
motor (amber) piscar, o motor poderá 
não ligar. Se não for possível ligar o 
motor, tente ligá-lo através do 
procedimento de emergência e solicite 
a inspeção do veículo o mais cedo 
possível num Reparador Autorizado 
Mazda.
Consulte Operação de Emergência 
para Ligar o Motor na página 4-10.

CUIDADO

NOTA

Como a chave utiliza ondas de rádio de 
baixa intensidade, o Sinal de Aviso de 
Chave Retirada do Veículo pode ser 
ativado se a chave for transportada 
juntamente com um objeto de metal ou 
se for colocada numa zona de fraca 
receção de sinal.
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Luz Avisadora dos Faróis LED 
Adaptativos (Amber)/ Luz 
Indicadora (Verde) (Tipo A)*

Luz Avisadora dos Faróis LED 
Adaptativos (Amber)

Quando está ligada

Quando a ignição é colocada na posição 
ON, a luz avisadora liga e de seguida 
desliga após alguns segundos. A luz 
avisadora liga se a área do para-brisas em 
frente à câmara de deteção dianteira 
(FSC) estiver embaciada ou obstruída. 
Esta luz liga se existir uma avaria nos 
faróis LED adaptativos. Solicite a 
inspeção do seu veículo num reparador 
qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

Luz Indicadora dos Faróis LED 
Adaptativos (Verde)

Esta luz indicadora liga quando o sistema 
está a funcionar e desliga quando o 
sistema é cancelado.

Luz Avisadora HBC (Amber)/
Luz Indicadora HBC (Verde)*

Luz avisadora HBC (Amber)

Quando está ligada

Quando a ignição é colocada na posição 
ON, a luz avisadora liga e de seguida 
desliga após alguns segundos. A luz 
avisadora liga se a área do para-brisas em 
frente à câmara de deteção dianteira 
(FSC) estiver embaciada ou obstruída. 
Esta luz liga se existir alguma avaria no 
sistema de controlo das luzes de máximos 
(HBC). Solicite a inspeção do seu veículo 
num reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda.

Luz indicadora HBC (Verde)

Esta luz indicadora liga quando o sistema 
está a funcionar e desliga quando o 
sistema é cancelado.

*Alguns modelos.
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Luz Indicadora de Pré-
Aquecimento (SKYACTIV-D 2.2)

Esta luz liga quando a ignição é colocada 
na posição ON.
Desliga quando as velas de pré-aquecimento 
estão quentes. Se a ignição for deixada na 
posição ON durante um longo período de 
tempo sem o motor ser colocado em 
funcionamento após o aquecimento das 
velas de pré-aquecimento, estas poderão 
voltar a aquecer e consequentemente, a luz 
indicadora de pré-aquecimento no painel de 
instrumentos volta a ligar.

Luz Indicadora/Indicação do 
Filtro de Partículas Diesel 
(SKYACTIV-D 2.2)

Tipo A

Quando for indicado “Acumulação de 
Fuligem no DPF demasiado elevada”

As partículas não podem ser removidas 
automaticamente e a quantidade de 
partículas recolhidas atinge uma quantidade 
específica. Após o motor ter aquecido o 
suficiente (temperatura do líquido de 
arrefecimento do motor a 80 °C ou 
superior), pressione o pedal do acelerador e 
conduza o veículo a uma velocidade de 
20 km/h ou superior durante cerca de 15 a 
20 minutos para eliminar as partículas.

Quando for indicado “Avaria no DPF”

Consulte um reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador Autorizado 
Mazda.

Tipo B

A luz avisadora permanece ligada durante 
alguns segundos quando o interruptor da 
ignição é colocado na posição ON.

A luz indicadora do filtro de partículas 
diesel liga quando as partículas não 
podem ser removidas automaticamente e 
a quantidade de partículas recolhidas 
atinge uma quantidade específica. Após o 
motor ter aquecido o suficiente 
(temperatura do líquido de arrefecimento 
do motor a 80 °C ou superior), pressione o 
pedal do acelerador e conduza o veículo a 
uma velocidade de 20 km/h ou superior 
durante cerca de 15 a 20 minutos para 
eliminar as partículas.

Se o veículo continuar a ser conduzido 
com a mensagem “Acumulação de 
Fuligem no DPF demasiado elevada” 
indicada no ecrã, a quantidade de 
partículas (PM) aumenta e a mensagem 
poderá mudar para “Avaria no DPF”. 
Se a indicação mudar para “Avaria no 
DPF”, inspecione imediatamente o 
veículo num reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda. Se o veículo não for 
inspecionado e continuar a utilizá-lo, o 
motor poderá funcionar incorretamente.

NOTA

Quando é indicado “Avaria no DPF” 
no ecrã, a potência do motor será 
reduzida para proteger o filtro de 
partículas diesel.

CUIDADO
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Se a luz indicadora do filtro de partículas 
diesel piscar, consulte um reparador 
qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

Luz Indicadora/Indicação da 
Chave Inglesa

Tipo A

Efetue a manutenção de acordo com o 
conteúdo da mensagem.

Tipo B

Esta luz indicadora permanece ligada 
durante alguns segundos, quando a 
ignição é colocada na posição ON. 
Quando está ligada 
A luz indicadora de chave inglesa liga 
quando o período de substituição do óleo 
do motor tiver sido atingido. 
Se a luz estiver ligada, substitua o óleo do 
motor. 
Consulte Óleo do Motor na página 6-26. 
Quando piscar (SKYACTIV-D 2.2) 
O sedimentador separa a água do 
combustível. 

Se ocorrer acumulação de água neste 
filtro, a luz avisadora irá piscar. 
Quando tal acontecer, consulte um 
reparador qualificado o mais cedo 
possível, recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda.

Indicação de Aviso de Baixa 
Temperatura Ambiente*

Liga quando a temperatura ambiente é 
baixa.
Conduza com prudência devido à 
possibilidade de existência de gelo na 
estrada.

Se o veículo for conduzido 
normalmente com a luz indicadora do 
filtro de partículas diesel ligada, a 
quantidade de partículas recolhidas 
aumenta e a luz indicadora pode 
começar a piscar. Se a luz indicadora do 
filtro de partículas diesel começar a 
piscar, inspecione imediatamente o 
veículo num reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda. Se o veículo não for 
inspecionado e continuar a utilizá-lo, o 
motor poderá funcionar incorretamente.

NOTA

Quando a luz indicadora do filtro de 
partículas diesel piscar, a potência do 
motor disponível será reduzida para 
proteger o filtro de partículas diesel.

CUIDADO

*Alguns modelos.
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Luz Indicadora TCS/DSC

Esta luz indicadora permanece ligada 
durante alguns segundos, quando a 
ignição é colocada na posição ON. Se o 
TCS ou o DSC estiverem ativos, a luz 
indicadora pisca.

Se a luz permanecer ligada, o TCS, DSC 
ou o sistema de assistência à travagem 
poderão estar avariados, não funcionando 
corretamente. Dirija-se a um reparador 
qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

Luz Indicadora TCS OFF

Esta luz indicadora permanece ligada 
durante alguns segundos, quando a 
ignição é colocada na posição ON.
Também liga quando o interruptor TCS 
OFF é pressionado e o TCS é desligado.
Consulte Interruptor TCS OFF na 
página 4-108.

Se a luz permanecer ligada e o TCS não 
for desligado, consulte um técnico 
qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda. O DSC 
poderá estar avariado.

Luz Indicadora da Ajuda 
Inteligente à Travagem/Ajuda 
Inteligente à Travagem em Cidade 
(SBS/SCBS) OFF (Tipo A)*

Esta luz indicadora liga, durante alguns 
segundos, quando o interruptor da ignição 
é colocado na posição ON. 
Quando o sistema de Ajuda Inteligente à 
Travagem/Ajuda Inteligente à Travagem 
em Cidade (SBS/SCBS) for desligado, a 
luz indicadora da Ajuda Inteligente à 
Travagem/Ajuda Inteligente à Travagem 
em Cidade (SBS/SCBS) OFF liga. 
Consulte Características de 
Personalização na página 9-12.

NOTA

• Adicionalmente ao piscar da luz 
indicadora, também poderá ser 
ouvido um ligeiro som de 
funcionamento proveniente do 
motor. Isto significa que o TCS/
DSC está a funcionar corretamente.

• Em estradas escorregadias, tais 
como estradas cobertas de neve 
acabada de cair, será impossível 
atingir um elevado regime do motor 
quando o TCS está ligado.

*Alguns modelos.
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Indicação de Aviso da Ajuda 
Inteligente à Travagem em 
Cidade (SCBS) (Tipo A)*

A indicação é visualizada no ecrã multi-
informação durante a operação de 
travagem SCBS ou operação de 
assistência à travagem (assistência à 
travagem SCBS).

Indicação de i-ELOOP (Tipo A)*

Se o motor for ligado após o veículo não 
ter sido conduzido durante um longo 
período de tempo, pode ser indicada no 
ecrã a mensagem “i-ELOOP a carregar”. 
Deixe o motor a trabalhar ao ralenti e 
espere até que a mensagem desapareça.

Luz Indicadora de Baixa 
Temperatura do Líquido de 
Arrefecimento do Motor (Azul)

A luz liga continuamente quando a 
temperatura do líquido de arrefecimento do 
motor é baixa e desliga após o motor atingir 
a temperatura normal de funcionamento.

Se a luz indicadora de baixa temperatura 
do líquido de arrefecimento do motor 
permanecer ligada após o motor atingir a 
temperatura normal de funcionamento, 
o sensor de temperatura poderá estar 
avariado. Consulte um reparador 
qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

Indicador de Posição da 
Alavanca de Velocidades

A posição da alavanca das velocidades é 
indicada quando a ignição é colocada na 
posição ON.NOTA

Se o veículo for conduzido enquanto a 
mensagem for visualizada, será emitido 
um sinal sonoro. Se rodar o volante 
enquanto a mensagem é visualizada, este 
parecerá mais pesado do que o normal, 
mas não se trata de uma avaria. Pare o 
veículo, num local seguro, com o motor a 
trabalhar e não tente rodar o volante. 
A operação da direção voltará ao normal 
depois da mensagem desaparecer.

i-ELOOP

NOTA

(Alguns modelos) 
Se uma das seguintes ações for realizada, 
a posição da alavanca das velocidades é 
indicada durante 5 minutos, mesmo que 
o interruptor da ignição esteja numa 
posição diferente de ON. 
• A ignição é desligada. 
• A porta do condutor está aberta.

*Alguns modelos.
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Indicador de velocidade selecionada

Em modo engrenamento manual, o 
indicador de posição da alavanca de 
velocidades “M” no painel de 
instrumentos é ligado e o número da 
mudança selecionada é indicado.

Indicação de Seleção do Modo*

Quando o modo sport é selecionado, a 
indicação de seleção do modo liga no 
painel de instrumentos.

Luz Indicadora das Luzes 
de Máximos

Esta luz indica um dos seguintes pontos:

• As luzes de máximos estão ligadas.

• O manípulo das luzes de mudança de 
direção está na posição “sinal de 
luzes”.

Luz Indicadora das Luzes de 
Mudança de Direção/Luzes de 
Emergência

Quando ligar as luzes de mudança de 
direção esquerdas ou direitas, a respetiva 
luz indicadora liga, indicando em que lado 
estão a piscar a luzes (página 4-90).

Quando ligar as luzes de emergência, 
ambas as luzes indicadoras de mudança 
de direção piscam (página 4-98).

Se uma luz indicadora piscar de um modo 
invulgar, uma das lâmpadas das luzes de 
mudança de direção pode estar fundida. 
Consulte um reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda.

Luz Indicadora de Segurança

Esta luz indicadora começa a piscar a 
cada 2 segundos quando a ignição é 
comutada de ON para OFF e o sistema 
imobilizador é armado.

A luz deixa de piscar quando a ignição é 
colocada na posição ON com a chave 
correta.
Neste momento, o sistema imobilizador é 
desarmado e a luz liga durante 3 segundos 
e de seguida desliga.

NOTA

Se o modo não puder ser comutado 
para o modo condução, a indicação de 
seleção do modo pisca para notificar 
o condutor.

*Alguns modelos.
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Se o motor não ligar com a chave correta e 
a luz indicadora de segurança permanecer 
ligada ou piscar, o sistema poderá estar 
avariado. Consulte um Reparador 
Autorizado Mazda.

Luz Avisadora (Amber)/ Luz 
Indicadora (Verde) do Controlo 
da Velocidade de Cruzeiro de 
Radar Mazda (MRCC) (Tipo A)*

Luz Avisadora (Amber) do Controlo da 
Velocidade de Cruzeiro de Radar 
Mazda (MRCC)

Ligada

Quando a ignição é colocada na posição 
ON, a luz avisadora liga e de seguida 
desliga após alguns segundos. 
A luz avisadora liga se existir uma avaria 
no Sistema de Controlo da Velocidade de 
Cruzeiro de Radar Mazda (MRCC) 
quando estiver ligado. Solicite a inspeção 
do seu veículo num reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador Autorizado 
Mazda.

Luz Indicadora (Verde) do Controlo da 
Velocidade de Cruzeiro de Radar 
Mazda (MRCC)

Ligada

A luz liga quando a velocidade do 
Controlo da Velocidade de Cruzeiro de 
Radar Mazda (MRCC) está definida.

Luz Indicadora Principal da 
Velocidade de Cruzeiro (Amber)/
Luz Indicadora da Velocidade de 
Cruzeiro Definida (Verde)*

Este indicador possui duas cores.

Luz Indicadora Principal da 
Velocidade de Cruzeiro (Amber)

Esta luz indicadora permanece ligada 
durante alguns segundos, quando a 
ignição é colocada na posição ON. 
A luz indicadora liga, com a cor Amber, 
quando o sistema de controlo da 
velocidade de cruzeiro é ativado.

Luz Indicadora da Velocidade de 
Cruzeiro Definida (Verde)

A luz indicadora liga com a cor verde 
quando tiver sido definida uma 
velocidade.

*Alguns modelos.
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Luz Indicadora/Indicação de 
Monitorização do Ângulo Morto 
(BSM) OFF*

Tipo A
A indicação de Monitorização do Ângulo 
Morto (BSM) OFF liga quando o 
interruptor da Monitorização do Ângulo 
Morto (BSM) é pressionado para desligar 
os sistemas de Monitorização do Ângulo 
Morto (BSM) e Alerta de Trânsito na 
Traseira do Veículo (RCTA).
Se a indicação permanecer visualizada, 
apesar de o interruptor do Sistema de 
Monitorização do Ângulo Morto (BSM) 
ter sido operado, tal indica um problema no 
sistema. Solicite a inspeção do seu veículo 
num reparador qualificado, recomendamos 
um Reparador Autorizado Mazda.
Tipo B
Esta luz indicadora liga, durante alguns 
segundos, quando o interruptor da ignição 
é colocado na posição ON.
A luz indicadora da Monitorização do 
Ângulo Morto (BSM) OFF liga quando o 
interruptor de Monitorização do Ângulo 
Morto (BSM) é pressionado para desligar 
os sistemas de Monitorização do Ângulo 
Morto (BSM) e Alerta de Trânsito na 
Traseira do Veículo (RCTA).
Um problema no sistema pode ser 
indicado nas seguintes condições. Solicite 
a inspeção do seu veículo num reparador 
qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

• A luz não liga quando a ignição é 
colocada na posição ON.

• Permanece ligada apesar de o 
interruptor do Sistema de 
Monitorização do Ângulo Morto 
(BSM) ter sido desligado.

• Liga-se durante a condução do veículo.

Luz Indicadora de Luzes Ligadas

Esta luz indicadora liga quando as luzes 
exteriores e a iluminação do painel de 
instrumentos são ligadas.

A luz continua a piscar se o sistema de 
iluminação estiver avariado. Consulte um 
reparador qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

NOTA

Se o veículo for conduzido numa 
estrada com menos trânsito e menos 
veículos do que o sensor de radar possa 
detetar, o sistema pode pausar (A luz 
indicadora/indicação de Sistema de 
Monitorização do Ângulo Morto 
(BSM) OFF no painel de instrumentos 
liga). Contudo, isto não significa a 
existência de avaria.

*Alguns modelos.
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Luz Avisadora de Farol LED*

Esta luz avisadora liga, durante alguns 
segundos, quando o interruptor da ignição 
é colocado na posição ON.
Esta luz liga se existir uma avaria no farol 
LED. Solicite a inspeção do seu veículo 
num reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador Autorizado 
Mazda.

Luz Indicadora das Luzes de 
Nevoeiro Dianteiras*

Esta luz liga quando as luzes de nevoeiro 
dianteiras estão ligadas.

Luz Indicadora da Luz de 
Nevoeiro Traseira*

Esta luz liga quando a luz de nevoeiro 
traseira está ligada.

*Alguns modelos.
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Padrão de Engrenamento da 
Caixa de Velocidades Manual

O padrão de engrenamento da caixa de 
velocidades é convencional, conforme 
indicado.

Pressione o pedal da embraiagem 
totalmente para efetuar uma passagem de 
caixa; de seguida liberte-o lentamente.

O seu veículo está equipado com um 
dispositivo para evitar o engrenamento 
acidental da marcha-atrás (R). Pressione a 
alavanca de velocidades para baixo para 
passar para a posição R.

Caixa de Velocidades 
Manual

Ponto-morto

Não trave com o motor de modo 
brusco em superfícies escorregadias 
ou a alta velocidade:
É perigoso efetuar reduções de caixa de 
forma brusca em estradas molhadas, 
com neve, gelo ou a alta velocidade. 
A mudança rápida de velocidade dos 
pneus pode fazer com que derrapem. 
Tal poderá originar a perda de controlo 
do veículo ou um acidente.

Quando deixar o veículo estacionado, 
coloque sempre a alavanca de 
velocidades na posição 1 ou R e 
acione o travão de estacionamento:
Caso contrário, o veículo poderá 
mover-se inesperadamente e causar 
um acidente.

• Mantenha o seu pé fora do pedal da 
embraiagem exceto quando pretender 
mudar de velocidade. Não utilize tam-
bém a embraiagem para suster o veí-
culo numa subida. O escorregamento 
contínuo da embraiagem irá causar o 
seu desgaste prematuro.

• Não aplique força lateral excessiva na 
alavanca de velocidades quando 
passar de 5ª para 4ª velocidade. Caso 
contrário poderá provocar a seleção 
não intencional da 2ª velocidade e 
danificar a caixa de velocidades.

• Certifique-se que o veículo está 
completamente parado antes de 
engrenar a marcha-atrás (R). Se 
engrenar a marcha-atrás (R) 
enquanto o veículo estiver em 
movimento, poderá danificar a 
caixa de velocidades.

AVISO

CUIDADO
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Indicador de Velocidade 
Selecionada

O indicador de velocidade selecionada 
ajuda-o a obter o consumo ideal de 
combustível e uma condução suave. 
Indica a velocidade selecionada, no painel 
de instrumentos, e avisa também o 
condutor para mudar para a velocidade 
mais apropriada de acordo com a 
condição da condução atual.

NOTA

• Se tiver dificuldades em engrenar a 
marcha-atrás (R), coloque a 
alavanca de velocidades em ponto-
morto, solte o pedal da embraiagem 
e tente novamente.

• (Com função i-stop) 
Se o motor parou devido à perda de 
velocidade, pode ser novamente 
ligado pressionando o pedal da 
embraiagem, durante 3 segundos, 
aquando da paragem do motor. 
O motor não pode ser novamente 
ligado mesmo com o pedal da 
embraiagem pressionado, sob as 
seguintes condições:

• A porta do condutor esta aberta.
• O cinto de segurança do condutor 

não está colocado.
• O pedal da embraiagem não é 

libertado, por completo, depois 
do motor parar.

• O pedal da embraiagem é 
pressionado sem o motor estar 
parado por completo.

Indicação Ação

Numérica É indicada a velocidade 
selecionada.

 e numérica
É recomendada a passagem para 
uma velocidade superior ou 
inferior indicada.

Não se baseie apenas nas 
recomendações de passagens para 
velocidades superiores/inferiores pelos 
indicadores. A condição da condução 
atual poderá exigir operações de caixa 
diferentes da indicação. Para evitar o 
risco de acidentes, as condições da 
estrada e de tráfego devem ser 
avaliadas corretamente pelo condutor 
antes de realizar uma passagem 
de caixa.

Posição da alavanca de 
velocidades selecionada

Posição da alavanca de 
velocidades adequada

CUIDADO
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NOTA

O indicador de velocidade selecionada 
desliga quando são realizadas as 
seguintes operações.

• O veículo está parado.

• A alavanca de velocidades é 
colocada em ponto-morto.

• O veículo é conduzido em 
marcha-atrás.

• A embraiagem não é 
completamente engatada quando o 
veículo acelera a partir do estado de 
paragem.

• O pedal da embraiagem permanece 
pressionado durante pelo menos 
2 segundos durante a condução do 
veículo.
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Caixa de Velocidades Automática

NOTA

A caixa de velocidades automática Sport possui uma opção que não está incluída nas 
caixas de velocidades automáticas tradicionais, permitindo ao condutor a opção de 
selecionar cada velocidade ao invés de deixar a caixa de velocidades realizar esta tarefa. 
Mesmo que pretenda utilizar as funções da caixa de velocidades automática de modo 
tradicional, deverá também ter atenção que pode passar ao modo manual 
inadvertidamente, em que poderá ser retida uma mudança inapropriada à medida que a 
velocidade do veículo aumenta. Se observar uma subida de regime do motor ou se o 
motor tiver atingido o regime máximo, confirme se acidentalmente não passou para o 
modo manual (página 4-75).

Indica que a alavanca de velocidades pode ser movida livremente para qualquer posição.

Indica que deverá manter pressionado o botão de libertação para engrenar.

Indica que deverá pressionar o pedal dos travões e manter pressionado o botão 
de libertação para engrenar (A ignição deverá estar na posição ON). 

Vários Bloqueios 

Botão de libertação
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Indicação do Ecrã
Para veículos com painel de instrumentos 
tipo A, verifique a condição do veículo ou 
solicite a inspeção do mesmo num 
reparador qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda de acordo 
com a indicação.

Luz Avisadora

As condições de avaria do sistema ou de 
funcionamento são indicadas por um 
aviso. Consulte Luzes Avisadoras/
Indicadoras na página 4-33.

Gamas da Caixa de Velocidades

• A luz indicadora de posição da 
alavanca de velocidades no painel de 
instrumentos liga. 
Consulte Luzes Avisadoras/
Indicadoras na página 4-33.

• A alavanca de velocidades deverá estar 
na posição P ou N para operar o motor 
de arranque.

P (Estacionamento)
Na posição P, a caixa de velocidades fica 
bloqueada e previne a rotação das rodas 
dianteiras.

R (Marcha-atrás)
Na posição R, o veículo move-se apenas 
para trás. É necessário imobilizar o 
veículo antes de mover a alavanca de 
velocidades para ou da posição R, com 
exceção da situação explicada em 
Patinagem das Rodas (página 3-58).
N (Ponto-morto)
Na posição N, as rodas e a caixa de 
velocidades não estão bloqueadas. O veículo 
movimentar-se-á livremente numa estrada 
com o mais pequeno declive, exceto se o 
travão de estacionamento ou os travões 
estiverem aplicados.

Coloque sempre a alavanca de 
velocidades na posição P e acione o 
travão de estacionamento:
É perigoso imobilizar o veículo 
colocando apenas a alavanca de 
velocidades na posição P, sem acionar 
o travão de estacionamento.
Se a caixa de velocidades na posição 
P não suportar o veículo, este poderá 
mover-se inesperadamente e causar 
um acidente.

AVISO

• Colocar a alavanca de velocidades 
na posição P, N ou R enquanto o 
veículo está em movimento pode 
danificar a caixa de velocidades.

• Engrenar uma velocidade ou a 
marcha-atrás quando o regime do 
motor é superior ao ralenti, pode 
danificar a caixa de velocidades.

Se o regime do motor for superior ao 
ralenti, não passe da posição N ou P 
para uma velocidade de marcha:
É perigoso passar da posição N ou P 
para uma velocidade de marcha 
quando o regime do motor for 
superior ao ralenti. Se esta operação 
for efetuada, o veículo pode mover-se 
repentinamente, causando um 
acidente ou ferimentos graves.
Não coloque a alavanca de 
velocidades na posição N com o 
veículo em movimento:
É perigoso colocar a alavanca de 
velocidades na posição N com o 
veículo em movimento. O efeito de 
travagem do motor não pode ser 
obtido, podendo resultar em acidente 
ou ferimentos graves.

CUIDADO

AVISO
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D (Condução)
D é a posição normal de condução. 
A partir de uma paragem, a caixa de 
velocidades passará automaticamente por 
uma sequência de 6 velocidades.
M (Manual)
Na posição M a caixa está no modo 
manual. É possível passar para 
velocidades superiores ou inferiores 
através da alavanca de velocidades.
Consulte Modo de Engrenamento Manual 
na página 4-75.

Engrenamento Adaptativo 
Ativo (AAS)

O Engrenamento Adaptativo Ativo (AAS) 
controla automaticamente os pontos de 
passagem de caixa para melhor 
corresponder às condições da estrada e às 
solicitações do condutor. Deste modo 
melhora a sensibilidade da condução. 
A caixa de velocidades poderá passar ao 
modo AAS quando o veículo percorre 
subidas, descidas, curvas ou em grandes 
altitudes ou quando o pedal do acelerador 
é pressionado rapidamente com a 
alavanca de velocidades na posição D. 
Consoante as condições de estrada e 
condução/operações do veículo, a 
passagem das velocidades poderá ser 
atrasada ou não ocorrer, contudo, isto não 
significa a existência de avaria, pois o 
modo AAS irá manter a posição ideal da 
caixa de velocidades.

Sistema de Bloqueio do 
Engrenamento

O sistema de bloqueio do 
engrenamento previne a retirada da 
alavanca de velocidades da posição P 
para outra qualquer sem pressionar o 
pedal dos travões.

Para efetuar uma passagem de caixa a 
partir da posição P:

1. Pressione e mantenha pressionado o 
pedal dos travões.

2. Ligue o motor.

3. Pressione e mantenha pressionado o 
botão de libertação.

4. Mova a alavanca de velocidades.

Libertação do Sistema de 
Bloqueio do Engrenamento

Se não for possível mover a alavanca de 
velocidades da posição P através do 
procedimento de engrenamento 
apropriado, continue a pressionar o pedal.

Tipo A

1. Retire a tampa do sistema de bloqueio 
do engrenamento com uma chave de 
fendas envolta num pano.

Não coloque a alavanca de velocidades 
na posição N com o veículo em 
movimento. Caso contrário, poderá 
danificar a caixa de velocidades.

NOTA

Acione o travão de estacionamento ou 
pressione o pedal dos travões antes de 
mover a alavanca de velocidades da 
posição N para evitar o movimento 
inesperado do veículo.

CUIDADO

NOTA

• Quando a ignição é comutada para a 
posição ACC ou off, a alavanca de 
velocidades não pode ser retirada da 
posição P.

• A ignição não pode ser comutada 
para a posição OFF se a alavanca de 
velocidades não estiver na posição P.
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2. Introduza uma chave de fendas e 
pressione para baixo.

3. Pressione e mantenha pressionado o 
botão de libertação.

4. Mova a alavanca de velocidades.
5. Dirija-se a um reparador qualificado para 

inspecionar o sistema, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

Tipo B

1. Pressione o botão de libertação com o 
botão pressionado.

2. Mova a alavanca de velocidades.

3. Dirija-se a um reparador qualificado 
para inspecionar o sistema, 
recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda.

Modo Engrenamento Manual

Neste modo terá a sensação de estar a 
conduzir com uma caixa de velocidades 
manual ao comandar a alavanca de 
velocidades, permitindo-lhe controlar o 
regime (rpm) do motor e o binário 
transmitido às rodas motrizes, tal como 
numa caixa de velocidades manual 
quando necessita de maior controlo.

Para passar ao modo engrenamento 
manual, mova a alavanca de velocidades 
da posição D para a posição M.

Para voltar ao modo engrenamento 
automático, mova a alavanca de 
velocidades da gama M para a gama D.

Tampa

Botão

NOTA

A passagem ao modo engrenamento 
manual com o veículo em movimento 
não irá danificar a caixa de velocidades.

NOTA

• Se passar para o modo engrenamento 
manual quando o veículo está parado, 
a caixa de velocidades passa para a 
posição de engrenamento M1.

• Se passar para o modo engrenamento 
manual sem pressionar o pedal do 
acelerador quando conduzir na gama 
D, 5ª velocidade/6ª velocidade, a 
caixa de velocidades passa para a 
posição de engrenamento M4/M5.
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Indicadores
Indicador do modo engrenamento 
manual
Em modo engrenamento manual, o indicador 
de posição da alavanca de velocidades “M” 
no painel de instrumentos é ligado.
Indicador de velocidade selecionada
O número da velocidade selecionada é 
ligado.

Indicador de Velocidade Selecionada*

O indicador de velocidade selecionada 
ajuda-o a obter o consumo ideal de 
combustível e uma condução suave. 
Indica a velocidade selecionada, no painel 
de instrumentos, e avisa também o 
condutor para mudar para a velocidade 
mais apropriada de acordo com a 
condição da condução atual.

NOTA

• Se não for possível passar para uma 
velocidade inferior devido à elevada 
velocidade do veículo, o indicador 
de velocidade selecionada irá piscar 
duas vezes para assinalar que não 
poderá ser efetuada uma redução de 
caixa (para proteger a transmissão).

• Se a temperatura do óleo da caixa de 
velocidades automática (ATF) for 
demasiado elevada, existe a possibili-
dade da caixa de velocidades passar 
para o modo engrenamento automáti-
co, cancelando o modo engrena-
mento manual e desligando o 
indicador de velocidade selecionada. 
Trata-se de um procedimento normal 
para proteger a caixa de velocidades 
automática. Após a diminuição da 
temperatura do ATF, o indicador de 
velocidade selecionada volta a ligar 
sendo retomado o modo engrena-
mento manual.

Indicador do modo 
engrenamento manual

Indicador de 
velocidade selecionada

Indicação Ação

Numérica É indicada a velocidade 
selecionada.

 e numérica
É recomendada a passagem para 
uma velocidade superior ou 
inferior indicada.

Não se baseie apenas nas 
recomendações de passagens para 
velocidades superiores/inferiores pelos 
indicadores.
A condição da condução atual poderá 
exigir operações de caixa diferentes da 
indicação. Para evitar o risco de 
acidentes, as condições da estrada e de 
tráfego devem ser avaliadas 
corretamente pelo condutor antes de 
realizar uma passagem de caixa.

Posição da alavanca de 
velocidades selecionada

Posição da alavanca de 
velocidades adequada

CUIDADO

*Alguns modelos.
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Passagens de caixa

Passagem Manual para Uma 
Velocidade Superior

(M1 → M2 → M3 → M4 → M5 → M6)
Para passar para uma velocidade superior, 
mova a alavanca de velocidades para 
trás ( ) uma vez.

Passagem Manual para Uma 
Velocidade Inferior

(M6 → M5 → M4 → M3 → M2 → M1)
Para passar para uma velocidade inferior, 
mova a alavanca de velocidades para a 
frente ( ) uma vez.

NOTA

O indicador de velocidade selecionada 
desliga quando são realizadas as 
seguintes operações.
• O veículo está parado.
• O modo de caixa de velocidades 

manual é cancelado.

NOTA

• Quando conduzir com o veículo a 
baixa velocidade, poderá não ser 
possível realizar uma passagem de 
caixa para uma velocidade superior.

• No modo engrenamento manual, 
não acelere o motor com o ponteiro 
do conta-rotações na ZONA 
VERMELHA. Quando o regime do 
motor é elevado, a caixa de 
velocidades poderá engrenar 
automaticamente uma velocidade 
superior para proteger o motor.

Não trave com o motor em superfícies 
escorregadias ou a alta velocidade:
É perigoso efetuar reduções de caixa 
de forma brusca em estradas 
molhadas, com neve, gelo ou a alta 
velocidade. A mudança rápida de 
velocidade dos pneus pode fazer com 
que derrapem. Tal poderá originar 
a perda de controlo do veículo ou 
um acidente.

NOTA

• Quando conduzir com o veículo a 
alta velocidade, poderá não ser 
possível realizar uma passagem de 
caixa para uma velocidade inferior.

• Durante a desaceleração, a caixa de 
velocidades poderá realizar uma 
redução automaticamente de acordo 
com a velocidade do veículo.

AVISO
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Modo segunda velocidade fixa

Quando a alavanca de velocidades é 
acionada para trás ( ) quando o veículo 
for conduzido a uma velocidade igual ou 
inferior a 10 km/h, a caixa de velocidades 
passa para o modo segunda velocidade 
fixa. Neste modo a caixa de velocidades 
fica fixa em 2ª velocidade para um melhor 
arranque e melhor comportamento em 
estradas escorregadias, tais como estradas 
cobertas com neve.
Se a alavanca de velocidades for puxada 
para trás ( ) ou empurrada para a 
frente ( ) enquanto estiver no modo 
segunda velocidade fixa, o modo será 
cancelado.
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Limite de velocidade (engrenamento) da alavanca de velocidades

Para cada posição da velocidade quando em modo manual, o limite de velocidade é 
definido da seguinte forma: Quando a alavanca de velocidades é operada dentro da gama 
do limite da velocidades, a velocidade é engrenada.

Passagem para uma velocidade superior
A velocidade não passa para velocidade superior enquanto a velocidade do veículo for mais 
baixa do que o limite de velocidade.

Passagem para uma velocidade inferior
A velocidade não passa para velocidade inferior enquanto a velocidade do veículo exceder 
o limite de velocidade.
Se a velocidade do veículo exceder o limite de velocidade e a velocidade não passar para 
inferior, o indicador de posição da velocidade pisca duas vezes para avisar o condutor que a 
velocidade não pode ser engrenada.

Função kickdown

Quando o pedal do acelerador é pressionado, por completo, enquanto se conduz, a 
velocidade passa para inferior.

Passagem automática para velocidade inferior

A velocidade passa para inferior automaticamente conforme a velocidade do veículo 
durante a desaceleração.

NOTA

A velocidade reduz utilizando a função kickdown enquanto estiver no modo segunda 
velocidade fixa.

NOTA

Se o veículo parar enquanto em modo 2ª velocidade fixa, a velocidade permanece na segunda.

0 km/h 100 km/h

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª
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Sugestões de Condução

Ultrapassagem
Para conseguir mais potência ao ultrapassar 
um veículo ou numa subida íngreme, 
pressione totalmente o acelerador (gama D). 
A caixa de velocidades passará 
automaticamente para uma velocidade 
inferior, consoante a velocidade do veículo.

Arranque em subida íngreme

Para efetuar uma subida a partir da 
posição de repouso:

1. Pressione o pedal dos travões.

2. Selecione D ou M1 dependendo do 
peso da carga e da inclinação do local.

3. Liberte o pedal dos travões acelerando 
gradualmente ao mesmo tempo.

Efetuar descidas íngremes

Quando efetuar uma descida íngreme, 
efetue uma passagem de caixa para uma 
velocidade mais baixa, consoante o peso 
da carga e a inclinação do local. Desça 
lentamente, utilizando os travões apenas 
ocasionalmente de forma a evitar o 
sobreaquecimento dos mesmos.

Não permita que o veículo se mova 
para trás numa subida com a alavanca 
de velocidades numa posição de 
marcha em sentido de viagem, nem 
que se mova para a frente numa 
descida com a alavanca de velocidades 
na posição de marcha-atrás:
Caso contrário, o motor será 
desligado, causando perda de potencia 
nos travões e na direção assistida, 
dificultando o controlo do veículo 
podendo resultar num acidente.

NOTA

(Alguns modelos)
O pedal do acelerador ao ser pressionado 
parece oferecer uma certa resistência, 
posteriormente a resistência diminui 
quando é totalmente pressionado. 
Esta alteração na força do pedal, ajuda o 
sistema de controlo do motor na 
avaliação da posição do pedal do 
acelerador em todo o seu curso, para 
efetuar uma passagem para uma 
mudança inferior, além da avaliação se a 
passagem deve ser ou não efetuada.

AVISO
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Faróis

• Rode o interruptor dos faróis para ligar ou desligar os faróis, outras luzes exteriores e a 
iluminação do painel de instrumentos.

• Para veículos com painel de instrumentos tipo A, verifique a condição do veículo ou 
solicite a inspeção do mesmo num reparador qualificado, recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda de acordo com a indicação.

• As condições de avaria do sistema ou de funcionamento são indicadas por um aviso. 
Consulte Luzes Avisadoras/Indicadoras na página 4-33.

Sem controlo automático dos faróis

×: On
—: Off
*1 Liga-se durante a condução do veículo. 
*2 Se a porta do condutor estiver aberta ou tiverem decorrido 30 s com os faróis ligados, os faróis desligam.

Controlo das Luzes

NOTA

Para evitar a descarga da bateria, não deixe as luzes ligadas com o motor desligado 
exceto se motivos de segurança assim o exigirem.

Posição do Interruptor

Posição da Ignição ON ACC ou 
OFF ON ACC ou 

OFF ON ACC ou 
OFF

Faróis — — — — × —

Luzes diurnas* ×*1 — — — — —

Farolins traseiros
Luzes de presença
Luzes da matrícula
Iluminação do Painel de Instrumentos

— — × × × ×*2

*Alguns modelos.
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Com controlo automático dos faróis

×: On
—: Off
*1 As definições dos faróis e das outras luzes comutam automaticamente consoante a luminosidade ambiente 

detetada pelo sensor.
*2 Liga-se durante a condução do veículo. 
*3 Enquanto as luzes estiverem ligadas, ficarão ligadas mesmo que a ignição seja colocada numa posição 

diferente de ON. Se a porta do condutor estiver aberta ou tiverem decorrido 30 s com os faróis ligados, 
os faróis desligam. 

*4 Quando a ignição é colocada numa posição diferente de ON, as luzes não ficarão ligadas mesmo que 
o interruptor das luzes seja colocado em 

*5 Se a porta do condutor estiver aberta ou tiverem decorrido 30 s com os faróis ligados, os faróis desligam.

Posição do Interruptor

Posição da Ignição ON ACC ou 
OFF ON ACC ou 

OFF ON ACC ou 
OFF ON ACC ou 

OFF
Faróis — — Auto*1 — — — × —

Luzes diurnas* ×*2 — Auto*1 — — — — —
Farolins traseiros
Luzes de presença
Luzes da matrícula
Iluminação do Painel de 
Instrumentos

— — Auto*1 ×*3/—*4 × × × ×*5

*Alguns modelos.
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Controlo automático dos faróis

Quando o interruptor dos faróis está na posição  e a ignição na posição ON, o sensor 
de luminosidade deteta a intensidade de luz ambiente e liga ou desliga automaticamente os 
faróis, outras luzes exteriores e a iluminação do painel de instrumentos (consultar o 
diagrama anterior).

• Não tape o sensor com um autocolante ou outro objeto no para-brisas. Caso contrário, 
o sensor de luminosidade não irá funcionar corretamente.

• O sensor de luminosidade também funciona como sensor de chuva para o controlo 
automático do limpa para-brisas. Não coloque as mãos, nem raspadores no para-
brisas quando a alavanca do limpa para-brisas estiver na posição  e a ignição na 
posição ON, pois poderá entalar os dedos ou danificar o limpa para-brisas e as 
escovas se o limpa para-brisas for ativado automaticamente. Se pretender limpar o 
para-brisas, certifique-se que o limpa para-brisas está desligado — é particularmente 
importante quando limpar gelo e neve — pois as pessoas têm tendência a deixar o 
motor ligado.

CUIDADO
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Luzes de Máximos-Médios

Pressione a alavanca para a frente para 
ligar as luzes de máximos.
Para voltar aos médios, puxe a alavanca 
para trás.
A luz indicadora das luzes de máximos no 
painel de instrumentos liga quando as 
luzes de máximos são ligadas.

Sinal de Luzes

Pode ser utilizado quando a ignição é 
colocada na posição ON.
Para efetuar sinal de luzes, puxe a alavanca 
totalmente na sua direção (o interruptor dos 
faróis não necessita estar na posição on). 
A luz indicadora das luzes de máximos no 
painel de instrumentos liga em simultâneo. 
A alavanca voltará à posição normal uma 
vez solta.

NOTA

• Os faróis, a iluminação do painel de instrumentos e as outras luzes exteriores poderão 
não desligar imediatamente, mesmo que a área circundante esteja bem iluminada, 
devido ao fato do sensor de luminosidade determinar que se encontra no período 
noturno se a área circundante se mantiver escura continuamente durante vários minutos, 
como por exemplo em túneis compridos, tráfego intenso no interior de túneis ou em 
parques de estacionamento cobertos. 
Neste caso, as luzes desligam se o interruptor dos faróis for colocado na posição .

• A iluminação do painel de instrumentos pode ser ajustada através da rotação do 
respetivo manípulo no painel de instrumentos. Adicionalmente, o modo anti-
encandeamento pode ser alterado através da rotação do manípulo até ouvir um sinal 
sonoro. Para ajustar a intensidade de iluminação do painel de instrumentos: 
Consulte Iluminação do Painel de Instrumentos na página 4-25.

• A sensibilidade do controlo automático dos faróis AUTO pode ser alterada. 
Consulte Características de Personalização na página 9-12.

Máximos

Médios

OFF

Sinal de Luzes
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Sistema de Iluminação de 
Boas-Vindas

Quando não houver visibilidade quando 
abandonar o veículo, a visibilidade à frente 
do veículo pode ser assegurada durante um 
determinado período de tempo.
Quando a ignição for comutada para ACC 
ou off, os faróis (Médios) ligam quando a 
alavanca é puxada. Os faróis desligam 
após ter decorrido um determinado 
período de tempo, depois de todas as 
portas serem fechadas.

Sistema de Iluminação de Partida

Quando não houver visibilidade quando 
se aproximar do veículo, a visibilidade à 
frente do veículo pode ser assegurada 
durante um determinado período de 
tempo.
Quando o interruptor da ignição e o 
interruptor do farol estiverem como 
indicado abaixo, as seguintes luzes ligam 
após o interruptor de desbloqueio do 
transmissor ser pressionado e o veículo 
receber o sinal do transmissor. Os faróis 
desligam após ter decorrido um 
determinado período de tempo 
(30 segundos).

• Interruptor da ignição: off

• Interruptor do farol:  ou 

• Luzes que ligam: Médios, Luzes de 
presença, Luzes de Presença traseiras, 
Luzes da matrícula

NOTA

• O tempo até os faróis desligarem 
após fechar todas as portas pode ser 
alterado.
Consulte Características de 
Personalização na página 9-12.

• Se não forem feitas quaisquer 
operações durante 3 minutos após a 
alavanca ser puxada, os faróis 
desligam.

• Os faróis desligam se a alavanca for 
puxada novamente enquanto os 
faróis estiverem ligados.

Botão para trancar Botão para destrancar



4-86

Durante a Condução

Interruptores e Comandos

Nivelamento dos Faróis*

O número de passageiros e o peso da 
carga no compartimento de bagagens do 
veículo pode alterar o ângulo dos faróis.

O ângulo dos faróis será ajustado 
automaticamente quando ligar os faróis. 

As condições de avaria do sistema ou de 
funcionamento são indicadas por um 
aviso. Consulte Luzes Avisadoras/
Indicadoras na página 4-33.

Luzes Diurnas*

Alguns países exigem que os veículos 
circulem na via pública com os faróis 
ligados (luzes diurnas) durante o dia.

As luzes diurnas ligam automaticamente 
quando o veículo começa a circular.

Desligam quando o travão de 
estacionamento é ativado ou quando a 
alavanca de velocidades é colocada na 
posição P (veículo com caixa de 
velocidades automática).

NOTA

• A operação do sistema de 
iluminação de partida pode ser 
ligada ou desligada. 
Consulte Características de 
Personalização na página 9-12.

• Quando o botão de bloqueio do 
transmissor for pressionado e o 
veículo receber o sinal do 
transmissor, as luzes desligam.

• Quando o interruptor do farol 
estiver numa posição diferente 
de  ou , os faróis desligam.

NOTA

(Exceto os países onde é proibido 
por lei)
As luzes diurnas podem ser desativadas.
Consulte Características de 
Personalização na página 9-12.

*Alguns modelos.
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Pode ser utilizado quando a ignição é 
colocada na posição ON.
Utilize este interruptor para ligar as luzes de 
nevoeiro dianteiras. As luzes de nevoeiro 
dianteiras melhoram a visibilidade durante a 
noite e em condições de nevoeiro.

Tipo A (Com Luz de 
Nevoeiro Traseira)

Para ligar as luzes de nevoeiro dianteiras, 
rode o interruptor das luzes de nevoeiro 
para a posição  ou  (o interruptor das 
luzes de nevoeiro volta automaticamente à 
posição ).
O interruptor dos faróis deve estar na 
posição  ou  antes de ligar as luzes 
de nevoeiro dianteiras.
A luz indicadora das luzes de nevoeiro 
dianteiras no painel de instrumentos liga 
simultaneamente com as respetivas luzes 
de nevoeiro dianteiras.

Para desligar as luzes de nevoeiro 
dianteiras, rode o interruptor das luzes de 
nevoeiro para a posição  ou o 
interruptor dos faróis para a posição .
A luz indicadora das luzes de nevoeiro 
dianteiras no painel de instrumentos 
desliga quando as luzes de nevoeiro 
dianteiras são desligadas.

Tipo B (Sem Luz de 
Nevoeiro Traseira)

Para ligar as luzes de nevoeiro, rode o 
interruptor das luzes de nevoeiro para a 
posição .
O interruptor dos faróis deve estar na 
posição  ou  antes de ligar as luzes 
de nevoeiro.
A luz indicadora das luzes de nevoeiro 
dianteiras no painel de instrumentos liga 
simultaneamente com as respetivas luzes 
de nevoeiro.

Luzes de Nevoeiro 
Dianteiras*

Interruptor das 
luzes de nevoeiro

NOTA

• (Com controlo automático dos 
faróis) 
Se o interruptor das luzes de 
nevoeiro estiver na posição  ou  
e o interruptor dos faróis na posição 

, as luzes de nevoeiro 
dianteiras ligam quando os faróis, as 
luzes exteriores e a iluminação do 
painel de instrumentos são ligadas.

• Se o interruptor das luzes de nevoeiro 
for rodado para a posição  
(o interruptor das luzes de nevoeiro 
volta automaticamente à posição ), 
a luz de nevoeiro traseira, assim como 
o respetivo indicador no painel de 
instrumentos, ligam.

Interruptor das 
luzes de nevoeiro

*Alguns modelos.
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Para desligar as luzes de nevoeiro, rode o 
interruptor das luzes de nevoeiro para a 
posição  ou o interruptor dos faróis 
para a posição .
A luz indicadora das luzes de nevoeiro 
dianteiras no painel de instrumentos 
desliga quando as luzes de nevoeiro são 
desligadas.

Pode ser utilizado quando a ignição é 
colocada na posição ON.
A luz de nevoeiro traseira permite aos outros 
condutores detetarem o seu veículo.

Tipo A (Com Luzes de 
Nevoeiro Dianteiras)

O interruptor dos faróis deve estar na 
posição  ou  antes de ligar a luz de 
nevoeiro traseira.

Para ligar a luz de nevoeiro traseira, rode 
o interruptor das luzes de nevoeiro para a 
posição  (o interruptor das luzes de 
nevoeiro volta automaticamente à 
posição ).
A luz indicadora da luz de nevoeiro 
traseira no painel de instrumentos liga 
simultaneamente com a luz de nevoeiro 
traseira.

Para desligar a luz de nevoeiro traseira, 
efetue um dos seguintes passos:

• Rode novamente o interruptor das 
luzes de nevoeiro para a posição  
(o interruptor das luzes de nevoeiro volta 
automaticamente para a posição ).

• Rode o interruptor dos faróis para a 
posição .

NOTA

(Com controlo automático 
dos faróis)
Se o interruptor das luzes de nevoeiro 
estiver na posição  e o interruptor 
dos faróis na posição , as luzes 
de nevoeiro ligam quando os faróis, as 
luzes exteriores e a iluminação do 
painel de instrumentos são ligadas.

Luz de Nevoeiro Traseira*

Interruptor das 
luzes de nevoeiro

*Alguns modelos.
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A luz indicadora da luz de nevoeiro 
traseira no painel de instrumentos desliga 
simultaneamente com a luz de nevoeiro 
traseira.

Tipo B (Sem Luzes de 
Nevoeiro Dianteiras)

Para ligar a luz de nevoeiro traseira, os 
faróis deverão ser ligados.

Para ligar a luz de nevoeiro traseira, rode 
o interruptor das luzes de nevoeiro para a 
posição  (o interruptor das luzes de 
nevoeiro volta automaticamente à posição 
original).
A luz indicadora da luz de nevoeiro 
traseira no painel de instrumentos liga 
simultaneamente com a luz de nevoeiro 
traseira.

Para desligar a luz de nevoeiro traseira, 
efetue um dos seguintes passos:

• Rode novamente o interruptor das 
luzes de nevoeiro para a posição  
(o interruptor das luzes de nevoeiro volta 
automaticamente à posição original).

• Rode o interruptor dos faróis para a 
posição .

A luz indicadora da luz de nevoeiro 
traseira no painel de instrumentos desliga 
simultaneamente com a luz de nevoeiro 
traseira.

NOTA

• As luzes de nevoeiro dianteiras 
ligam quando a luz de nevoeiro 
traseira é ligada.

• Se o interruptor das luzes de 
nevoeiro for rodado para a posição 

 (o interruptor das luzes de 
nevoeiro volta automaticamente à 
posição ), a luz indicadora das 
luzes de nevoeiro dianteiras no 
painel de instrumentos também liga.

• (Com controlo automático 
dos faróis) 
Quando o interruptor dos faróis 
estiver na posição , a luz de 
nevoeiro traseira liga quando os 
faróis, as luzes exteriores e a 
iluminação do painel de 
instrumentos forem ligadas.

Interruptor das luzes de nevoeiro
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Indicadores de Mudança 
de Direcção

Mova a alavanca das luzes de mudança de 
direção para baixo (para virar à esquerda) 
ou para cima (para virar à direita) até à 
posição de retenção. O sinal será 
desligado automaticamente após a 
conclusão da manobra de viragem.

Se a luz indicadora continuar a piscar 
após a manobra, coloque novamente a 
alavanca na sua posição original.

Os indicadores verdes no painel de 
instrumentos indicam qual o sinal que está 
a ser utilizado.

NOTA

(Com controlo automático dos faróis)
Se o interruptor dos faróis estiver na 
posição , a luz de nevoeiro 
traseira pode ser ligada quando os 
faróis, a iluminação do painel de 
instrumentos e as luzes exteriores 
forem ligados.

Sinais de Mudança de 
Direção e de Faixa

NOTA

• Se uma luz indicadora piscar de um 
modo invulgar, uma das lâmpadas 
das luzes de mudança de direção 
pode estar fundida. 

• Está disponível uma função 
personalizada para alterar o volume 
do sinal sonoro produzido pelo 
sistema das luzes de mudança direção. 
Consulte Características de 
Personalização na página 9-12.

Virar à direita

Virar à esquerda

Mudança para 
a faixa direita

Mudança para a 
faixa esquerda

OFF
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Sinais de Mudança de Faixa

Mova a alavanca até meio na direção para 
onde pretende seguir —até o indicador 
piscar— e mantenha a alavanca nessa 
posição. A alavanca voltará à posição off 
quando for libertada.

Triplo Sinal de Mudança 
de Direção

Para sinalizar uma mudança de faixa, 
mova a alavanca para cima ou para baixo 
ligeiramente e liberte a mesma. Após 
libertar a alavanca, os indicadores de 
mudança de direção piscam três vezes.
A operação pode ser cancelada movendo a 
alavanca na direção oposta à qual estava a 
operar.

O interruptor da ignição deve estar na 
posição ON.

NOTA

A função de triplo sinal de mudança de 
direção pode ser comutada para 
operacional/inoperacional utilizando a 
função de personalização. Consulte 
Características de Personalização na 
página 9-12.

Limpa e Lava Para-Brisas

Utilize apenas líquido de lavagem do 
para-brisas ou água no reservatório:
É perigoso utilizar anticongelante do 
radiador como líquido de lavagem. 
Se for espalhado no para-brisas, 
poderá sujá-lo, afetar a sua 
visibilidade podendo resultar num 
acidente.

Utilize apenas líquido de limpeza do 
para-brisas misturado com proteção 
anticongelante em condições de 
temperatura próxima dos zero graus:
É perigoso utilizar líquido de limpeza 
no para-brisas sem proteção 
anticongelante em ambientes de 
baixa temperatura, pois o líquido de 
limpeza pode congelar no para-brisas, 
prejudicar a sua visibilidade e 
provocar um acidente.
Adicionalmente, antes de espalhar 
líquido de limpeza, verifique se o 
para-brisas se encontra a uma 
temperatura amena utilizando o 
desembaciador.

AVISO
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Limpa Para-Brisas

Para ligar o limpa para-brisas, empurre a 
alavanca para baixo ou para cima.

Com funcionamento intermitente

Limpa para-brisas com velocidade 
variável intermitente

Coloque a alavanca na posição INT e 
escolha o intervalo de tempo rodando o 
interruptor rotativo.

Com controlo automático dos 
limpa-vidros

NOTA

Dado que o gelo e a neve podem obstruir 
as escovas, o motor atuador do limpa 
para-brisas possui um mecanismo de 
corta-corrente, para evitar falhas de 
funcionamento, sobreaquecimento e 
possível incêndio. Este mecanismo 
interrompe automaticamente o 
funcionamento do sistema limpa para-
brisas, mas apenas durante cerca de 
cinco minutos.
Nesta situação, desligue o limpa para-
brisas, estacione num local seguro e 
retire a neve e o gelo.
Cinco minutos depois, volte a ligá-lo e as 
escovas deverão funcionar normalmente. 
Caso não retomem o funcionamento, 
consulte um reparador qualificado o mais 
cedo possível, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda. Conduza 
o veículo para o lado da estrada e, 
estacione em segurança afastado da via 
de circulação. Espere até o clima 
melhorar antes de tentar conduzir o 
veículo com o limpa para-brisas 
inoperacional.

Posição do 
Interruptor Funcionamento do limpa 

para-brisas
Nº Tipo 

A
Tipo 

B
Operação enquanto puxa a 
alavanca

Intermitente

Baixa velocidade

Alta velocidade

Interruptor rotativo
Rápido

Lento
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Controlo automático do limpa 
para-brisas

Quando a alavanca do limpa para-brisas 
se encontra na posição  o sensor de 
chuva deteta a quantidade de precipitação 
no para-brisas e liga ou desliga 
automaticamente o limpa para-brisas 
(off—intermitente—normal—rápido).
A sensibilidade do sensor de chuva pode 
ser regulada através do interruptor rotativo 
na alavanca.
A partir da posição central (normal), rode 
o interruptor para baixo para uma maior 
sensibilidade (resposta mais rápida) ou 
rode o interruptor para cima para uma 
menor sensibilidade (resposta mais lenta).

Posição do 
Interruptor Funcionamento do limpa 

para-brisas
Nº Tipo 

A
Tipo 

B
Operação enquanto puxa a 
alavanca

Com posição Auto

Baixa velocidade

Alta velocidade

Maior sensibilidade

Menor sensibilidade
Interruptor

Posição 
central

• Não tape o sensor de chuva com um 
autocolante ou outro objeto no para-
brisas. Caso contrário, o sensor de 
chuva não irá funcionar corretamente.

• Quando a alavanca do limpa para-
brisas estiver na posição AUTO e a 
ignição na posição ON, o limpa 
para-brisas pode começar a 
funcionar nos seguintes casos:

• Se tocar ou limpar o pára-brisas 
na zona do sensor de chuva.

• Se o limpa para-brisas sofrer um 
impacto a partir do interior ou 
exterior do veículo.

Não coloque as mãos nem raspadores 
no para-brisas quando a alavanca do 
limpa para-brisas estiver na posição 
AUTO e a ignição na posição ON, 
pois poderá entalar os dedos ou 
danificar o limpa para-brisas e as 
escovas se o limpa para-brisas for 
ativado automaticamente.
Se pretender limpar o para-brisas, 
certifique-se que o limpa para-brisas 
está desligado — é particularmente 
importante quando limpar gelo e 
neve — pois as pessoas têm tendência 
a deixar o motor ligado.

CUIDADO
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Lava Para-Brisas

Puxe a alavanca do limpa para-brisas na 
sua direção e mantenha-a nessa posição 
para espalhar líquido de limpeza no para-
brisas.

Se o lava-vidro não funcionar, inspecione 
o nível do líquido de lavagem 
(página 6-34). Se estiver em condições 
normais, consulte um reparador 
qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

NOTA

• Ao colocar a alavanca do limpa 
vidros, a partir da posição  para a 
posição , durante a condução, 
irá ativar o limpa para-brisas uma vez, 
operando posteriormente de acordo 
com a precipitação de chuva.

• O controlo automático do limpa 
para-brisas poderá não funcionar 
quando a temperatura do sensor de 
chuva for igual ou inferior –10 °C, 
ou igual ou superior a 85 °C.

• Se o para-brisas estiver isolado com 
repelente de água, o sensor de chuva 
poderá não detetar a quantidade de 
precipitação de forma correta e o 
controlo automático do limpa para-
brisas poderá não funcionar 
corretamente.

• Se ocorrer aderência de sujidade, gelo 
ou substâncias contendo água salgada 
no para-brisas na parte acima do 
sensor de chuva, ou se o para-brisas 
estiver congelado, poderá causar o 
movimento automático das escovas. 
Contudo, se as escovas não 
conseguirem remover o gelo, sujidade 
ou substâncias estranhas, o controlo 
automático do limpa para-brisas irá 
interromper a operação. Neste caso, 
coloque a alavanca na posição de 
velocidade normal ou rápido para a 
operação manual, ou remova o gelo, 
sujidade ou substâncias estranhas à 
mão para retomar o funcionamento 
automático do limpa pára-brisas.

• Como o sensor é do tipo ótico, se a 
alavanca do limpa para-brisas for 
deixada na posição , as escovas 
podem operar automaticamente 
devido ao efeito de fontes de luz de 
elevada intensidade, ondas 
eletromagnéticas ou luz de 
infravermelhos. Recomenda-se a 
colocação da alavanca do limpa para-
brisas na posição  se não estiver a 
conduzir sob condições de chuva.

NOTA

• As funções do controlo do limpa 
para-brisas podem ser desligadas. 
Consulte Características de 
Personalização na página 9-12.

NOTA

Se o lava para-brisas for ligado quando 
o limpa para-brisas não estiver a 
funcionar, o limpa para-brisas opera 
algumas vezes.

Lava pára-
brisas/lava faróis

OFF
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O interruptor da ignição deve estar na 
posição ON.

Limpa-Vidro Traseiro

Ligue o limpa-vidro traseiro rodando o 
interruptor da alavanca do limpa/lava-
vidro traseiro.

Lava-Vidro Traseiro

Para espalhar líquido de lavagem, rode o 
interruptor do limpa/lava-vidro traseiro 
para a  posição. Após libertar o 
interruptor, o lava-vidro será desligado.
Se o lava-vidro não funcionar, inspecione 
o nível do líquido de lavagem 
(página 6-34). Se estiver em condições 
normais e continuar a não funcionar, 
consulte um reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda.

O motor e os faróis devem estar ligados.

Se desejar operar o lava-faróis, acione 
duas vezes a alavanca do limpa-vidros.

Limpa e Lava-Vidro 
Traseiro

Posição do 
Interruptor Funcionamento do limpa 

para-brisas
Nº Tipo 

A
Tipo 

B

Intermitente 

Normal

Lava-Faróis*

NOTA

• Se o lava para-brisas for operado 
primeiro após ligar os faróis, o lava-
farol opera automaticamente. 

• Se entrar ar no circuito do lava-
faróis, por exemplo, quando o 
veículo for novo ou quando o 
depósito for reabastecido com 
líquido após ficar vazio, o líquido 
de limpeza não será espalhado 
quando acionar a alavanca do lava-
faróis. Se isto ocorrer, efetue o 
seguinte procedimento:

1. Ligue o motor.

2. Ligue os faróis.

3. Puxe duas vezes a alavanca várias 
vezes até que o líquido seja 
espalhado.

Lava pára-
brisas/lava faróis

OFF

*Alguns modelos.
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O desembaciador do vidro traseiro 
elimina a humidade do vidro traseiro.

O interruptor da ignição deve estar na 
posição ON.

Pressione o interruptor para ligar o 
desembaciador do vidro traseiro. 
O desembaciador do vidro traseiro opera 
durante cerca de 15 minutos e desliga 
automaticamente.
A luz indicadora liga durante o 
funcionamento.

Para desligar o desembaciador do vidro 
traseiro antes de terminar o período de 
15 minutos, pressione novamente o 
interruptor.

Ar Condicionado Totalmente 
Automático

Ar Condicionado Manual
Desembaciador do 
Vidro Traseiro

Luz indicadora

Não utilize objetos afiados ou agentes 
de limpeza abrasivos para limpar a 
superfície interior do vidro traseiro. 
Caso contrário poderá danificar a grelha 
de resistências do desembaciador.

NOTA

• O desembaciador não foi concebido 
para derreter neve. Se existir 
acumulação de neve no vidro 
traseiro retire primeiro a neve antes 
de utilizar o desembaciador.

• A configuração do desembaciador 
do vidro traseiro pode ser alterada. 
Após alterar a configuração, o 
desembaciador do vidro traseiro 
para automaticamente após terem 
decorridos 15 minutos e quando a 
temperatura ambiente for elevada. 
Quando a temperatura ambiente for 
baixa, continuará a operar até o 
interruptor ser pressionado 
novamente. 
Consulte Características de 
Personalização na página 9-12.

Luz indicadora

CUIDADO
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Desembaciador dos Espelhos 
Retrovisores Exteriores*

Para ligar o desembaciador dos espelhos 
retrovisores exteriores, coloque o 
interruptor da ignição na posição ON e 
pressione o interruptor do desembaciador 
do vidro traseiro (página 4-96).

Para soar a buzina, pressione o símbolo 
 no volante.

Buzina

*Alguns modelos.
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As luzes de emergência devem ser sempre 
utilizadas quando parar o veículo na estrada 
ou na berma em caso de emergência.

As luzes de emergência avisam outros 
condutores que o seu veículo pode 
prejudicar o tráfego normal e que devem 
ter muita atenção quando estiverem junto 
ao veículo.

Pressione o interruptor das luzes de 
emergência e as quatro luzes de mudança 
de direção começam a piscar. A luz 
indicadora das luzes de emergência no 
painel de instrumentos pisca em 
simultâneo.

Luzes de Emergência NOTA

• Os indicadores de mudança de 
direção não funcionam quando as 
luzes de emergência estão ligadas.

• Verifique o código da estrada 
relativamente às luzes de 
emergência em caso de necessidade 
de rebocar o veículo.

• Se o pedal dos travões for 
pressionado quando o veículo é 
conduzido em estradas de piso 
escorregadio, o sistema de 
sinalização de paragem de 
emergência poderá operar, atuando 
todas as luzes de mudança de 
direção de modo intermitente 
(a piscar). Consulte Sistema de 
Sinalização de Paragem de 
Emergência na página 4-104.

• Se o sistema de sinalização de 
paragem de emergência estiver em 
funcionamento, todas as luzes de 
mudança de direção piscam 
rapidamente de modo automático 
para alertar o condutor do veículo 
que segue atrás de si da ocorrência 
de uma situação de travagem súbita. 
Consulte Sistema de Sinalização de 
Paragem de Emergência na 
página 4-104.
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Travões

O seu Mazda possui travões assistidos que 
se ajustam automaticamente durante a 
utilização normal.

Caso essa assistência falhe, poderá 
continuar a travar carregando no pedal dos 
travões com mais força do que 
habitualmente. No entanto, a distância de 
travagem será superior ao normal.

Sistema de Travagem

Não conduza com o motor desligado, 
encontre um local seguro para parar:
É perigoso continuar a conduzir com 
o motor desligado. É necessário um 
esforço superior para travar e a 
assistência à travagem poderá ser 
reduzida se pressionar repetidamente 
o pedal dos travões. Assim poderão 
ser necessárias maiores distâncias de 
paragem podendo até provocar um 
acidente.

Engrene uma velocidade baixa 
quando conduzir em descidas de 
elevado declive:
É perigoso conduzir continuamente 
com o pé no pedal dos travões ou 
aplicar os travões durante longas 
distâncias. Poderá causar 
sobreaquecimento nos travões, 
diminuindo a sua eficiência ou 
eliminando totalmente a potência de 
travagem. Tal poderá causar a perda 
de controlo do veículo ou um grave 
acidente. Evite aplicar continuamente 
os travões.

AVISO

Seque os travões conduzindo muito 
lentamente, libertando o pedal do 
acelerador e aplicando ligeiramente 
os travões até o desempenho dos 
mesmos voltar à condição normal:
É perigoso conduzir com travões 
molhados. As distâncias de travagem 
aumentam e o veículo pode desviar 
para um lado quando os travões são 
aplicados, podendo resultar num 
grave acidente. Uma travagem ligeira 
indicará se os travões foram afetados.

• Não conduza com o pé apoiado no 
pedal da embraiagem ou no pedal 
dos travões, nem mantenha o pedal 
da embraiagem pressionado até 
meio curso desnecessariamente. 
Caso contrário poderá resultar no 
seguinte:

• Os componentes da embraiagem 
e dos travões desgastar-se-ão 
mais rapidamente.

• Os travões podem sobreaquecer e 
afetar negativamente o 
desempenho da travagem.

AVISO

CUIDADO
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Travão de Estacionamento 
Elétrico

O equipamento do travão de 
estacionamento elétrico aplica o travão de 
estacionamento utilizando um motor 
elétrico. A luz indicadora no interruptor 
do travão de estacionamento elétrico liga 
quando o interruptor é ligado.

• Pressione sempre o pedal dos 
travões com o pé direito. A 
aplicação dos travões com o pé 
esquerdo, que não é o pé utilizado 
habitualmente, poderá reduzir o seu 
tempo de reação a uma situação de 
emergência resultando numa 
operação de travagem insuficiente.

• Utilize calçado apropriado para 
conduzir de modo a evitar tocar no 
pedal dos travões quando pressiona 
o pedal do acelerador.

CUIDADO

Não conduza o veículo com o travão 
de estacionamento elétrico aplicado:
Se o veículo for conduzido com o 
travão de estacionamento aplicado, as 
peças do travão podem gerar calor e o 
sistema do travão pode não funcionar, 
provocando um acidente.
Antes de conduzir, liberte o travão de 
estacionamento elétrico e verifique se 
a luz indicadora do travão de 
estacionamento elétrico está 
desligada.

Luz indicadora

AVISO



4-101

Durante a Condução

Travões

Ao aplicar o travão de estacionamento 
elétrico

O travão de estacionamento elétrico pode 
ser aplicado independentemente da 
posição do interruptor da ignição.
Pressione o pedal do travão com 
segurança e puxe o interruptor do travão 
de estacionamento elétrico.
O travão de estacionamento elétrico é 
aplicado e a luz indicadora do travão de 
estacionamento elétrico e a luz indicadora 
do interruptor do travão de 
estacionamento elétrico ligam.
Consulte Luzes Avisadoras/Indicadoras 
na página 4-33.

NOTA

• O travão de estacionamento elétrico 
não pode ser aplicado ou libertado 
enquanto a bateria do veículo 
estiver descarregada.

• Se o travão de estacionamento elétrico 
for repetidamente aplicado e 
libertado, poderá deixar de funcionar 
para evitar o sobreaquecimento do 
motor. Se isto ocorrer, aguarde aprox. 
1 minuto antes de operar novamente o 
interruptor do travão de 
estacionamento elétrico.

• Ocorre um som de funcionamento 
aquando da aplicação ou libertação do 
travão de estacionamento elétrico, 
contudo, isto não indica uma avaria.

• Se o travão de estacionamento elétrico 
não for utilizado por longos períodos, 
é realizada uma inspeção automática 
ao sistema enquanto o veículo está 
estacionado. Pode ser ouvido um som 
de funcionamento, contudo isso não 
significa um problema.

• Quando o travão de estacionamento 
elétrico for aplicado e a ignição for 
desligada, pode ser ouvido um som 
de funcionamento, contudo isso não 
significa um problema.

• O pedal do travão pode mover quando 
o travão de estacionamento elétrico 
for aplicado ou libertado, contudo isso 
não significa um problema.

• Se o interruptor do travão de 
estacionamento elétrico for puxado 
continuamente enquanto conduz o 
veículo, o travão de estacionamento 
elétrico será aplicado e o beep de 
aviso do travão de estacionamento 
elétrico será ativado. Quando o 
interruptor for libertado, o travão de 
estacionamento elétrico é libertado 
e o som de aviso para.

NOTA

• Se o travão de estacionamento elétrico 
for aplicado com a ignição desligada 
ou em ACC, a luz indicadora do 
travão de estacionamento elétrico no 
painel de instrumentos e a luz 
indicadora no interruptor podem ligar 
durante 15 segundos.

• Quando conduzir o veículo numa 
estação de lavagem automática, poderá 
ser necessário desligar a ignição com o 
travão de estacionamento elétrico 
libertado, consoante o tipo de estação 
de lavagem automática.
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Travões

Ao libertar o travão de estacionamento 
elétrico
O travão de estacionamento elétrico pode 
ser libertado quando a ignição é ligada ou 
o motor está em funcionamento. Quando 
o travão de estacionamento elétrico é 
libertado, a luz indicadora do travão de 
estacionamento elétrico e a luz indicadora 
do interruptor do travão de 
estacionamento elétrico desligam.
Libertação manual do travão de 
estacionamento elétrico
Pressione o pedal do travão com 
segurança e pressione o interruptor do 
travão de estacionamento elétrico.

Libertação automática do travão de 
estacionamento elétrico

Se o pedal do acelerador for pressionado 
com o travão de estacionamento elétrico 
aplicado e todas as seguintes condições 
reunidas, o travão de estacionamento é 
libertado automaticamente.

• O motor está ligado.

• A porta do condutor está fechada.

• O cinto de segurança do condutor está 
colocado.

(Caixa de velocidades manual)

• A alavanca de velocidades está numa 
posição diferente de ponto-morto.

• O pedal da embraiagem está 
pressionado até meio.

(Caixa de velocidades automática)

• A alavanca de velocidades está na 
posição D, M, ou R

Indicação do Ecrã

Para veículos com painel de instrumentos 
tipo A, verifique a condição do veículo ou 
solicite a inspeção do mesmo num 
reparador qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda de acordo 
com a indicação.

Luz Avisadora

As condições de avaria do sistema ou 
de funcionamento são indicadas por 
um aviso.
Consulte Luzes Avisadoras/Indicadoras 
na página 4-33.

NOTA

Se algo, tal como o pé do condutor, 
entrar em contacto com o pedal do 
acelerador com o motor a trabalhar e o 
travão de estacionamento elétrico 
aplicado, o travão de estacionamento 
pode ser libertado automaticamente. 
Se não pretender conduzir 
imediatamente, desloque a alavanca 
das velocidades (caixa de velocidades 
manual) para a posição de ponto-
morto, ou desloque a alavanca das 
velocidades (caixa de velocidades 
automática) para a posição P ou N.
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Travões

Indicador de Desgaste das 
Pastilhas dos Travões

Quando as pastilhas dos travões de disco 
ficarem gastas, os indicadores de desgaste 
incorporados entram em contacto com os 
discos dos travões. Este contacto provoca 
um ruído de chiadeira para avisar que as 
pastilhas devem ser substituídas.

Quando detetar um ruído desta natureza 
no seu veículo, consulte um reparador 
qualificado o mais cedo possível, 
recomendamos um Reparador Autorizado 
Mazda.

Assistência à Travagem

Durante situações de emergência em que 
é necessário carregar no pedal dos travões 
com mais força, o sistema de assistência à 
travagem assiste a travagem, melhorando 
a eficiência da travagem.

Quando o pedal dos travões é pressionado 
de forma intensa ou mais rapidamente, os 
travões são aplicados com maior vigor.

Não conduza com as pastilhas dos 
travões gastas:
É perigoso conduzir com pastilhas 
dos travões gastas. Os travões podem 
falhar e provocar um grave acidente. 
Quando detetar um ruído desta 
natureza no seu veículo, consulte um 
reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda.

AVISO

NOTA

• Quando o pedal dos travões é 
pressionado de forma mais intensa 
ou mais rapidamente, poderá sentir 
o pedal mais suave mas os travões 
serão aplicados com maior vigor. 
Trata-se de um efeito normal do 
funcionamento da assistência à 
travagem e não significa a 
existência de uma avaria.

• Quando o pedal dos travões é 
pressionado de forma mais intensa 
ou mais rapidamente, é ouvido um 
som de funcionamento de um 
motor/bomba. Trata-se de um efeito 
normal do funcionamento da 
assistência à travagem e não 
significa a existência de uma avaria.

• O equipamento de assistência à 
travagem não se sobrepõe à 
funcionalidade do sistema de 
travagem principal.
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O seu Mazda está equipado com sistema 
de sinalização de paragem de emergência, 
que foi concebido para determinar se está 
a pressionar o pedal dos travões com 
maior esforço quando comparado com 
uma travagem normal, tal como numa 
situação que requeira uma travagem de 
emergência. Se o sistema determinar que 
está a ocorrer tal situação, todas as luzes 
de mudança de direção piscam 
rapidamente para alertar o condutor do 
veículo que segue atrás de si da ocorrência 
de uma situação de travagem súbita.
O sistema é cancelado quando o pedal dos 
travões é libertado, ou quando o sistema 
determina que o pedal dos travões não é 
mais pressionado com grande esforço, tendo 
como base a desaceleração do veículo.

O sistema de Assistência ao Arranque em 
Subida (HLA) é uma função que assiste o 
condutor a iniciar a marcha do veículo 
numa superfície inclinada. Quando o 
condutor liberta o pedal dos travões e 
pressiona o pedal do acelerador numa 
inclinação, a função evita que o veículo se 
desloque no sentido contrário.
A força de travagem é mantida 
automaticamente quando o pedal dos 
travões é libertado numa superfície com 
inclinação acentuada.
Para veículos com uma caixa de 
velocidades manual, o sistema de 
Assistência ao Arranque em Subida 
(HLA) opera numa descida quando a 
alavanca de velocidades se encontra na 
posição de marcha-atrás (R), e numa 
subida quando a alavanca de velocidades 
se encontra numa posição diferente da 
posição de marcha-atrás (R).
Para veículos com uma caixa de 
velocidades automática, o sistema de 
Assistência ao Arranque em Subida 
(HLA) opera numa descida quando a 
alavanca de velocidades se encontra na 
posição de marcha-atrás (R), e numa 
subida quando a alavanca de velocidades 
se encontra numa posição de marcha em 
sentido de viagem.

Sistema de Sinalização de 
Paragem de Emergência

NOTA

• Se parar completamente o veículo 
com todas as luzes de mudança de 
direção a piscarem rapidamente, o 
modo do piscar das luzes de 
mudança de direção volta ao padrão 
normal.

• O sistema de sinalização de 
paragem de emergência não opera a 
velocidades inferiores a 60 km/h.

• Se o pedal dos travões for 
pressionado quando o veículo é 
conduzido em estradas de piso 
escorregadio, o sistema de 
sinalização de paragem de 
emergência poderá operar, atuando 
todas as luzes de mudança de 
direção de modo intermitente 
(a piscar).

Assistência ao Arranque 
em Subida (HLA)
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Não confie plenamente no sistema de 
Assistência ao Arranque em Subida (HLA):
O sistema de Assistência ao Arranque 
em Subida (HLA) é um sistema auxiliar 
que ajuda ao arranque do veículo a 
partir do estado de repouso numa 
superfície inclinada. O sistema opera 
apenas durante dois segundos e 
portanto, é perigoso confiar plenamente 
no sistema quando pretender iniciar a 
marcha do veículo, pois este poderá 
deslocar-se inesperadamente no sentido 
contrário e causar um acidente.
O veículo poderá deslocar-se 
consoante a carga do veículo ou se 
estiver a rebocar um atrelado. 
Adicionalmente, em veículos com 
caixa de velocidades manual, poderá 
ocorrer um deslocamento do veículo 
no sentido contrário consoante o 
modo como o pedal da embraiagem 
ou o pedal do acelerador é operado.
Confirme sempre se estão reunidas 
todas as condições de segurança à 
volta do veículo antes de iniciar a 
marcha do veículo.

NOTA

• O sistema de Assistência ao 
Arranque em Subida (HLA) não 
opera em superfícies inclinadas 
ligeiras. Adicionalmente, o 
gradiente da superfície inclinada no 
qual o sistema irá operar varia de 
acordo com a carga do veículo.

• O sistema de Assistência ao 
Arranque em Subida (HLA) não 
opera se o travão de estacionamento 
for aplicado, se o veículo não tiver 
parado completamente ou se o pedal 
da embraiagem for libertado.

• Durante o funcionamento do 
sistema de Assistência do Arranque 
em Subida, poderá sentir um 
endurecimento e vibração do pedal 
dos travões, contudo, isto não 
significa a existência de avaria.

AVISO NOTA

• O sistema de Assistência ao 
Arranque em Subida (HLA) não 
opera quando a luz indicadora 
TCS/DSC está ligada. 
Consulte Luzes Avisadoras/
Indicadoras na página 4-33.

• O sistema de Assistência ao 
Arranque em Subida (HLA) não 
desliga mesmo que o interruptor 
TCS OFF seja pressionado para 
desligar o TCS.

• (Caixa de velocidades 
automática) 
Embora o sistema de Assistência ao 
Arranque em Subida (HLA) não 
opere durante a paragem ao ralenti, 
a função prevenção de 
deslocamento do veículo opera para 
evitar o movimento do veículo.
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ABS/TCS/DSC

A unidade de controlo do ABS monitoriza 
constantemente a velocidade de cada 
roda. Se uma roda estiver prestes a 
bloquear, o sistema ABS responde 
automaticamente libertando e aplicando o 
travão à roda em causa.

O condutor sentirá uma ligeira vibração 
no pedal dos travões e poderá ouvir um 
ruído surdo produzido pelo sistema de 
travagem. Trata-se do funcionamento 
normal quando o ABS opera. Não trave a 
fundo, continue a pressionar normalmente 
o pedal dos travões.

As condições de avaria do sistema ou de 
funcionamento são indicadas por um 
aviso.
Consulte Luzes Avisadoras/Indicadoras 
na página 4-33.

Sistema de Travagem 
Anti-Bloqueio (ABS)

O ABS não compensa uma condução 
imprudente:
O ABS não compensa uma condução 
imprudente e perigosa, velocidade 
excessiva, seguir outro veículo a uma 
distância muito reduzida, condução 
sobre gelo e neve nem hidroplanagem 
(fricção e contacto reduzidos dos 
pneus com a estrada devido à 
presença de água na superfície da 
mesma). Apesar do auxílio deste 
sistema, podem ocorrer acidentes.

AVISO

NOTA

• As distâncias de travagem podem 
ser superiores em superfícies não 
homogéneas (neve ou gravilha, por 
exemplo) as quais geralmente 
possuem uma base compacta. 
Um veículo com um sistema de 
travagem normal pode requerer uma 
distância menor para parar nestas 
circunstâncias, uma vez que os 
pneus formam uma camada do 
material da superfície, que lhes 
serve de calço quando derrapam.

• O som de funcionamento do ABS 
pode ser ouvido quando o motor é 
ligado ou imediatamente após 
iniciar a marcha do veículo, 
contudo, trata-se do funcionamento 
normal e não significa a existência 
de avaria.
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O Sistema de Controlo de Tração (TCS) 
melhora a tração e a segurança através do 
controlo do binário do motor e da 
travagem. Quando o TCS deteta falta de 
aderência nas rodas motrizes, o mesmo 
diminui o binário do motor e aciona os 
travões para evitar a perda de tração.

Isto significa que numa superfície 
escorregadia, o motor adapta-se 
automaticamente para proporcionar a 
potência ideal às rodas motrizes sem que 
as mesmas patinem ou percam tração.

As condições de avaria do sistema ou de 
funcionamento são indicadas por um 
aviso.
Consulte Luzes Avisadoras/Indicadoras 
na página 4-33.

Sistema de Controlo de 
Tração (TCS)

Não se baseie no Sistema de Controlo 
de Tração (TCS) como garantia de 
uma condução segura:
O Sistema de Controlo de Tração (TCS) 
não compensa uma condução 
imprudente e perigosa, velocidade 
excessiva, seguir outro veículo a 
uma distância muito reduzida, 
hidroplanagem (fricção e contacto 
reduzidos dos pneus com a estrada 
devido à presença de água na superfície 
da mesma). Apesar do auxílio deste 
sistema, podem ocorrer acidentes.

Utilize pneus para neve ou correntes e 
conduza a velocidades reduzidas 
quando as estradas estiverem cobertas 
de gelo e/ou neve:
É perigoso conduzir sem dispositivos 
apropriados de tração em estradas 
cobertas de neve e/ou gelo. O Sistema 
de Controlo de Tração (TCS) por si só 
não poderá fornecer uma tração 
adequada e portanto não estará livre 
de sofrer um acidente.

NOTA

Para desligar o TCS, pressione o 
interruptor TCS OFF (página 4-108).

AVISO
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Interruptor TCS OFF

Pressione o interruptor TCS OFF para 
desligar o TCS/DSC. A luz indicadora 
TCS OFF no painel de instrumentos liga.

Pressione novamente o interruptor para 
voltar a ligar o TCS. A luz indicadora 
TCS OFF desliga.

NOTA

• Quando o TCS está ligado e o 
condutor tenta libertar o veículo 
quando este se encontra preso, ou 
quando tenta conduzir em estradas 
cobertas de neve acabada de 
assentar no asfalto, o TCS será 
ativado. Ao pressionar o acelerador 
não irá aumentar a potência do 
motor, podendo dificultar a 
libertação do veículo. Quando isto 
acontecer, desligue o TCS.

• Se o TCS estiver desligado quando 
o motor for desligado, será 
automaticamente ativado quando o 
interruptor da ignição for colocado 
na posição ON.

• Com o TCS ligado, o veículo possui 
uma maior tração.

• Se o interruptor TCS OFF for 
pressionado e mantido pressionado 
durante pelo menos 10 segundos, a 
função de deteção de avaria no 
interruptor TCS OFF opera e o 
sistema TCS é ativado 
automaticamente. A luz indicadora 
TCS OFF desliga quando o sistema 
TCS está operacional.
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O controlo dinâmico de estabilidade 
(DSC) controla automaticamente a 
travagem e o binário do motor em 
conjunto com os sistemas ABS e TCS, 
para ajudar a controlar as possíveis 
derrapagens quando se conduz em 
estradas escorregadias, ou durante uma 
manobra de emergência, reforçando a 
segurança do veículo.

Consulte ABS (página 4-106) e TCS 
(página 4-107).

O DSC pode atuar a velocidades 
superiores a 20 Km/h.

As condições de avaria do sistema ou de 
funcionamento são indicadas por um 
aviso.
Consulte Luzes Avisadoras/Indicadoras 
na página 4-33.

Controlo Dinâmico de 
Estabilidade (DSC)

Não se baseie no Controlo Dinâmico 
de Estabilidade como garantia de 
uma condução segura:
O Controlo Dinâmico de Estabilidade 
(DSC) não compensa uma condução 
imprudente e perigosa, velocidade 
excessiva, seguir outro veículo a uma 
distância muito reduzida, 
hidroplanagem (fricção e contacto 
reduzidos dos pneus com a estrada 
devido à presença de água na 
superfície da mesma). Apesar do 
auxílio deste sistema, podem ocorrer 
acidentes.

AVISO

• O DSC pode não funcionar 
corretamente se não forem tomadas 
as seguintes precauções:

• Utilize pneus do tamanho 
especificado pela Mazda nas 
quatro rodas.

• Utilize pneus do mesmo 
fabricante, marca e piso nas 
quatro rodas.

• Não misture pneus usados.

• O DSC pode não funcionar 
corretamente se utilizar correntes 
para os pneus ou um pneu 
sobressalente temporário devido à 
diferença de diâmetro.

CUIDADO
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Em veículos convencionais, a energia cinética gerada quando o veículo é desacelerado, seja 
pela aplicação dos travões ou através do efeito de travagem do motor, acaba por ser 
dissipada na forma de calor. Ao utilizar esta energia cinética dissipada para gerar 
eletricidade e alimentar os dispositivos e acessórios elétricos do veículo, tais como o A/C e 
o sistema de áudio, é possível reduzir o consumo de combustível. O sistema Mazda para 
gerar eletricidade a partir desta energia cinética é designado por Sistema de Geração de 
Energia por Desaceleração (i-ELOOP).

i-ELOOP*

Componentes elétricos
Componentes do Motor

Sistemas do Veículo:
Ar condicionado
Áudio
Faróis, etc

Acelerador OFF

Acelerador ON

Regeneração 
de energia Carga

Bateria

Bateria

Energia

Energia

Componentes elétricos
Componentes do Motor

Sistemas do Veículo:
Ar condicionado
Áudio
Faróis, etc

Motor
Alternador 
de Tensão 
Variável

Alternador 
de Tensão 
Variável

Motor

Pneu

Pneu

Condensador

Condensador

Conversor DC-DC

Conversor DC-DC

Energia cinética
Energia elétrica

*Alguns modelos.
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Um condensador está incorporado como o dispositivo para armazenar a eletricidade gerada, 
que pode armazenar e utilizar grandes quantidades de eletricidade instantaneamente.

As seguintes zonas estão sujeitas a uma elevada corrente, portanto não toque 
nas mesmas.

• Alternador de Tensão Variável

• Conversor DC-DC

• Condensador

NOTA

• Quando instalar dispositivos de elevado consumo de energia tais como altifalantes de 
alta potência, consulte um reparador qualificado, recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda.

• Poderá ocorrer uma certa diferença no consumo de combustível dependendo das 
condições de utilização, tais como o A/C e os faróis.

• Se for necessário remover o condensador, consulte sempre um reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador Autorizado Mazda. 
Para mais informações, visite o seguinte URL. 
http://www.mazda.com/csr/environment/recycling

Alternador 
de Tensão 
Variável

Condensador

Conversor DC-DC

CUIDADO
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Ecrã de Carga i-ELOOP

Se o motor for ligado após o veículo não 
ter sido conduzido durante um longo 
período de tempo, pode ser indicada no 
ecrã a mensagem “i-ELOOP a carregar”.
Deixe o motor a trabalhar ao ralenti e 
espere até que a mensagem desapareça.

NOTA

Se o veículo for conduzido enquanto a 
mensagem for visualizada, será 
emitido um sinal sonoro.
Se rodar o volante enquanto a 
mensagem é visualizada, este parecerá 
mais pesado do que o normal, mas não 
se trata de uma avaria. Pare o veículo, 
num local seguro, com o motor a 
trabalhar e não tente rodar o volante. 
A operação da direção voltará ao 
normal depois da mensagem 
desaparecer.

Carga do 
i-ELOOP

i-ELOOP
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Monitorização do Consumo de Combustível

Para veículos com áudio tipo C/tipo D, o Controlo do Estado, Consumo de Combustível e a 
Eficácia são comutados e apresentados através da operação de cada ícone no ecrã.
Além disso, depois de terminar uma viagem, a eficiência da energia total até à data é 
visualizada no ecrã final quando este é ligado.

1. Selecione o ícone  no ecrã inicial, para visualizar o ecrã das aplicações.

2. Selecione “Monitorização do Consumo de Combustível”.

3. Opere o interruptor multi-comando ou toque no ecrã e visualize o menu.

4. Selecione o ícone no menu e efetue a operação. Cada ícone funciona da seguinte forma:

Monitorização do Consumo de Combustível

NOTA

Quando o menu é visualizado através do toque no ecrã, o ecrã é ocultado 
automaticamente após 6 segundos.

Indicação no ecrã Controlo do estado
 Oculta o ecrã do menu.
 Regressa ao ecrã da aplicação.
 Comuta a Monitorização do Consumo de Combustível 

pela ordem de Controlo de Estado, Consumo de 
Combustível e Eficácia

 Coloca a zero os dados do consumo de combustível.
 Apresenta o seguinte ecrã de configurações.

• Comutação ligar/desligar do ecrã final 

• Comutação ligar/desligar para função que sincroniza 
a colocação a zero dos dados do consumo de 
combustível para o conta-quilómetros parcial 
(conta-quilómetros A)

NOTA

Após a ignição ser comutada de ON para OFF, o ecrã da monitorização do consumo de 
combustível é alterado para o ecrã original da monitorização do consumo de 
combustível da próxima vez que a ignição for comutada para ON.

0min
L/100km

Média Histórico do Consumo de Combustível

Economia de Combustível (Esta Condução)

15

15

102030405060

Monitorização do Consumo de Combustível

L/100km

(Esta 
Condução)

Média

8,0
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Ecrã de Controlo do Estado

O estado da operação i-stop e o estado da geração de energia i-ELOOP são apresentados.

Indicação no ecrã Controlo do estado
Com sistema i-ELOOP  Indica o nível de eletricidade gerada utilizando a 

energia de desaceleração.

 Indica a quantidade de eletricidade armazenada 
no condensador.

Com sistema i-ELOOP  Indica o estado da eletricidade armazenada no 
condensador e a ser fornecida aos dispositivos elétricos 
(todo o veículo, no ecrã, é iluminado em simultâneo).

 Indica o consumo de combustível acumulado.

Monitorização do Consumo de Combustível

ATIVADO

Média

4,2L/100km

i-stop

(Desde 
Reinicialização)

Monitorização do Consumo de Combustível

ATIVADO

Média

4,2L/100km

i-stop

(Desde 
Reinicialização)
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Monitorização do Consumo de Combustível

Indicação no ecrã Controlo do estado
Com sistema i-ELOOP

Sem sistema i-ELOOP

 Indica o estado de prontidão referente à disponibilidade 
da operação da função i-stop.

 Indica o estado de prontidão da operação da função 
i-stop na parte lateral do veículo (motor, bateria e A/C) 
utilizando um ícone colorido. A cor azul indica que a 
função i-stop está pronta a funcionar e a cor cinzenta indica 
que não está pronta.

Monitorização do Consumo de Combustível

NÃO ATIVADO

Média

4,2L/100km

i-stop

(Desde 
Reinicialização)

Monitorização do Consumo de Combustível

NÃO ATIVADO

Média

4,2L/100km

i-stop

(Desde 
Reinicialização)
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Monitorização do Consumo de Combustível

Indicação no ecrã Controlo do estado
Com sistema i-ELOOP

Sem sistema i-ELOOP

 Indica o estado da função i-stop enquanto o veículo 
está parado.

 Indica as operações requeridas pelo condutor para 
operar a função i-stop enquanto não está a funcionar.

 Indica a quantidade de tempo atual em que a função 
i-stop tem estado a funcionar e a quantidade de tempo 
acumulado em que tem estado a funcionar.

 O estado da operação i-stop é indicado pela cor da área 
do motor. A cor é verde durante a operação da função i-stop 
e cinzenta quando não está a funcionar.

Média
(Desde 
Reinicialização)

4,2L/100km

Monitorização do Consumo de Combustível

i-stop

Não pode ser ativado.
Por favor, rode o volante para o centro.

Tempo Ativo

m s m s
Total. Tempo

4,2L/100km

Monitorização do Consumo de Combustível
Média
(Desde 
Reinicialização)

Não pode ser ativado.
Por favor, rode o volante para o centro.

Tempo Ativo

m s
Total. Tempo

m s

i-stop
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Monitorização do Consumo de Combustível

Indicador de Eficácia

É apresentado o desempenho atual da eficiência da energia.

Ecrã do Consumo de Combustível

É visualizada informação referente ao consumo de combustível.

Indicação no ecrã Controlo do estado
Com sistema i-ELOOP  O gráfico em folha aumenta conforme a quantidade de 

emissões de CO2 reduzida pelos efeitos do sistema. 
A quantidade total cumulativa de crescimento em folha é 
indicada em termos do número de gráficos em árvore.

 Indica a distância de condução total que pode ser 
prolongada pela operação da função i-stop.

 Indica a percentagem de tempo em que o veículo esteve 
imobilizado, pela operação da função i-stop, retirada da 
quantidade total de tempo em que o veículo esteve 
imobilizado.

 Indica a quantidade de tempo em que a função 
i-stop funcionou.

 Indica a quantidade total de tempo em que o veículo 
esteve imobilizado.

Indicação no ecrã Controlo do estado
 Apresenta o consumo de combustível dos últimos 

60 minutos.

• Apresenta o consumo de combustível, a cada minuto, 
dos últimos 1 até 10 minutos.

• Apresenta o consumo de combustível, a cada 
10 minutos, dos últimos 10 até 60 minutos.
 Apresenta o consumo médio de combustível nas últimas 

5 reinicializações e depois da reinicialização atual.

 Calcula o consumo médio de combustível, a cada 
minuto, depois da viagem começar e apresenta-o.

NOTA

• Os dados sobre o consumo de combustível podem ser colocados a zero, efetuando a 
seguinte operação:
• Pressione o interruptor de reinicialização no ecrã do menu.
• Quando a função que sincroniza a monitorização do consumo de combustível e o 

conta-quilómetros parcial está ligada, coloque a zero o conta-quilómetros A do 
conta-quilómetros parcial.

• Elimine a informação de consumo médio de combustível apresentado no 
computador de bordo.

• Depois de colocar a zero os dados sobre o consumo de combustível, “-- -” é 
apresentado enquanto o consumo médio de combustível é calculado.

Monitorização do Consumo de Combustível

% i-stop ON (Esta Condução)

i-stop ON

Tempo Parado
%60

x0

Autonomia Total
Proporcionada pelo i-stop

2000,0 km

12m12s
20m20s

Economia de Combustível (Esta Condução)

Média Histórico do Consumo de Combustível

Monitorização do Consumo de Combustível

L/100km
0min

L/100km
Atual

L/100km

Média
(Esta 
Condução)
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Monitorização do Consumo de Combustível

Ecrã Final

Se o ecrã final sobre a monitorização de combustível estiver ligado quando a ignição for 
comutada de ON para OFF, o desempenho atual de eficiência de energia é visualizado.
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Seleção do Modo de Condução

A seleção do modo de condução é um sistema que altera o modo de condução do veículo. 
Quando o modo sport é selecionado, a resposta do veículo à operação do acelerador é melhorada. 
Isto fornece uma aceleração rápida adicional que pode ser necessária para fazer manobras em 
segurança, tais como mudanças de faixas, entradas em vias rápidas ou ultrapassagem de veículos.

Interruptor de Seleção do Modo 
de Condução

Pressione o interruptor de seleção do 
modo de condução para  (para a 
frente) para selecionar o modo sport.
Pressione o interruptor de seleção do 
modo de condução para  (para trás) 
para cancelar o modo sport.

Seleção do Modo de Condução (Caixa de Velocidades 
Automática)*

Não utilize o modo sport quando conduzir em estradas escorregadias, tais como estradas 
molhadas ou cobertas de neve. Isso pode provocar a patinagem dos pneus.

CUIDADO

NOTA

• Quando o modo sport é selecionado, a condução a regimes de motor mais elevados 
aumenta e isso pode aumentar o consumo de combustível. A Mazda recomenda o 
cancelamento do modo sport para a condução normal.

• O modo drive não pode ser selecionado nas seguintes condições:
• O ABS/TCS/DSC está em funcionamento.
• O sistema de Controlo da Velocidade de Cruzeiro de Radar Mazda (MRCC)/

controlo da velocidade de cruzeiro está ligado.
• O volante está a ser operado abruptamente

NOTA

• Quando a ignição é desligada, o 
modo sport é cancelado.

• Consoante as condições de 
condução quando o modo sport é 
selecionado, o veículo pode efetuar 
uma passagem para uma mudança 
inferior ou acelerar ligeiramente.

*Alguns modelos.
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Seleção do Modo de Condução

Indicação de Seleção do Modo

Quando o modo sport for selecionado, a 
indicação de seleção do modo liga no 
painel de instrumentos.

NOTA

Se o modo não puder ser comutado 
para o modo condução, a indicação de 
seleção do modo pisca para notificar o 
condutor.
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4WD

• O sistema 4WD permite um excelente 
comportamento em estradas cobertas 
de neve e gelo, areia e lama, assim 
como estradas com elevada inclinação 
e outras superfícies escorregadias.

• Para veículos com painel de 
instrumentos tipo A, verifique a 
condição do veículo ou solicite a 
inspeção do mesmo num reparador 
qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda de 
acordo com a indicação.

• As condições de avaria do sistema ou 
de funcionamento são indicadas por 
um aviso. 
Consulte Luzes Avisadoras/
Indicadoras na página 4-33.

Condução em Modo 4WD
Funcionamento do Sistema 
de Tração às 4 Rodas (4WD)

Nunca permita a rotação de uma roda 
que não esteja em contacto com 
o piso:
É perigoso permitir a rotação de uma 
roda que não esteja em contacto com 
o chão, como por exemplo quando 
o veículo está preso numa vala. 
A transmissão poderá sofrer graves 
danos e originar um acidente ou 
sobreaquecimento, fugas de óleo e até 
um incêndio.

AVISO

Evite curvas apertadas, velocidade 
excessiva e manobras bruscas quando 
conduzir este veículo:
É perigoso efetuar curvas apertadas, 
conduzir a uma velocidade excessiva e 
efetuar manobras abruptas, pois poderá 
perder o controlo do veículo, capotar, 
provocar ferimentos ou a morte.
Este veículo possui um centro de 
gravidade elevado. Veículos com um 
elevado centro de gravidade como por 
exemplo, veículos utilitários e 4WD 
comportam-se de modo diferente dos 
veículos com baixo centro de 
gravidade.
Os veículos utilitários e 4WD não foram 
concebidos para curvar a elevadas 
velocidades, tal como os veículos 
desportivos de baixa altura não foram 
concebidos para serem utilizados em 
estradas de terra satisfatoriamente. 
Adicionalmente, os veículos utilitários 
possuem uma maior probabilidade de 
sofrer capotamento do que outros tipos 
de veículos.

Conduza com cuidado quando o 
veículo estiver carregado, reduzindo a 
velocidade e aplicando os travões 
antecipadamente:
É perigoso efetuar manobras 
abruptas e travagens súbitas quando 
conduz um veículo carregado, pois o 
comportamento de um veículo com 
um elevado centro de gravidade é 
diferente quando está carregado e 
quando se encontra sem carga, 
podendo resultar na perda de 
controlo do veículo e num acidente.

AVISO
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4WD

Pneus e Correntes

A condição dos pneus desempenha um 
papel importantíssimo no desempenho do 
veículo. Adicionalmente, para evitar 
efeitos adversos na transmissão, por favor 
tenha atenção ao seguinte:
Pneus
• Quando substituir os pneus, substitua 

sempre todos os pneus dianteiros e 
traseiros ao mesmo tempo.

• Todos os pneus devem possuir o mesmo 
tamanho, ser do mesmo fabricante, marca 
e possuir o mesmo piso. Preste atenção 
especial quando equipar pneus de neve ou 
outro tipo de pneus de inverno.

• Não misture pneus com piso gasto e 
piso normal.

• Inspecione as pressões dos pneus nos 
períodos especificados, ajuste as pressões 
especificadas e inicialize o sistema de 
monitorização da pressão dos pneus.

• Equipe o veículo com jantes genuínas 
de tamanho especificado, em todas as 
rodas. Com a transmissão às quatro 
rodas (4WD), o sistema é calibrado 
para todas as quatro rodas com as 
mesmas dimensões.

Correntes para pneus

• Monte as correntes nos pneus dianteiros.

• Não utilize correntes nos pneus traseiros.

• Não conduza o veículo a uma 
velocidade superior a 30 km/h com as 
correntes instaladas.

• Não conduza o veículo com correntes 
nos pneus em estradas que não estejam 
cobertas de neve ou gelo.

Reboque

Se for necessário rebocar o veículo, 
solicite um reboque de plataforma, não 
permitindo o contacto das quatro rodas 
com o chão (página 7-28).

NOTA

Consulte a placa da pressão dos pneus 
instalada na estrutura da porta do 
condutor para conhecer a pressão correta.
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Direção Assistida

• A direção assistida apenas está 
operacional quando o motor estiver a 
trabalhar. Se o motor estiver desligado 
ou se a direção assistida estiver 
inoperacional, poderá continuar a 
operar o volante, mas deverá aplicar 
maior esforço físico. 
Se sentir a direção mais pesada do que 
o normal ou se a direção vibrar, 
consulte um reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda.

• Para veículos com painel de 
instrumentos tipo A, verifique a 
condição do veículo ou solicite a 
inspeção do mesmo num reparador 
qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda de 
acordo com a indicação.

• As condições de avaria do sistema ou 
de funcionamento são indicadas por 
um aviso. Além disso, o sinal sonoro 
poderá também ser ativado conforme a 
avaria do sistema ou condição de 
operação. Consulte Luzes Avisadoras/
Indicadoras na página 4-33. 
Consulte Quando um Avisador é 
Ativado na página 7-47

Direção Assistida

Nunca mantenha o volante virado 
totalmente para a esquerda ou direita 
durante mais de 5 segundos com o 
motor ligado. Isto poderá danificar o 
sistema de direção assistida.

CUIDADO
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i-ACTIVSENSE

i-ACTIVSENSE é um termo coletivo que abrange uma série de sistemas avançados de 
segurança e de apoio ao condutor que utilizam a Câmara de Deteção Dianteira (FSC) e os 
sensores de radar. Estes sistemas são constituídos por sistemas de segurança ativa e de 
segurança pré-impacto.
Estes sistemas são concebidos para assistir o condutor numa condução segura, reduzindo a 
carga no condutor e ajudando a evitar colisões ou a reduzir a sua severidade. Contudo, 
devido a cada sistema ter as suas limitações, conduza sempre com cuidado e não se baseie 
apenas nos sistemas.

Tecnologia de Segurança Ativa

A Tecnologia de Segurança Ativa apoia uma condução segura ajudando o condutor a 
reconhecer potenciais perigos e a evitar acidentes.

Sistemas de assistência ao condutor

Visibilidade noturna

Sistema de Iluminação Dianteira Adaptativa (AFS)..........................................página 4-127 
Sistema de Controlo das Luzes de Máximos (HBC) .........................................página 4-128 
Faróis LED Adaptativos.....................................................................................página 4-131
Deteção dianteira/traseira
Sistema de Aviso de Saída de Faixa de Rodagem (LDWS)...............................página 4-135 
Sistema de Monitorização do Ângulo Morto (BSM).........................................página 4-141 
Reconhecimento da distância inter-veículos
Sistema de Assistência ao Reconhecimento da Distância (DRSS)....................página 4-147 
Deteção da fadiga do condutor
Alerta de concentração do condutor ..................................................................página 4-150 
Deteção de obstrução traseira ao sair do parque de estacionamento 
Alerta de Trânsito na Traseira do Veículo (RCTA)............................................página 4-153

Sistemas de assistência ao condutor

Distância inter-veículos

Controlo da Velocidade de Cruzeiro de Radar Mazda (MRCC)........................página 4-158

Saída de faixa de rodagem

Sistema de assistente de faixa de rodagem ........................................................página 4-168

Controlo da velocidade

Limitador de Velocidade Regulável ...................................................................página 4-177

i-ACTIVSENSE*

*Alguns modelos.
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i-ACTIVSENSE

Tecnologia de Segurança Pré-Impacto

A tecnologia de segurança pré-impacto é concebida para assistir o condutor na prevenção 
de colisões ou para reduzir a sua severidade em situações em que não possam ser evitadas.

Redução dos danos de colisão a baixa velocidade

Marcha em frente

Ajuda Inteligente à Travagem em Cidade [Marcha em Frente] (SCBS F) ....... página 4-181

Marcha-atrás

Ajuda Inteligente à Travagem em Cidade [Marcha-Atrás] (SCBS R) .............. página 4-187

Redução dos danos de colisão a média/alta velocidade

Ajuda Inteligente à Travagem (SBS) ................................................................ página 4-193

Câmara e Sensores

Câmara de Deteção Dianteira (FSC)

A Câmara de Deteção Dianteira (FSC) deteta indicações da faixa de rodagem e reconhece 
faróis, luzes de presença traseiras e luzes citadinas durante a condução noturna. 
Os seguintes sistemas também utilizam a Câmara de Deteção Dianteira (FSC).

• Sistema de Controlo das Luzes de Máximos (HBC)

• Sistema de Aviso de Saída de Faixa de Rodagem (LDWS)

• Faróis LED Adaptativos

• Alerta de concentração do condutor

• Sistema de assistente de faixa de rodagem

• Ajuda Inteligente à Travagem (SBS)

A Câmara de Deteção Dianteira (FSC) está instalada no topo do para-brisas junto ao 
espelho retrovisor.
Consulte Câmara de Deteção Dianteira (FSC) na página 4-196.

Sensor de radar (dianteiro)

O sensor radar (dianteiro) funciona detetando as ondas rádio refletidas de um veículo em 
frente, que são enviadas pelo sensor radar. Os seguintes sistemas também utilizam o sensor 
radar (dianteiro).

• Controlo da Velocidade de Cruzeiro de Radar Mazda (MRCC)

• Sistema de Assistência ao Reconhecimento da Distância (DRSS)

• Ajuda Inteligente à Travagem (SBS)

O sensor radar (dianteiro) está instalado por detrás da grelha do radiador.
Consulte Sensor Radar (Dianteiro) na página 4-199.
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i-ACTIVSENSE

Sensor laser (dianteiro)

O sensor laser (dianteiro) emite um feixe de laser próximo da gama de infra-vermelhos e recebe 
o feixe refletido da superfície refletora de um veículo em frente, e o feixe detetado é então 
utilizado para medição. Os seguintes sistemas também utilizam o sensor laser (dianteiro).

• Ajuda Inteligente à Travagem (SBS)

• Ajuda Inteligente à Travagem em Cidade [Marcha em Frente] (SCBS F)

O sensor laser (dianteiro) está instalado no topo do para-brisas junto ao espelho retrovisor.
Consulte Sensor Laser (Dianteiro) na página 4-202.

Sensores de radar (traseiros)

Os sensores de radar (traseiros) funcionam detetando ondas de rádio refletidas de um 
veículo que se aproxima a partir da traseira ou um obstáculo enviadas pelos sensores de 
radar. Os seguintes sistemas também utilizam sensores de radar (traseiros).

• Sistema de Monitorização do Ângulo Morto (BSM)

• Alerta de Trânsito na Traseira do Veículo (RCTA)

Os sensores de radar (traseiros) estão montados no interior do para-choques traseiro, um 
em cada lado esquerdo e direito.
Consulte Sensores de Radar (Traseiros) na página 4-204.

Sensores ultrassónicos (traseiros)

Os sensores ultrassónicos (traseiros) funcionam detetando ondas ultrassónicas, refletidas 
de obstruções a partir da traseira, enviadas pelos sensores ultrassónicos. Os seguintes 
sistemas também utilizam sensores ultrassónicos (traseiros).
Ajuda Inteligente à Travagem em Cidade [Marcha-Atrás] (SCBS R)
Os sensores ultrassónicos (traseiros) são montados no para-choques traseiro.
Consulte Sensores Ultrassónicos (Traseiros) na página 4-206.
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i-ACTIVSENSE

O sistema de iluminação dianteira 
adaptativa (AFS) ajusta automaticamente 
o feixe dos faróis para a esquerda ou 
direita em simultâneo com as operações 
no volante após a ligação dos faróis.

As condições de avaria do sistema ou de 
funcionamento são indicadas por um aviso.
Consulte Luzes Avisadoras/Indicadoras 
na página 4-33.

Sistema de Iluminação 
Dianteira Adaptativa 
(AFS)*

NOTA

A função de Sistema de Iluminação 
Dianteira Adaptativa (AFS) pode ser 
comutada para operacional/
inoperacional utilizando a função de 
personalização.
Consulte Características de 
Personalização na página 9-12.

*Alguns modelos.
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i-ACTIVSENSE

O Sistema de Controlo das Luzes de Máximos (HBC) determina as condições em frente ao 
veículo, de noite, utilizando a Câmara de Deteção Dianteira (FSC) para comutar 
automaticamente os faróis entre as luzes de máximos e luzes de médios.
Consulte Luzes Avisadoras/Indicadoras na página 4-33.
Durante a condução do veículo a uma velocidade de 30 km/h ou mais, os faróis são 
comutados para luzes de máximos quando não existem veículos em frente ou em 
aproximação no sentido contrário.
O sistema comuta os faróis para as luzes de médios quando ocorre o seguinte:

• Quando o sistema deteta um veículo ou as luzes dos faróis de um veículo em 
aproximação no sentido contrário.

• Quando o veículo é conduzido em estradas com uma linha contínua de candeeiros de 
iluminação pública ou em estradas de cidade com boa iluminação.

• Quando o veículo é conduzido a uma velocidade inferior a 20 km/h.

A luz avisadora liga ou pisca se o sistema estiver avariado.
Consulte Luzes Avisadoras/Indicadoras na página 4-33.

Sistema de Controlo das Luzes de Máximos (HBC)*

• Não ajuste a altura do veículo, não modifique os faróis, nem desmonte a câmara, caso 
contrário o sistema não funcionará normalmente.

• Não confie excessivamente no Sistema de Controlo das Luzes de Máximos (HBC) e 
conduza o veículo prestando a devida atenção à segurança. Comute os faróis entre 
máximos e médios manualmente, se necessário.

Câmara de Deteção 
Dianteira (FSC)

A distância detetada pela Câmara 
de Deteção Dianteira (FSC) varia 
de acordo com as condições 
circundantes.

CUIDADO

*Alguns modelos.
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NOTA

O tempo em que o sistema comuta os faróis, sofre alterações mediante as seguintes 
condições. Se o sistema não comutar os faróis de forma apropriada, comute 
manualmente entre as luzes de máximos e médios de acordo com a visibilidade, 
condições da estrada e de tráfego.

• Quando existirem fontes de luz na área circundante tais como candeeiros de 
iluminação pública, quadros de informação luminosos e sinais de tráfego.

• Quando existirem objetos refletores, na área circundante, tais como placas e 
sinais refletores.

• Quando a visibilidade for reduzida em condições de chuva, neve e nevoeiro.

• Quando conduzir em estradas com curvas apertadas ou ondulações.

• Quando os faróis/farolins traseiros dos veículos que se encontram à sua frente ou na 
faixa adjacente possuem uma iluminação fraca ou ausência da mesma.

• Quando existir escuridão insuficiente como, por exemplo, ao anoitecer ou amanhecer

• Quando o compartimento de bagagens está carregado com objetos pesados ou 
quando os bancos traseiros estão ocupados.

• Quando a visibilidade é reduzida, devido à presença de um veículo que se encontra à 
sua frente a salpicar água dos pneus para o seu para-brisas.
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Para Operar o Sistema

O Sistema de Controlo das Luzes de 
Máximos (HBC) opera para comutar os 
faróis automaticamente entre luzes de 
máximos e luzes de médios, após a 
ignição ser colocada na posição ON e o 
interruptor dos faróis na posição AUTO e 
em luzes de máximos. Ao mesmo tempo, 
a luz indicadora do Sistema de Controlo 
das Luzes de Máximos (HBC) (verde) no 
painel de instrumentos liga.

O Sistema de Controlo das Luzes de 
Máximos (HBC) determina se é de noite 
com base na intensidade de iluminação da 
área circundante.

Comutação Manual

Comutação para luzes de médios

Coloque a alavanca de velocidades na 
posição de luzes de médios.
A luz indicadora (Verde) do Sistema de 
Controlo das Luzes de Máximos (HBC) 
desliga.

Comutação para luzes de máximos

Rode o interruptor dos faróis para a 
posição .
A luz indicadora (Verde) do Sistema de 
Controlo das Luzes de Máximos (HBC) 
desliga e o  é ligado.

NOTA

• Quando a velocidade do veículo é 
igual ou superior a 30 km/h, os faróis 
são comutados automaticamente para 
luzes de máximos quando não existem 
veículos em frente ao seu veículo ou 
em aproximação no sentido contrário.
Quando a velocidade do veículo for 
inferior a 20 km/h, o Sistema de Con-
trolo das Luzes de Máximos (HBC) 
comuta os faróis para as luzes de 
médios.

• As luzes de médios poderão não 
comutar para as luzes de máximos 
quando o veículo percorre uma curva.

• A operação da função do Sistema de 
Controlo das Luzes de Máximos 
(HBC) pode ser desativada. 
Consulte Características de 
Personalização na página 9-12.
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Os Faróis LED Adaptativos são um sistema que utiliza a câmara de deteção dianteira 
(FSC) para determinar a situação de um veículo à frente ou um veículo que se aproxime na 
direção oposta, durante a condução noturna, para comutar automaticamente a gama de 
iluminação dos faróis, a área iluminada ou a intensidade de iluminação.
Consulte Câmara de Deteção Dianteira (FSC) na página 4-196.
Os faróis LED adaptativos são controlados entre médios e máximos como em seguida, para 
assegurar a visibilidade do condutor sem ofuscar o veículo em frente ou um veículo que se 
aproxime na direção oposta.

Luzes de Máximos Anti-Encandeamento

Esta característica reduz apenas a luz de máximos incidida no veículo em frente.
A luz de máximo irá reduzir quando conduzir a uma velocidade igual ou superior a 40 km/h. 
Quando a velocidade do veículo for inferior a 30 km/h, os faróis comutam para luzes de 
médios.

Faróis LED Adaptativos*

NOTA

A luz indicadora das luzes de máximos liga quando as luzes de máximos estiverem ligadas.

*Alguns modelos.



4-132

Durante a Condução

i-ACTIVSENSE

Médios de Longo Alcance

Esta característica aumenta o raio de iluminação das luzes de médios quando conduzir a 
uma velocidades igual ou inferior a 40 km/h.

Modo Autoestrada

Esta característica altera o ângulo de iluminação da luz emitida pelos faróis para cima 
durante a condução em autoestrada.

A distância, na qual os faróis LED adaptativos podem detetar objetos, varia de acordo com 
as condições circundantes.

• Não modifique as suspensões ou unidades de faróis, nem desmonte a câmara. 
Caso contrário, os faróis LED adaptativos poderão não funcionar normalmente.

• Não confie excessivamente nos faróis LED adaptativos e conduza o veículo prestando 
a devida atenção à segurança. Comute os faróis entre máximos e médios 
manualmente, se necessário.

CUIDADO
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Para Operar o Sistema

O sistema comuta os faróis para as luzes 
de máximos, após a ignição ser colocada 
na posição ON e o interruptor dos faróis 
estar na posição . A luz indicadora 
de faróis LED adaptativos (verde) no 
painel de instrumentos liga 
simultaneamente.

Os faróis LED adaptativos determinam se 
é de noite com base na intensidade de 
iluminação da área circundante.
O sistema cancela a operação quando o 
interruptor dos faróis for colocado numa 
posição diferente de , os faróis 
forem comutados manualmente para as 
luzes de médios ou as luzes de máximos 
piscarem ou desligarem.

NOTA

Nas seguintes condições, os faróis LED adaptativos poderão não funcionar 
normalmente. Comute manualmente entre médios e máximos de acordo com a 
visibilidade e as condições da estrada e do trânsito.

• Quando existirem outras fontes de luz na área circundante, tais como candeeiros de 
iluminação pública, quadros de informação luminosos e sinais de tráfego.

• Quando existirem objetos refletores, na área circundante, tais como placas e sinais 
refletores.

• Quando a visibilidade for reduzida em condições de chuva, neve e nevoeiro.

• Quando conduzir em estradas com curvas apertadas ou ondulações.

• Quando os faróis/farolins traseiros dos veículos que se encontram à sua frente ou na 
faixa oposta possuem uma iluminação fraca ou ausência da mesma.

• Quando existir escuridão insuficiente como, por exemplo, ao anoitecer ou amanhecer

• Quando o compartimento de bagagens está carregado com objetos pesados ou 
quando os bancos traseiros estão ocupados.

• Quando a visibilidade é reduzida, devido à presença de um veículo que se encontra à 
sua frente a salpicar água dos pneus para o seu para-brisas.

NOTA

O sistema pode ser alterado para que 
os faróis LED adaptativos não 
funcionem.
Consulte Características de 
Personalização na página 9-12.
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Comutação Manual

Comutação para luzes de médios

Coloque a alavanca de velocidades na 
posição de luzes de médios.
A luz indicadora (verde) dos faróis LED 
adaptativos desliga.

Comutação para luzes de máximos

Rode o interruptor dos faróis para a 
posição .
A luz indicadora (verde) dos faróis LED 
adaptativos desliga e o  é ligado.
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O sistema LDWS avisa o condutor que o veículo poderá estar a sair da sua faixa 
de rodagem.
O sistema deteta as linhas brancas ou amarelas de marcação das estradas, utilizando a 
câmara de deteção dianteira e, se determinar que o veículo se está a desviar da sua faixa de 
rodagem, avisa o condutor utilizando o ecrã multi-informação (veículos com painel de 
instrumentos tipo A) e atuando a luz indicadora LDWS de forma intermitente (veículos 
com painel de instrumentos tipo B) e emitindo o avisador sonoro LDWS.
Utilize o LDWS quando conduzir o veículo em estradas com linhas de marcação brancas 
ou amarelas.
Consulte Câmara de Deteção Dianteira (FSC) na página 4-196.

Veículos equipados com painel de instrumentos tipo A
A indicação LDWS OFF liga se o sistema estiver avariado.
Veículos equipados com painel de instrumentos tipo B
A luz avisadora LDWS liga se o sistema estiver avariado.
Consulte Luzes Avisadoras/Indicadoras na página 4-33.

Sistema de Aviso de Saída de Faixa de Rodagem (LDWS)*

Câmara de Deteção Dianteira (FSC)

*Alguns modelos.
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Não utilize o LDWS nas seguintes condições:
O sistema poderá não funcionar adequadamente de acordo com as condições de 
condução atuais, resultando num acidente.
• Condução em estradas com curvas apertadas.
• Condução em condições climatéricas adversas (chuva, nevoeiro e neve).

As funções do LDWS possuem limitações:
Permaneça sempre na trajetória e conduza com cuidado. O sistema não foi concebido 
para compensar a possível imprudência do condutor, portanto não confie plenamente 
no LDWS, caso contrário poderá sofrer um acidente. O condutor é responsável por 
assegurar as mudanças de faixa de rodagem e outras manobras. Preste sempre 
atenção à direção na qual o veículo está a circular e à área circundante.

Não modifique a suspensão. Se a altura do veículo ou a força de amortecimento da 
suspensão for alterada, o LDWS poderá não funcionar corretamente.

NOTA

• Se o seu veículo se desviar da faixa de rodagem, o LDWS opera (som de aviso e luz 
indicadora). Direcione o veículo adequadamente para o centro da faixa de rodagem.

• Quando a alavanca das luzes de mudança de direção é operada para mudar de faixa, o 
aviso do LDWS é automaticamente cancelado. O aviso do LDWS torna-se 
operacional quando a alavanca das luzes de mudança de direção volta à posição de 
repouso e o sistema deteta as linhas de marcação brancas ou amarelas.

• Se o volante, pedal do acelerador ou o pedal dos travões for operado abruptamente e 
o veículo se aproximar de uma linha de marcação branca ou amarela, o sistema 
determina que o condutor está a realizar uma mudança de faixa de rodagem e o aviso 
do LDWS é automaticamente cancelado.

• O LDWS poderá não funcionar durante o período imediatamente após o veículo se 
ter desviado da sua faixa e o LDWS ter sido operado, ou se o veículo se desviar da 
sua faixa de rodagem repetidamente dentro de um curto período de tempo.

• O LDWS não funciona se não detetar as linhas brancas ou amarelas de marcação 
da estrada.

AVISO

CUIDADO
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NOTA

• Nas seguintes condições, o LDWS poderá não detetar as linhas de marcação brancas 
ou amarelas, corretamente, e o LDWS poderá não funcionar corretamente.

• Se um objeto colocado no painel de instrumentos for refletido no para-brisas e 
captado pela câmara.

• Elevada carga no compartimento de bagagens ou no banco traseiro e o veículo 
estiver inclinado.

• A pressão dos pneus não está ajustada à pressão especificada.
• Quando o veículo é conduzido num ramal para entrar ou sair de uma área de 

repouso, ou numa portagem de uma auto-estrada.
• As linhas de marcação brancas ou amarelas são menos visíveis devido à sujidade 

ou lascamento da pintura.
• O veículo que se encontra à sua frente circula em cima de uma linha de marcação 

branca ou amarela e a linha é menos visível.
• Uma linha de marcação branca ou amarela é menos visível devido às condições 

climatéricas adversas (chuva, nevoeiro ou neve).
• É captada na estrada uma linha de marcação pouco esclarecedora como, por 

exemplo, uma linha temporária devido a obras, causada por sombra, neve solta ou 
rasgos preenchidos com água.

• A intensidade de luz ambiente varia subitamente quando entra ou sai de um túnel.
• A iluminação fornecida pelos faróis é enfraquecida devido a sujidade ou ao desvio 

do eixo ótico.
• O para-brisas está sujo ou embaciado.
• É refletida luz da superfície da estrada.
• A superfície da estrada está molhada e brilhante após a queda de chuva, ou 

existem poças na estrada.
• A sombra de um rail de proteção paralelo com a linha de marcação branca ou 

amarela está projetada na estrada.
• A faixa de rodagem é excessivamente estreita ou larga.
• A estrada é excessivamente irregular.
• O veículo é agitado após passar por uma lomba.
• Existem duas ou mais linhas de marcação adjacentes brancas ou amarelas.
• Existem várias marcas ou linhas de marcação na estrada de várias formas junto a 

uma intersecção.
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Quando o Sistema Opera

1. O sistema fica em standby quando o 
interruptor LDWS é pressionado e a 
luz indicadora/indicação LDWS OFF 
desliga.

No painel de instrumentos tipo A, a faixa 
(linha guia) é visualizada no ecrã multi-
informação.
Indicação no ecrã

2. Conduza o veículo no centro da faixa 
de rodagem enquanto a luz indicadora 
LDWS OFF está desligada. O sistema 
fica operacional quando todas as 
seguintes condições são reunidas.

• O veículo é conduzido no centro da 
faixa de rodagem com a linha de 
marcação branca ou amarela, nos lados 
esquerdo e direito, ou em qualquer um 
dos lados.

• A velocidade do veículo é igual ou 
superior a 65 km/h.

• O veículo é conduzido em estrada de 
linha reta ou com curvas ligeiras.

No painel de instrumentos tipo A, a faixa 
é visualizada no ecrã multi-informação.
Indicação no ecrã

O LDWS não opera nos seguintes casos:

• O sistema não consegue detetar as 
linhas de marcação brancas ou 
amarelas.

• A velocidade do veículo é inferior a 
60 km/h.

• O veículo percorre uma curva apertada.

• O veículo percorre uma curva a uma 
velocidade desadequada.
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Cancelamento automático

Veículo equipado com painel de 
instrumentos tipo A

A faixa (linha guia) é indicada no ecrã.
O LDWS é ativado automaticamente 
quando as condições de funcionamento 
forem reunidas, e a indicação de faixa for 
indicada no ecrã.

Veículo equipado com painel de 
instrumentos tipo B

Nos seguintes casos, o LDWS é cancelado 
automaticamente e a luz avisadora LDWS 
no painel de instrumentos liga.

• A temperatura no interior da câmara é 
elevada ou baixa.

• O para-brisas junto à câmara está 
embaciado.

• O para-brisas junto à câmara está 
obstruído, causando uma fraca 
visibilidade.

Aviso do cancelamento automático

Quando as seguintes operações forem 
efetuadas, o LDWS determina que o 
condutor pretende mudar de faixa e o 
aviso LDWS é cancelado 
automaticamente. O LDWS é ativado 
automaticamente após o condutor efetuar 
a operação.

• O volante é operado abruptamente.

• O pedal dos travões é pressionado 
abruptamente.

• O pedal do acelerador é pressionado 
abruptamente.

• A alavanca das luzes de mudança de 
direção é operada (após a alavanca das 
luzes de mudança de direção voltar à 
posição de repouso, o LDWS poderá 
não operar durante 3 segundos, que é o 
período de tempo necessário para 
realizar uma correção de faixa).

NOTA

• O LDWS não opera até o sistema 
detetar uma linha branca ou amarela 
nos lados direito ou esquerdo.

• Quando o sistema detetar uma linha 
de marcação branca ou amarela em 
apenas um lado, o sistema irá ativar o 
aviso apenas quando o veículo se 
desviar para o lado da linha de 
marcação branca ou amarela detetada.

• A distância e sensibilidade do aviso 
(probabilidade de aviso) que o 
sistema utiliza para determinar a 
possibilidade da saída da faixa de 
rodagem pode ser alterada.

• Consulte Características de 
Personalização na página 9-12.

NOTA

Depois de decorridos 60 segundos, 
com a alavanca das luzes de mudança 
de direção em operação, o aviso do 
LDWS poderá operar se o veículo 
estiver próximo de uma linha de 
marcação branca ou amarela.
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Cancelamento do Sistema

Pressione o interruptor LDWS para 
cancelar o LDWS. A luz indicadora/
indicação LDWS OFF liga.
A indicação da faixa visualizada no painel 
de instrumentos tipo A desliga.

Aviso do LDWS

Se o sistema determinar que existe a 
possibilidade de sair da faixa de rodagem, 
o avisador LDWS é ativado e a luz 
avisadora LDWS pisca. (veículo equipado 
com painel de instrumentos tipo B)
Veículos equipados com painel de 
instrumentos tipo A, se existir a 
possibilidade de sair da faixa de rodagem, 
o sistema indica a direção que determina 
que o veículo se está a desviar no ecrã 
multi-informação.
Opere o volante adequadamente e 
conduza para o centro da faixa de 
rodagem.

Indicação no ecrã

NOTA

• Se o avisador do LDWS for 
definido para uma audição máxima, 
será ouvido a partir de um 
altifalante do sistema de áudio do 
veículo, no lado em que o sistema 
determinou que o veículo se 
desviou da faixa de rodagem.

• Poderá ser difícil ouvir o avisador 
de LDWS dependendo das 
condições circundantes, tal como 
ruído exterior.

• O tipo de som de aviso e o volume 
podem ser alterados.

• Consulte Características de 
Personalização na página 9-12.
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O sistema de Monitorização do Ângulo Morto (BSM) foi concebido para auxiliar o 
condutor na verificação da zona na traseira do veículo em ambos os lados durante a 
mudança de faixa, alertando o condutor para a presença de veículos próximos da traseira 
do seu veículo na faixa adjacente.
O sistema de Monitorização do Ângulo Morto (BSM) deteta veículos que se aproximem a 
partir da traseira, enquanto conduz na direção em frente, a uma velocidade igual ou superior a 
30 km/h e liga as luzes avisadoras do sistema de Monitorização do Ângulo Morto (BSM) 
equipadas nos espelhos retrovisores exteriores consoante as condições. Se a alavanca das 
luzes de mudança de direção for operada para sinalizar uma mudança de faixa para a direção 
na qual a luz avisadora do sistema de Monitorização do Ângulo Morto (BSM) está ligada, o 
sistema avisa o condutor de um veículo na área de deteção piscando a luz avisadora do 
sistema de Monitorização do Ângulo Morto (BSM) e ativando um som de aviso.
A área de deteção neste sistema cobre as faixas de rodagem em ambos os lados do veículo 
e da parte traseira das portas dianteiras até cerca de 50 m atrás do veículo.

Sistema de Monitorização do Ângulo Morto (BSM)*

Verifique sempre área circundante visualmente antes de efetuar a mudança de faixa:
O sistema foi concebido apenas para assisti-lo na verificação da existência de veículos 
na sua traseira ao mudar de faixa. Devido às várias limitações no funcionamento do 
sistema, a luz avisadora da Monitorização do Ângulo Morto (BSM) poderá não piscar 
ou poderá ser atrasada, mesmo que outro veículo esteja presente numa faixa 
adjacente. Verifique sempre a traseira.

Áreas de deteção

O seu veículo

AVISO

*Alguns modelos.
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NOTA

• O sistema foi concebido apenas para assisti-lo na verificação da existência de 
veículos na sua traseira ao mudar de faixa. Devido às várias limitações no 
funcionamento do sistema, a luz avisadora da Monitorização do Ângulo Morto 
(BSM) poderá não piscar ou poderá ser atrasada, mesmo que outro veículo esteja 
presente numa faixa adjacente. Verifique sempre a traseira.

• A ignição foi colocada na posição ON.
• O interruptor de Monitorização do Ângulo Morto (BSM) é pressionado e a luz 

indicadora/indicação da Monitorização do Ângulo Morto (BSM) OFF no painel de 
instrumentos é desligada.

• A velocidade do veículo é igual ou superior a 30 km/h.

• O sistema de Monitorização do Ângulo Morto (BSM) não irá operar nas seguintes 
circunstâncias.

• A velocidade do veículo diminui para 25 km/h, apesar de a luz indicadora de 
Monitorização do Ângulo Morto (BSM) OFF estar desligada.

• A alavanca das velocidades (caixa de velocidades manual)/alavanca das 
velocidades (caixa de velocidades automática) é colocada em marcha-atrás (R) e o 
veículo está em marcha-atrás.

• Nos seguintes casos, a luz indicadora de Monitorização do Ângulo Morto (BSM) 
OFF liga e a operação do sistema é parada. Se a luz indicadora de Monitorização do 
Ângulo Morto (BSM) OFF ficar ligada, solicite a inspeção do seu veículo num 
Concessionário Autorizado Mazda o mais rápido possível.

• Foi detetado um problema com o sistema, incluindo as luzes avisadoras da 
Monitorização do Ângulo Morto (BSM).

• Ocorreu um grande desvio na posição de instalação de um sensor de radar 
(traseiro) no veículo.

• Existe uma grande acumulação de neve ou gelo no para-choques traseiro junto a 
um sensor de radar (traseiro). Remova a neve, gelo ou lama do para-choques 
traseiro.

• Condução em estradas cobertas de neve durante longos períodos de tempo.
• A temperatura junto dos sensores de radar (traseiros) torna-se extremamente 

quente devido à condução por longos períodos de tempo em zonas inclinadas 
durante o verão.

• A tensão da bateria diminuiu.



4-143

Durante a Condução

i-ACTIVSENSE

NOTA

• Nas seguintes condições, os sensores de radar (traseiros) não conseguem detetar 
objetos ou pode ser difícil detetá-los.

• Um veículo está na área de deteção, na traseira, numa faixa de rodagem adjacente 
mas não se aproxima. O sistema de Monitorização do Ângulo Morto (BSM) 
determina a condição com base nos dados de deteção do radar.

• Um veículo viaja ao lado do seu veículo quase à mesma velocidade durante um 
longo período de tempo.

• Veículos em aproximação no sentido oposto.
• Um veículo numa faixa de rodagem adjacente está a tentar ultrapassar o seu veículo.
• Um veículo está numa faixa de rodagem adjacente, numa estrada com faixas de 

rodagem extremamente largas. A área de deteção dos sensores de radar (traseiros) 
é definida na largura de estradas das vias rápidas

• Nos seguintes casos, a ativação das luzes avisadoras da Monitorização do Ângulo 
Morto (BSM) e o som de aviso podem não ocorrer ou podem ser atrasados.

• Um veículo faz uma mudança de faixa, a uma distância de duas faixas, para uma 
faixa adjacente.

• Conduzir em estradas com elevada inclinação.
• Ao passar o topo de uma montanha ou por um túnel de passagem numa montanha.
• O raio de viragem é pequeno (curvas apertadas, virar nas intersecções).
• Quando existe uma diferença na altura entre a sua faixa de rodagem e a faixa 

adjacente.
• Diretamente após pressionar o interruptor de Monitorização do Ângulo Morto 

(BSM) e o sistema ficar operacional.

• Se a largura de faixa for extremamente estreita, os veículos a uma distância de duas 
faixas podem ser detetados. A área de deteção dos sensores de radar (traseiros) é 
definida de acordo com a largura da estrada das vias rápidas.
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NOTA

• As luzes avisadoras da Monitorização do Ângulo Morto (BSM) podem ligar em 
reação a objetos estacionários na estrada ou berma da estrada, tais como rails de 
proteção, túneis, paredes e veículos estacionados.

• A luz avisadora da Monitorização do Ângulo Morto (BSM) pode piscar ou o beep de 
aviso pode ser ativado várias vezes ao fazer uma curva numa intersecção de cidade.

• Desligue o sistema de Monitorização do Ângulo Morto (BSM) quando puxar um 
atrelado ou quando um acessório, tal como um porta-bicicletas, estiver instalado na 
traseira do veículo. Caso contrário, as ondas de rádio do radar serão bloqueadas 
fazendo com que o sistema não funcione normalmente.

• Nos seguintes casos, pode ser difícil visualizar a iluminação/intermitência das luzes 
avisadoras da Monitorização do Ângulo Morto (BSM) equipadas nos espelhos 
retrovisores exteriores.
• Aderência de neve ou gelo aos espelhos retrovisores exteriores.
• O vidro da porta dianteira está embaciado ou coberto com neve, geada ou sujidade.

• O sistema muda para a função Alerta de Trânsito na Traseira do Veículo quando a 
alavanca das velocidades (caixa de velocidades manual) ou a alavanca das velocidades 
(caixa de velocidades automática) for deslocada para a posição marcha-atrás (R). 
Consulte Alerta de Trânsito na Traseira do Veículo (RCTA) na página 4-153.

Objetos tais como rails de proteção e paredes 
de betão dispostos paralelamente ao veículo.

Locais onde a distância entre rails de proteção 
ou paredes de cada lado do veículo diminui.

As paredes na entrada e saída dos túneis, 
ramais.
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Luzes avisadoras da Monitorização do Ângulo Morto (BSM)/Som de Aviso 
de Monitorização do Ângulo Morto (BSM)

A Monitorização do Ângulo Morto (BSM) ou sistema de Alerta de Trânsito na Traseira do 
Veículo (RCTA) notifica o condutor da presença de veículos em faixas adjacentes, na 
traseira do seu veículo, utilizando as luzes avisadoras da Monitorização do Ângulo Morto 
(BSM) e o beep de aviso enquanto os sistemas estiverem operacionais.

Luzes avisadoras da Monitorização do Ângulo Morto (BSM)

As luzes avisadoras da Monitorização do Ângulo Morto (BSM) estão equipadas nos 
espelhos retrovisores exteriores, dos lados esquerdo e direito. As luzes avisadoras ligam 
quando um veículo que se aproxima da traseira, numa faixa adjacente, é detetado.

Quando a ignição é colocada na posição ON, a luz avisadora de avaria liga 
momentaneamente e, de seguida, desliga após alguns segundos.

Marcha em frente (funcionamento do sistema de Monitorização do Ângulo Morto (BSM))
O sistema de Monitorização do Ângulo Morto (BSM) deteta veículos que se aproximem a 
partir da traseira e liga as luzes avisadoras do sistema de Monitorização do Ângulo Morto 
(BSM), equipadas nos espelhos retrovisores exteriores, consoante as condições. 
Adicionalmente, enquanto uma luz avisadora da Monitorização do Ângulo Morto (BSM) 
estiver ligada, se a alavanca das luzes de mudança de direção for operada para sinalizar 
uma mudança na direção em que a luz avisadora da Monitorização do Ângulo Morto 
(BSM) está ligada, a luz avisadora da Monitorização do Ângulo Morto (BSM) pisca.

Marcha-atrás (funcionamento do sistema de Alerta de Trânsito na Traseira do 
Veículo (RCTA))
O sistema de Alerta de Trânsito na Traseira do Veículo (RCTA) deteta veículos que se 
aproximem da esquerda e direita do seu veículo e ativa a intermitência das luzes avisadoras 
da Monitorização do Ângulo Morto (BSM).
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Cancelar a redução de intensidade de iluminação

Quando o interruptor do farol estiver na posição  ou , o brilho das luzes avisadoras da 
Monitorização do Ângulo Morto (BSM) é reduzido. Se as luzes avisadoras da Monitorização 
do Ângulo Morto (BSM) forem difíceis de ver devido ao encadeamento do brilho circundante 
ao conduzir em estradas cobertas com neve ou em condições de nevoeiro, pressione o botão 
de cancelamento da intensidade de iluminação e aumente o brilho das luzes avisadoras da 
Monitorização do Ângulo Morto (BSM) quando forem ligadas.
Consulte Iluminação do Painel de Instrumentos na página 4-25.

Som Avisador do Sistema de Monitorização do Ângulo Morto (BSM) 

O som avisador da Monitorização do Ângulo Morto (BSM) é ativado em simultâneo com a 
intermitência da luz avisadora da Monitorização do Ângulo Morto (BSM).

Interruptor da Monitorização do 
Ângulo Morto (BSM)

Quando o interruptor da Monitorização do 
Ângulo Morto (BSM) for pressionado, os 
sistemas de Monitorização do Ângulo 
Morto (BSM) e Alerta de Trânsito na 
Traseira do Veículo (RCTA) são 
desligados e a indicação/luz indicadora de 
Monitorização do Ângulo Morto (BSM) 
OFF no painel de instrumentos liga.
Se o interruptor for pressionado 
novamente, os sistemas de Monitorização 
do Ângulo Morto (BSM) e de Alerta de 
Trânsito na Traseira do Veículo (RCTA) 
ficam operacionais e a indicação/luz 
indicadora de Monitorização do Ângulo 
Morto (BSM) OFF desliga.

NOTA

• Quando o interruptor da ignição é 
desligado, a condição antes de o 
sistema ser desligado será mantida. 
Por exemplo, se a ignição for 
desligada enquanto os sistemas de 
Monitorização do Ângulo Morto 
(BSM) e de Alerta de Trânsito na 
Traseira do Veículo (RCTA) 
estiverem operacionais, os sistemas 
de Monitorização do Ângulo Morto 
(BSM) e de Alerta de Trânsito na 
Traseira do Veículo (RCTA) ficam 
operacionais da próxima vez que a 
ignição for ligada.

• Os sistemas de Monitorização do 
Ângulo Morto (BSM) e de Alerta de 
Trânsito na Traseira do Veículo 
(RCTA) são desligados quando a 
bateria é desligada, tal como quando 
os terminais da bateria ou fusíveis 
tiverem sido removidos e 
novamente instalados. Para voltar a 
ligar os sistemas de Monitorização 
do Ângulo Morto (BSM) e de 
Alerta de Trânsito na Traseira do 
Veículo (RCTA), pressione o 
interruptor de Monitorização do 
Ângulo Morto (BSM). 
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O Sistema de Assistência ao 
Reconhecimento da Distância (DRSS) mede 
a distância entre o seu veículo e o veículo 
que o precede, através de um sensor radar, 
(dianteiro) enquanto a velocidade do veículo 
é igual ou superior a 30 km/h, e indica uma 
distância recomendada que deverá manter 
entre os veículos. Adicionalmente, se o seu 
veículo exceder a distância apropriada para 
o veículo em frente, a indicação do veículo 
que o precede no ecrã multi-informação 
pisca, alertando o condutor para manter uma 
distância segura do veículo que o precede.

Sistema de Assistência ao 
Reconhecimento da 
Distância (DRSS)*

Não confie plenamente no Sistema de 
Assistência ao Reconhecimento da 
Distância (DRSS) e conduza sempre 
com cuidado:
O Sistema de Assistência ao 
Reconhecimento da Distância (DRSS) 
aconselha a conduzir de forma 
prudente e a manter uma distância de 
segurança para o veículo que o precede. 
A capacidade de detetar um veículo em 
frente é limitada e depende do tipo de 
veículo, das condições climatéricas e de 
tráfego. Portanto, se os pedais do 
acelerador e dos travões não forem 
operados corretamente, poderá originar 
um acidente. Verifique sempre a 
segurança da zona circundante e 
pressione o pedal dos travões ou o pedal 
do acelerador, para manter uma 
distância de segurança para os veículos 
que o precedem ou antecedem.

AVISO

NOTA

• O Sistema de Assistência ao 
Reconhecimento da Distância 
(DRSS) opera quando todas as 
seguintes condições são cumpridas:

• A ignição foi colocada na 
posição ON.

• O Sistema de Assistência ao 
Reconhecimento da Distância 
(DRSS) está ligado.

• A alavanca de velocidades está 
numa posição diferente de (R).

• A velocidade do veículo é igual 
ou superior a 30 km/h.

• Os objetos que ativam o sistema são 
veículos de quatro rodas.

• O Sistema de Assistência ao 
Reconhecimento da Distância 
(DRSS) poderá também operar na 
presença de motociclos e bicicletas.

• O Sistema de Assistência ao 
Reconhecimento da Distância 
(DRSS) poderá não funcionar 
normalmente nas seguintes 
condições:

• O Controlo Dinâmico de 
Estabilidade (DSC) poderá estar 
avariado.

• O veículo precedente desloca-se 
a uma velocidade extremamente 
baixa.

• O sistema não opera com os 
seguintes objetos:

• Veículos em aproximação no 
sentido oposto.

• Objetos estacionários (veículos 
parados, obstáculos)

*Alguns modelos.
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Indicação no Ecrã

O estado da operação do Sistema de Assistência ao Reconhecimento da Distância (DRSS) 
é indicado no ecrã multi-informação.
Os problemas são indicados no ecrã central (áudio Tipo C/D). Se existir um problema, 
tome as medidas necessárias de acordo com a mensagem indicada.
Consulte Luzes Avisadoras/Indicadoras na página 4-33.

NOTA

• Quando o interruptor da ignição é desligado, o estado de funcionamento do sistema 
antes de ser desligado será mantido. Por exemplo, se a ignição for desligada com o 
Sistema de Assistência ao Reconhecimento da Distância (DRSS) operacional, o 
sistema ficará operacional na próxima vez que a ignição for colocada na posição ON.

• O Sistema de Assistência ao Reconhecimento da Distância (DRSS) pode ser ligado/
desligado e a sensibilidade do sistema pode ser alterada. 
Consulte Características de Personalização na página 9-12.

Indicação do 
veículo em frente

Indicação da 
distância entre 
veículos
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Linhas guia de distância entre os veículos*1

*1 A distância entre veículos difere consoante a velocidade do veículo.

Indicação no ecrã Linhas guia de distância entre veículos
(Durante o deslocamento a 40 km/h)

Linhas guia de distância entre veículos
(Durante o deslocamento a 80 km/h)

Cerca de 25 m Cerca de 50 m

Cerca de 20 m Cerca de 40 m

Cerca de 15 m Cerca de 30 m

Cerca de 10 m Cerca de 20 m

Igual ou inferior a 10 m Igual ou inferior a 20 m
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i-ACTIVSENSE

O Alerta de Concentração do Condutor é um sistema que deteta a fadiga do condutor e a 
diminuição da atenção e encoraja o condutor a descansar. 
Quando o veículo é conduzido em faixas de trânsito a cerca de 65 a 140 km/h, o Alerta de 
Concentração do Condutor estima a quantidade de fadiga acumulada e de diminuição de 
atenção do condutor, com base na informação proveniente da câmara de deteção dianteira 
(FSC) e outras informações do veículo, e encoraja o condutor a fazer uma pausa para 
descansar utilizando uma indicação no ecrã multi-informação e um som de aviso.
Utilize o Alerta de Concentração do Condutor em vias rápidas ou autoestradas.
Consulte Câmara de Deteção Dianteira (FSC) na página 4-196.

Alerta de Concentração do Condutor*

Não se baseie apenas no Alerta de Concentração do Condutor e conduza sempre 
com cuidado:
O Alerta de Concentração do Condutor deteta a fadiga do condutor e diminuição na 
atenção e encoraja o condutor a fazer uma pausa para descansar, contudo não é 
concebido para evitar que o veículo ande à deriva. Se se basear demasiado no Alerta 
de Concentração do Condutor, tal pode provocar um acidente. Conduza com cuidado 
e opere o volante adequadamente.
Além disso, o sistema pode não ser capaz de detetar corretamente a fadiga e 
diminuição na atenção, dependendo das condições de condução e do trânsito. 
O condutor tem de descansar o suficiente para obter uma condução segura.

AVISO

*Alguns modelos.
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NOTA

• O Alerta de Concentração do Condutor fica operacional quando todas as seguintes 
condições são reunidas.

• A velocidade do veículo encontra-se entre 65 a 140 km/h.
• O sistema deteta linhas de marcação brancas (amarelas).
• O sistema terminou a aprendizagem dos dados de condução do condutor.

• O Alerta de Concentração do Condutor não opera nas seguintes condições:

• A velocidade do veículo é inferior a 65 km/h.
• A velocidade do veículo excede os 140 km/h.
• O veículo percorre uma curva apertada.
• O veículo muda de faixas.

• O Alerta de Concentração do Condutor poderá não funcionar normalmente nas 
seguintes condições:

• As linhas de marcação brancas (amarelas) são menos visíveis devido à sujidade ou 
desbotamento/manchas.

• O veículo é oscilado continuamente devido a ventos fortes ou estradas irregulares.
• O veículo é conduzido de modo agressivo.
• Ao fazer mudanças de faixas frequentes.

• O Alerta de Concentração do Condutor deteta a fadiga e a diminuição na atenção do 
condutor, com base nos dados de condução, quando o veículo é conduzido a cerca de 
65 a 140 km/h durante cerca de 20 minutos. Os dados de condução serão repostos nas 
seguintes condições.

• O veículo é parado durante 5 ou mais minutos.
• O veículo é conduzido a uma velocidade inferior a 65 km/h durante 30 minutos.
• Quando a ignição está desligada.

• Após o Alerta de Concentração do Condutor ter indicado a primeira mensagem 
encorajando o descanso, só indicará a próxima mensagem passados 45 minutos.
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Ecrã do Alerta de Concentração 
do Condutor

Quando o sistema detetar a fadiga do 
condutor ou a diminuição da atenção, este 
ativa o som de aviso e indica um alerta no 
ecrã multi-informação.

Cancelamento do Alerta de 
Concentração do Condutor

O Alerta de Concentração do Condutor 
pode ser configurado para não ativar.
Consulte Características de 
Personalização na página 9-12.

Alerta de 
Concentração 
do Condutor
Altura para 
uma pausa
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O sistema de Alerta de Trânsito na Traseira do Veículo (RCTA) foi concebido para auxiliar 
o condutor na verificação da zona na traseira do veículo, em ambos os lados, enquanto o 
veículo estiver em marcha-atrás, alertando o condutor para a presença de veículos que se 
aproximem da traseira do seu veículo.
O sistema de Alerta de Trânsito na Traseira do Veículo (RCTA) deteta os veículos que se 
aproximem dos lados direito e esquerdo, enquanto o veículo estiver em marcha-atrás ao 
sair de um lugar de estacionamento, e notifica o condutor de possível perigo utilizando as 
luzes avisadoras e o besouro de aviso da Monitorização do Ângulo Morto (BSM).

Funcionamento do Alerta de Trânsito na Traseira do Veículo (RCTA) 

1. O sistema de Alerta de Trânsito na Traseira do Veículo (RCTA) opera quando a alavanca 
das velocidades (caixa de velocidades manual) ou a alavanca das velocidades (caixa de 
velocidades automática) for deslocada para a posição marcha-atrás (R).

Alerta de Trânsito na Traseira do Veículo (RCTA)*

Áreas de deteção

O seu veículo 

*Alguns modelos.
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2. Se existir a possibilidade de colisão com um veículo em aproximação, a luz avisadora de 
Monitorização do Ângulo Morto (BSM) pisca e o som de aviso é ativado em simultâneo. 
(Com monitorização da traseira) 
A indicação de aviso do Alerta de Trânsito na Traseira do Veículo (RCTA) na 
monitorização da traseira também sincroniza com a luz avisadora da Monitorização do 
Ângulo Morto (BSM) nos espelhos retrovisores exteriores.

Verifique sempre a área circundante visualmente antes de colocar o veículo em 
marcha-atrás:
O sistema foi concebido apenas para auxiliá-lo na verificação da existência de 
veículos na sua traseira quando colocar o veículo em marcha-atrás. Devido a 
algumas limitações no funcionamento deste sistema, a luz avisadora da 
Monitorização do Ângulo Morto (BSM) poderá não piscar ou poderá ser atrasada, 
mesmo que outro veículo esteja atrás do seu veículo. Verifique sempre a traseira.

(Com monitorização da traseira)

AVISO
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NOTA

• Nos seguintes casos, a luz indicadora/indicação de Monitorização do Ângulo Morto 
(BSM) OFF liga e a operação do sistema é parada. Se a luz indicadora/indicação de 
Monitorização do Ângulo Morto (BSM) OFF ficar ligada, solicite a inspeção do seu 
veículo num Concessionário Autorizado Mazda o mais rápido possível.

• Ocorreu um problema com o sistema incluindo as luzes avisadoras da 
Monitorização do Ângulo Morto (BSM).

• Ocorreu um grande desvio na posição de instalação de um sensor de radar 
(traseiro) no veículo.

• Existe uma grande acumulação de neve ou gelo no para-choques traseiro junto a 
um sensor de radar (traseiro).

• Condução em estradas cobertas de neve durante longos períodos de tempo.
• A temperatura junto dos sensores de radar torna-se extremamente quente devido à 

condução por longos períodos de tempo em zonas inclinadas durante o verão.
• A tensão da bateria diminuiu.
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i-ACTIVSENSE

NOTA

• Nas seguintes condições, os sensores de radar (traseiros) não conseguem detetar 
objetos ou pode ser difícil detetá-los.

• A velocidade do veículo em marcha-atrás é igual ou superior a 10 km/h.
• A área de deteção do sensor de radar (traseiro) está obstruída por um muro 

próximo ou um veículo estacionado. Coloque o veículo em marcha-atrás para um 
posição em que a área de deteção do sensor de radar já não esteja obstruída.)

• Um veículo aproxima-se diretamente da traseira do seu veículo.

• O veículo está parado num plano inclinado.

• Diretamente após pressionar o interruptor de Monitorização do Ângulo Morto 
(BSM) e o sistema ficar operacional.

• Nos seguintes casos, pode ser difícil visualizar a iluminação/intermitência das luzes 
avisadoras da Monitorização do Ângulo Morto (BSM) equipadas nos espelhos 
retrovisores exteriores.

• Aderência de neve ou gelo aos espelhos retrovisores exteriores.
• O vidro da porta dianteira está embaciado ou coberto com neve, geada ou sujidade.

O seu veículo

O seu veículo

O seu veículo
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i-ACTIVSENSE

NOTA

• Desligue o sistema de Alerta de Trânsito na Traseira do Veículo (RCTA) quando 
puxar um atrelado ou quando um acessório, tal como um porta-bicicletas, estiver 
instalado na traseira do veículo. Caso contrário, as ondas de rádio emitidas pelo radar 
serão bloqueadas fazendo com que o sistema não funcione normalmente.
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O sistema de Controlo da Velocidade de Cruzeiro de Radar Mazda (MRCC) foi concebido 
para manter o controlo da velocidade do veículo*1, através de um sensor radar que deteta a 
distância para um veículo que o precede, libertando o condutor da necessidade de utilizar o 
pedal do acelerador ou dos travões.
*1 Controlo da Distância: Controlo da distância entre o seu veículo e o veículo que o 

precede detetado pelo sistema de Controlo de Velocidade de Cruzeiro de Radar 
Mazda (MRCC).

Adicionalmente, se o seu veículo se aproximar do veículo que o precede devido por 
exemplo, a uma travagem súbita, serão ativados em simultâneo um sinal sonoro e uma 
indicação de aviso no ecrã, de modo a alertá-lo para manter uma distância suficiente entre 
os veículos.
A definição possível de velocidade do veículo varia da seguinte forma:

• (Modelos Europeus) 
Cerca de 30 a 200 km/h

• (Exceto modelos Europeus) 
Cerca de 30 a 145 km/h

Utilize o sistema de Controlo da Velocidade de Cruzeiro de Radar Mazda (MRCC) em 
autoestradas e outras vias rápidas que não requeiram muitas acelerações e desacelerações 
repetidamente.

Controlo da Velocidade de Cruzeiro de Radar Mazda 
(MRCC)*

Não confie plenamente no Controlo da Velocidade de Cruzeiro de Radar Mazda 
(MRCC) e conduza sempre com cuidado:
O sistema de Controlo da Velocidade de Cruzeiro de Radar Mazda (MRCC) foi 
concebido para reduzir o cansaço do condutor e, embora mantenha uma velocidade 
constante ou uma distância constante entre o seu veículo e o veículo detetado em 
frente de acordo com a velocidade do veículo, o sistema possui limitações de deteção, 
consoante o tipo de veículo em frente e as suas condições, as condições climatéricas e 
as condições da estrada. Adicionalmente, o sistema poderá não desacelerar 
suficientemente para evitar embater no veículo em frente se este aplicar subitamente 
os travões, ou se outro veículo entrar na sua faixa de rodagem, podendo resultar num 
acidente. Verifique sempre a segurança da zona circundante e pressione o pedal dos 
travões ou o pedal do acelerador, para manter uma distância de segurança para os 
veículos que o precedem ou antecedem.

AVISO

*Alguns modelos.
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Não utilize o sistema de Controlo da Velocidade de Cruzeiro de Radar Mazda (MRCC) 
nos seguintes locais. Caso contrário, poderá originar um acidente:
• Estradas com curvas acentuadas e onde o tráfego é pesado e o espaço entre 

veículos é insuficiente. Estradas onde ocorram acelerações e desacelerações 
frequentes e repetitivas (Não é possível conduzir nestas condições utilizando o 
sistema de Controlo da Velocidade de Cruzeiro de Radar Mazda (MRCC)).

• Quando entrar e sair de ramais de ligação, áreas de serviço e de estacionamento em 
auto-estradas (se sair de uma auto-estrada durante um controlo da distância, o veículo 
em frente não será mais seguido e o seu veículo poderá acelerar até à velocidade 
definida).

• Estradas com gelo ou cobertas de neve (Os pneus podem patinar e causar a perda 
de controlo do veículo).

• Descidas longas (para manter a distância entre os veículos, o sistema aplica 
automática e continuamente os travões, podendo resultar na perda de potência de 
travagem).

Por motivos de segurança, desligue o sistema de Controlo da Velocidade de Cruzeiro 
de Radar Mazda (MRCC) quando não estiver a ser utilizado.

Se o veículo for rebocado ou se estiver a rebocar algo, desligue o sistema de Controlo da 
Velocidade de Cruzeiro de Radar Mazda (MRCC) para evitar o incorreto funcionamento. 

AVISO

CUIDADO
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i-ACTIVSENSE

NOTA

• O sistema de Controlo da Velocidade de Cruzeiro de Radar Mazda (MRCC) opera 
quando todas as seguintes condições são cumpridas.

• A velocidade do veículo é a seguinte: 
(Modelos Europeus) 
Cerca de 30 a 200 km/h 
(Exceto modelos Europeus) 
Cerca de 30 a 145 km/h

• O sistema de Controlo da Velocidade de Cruzeiro de Radar Mazda (MRCC) 
está ligado.

• O travão de estacionamento não está ativado.
• O Controlo Dinâmico de Estabilidade (DSC) está a operar em condições normais.

(Caixa de velocidades manual)

• A alavanca de velocidades está numa posição diferente da marcha-atrás (R) ou 
ponto-morto (N).

• O pedal da embraiagem não está pressionado.

(Caixa de velocidades automática)

• A alavanca de velocidades encontra-se na posição (D) ou (M) (modo manual).

• Nos seguintes casos, os avisos poderão não ativar mesmo que o seu veículo se 
aproxime do veículo em frente.

• O veículo é conduzido à mesma velocidade que o veículo que o precede.
• Logo após o sistema de Controlo da Velocidade de Cruzeiro de Radar 

Mazda (MRCC) ter sido definido.
• Quando o pedal do acelerador é pressionado ou logo após a libertação do pedal 

do acelerador.
• Outro veículo entra na sua faixa de rodagem.

• O seguinte não é detetado como objetos físicos.

• Veículos em aproximação no sentido oposto
• Peões
• Objetos estacionários (veículos parados, obstáculos)

• Se um veículo for detetado a uma velocidade extremamente baixa, o sistema poderá 
não detetá-lo corretamente.

• Durante o trajeto de controlo da distância, não defina o sistema com base em veículos 
de duas rodas, tais como motociclos e bicicletas.

• Não utilize o sistema de Controlo da Velocidade de Cruzeiro de Radar Mazda (MRCC) 
em condições onde os avisos de proximidade sejam frequentemente ativados.
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Indicação do Ecrã do Controlo da Velocidade de Cruzeiro de Radar Mazda 
(MRCC)

O estado da configuração e condições de operação do sistema de Controlo da Velocidade 
de Cruzeiro de Radar Mazda (MRCC) são indicados no ecrã multi-informação.

NOTA

• Durante o trajeto de controlo da distância, o sistema acelera e desacelera o seu 
veículo em conjunto com a velocidade do veículo que o precede. Contudo, se for 
necessário acelerar para uma mudança de faixa ou se o veículo em frente travar 
subitamente e provocar uma rápida aproximação do seu veículo, acelere com o pedal 
do acelerador ou desacelere utilizando o pedal dos travões consoante as condições.

• Quando o sistema de Controlo da Velocidade de Cruzeiro de Radar Mazda (MRCC) 
estiver em utilização, não será cancelado se a alavanca de velocidades (caixa de 
velocidades automática)/alavanca de velocidades (caixa de velocidades manual) for 
operada e não ocorrer nenhuma travagem com o motor. Se for necessária desaceleração, 
baixe a definição de velocidade do veículo ou pressione o pedal dos travões.

• As luzes de stop, são ligadas durante o funcionamento da travagem automática do 
Controlo da Velocidade de Cruzeiro de Radar Mazda (MRCC), contudo, poderão não 
ligar durante uma descida à velocidade definida do veículo ou a uma velocidade 
constante e seguir um veículo em frente.

• A luz avisadora (amber) do Controlo da Velocidade de Cruzeiro de Radar Mazda 
(MRCC) liga quando o sistema tem uma avaria. 
Consulte Luzes Avisadoras/Indicadoras na página 4-33.

Indicação do veículo em frente

MRCC Velocidade 
definida do veículo

MRCC Indicação da 
distância entre veículos
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Aviso de Proximidade

Se o seu veículo se aproximar 
rapidamente do veículo em frente durante 
o controlo da distância pelo facto do 
veículo travar subitamente, o avisador é 
emitido e o aviso de travagem é indicado 
no ecrã. Verifique sempre a segurança da 
zona circundante e pressione o pedal dos 
travões para manter uma distância de 
segurança do veículo que o precede. 
Adicionalmente, mantenha sempre uma 
distância de segurança dos veículos que o 
antecedem.

TRAVÃO!
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Configuração do Sistema

Para Ativar

Com limitador de velocidade regulável

Para ativar o sistema, pressione o interruptor ON/OFF.

Sem limitador de velocidade regulável

Para ativar o sistema, pressione o interruptor ON.

Quando o interruptor ON é pressionado, a velocidade do veículo e a distância entre 
veículos durante o controlo da distância pode ser definida. A indicação do Controlo da 
Velocidade de Cruzeiro de Radar Mazda (MRCC) é visualizada no ecrã do painel de 
instrumentos.

NOTA

Quando a ignição é comutada para a posição ACC ou OFF com o Controlo da 
Velocidade de Cruzeiro de Radar Mazda (MRCC) ligado, este permanece ligado 
automaticamente.

Interruptor ON/OFF

Interruptor OFF

Interruptor ON

Sem Limitador de Velocidade 
Regulável

Com Limitador de Velocidade 
Regulável

Interruptor CANCEL Interruptor CANCEL

Interruptor
Interruptor

Interruptor 
RESUME

Interruptor 
RESUME

Interruptor
Interruptor

Interruptor SET+/SET-Interruptor SET+/SET-
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Como Definir a Velocidade

1. Ajuste a velocidade do veículo para o 
valor desejado utilizando o pedal do 
acelerador.

2. O controlo da distância é iniciado 
quando o interruptor SET  ou SET  
é pressionado. São indicadas a 
velocidade definida e a distância inter-
veículos preenchida com linhas 
brancas. A luz indicadora (Verde) de 
Controlo da Velocidade de Cruzeiro de 
Radar Mazda (MRCC) é indicada em 
simultâneo.

Estado da viagem Ecrã

Durante a viagem a 
velocidade constante

Durante a viagem sob 
controlo da distância

NOTA

• Se um veículo em frente for 
detetado durante o deslocamento a 
velocidade constante, a indicação de 
veículo em frente será visualizada e 
o controlo da distância será 
realizado. Adicionalmente, quando 
um veículo em frente já não for 
mais detetado, a indicação de 
veículo em frente desliga e o 
sistema volta ao estado de viagem a 
velocidade constante.

• Se estiver a conduzir o veículo a 
uma velocidade superior à 
velocidade definida, não é possível 
realizar o controlo da distância com 
base no veículo em frente. Ajuste o 
sistema de acordo com a velocidade 
desejada do veículo utilizando o 
pedal do acelerador.

• (Modelos Europeus) 
Quando comutar as luzes de 
mudança de direção para mudar de 
faixa, o sistema permite uma maior 
aceleração automaticamente se 
determinar que tal é necessário. 
Conduza com cuidado para não se 
aproximar demasiado do veículo 
em frente.
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Como Configurar a Distância Entre os 
Veículos Durante o Controlo da Distância

A distância entre os veículos é definida 
para uma distância mais curta de cada vez 
que o interruptor  é pressionado. 
A distância entre os veículos é definida 
para uma distância mais longa 
pressionando o interruptor . A distância 
entre os veículos pode ser definida para 
4 níveis; Longa, média, curta e 
extremamente curta.

Alteração da Velocidade do Veículo 
Definida
Alteração da velocidade do veículo 
definida utilizando o interruptor SET
Pressione o interruptor SET  para acelerar.
Pressione o interruptor SET  para 
desacelerar.
A velocidade do veículo definida varia da 
seguinte forma cada vez que o interruptor 
SET é pressionado.

Para acelerar utilizando o pedal do 
acelerador
Pressione o pedal do acelerador e 
pressione e liberte o interruptor SET  ou 
SET  à velocidade desejada. Se não for 
possível operar um interruptor, o sistema 
volta à velocidade definida quando liberta 
o seu pé do pedal do acelerador.

Linha guia de 
distância entre veículos

(à velocidade de 80 km/h)

Indicação no ecrã

Longa 
(cerca de 50 m)

Normal 
(cerca de 40 m)

Curta 
(cerca de 30 m)

Extremamente curta 
(cerca de 25 m)

NOTA

• A distância entre os veículos varia 
consoante a velocidade do veículo 
e, quanto menor a velocidade, 
menor a distância.

• Quando a ignição é comutada para 
ACC ou OFF e de seguida o motor é 
ligado novamente, o sistema define 
automaticamente a distância entre os 
veículos para a configuração anterior.

Modelos 
Europeus

Exceto 
modelos 

Europeus
Pressionar 
durante um 

breve período
1 km/h 5 km/h

Pressionar 
durante um 

longo período
10 km/h

NOTA

Por exemplo, a velocidade do veículo 
definida é alterada pressionando o 
interruptor SET quatro vezes da 
seguinte forma: 
(Modelos Europeus)
A velocidade do veículo aumenta ou 
diminui em 4 km/h.
(Exceto modelos Europeus)
A velocidade do veículo aumenta ou 
diminui em 20 km/h.

Os avisos e o controlo da travagem não 
operam quando o pedal do acelerador 
está pressionado.

CUIDADO
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Para Desativar

Como limitador de velocidade regulável

O Controlo da Velocidade de Cruzeiro de 
Radar Mazda (MRCC) é desativado 
quando o interruptor ON/OFF é 
pressionado.

Sem limitador de velocidade regulável

O Controlo da Velocidade de Cruzeiro de 
Radar Mazda (MRCC) é desativado 
quando o interruptor OFF é pressionado.

Quando o sistema é temporariamente 
desativado
Nos seguintes casos, o sistema de Controlo 
da Velocidade de Cruzeiro de Radar Mazda 
(MRCC) é temporariamente cancelado e a 
indicação “MRCC Cancelled” é indicada 
no ecrã do painel de instrumentos. A luz 
indicadora (verde) de Controlo da 
Velocidade de Cruzeiro de Radar Mazda 
(MRCC) desliga em simultâneo.
• O interruptor CANCEL é pressionado.
• O pedal dos travões está pressionado.
• O travão de estacionamento está 

ativado.
• (Caixa de velocidades automática) 

A alavanca de velocidades é colocada 
na posição parque (P), ponto-morto (N) 
ou marcha-atrás (R).

• (Caixa de velocidades manual) 
A alavanca de velocidades está na 
posição de marcha-atrás (R).

• Nos seguintes casos, a indicação 
“MRCC Cancelado” é indicada e o 
sinal sonoro é emitido uma vez.
• A velocidade do veículo diminui 

para um valor inferior a 25 km.
• O DSC operou.
• O TCS operou durante um certo 

período de tempo.
• O sistema de Ajuda Inteligente à 

Travagem em Cidade (SCBS) 
operou.

• O sistema de Ajuda Inteligente à 
Travagem (SBS) operou.

• Quando percorrer uma descida 
durante um longo período de tempo.

• Existe uma avaria no sistema.
(Caixa de velocidades manual)
• A alavanca de velocidades foi 

colocada em ponto-morto (N) 
durante um certo período de tempo.

• A embraiagem foi pressionada 
durante um certo período de tempo.

• O motor desligou-se 
espontaneamente.

NOTA

• Quando acelerar utilizando o 
interruptor SET  durante o 
controlo da distância, a velocidade 
definida do veículo pode ser 
ajustada, mas não será possível 
acelerar. Se já não existir nenhum 
veículo em frente, a aceleração 
continua até atingir a velocidade 
definida do veículo. Verifique a 
velocidade definida do veículo 
visualizando o indicador de 
velocidade definida no ecrã do 
painel de instrumentos.

• Quando pressionar o pedal do 
acelerador, o indicador de distância 
entre veículos no ecrã do painel de 
instrumentos passa para a indicação 
de linha branca.

• A velocidade mínima definida é 
30 km/h. Se a velocidade definida 
do veículo atingir os 30 km/h 
utilizando o respetivo botão, será 
mantida uma velocidade constante 
de 30 km/h mesmo que o interruptor 
SET  seja pressionado. O sistema 
de Controlo da Velocidade de 
Cruzeiro de Radar Mazda (MRCC) 
não é desativado.



4-167

Durante a Condução

i-ACTIVSENSE

Indicação de Pedido de Passagem 
Para uma Velocidade Superior/
Inferior (Caixa de Velocidades 
Manual)

A indicação do pedido de passagem para 
uma velocidade superior/inferior no ecrã 
multi-informação poderá ser visualizada 
durante o funcionamento do Controlo da 
Velocidade de Cruzeiro de Radar Mazda 
(MRCC). Quando isto acontecer, a caixa 
de velocidades efetua uma passagem 
devido ao facto da posição da caixa de 
velocidades não ser apropriada.

NOTA

• O sistema de Controlo da Velocidade 
de Cruzeiro de Radar Mazda (MRCC) 
poderá ser cancelado durante a chuva, 
nevoeiro, neve ou outras condições 
climatéricas, ou a superfície dianteira 
da grelha do radiador está suja.

• Se cancelou temporariamente o 
Controlo da Velocidade de Cruzeiro 
de Radar Mazda (MRCC), pode voltar 
à sua velocidade anteriormente 
definida pressionando o interruptor 
RES e após todas as condições de 
operação terem sido reunidas.

• Se o interruptor OFF for 
pressionado para cancelar o 
Controlo da Velocidade de Cruzeiro 
de Radar Mazda (MRCC), o 
sistema não volta à velocidade 
definida anteriormente mesmo que 
o interruptor RES seja pressionado.

Pedido Indicação no ecrã

Passagem para uma 
velocidade superior

Passagem para uma 
velocidade inferior

Passagem para uma 
Velocidade Superior

Passagem para uma 
Velocidade Inferior

NOTA

• Se não for efetuada uma passagem 
para uma velocidade superior 
mesmo que seja visualizada a 
indicação do pedido de passagem, 
será aplicada carga ao motor e o 
sistema de Controlo da Velocidade 
de Cruzeiro de Radar Mazda 
(MRCC) poderá não ser desativado 
automaticamente, ou poderão 
ocorrer danos no motor.

• Se não for efetuada uma passagem 
para uma velocidade inferior 
mesmo que seja visualizada a 
indicação do pedido, o sistema de 
Controlo da Velocidade de Cruzeiro 
de Radar Mazda (MRCC) poderá 
ser desativado automaticamente ou 
o motor poderá desligar 
espontaneamente.
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O sistema de assistente de faixa de rodagem alerta o condutor que o veículo pode estar a 
desviar-se da respetiva faixa de rodagem e fornece assistência à direção para ajudar o 
condutor a manter-se na faixa.
A câmara de deteção dianteira (FSC) deteta as linhas brancas (linhas amarelas) da faixa do 
veículo, na qual o veículo conduz, e se o sistema determinar que o veículo pode desviar-se 
da respetiva faixa, irá operar a direção assistida elétrica para auxiliar o condutor na direção. 
O sistema também alerta o condutor ao ativar o som de aviso de saída da faixa de rodagem, 
fazendo o volante vibrar e indicando um alerta no ecrã.
Consulte Câmara de Deteção Dianteira (FSC) na página 4-196.

A operação do volante no sistema de Assistente de faixa de rodagem possui funções de 
tempo de assistência à direção “Tarde” e “Cedo”.
Para a função “Tarde”, o sistema assiste o condutor na direção, se existir a possibilidade do 
veículo sair da sua faixa de rodagem.
Para a função “Cedo”, o sistema assiste constantemente o condutor na direção, para que o 
veículo fique próximo do centro da sua faixa de rodagem.
As funções “Tarde” e “Cedo” podem ser alteradas (altura em que a assistência à direção é 
fornecida) alterando a configuração.
Consulte Características de Personalização na página 9-12.

Sistema de Assistente de Faixa de Rodagem*

Função “Tarde” Função “Cedo”

*Alguns modelos.
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Não confie apenas no sistema de assistente de faixa de rodagem:
• O sistema de assistente de faixa de rodagem não é um sistema de condução automática. 

Além disso, o sistema não foi concebido para compensar a possível imprudência do 
condutor e o excesso de confiança no sistema poderá provocar um acidente.

• A capacidade de deteção do sistema de assistente de faixa de rodagem é limitada. 
Permaneça sempre na trajetória e conduza com cuidado.

Não utilize o sistema de assistente de faixa de rodagem nos seguintes casos:
O sistema poderá não funcionar adequadamente de acordo com as condições de 
condução atuais, resultando num acidente.
• Condução em estradas com curvas apertadas.
• Condução em condições climatéricas adversas (chuva, nevoeiro e neve).
• Estradas com piso escorregadio tal como gelo e neve.
• Estradas com bastante trânsito e distância insuficiente entre veículos.
• Estradas sem linhas de marcação brancas (amarelas).
• Estradas estreitas devido a obras ou interdição de faixas.
• O veículo é conduzido numa faixa temporária ou secção com uma faixa cortada 

devido a obras, onde poderá haver múltiplas linhas de marcação brancas 
(amarelas) ou poderão estar interrompidas.

• A pressão dos pneus não está ajustada à pressão especificada.
• Utilização de pneus com dimensão diferente da especificada, tal como um pneu 

sobresselente.

Tenha os seguintes cuidados para que o sistema de assistente de faixa de rodagem possa 
funcionar normalmente.

• Não modifique a suspensão.

• Utilize sempre rodas do tamanho e tipo especificados para as rodas dianteiras e 
traseiras. Para mais informações sobre a substituição de pneus, consulte um reparador 
qualificado, recomendamos um Reparador Autorizado Mazda.

AVISO

CUIDADO
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NOTA

• Quando a alavanca das luzes de mudança de direção é operada para mudar de faixa, o 
sistema de assistente de faixa de rodagem é automaticamente desativado. O sistema 
de assistente de faixa de rodagem fica novamente operacional quando a alavanca das 
luzes de mudança de direção volta à posição normal e o sistema deteta linhas de 
marcação brancas (amarelas) enquanto o veículo está a ser conduzido normalmente 
na sua faixa de rodagem.

• Se o volante, pedal do acelerador ou pedal dos travões for operado abruptamente e o 
veículo se aproximar de uma linha de marcação branca (amarela), o sistema 
determina que o condutor está a realizar uma mudança de faixa de rodagem e a 
operação do sistema de assistente de faixa de rodagem é temporariamente cancelada. 
O sistema de assistente de faixa de rodagem fica novamente operacional quando o 
sistema deteta linhas de marcação brancas (amarelas) enquanto o veículo está a ser 
conduzido normalmente na sua faixa de rodagem.

• Se o veículo se desviar da sua faixa repetidamente dentro de um curto período de 
tempo, o sistema de assistente de faixa de rodagem poderá não funcionar.

• Quando as linhas de marcação brancas (amarelas) não forem detetadas, o sistema de 
assistente de faixa de rodagem não funciona.

• Nas seguintes condições, o sistema de assistente de faixa de rodagem poderá não 
detetar as linhas de marcação brancas (amarelas) corretamente e poderá não 
funcionar normalmente.

• Se um objeto colocado no painel de instrumentos for refletido no para-brisas e 
captado pela câmara.

• Elevada carga no compartimento de bagagens ou no banco traseiro e o veículo estiver 
inclinado.

• A pressão dos pneus não está ajustada à pressão especificada.
• Pneus diferentes dos convencionais estão equipados.
• Quando o veículo é conduzido num ramal para entrar ou sair de uma área de repouso, 

ou numa portagem de uma auto-estrada.
• As linhas de marcação brancas (amarelas) são menos visíveis devido à sujidade ou 

desbotamento/manchas
• O veículo que se encontra à sua frente está próximo de uma linha de marcação branca 

(amarela) tornando-a menos visível.
• Uma linha de marcação branca (amarela) fica menos visível devido às condições 

climatéricas adversas (chuva, nevoeiro ou neve).
• O veículo é conduzido numa faixa temporária ou secção com uma faixa cortada 

devido a obras, onde poderá haver múltiplas linhas de marcação brancas (amarelas) 
ou poderão estar interrompidas.

• É captada na estrada uma linha de marcação pouco esclarecedora como, por exemplo, 
uma linha temporária devido a obras, causada por sombra, neve solta ou rasgos 
preenchidos com água.

• A intensidade de luz ambiente varia subitamente quando entra ou sai de um túnel.



4-171

Durante a Condução

i-ACTIVSENSE

Operação do Sistema

Pressione o interruptor do sistema de 
assistente de faixa de rodagem.

O sistema de assistente de faixa de 
rodagem (estado stand-by) é indicado no 
ecrã multi-informação e o sistema entra 
em stand-by.

NOTA

• A iluminação fornecida pelos faróis é enfraquecida devido a sujidade ou ao desvio do 
eixo ótico.

• O para-brisas está sujo ou embaciado.

• O para-brisas, câmara está embaciada (gotas de águas).

• É refletida luz da superfície da estrada.

• A superfície da estrada está molhada e brilhante após a queda de chuva, ou existem 
poças na estrada.

• A sombra de um rail de proteção paralelo com a linha de marcação branca (amarela) 
está projetada na estrada.

• A largura da faixa de rodagem é estreita (inferior a 2.5 m) ou ampla (superior a 4.5 m)

• Condução em estradas com curvas apertadas.

• A estrada é excessivamente irregular.

• O veículo é agitado após passar por uma lomba.

• Existem duas ou mais linhas de marcação brancas (amarelas) adjacentes.

• Existem várias marcas ou linhas de marcação na estrada de várias formas junto a uma 
intersecção.

NOTA

Quando a configuração da assistência 
ao funcionamento da direção tiver sido 
definida para não operacional, o 
sistema de assistente de faixa de 
rodagem não é indicado.
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Enquanto o sistema estiver em stand-by, 
conduza o veículo no centro da faixa de 
rodagem. Quando todas as seguintes 
condições estiverem reunidas, o sistema 
de assistente de faixa de rodagem é 
indicado no ecrã multi-informação e o 
sistema torna-se operacional.

• O motor está ligado.
• A velocidade do veículo é de aprox. 

60 km/h.
• São detetadas linhas de marcação 

brancas (amarelas).
• O condutor está a operar o volante.
• A faixa de rodagem não é estreita 

nem larga.
O sistema de assistente de faixa de 
rodagem fica em estado de stand-by nos 
seguintes casos:

• O sistema não consegue detetar as 
linhas de marcação brancas (amarelas).

• A velocidade do veículo é inferior a 
60 km/h.

• O ABS/TCS/DSC está em 
funcionamento.

• O DSC está desligado.

• O veículo percorre uma curva apertada.

• O veículo percorre uma curva a uma 
velocidade desadequada.

• O condutor retira as mãos do volante 
(não segura o volante).

• Aceleração/desaceleração súbita.

• Condução em estradas sinuosas.

NOTA

• (Quando o tempo da assistência à 
direção é definido para “Tarde”)

• O sistema de assistente de faixa 
de rodagem não opera até o 
sistema detetar linhas de 
marcação brancas (amarelas) nos 
lados direito ou esquerdo.

• Quando o sistema deteta uma 
linha de marcação branca 
(amarela) em apenas um lado, o 
sistema não ativará avisos para o 
lado da linha de marcação não 
detetada. O aviso é apenas para 
um desvio de faixa no lado que 
esteja a ser detetado.

• (Quando o tempo da assistência à 
direção é definido para “Cedo”)

• Quando o tempo da assistência à 
direção for definido para “Cedo”, 
o sistema de assistente de faixa 
de rodagem não opera até o 
sistema detetar linhas de 
marcação brancas (amarelas) nos 
lados esquerdo e direito. Quando 
o sistema apenas detetar linhas 
de marcação brancas (amarelas) 
nos lados esquerdo ou direito, 
o sistema apenas opera para um 
desvio de faixa no lado detetado.

• A assistência à direção é efetuada 
para que o veículo permaneça 
próximo do centro da faixa de 
rodagem, contudo, consoante as 
condições, tais como curvatura 
da estrada, inclinação da estrada, 
ondulações e velocidade do 
veículo, o sistema pode não ser 
capaz de manter o veículo no 
centro da faixa de rodagem.
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Indicação de linha de marcação do 
veículo
Quando o sistema de assistente de faixa 
de rodagem passa do estado stand-by para 
operacional, as linhas marcação do 
veículo são indicadas no ecrã. No ecrã do 
sistema de assistente de faixa de rodagem 
que indica o estado de funcionamento, 
apenas a cor da linha de marcação do 
veículo no lado detetado se altera.

(Estado stand-by)

(Estado operacional)

Cancelamento automático

Nos seguintes casos, o sistema de 
assistente de faixa de rodagem é cancelado 
automaticamente e a indicação de sistema 
de assistente de faixa de rodagem (stand-
by) no ecrã multi-informação liga. 
O sistema é ativado automaticamente 
quando as condições de funcionamento do 
sistema de assistente de faixa de rodagem 
são reunidas e a indicação do sistema de 
assistente de faixa de rodagem (estado 
operacional) liga.

• A temperatura no interior da câmara é 
elevada ou baixa.

• O para-brisas junto à câmara está 
embaciado.

NOTA

• Se o condutor retirar as suas mãos 
do volante (sem segurar o volante), 
o som de aviso é ativado e é 
indicado um alerta no ecrã multi-
informação.

• O tempo em que o aviso de saída de 
faixa de rodagem é ativado e a 
assistência à direção é efetuada varia.

• As seguintes configurações para o 
sistema de assistente de faixa de 
rodagem podem ser alteradas. 
Consulte Características de 
Personalização na página 9-12.
• Assistência à direção 

operacional/não-operacional
• Cancelar a sensibilidade 

(probabilidade de assistência à 
direção)

Sistema de 
Assistente de
Faixa de 
Rodagem ativado
Segure o Volante
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• O para-brisas junto à câmara está 
obstruído, causando uma fraca 
visibilidade.

• A temperatura no interior da câmara é 
elevada ou baixa.

• O para-brisas junto à câmara está 
embaciado.

• O para-brisas junto à câmara está 
obstruído, causando uma fraca 
visibilidade.

Cancelamento automático do aviso/
assistência à direção

Quando as seguintes operações forem 
efetuadas, o sistema de assistente de faixa 
de rodagem determina que o condutor 
pretende mudar de faixa e a operação do 
sistema é cancelada automaticamente. 
O sistema de assistente de faixa de 
rodagem continua o seu funcionamento 
automaticamente após a operação.

• O condutor retira as mãos do volante. 
O sistema de assistente de faixa de 
rodagem foi concebido para assistir o 
condutor na direção e irá retomar o seu 
funcionamento automaticamente 
quando o condutor segurar no volante.

• O volante é operado abruptamente.

• O pedal dos travões é pressionado.

• O pedal do acelerador é pressionado.

• (Para cancelar a função de 
cancelamento da sensibilidade 
automática, desselecione “Cancelar 
sensibilidade” nas configurações das 
características de personalização.)

• A alavanca das luzes de mudança de 
direção é operada.

• O veículo atravessa uma linha de 
marcação.

Cancelamento do Sistema

Pressione o interruptor do sistema de 
assistente de faixa de rodagem para 
cancelar o sistema de assistente de faixa 
de rodagem.
A indicação de sistema de assistente de 
faixa de rodagem OFF é indicada no ecrã 
multi-informação.

NOTA

Após a operação, o funcionamento do 
sistema de assistente de faixa de 
rodagem pode não operar por um 
período máximo de 5 segundos até as 
linhas de marcação serem detetadas.
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Quando o sistema de assistente de faixa 
de rodagem é cancelado, a indicação de 
faixa no ecrã não é indicada.

NOTA

• Quando o interruptor da ignição é 
desligado, o estado do sistema antes 
de ser desligado será mantido. Por 
exemplo, se a ignição for desligada 
com o sistema de assistente de faixa 
de rodagem operacional, o sistema 
ficará operacional na próxima vez 
que a ignição for colocada na 
posição ON.

• Nos seguintes casos, o sistema de 
assistente de faixa de rodagem é 
cancelado automaticamente e a 
indicação de sistema de assistente 
de faixa de rodagem OFF é indicada 
no ecrã multi-informação. Solicite a 
inspeção do seu veículo num 
reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda.

• Existe uma avaria na direção 
assistida.

• Existe uma avaria no DSC.
• Existe uma avaria na Câmara de 

Deteção Dianteira (FSC).



4-176

Durante a Condução

i-ACTIVSENSE

Aviso do Sistema de Assistente de Faixa de Rodagem

Se o sistema determinar que o veículo se pode desviar da sua faixa de rodagem, o aviso de saída 
de faixa de rodagem (som de aviso, som de estrondo ou vibração da pega) é ativado e a direção, 
para a qual o sistema determina que o veículo se pode desviar, é indicada no ecrã multi-
informação. Opere o volante adequadamente e conduza para o centro da faixa de rodagem.

NOTA

• Se configurou o som de aviso de saída de faixa de rodagem para as definições de som 
de estrondo/som de aviso, o som de aviso pode não ser ouvido dependendo das 
condições de ruído circundantes.

• Se configurou o sistema de aviso de saída de faixa de rodagem para as definições de 
vibração do volante, a vibração pode não ser sentida dependendo das condições da 
superfície da estrada.

• O sistema de assistente de faixa de rodagem pode ser alterado para as seguintes 
configurações, independentemente da assistência à direção ter sido configurada para 
operacional/não operacional. Verifique sempre o estado de configuração quando 
conduzir o veículo e faça alterações às configurações, se necessário. 
Consulte Características de Personalização na página 9-12.

• Aviso ativa/não ativa
• (Quando a configuração para a assistência à direção for alterada para não 

operacional, os avisos não podem ser configurados para não ativarem).
• O tipo de aviso.
• Vibração do volante: Forte/fraco
• Volume do som de aviso
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O limitador de velocidade regulável é uma função para impedir que o veículo seja 
conduzido a uma velocidade mais rápida do que a velocidade definida. A velocidade do 
veículo é controlada mas que se mantenha abaixo da velocidade definida mesmo que o 
pedal do acelerador seja premido.
O limitador de velocidade regulável pode ser definido entre 30 e 200 km/h.
A velocidade do veículo pode exceder a velocidade definida quando o veículo é conduzido 
numa descida, contudo, o sistema notifica o condutor, fazendo o ecrã piscar e ativando um 
sinal sonoro.

O sistema consiste no ecrã do limitador de velocidade regulável no painel de instrumentos 
e no interruptor do limitador de velocidade no volante.

Limitador de Velocidade Regulável*

Desligue sempre o sistema ao trocar de condutores:
Se o condutor for mudado e o novo condutor desconhecer a função do limitador de 
velocidade regulável, o veículo pode não acelerar quando o condutor pressiona o 
pedal do acelerador, podendo provocar um acidente.

AVISO

Interruptor CANCEL

Interruptor do limitador de velocidade Interruptor do limitador 
de velocidade

Interruptor RESUME

 Sistema de Controlo da Velocidade 
de Cruzeiro

Controlo da Velocidade de Cruzeiro 
de Radar Mazda (MRCC)

Interruptor SET+/SET-

Interruptor CANCEL
Interruptor RESUME

Interruptor SET+/SET-

*Alguns modelos.
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Indicador do Limitador de 
Velocidade Regulável

O estado da configuração do limitador de 
velocidade regulável é apresentado no ecrã 
multi-informação no painel de instrumentos.

Ecrã stand-by

Indica quando o interruptor do limitador de 
velocidade é operado e o sistema é ativado.
Desliga-se quando o sistema é desligado.

Ecrã de configuração

Indica quando o interruptor SET  /SET  
é operado e a velocidade é definida.

Ecrã de cancelamento

Indica quando alguma das seguintes 
operações é efetuada e o sistema é 
temporariamente cancelado.

• O interruptor de cancelamento é 
operado

• O pedal do acelerador está pressionado 
praticamente a fundo.

Aviso do Limitador de Velocidade 
Regulável

Se a velocidade do veículo exceder a 
velocidade definida em cerca de 3 km/h 
ou superior, um som avisador é emitido, 
em contínuo, e o indicador do limitador 
de velocidade regulável pisca, em 
simultâneo. O som avisador é emitido e o 
indicador pisca até que a velocidade do 
veículo diminua até à velocidade definida 
ou inferior.
Verifique a segurança da área circundante 
e regule a velocidade do veículo através 
da aplicação dos travões. Adicionalmente, 
mantenha uma distância de segurança dos 
veículos que o antecedem.

Se a velocidade configurada for 
inferior à velocidade atual do veículo 
pressionando o interruptor SET  ou 
RESUME, o som de aviso não é 
ativado durante cerca de 30 segundos, 
mesmo que a velocidade do veículo 
seja mais rápida que a velocidade 
recentemente estabelecida em 3 km/h. 
Tenha cuidado para não ultrapassar a 
velocidade definida.

CUIDADO
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Ligar/Desligar o Sistema

Pressione o interruptor do limitador de 
velocidade para ligar o sistema. O ecrã do 
limitador de velocidade regulável é 
apresentado no ecrã multi-informação.
Desligue o sistema, pressione o 
interruptor do limitador de velocidade 
enquanto este é visualizado. O ecrã do 
limitador de velocidade regulável, no ecrã 
multi-informação, desliga.

Configuração do Sistema

1. Pressione o interruptor do limitador de 
velocidade para ligar o sistema.

2. Pressione SET  ou SET  para 
configurar a velocidade. Quando a 
velocidade atual do veículo se encontra 
a 30 km/h ou superior, a velocidade é 
definida para a velocidade atual do 
veículo. Quando a velocidade atual do 
veículo é inferior a 30 km/h, a 
velocidade é definida para 30 km/h.

3. Para aumentar a velocidade definida, 
pressione, em contínuo, o interruptor 
SET . A velocidade definida pode ser 
ajustada para incrementos de 10 km/h. 
A velocidade definida também pode 
ser ajustada para incrementos de cerca 
de 1 km/h, pressionando 
momentaneamente o interruptor 
SET . Por exemplo, a velocidade 
definida aumenta cerca de 4 km/h ao 
pressionar o interruptor SET  4 vezes.

4. Para reduzir a velocidade definida, 
pressione continuamente o interruptor 
SET . A velocidade definida pode ser 
ajustada para reduções de 10 km/h. 
A velocidade definida também pode ser 
ajustada para incrementos de cerca de 
1 km/h, pressionando momentaneamente 
o interruptor SET . Por exemplo, a 
velocidade definida diminui cerca de 
4 km/h pressionando o interruptor SET  
4 vezes.

NOTA

Quando o sistema é cancelado 
temporariamente, pressionando 
totalmente o pedal do acelerador, e o 
ecrã do limitador de velocidade 
regulável indicar ao mesmo tempo o 
cancelamento, um som de aviso de 
cancelamento é ouvido uma vez. Se o 
veículo exceder a velocidade definida 
em cerca de 3 km/h ou superior, 
enquanto o ecrã de cancelamento é 
visualizado, o indicador de velocidade 
definida pisca mas o som avisador não 
é emitido.

Verifique sempre a segurança da área 
circundante aquando da 
configuração do limitador de 
velocidade regulável:
Se a velocidade for definida para 
inferior à velocidade do veículo atual, a 
velocidade do mesmo é reduzida para a 
velocidade definida. Verifique a 
segurança da área circundante e 
mantenha uma distância de segurança 
entre os veículos à sua frente e atrás.

AVISO
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Cancelamento Temporário do 
Sistema

O sistema é temporariamente cancelado 
(estado stand-by) quando alguma das 
seguintes operações é efetuada enquanto o 
limitador de velocidade regulável é 
visualizado.

• O interruptor CANCEL é pressionado

• O pedal do acelerador está pressionado 
praticamente a fundo.

Pressione o interruptor RESUME para 
retomar a operação com a velocidade 
anteriormente definida. O ecrã do 
limitador de velocidade regulável 
continua a ser visualizado.

NOTA

O sistema não funciona quando o 
controlo da velocidade de cruzeiro/
Controlo da Velocidade de Cruzeiro de 
Radar Mazda (MRCC) está ligado.
O sistema é temporariamente cancelado 
quando o veículo é acelerado ao 
pressionar a fundo o pedal do acelerador, 
contudo, este é retomado quando a 
velocidade do veículo reduz para a 
velocidade definida ou inferior.
A velocidade do veículo pode exceder 
a velocidade definida numa descida.

NOTA

A velocidade definida pode ser definida 
através da pressão do interruptor SET  
ou SET  enquanto o sistema se 
encontra no estado stand-by.
O limitador de velocidade regulável 
não é cancelado através da pressão no 
pedal dos travões.
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O sistema de Ajuda Inteligente à Travagem em Cidade [Marcha em Frente] (SCBS F) é um 
sistema que foi concebido para reduzir os danos na eventualidade de uma colisão, através 
do controlo da travagem (travagem SCBS) quando o sensor laser do sistema deteta um 
veículo à sua frente e determina que uma colisão com o veículo à sua frente é inevitável. 
Poderá também ser possível evitar uma colisão se a velocidade relativa entre o seu veículo 
e um veículo que se encontra à sua frente for inferior a cerca de 20 km/h. 
Adicionalmente, quando o condutor pressiona o pedal dos travões enquanto o sistema se 
encontra numa gama de funcionamento entre 4 e 30 km/h, os travões são aplicados de modo 
firme e rapidamente para auxiliar. (Assistência à Travagem (assistência à travagem SCBS))

Ajuda Inteligente à Travagem em Cidade [Marcha em 
Frente] (SCBS F)*

Não se baseie no Sistema de Ajuda Inteligente à Travagem em Cidade [Marcha em 
Frente] (SCBS F) como garantia de uma condução segura:
O sistema de Ajuda Inteligente à Travagem em Cidade [Marcha em Frente] (SCBS F) 
não compensa uma condução imprudente e perigosa, velocidade excessiva, seguir 
outro veículo a uma distância muito reduzida, condução sobre gelo e neve nem 
hidroplanagem (fricção e contacto reduzidos dos pneus com a estrada devido à 
presença de água na superfície da mesma). Apesar do auxílio deste sistema, podem 
ocorrer acidentes.

Sensor laser 

AVISO

*Alguns modelos.
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Não se baseie plenamente no sistema de Ajuda Inteligente à Travagem em Cidade 
[Marcha em Frente] (SCBS F):
• O sistema de Ajuda Inteligente à Travagem em Cidade [Marcha em Frente] 

(SCBS F) foi concebido apenas para reduzir danos na eventualidade de uma colisão. 
Confiar excessivamente no sistema no que concerne ao acionamento por engano do 
pedal do acelerador ou do pedal dos travões, poderá resultar em acidente.

• O sistema de Ajuda Inteligente à Travagem em Cidade [Marcha em Frente] 
(SCBS F) é um sistema que funciona em resposta a um veículo à sua frente. 
O sistema pode não ser capaz de detetar ou reagir a veículos de duas rodas ou peões.

• O sensor laser do sistema de Ajuda Inteligente à Travagem em Cidade [Marcha em 
Frente] (SCBS F) está instalado junto espelho retrovisor interior. Preste atenção às 
seguintes precauções para assegurar o funcionamento correto do sistema de Ajuda 
Inteligente à Travagem em Cidade [Marcha em Frente] (SCBS F).
• Não cole autocolantes na superfície do para-brisas junto ao sensor laser (incluindo 

autocolantes transparentes). Caso contrário, o sensor laser poderá não ter 
capacidade para detetar veículos à frente do veículo, podendo resultar num acidente.

• Não aplique um agente de revestimento no para-brisas. Caso contrário, o 
sensor laser poderá não ser capaz de detetar veículos à frente do veículo, 
podendo resultar num acidente.

• Não desmonte o sensor laser.
• Se forem visíveis manchas, fendas ou danos causados por projeção de gravilha 

junto ao sensor laser, pare de utilizar o sistema de Ajuda Ajuda Inteligente à 
Travagem em Cidade [Marcha em Frente] (SCBS F) imediatamente e solicite a 
inspeção do seu veículo por um reparador qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda. Se o veículo continuar a ser conduzido com 
fendas ou riscos no para-brisas junto ao sensor laser, o sistema poderá operar 
desnecessariamente e causar um acidente inesperado. 
Consulte Desligar o Sistema de Ajuda Inteligente à Travagem em Cidade 
[Marcha em Frente] (SCBS F) na página 4-185.

• Quando substituir o para-brisas ou as escovas do limpa para-brisas, consulte 
um reparador qualificado, recomendamos um Reparador Autorizado Mazda.

Não modifique a suspensão:
Quando a altura ou a inclinação do veículo é alterada, o sistema não será capaz de 
detetar corretamente os veículos à frente. Isto resultará no funcionamento anormal 
ou acidental do sistema de Ajuda Inteligente à Travagem em Cidade [Marcha em 
Frente] (SCBS F), o que poderá causar um acidente grave.

Desligue o sistema de Ajuda Inteligente à Travagem em Cidade [Marcha em Frente] 
(SCBS F) quando o veículo for inspecionado num banco de rolos ou estiver a ser rebocado:
Desligue o sistema de Ajuda Inteligente à Travagem em Cidade [Marcha em Frente] 
(SCBS F) para evitar o funcionamento incorreto quando o veículo for inspecionado 
num banco de rolos ou se estiver a ser rebocado. Consulte a página seguinte sobre como 
desligar a Ajuda Inteligente à Travagem em Cidade [Marcha em Frente] (SCBS F). 
Consulte Desligar o Sistema de Ajuda Inteligente à Travagem em Cidade [Marcha em 
Frente] (SCBS F) na página 4-185.

AVISO
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• Quando conduzir em estradas de terra onde exista relva e forragem, deverá desligar o 
sistema de Ajuda Inteligente à Travagem em Cidade [Marcha em Frente] (SCBS F).

• Utilize sempre pneus nas quatro rodas com o tamanho especificado, do mesmo 
fabricante, marca e com o mesmo piso. Além disso, não utilize pneus com padrões de 
desgaste significativamente diferentes no mesmo veículo, pois o sistema de Ajuda 
Inteligente à Travagem em Cidade [Marcha em Frente] (SCBS F) poderá não 
funcionar normalmente.

• O sensor laser inclui uma função para detetar sujidade no para-brisas e informar o 
condutor, contudo, consoante as condições, poderá não detetar sacos de plástico, gelo 
ou neve no para-brisas. Em tais casos, o sistema não poderá determinar 
rigorosamente a existência de um veículo à sua frente, não sendo possível funcionar 
normalmente. Conduza sempre cuidadosamente e preste atenção à estrada.

NOTA

• O sistema de Ajuda Inteligente à Travagem em Cidade [Marcha em Frente] (SCBS F) 
não irá funcionar se o condutor estiver deliberadamente a efetuar operações de 
condução (pedal do acelerador e volante).

• O sistema de Ajuda Inteligente à Travagem em Cidade [Marcha em Frente] (SCBS F) 
funcionará nas seguintes condições.

• O motor está ligado.
• “Avaria no SCBS Marcha em Frente” não é indicada no ecrã multi-informação.
• A velocidade do veículo encontra-se entre 4 a 30 km/h.
• O sistema de Ajuda Inteligente à Travagem em Cidade [Marcha em Frente] 

(SCBS F) não está desligado.
• O DSC está a funcionar.

CUIDADO
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NOTA

• O sistema de Ajuda Inteligente à Travagem em Cidade [Marcha em Frente] (SCBS F) 
deteta um veículo à sua frente, através da emissão de um feixe de laser próximo da 
gama de infra-vermelhos e recebe o feixe refletido pelo veículo que o precede, 
utilizando-o de seguida para a medição. Consequentemente, o sistema de Ajuda 
Inteligente à Travagem em Cidade [Marcha em Frente] (SCBS F) poderá não 
funcionar nas seguintes condições:

• A reflexão do laser é fraca devido à forma do veículo que o precede.
• O veículo que o precede está bastante sujo.
• Em condições climatéricas adversas tais como chuva, nevoeiro e neve.
• O lava para-brisas está a ser utilizado ou o limpa para-brisas não é utilizado em 

condições de chuva.
• O para-brisas está sujo.
• O volante está virado totalmente para a esquerda ou direita, ou o veículo é 

acelerado rapidamente e aproxima-se do veículo em frente.
• Camiões com plataformas de carga rebaixadas e veículos com um perfil 

demasiado alto ou baixo.
• Veículos com certas formas tais como um atrelado porta-veículos.

• Nas seguintes condições, o sistema de Ajuda Inteligente à Travagem em Cidade 
[Marcha em Frente] (SCBS F) poderá não funcionar normalmente.

• Elevada carga no compartimento de bagagens ou no banco traseiro.
• Quando existe a possibilidade de contacto parcial com um veículo em frente.
• Durante a condução em estradas sinuosas e ao entrar e ao sair de saídas.
• Objetos compridos carregados nas barras do tejadilho a tapar o sensor laser.
• Gases de escape, levantamento de areia, neve e spray de água provocado pelo 

deslocamento do veículo que se encontra à sua frente.
• Quando se reboca um veículo avariado.
• Quando conduzir com pneus com padrões de desgaste significativamente 

diferentes.

• Nos seguintes casos, o sensor laser pode determinar inadvertidamente que existe um 
veículo à frente do seu veículo e o sistema de Ajuda Inteligente à Travagem em 
Cidade [Marcha em Frente] (SCBS F) poderá operar.

• Existem objetos na estrada à entrada de uma curva.
• Existem veículos a passar na faixa contrária enquanto percorre uma curva.
• Objetos metálicos, solavancos, objetos salientes na estrada.
• Quando passar numa portagem equipada com uma barra.
• Quando passa por baixo de uma cortina de vinil ou uma bandeira.
• Objetos de plástico tais como pinos de sinalização.
• Veículos de duas rodas, peões, animais ou árvores.
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Ecrã da Operação Automática 
dos Travões

“Travagem Automática SCBS” é indicada 
no ecrã multi-informação enquanto o 
SCBS trava ou o assistente de travagem 
(assistência de travagem SCBS) estiver a 
funcionar.

Paragem do Funcionamento do 
Sistema de Ajuda Inteligente à 
Travagem em Cidade [Marcha 
em Frente] (SCBS F)

O sistema de Ajuda Inteligente à 
Travagem em Cidade [Marcha em Frente] 
(SCBS F) pode ser desativado 
temporariamente.
Quando o sistema de Ajuda Inteligente à 
Travagem em Cidade [Marcha em Frente] 
(SCBS F) é desligado, a luz indicadora de 
Ajuda Inteligente à Travagem em Cidade 
[Marcha em Frente] (SCBS F) OFF liga.

Quando o motor é ligado novamente, o 
sistema fica operacional.

Sem interruptor SCBS OFF 

Consulte Características de 
Personalização na página 9-12. 

NOTA

• (Caixa de velocidades manual) 
Se o veículo for parado pela operação SCBS e o pedal da embraiagem não for 
pressionado, o motor desliga.

• Quando o sistema funciona, o utilizador é notificado através da intermitência da 
indicação de aviso da Ajuda Inteligente à Travagem em Cidade [Marcha em Frente] 
(SCBS F) e pelo ecrã multi-informação.

NOTA

• O som de aviso de colisão é emitido 
intermitentemente enquanto o travão 
SCBS ou assistência de travagem 
(assistência de travagem SCBS) 
estiver a funcionar.

• Se o veículo for parado pela 
operação do SCBS e o pedal do 
travão não for pressionado, o som de 
aviso é emitido uma vez após cerca 
de 2 segundos e o travão SCBS é 
automaticamente libertado.

SCBS
Travagem 
Automática
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Com interruptor SCBS OFF 

Pressione o interruptor SCBS OFF para 
desligar o sistema. A luz indicadora OFF 
da Ajuda Inteligente à Travagem em 
Cidade (SCBS), no painel de 
instrumentos, ligar-se-á.

Pressione novamente o interruptor para 
voltar a ligar o sistema. A luz indicadora 
OFF da Ajuda Inteligente à Travagem em 
Cidade (SCBS) desligar-se-á.
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A Ajuda Inteligente à Travagem em Cidade [Marcha-Atrás] (SCBS) é um sistema que foi 
concebido para reduzir os danos na eventualidade de uma colisão, através do controlo da 
travagem (travagem SCBS) quando os sensores ultrassónicos do sistema detetam uma 
obstrução na traseira do veículo, enquanto conduz a uma velocidade de cerca de 2 a 8 km/h 
e o sistema determina que uma colisão é inevitável. Adicionalmente, quando o 
condutor pressiona o pedal dos travões enquanto o sistema se encontra numa gama de 
funcionamento a uma velocidade de cerca de 2 a 8 km/h, os travões são aplicados de modo 
firme e rapidamente para fornecerem assistência. (Assistência à Travagem (assistência à 
travagem SCBS))

Ajuda Inteligente à Travagem em Cidade [Marcha-Atrás] 
(SCBS R)*

Retroceder

Sensor ultrassónico (traseiro)

*Alguns modelos.
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Não confie plenamente no sistema de Ajuda Inteligente à Travagem em Cidade 
[Marcha-Atrás]:
• O sistema de Ajuda Inteligente à Travagem em Cidade [Marcha-Atrás] (SCBS R) 

foi concebido apenas para reduzir danos na eventualidade de uma colisão. Confiar 
excessivamente no sistema no que concerne ao acionamento por engano do pedal 
do acelerador ou do pedal dos travões, poderá resultar em acidente.

• Preste atenção às seguintes precauções para assegurar o correto funcionamento do 
sistema de Ajuda Inteligente à Travagem em Cidade [Marcha-Atrás] (SCBS R).
• Não aplique um autocolante num sensor ultrassónico (traseiro) (incluindo 

autocolantes transparentes). Caso contrário, o sensor ultrassónico (traseiro) 
poderá não ter capacidade para detetar veículos ou obstruções, podendo 
resultar num acidente.

• Não desmonte um sensor ultrassónico (traseiro).
• Se forem visíveis manchas, fendas ou danos causados por projeção de gravilha 

junto ao sensor ultrassónico (traseiro), pare de utilizar o sistema de Ajuda 
Inteligente à Travagem em Cidade [Marcha-Atrás] (SCBS R) imediatamente e 
solicite a inspeção do seu veículo por um reparador qualificado, recomendamos 
um Reparador Autorizado Mazda. Se o veículo continuar a ser conduzido com 
fendas ou riscos junto ao sensor ultrassónico, o sistema poderá operar 
desnecessariamente e causar um acidente inesperado. 
Consulte a página seguinte sobre como desligar o sistema. 
Consulte Características de Personalização na página 9-12.

• Para mais informações sobre a substituição do para-choques traseiro, consulte 
um reparador qualificado, recomendamos um Reparador Autorizado Mazda.

Não modifique a suspensão:
Se a altura ou inclinação do veículo for alterada, o sistema de Ajuda Inteligente à 
Travagem em Cidade [Marcha-Atrás] (SCBS R) poderá não funcionar corretamente, 
porque não consegue detetar as obstruções corretamente.

Não aplique muita força num sensor ultrassónico (traseiro):
Quando lavar o veículo, não aplique água altamente pressurizada ao sensor 
ultrassónico (traseiro), nem o esfregue com muita força. Além disso, não atinja o 
para-choque traseiro com muita força ao efetuar cargas e descargas. Caso contrário, 
os sensores poderão não detetar as obstruções corretamente, o que fará com que o 
sistema de Ajuda Inteligente à Travagem em Cidade [Marcha-Atrás] (SCBS R) não 
funcione normalmente ou opere desnecessariamente. 

AVISO
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• Quando conduzir em estradas de terra onde exista relva e forragem, deverá desligar o 
sistema de Ajuda Inteligente à Travagem em Cidade [Marcha-Atrás] (SCBS R).

• Utilize sempre pneus do tamanho especificado e do mesmo fabricante, marca e piso 
nas quatro rodas. Adicionalmente, não utilize pneus com padrões de desgaste 
significativamente diferentes no mesmo veículo. Não utilize pneus com padrões de 
desgaste significativamente diferentes no mesmo veículo. Caso contrário, o sistema 
de Ajuda Inteligente à Travagem em Cidade [Marcha-Atrás] (SCBS R) poderá não 
funcionar normalmente.

• Se gelo ou neve ficar preso nos sensores ultrassónicos (traseiros), estes poderão não 
detetar as obstruções corretamente dependendo das condições. Nestes casos, o 
sistema poderá não ser capaz de efetuar os controlos corretamente. Conduza sempre 
cuidadosamente e preste atenção à traseira do veículo.

NOTA

• A postura do veículo altera consoante o pedal do acelerador, pedal do travão e operações 
no volante, o que poderá dificultar o sistema no reconhecimento de uma obstrução, ou 
poderá facilitar uma deteção desnecessária. Nestes casos, o sistema de Ajuda Inteligente à 
Travagem em Cidade [Marcha-Atrás] (SCBS R) pode ou não funcionar.

• O sistema de Ajuda Inteligente à Travagem em Cidade [Marcha-Atrás] (SCBS R) 
funcionará nas seguintes condições.

• O motor está ligado.
• A alavanca das velocidades (caixa de velocidades manual) ou a alavanca das 

velocidades (caixa de velocidades automática) está na posição R (marcha-atrás).
• “Avaria no SCBS Marcha-Arrás” não é indicada no ecrã multi-informação.
• A velocidade do veículo encontra-se entre 2 a 8 km/h.
• O sistema de Ajuda Inteligente à Travagem em Cidade (SCBS) não está desligado.
• O DSC não está a funcionar.

• A Ajuda Inteligente à Travagem em Cidade [Marcha-Atrás] (SCBS R) opera 
utilizando sensores ultrassónicos (traseiros) que detetam obstruções na traseira 
emitindo ondas ultrassónicas e, em seguida, recebendo as ondas de volta refletidas 
nas obstruções.

CUIDADO
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NOTA

• Nos seguintes casos, os sensores ultrassónicos (traseiros) não conseguem detetar 
obstruções e o sistema de Ajuda Inteligente à Travagem em Cidade [Marcha-Atrás] 
(SCBS R) pode não operar.
• A altura da obstrução é baixa, tais como muros baixos ou camiões com 

plataformas de carga baixas.
• A altura da obstrução é alta, tais como camiões com plataformas de carga elevadas.
• A obstrução é pequena.
• A obstrução é fina, tal como um poste de sinalização.
• A obstrução está posicionada longe do centro do veículo.
• A superfície da obstrução não está apontada na vertical relativamente ao veículo.
• A obstrução é suave, tal como uma cortina pendura ou neve presa num veículo.
• A obstrução tem forma irregular.
• A obstrução está extremamente próxima.

• Nos seguintes casos, os sensores ultrassónicos (traseiros) não conseguem detetar 
obstruções corretamente e o sistema de Ajuda Inteligente à Travagem em Cidade 
[Marcha-Atrás] (SCBS R) pode não operar.
• Algo está preso no para-choques próximo do sensor ultrassónico (traseiro).
• O volante é rodado bruscamente ou o pedal do travão ou do acelerador é operado.
• Existe outra obstrução próxima de uma obstrução.
• Durante condições climatéricas adversas, tais como chuva, nevoeiro e neve.
• Humidade elevada ou baixa.
• Temperaturas elevadas ou baixas.
• Ventos fortes.
• O percurso não é plano.
• Elevada carga no compartimento de bagagens ou no banco traseiro.
• Objetos, tais como antenas sem fios, luzes de nevoeiro, luzes de matrículas, estão 

instalados próximo do sensor ultrassónico (traseiro).
• A orientação de um sensor ultrassónico (traseiro) desviou-se devido a uma colisão.
• O veículo é afetado por outras ondas de som, tais como buzinas, ruídos do motor, 

sensor ultrassónico de outro veículo.
• Nos seguintes casos, um sensor ultrassónico (traseiro) pode detetar algo como uma 

obstrução, o que poderá fazer com que o sistema de Ajuda Inteligente à Travagem em 
Cidade [Marcha-Atrás] (SCBS R) opere.
• Conduzir numa estrada com elevada inclinação
• Bloqueio da roda.
• Cortinas penduras, cancelas de portagens e de passagens de nível de ferrovias
• Quando conduzir junto de objetos, tais como folhagens, barreiras, veículos, muros 

e cercas ao longo da estrada.
• Quando conduzir em áreas onde exista erva e forragem.
• Ao atravessar portões baixos, portões estreitos, máquinas de lavagem automáticas 

e túneis.
• Está instalado um engate de reboque ou um atrelado.
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Ecrã da Operação Automática 
dos Travões

“Travagem Automática SCBS” é indicada 
no ecrã multi-informação enquanto o 
SCBS trava ou o assistente de travagem 
(assistência de travagem SCBS) estiver a 
funcionar.

Paragem do Funcionamento do 
Sistema de Ajuda Inteligente à 
Travagem em Cidade [Marcha-
Atrás] (SCBS R)

O sistema de Ajuda Inteligente à 
Travagem em Cidade [Marcha-Atrás] 
(SCBS R) pode ser desativado 
temporariamente.
Quando o sistema de Ajuda Inteligente à 
Travagem em Cidade [Marcha-Atrás] 
(SCBS R) é desligado, a luz indicadora de 
Ajuda Inteligente à Travagem em Cidade 
(SCBS) OFF liga.

Quando o motor é ligado novamente, o 
sistema fica operacional.

Sem interruptor SCBS OFF 

Consulte Características de 
Personalização na página 9-12. 

NOTA

• (Caixa de velocidades manual) 
Se o veículo for parado pela operação SCBS e o pedal da embraiagem não for 
pressionado, o motor desliga.

NOTA

• O som de aviso de colisão é emitido 
intermitentemente enquanto o travão 
SCBS ou assistência de travagem 
(assistência de travagem SCBS) 
estiver a funcionar.

• Se o veículo for parado pela 
operação do SCBS e o pedal do 
travão não for pressionado, o som de 
aviso é emitido uma vez após cerca 
de 2 segundos e o travão SCBS é 
automaticamente libertado.

SCBS
Travagem 
Automática
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Com interruptor SCBS OFF 

Pressione o interruptor SCBS OFF para 
desligar o sistema. A luz indicadora OFF 
da Ajuda Inteligente à Travagem em 
Cidade (SCBS), no painel de 
instrumentos, ligar-se-á.

Pressione novamente o interruptor para 
voltar a ligar o sistema. A luz indicadora 
OFF da Ajuda Inteligente à Travagem em 
Cidade (SCBS) desligar-se-á.
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O sistema de Ajuda Inteligente à Travagem (SBS) alerta o condutor sobre uma possível 
colisão, utilizando um indicador e um sinal sonoro no painel de instrumentos, quando o 
veículo se desloca a uma velocidade igual ou superior a 15 km/h e o sensor radar do 
sistema determina que o seu veículo poderá embater num veículo em frente. 
Adicionalmente, se o sensor radar determinar que é inevitável uma colisão, é realizado o 
controlo automático da travagem de modo a minimizar os danos numa colisão.
Quando o condutor pressiona o pedal dos travões, estes operam mais rapidamente para 
assistir o condutor (veículos com pré-enchimento do fluido dos travões).

Ajuda Inteligente à Travagem (SBS)*

Não confie plenamente no sistema de Ajuda Inteligente à Travagem (SBS) e conduza 
sempre com cuidado:
O sistema de Ajuda Inteligente à Travagem (SBS) foi concebido para reduzir danos 
na eventualidade de uma colisão, não para evitar um acidente. A capacidade de 
deteção de um obstáculo é limitada, dependendo do obstáculo, condições climatéricas 
ou condições de tráfego. Portanto, se o pedal do acelerador ou o pedal dos travões for 
operado por engano, poderá resultar em acidente. Verifique sempre a segurança da 
zona circundante e pressione o pedal dos travões ou o pedal do acelerador, para 
manter uma distância de segurança para os veículos que o precedem ou antecedem. 

Se o veículo for rebocado ou se estiver a rebocar algo, desligue o sistema de Ajuda 
Inteligente à Travagem (SBS) para evitar uma operação incorreta.

AVISO

CUIDADO

*Alguns modelos.
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NOTA

• O sistema de Ajuda Inteligente à Travagem (SBS) opera quando todas as seguintes 
condições são cumpridas:

• A ignição foi colocada na posição ON.
• O sistema de Ajuda Inteligente à Travagem (SBS) está ligado.
• A velocidade do veículo é igual ou superior a 15 km/h.
• A velocidade relativa entre o seu veículo e o veículo à sua frente é igual ou 

superior a 15 km/h.
• O Controlo Dinâmico de Estabilidade (DSC) não está a operar.

• O sistema de Ajuda Inteligente à Travagem (SBS) poderá não operar nas seguintes 
condições:

• Quando o veículo é acelerado rapidamente e se aproxima do veículo que o precede.
• O veículo é conduzido à mesma velocidade que o veículo que o precede.
• O pedal do acelerador é pressionado.
• O pedal dos travões está pressionado.
• O volante está a ser operado.
• A alavanca de velocidades está a ser operada.
• O indicador das luzes de mudança de direção está a ser utilizado.
• Quando o veículo em frente não está equipado com luzes de presença traseiras ou 

as luzes de presença traseiras estão desligadas.
• Quando avisos e mensagens, tal como para-brisas sujo, relacionados com a 

Câmara de Deteção Dianteira (FSC)/sensor laser (dianteiro), são visualizados no 
ecrã multi-informação.

• Embora os objetos que ativam o sistema sejam veículos de quatro rodas, o sensor 
radar pode detetar os seguintes objetos, avaliá-los como sendo uma obstrução e 
operar o sistema de Ajuda Inteligente à Travagem (SBS).

• Objetos na estrada à entrada de uma curva (incluindo rails de proteção e montes 
de neve).

• Um veículo aparece na faixa de sentido contrário durante uma curva.
• Quando cruza uma ponte estreita.
• Quando se desloca por uma passagem de baixa altura ou estreita ou num túnel.
• Quando na entrada num parque de estacionamento subterrâneo.
• Objetos metálicos, solavancos, objetos salientes na estrada.
• Se de repente se aproximar de um veículo que o precede.
• Quando conduzir em áreas onde exista erva ou forragem de elevada altura.
• Veículos de duas rodas tais como motociclos ou bicicletas
• Peões ou objetos não metálicos tais como árvores.

• Quando o sistema operar, o utilizador é notificado pelo ecrã multi-informação.
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Aviso de Colisão

Se existir a possibilidade de uma colisão 
com um veículo em frente, o beep soa 
continuamente e é indicado um aviso no 
ecrã multi-informação.

Paragem do Funcionamento do 
Sistema de Ajuda Inteligente à 
Travagem (SBS)

O sistema de Ajuda Inteligente à 
Travagem (SBS) pode ser desativado 
temporariamente.
Consulte Características de 
Personalização na página 9-12.
Quando o sistema de Ajuda Inteligente à 
Travagem é desligado, a respetiva luz 
indicadora OFF acende.

Quando o motor é ligado novamente, o 
sistema fica operacional.

TRAVÃO!

NOTA

Se o sistema de Ajuda Inteligente à 
Travagem (SBS) é desligado, o 
Sistema de Ajuda Inteligente à 
Travagem em Cidade (SCBS) é 
desligado em simultâneo.
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O seu veículo está equipado com uma Câmara de Deteção Dianteira (FSC). A Câmara de 
Deteção Dianteira (FSC) está posicionada junto do espelho retrovisor e é utilizada pelos 
seguintes sistemas.

• Sistema de Controlo das Luzes de Máximos (HBC)

• Faróis LED Adaptativos

• Sistema de Aviso de Saída de Faixa de Rodagem (LDWS)

• Alerta de concentração do condutor

• Sistema de assistente de faixa de rodagem

• Ajuda Inteligente à Travagem (SBS)

A Câmara de Deteção Dianteira (FSC) determina as condições à frente do veículo 
enquanto viaja durante a noite e deteta faixas de rodagem. A distância, na qual a Câmara de 
Deteção Dianteira (FSC) pode detetar objetos varia de acordo com as condições 
circundantes.

Câmara de Deteção Dianteira (FSC)*

• Não aplique acessórios, autocolantes ou películas no para-brisas junto à Câmara de 
Deteção Dianteira (FSC). 
Se a área em frente à lente da Câmara de Deteção Dianteira (FSC) estiver obstruída, tal 
fará com que o sistema não funcione corretamente. Consequentemente, cada sistema 
pode não operar normalmente, o que poderá provocar um acidente inesperado.

• Não desmonte nem modifique a Câmara de Deteção Dianteira (FSC). 
A desmontagem ou modificação da Câmara de Deteção Dianteira (FSC) irá provocar 
uma avaria ou operação errada. Consequentemente, cada sistema pode não operar 
normalmente, o que poderá provocar um acidente inesperado.

CUIDADO

*Alguns modelos.
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• Preste atenção às seguintes precauções para assegurar um funcionamento correto da 
Câmara de Deteção Dianteira (FSC).

• A direção da Câmara de Deteção Dianteira (FSC) foi regulada com precisão, 
portanto não altere a posição de instalação nem remova a Câmara de Deteção 
Dianteira (FSC).

• Tenha atenção para não riscar a lente da Câmara de Deteção Dianteira (FSC) e não 
permita a sujidade da mesma.

• Não desmonte a tampa Câmara de Deteção Dianteira (FSC).
• Não coloque objetos no painel de instrumentos que reflitam luz.
• Mantenha sempre a zona do para-brisas junto à câmara limpa, removendo a 

sujidade ou o embaciamento. Utilize o desembaciador do para-brisas para remover 
o embaciamento.

• Para mais informações sobre a limpeza do interior do para-brisas junto à Câmara 
de Deteção Dianteira (FSC), consulte um reparador qualificado, recomendamos 
um Reparador Autorizado Mazda.

• Antes de efetuar reparações junto à Câmara de Deteção Dianteira (FSC), consulte 
um reparador qualificado, recomendamos um Reparador Autorizado Mazda.

• A Câmara de Deteção Dianteira (FSC) está instalada no para-brisas. Para mais 
informações sobre a reparação e substituição do para-brisas, consulte um 
reparador qualificado, recomendamos um Reparador Autorizado Mazda.

• Antes de realizar reparações junto ao espelho retrovisor, consulte um reparador 
qualificado, recomendamos um Reparador Autorizado Mazda.

• Não bata nem aplique demasiada força na Câmara de Deteção Dianteira (FSC) ou 
na área junto à mesma. Se for aplicada força intensa, deixe de usar o Sistema de 
Aviso de Saída da Faixa de Rodagem (LDWS), o Sistema de Controlo das Luzes 
de Máximos (HBC), os Faróis LED Adaptativos, o sistema de assistente de faixa 
de rodagem, o alerta de concentração do condutor e a Ajuda Inteligente à 
Travagem (SBS) e consulte um reparador qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

• A direção na qual a Câmara de Deteção Dianteira (FSC) está apontada foi 
rigorosamente ajustada. Não modifique a posição de montagem da Câmara de 
Deteção Dianteira (FSC) nem a desmonte. Caso contrário, poderá resultar em 
danos ou avaria.

CUIDADO
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NOTA

• Nos seguintes casos, a Câmara de Deteção Dianteira (FSC) não consegue detetar 
objetos corretamente, e cada sistema pode não ser capaz de funcionar normalmente.

• A altura do veículo em frente é baixa.
• O seu veículo é conduzido à mesma velocidade que o veículo que o precede.
• Os faróis não estão ligados durante a condução noturna ou quando atravessa 

um túnel.

• Nos seguintes casos, a Câmara de Deteção Dianteira (FSC) pode não conseguir 
detetar os objetos corretamente.

• Quando conduzir junto de muros sem padrão (incluindo cercas e muros 
longitudinais com listras).

• As luzes de presença traseiras do veículo em frente estão desligadas.
• Um veículo está fora do alcance de iluminação dos faróis.
• O veículo está a fazer uma curva apertada, ou a subir ou a descer uma estrada 

bastante inclinada.
• À entrada ou à saída de um túnel.
• O transporte de carga pesada faz com que o veículo incline.
• Existência de luz forte na frente do veículo (luz traseira ou luz de máximos 

proveniente dos veículos em sentido oposto).
• Existência de muitos emissores de luz no veículo à frente.
• Quando o veículo em frente não está equipado com luzes de presença traseiras ou 

as luzes de presença traseiras estão desligadas durante a noite.
• O veículo em frente tem um formato especial.
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O seu veículo está equipado com um sensor de radar (dianteiro).
Os seguintes sistemas também utilizam sensor radar (dianteiro).

• Controlo da Velocidade de Cruzeiro de Radar Mazda (MRCC)

• Sistema de Assistência ao Reconhecimento da Distância (DRSS)

• Ajuda Inteligente à Travagem (SBS)

O sensor de radar (dianteiro) funciona detetando as ondas de rádio refletidas de um veículo 
em frente ou uma obstrução enviada pelo sensor de radar. 
O sensor radar (dianteiro) está instalado por detrás da insígnia dianteira.

Se for indicado “Radar dianteiro bloqueado” no ecrã multi-informação do painel de 
instrumentos, limpe a área junto ao sensor radar (dianteiro).

Sensor de Radar (Dianteiro)*

Sensor de Radar 
(Dianteiro)

*Alguns modelos.
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Preste atenção às seguintes precauções para assegurar um funcionamento correto de 
cada sistema.

• Não cole autocolantes (incluindo autocolantes transparentes) na superfície da grelha 
do radiador ou da insígnia dianteira, nem à volta do sensor de radar (dianteiro), e não 
substitua a grelha do radiador nem a insígnia dianteira por um produto que não seja 
um produto genuíno concebido para utilização com o sensor de radar (dianteiro).

• O sensor de radar (dianteiro) inclui uma função para detetar sujidade na superfície 
dianteira do sensor de radar e informar o condutor, contudo, consoante as condições, 
poderá necessitar de algum tempo para detetar ou poderá não detetar sacos de 
plástico, gelo ou neve. Se tal acontecer, o sistema poderá não funcionar corretamente, 
portanto mantenha sempre o sensor radar (dianteiro) limpo.

• Não instale uma proteção da grelha.

• Se a dianteira do veículo tiver sido danificada num acidente, a posição do sensor de 
radar (dianteiro) poderá ter sido desviada. Desligue imediatamente o sistema e 
solicite a inspeção do veículo num Reparador Autorizado Mazda.

• Não utilize o pára-choques dianteiro para empurrar outros veículos ou obstáculos 
como, por exemplo, quando retira o veículo de um lugar de estacionamento. Caso 
contrário, o sensor radar (dianteiro) poderá ser atingido e a sua posição desviada.

• Não remova, desmonte ou modifique o sensor radar (dianteiro).

• Para reparações, substituições ou trabalhos de pintura à volta do sensor radar 
(dianteiro), consulte um Reparador Autorizado Mazda.

• Não modifique a suspensão. Se as suspensões tiverem sido modificadas, a postura do 
veículo poderá ficar diferente e o sensor de radar (dianteiro) poderá não ser capaz de 
detetar corretamente um veículo ou um obstáculo em frente.

CUIDADO
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NOTA

• Nas seguintes condições, o sensor de radar (dianteiro) poderá não ser capaz de detetar 
corretamente os veículos ou obstruções em frente e cada sistema poderá não 
funcionar normalmente.

• A superfície traseira de um veículo em frente tais como atrelados sem carga, 
veículos com plataforma de carga coberta por uma cobertura de lona, veículos com 
tampa do compartimento de bagagens de plástico rígido e veículos com formas 
redondas, não reflete as ondas rádio de forma eficiente.

• Veículos em frente com baixa altura e portanto menor área para refletir ondas rádio.
• A visibilidade é reduzida devido ao levantamento de água, neve ou areia projetada 

pelos pneus do veículo em frente no seu para-brisas.
• O compartimento de bagagens está carregado com objetos pesados ou os bancos 

traseiros estão ocupados.
• Presença de gelo, neve ou sujidade na superfície frontal da insígnia dianteira.
• Durante climas rigorosos como, por exemplo, chuva, neve ou tempestades de areia.
• Quando o veículo é conduzido junto a instalações ou objetos que emitem ondas 

rádio fortes.

• Nos seguintes condições, o sensor de radar (dianteiro) poderá não ser capaz de detetar 
veículos ou obstruções em frente.

• O início e fim de uma curva.
• Estradas com curvas contínuas.
• Estradas com faixas estreitas devido a obras ou interdição de faixas.
• O veículo em frente encontra-se no ângulo morto do sensor radar.
• O veículo em frente desloca-se de forma invulgar devido a um acidente ou danos 

no veículo.
• Estradas com subidas e descidas repetidamente.
• Condução em estradas em más condições ou não pavimentadas.
• A distância entre o seu veículo e o veículo que o precede é extremamente curta.
• Um veículo aproxima-se subitamente como no caso em que muda para a sua faixa 

de rodagem.

• Para evitar o funcionamento incorreto do sistema, utilize pneus com a mesma 
dimensão, do mesmo fabricante, marca e banda de rodagem em todas as quatro rodas. 
Adicionalmente, não utilize pneus com padrões de desgaste ou pressões nos pneus 
significativamente diferentes no mesmo veículo. (Incluindo o pneu sobressalente 
temporário)

• Se carga da bateria for reduzida, o sistema poderá não funcionar corretamente.

• Quando conduz em estradas com pouco tráfego e alguns veículos ou obstáculos em 
frente para o sensor de radar (dianteiro) detetar, poderá ser indicado temporariamente 
“Radar bloqueado”, contudo isto não significa a existência de avaria.
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O seu veículo está equipado com um sensor laser (dianteiro). O sensor laser (dianteiro) está 
posicionado junto do espelho retrovisor e é utilizado pelos seguintes sistemas.

• Ajuda Inteligente à Travagem (SBS)

• Ajuda Inteligente à Travagem em Cidade [Marcha em Frente] (SCBS F)

Sensor Laser (Dianteiro)*

Preste atenção às seguintes precauções para assegurar um correto funcionamento do sistema.

• Mantenha sempre o para-brisas limpo.

• Não cole autocolantes na superfície do para-brisas (incluindo autocolantes transparentes).

• Se forem visíveis manchas, fendas ou danos causados por projeção de gravilha junto 
ao sensor laser (dianteiro), pare de utilizar o sistema imediatamente e solicite a 
inspeção do seu veículo por um Reparador Autorizado Mazda.
Consulte a página seguinte sobre como desligar o sistema. Consulte Características 
de Personalização na página 9-12.

• Não aplique um agente de revestimento no para-brisas.

• Quando substituir o para-brisas ou as escovas do limpa para-brisas, consulte um 
Reparador Autorizado Mazda.

• Nunca desmonte o sensor.

• Um sensor desmontado não cumpre as condições de um laser classe 1M sob a 
especificação IEC 60825-1, sendo portanto impossível garantir a segurança na 
exposição dos olhos ao laser.

• Não observe diretamente o sensor através de instrumentos óticos com função de 
ampliação, como por exemplo binóculos, microscópios e lentes de objetivas, a uma 
distância de 100 mm do sensor.

CUIDADO

*Alguns modelos.
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Dados da radiação do sensor laser
Potência máxima: 45 mW
Duração do sinal: 33 ns
Comprimento de onda: 905 nm 
Ângulo de divergência (horizontal×vertical): 28 graus×12 graus

NOTA

• Nos seguintes casos, o sensor laser (dianteiro) não consegue detetar os veículos em 
frente corretamente, e cada sistema pode não ser capaz de funcionar normalmente.

• O para-brisas está sujo.
• Objetos compridos carregados nas barras do tejadilho a tapar o sensor laser 

(dianteiro).
• Gases de escape, levantamento de areia, neve e spray de água provocado pelo 

deslocamento do veículo que se encontra à sua frente.

• Se existirem fendas ou danos reconhecíveis provocados pela projeção de gravilha no 
para-brisas, substitua sempre o para-brisas. Para a substituição, consulte um 
Reparador Autorizado Mazda.
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O seu veículo está equipado com sensores de radar (traseiros). Os seguintes sistemas 
também utilizam sensores de radar (traseiros).

• Sistema de Monitorização do Ângulo Morto (BSM)

• Alerta de Trânsito na Traseira do Veículo (RCTA)

Os sensores de radar (traseiros) funcionam detetando as ondas de rádio refletidas de um 
veículo que se aproxima a partir da traseira ou uma obstrução enviada pelo sensor de radar.

Os sensores de radar (traseiros) estão montados no interior do para-choques traseiro, um 
em cada lado esquerdo e direito.
Mantenha sempre a superfície do para-choques traseiro junto dos sensores de radar 
(traseiros) limpa para que os sensores de radar (traseiros) operem normalmente. Além 
disso, não aplique itens, tal como autocolantes.
Consulte Cuidados com o Exterior na página 6-68.

Sensores de Radar (Traseiros)*

Se o para-choques traseiro sofrer um forte impacto, o sistema poderá deixar de operar 
normalmente. Desligue imediatamente o sistema e solicite a inspeção do veículo num 
Concessionário Autorizado Mazda.

Sensores de radar (traseiros)

CUIDADO

*Alguns modelos.
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NOTA

• A capacidade de deteção dos sensores de radar (traseiros) tem limitações. Nos 
seguintes casos, a capacidade de deteção pode diminuir e o sistema pode não operar 
normalmente.

• O para-choques traseiro junto dos sensores de radar (traseiros) ficou deformado.
• Acumulação de neve, gelo ou lama nos sensores de radar (traseiros), no para-

choques traseiro.
• Em condições climatéricas adversas tais como chuva, nevoeiro e neve.

• Nas seguintes condições, os sensores de radar (traseiros) não conseguem detetar 
objetos ou pode ser difícil detetá-los.

• Objetos estacionários numa estrada ou berma da estrada, tal como veículos de 
duas rodas pequenos, bicicletas, peões, animais e carrinhos de compras.

• Formas de veículos que não reflitam bem as ondas de radar, tais como atrelados 
vazios com um veículo de baixa altura e veículos desportivos.

• Os veículos são transportados com a direção dos sensores de radar (traseiros) 
ajustada para cada veículo, para uma condição de veículo carregado, para que os 
sensores de radar (traseiros) detetem corretamente os veículos que se aproximam. 
Se a direção dos sensores de radar (traseiros) se tiver desviado por alguma razão, 
inspecione o veículo num Reparador Autorizado Mazda.

• Para reparações ou substituição dos sensores de radar (traseiros), ou reparações de 
para-choques, pintura e substituição junto dos sensores de radar, consulte um 
Reparador Autorizado Mazda.

• Desligue o sistema quando puxar um atrelado ou quando um acessório, tal como um 
porta-bicicletas, estiver instalado na traseira do veículo. Caso contrário, as ondas de 
rádio emitidas pelo radar serão bloqueadas fazendo com que o sistema não funcione 
normalmente.

• Os sensores de radar são regulados pelas leis das ondas de rádio relevantes do país em 
que o veículo é conduzido. Se o veículo for conduzido no estrangeiro, poderá ser 
necessária autorização do país no qual o veículo é conduzido. 
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Os sensores ultrassónicos (traseiros) funcionam através da emissão de ondas ultrassónicas, 
que são refletidas das obstruções na traseira e as ondas ultrassónicas que retornam são 
captadas pelos sensores ultrassónicos (traseiros).

Os sensores ultrassónicos (traseiros) são montados no para-choques traseiro.

Sensor Ultrassónico (Traseiro)*

Sensor ultrassónico (traseiro)

*Alguns modelos.
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Com o controlo da velocidade de cruzeiro pode estabelecer e manter automaticamente 
qualquer velocidade superior a cerca de 25 km/h.

Interruptores do Controlo da Velocidade de Cruzeiro

Controlo da Velocidade de Cruzeiro*

Não utilize o controlo da velocidade de cruzeiro nas seguintes condições:
É perigoso utilizar o controlo da velocidade de cruzeiro nas seguintes condições pois 
poderá resultar na perda de controlo do veículo.
• Terreno montanhoso
• Declives acentuados
• Tráfego intenso ou irregular
• Estradas escorregadias ou ventosas
• Restrições similares que requeiram velocidade inconsistente

AVISO

Interruptor OFF

Interruptor ON

Sem Limitador de Velocidade 
Regulável

Com Limitador de Velocidade 
Regulável

Interruptor ON/OFF

Interruptor CANCEL

Interruptor RESUME

Interruptor SET+/SET-

Interruptor CANCEL

Interruptor RESUME

Interruptor SET+/SET-

*Alguns modelos.
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Ativação/Desativação

Com limitador de velocidade regulável

Para ativar o sistema, pressione o 
interruptor ON/OFF. A luz indicadora 
principal da velocidade de cruzeiro 
(amber) liga.
Consulte Luzes Avisadoras/Indicadoras 
na página 4-33.

Para desativar o sistema, volte a 
pressionar o interruptor.
A luz indicadora principal da velocidade 
de cruzeiro (amber) desliga.

Sem limitador de velocidade regulável

Para ativar o sistema, pressione o 
interruptor ON. A luz indicadora principal 
da velocidade de cruzeiro (amber) liga.
Consulte Luzes Avisadoras/Indicadoras 
na página 4-33.

Para desativar o sistema, pressione o 
interruptor OFF.
A luz indicadora principal da velocidade 
de cruzeiro (amber) desliga.

Para Definir a Velocidade
1. (Com limitador de velocidade 

regulável) 
Ative o sistema de controlo da 
velocidade de cruzeiro pressionando o 
interruptor ON/OFF. 
A luz indicadora principal da 
velocidade de cruzeiro (amber) liga. 
Consulte Luzes Avisadoras/
Indicadoras na página 4-33. 
Sem limitador de velocidade 
regulável 
Ative o sistema de controlo da 
velocidade de cruzeiro pressionando o 
interruptor ON. 
A luz indicadora principal da 
velocidade de cruzeiro (amber) liga. 
Consulte Luzes Avisadoras/
Indicadoras na página 4-33.

2. Acelere até à velocidade desejada, que 
deverá ser superior a 25 km/h.

3. Para configurar o controlo da 
velocidade de cruzeiro, pressione o 
interruptor SET  ou SET  até à 
velocidade desejada. O controlo da 
velocidade de cruzeiro fica definido no 
momento que o interruptor SET  ou 
SET  é pressionado. Liberte o pedal 
do acelerador simultaneamente. A luz 
indicadora da velocidade de cruzeiro 
definida (verde) liga.

Desligue sempre o sistema de 
controlo da velocidade de cruzeiro 
quando não estiver a ser utilizado:
É perigoso deixar o controlo da 
velocidade de cruzeiro em estado de 
prontidão quando não estiver a ser 
utilizado, pois poderá pressionar 
acidentalmente o botão de ativação, 
resultando na perda de controlo do 
veículo e originar um acidente.

AVISO

NOTA

Quando o interruptor da ignição é 
desligado, o estado do sistema antes 
de ser desligado será mantido. Por 
exemplo, se a ignição for desligada com 
o sistema de controlo da velocidade de 
cruzeiro operacional, o sistema ficará 
operacional na próxima vez que a 
ignição for colocada na posição ON.
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Para o painel de instrumentos tipo A, a 
velocidade do veículo pré-definida com o 
controlo da velocidade de cruzeiro é 
indicada no painel de instrumentos.

Para Aumentar a Velocidade de 
Cruzeiro

Siga um dos seguintes procedimentos.
Para aumentar a velocidade utilizando 
o interruptor do controlo da velocidade 
de cruzeiro
Pressione e mantenha pressionado o 
interruptor SET . O seu veículo irá 
acelerar.
Liberte o interruptor na velocidade desejada.

Pressione o interruptor SET  e liberte-o 
imediatamente para ajustar a velocidade 
pré-definida. Para aumentar a velocidade 
pré-definida, pressione o interruptor o 
número de vezes necessário.
Aumento da velocidade com uma única 
operação no interruptor SET  
Indicação da velocidade do veículo em 
km/h: 1 km/h
Indicação da velocidade do veículo em 
mph: 1 mph

Para aumentar a velocidade utilizando 
o pedal do acelerador

Pressione o pedal do acelerador para 
atingir a velocidade desejada. Pressione o 
interruptor SET  ou SET- e liberte-o 
imediatamente.

NOTA

• A configuração da velocidade do 
controlo da velocidade de cruzeiro 
não pode ser efetuada nas seguintes 
condições:
• (Caixa de velocidades 

automática) 
A alavanca de velocidades está 
na posição P ou N.

• (Caixa de velocidades manual) 
A alavanca de velocidades está 
na posição de ponto-morto.

• O travão de estacionamento está 
ativado.

• (Veículos com limitador de 
velocidade regulável) 
O interruptor ON/OFF para o 
limitador de velocidade regulável 
é pressionado.

• Liberte o interruptor SET  ou 
SET  na velocidade desejada, caso 
contrário a velocidade continuará a 
aumentar enquanto o interruptor 
SET  estiver pressionado, ou 
continuará a diminuir enquanto o 
interruptor SET  estiver 
pressionado (exceto quando o pedal 
do acelerador está pressionado).

• Numa subida com elevado declive, o 
veículo poderá momentaneamente 
diminuir de velocidade. Numa descida 
também de elevado declive, o veículo 
poderá aumentar de velocidade.

• O controlo da velocidade de cruzeiro 
será cancelado se o veículo atingir 
uma velocidade inferior a 21 km/h 
quando o sistema estiver ativado 
como, por exemplo, aquando de uma 
subida de elevado declive.

• O controlo da velocidade de 
cruzeiro poderá ser cancelado a uma 
velocidade de cerca 15 km/h 
inferior à velocidade predefinida 
(poderá acontecer por exemplo 
quando realiza uma longa subida, 
com elevado declive).
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Para Diminuir a Velocidade de 
Cruzeiro

Pressione e mantenha pressionado o 
interruptor SET-. A velocidade do veículo 
diminuirá gradualmente.
Liberte o interruptor na velocidade desejada.

Pressione o interruptor SET- e liberte-o 
imediatamente para ajustar a velocidade 
pré-definida. Para diminuir a velocidade 
pré-definida, pressione o interruptor o 
número de vezes necessário.
Diminuição da velocidade com uma 
única operação no interruptor SET- 
Indicação da velocidade do veículo em 
km/h: 1 km/h
Indicação da velocidade do veículo em 
mph: 1 mph

Para Retomar a Velocidade de 
Cruzeiro Superior a 25 km/h

Se, para além do interruptor ON/OFF (com 
limitador de velocidade regulável) ou 
interruptor OFF (sem limitador de 
velocidade regulável) tiver sido utilizado 
outro meio para cancelar a velocidade de 
cruzeiro (tal como pressionar o pedal dos 
travões) e o sistema permanecer ativado, a 
velocidade programada mais recente será 
retomada automaticamente quando o 
interruptor RESUME for pressionado. Se a 
velocidade do veículo for inferior a 25 km/h, 
aumente a velocidade até 25 km/h ou mais e 
prima o interruptor RESUME.

Para Cancelar Temporariamente

Para cancelar o sistema, utilize um dos 
seguintes métodos:

• Pressione ligeiramente o pedal dos 
travões.

• (Caixa de velocidades manual) 
Pressione o pedal da embraiagem.

• Pressione o interruptor CANCEL.

Se o interruptor RESUME for 
pressionado quando a velocidade do 
veículo for igual ou superior a 25 km/h, 
o sistema reverte para a velocidade 
anteriormente definida.

NOTA

Se desejar aumentar a velocidade 
temporariamente, acelere quando o 
controlo da velocidade de cruzeiro 
estiver ligado. Uma velocidade 
superior não irá interferir ou alterar a 
velocidade definida.
Retire o seu pé do acelerador para 
voltar à velocidade definida.

NOTA

• Se alguma das seguintes condições 
ocorrer, o sistema de controlo da 
velocidade de cruzeiro é 
temporariamente cancelado.

• O travão de estacionamento está 
ativado.

• (Veículos com limitador de 
velocidade regulável) 
O interruptor ON/OFF para o 
limitador de velocidade regulável 
é pressionado.

• (Caixa de velocidades 
automática) 
A alavanca de velocidades está 
na posição P ou N.

• (Caixa de velocidades manual) 
A alavanca de velocidades está 
na posição de ponto-morto.

• Quando o sistema de controlo da 
velocidade de cruzeiro for 
temporariamente cancelado por 
apenas uma das condições de 
cancelamento aplicáveis, a 
velocidade não pode ser 
reconfigurada.
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Para Desativar

Para desativar o sistema, pressione o 
interruptor OFF.

NOTA

• (Caixa de velocidades 
automática) 
O controlo da velocidade de 
cruzeiro não pode ser cancelado 
enquanto conduzir em modo 
manual (alavanca das velocidades 
deslocada da posição D para M). 
Portanto, a travagem com motor não 
será aplicada mesmo que seja 
efetuada uma passagem para uma 
mudança inferior. Se for necessária 
desaceleração, diminua a 
velocidade definida ou pressione o 
pedal dos travões.
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• O Sistema de Monitorização da Pressão dos Pneus (TPMS) controla a pressão do ar nos 
quatro pneus. Se a pressão do ar de pelo menos um pneu for demasiado baixa, o sistema 
avisa o condutor através da indicação da luz avisadora do sistema de monitorização da 
pressão dos pneus no painel de instrumentos (o aviso também é indicado no ecrã do 
painel de instrumentos tipo A*1), emitindo também um sinal sonoro. O sistema 
monitoriza a pressão dos pneus indiretamente utilizando os dados enviados a partir dos 
sensores de velocidade das rodas do ABS. 
Para permitir que o sistema funcione corretamente, o sistema necessita de ser 
inicializado com os pneus à pressão especificada (valor indicado na placa de pressão dos 
pneus). Siga o procedimento e efetue a inicialização.

*1 Consulte Tipo A na página 4-33.

• Para veículos com painel de instrumentos tipo A*1, verifique a condição do veículo ou 
solicite a inspeção do mesmo num reparador qualificado, recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda de acordo com a indicação.

*1 Consulte Tipo A na página 4-33.

• As condições de avaria do sistema ou de funcionamento são indicadas por um aviso. 
Consulte Luzes Avisadoras/Indicadoras na página 4-33. 
Consulte Avisador da Pressão dos Pneus na página 7-50.

Sistema de Monitorização da Pressão dos Pneus

Sensor de velocidade da roda do ABS
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Cada pneu, incluindo o pneu sobressalente (se fornecido), deve ser verificado mensalmente 
quando estiver frio e ser insuflado à pressão recomendada pelo fabricante do veículo na placa 
de informação da pressão dos pneus do veículo. (Se o seu veículo possuir pneus com 
tamanhos diferentes dos especificados na placa de pressão dos pneus, deverá determinar a 
pressão correta desses pneus.) 
Como característica de segurança adicional, o seu veículo foi equipado com um sistema de 
monitorização da pressão dos pneus (TPMS), que liga um indicador de baixa pressão dos 
pneus quando, pelo menos um pneu ou mais, se encontrar a uma pressão inferior à 
especificação. Quando a luz avisadora da pressão baixa dos pneus ligar, deverá parar, 
verificar e aumentar a pressão dos pneus, o mais cedo possível até à pressão apropriada. 
Conduzir com uma pressão dos pneus demasiado baixa pode causar o sobreaquecimento dos 
mesmos e consequentemente danificá-los. Pneus com pressão inferior à especificada também 
aumentam o consumo de combustível e diminuem a vida útil da banda de rodagem, podendo 
também afetar o comportamento do veículo assim como a eficiência de travagem. 
Por favor tenha atenção que o TPMS não é um substituto de uma manutenção desapropriada 
dos pneus, onde a manutenção de uma pressão correta é da responsabilidade do condutor, 
mesmo que a baixa pressão a que se encontrem os pneus não seja suficiente para ligar a luz 
avisadora da pressão baixa dos pneus do TPMS.
O seu veículo também está equipado com um indicador de avaria TPMS para indicar 
quando o sistema não está a funcionar corretamente. 
O indicador de avaria TPMS funciona em combinação com o indicador de baixa pressão 
dos pneus. Quando o sistema detetar uma avaria, o indicador irá piscar, durante 
aproximadamente um minuto, ficando ligado posteriormente de forma contínua. Enquanto 
a avaria persistir, esta sequência será repetida sempre que o veículo for ligado. Quando o 
indicador de avaria estiver ligado, o sistema poderá não detetar ou assinalar uma baixa 
pressão nos pneus. As avarias do TPMS podem ocorrer por vários motivos, incluindo a 
montagem ou substituição de pneus alternativos ou jantes no veículo que não permitam 
que o TPMS funcione corretamente. Verifique sempre o indicador de avaria do TPMS 
após substituir um ou mais pneus ou jantes, no seu veículo, para assegurar que a 
substituição ou pneus ou jantes alternativos permitem o funcionamento correto do TPMS.
Para evitar leituras falsas, o sistema realiza várias verificações, durante algum tempo, 
antes de indicar uma avaria. Como resultado, não irá registar instantaneamente uma 
rápida perda de pressão dos pneus.

CUIDADO
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Inicialização do Sistema de 
Monitorização da Pressão 
dos Pneus

Nos seguintes casos, a inicialização do 
sistema deve ser realizada de modo a que 
o sistema funcione normalmente.

• A pressão de um pneu é ajustada.

• É realizada a rotação dos pneus.

• Substituição de um pneu ou jante.

• A bateria foi substituída ou 
completamente descarregada.

• A luz avisadora do sistema de 
monitorização da pressão dos pneus 
está ligada.

Método de inicialização

1. Estacione o veículo num local seguro e 
aplique o travão de estacionamento de 
modo firme.

2. Permita o arrefecimento dos pneus, de 
seguida ajuste a pressão dos quatro (4) 
pneus de acordo com a pressão 
especificada na placa de pressão dos 
pneus, localizada na estrutura da porta 
do condutor (porta aberta). Consulte 
Pneus na página 9-10.

3. Coloque o interruptor da ignição na 
posição ON.

NOTA

Como este sistema deteta ligeiras variações nas condições dos pneus, o instante do aviso 
poderá ocorrer mais cedo ou mais tarde nos seguintes casos:
• O tamanho, fabricante ou o tipo de pneus é diferente da especificação.
• O tamanho, fabricante ou o tipo de um pneu é diferente dos outros, ou o nível de 

desgaste dos pneus é excessivamente diferente entre o conjunto dos quatro.
• Se for utilizado um pneu run-flat, pneu de neve e gelo sem pregos, pneu de neve ou 

correntes nos pneus.
• É utilizado um pneu de emergência (A luz avisadora do sistema de monitorização da 

pressão dos pneus poderá piscar e de seguida permanecer ligada).
• Um pneu está reparado com o kit de emergência de reparação de pneu furado.
• A pressão dos pneus é excessivamente superior à pressão especificada, ou a pressão 

dos pneus é reduzida subitamente por algum motivo como, por exemplo, se ocorrer o 
rebentamento de um pneu.

• A velocidade do veículo é inferior a 15 km/h (incluindo quando o veículo está 
parado), ou o período de condução é inferior a 5 minutos.

• O veículo é conduzido numa estrada de piso extremamente irregular, ou piso 
escorregadio ou coberto de gelo.

• Ocorrência sistemática de endurecimento da direção e aceleração/desaceleração 
rápida como, por exemplo, durante uma condução agressiva numa estrada com 
ventos fortes cruzados.

• A carga no veículo é aplicada a um pneu como, por exemplo, através da colocação de 
carga num lado do veículo.

• A inicialização do sistema não foi implementada com os pneus à pressão especificada.
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4. Com o veículo estacionado, pressione e 
mantenha pressionado o interruptor Set 
do sistema de monitorização da pressão 
dos pneus e verifique se a respetiva luz 
avisadora no painel de instrumentos 
pisca duas vezes e se é emitido um 
sinal sonoro uma vez. 
Com o painel de instrumentos tipo A, 
aparece uma mensagem a indicar que a 
inicialização foi concluída.

Se a inicialização do sistema for 
realizada sem ajustar a pressão dos 
pneus, o sistema não poderá detetar a 
pressão normal, podendo não ligar a 
luz avisadora do sistema de 
monitorização da pressão dos pneus, 
mesmo que a pressão de um pneu seja 
inferior à especificação, ou poderá ligar 
mesmo que a pressão dos pneus esteja 
de acordo com a especificação. 
Ajuste a pressão nos quatro pneus e 
inicialize o sistema quando a luz 
avisadora ligar. Se a luz avisadora ligar 
por outra razão que não a de um pneu 
furado, a pressão dos quatro pneus 
pode ter diminuído naturalmente. 
Enquanto o veículo for conduzido, a 
inicialização do sistema não será 
realizada se o interruptor for pressionado.

CUIDADO
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Filtro de Partículas Diesel

O filtro de partículas diesel recolhe e 
remove a maioria das partículas dos gases 
de escape de um motor diesel.
As partículas recolhidas pelo filtro de 
partículas diesel são eliminadas durante a 
condução normal do veículo, contudo, as 
partículas poderão não ser removidas e a 
luz indicadora do filtro de partículas diesel 
poderá ligar nas seguintes condições:
• Se o veículo for conduzido 

continuamente a uma velocidade igual 
ou inferior a 15 km/h.

• Se o veículo for conduzido repetidamente 
em pequenos períodos de tempo (igual ou 
inferior a 10 minutos) ou conduzido 
enquanto o motor estiver frio.

• Se o veículo estiver a trabalhar ao ralenti 
durante longos períodos de tempo.

Tipo A
Quando for indicado “Acumulação de 
Fuligem no DPF demasiado elevada”
As partículas não podem ser removidas 
automaticamente e a quantidade de 
partículas recolhidas atinge uma 
quantidade específica. Após o motor ter 
aquecido o suficiente (temperatura do 
líquido de arrefecimento do motor a 80 °C 
ou superior), pressione o pedal do 
acelerador e conduza o veículo a uma 
velocidade de 20 km/h ou superior 
durante cerca de 15 a 20 minutos para 
eliminar as partículas.
Quando for indicado “Avaria no DPF”
Consulte um reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda.
Tipo B
Quando está ligada
As partículas não podem ser removidas 
automaticamente e a quantidade de 
partículas recolhidas atinge uma 
quantidade específica.

Após o motor ter aquecido o suficiente 
(temperatura do líquido de arrefecimento 
do motor a 80 °C ou superior), pressione o 
pedal do acelerador e conduza o veículo a 
uma velocidade de 20 km/h ou superior 
durante cerca de 15 a 20 minutos para 
eliminar as partículas.

Quando pisca

Consulte um reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador Autorizado 
Mazda.

Consulte Luzes Avisadoras/Indicadoras 
na página 4-33.

Filtro de Partículas Diesel 
(SKYACTIV-D 2.2)

NOTA

O som do motor e o odor dos gases de 
escape pode variar quando as 
partículas estão a ser removidas 
durante a condução do veículo.
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Ecrã de Monitorização da Traseira do Veículo

O ecrã de monitorização da traseira do veículo fornece imagens da parte traseira do veículo 
aquando da marcha-atrás.

Ecrã de Monitorização da Traseira do Veículo*

Conduza sempre com cuidado, verificando diretamente com os próprios olhos, 
a segurança na traseira e as condições circundantes ao veículo
É perigoso efetuar marcha-atrás observando apenas a imagem no ecrã, pois poderá 
causar um acidente ou uma colisão num objeto. O ecrã de monitorização da traseira 
do veículo é apenas um dispositivo de assistência visual em manobras de marcha-
atrás do veículo. As imagens, no ecrã, poderão ser diferentes das condições atuais.

• Não utilize o ecrã de monitorização da traseira do veículo nas seguintes condições: 
É perigoso utilizar o ecrã de monitorização da traseira do veículo nas seguintes 
condições, pois poderá resultar em ferimentos, danos no veículo ou ambos.

• Estradas cobertas de gelo ou neve.
• Pneus com correntes ou instalação de um pneu sobressalente temporário.
• A tampa do compartimento de bagagens não está totalmente fechada.
• O veículo encontra-se numa estrada inclinada.

• Quando o ecrã está frio, as imagens poderão sair do ecrã e escurecer, dificultando a 
verificação das condições circundantes ao veículo. Conduza sempre com cuidado, 
verificando diretamente com os próprios olhos, a segurança na traseira e as condições 
circundantes ao veículo.

• Não aplique força excessiva na câmara. A posição e o ângulo da câmara poderão variar.

• Não desmonte, modifique ou remova a câmara, caso contrário poderá perder as suas 
propriedades de estanqueidade.

• A tampa da câmara é construída em plástico. Não aplique agentes desengordurantes, 
solventes orgânicos, cera, ou isolantes de vidro na tampa da câmara. Se algum destes 
agentes salpicar para a tampa da câmara, limpe imediatamente com um pano macio.

• Não esfregue a tampa excessivamente nem efetue polimento com compostos 
abrasivos ou escovas ásperas. Poderá danificar a tampa e afetar a imagem.

AVISO

CUIDADO

*Alguns modelos.
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Ecrã de Monitorização da Traseira do Veículo

Localização da Câmara de Monitorização da Traseira do Veículo

Comutação Para a Visualização da Monitorização da Traseira do Veículo

Para comutar o ecrã para o modo de visualização da monitorização da traseira do veículo, 
mova a alavanca de velocidades para a posição R com a ignição colocada na posição ON.

NOTA

• Se ocorrer infiltração de água, neve ou lama na lente da câmara, limpe-a utilizando 
um pano macio. Se não for possível limpar a lente, utilize um detergente suave.

• Se a temperatura da câmara variar rapidamente (Quente para frio, frio para quente), 
o ecrã de monitorização da traseira do veículo poderá não funcionar corretamente.

• Quando substituir os pneus, consulte um reparador qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda. A substituição dos pneus poderá resultar numa 
variação das linhas guia que aparecem no ecrã.

• Se a frente, lateral ou traseira do veículo for envolvida numa colisão, o alinhamento 
da câmara de monitorização da traseira do veículo (posição, ângulo) poderá variar. 
Consulte sempre um reparador qualificado para inspecionar o sistema, 
recomendamos um Reparador Autorizado Mazda.

• (Indicação das linhas auxiliares do percurso previsto do veículo) 
Se for aplicada força no volante, as linhas guia poderão não ser indicadas. 
Alivie o volante para permitir a indicação das linhas guia.

NOTA

Quando a alavanca de velocidades é movida da posição R para outra posição, o ecrã 
volta à visualização anterior.

Câmara de Monitorização 
da Traseira do Veículo
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Ecrã de Monitorização da Traseira do Veículo

Visualização da Imagem Captada

As imagens, no ecrã, poderão ser diferentes das condições atuais.

(Imagem no ecrã)

(Vista atual)

Objeto

Guarnição

Pára-choques

Indicação da deteção de 
obstrução no sistema de 
sensores de estacionamento 
(Indicação das linhas de 
assistência ao percurso 
previsto do veículo)

Alguns modelos

Por favor, verifique a zona em volta para sua segurança.
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Ecrã de Monitorização da Traseira do Veículo

Visualização da Imagem

Indicação das linhas auxiliares do percurso previsto do veículo
O modo guia de percurso projetado indica o percurso previsto do veículo após manobrar 
o volante.
Utilize este modo para estacionar o veículo num lugar de estacionamento ou garagem.

NOTA

• A visualização da imagem captada varia de acordo com as condições do veículo 
e da estrada.

• A visualização da imagem captada é limitada. Os objetos, a um nível inferior ao 
pára-choques, ou à volta das extremidades do mesmo não poderão ser visualizados.

• A distância que aparece na imagem visualizada é diferente da distância real pois a câmara 
de monitorização da traseira do veículo está equipada com uma lente específica.

• As imagens visualizadas no ecrã a partir da câmara de monitorização da traseira do 
veículo são imagens invertidas (espelho de imagem).

• Alguns acessórios instalados opcionalmente no veículo poderão ser captados pela 
câmara. Não instale quaisquer componentes opcionais que possam interferir com as 
condições de captação da câmara como, por exemplo, farolins ou componentes 
construídos com material refletor.

• Poderá ser difícil perceber a imagem visualizada no ecrã nas seguintes condições, 
contudo, isso não significa a existência de avaria.
• Em zonas com pouca iluminação.
• Quando a temperatura da lente é elevada/baixa.
• Quando a câmara está molhada como, por exemplo, em dias de chuva ou durante 

períodos de elevada humidade.
• Quando ocorrer aderência de substâncias estranhas à câmara como, 

por exemplo, lama.
• Quando a lente da câmara reflete luz solar ou o feixe de luz dos faróis.

• A imagem visualizada poderá estar atrasada se a temperatura da câmara for baixa.

Por favor, verifique a zona em volta para sua 
segurança.

b

a
c
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Ecrã de Monitorização da Traseira do Veículo

a) Percurso projetado do veículo (amarelo)
Estas linhas são indicadas como referência para o percurso projetado do veículo.
As linhas que indicam o percurso projetado do veículo variam após manobrar o volante.

b) Prolongamento das linhas da largura do veículo (azul)
Estas linhas indicam a largura do veículo.
Estas linhas não são indicadas quando as rodas do veículo se encontram direitas 
(volante na posição central).

c) Linhas guia de distância
Estas linhas indicam a distância aproximada para um ponto medido a partir da traseira 
do veículo (a partir da extremidade do para-choques). 
A linha azul indica o ponto a cerca de 50 cm do para-choques traseiro.
As linhas vermelha e amarela, que variam de posição após virar o volante, indicam os 
pontos a cerca de 50 cm para a linha vermelha e 100 cm para a linha amarela a partir do 
para-choques traseiro (no ponto central de cada uma das linhas).
Ocorre um certo erro quando as rodas não se encontram direitas (volante na posição central).
Na ilustração acima indicada, o lado direito do veículo encontra-se numa posição mais 
próxima da distância atual indicada pelas linhas guia de distância (vermelha: ponto a 
cerca de 50 cm, amarela: ponto a cerca de 100 cm atrás do para-choques traseiro), 
enquanto o lado esquerdo se encontra numa posição mais afastada.

A posição das linhas guia indicada no ecrã varia de acordo com as condições do veículo 
(como por exemplo o número de ocupante/carga) e com as condições da estrada (tais 
como uma elevada inclinação da traseira do veículo).
Quando efetuar manobras de marcha-atrás, verifique sempre a área na traseira do 
veículo diretamente com os próprios olhos.

CUIDADO
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Ecrã de Monitorização da Traseira do Veículo

Indicação das linhas auxiliares fixas

As linhas guia que indicam a largura do veículo (amarelas) são indicadas no ecrã como 
uma referência da sua largura aproximada, comparativamente à largura do lugar de 
estacionamento que está prestes a ocupar.
Utilize este modo de visualização para estacionar o seu veículo num lugar de 
estacionamento ou garagem.

a) Linhas guia da largura do veículo (amarelas)
As linhas guia servem de referência da largura aproximada do veículo.

b) Linhas guia de distância
Estas linhas guia indicam a distância aproximada para um ponto medido a partir da 
traseira do veículo (a partir da extremidade do para-choques).
As linhas vermelha e amarela, indicam os pontos a cerca de 50 cm para a linha 
vermelha e 100 cm para as linhas amarelas a partir do para-choques traseiro (no ponto 
central de cada uma das linhas).

Funcionamento da Monitorização da Traseira do Veículo

Durante as manobras de marcha-atrás, o funcionamento da monitorização da traseira do 
veículo varia consoante as condições de tráfego, da estrada e do veículo. As operações na 
direção e o instante das mesmas também varia consoante as condições, portanto confirme 
as condições circundantes diretamente com os próprios olhos e direcione o veículo de 
acordo com as condições.
Tenha atenção às precauções acima mencionadas antes de utilizar a monitorização da 
traseira do veículo.

As linhas guia no ecrã são linhas fixas. Não estão sincronizadas com o ângulo de 
viragem do volante. Quando efetuar manobras de marcha-atrás, verifique sempre 
atentamente a área na traseira do veículo diretamente com os próprios olhos.

Por favor, verifique a zona em volta 
para sua segurança.

b

a

CUIDADO
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Ecrã de Monitorização da Traseira do Veículo

Indicação das linhas auxiliares do percurso previsto do veículo

1. Para comutar o ecrã para o modo de visualização da monitorização da traseira do 
veículo, mova a alavanca de velocidades para a posição R.

2. Antes de efetuar a marcha-atrás do veículo para o lugar de estacionamento, vire o 
volante enquanto observa o percurso projetado do veículo, de modo a que o veículo 
entre no centro do lugar de estacionamento.

NOTA

A seguir é indicado um exemplo de estacionamento do veículo, no qual o volante é 
virado para a direita durante uma manobra de marcha-atrás. A operação é invertida 
quando é efetuada uma manobra de marcha-atrás do veículo a partir da direção oposta.

Por favor, verifique a zona em volta 
para sua segurança.

(Visualização da condição) (Condição do veículo)
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Ecrã de Monitorização da Traseira do Veículo

3. Após iniciar a entrada no lugar de estacionamento, continue a efetuar marcha-atrás 
lentamente de modo a que a distância entre as linhas de largura do veículo e as laterais 
esquerda e direita do lugar de estacionamento sejam grosso modo iguais.

4. Continue a manobrar o volante até as linhas guia de largura do veículo ficarem paralelas 
aos lados esquerdo e direito do lugar de estacionamento.

5. Quando ficarem paralelas, endireite as rodas e efetue marcha-atrás lentamente para o 
lugar de estacionamento. Continue a verificar as condições circundantes ao veículo e de 
seguida pare o veículo na melhor posição possível. (Se o lugar de estacionamento 
possuir linhas de divisão, verifique se as linhas guia de largura do veículo estão 
dispostas paralelamente às linhas de divisão.)

Por favor, verifique a zona em volta 
para sua segurança.

(Visualização da condição) (Condição do veículo)

Por favor, verifique a zona em volta
para sua segurança.

(Visualização da condição) (Condição do veículo)
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Ecrã de Monitorização da Traseira do Veículo

6. Quando a alavanca de velocidades é movida da posição R para outra posição, o ecrã 
volta à visualização anterior.

Indicação das linhas auxiliares fixas

1. Para comutar o ecrã para o modo de visualização da monitorização da traseira do 
veículo, mova a alavanca de velocidades para a posição R.

NOTA

Como poderá existir uma diferença entre a imagem visualizada (como a indicada a 
seguir) e as condições reais quando estacionar, verifique sempre diretamente com os 
próprios olhos a traseira do veículo e a área circundante.

• Na imagem do lugar de estacionamento (ou garagem) indicada a seguir, mesmo que a 
traseira e as linhas guia de distância apareçam dispostas em paralelo no ecrã, na 
realidade poderão não se encontrar em paralelo ao chão.

• Quando estacionar num lugar com uma linha de divisão em apenas um lado do lugar 
de estacionamento, a linha de divisão e a linha guia de largura do veículo poderão 
aparentar uma disposição em paralelo no ecrã, mas na realidade poderão não estar 
paralelas no chão.

NOTA

As imagens visualizadas no ecrã a partir da câmara de monitorização da traseira do 
veículo são imagens invertidas (espelho de imagem).

Por favor, verifique a zona em volta
para sua segurança.
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Ecrã de Monitorização da Traseira do Veículo

2. Confirmando as condições circundantes, efetue marcha-atrás.

3. Após iniciar a entrada no lugar de estacionamento, continue a efetuar marcha-atrás 
lentamente de modo a que a distância entre as linhas de largura do veículo e as laterais 
esquerda e direita do lugar de estacionamento sejam grosso modo iguais.

4. Continue a manobrar o volante até as linhas guia de largura do veículo ficarem paralelas 
aos lados esquerdo e direito do lugar de estacionamento.

Por favor, verifique a zona em volta 
para sua segurança.

(Visualização da condição) (Condição do veículo)
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Ecrã de Monitorização da Traseira do Veículo

5. Quando ficarem paralelas, endireite as rodas e efetue marcha-atrás lentamente para o 
lugar de estacionamento. Continue a verificar as condições circundantes ao veículo e de 
seguida pare o veículo na melhor posição possível. (Se o lugar de estacionamento 
possuir linhas de divisão, verifique se as linhas guia de largura do veículo estão 
dispostas paralelamente às linhas de divisão.)

6. Quando a alavanca de velocidades é movida da posição R para outra posição, o ecrã 
volta à visualização anterior.

Por favor, verifique a zona em volta
para sua segurança.

(Visualização da condição) (Condição do veículo)
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NOTA

Como poderá existir uma diferença entre a imagem visualizada (como a indicada a 
seguir) e as condições reais quando estacionar, verifique sempre diretamente com os 
próprios olhos a traseira do veículo e a área circundante.

• Na imagem do lugar de estacionamento (ou garagem) indicada a seguir, mesmo que a 
traseira e as linhas guia de distância apareçam dispostas em paralelo no ecrã, na 
realidade poderão não se encontrar em paralelo ao chão.

• Quando estacionar num lugar com uma linha de divisão em apenas um lado do lugar 
de estacionamento, a linha de divisão e a linha guia de largura do veículo poderão 
aparentar uma disposição em paralelo no ecrã, mas na realidade poderão não estar 
paralelas com o chão.

Por favor, verifique a zona em volta
para sua segurança.
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Variação Entre as Condições Atuais da Estrada e a Imagem Visualizada

Ocorre alguma variação entre a estrada atual e a estrada visualizada. Tal variação numa 
perspetiva de distância poderá originar um acidente. Anote as seguintes condições que 
possam causar uma variação da distância.

Quando o veículo é inclinado devido ao peso dos passageiros e da carga

Quando a traseira do veículo se encontra rebaixada, o objeto visualizado no ecrã aparece a 
uma distância superior à distância real.

Variação

Objeto
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Quando existe uma inclinação acentuada atrás do veículo

Quando existe uma inclinação acentuada (descida) atrás do veículo, o objeto visualizado no 
ecrã aparenta uma distância superior (descida: mais perto) à distância a que se encontra na 
realidade.

Aparenta 
uma distância 
superior à 
distância real

Aparenta 
uma distância 
inferior à 
distância real

Objeto na posição atual

Objeto na posição atual
Objeto no ecrã

A: Distância entre o veículo e o objeto indicada no ecrã.
B: Distância real entre o veículo e o objeto.

Objeto no ecrã
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Objeto tridimensional na traseira do veículo

Como as linhas guia de distância são indicadas com base numa superfície plana, a distância 
para o objeto tridimensional indicada no ecrã é diferente da distância atual.

Por favor, verifique a zona em volta
para sua segurança.

A
A

C
B

C B

(Distância real) B>C=A

Distância detetada no ecrã A>B>C

(Imagem no ecrã)

(Condição atual)
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(Indicação das linhas auxiliares do percurso previsto do veículo)
Quando é efetuada marcha-atrás junto a um objeto tridimensional
Quando é efetuada marcha-atrás junto a um objeto suspenso, o veículo poderá embater no 
objeto mesmo que a linha de percurso antecipado não toque no objeto no ecrã. A posição 
do objeto indicado no ecrã é diferente da posição atual devido ao facto das linhas de 
percurso antecipadas no ecrã serem indicadas com base numa superfície de estrada 
horizontal. Quando é efetuada marcha-atrás junto a um objeto suspenso, verifique a traseira 
do veículo e as condições circundantes diretamente com os próprios olhos.

Ajuste da Qualidade da Imagem

O ajuste da qualidade de imagem pode ser realizado quando a alavanca de velocidades se 
encontra em marcha-atrás (R).
Existem quatro configurações que podem ser ajustadas, incluindo brilho, contraste, cor e 
tonalidade. Quando ajustar, preste atenção suficiente à área circundante ao veículo.

1. Selecione o ícone no ecrã para visualizar os separadores.

2. Selecione o item do separador desejado.

Ajuste sempre a qualidade da imagem do ecrã de monitorização da traseira do veículo 
quando estiver parado:
Não ajuste sempre a qualidade da imagem do ecrã de monitorização da traseira do 
veículo enquanto estiver a conduzir: É perigoso ajustar a qualidade da imagem do 
ecrã de monitorização da traseira do veículo como o brilho, contraste, cor e 
tonalidade, durante a condução do veículo, pois poderá desviar a sua atenção da 
estrada e sofrer um acidente.

Por favor, verifique a zona em volta
para sua segurança.

(Imagem no ecrã) (Vista atual)

AVISO
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3. Ajuste o brilho, contraste, tonalidade e cor utilizando a barra. Se necessitar de 
reinicializar, pressione o botão de reinicialização.

4. Selecione o ícone no ecrã para fechar o separador.
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Sistema de Sensores de Estacionamento

O sistema de sensores de estacionamento possui sensores de ultra-sons para detetar 
obstáculos junto ao veículo quando estaciona numa garagem ou em paralelo com outros 
veículo quando o veículo se movimenta a uma velocidade igual ou inferior a 10 km/h. 
O sistema está equipado com um dispositivo de assistência para notificar o condutor da 
distância aproximada desde o veículo à obstrução, através de um sinal sonoro e de uma 
indicação de deteção de obstrução*.

Sistema de Sensores de Estacionamento*

Não confie plenamente no sistema de sensores de estacionamento e confirme sempre 
visualmente a presença de obstáculos à volta do veículo:
Este sistema pode auxiliar o condutor na realização de manobras do veículo enquanto 
estaciona. O alcance dos sensores é limitado, portanto se confiar plenamente no 
sistema sem verificar visualmente a presença de obstáculos junto ao veículo poderá 
sofrer um acidente. Verifique sempre visualmente a zona circundante do veículo 
quando estiver a realizar manobras.

Sensores dianteiros

Sensores de canto dianteiros

Sensores traseiros

Sensores de canto traseiros

AVISO

*Alguns modelos.
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NOTA

• Não monte quaisquer acessórios dentro do raio de alcance dos sensores. Poderá 
afetar o funcionamento do sistema.

• Dependendo do tipo de obstáculo e das condições circundantes ao veículo, o raio de 
alcance de um sensor poderá diminuir, ou os sensores poderão não detetar obstáculos.

• O sistema poderá não funcionar normalmente nas seguintes condições:

• Aderência de lama, gelo ou neve na zona do sensor (Retoma o funcionamento 
normal quando removidos).

• A zona do sensor contém gelo (Retoma o funcionamento normal quando o gelo é 
removido).

• O sensor está coberto com uma mão.
• O sensor sofre várias pancadas.
• O veículo está excessivamente inclinado.
• Em condições climatéricas extremamente quentes ou frias.
• O veículo é conduzido em estradas com lombas, inclinações, estradas de gravilha 

ou cobertas de relva.
• Qualquer dispositivo que gere ultrassons que se encontre junto ao veículo, como 

por exemplo outra buzina de um veículo, o som do motor de um motociclo, o som 
dos travões pneumáticos de um veículo pesado ou os sensores de outro veículo.

• O veículo é conduzido sob forte chuva ou em condições de estrada causadoras de 
salpicos de água.

• O veículo possui instalada uma antena de transmissor de rádio.
• O veículo move-se no sentido de um poste ou barreira de estacionamento.
• Existe um obstáculo muito próximo do sensor.

• Os obstáculos de altura inferior ao pára-choques poderão não ser detetados. Obstáculos 
de altura inferior ao pára-choques ou mais estreitos que tenham sido inicialmente 
detetados mas que deixam de ser detetados consoante a aproximação do veículo.

• Os seguintes tipos de obstáculos poderão não ser detetados:

• Objetos estreitos como um cabo ou corda
• Objetos que absorvem facilmente ondas sonoras como o algodão ou a neve
• Objetos com arestas
• Objetos muito altos e largos no topo
• Objetos pequenos, de comprimento reduzido

• Inspecione sempre o sistema num reparador qualificado, recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda se os pára-choques sofrerem algum impacto, mesmo numa colisão 
ligeira. Se os sensores forem desviados, não poderão detetar obstáculos.

• O sistema poderá estar avariado se o sinal sonoro não for operado ou se a luz 
indicadora não ligar, quando o interruptor dos sensores de estacionamento for ligado. 
Consulte um reparador qualificado, recomendamos um Reparador Autorizado Mazda.
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Alcance dos Sensores

Os sensores detetam obstáculos dentro do seguinte alcance.

NOTA

• O sistema poderá estar avariado se o sinal sonoro que indica uma avaria no sistema 
for ouvido e a luz indicadora piscar. Consulte um reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador Autorizado Mazda.

• O sinal sonoro que indica uma avaria do sistema poderá não ser ouvido se a 
temperatura ambiente for extremamente baixa, ou se existir lama, gelo ou neve na 
área do sensor. Retire quaisquer substâncias estranhas da área do sensor.

• Quando instalar um dispositivo de reboque, consulte um reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador Autorizado Mazda.

Alcance dos sensores dianteiros

Alcance dos sensores de canto dianteiros

Alcance dos sensores traseiros

Alcance dos sensores de canto traseiros

B

Unidade: cm

A

DC

A: Cerca de 50      
B: Cerca de 50       
C: Cerca de 100 
D: Cerca de 150 
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Operação do Sistema de Sensores de Estacionamento

O interruptor pode ser ativado quando a ignição é comutada para a posição ON e a alavanca 
de velocidades se encontra em qualquer posição exceto marcha-atrás (R) e a velocidade do 
veículo é igual ou inferior a 10 km/h.
Quando o interruptor dos sensores de estacionamento é pressionado, é ouvido um sinal 
sonoro, a indicação de deteção de obstrução* é visualizada no ecrã de áudio e a luz 
indicadora no interruptor é ligada.

Condição de funcionamento dos sensores de estacionamento
O sistema pode ser utilizado quando a ignição está na posição ON e o Sistema de Sensores 
de Estacionamento é ativado através do respetivo interruptor.
O sistema irá então operar quando a alavanca de velocidades for colocada na posição de 
marcha-atrás (R).
Os sensores detetam obstáculos nas seguintes condições:

O sistema é cancelado nas seguintes condições:
• O interruptor dos sensores de estacionamento é pressionado quando o sensor de 

estacionamento se encontra em funcionamento.
• A velocidade do veículo é igual ou superior a 10 km/h.

NOTA

Se o sistema for cancelado, não será restaurado automaticamente mesmo quando a 
velocidade do veículo tiver diminuído para um valor igual ou inferior a 10 km/h.

Sensor Condição

Sensores Dianteiros A alavanca de velocidades está em qualquer posição exceto marcha-atrás (R), a 
velocidade do veículo é igual ou inferior a 10 km/h.

Sensores de Canto Dianteiros A velocidade do veículo é igual ou inferior a 10 km/h.
Sensores Traseiros A alavanca de velocidades está em marcha-atrás (R).

Sensores de Canto Traseiros
A alavanca de velocidades está em marcha-atrás(R), a velocidade do veículo é 
igual ou inferior a 10 km/h.

Luz indicadora

*Alguns modelos.
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Indicação de Deteção de Obstrução

É indicada a posição de um sensor que detetou uma obstrução. O indicador liga em 
diferentes zonas consoante a distância para a obstrução detetada pelo sensor.
À medida que o veículo se aproxima de uma obstrução, a zona no indicador mais próxima 
do veículo é iluminada.

Alcance do sensor de canto 
dianteiro esquerdo

Alcance do sensor de 
canto dianteiro direito

Alcance do sensor de 
canto traseiro direito

Alcance do sensor de canto 
traseiro esquerdo

Alcance dos sensores dianteiros

Alcance dos sensores traseiros
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Notificação de avaria do sistema

Se ocorrer algum dos problemas indicados na tabela em baixo, o condutor será notificado 
da avaria consoante o tipo de sistema, conforme indicado.

Indicador de Deteção Solução

Desconexão

O sistema poderá estar avariado. Solicite a 
inspeção do seu veículo num reparador 

qualificado, recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda, o mais rápido possível.

Avaria do sistema

O sistema poderá estar avariado. Solicite a 
inspeção do seu veículo num reparador 

qualificado, recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda, o mais rápido possível.

Congelado/
sujidade

Contaminação de substâncias estranhas na área do 
sensor correspondente à indicação de deteção de 

obstrução visualizada. Se o sistema não recuperar, 
inspecione o veículo num reparador qualificado, 

recomendamos um Reparador Autorizado Mazda.
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Sinal Sonoro dos Sensores de Estacionamento

Quando o sistema está a funcionar, o sinal sonoro é emitido de acordo com 
a seguinte descrição.
Sensores Dianteiros, Sensores Traseiros

*1 A frequência do sinal sonoro aumenta à medida que o veículo se aproxima do obstáculo.

Área de Deteção 
de Distância

Distância entre o veículo e o obstáculo
Bip*1

Sensores Dianteiros Sensores Traseiros

Maior distância

Aprox. 100 cm—60 cm Aprox. 150 cm—60 cm

Som intermitente 
lento

Distância elevada

Aprox. 60—45 cm Aprox. 60—45 cm

Som intermitente 
médio

Distância 
intermédia

Aprox. 45—35 cm Aprox. 45—35 cm

Som intermitente 
rápido

Distância 
pequena

Dentro de aprox. 35 cm Dentro de aprox. 35 cm

Som contínuo
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Sensores de Canto Dianteiros, Sensores de Canto Traseiros

*1 A frequência do sinal sonoro aumenta à medida que o veículo se aproxima do obstáculo.

Área de Deteção de 
Distância

Distância entre o veículo e o obstáculo
Sinal Sonoro*1

Sensores de Canto Dianteiros/Traseiros

Distância elevada

Aprox. 50—38 cm

Som intermitente médio

Distância intermédia

Aprox. 38—25 cm

Som intermitente rápido

Distância pequena

Dentro de aprox. 25 cm

Som contínuo

NOTA

Se for detetada uma obstrução, numa zona, durante pelo menos 6 segundos ou mais, 
o sinal sonoro será interrompido (exceto para a zona de distância pequena). Se a mesma 
obstrução for detetada noutra zona, será emitido o correspondente sinal sonoro.
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Quando um Indicador/Som de Aviso é Ativado

O sistema notifica o condutor sobre uma anomalia através da ativação do sinal sonoro e de 
uma luz indicadora.

Indicador/Sinal Sonoro Como verificar
A luz indicadora pisca quando 
o interruptor dos sensores de 
estacionamento é pressionado 
a uma velocidade igual ou 
inferior a 10 km/h.

O sistema poderá estar avariado. Solicite a inspeção do seu veículo num 
reparador qualificado, recomendamos um Reparador Autorizado Mazda.

O sinal sonoro não é ouvido. O sistema poderá estar avariado. Solicite a inspeção do seu veículo num 
reparador qualificado, recomendamos um Reparador Autorizado Mazda.

O som intermitente do sinal 
sonoro é emitido cinco vezes.

Retire quaisquer substâncias estranhas da área do sensor. Se o sistema não 
recuperar, inspecione o veículo num reparador qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

A indicação de deteção de 
uma certa obstrução é 
continuamente visualizada.

Consulte Indicação de Deteção de Obstrução na página 4-238.
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5 Características Interiores

Utilização de vários elementos para conforto em viagem, tais como ar 
condicionado e sistema de áudio.

Sistema de Ar Condicionado......................................................... 5-2
Sugestões de Utilização ............................................................. 5-2
Saídas de Ventilação .................................................................. 5-3
Tipo Manual .............................................................................. 5-5
Ar Condicionado Totalmente Automático ................................. 5-9

Sistema de Áudio .......................................................................... 5-14
Antena ..................................................................................... 5-14
Sugestões de Utilização do Sistema de Áudio ........................ 5-14
Sistemas de Áudio (Tipo A/Tipo B) ........................................ 5-29
Sistemas de Áudio (Tipo C/Tipo D) ........................................ 5-46
Operação dos Interruptores de Controlo do 
Sistema de Áudio no Volante .................................................. 5-70
Modo AUX/USB/iPod ............................................................. 5-72

Bluetooth® .................................................................................... 5-90
Bluetooth®* ............................................................................ 5-90
Sistema Mãos-Livres Bluetooth® (Áudio Tipo B)* ............. 5-114
Sistema Mãos-Livres Bluetooth® (Áudio Tipo C/Tipo D)* ..... 5-121
Sistema de Áudio Bluetooth® (Áudio Tipo B)* ................... 5-131
Sistema de Áudio Bluetooth® (Áudio Tipo C/Tipo D)* ....... 5-133
Resolução de Avarias* ........................................................... 5-145

Equipamento Interior ................................................................ 5-149
Palas do Sol ........................................................................... 5-149
Luzes do Habitáculo .............................................................. 5-149
Tomadas de Acessórios ......................................................... 5-152
Suporte para Copos ............................................................... 5-153
Suporte para Garrafas ............................................................ 5-155
Compartimentos de Arrumação ............................................. 5-155
Cinzeiro Amovível* .............................................................. 5-158

*Alguns modelos.
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Características Interiores

Sistema de Ar Condicionado

• Opere o sistema de ar condicionado 
com o motor ligado.

• Para evitar a descarga da bateria, 
não deixe o manípulo de controlo do 
ventilador na posição ON durante 
muito tempo, com a ignição na posição 
ON e com o motor desligado.

• O fluxo de ar pode diminuir 
ligeiramente quando a função i-stop 
está em operação.

• Limpe todas as obstruções como por 
exemplo, folhas, neve e gelo no capot 
e na grelha do capot, para melhorar a 
eficiência do sistema.

• Utilize o sistema de ar condicionado 
para desembaciar os vidros e para 
desumidificar o ar.

• O modo recirculação deve ser utilizado 
quando circular dentro de túneis ou em 
condições de tráfego intenso, ou se 
desejar desligar o modo ar exterior para 
um arrefecimento rápido do interior do 
habitáculo.

• Utilize a posição de ar exterior para 
ventilação ou desembaciamento do 
para-brisas.

• Se estacionar o veículo sob luz solar 
direta em clima quente, abra os vidros 
para deixar o ar quente sair, de seguida 
ligue o ar condicionado.

• Ligue o ar condicionado, durante 
10 minutos, pelo menos uma vez por 
mês, para evitar a perda de lubrificação 
dos componentes internos.

• Solicite a inspeção do ar condicionado 
antes das estações quentes. A falta 
de refrigerante poderá tornar o ar 
condicionado menos eficiente. 
As especificações do refrigerante são 
indicadas numa etiqueta colocada no 
interior do compartimento do motor. 
Consulte a etiqueta antes de 
reabastecer o refrigerante. Se for 
utilizado um tipo de refrigerante 
incorreto, poderá resultar em graves 
avarias do sistema de ar condicionado. 
Para mais informações, consulte um 
reparador qualificado, recomendamos 
um Reparador Autorizado Mazda.

Sugestões de Utilização

Etiqueta
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Sistema de Ar Condicionado

Regulação das Saídas de Ventilação

Direcionar o fluxo de ar

Para regular a direção do fluxo de ar, 
mova os manípulos de regulação.

Saídas de Ventilação Laterais

Saídas de Ventilação Centrais

Saídas de Ventilação

NOTA

• Quando utilizar o ar condicionado 
em condições de elevada humidade 
do ar, poderá escoar das saídas de 
ventilação uma espécie de neblina. 
Tal facto resulta do arrefecimento 
súbito do ar húmido, não estando em 
causa nenhuma avaria do sistema.

• As saídas de ventilação podem 
ser totalmente abertas e fechadas 
operando o manípulo.

Abrir

Manípulo

Manípulo 
rotativo

Fechar

Manípulo Manípulo rotativo

Fechar

Abrir

Alguns modelos.
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Sistema de Ar Condicionado

Seleção do Modo do Fluxo de Ar

Saídas de Ventilação do Tablier

Saídas de Ventilação do 
Tablier e do Piso

Saídas de Ventilação do Piso

Desembaciador e Saídas de 
Ventilação do Piso

Desembaciador
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Sistema de Ar Condicionado

Interruptores de Controlo

Manípulo de controlo da temperatura

Este manípulo controla a temperatura. 
Rode-o no sentido horário se desejar ar 
quente, rode-o no sentido contrário se 
desejar ar frio.

Manípulo de controlo do ventilador

O manípulo permite escolher várias 
velocidades.
O ventilador possui sete velocidades 
de funcionamento.

Manípulo de controlo do modo

Para selecionar o modo de fluxo de ar 
rode o manípulo de controlo do modo 
(página 5-4).

Interruptor do A/C
Para ligar o ar condicionado pressione o 
interruptor do A/C. A luz indicadora no 
interruptor irá ligar quando o manípulo de 
controlo do ventilador for colocado em 
qualquer posição exceto OFF.

Para desligar o ar condicionado pressione 
novamente o interruptor.

Tipo Manual

Manípulo de controlo 
da temperatura 

Manípulo de controlo do ventilador Manípulo de controlo do modo

Interruptor do A/C Interruptor de controlo do ar Interruptor do desembaciador 
do vidro traseiro

NOTA

• O manípulo de controlo do modo 
pode ser colocado nas posições 
intermédias ( ) entre cada modo. 
Coloque o manípulo de controlo 
numa posição intermédia se desejar 
separar o fluxo de ar entre os dois 
modos.

• Por exemplo, quando o manípulo 
de controlo do modo estiver na 
posição  entre as posições  e , 
o fluxo de ar da saída de ventilação do 
piso do veículo é inferior ao da 
posição .
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Sistema de Ar Condicionado

Interruptor de controlo do ar

Este interruptor controla a origem do 
ar que entra no habitáculo.

Poderá selecionar as posições ar exterior 
ou recirculação de ar. Pressione o 
interruptor para selecionar as posições 
ar exterior/recirculação de ar.

Posição recirculação de ar 
(luz indicadora ligada)

A admissão de ar exterior é fechada. 
Utilize esta posição quando passar em 
túneis, quando conduzir em tráfego 
intenso (zonas com elevada concentração 
de gases de escape) ou quando desejar um 
rápido arrefecimento.

Posição ar exterior (luz indicadora 
desligada)

O ar exterior pode entrar no habitáculo.
Utilize este modo para ventilação 
ou desembaciamento do para-brisas.

Aquecimento

1. Coloque o manípulo de controlo do 
modo na posição .

2. Coloque o interruptor de controlo 
do ar no modo ar exterior 
(luz indicadora desligada).

3. Coloque o manípulo de controlo da 
temperatura na posição quente.

4. Coloque o manípulo de controlo do 
ventilador na velocidade desejada.

5. Se for desejado um aquecimento com 
desumidificação do ar, ligue o ar 
condicionado.

Arrefecimento (Com ar 
condicionado)

1. Coloque o manípulo de controlo do 
modo na posição .

2. Coloque o manípulo de controlo da 
temperatura na posição frio.

3. Coloque o manípulo de controlo do 
ventilador na velocidade desejada.

4. Para ligar o ar condicionado pressione 
o interruptor do A/C.

NOTA

O sistema de ar condicionado poderá 
não funcionar quando a temperatura 
exterior estiver próxima de 0 °C (32 °F).

Não utilize a posição  em 
ambiente frio ou chuvoso:
É perigoso utilizar a posição  em 
ambiente frio ou chuvoso, pois poderá 
causar o embaciamento dos vidros. 
A visibilidade será prejudicada 
podendo causar um grave acidente.

AVISO

NOTA

• Se o para-brisas embaciar com 
facilidade, regule o manípulo de 
controlo do modo para a posição .

• Se desejar ar mais fresco ao nível do 
rosto, regule o manípulo de controlo 
do modo para a posição  e regule o 
manípulo de controlo da temperatura 
para manter o máximo conforto.

• O ar para o piso é mais quente do que 
o ar ao nível da face (exceto quando o 
manípulo de controlo da temperatura 
está regulado para a posição máximo 
quente ou máximo frio).
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5. Após o arranque do arrefecimento, regule 
os manípulos de controlo do ventilador e 
da temperatura conforme necessário para 
manter o máximo conforto.

Ventilação
1. Coloque o manípulo de controlo do 

modo na posição .
2. Coloque o interruptor de controlo do ar 

no modo ar exterior (luz indicadora 
desligada).

3. Coloque o manípulo de controlo da 
temperatura na posição desejada.

4. Coloque o manípulo de controlo do 
ventilador na velocidade desejada.

Descongelamento e 
Desembaciamento do 
Para-Brisas

1. Coloque o manípulo de controlo do 
modo na posição .

2. Coloque o manípulo de controlo da 
temperatura na posição desejada.

3. Coloque o manípulo de controlo do 
ventilador na velocidade desejada.

4. Se for desejado um aquecimento com 
desumidificação do ar, ligue o ar 
condicionado.

Se utilizar o ar condicionado enquanto 
conduz em estradas com longas subidas 
ou em tráfego intenso, verifique se a luz 
avisadora da temperatura do líquido de 
arrefecimento do motor liga permanen-
temente ou pisca (página 4-33).
O ar condicionado pode provocar o 
sobreaquecimento do motor. Se a luz 
avisadora ligar ou piscar, desligue o ar 
condicionado (página 7-26).

NOTA

• Quando desejar um arrefecimento 
máximo, coloque o manípulo de 
controlo da temperatura para a 
posição de máximo frio e o interruptor 
de controlo do ar na posição 
recirculação de ar, de seguida rode 
totalmente o manípulo de controlo 
do ventilador no sentido horário.

• Se desejar ar mais quente ao nível do 
piso do veículo, regule o manípulo 
de controlo do modo para a 
posição  e regule o manípulo de 
controlo da temperatura para manter 
o máximo conforto.

• O ar para o piso é mais quente do que 
o ar ao nível da face (exceto quando o 
manípulo de controlo da temperatura 
está regulado para a posição máximo 
quente ou máximo frio).

CUIDADO

Não desembacie o para-brisas 
utilizando a posição  com o 
manípulo de controlo da temperatura 
regulado para a posição frio:
É perigoso utilizar a posição  com o 
manípulo de controlo da temperatura 
regulado para a posição frio, pois 
poderá causar o embaciamento do 
para-brisas. A visibilidade será 
prejudicada podendo causar um grave 
acidente. Coloque o manípulo de 
controlo da temperatura na posição 
quente ou intermédia quando utilizar 
a posição .

AVISO
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Desumidificar (Com ar 
condicionado)

Opere o ar condicionado em clima fresco 
ou frio para ajudar a desembaciar o 
pára-brisas e os vidros laterais.

1. Coloque o manípulo de controlo do 
modo na posição na posição desejada.

2. Coloque o interruptor de controlo do 
ar no modo ar exterior (luz indicadora 
desligada).

3. Coloque o manípulo de controlo da 
temperatura na posição desejada.

4. Coloque o manípulo de controlo do 
ventilador na velocidade desejada.

5. Para ligar o ar condicionado pressione 
o interruptor do A/C.

NOTA

• Para um desembaciamento máximo, 
ligue o ar condicionado, coloque o 
manípulo de controlo da temperatura 
na posição máximo quente e rode 
totalmente o manípulo de controlo 
do ventilador no sentido horário.

• Se desejar ar quente para o nível do 
piso do veículo, regule o manípulo 
de controlo do modo para a 
posição .

• Na posição , a posição de 
ar exterior é selecionada 
automaticamente. O manípulo de 
controlo do ar não poderá ser 
comutado para a posição de 
recirculação de ar.

NOTA

Uma das funções do ar condicionado 
consiste em desumidificar o ar. 
Para utilizar esta função, não é 
necessário regular a temperatura para 
frio. Portanto, coloque o manípulo de 
controlo da temperatura na posição 
desejada (quente ou frio) e ligue 
o ar condicionado quando desejar 
desumidificar o ar do habitáculo.
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Sistema de Ar Condicionado

A informação sobre o ar condicionado é indicada no ecrã.

Interruptores de Controlo

Interruptor AUTO

Para controlar automaticamente as seguintes 
funções de acordo com a temperatura 
definida, pressione o interruptor AUTO:

• Temperatura do fluxo de ar

• Fluxo de ar

• Seleção do modo de fluxo de ar

• Seleção de Ar Exterior/Recirculação 
de Ar

• Funcionamento do ar condicionado

• Seleção de A/C ou A/C ECO

Ar Condicionado Totalmente Automático

Indicador do fluxo de ar

Indicador de temperatura definida (condutor)

Indicador do modo 
de fluxo de ar

Ecrã do modo A/C

Indicador de temperatura definida (passageiro)

Interruptor de controlo do ar
(modo recirculação de ar)

Interruptor de 
controlo do ar
(modo ar exterior)

Manípulo de controlo da 
temperatura do lado do condutor

Interruptor AUTO

Interruptor de controlo do modoInterruptor de 
controlo do ventilador

Interruptor 
OFF

Interruptor do desembaciador do para-brisas

Interruptor do desembaciador 
do vidro traseiro

Manípulo de controlo 
da temperatura do 
lado do passageiro

Interruptor DUAL

Interruptor do A/C

NOTA

Luz indicadora do interruptor AUTO
• Quando a luz indicadora está ligada, 

significa que o sistema está a 
funcionar automaticamente.

• Se algum dos seguintes 
interruptores forem operados 
enquanto o sistema estiver no modo 
automático, o indicador do 
interruptor AUTO desliga.
• Interruptor de controlo do modo
• Interruptor de controlo do 

ventilador
• Interruptor do desembaciador 

do para-brisas
Outras funções além das acima 
mencionadas para os interruptores 
continuam a operar no modo 
automático.
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Sistema de Ar Condicionado

Interruptor OFF

Para desligar o sistema de ar condicionado 
pressione o interruptor OFF.

Manípulo de controlo da temperatura

Este manípulo controla a temperatura. 
Rode-o no sentido horário se desejar ar 
quente, rode-o no sentido contrário se 
desejar ar frio.

• Quando o interruptor DUAL 
está desligado: 
Rode o manípulo de controlo da 
temperatura do lado do condutor 
para regular a temperatura em 
todo o habitáculo.

• Quando o interruptor DUAL está ligado: 
Rode o manípulo de controlo da 
temperatura do lado do condutor 
ou do passageiro para regular 
independentemente a temperatura 
em cada lado do habitáculo.

Interruptor de controlo do ventilador

O ventilador possui sete velocidades de 
funcionamento. A velocidade selecionada 
será indicada.

Interruptor de controlo do modo

O modo de fluxo de ar pode ser 
selecionado (página 5-4).

Interruptor do A/C
Ao pressionar o interruptor A/C com o 
interruptor AUTO ligado, irá desligar o 
ar condicionado (funções arrefecimento/
desumidificação).
O ar condicionado pode ser ligado e 
desligado pressionando o interruptor 
A/C quando o manípulo de controlo do 
ventilador está ligado.
O modo comuta cada vez que o 
interruptor do A/C é pressionado.
A/C→A/C ECO→Stop

NOTA

O sistema passa para o modo de 
funcionamento individual (luz 
indicadora do interruptor DUAL ligada) 
ao rodar o manípulo de controlo da 
temperatura do passageiro dianteiro, 
mesmo quando o interruptor DUAL 
está desligado, permitindo o controlo 
individual da temperatura definida para 
o condutor e passageiro dianteiro.

NOTA

• Com o modo de fluxo de ar colo-
cado na posição  e o manípulo de 
controlo da temperatura regulado 
para média temperatura, o ar aque-
cido é direcionado para o piso do 
veículo, enquanto nas saídas de ven-
tilação central, esquerda e direita 
será escoado ar a uma temperatura 
comparavelmente inferior.

• Para regular a ventilação de ar 
para a posição , pressione o 
interruptor de desembaciamento 
do para-brisas.

• Na posição , a posição de 
ar exterior é selecionada 
automaticamente.

NOTA

• O sistema de ar condicionado 
opera quando o interruptor A/C 
é pressionado, mesmo quando o 
ventilador estiver desligado.

• A função A/C ECO foi concebida 
para economizar a utilização do 
sistema de ar condicionado. 
Será visualizado “A/C ECO” 
para indicar que o sistema de ar 
condicionado está a funcionar 
com o controlo ideal.

• O sistema de ar condicionado 
poderá não funcionar quando 
a temperatura exterior estiver 
próxima de 0 °C (32 °F).
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Sistema de Ar Condicionado

Interruptor de controlo do ar

Poderá selecionar as posições ar exterior 
ou recirculação de ar. Pressione o 
interruptor para selecionar as posições 
ar exterior/recirculação de ar.

Modo recirculação de ar ( )

A admissão de ar exterior é fechada. 
Utilize esta posição quando passar em 
túneis, quando conduzir em tráfego 
intenso (zonas com elevada concentração 
de gases de escape) ou quando desejar 
um rápido arrefecimento.

Modo ar exterior ( )

O ar exterior pode entrar no habitáculo. 
Utilize este modo para ventilação ou 
desembaciamento do para-brisas.

Interruptor DUAL

Utilize o interruptor DUAL para alterar 
o modo entre controlo individual 
(condutor e passageiro separadamente) 
e o controlo comum.

Modo funcionamento individual 
(luz indicadora ligada)

A temperatura definida pode ser 
controlada individualmente para 
o condutor e passageiro dianteiro.

Modo comum (luz indicadora desligada)

A temperatura definida para o condutor 
e passageiro dianteiro é controlada de 
igual modo.

Interruptor do desembaciador do 
para-brisas

Para desembaciar o para-brisas e os 
vidros das portas dianteiras, pressione 
o interruptor.

Funcionamento do Ar 
Condicionado Automático

1. Pressione o interruptor AUTO. 
A seleção do modo de fluxo de ar, 
o interruptor de controlo do ar e 
o fluxo de ar serão controlados 
automaticamente.

2. Utilize o manípulo de controlo da 
temperatura para selecionar a 
temperatura desejada. 
Pressione o interruptor DUAL ou 
regule o manípulo de controlo de 
temperatura do passageiro dianteiro 
para controlar individualmente a 
temperatura definida para o condutor 
e passageiro dianteiro.

Para desligar o sistema, pressione o 
interruptor OFF.

Não utilize a posição  em 
ambiente frio ou chuvoso:
É perigoso utilizar a posição  em 
ambiente frio ou chuvoso, pois poderá 
causar o embaciamento dos vidros. 
A visibilidade será prejudicada 
podendo causar um grave acidente.

AVISO
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Descongelamento e 
Desembaciamento do 
Para-Brisas

Pressione o interruptor do desembaciador 
do para-brisas. 
Nesta posição, o modo ar exterior é 
selecionado automaticamente e o ar 
condicionado também é ligado 
automaticamente. O ar condicionado irá 
desumidificar diretamente o ar para o 
para-brisas e vidros laterais (página 5-4). 
O fluxo de ar será aumentado.

Sensor de Luz Solar/Temperatura

O ar condicionado totalmente automático 
deteta as temperaturas interior e exterior 
e a intensidade da luz solar. De seguida 
define a temperatura adequada para o 
interior do habitáculo.

NOTA

• Ao regular a temperatura para 
máximo ou mínimo não irá obter 
a temperatura desejada mais 
rapidamente.

• Quando selecionar quente, para 
evitar a entrada de ar frio através das 
saídas de ventilação de ar, o sistema 
irá restringir o fluxo de ar enquanto o 
ar não aquecer.

• (Modelo Europeu) 
Para uma temperatura ideal do 
habitáculo, regule a temperatura para 
próximo de “22,0”. Regule para a 
temperatura desejada se necessário. 
(Exceto modelo Europeu) 
Para uma temperatura ideal do 
habitáculo, regule a temperatura para 
próximo de “25,0”. Regule para a 
temperatura desejada se necessário.

Coloque o manípulo de controlo da 
temperatura na posição quente ou 
intermédia quando pretender 
desembaciar (posição ):
É perigoso utilizar a posição  com o 
manípulo de controlo da temperatura 
regulado para a posição frio, pois 
poderá causar o embaciamento do 
para-brisas. A visibilidade será 
prejudicada podendo causar um 
grave acidente.

NOTA

Utilize o manípulo de controlo da 
temperatura para aumentar a temperatura 
do fluxo de ar e desembaciar o 
pára-brisas mais rapidamente.

Não obstrua o sensor, caso contrário o 
ar condicionado automático não irá 
funcionar corretamente.

AVISO

CUIDADO
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Sensor de luz solar

Sensor de temperatura do habitáculo
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Sistema de Áudio

Tipo A*

A antena está embutida no vidro.

Tipo B

Antena

Quando lavar a parte interior do vidro 
traseiro, utilize um pano suave 
humedecido em água morna, limpando 
cuidadosamente as linhas da antena. 
A utilização de produtos de limpeza de 
vidros podem danificar a antena.

CUIDADO

Antena

Sugestões de Utilização do 
Sistema de Áudio 

Opere sempre o sistema de áudio com 
o veículo parado:
Não opere os interruptores de 
controlo do sistema de áudio 
enquanto conduz o veículo. É 
perigoso operar o sistema de áudio 
enquanto conduz pois poderá desviar 
a sua atenção da estrada e 
consequentemente provocar um grave 
acidente.
Mesmo que o volante esteja equipado 
com interruptores de controlo do 
sistema de áudio, aprenda a utilizá-
los sem olhar para os mesmos de 
modo a manter a máxima atenção à 
estrada enquanto conduz.

Por questões de segurança, opere o 
volume do sistema de áudio para um 
nível que lhe permita ouvir sons do 
exterior do veículo, incluindo buzinas 
de outros veículos e particularmente 
sirenes de veículos de emergência.

AVISO

CUIDADO

*Alguns modelos.
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Sistema de Áudio

Não entorne nenhum líquido no sistema 
de áudio.

Não introduza quaisquer outros objetos 
além de CDs na ranhura de carregamento.

Receção de Rádio

Banda AM

Os sinais AM contornam obstáculos 
como edifícios ou montanhas e ressaltam 
na ionosfera.
Assim, podem alcançar distâncias 
superiores às dos sinais FM.
Por este motivo, por vezes podem ser 
captadas duas estações na mesma 
frequência e ao mesmo tempo.

Banda FM

O alcance de uma emissão em FM é 
normalmente de 40—50 km a partir do 
emissor. Dado que é necessária 
codificação extra para que o som seja 
repartido em dois canais, as emissões em 
FM estéreo têm um alcance ainda menor 
do que as emissões em FM mono.

NOTA

• Para evitar a descarga da bateria, 
não deixe o sistema de áudio ligado 
durante um longo período de tempo 
com o motor desligado.

• Se for utilizado um telemóvel ou 
um rádio CB no interior ou junto ao 
veículo, poderá causar ruído no 
sistema de áudio, contudo isto não 
significa a existência de uma avaria 
no sistema.

Estação 2Estação 1

IonosferaIonosferaIonosfera

Estação FM

40—50km
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Sistema de Áudio

Os sinais de um transmissor de FM são 
semelhantes a feixes de luz, dado que não 
contornam obstáculos, mas são refletidos. 
Ao contrário do que acontece com os sinais 
AM, os sinais FM não podem viajar para 
além do horizonte. Assim sendo, as 
estações de FM não podem ser recebidas 
a grandes distâncias, tal como é possível 
com as transmissões em AM.

As condições atmosféricas também podem 
afetar a receção em FM. Humidade elevada 
causará problemas de receção. No entanto, 
as condições de nebulosidade podem 
proporcionar uma melhor receção do que 
as condições de céu limpo.

Reflexão de ruído

Dado que os sinais FM podem ser refletidos 
por obstáculos, é possível receber o sinal 
direto e o sinal refletido ao mesmo tempo. 
Este facto causa um ligeiro atraso na 
receção e pode ser ouvido como um som 
quebrado ou como uma distorção. Este 
problema pode também ser encontrado nas 
proximidades do transmissor.

Ruído de variação de receção

Os sinais de um transmissor FM movem-se 
em linha reta pelo que são fracos em vales, 
entre edifícios altos, montanhas e outros 
obstáculos. Quando um veículo passa 
através de uma área deste tipo, as 
condições de receção podem alterar-se 
repentinamente, daí resultando um ruído 
incomodativo.

Sinal fraco

Em zonas suburbanas, os sinais de 
emissão tornam-se fracos devido à 
distância a que se encontra o transmissor. 
A receção nestas zonas é caracterizada 
por interrupções no som.

Onda AM
Onda FM

Onda FM

100—200 km

IonosferaIonosferaIonosfera

Onda refletida
Direta
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Sistema de Áudio

Ruído de sinal forte
Este ruído ocorre nas proximidades de 
uma torre de transmissão. Os sinais de 
emissão são extremamente fortes, 
resultando ruído e interrupções de som no 
recetor de rádio.

Ruído de interferência de estações
Quando um veículo chega a uma área 
onde existem duas fontes emissoras de 
rádio a emitirem em frequências 
próximas, a estação original pode ser 
temporariamente perdida e ser recebida 
a segunda estação. Nesse instante será 
gerado algum ruído devido a esse 
distúrbio.

Sugestões de Utilização do 
Leitor de CD

Fenómeno de condensação

Quando o veículo está frio, imediatamente 
após ter ligado o aquecimento, o CD ou os 
componentes óticos (prisma e lente) no 
leitor de CD podem ficar embaciados com 
condensação. Quando isto acontecer o CD 
é imediatamente ejetado quando inserido 
na unidade.
Um CD embaciado pode ser facilmente 
limpo com um pano macio. Os componentes 
óticos são limpos espontaneamente durante 
cerca de uma hora. Espere que o sistema 
normalize antes de tentar utilizar a unidade.

Operar o leitor de CD

Deve ter em consideração as seguintes 
precauções.

• Não utilize CDs deformados ou 
partidos. O disco poderá não ejetar 
resultando numa avaria.

• Não utilize CDs não convencionais 
como por ex. em forma de coração ou 
octogonal, etc. O CD poderá não ejetar, 
resultando numa avaria.

Estação 2 
88,3 MHz

Estação 1 
88,1 MHz
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• Se a parte de memória do CD estiver 
transparente ou translúcida, não utilize 
o CD.

• Um CD novo poderá ter as extremidades 
irregulares nos perímetros interior e 
exterior. Se encontrar um CD nestas 
condições, poderá ser impossível 
reproduzi-lo no leitor de CD. 
Adicionalmente, o disco poderá não 
ejetar, resultando numa avaria. Remova 
as irregularidades com uma caneta ou 
um lápis conforme indicado na figura 
seguinte. Para retirar as irregularidades, 
use a parte lateral de uma caneta ou de 
um lápis, raspando-o contra o perímetro 
interior e/ou exterior.

• Quando conduzir em estradas 
irregulares, o som de reprodução 
pode saltar.

• Os CDs que possuam o logótipo 
indicado na ilustração podem ser 
reproduzidos. Não é possível 
reproduzir outros tipos de discos.

• Utilize discos que foram produzidos 
legitimamente. Se utilizar cópias 
ilegais de discos, o sistema poderá 
não funcionar corretamente.

• Quando pegar num CD, nunca toque na 
superfície de leitura. Pegue num CD 
agarrando a extremidade exterior ou 
a extremidade do orifício e a 
extremidade exterior.

• Não cole papel ou fita no CD. Evite 
riscar o verso do disco (lado sem 
etiqueta). O disco poderá não ejetar 
resultando numa avaria.

• O pó, as dedadas ou outra sujidade na 
superfície do disco podem diminuir a luz 
refletida da superfície do sinal, afetando 
assim a qualidade do som. Se o CD 
estiver sujo, limpe cuidadosamente com 
um pano suave a partir do centro do CD 
para a periferia.

Transparente



5-19

Características Interiores

Sistema de Áudio

• Não utilize produtos de limpeza ou 
produtos antiestáticos. Os químicos 
voláteis, como a benzina ou diluente, 
também podem danificar a superfície 
do CD e não devem ser utilizados. 
Não utilize qualquer produto ou 
material que possa danificar, deformar 
ou embaciar a superfície do CD.

• O leitor de CD ejeta o CD se este 
for introduzido ao contrário. CDs sujos 
e/ou defeituosos também poderão ser 
ejetados.

• Não introduza CDs de limpeza no 
leitor de CD.

• Não introduza nenhum disco com 
película ou capa descolada.

• Esta unidade poderá não reproduzir 
certos CD-R/CD-RWs produzidos em 
computador ou gravador de CD de 
áudio devido às características do 
disco, riscos, manchas, etc, ou devido 
a pó ou condensação na lente no 
interior da unidade.

• Os CD-R/CD-RWs expostos à luz solar 
direta ou a elevadas temperaturas 
poder-se-ão danificar.

• CD-R/CD-RWs com capacidade superior 
a 700 MB não podem ser reproduzidos.

• Esta unidade pode não ter capacidade 
para reproduzir certos discos gravados 
num PC, devido à aplicação utilizada 
(software de gravação). (Para mais 
informações, consulte a loja onde a 
aplicação foi comprada.)

• É possível que certos dados, tal como 
os títulos, gravados num CD-R/CD-
RW não possam ser visualizados 
quando estão a ser reproduzidos dados 
de áudio (CD-DA).

• O período desde o carregamento do 
CD-RW até ao início da reprodução é 
superior ao de um CD ou CD-R.

• Leia completamente o manual de 
instruções e os cuidados a ter com 
CD-R/CD-RWs.

• Não utilize CDs com película adesiva, 
parcialmente descolada, ou material 
adesivo que exceda os limites da etiqueta 
do CD. Adicionalmente, não utilize CDs 
com uma etiqueta de CD disponível no 
mercado afixada. O disco poderá não 
ejetar resultando numa avaria.

Sugestões de Utilização do MP3

Esta unidade reproduz ficheiros de 
extensão (.mp3) como ficheiros MP3.

Não utilize uma extensão de ficheiro de 
áudio em ficheiros que não sejam de 
áudio. Além disso, não altere a extensão 
do ficheiro de áudio. Caso contrário, 
a unidade não irá reconhecer o ficheiro 
corretamente resultando em ruído 
ou avaria.

NOTA

Este produto apenas contém uma 
licença para utilização privada, não 
comercial e não contém qualquer 
licença, nem implica o direito a utilizar 
este produto (com geração de receitas) 
em qualquer emissão sonora comercial 
(terrestre, satélite outros meios de 
comunicação), via internet, intranet e/ou 
via outras redes de comunicação ou em 
sistemas de distribuição de conteúdo 
eletrónico, como por exemplo serviços 
de transmissão de áudio pagos ou 
aplicações de transmissão de áudio sob 
solicitação. Para tal utilização é 
necessária uma licença independente. 
Para mais informações, por favor visite 
http://www.mp3licensing.com.

CUIDADO
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• Esta unidade suporta ficheiros 
MP3 gravados em CD-R/CD-RW/
CD-ROMs. 

• Quando atribuir um nome a um 
ficheiro MP3, adicione uma extensão 
do ficheiro MP3 (.mp3) após o nome 
do ficheiro.

• O número de caracteres indicado é 
limitado.

Glossário específico

MP3

Sigla de “MPEG Audio Layer 3”. 
Uma norma técnica para a compressão 
de áudio decidida pelo grupo de 
trabalho ISO*1 MPEG. A utilização do 
MP3 permite que os dados de áudio sejam 
comprimidos para aproximadamente um 
décimo da dimensão dos dados originais.

*1 International Organization for 
Standardization

Sugestões de Utilização do WMA

WMA é a abreviatura de Windows Media 
Audio, tratando-se do formato de áudio 
comprimido utilizado pela Microsoft.
Os dados de áudio podem ser criados e 
armazenados a uma taxa de compressão 
superior ao formato MP3.
Esta unidade reproduz ficheiros de 
extensão (.wma) como ficheiros WMA.

* Microsoft e Windows Media são 
marcas registadas da Microsoft 
Corporation U.S. nos Estados Unidos 
da América e noutros países.

• Os ficheiros WMA gravados sob 
especificações diferentes das indicadas, 
poderão não reproduzir normalmente 
ou os nomes de ficheiros ou de pastas 
poderão não ser indicados corretamente.

• A extensão de ficheiro poderá não 
ser fornecida dependendo do sistema 
operativo do computador, versão, 
software ou definições. Neste caso, 
adicione a extensão do ficheiro “.wma” 
no fim do nome do ficheiro e de 
seguida grave o CD.

Sugestões de Utilização do AAC
AAC é a abreviatura de Advanced Audio 
Coding, que é uma compressão de voz 
normalizada e estabelecida pelo grupo de 
trabalho (MPEG) do ISO*1. Os dados de 
áudio podem ser criados e armazenados a 
uma taxa de compressão superior ao 
formato MP3.
Esta unidade reproduz ficheiros de extensão 
(.aac/.m4a/.wav*2) como ficheiros AAC.
*1 International Organization for 

Standardisation
*2 Tipo C/Tipo D

Não utilize uma extensão de ficheiro de 
áudio em ficheiros que não sejam de 
áudio. Além disso, não altere a extensão 
do ficheiro de áudio. Caso contrário, 
a unidade não irá reconhecer o ficheiro 
corretamente resultando em ruído 
ou avaria.

Não utilize uma extensão de ficheiro de 
áudio em ficheiros que não sejam de 
áudio. Além disso, não altere a extensão 
do ficheiro de áudio. Caso contrário, 
a unidade não irá reconhecer o ficheiro 
corretamente resultando em ruído 
ou avaria.

CUIDADO

CUIDADO
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• Os ficheiros AAC gravados sob 
especificações diferentes das indicadas, 
poderão não reproduzir normalmente 
ou os nomes de ficheiros ou de pastas 
poderão não ser indicados corretamente.

• A extensão de ficheiro poderá não ser 
fornecida dependendo do sistema 
operativo do computador, versão, 
software ou definições. Neste caso, 
adicione a extensão do ficheiro “. aac”, 
“.m4a”, ou “.wav*2” no fim do nome do 
ficheiro e, de seguida, grave na memória.

*2 Tipo C/Tipo D

Sugestões de Utilização do 
Leitor de DVD

Fenómeno de condensação

Quando o veículo está frio, imediatamente 
após ter ligado o aquecimento, o DVD ou 
os componentes óticos (prisma e lente) no 
leitor de DVD podem ficar embaciados 
com condensação. Quando isto acontecer, 
o DVD é imediatamente ejetado quando 
inserido na unidade. Um DVD embaciado 
pode ser facilmente limpo com um pano 
macio. Os componentes óticos são limpos 
espontaneamente durante cerca de uma 
hora. Espere que o sistema normalize 
antes de tentar utilizar a unidade.

Operar o leitor de DVD

Deve ter em consideração as seguintes 
precauções.

• Não utilize DVDs deformados ou 
partidos. O disco poderá não ejetar 
resultando numa avaria.

• Não utilize discos não convencionais 
como por ex. em forma de coração, etc. 
O disco poderá não ejetar, resultando 
numa avaria.

• Se a parte de memória do DVD estiver 
transparente ou translúcida, não o utilize.

• Um DVD novo poderá ter as 
extremidades irregulares nos perímetros 
interior e exterior. Se encontrar um DVD 
nestas condições, poderá ser impossível 
reproduzi-lo no leitor de DVDs. 
Adicionalmente, o disco poderá não 
ejetar, resultando numa avaria. Remova 
as irregularidades com uma caneta ou 
um lápis conforme indicado na figura 
seguinte. Para retirar as irregularidades, 
use a parte lateral de uma caneta ou de 
um lápis, raspando-a contra o perímetro 
interior e/ou exterior do DVD.

Transparente
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• Quando conduzir em estradas 
irregulares, o som de reprodução 
pode saltar.

• Os DVDs que possuam o logótipo 
indicado na ilustração ou DVD-R/
DVD  R/DVD-RW/DVD  RW 
gravados com dados de vídeo 
(ficheiro DVD-Video/DVD-VR) 
podem ser reproduzidos.

• Utilize discos que foram produzidos 
legitimamente. Se utilizar cópias 
ilegais de discos, o sistema poderá não 
funcionar corretamente.

• Quando pegar num DVD, nunca toque 
na superfície de leitura. Pegue num 
DVD, agarrando a extremidade exterior 
ou a extremidade do orifício e a 
extremidade exterior.

• Não cole papel ou fita no DVD. 
Evite riscar o verso do disco (lado sem 
etiqueta). O disco poderá não ejetar 
resultando numa avaria.

• O pó, as dedadas ou outra sujidade na 
superfície do disco podem diminuir a luz 
refletida da superfície do sinal, afetando 
assim a qualidade do som. Se o DVD 
estiver sujo, limpe cuidadosamente com 
um pano suave a partir do centro do 
DVD para a periferia.

• Não utilize produtos de limpeza ou 
produtos antiestáticos. Os químicos 
voláteis, como a benzina ou diluente, 
também podem danificar a superfície 
do DVD e não devem ser utilizados. 
Não utilize qualquer produto ou 
material que possa danificar, deformar 
ou embaciar a superfície do DVD.

• O leitor de DVD ejeta o DVD se este 
for introduzido ao contrário. DVDs 
sujos e/ou defeituosos também poderão 
ser ejetados.

• Não introduza DVDs de limpeza no 
leitor de DVD.

• Não introduza nenhum disco com 
película ou capa descolada.

• Esta unidade poderá não reproduzir 
certos DVD-R/DVD  R/DVD-RW/
DVD  RWs produzidos em 
computador ou gravador de DVDs, 
devido às características do disco, 
riscos, manchas, sujidade, etc, ou 
devido a pó ou condensação na lente no 
interior da unidade.

• Guardar os DVDs no veículo exposto 
à luz solar direta ou a elevadas 
temperaturas pode danificar o DVD-R/
DVD  R/DVD-RW/DVD  RWs, 
impedindo a sua reprodução.
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• Esta unidade pode não ter capacidade 
para reproduzir certos discos gravados 
num PC, devido à aplicação utilizada 
(software de gravação). (Para mais 
informações, consulte a loja onde a 
aplicação foi comprada.)

• Leia o manual de instruções e 
precauções, na totalidade, para os 
DVD-R/DVD  R/DVD-RW/
DVD RWs.

• Não utilize DVDs com película adesiva, 
parcialmente descolada, ou material 
adesivo que exceda os limites da 
etiqueta do DVD. Adicionalmente, 
não utilize discos com uma etiqueta de 
DVD-R disponível no mercado afixada. 
O disco poderá não ejetar resultando 
numa avaria.

• As condições nas quais um vídeo DVD 
pode ser reproduzido podem ser pré-
determinadas conforme as intenções do 
criador de software do disco. As funções 
poderão não funcionar como o utilizador 
deseja porque este leitor de DVDs 
funciona conforme as intenções de 
design do criador do software. 
Consulte sempre as instruções que 
acompanham o DVD a ser reproduzido.

• Produzido mediante licença de Dolby 
Laboratories, Inc. Dolby e o símbolo 
duplo-D são marcas registadas de 
Dolby Laboratories.

NOTA

• Dados de vídeo (ficheiros Vídeo 
DVD/DVD-VR) gravados no DVD/
DVD-R/DVD  R/DVD-RW/
DVD  RW podem ser reproduzidos.

• Esta unidade é compatível para 
reprodução de DVD/DVD-R 
dual layer.

• O número da zona para esta unidade 
é [2] ou [3] (o número da zona 
depende do mercado).

• Os ficheiros DVD-Video/DVD-VR 
gravados sob especificações 
diferentes das indicadas, poderão 
não reproduzir normalmente ou os 
nomes de ficheiros ou de pastas 
poderão não ser indicados 
corretamente.
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Marca indicadora no disco

As marcas indicadas nos discos ou 
embalagens são as seguintes:

Glossário

Vídeo DVD

O Vídeo DVD é uma imagem de vídeo 
que armazena o padrão determinado por 
um fórum DVD.

“MPEG2”, é um padrão global, relativo às 
tecnologias de compressão digital, que foi 
adotado que comprime, em média, cerca de 
1/40 dos dados da imagem e armazena-os. 
Além disso, uma tecnologia de codificação 
de ritmo variável, que altera a quantidade 
de informação designada de acordo com o 
formato da imagem do ecrã, foi adotada. 
A informação áudio pode ser armazenada, 
utilizando o Dolby digital em vez do PCM 
(Modulação por Código de Pulso) e pode 
ser apreciado um áudio mais realista.
Além disso, várias funções suplementares 
tais como disponibilidade de multi-idiomas 
são fornecidas para um maior prazer.

DVD-VR

DVD-VR é a abreviatura de Formato de 
Gravação de Vídeo DVD; padrão de 
armazenamento de imagem de vídeo 
determinado pelo fórum DVD.

Multi-ângulo

Uma das funções do leitor de DVDs. 
Porque as cenas podem ser gravadas em 
múltiplos ângulos (posição da câmara), 
os utilizadores podem escolher o ângulo 
desejado.

Multi-idioma

Como uma função do leitor de DVD, 
o áudio ou as legendas para as mesmas 
imagens de vídeo podem ser armazenadas 
em vários idiomas e o idioma pode ser 
selecionado livremente.

Código de zona

Aos leitores de DVDs e discos são atribuídos 
códigos para cada zona de mercado e apenas 
discos produzidos para essa zona específica 
podem ser reproduzidos.
Um disco não pode ser reproduzido se 
o código de zona atribuído ao leitor não 
estiver indicado no disco.

Marca Significado

NTSC PAL

Indica um sistema de TV 
a cores 
(o sistema de transmissão 
depende do mercado).
Indica o número de 
faixas áudio.
O número indica o número 
de gravações áudio.
Indica o número de 
idiomas legendados.
O número indica o número 
de idiomas gravados.

Número de ângulos.
O número indica o número 
de ângulos gravados.

Indica os modos de ecrã 
que podem ser 
selecionados.
“16:9” indica o ecrã 
panorâmico e “4:3” indica 
o ecrã padrão.
Indica o código da zona 
na qual um disco pode ser 
reproduzido.
ALL indica a 
aplicabilidade global e 
um número indica a 
aplicabilidade baseada 
numa zona.
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Além disso, mesmo que o código de 
zona não se encontre indicado no disco, 
a reprodução do mesmo pode estar 
proibida conforme a zona. Neste caso, 
um disco pode não ser reproduzível neste 
leitor de DVD.

Sugestões de Utilização do OGG

OGG é o formato de compressão áudio 
para Xiph. Org Foundation.
Os dados de áudio podem ser criados e 
armazenados a uma taxa de compressão 
superior ao formato MP3.
Esta unidade reproduz ficheiros de 
extensão (.ogg) como ficheiros OGG.

• Os ficheiros OGG gravados sob 
especificações diferentes das indicadas, 
poderão não reproduzir normalmente 
ou os nomes de ficheiros ou de pastas 
poderão não ser indicados 
corretamente.

• A extensão de ficheiro poderá não ser 
fornecida dependendo do sistema 
operativo do computador, versão, 
software ou definições. Neste caso, 
adicione a extensão do ficheiro “.ogg” 
no fim do nome do ficheiro e de 
seguida grave o CD.

Sugestões de Utilização de 
Dispositivo USB

Esta unidade reproduz os seguintes 
ficheiros de áudio:

*1 Tipo C/Tipo D

Não utilize uma extensão de ficheiro 
de áudio em ficheiros que não sejam 
de áudio. Além disso, não altere a 
extensão do ficheiro de áudio. 
Caso contrário, a unidade não irá 
reconhecer o ficheiro corretamente 
resultando em ruído ou avaria.

CUIDADO

Extensão Reproduzir com 
esta unidade

.mp3 MP3
.wma WMA
.aac

AAC.m4a
.wav*1

.ogg*1 OGG

Não utilize uma extensão de ficheiro 
de áudio em ficheiros que não sejam 
de áudio. Além disso, não altere a 
extensão do ficheiro de áudio. 
Caso contrário, a unidade não irá 
reconhecer o ficheiro corretamente 
resultando em ruído ou avaria.

CUIDADO
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• Os ficheiros MP3/WMA/AAC/OGG*1 
gravados sob especificações diferentes 
das indicadas, poderão não reproduzir 
normalmente ou os nomes de ficheiros 
ou de pastas poderão não ser indicados 
corretamente.

*1 Tipo C/Tipo D

Sugestões de Utilização para 
o iPod

Esta unidade suporta a reprodução de 
ficheiros de música gravados num iPod.
iPod é uma marca registada da Apple Inc., 
nos Estados Unidos e noutros países.
O iPod pode não ser compatível conforme 
o modelo ou a versão OS. Neste caso, 
é apresentada uma mensagem de erro.

NOTA

• Dependendo do tipo e da condição 
da memória flash USB, poderá não 
ser possível efetuar a reprodução 
dos dados, mesmo que o ficheiro de 
áudio esteja em conformidade com 
a norma acima mencionada.

• Um ficheiro WMA/AAC protegido 
por direitos de autor não poderá ser 
reproduzido nesta unidade.

• A ordem dos dados de música 
armazenados neste dispositivo poderá 
variar da ordem de reprodução.

• Para evitar perder ou danificar os 
dados armazenados, recomendamos 
a realização de uma cópia de 
segurança dos dados.

• Se um dispositivo exceder o valor 
de corrente elétrica máximo de 
1.000 mA, poderá não operar ou 
recarregar quando for ligado.

• Não puxe um dispositivo USB 
para fora durante o modo USB 
(puxe apenas nos modos FM/AM 
radio ou CD).

• O dispositivo não irá funcionar se os 
dados e a palavra-passe estiverem 
protegidos.

• Retire o iPod quando não estiver em 
utilização. Como o iPod não foi 
concebido para suportar variações 
excessivas de temperatura, se for 
deixado no habitáculo, poderá sofrer 
danos ou a bateria poderá deteriorar-
se devido a uma temperatura ou 
humidade excessiva no habitáculo.

• A Mazda não poderá garantir a 
recuperação de quaisquer dados no 
iPod se estes se perderem quando 
estiver ligado à unidade.

• Se a bateria do iPod se deteriorar, 
poderá não ser possível recarregar o 
iPod nem reproduzir música quando 
for ligado à unidade.

• Tenha atenção para não entalar o 
cabo de ligação do iPod quando 
abrir/fechar a consola central.

• Para mais informações sobre a 
utilização do iPod, consulte o 
manual de instruções do iPod.

• Quando ligar o iPod a uma entrada 
USB, todos os comandos são 
efetuados a partir da unidade de 
áudio. Não é possível controlar o 
iPod através do mesmo.

CUIDADO
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NOTA

A unidade de áudio não poderá indicar 
imagens ou vídeos armazenados 
num iPod.
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1 ON-OFF/Volume/Controlo de Som............................................................... página 5-30
2 Relógio........................................................................................................... página 5-34
3 Operar o Rádio (Tipo A)................................................................................ página 5-36
4 Operar o Rádio (Tipo B)................................................................................ página 5-38
5 Operar o Leitor de CD ................................................................................... página 5-42
6 Entrada Auxiliar/USB.................................................................................... página 5-45
7 Indicações de Erro ......................................................................................... página 5-45

Sistemas de Áudio (Tipo A/Tipo B)

Tipo A (RDS não compatível) Tipo B (RDS compatível)
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ON-OFF/Volume/Controlo de Som

ON-OFF

Coloque a ignição na posição ACC 
ou ON. Para ligar o sistema de áudio, 
pressione o manípulo ON-OFF/Volume. 
Para desligar o sistema de áudio, 
pressione novamente o manípulo 
ON-OFF/Volume.

Regulação do volume

Para regular o volume, rode o manípulo 
ON-OFF/Volume. Para aumentar o 
volume, rode o manípulo ON-OFF/
Volume no sentido horário, para diminuir 
rode o manípulo no sentido anti-horário.

Controlo do som

1. Para selecionar a função, pressione o 
manípulo de controlo do som. A 
função selecionada será indicada.

2. Rode o manípulo de controlo do som 
para regular as funções selecionadas do 
seguinte modo:

 Manípulo de controlo do som Manípulo ON-OFF/Volume

Ecrã do sistema de áudio

A figura é um exemplo 
de uma unidade tipo A.
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*1 Tipo B
*2 Consoante o modelo, esta função pode 

não estar disponível.

AF (Configuração da Frequência 
Alternativa (AF)) (Tipo B)

A função AF do Sistema de Dados de 
Rádio (RDS) pode ser ligada ou desligada. 
Consultar Operar o Rádio (Tipo B) na 
página 5-38.

REG (Configuração de Programa 
Regional (REG)) (Tipo B)

A função REG do Sistema de Dados de 
Rádio (RDS) pode ser ligada ou desligada.
Consultar Operar o Rádio (Tipo B) na 
página 5-38.

ALC (Ajuste automático do volume)

O controlo automático do volume (ALC) 
varia automaticamente o volume do som de 
acordo com a velocidade do veículo. 
Quando maior a velocidade do veículo, 
maior será o volume do som. O ALC 
possui os modos ALC OFF e ALC LEVEL 
1 a 7. Em ALC LEVEL 7, a quantidade 
que o volume pode aumentar encontra-se 
no nível máximo. Selecione o modo de 
acordo com as condições de condução.

BEEP (Som do sistema de áudio)

A configuração para o som da operação 
ao pressionar e manter pressionado um 
botão, pode ser alterada. A configuração 
inicial está ON. Configure para OFF para 
retirar o som da operação.

Modo BT SETUP*

Música e outros dados de áudio, tais como 
voz gravada em dispositivos de áudio 
portáteis e telemóveis disponíveis no 
mercado que estejam equipados com a 
função Bluetooth®, podem ser escutados 
por transmissão sem-fios através dos 
altifalantes do veículo. Utilizando o modo 
BT SETUP, estes dispositivos podem ser 
programados na unidade Bluetooth® ou 
substituídos. 
Consulte Preparação do Bluetooth® 
(Áudio Tipo B) na página 5-92.

Indicação

Valor de configuração
Rodar no 
Sentido 

Anti-Horário

Rodar no 
Sentido 
Horário

AF*1 
(Configuração da 

frequência 
alternativa (AF))

Off On

REG*1 

(Configuração de 
programa regional 

(REG))

Off On

ALC 
(Ajuste automático 

do volume)

Diminuição do 
volume

Aumento do 
volume

GRAVES 
(Volume de som 

baixo)

Diminuir 
graves

Aumentar 
graves

AGUDOS 
(Sons agudos)

Diminuir 
agudos

Aumentar 
agudos

FADE 
(Equilíbrio do 

volume frente/trás)

Passar o som 
para a frente

Passar o som 
para trás

BAL 
(Equilíbrio do 

volume esquerda/
direita)

Passar o som 
para a esquerda

Passar o som 
para a direita

BEEP 
(Som do sistema de 

áudio)
Off On

BT SETUP*2 Seleção do modo
12Hr  24Hr 

(definição da hora 
12 Hr/24 Hr)

12Hr (A piscar) 24Hr (A 
piscar)

NOTA

Se não foi operado, durante vários 
segundos, o ecrã volta ao ecrã anterior. 
Para colocar a zeros as funções BASS, 
TREBLE, FADE e BALANCE, 
pressione o manípulo de controlo do 
som durante 2 segundos. A unidade irá 
emitir um sinal sonoro e será 
visualizado “CLEAR”.

*Alguns modelos.
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12Hr  24Hr (definição da hora 
12 Hr/24 Hr)

Para definir a indicação da hora entre 
12 e 24 horas, rode o manípulo de 
controlo do som.
Consulte Relógio na página 5-34.
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Relógio

Acertar o relógio

O relógio pode ser acertado em qualquer 
momento com a ignição na posição 
ACC ou ON.

1. Para acertar o relógio, pressione o 
botão ( ) durante 2 segundos até 
ouvir um sinal sonoro.

2. A hora atual do relógio piscará. 
Definição da indicação da hora

• Para acertar o relógio, pressione 
o botão de regulação das horas/
minutos (H, M) enquanto a 
indicação da hora atual do relógio 
está a piscar.

• Para avançar as horas, pressione o 
botão de regulação das horas (H). 
Para avançar os minutos, pressione o 
botão de regulação dos minutos (M).

3. Para ativar o relógio, pressione 
novamente o botão relógio ( ).

Reconfiguração do tempo

1. Pressione o botão do relógio ( ), 
durante cerca de 2 segundos, até ouvir 
um sinal sonoro.

2. Pressione o botão :00.

3. Quando o botão é pressionado, o tempo 
será configurado da seguinte forma: 
(Exemplo) 
12:01—12:29→12:00 
12:30—12:59→01:00

Botão para acertar as horas Botão :00
Botão para acertar os minutos

Manípulo de controlo 
do som

Ecrã do sistema de áudioBotão do relógio

A figura é um exemplo de 
uma unidade tipo A.

NOTA

• Quando o botão :00 é pressionado, 
a contagem dos segundos é iniciada 
a partir de “00”.

• Comutação da indicação do relógio 
entre 12 e 24 horas
Pressione o manípulo de controlo 
do som várias vezes até ser indicada 
a hora em 12 e 24 horas. Rode o 
manípulo de controlo do som em 
qualquer sentido, selecione a 
configuração desejada do relógio 
enquanto a indicação do relógio 
está a piscar.
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Operar o Rádio (Tipo A)

Ligar o rádio

Para ligar o rádio, pressione um botão de 
seleção de banda ( ).

Seleção de banda

Pressionando sucessivamente um botão de 
seleção de banda ( ) irá comutar a 
banda do seguinte modo: 
FM1→FM2→AM.

O modo selecionado será indicado.

Sintonização

O rádio possui os seguintes métodos de 
sintonização: Manual, Busca, Varrimento, 
Frequências Programadas e Memorização 
Automática. O modo mais fácil de 
sintonizar consiste na memorização das 
estações nas frequências programadas.

Sintonização manual

Para procurar frequências, rode o 
manípulo de sintonização manual.

Sintonização por busca
Para efetuar uma busca automática de 
uma frequência mais elevada ou mais 
baixa, pressione o botão de sintonização 
por busca ( , ).

Sintonização por varrimento
Pressione o botão ( ) para reproduzir 
automaticamente amostras de frequências 
fortes.
O varrimento é interrompido em cada 
estação durante 5 segundos. Para manter uma 
estação sintonizada, pressione novamente 
o botão ( ) durante este intervalo.
Sintonização por frequências programadas
Os 6 canais programados podem ser 
utilizados para armazenar 6 estações 
AM e 12 estações FM.
1. Para memorizar uma frequência 

selecione primeiro AM, FM1 ou FM2. 
Sintonize a estação desejada.

2. Pressione um botão de canal programado, 
durante 2 segundos, até ouvir um sinal 
sonoro. O número do canal ou a frequên-
cia da estação serão indicados. A estação 
será agora mantida na memória.

Botão de seleção de banda
Botão Scan 
(Varrimento)

Botões de sintonização 
por busca
Botões de canais 
programados

Botão de memorização automática

Manípulo de sintonização 
manual

Ecrã do sistema de áudio

NOTA

Se o sinal da emissão em FM enfra-
quecer, a receção irá automaticamente 
mudar de STEREO para MONO para 
reduzir o ruído.

NOTA

Se mantiver pressionado o botão, 
o sistema continuará a procurar uma 
frequência ininterruptamente.
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3. Repita esta operação para as outras 
estações e bandas que desejar 
armazenar. Para armazenar uma na 
memória, selecione AM, FM1 ou FM2 
e de seguida pressione o seu botão de 
canal programado. A frequência da 
estação ou o número do canal serão 
visualizados.

Sintonização por memorização 
automática

Esta função é especialmente útil quando 
conduzir em zonas onde as estações locais 
não são conhecidas.

Pressione e mantenha pressionado o botão 
de memorização automática ( ) 
durante 2 segundos até ouvir um sinal 
sonoro; o sistema irá varrer 
automaticamente e armazenar 
temporariamente até 6 estações com as 
frequências de sinal mais forte em cada 
banda selecionada naquela área.

Após a conclusão do varrimento, a estação 
com o sinal mais forte será sintonizada 
sendo visualizada a sua frequência. 
Pressione e liberte o botão de memorização 
automática ( ) para solicitar as 
estações armazenadas automaticamente. 
Será selecionada uma estação armazenada 
de cada vez; será visualizada a sua 
frequência e o respetivo número de canal.

NOTA

Se não for possível sintonizar nenhuma 
estação após as operações de 
varrimento, será visualizado “A”.
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Operar o Rádio (Tipo B)

Ligar o rádio

Para ligar o rádio, pressione um botão de 
seleção de banda ( ).

Seleção de banda

Pressionando sucessivamente um botão de 
seleção de banda ( ) irá comutar a 
banda do seguinte modo: 
FM1→FM2→MW/LW.

O modo selecionado será indicado.

Sintonização

O rádio possui os seguintes métodos de 
sintonização: Manual, Busca, Varrimento, 
Frequências Programadas e Memorização 
Automática. O modo mais fácil de 
sintonizar consiste na memorização das 
estações nas frequências programadas.

Sintonização manual

Para procurar frequências, rode o 
manípulo de sintonização manual.

Sintonização por busca

Para efetuar uma busca automática de 
uma frequência mais elevada ou mais 
baixa, pressione o botão de sintonização 
por busca ( , ).

Sintonização por varrimento

Pressione o botão ( ) para reproduzir 
automaticamente amostras de frequências 
fortes. O varrimento é interrompido em 
cada estação durante 5 segundos. 
Para manter uma estação sintonizada, 
pressione novamente o botão ( ) 
durante este intervalo.

Sintonização por frequências 
programadas

Os 6 canais programados podem ser 
utilizados para armazenar 6 estações 
MW/LW e 12 estações FM.

1. Para memorizar uma frequência 
selecione primeiro MW/LW, FM1 ou 
FM2. Sintonize a estação desejada.

Botão de seleção de banda

Botão Scan 
(Varrimento) Botão de informação de tráfego

Botões de sintonização 
por busca
Botões de canais 
programados

Manípulo de sintonização 
manual/controlo do áudio

Ecrã do sistema de áudio

Botões dos programas 
de informação

NOTA

Se o sinal da emissão em FM enfra-
quecer, a receção irá automaticamente 
mudar de STEREO para MONO para 
reduzir o ruído.

NOTA

Se mantiver pressionado o botão, o 
sistema continuará a procurar uma 
frequência ininterruptamente.
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2. Pressione um botão de canal 
programado durante 2 segundos até 
ouvir um sinal sonoro. O número do 
canal ou a frequência da estação serão 
indicados. A estação será agora 
mantida na memória.

3. Repita esta operação para as outras 
estações e bandas que desejar armazenar. 
Para armazenar uma na memória, 
selecione MW/LW, FM1 ou FM2 e de 
seguida pressione o seu botão de canal 
programado. A frequência da estação ou 
o número do canal serão visualizados.

Sistema de Dados de Rádio (RDS)

Frequência alternativa (AF)

Funções AF em estações FM. Para ligar 
o modo AF, pressione o manípulo de 
controlo do som, selecione o modo AF 
e será visualizado “AF”.
Se a receção de rádio da estação 
atual enfraquecer, o sistema passa 
automaticamente para uma estação 
alternativa.

Se desejar continuar a ouvir uma estação 
regional, para ligar o modo REG 
pressione o manípulo de controlo do som 
e selecione o modo REG. Será visualizado 
“REG ON”. Para cancelar o modo AF, 
pressione o manípulo de controlo do som 
e selecione o modo REG para o desligar. 
Será visualizado “REG OFF”.

Informação de tráfego (TA)

Se o botão de informação de tráfego ( ) 
for pressionado, a unidade passa para o 
modo TA, sendo visualizado “TA”.

Se for recebida uma emissão TA quando 
a unidade se encontra no modo TA, 
a emissão TA intercede mesmo quando 
são utilizadas outras funções (FM, CD, 
USB, iPod, AUX ou áudio BT) e é 
indicado “Traffic Info”.
Durante uma emissão TA, pressione o 
botão de informação de tráfego ( ) 
para terminar a emissão e voltar ao 
modo anterior.

Programa de informação (PTY)

Algumas estações FM transmitem 
códigos de programas. Estes códigos 
permitem encontrar rapidamente as 
estações alternativas que transmitem 
o mesmo código de programa.

Pressione o botão programa de 
informação ( , ) em modo FM. 
O código de programa e “PTY” serão 
visualizados durante a receção. Se não 
existir código de programa, será 
visualizado “None”.

(Para escolher um tipo de programa:)

1. Pressione o botão programa de 
informação ( , ) quando o código 
do programa for visualizado.

2. Efetue qualquer uma das seguintes 
operações:

• Pressione o botão de canal 
programado (1 a 6).

• Pressione o botão programa de 
informação ( , ).

(Para varrer programas de 
informação:)

1. Pressione o botão programa de 
informação ( , ) quando o código 
do programa for visualizado.

NOTA

O sistema de dados de rádio (RDS) 
não funciona se estiver fora da área 
de cobertura do sistema.
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2. Pressione o botão programa de 
informação ( , ) até ouvir um sinal 
sonoro. A unidade irá varrer emissões 
de rádio, se não encontrar nenhuma, 
será visualizado “Nothing” e a unidade 
voltará à banda previamente 
sintonizada.

(Para armazenar tipos de programas 
nos botões de canais programados:)

1. Pressione o botão programa de 
informação ( , ) quando o código 
do programa for visualizado.

2. Pressione o botão de programas de 
informação ( , ) e selecione 
um programa.

3. Quando o tipo de programa for indicado, 
pressione um botão de canal programado 
durante 2 segundos.

Emissão de emergência

Se for recebida uma emissão de 
emergência, esta emissão intercede 
mesmo quando são utilizadas outras 
funções (FM, CD, USB, iPod, AUX ou 
áudio BT) e é indicado “Alarm!”.

Quando a emissão de emergência 
terminar, a unidade voltará ao 
modo anterior.
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Operar o Leitor de CD

Carregamento do CD

Introduza o CD na ranhura com a etiqueta 
virada para cima. O mecanismo de 
carregamento automático irá introduzir 
o CD e iniciar a reprodução.

Ejeção do CD

Pressione o botão de ejeção do CD ( ) 
para ejetar o CD.

Reprodução

Pressione o botão de reprodução do CD 
( ) para iniciar a reprodução quando um 
CD estiver introduzido na unidade. 
Se não existir nenhum CD na unidade 
quando o botão de reprodução ( ) for 
pressionado, será visualizado “NO DISC” 
a piscar.

Pausa

Para interromper a reprodução, pressione 
o botão Reprodução/Pausa (5).
Para continuar a reprodução pressione 
novamente o botão.

Avanço rápido/Retroceder

Para avançar ao longo de uma faixa 
rapidamente, pressione e mantenha 
pressionado o botão ( ). Para retroceder ao 
longo de uma faixa rapidamente, pressione 
e mantenha pressionado o botão ( ).

Botão de reprodução de CD
Botão Scan (Varrimento)

Botão Text

Botão de faixa 
anterior/Retroceder

Botão faixa seguinte/Avanço 
rápido

Manípulo de seleção 
de ficheiro

Botão pasta seguinte

Botão pasta anterior

Ecrã do sistema de áudio

Botão de ejeção de CDs

Botão de reprodução aleatória Botão de Reprodução/Pausa
Botão de repetição da reprodução

A figura é um exemplo de 
uma unidade tipo A.

Ranhura de carregamento de CDs

Tipo Dados compatíveis

Leitor de CD de Áudio/
MP3/WMA/AAC

• Dados de áudio (CD-DA)

• Ficheiro MP3/WMA/AAC

NOTA

Se for introduzido um CD que contenha 
dados de áudio (CD-DA) e ficheiros 
MP3/WMA/AAC, a reprodução dos 
dois ou três tipos de ficheiros depende 
do modo de gravação do CD.

NOTA

Existe um certo período de tempo antes 
da reprodução ser iniciada enquanto 
o leitor lê os sinais digitais no CD.
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Busca de faixas

Para passar ao início da faixa seguinte, 
pressione o botão ( ) para cima ou rode 
o manípulo no sentido horário uma vez.
Para voltar ao início da faixa anterior, 
pressione o botão de faixa anterior ( ) 
ou rode o manípulo de seleção de ficheiro 
no sentido anti-horário alguns segundos 
após o início da reprodução.
Para voltar a reproduzir desde o início da 
faixa atual, pressione o botão de faixa 
anterior ( ) ou rode o manípulo de seleção 
de ficheiro no sentido anti-horário alguns 
segundos após o início da reprodução.

Busca de pasta (durante a reprodução 
de um CD de MP3/WMA/AAC)

Para passar à pasta anterior, pressione 
o botão ( ) para baixo ou pressione o 
botão ( ) para cima para avançar para 
a próxima pasta.

Varrimento de faixas

Durante a reprodução de um CD de áudio

Esta função ajuda-o a encontrar faixas 
num CD, reproduzindo cerca de 
10 segundos de cada faixa.
Pressione o botão ( ) durante a 
reprodução para iniciar a operação de 
reprodução por varrimento (o número da 
faixa pisca). Para cancelar a reprodução 
por varrimento, pressione novamente o 
botão ( ).

Durante a reprodução de um CD de 
MP3/WMA/AAC

Esta função ajuda-o a encontrar faixas 
numa pasta que está a ser utilizada 
atualmente, reproduzindo cerca de 
10 segundos de cada faixa. Pressione o 
botão ( ) durante a reprodução para 
iniciar a operação de reprodução por 
varrimento (o número da faixa pisca).
Para cancelar a reprodução por varrimento, 
pressione novamente o botão ( ).

Repetição da reprodução
Durante a reprodução de um CD de áudio
1. Para reproduzir a faixa atual 

repetidamente, durante a reprodução, 
pressione o botão de repetição (1). 
É visualizado “TRACK RPT” 
( é visualizado junto de RPT na 
parte inferior do ecrã).

2. Para cancelar a repetição da reprodução, 
pressione novamente o botão.

Durante a reprodução de um CD 
de MP3/WMA/AAC
(Repetição de faixa)
1. Para reproduzir a faixa atual 

repetidamente, durante a reprodução, 
pressione o botão de repetição (1). 
É visualizado “TRACK RPT” 
( é visualizado junto de RPT na 
parte inferior do ecrã).

2. Para cancelar a repetição da 
reprodução, pressione novamente 
o botão após 3 segundos.

(Repetição na pasta)
1. Para reproduzir as faixas 

repetidamente, na pasta atual, 
pressione o botão de repetição (1), 
durante a reprodução, de seguida 
pressione novamente o botão dentro de 
3 segundos. É visualizado “FOLDER 
RPT” (  é visualizado junto de RPT 
na parte inferior do ecrã).

2. Para cancelar a repetição da reprodução, 
pressione novamente o botão.

Reprodução aleatória
As faixas são selecionadas e reproduzidas 
aleatoriamente.

NOTA

Se a unidade for deixada no modo 
varrimento, a reprodução normal 
continuará a partir do ponto onde a 
função varrimento foi selecionada.
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Durante a reprodução de um CD 
de áudio

1. Para reproduzir aleatoriamente as faixas 
no CD, pressione o botão de reprodução 
aleatória (2), durante a reprodução. 
É visualizado “DISC RDM” 
( é visualizado junto de RDM 
na parte inferior do ecrã).

2. Para cancelar a reprodução aleatória, 
pressione novamente o botão.

Durante a reprodução de um CD de 
MP3/WMA/AAC

(Aleatoriedade na pasta)

1. Para reproduzir aleatoriamente as 
faixas na pasta, pressione o botão (2) 
durante a reprodução. É visualizado 
“FOLDER RDM” (  é visualizado 
junto de RDM na parte inferior do ecrã).

2. Para cancelar a reprodução aleatória, 
pressione novamente o botão após 
3 segundos.

(Aleatoriedade no CD)

1. Para reproduzir as faixas no CD 
aleatoriamente, pressione o botão 
de reprodução aleatória (2), durante 
a reprodução, de seguida pressione 
novamente o botão, dentro de 3 segundos. 
É visualizado “DISC RDM” (  é 
visualizado junto de RDM na parte 
inferior do ecrã).

2. Para cancelar a reprodução aleatória, 
pressione novamente o botão.

Comutação do ecrã

A informação visualizada no ecrã de 
áudio altera como em seguida, de cada 
vez que o botão texto ( ) for 
pressionado durante a reprodução.

CD de áudio

CD de MP3/WMA/AAC

Cursor do ecrã

Apenas podem ser visualizados 
13 caracteres em simultâneo. 
Para visualizar os restantes caracteres de 
um título extenso, pressione e mantenha 
pressionado o botão ( ). O ecrã rola 
os próximos 13 caracteres. Para voltar ao 
início do título, pressione e mantenha 
pressionado novamente o botão ( ) 
após visualizar os últimos 13 caracteres.

Botão Informação visualizada 
no ecrã de áudio
Número da faixa/
Tempo decorrido
Número da faixa
Nome da faixa

Nome do álbum

Nome do artista

Botão
Informação 

visualizada no ecrã de 
áudio

Número do ficheiro/
Tempo decorrido
Número da pasta/

Número do ficheiro
Nome do ficheiro

Nome da pasta
Nome do álbum
Nome da música
Nome do artista

NOTA

• Apenas a informação gravada no CD 
é visível no ecrã (como por exemplo 
o nome do artista, título da música).

• Esta unidade não poderá indicar 
alguns caracteres. Os caracteres que 
não poderão ser visualizados são 
preenchidos por um asterisco ( ).
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Indicação de mensagem

Se for visualizado “CHECK CD”, 
significa que existe alguma avaria no CD. 
Verifique a existência de danos, sujidade 
ou nódoas no CD, de seguida introduza-o 
corretamente. Se a mensagem aparecer 
novamente, insira outro CD em boas 
condições. Se a mensagem continuar 
a aparecer, consulte um reparador 
qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

Como utilizar a entrada 
auxiliar/USB

Para ouvir música através dos altifalantes 
do veículo, poderá ligar unidades de áudio 
portáteis à entrada auxiliar. 
Utilize um cabo com uma mini ficha 
estéreo sem impedância (3,5 ) 
disponível no mercado.
Para mais informações, consulte um 
reparador qualificado, recomendamos 
um Reparador Autorizado Mazda. 
Adicionalmente, poderá reproduzir áudio 
a partir da unidade de áudio do veículo, 
ligando um dispositivo USB ou um iPod 
à entrada USB.
Consulte modo AUX/USB/iPod na 
página 5-72.

Indicações de Erro

Se surgir, no ecrã de áudio, alguma 
mensagem de erro, procure a causa na 
tabela. Se não conseguir resolver o 
problema, consulte um reparador 
qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

NOTA

O número de caracteres indicado 
é limitado.

Indicação Causa Solução

CHECK CD

O CD foi 
carregado 
virado ao 
contrário

Carregue o CD 
corretamente. Se a 
indicação de erro 
persistir, consulte um 
reparador qualificado, 
recomendamos um 
Reparador Autorizado 
Mazda.

O CD está 
danificado

Carregue outro CD 
corretamente. Se a 
indicação de erro 
persistir, consulte um 
reparador qualificado, 
recomendamos um 
Reparador Autorizado 
Mazda.
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O Sistema de Áudio (Tipo C/Tipo D) possui três interfaces humanas diferentes.

• Interruptor multi-comando

• Painel tátil

• Reconhecimento da voz com o interruptor no volante e microfone

Operação do interruptor multi-comando

Operação do botão do volume

Pressione o botão do volume para ligar e desligar a função áudio MUTE (sem som).
Rode o botão para regular o volume. O volume aumenta quando se roda o botão no 
sentido horário e diminui quando se roda o mesmo no sentido anti-horário.

Sistemas de Áudio (Tipo C/Tipo D)

NOTA

A explicação das funções descritas, neste manual, podem diferir do verdadeiro 
funcionamento e os formatos dos ecrãs, botões, letras e caracteres visualizados 
podem também diferir do aspeto verdadeiro.
Além disso, dependendo das atualizações futuras de software, o conteúdo pode 
mudar sucessivamente sem aviso.

NOTA

Por razões de segurança, algumas operações encontram-se desativadas enquanto 
o veículo é conduzido.

Botão do volume
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Interruptores à volta do manípulo multi-comando

As seguintes operações podem ser efetuadas pressionando os interruptores à volta do 
manípulo multi-comando.

 : Apresenta o ecrã inicial.
 : Apresenta o menu Entretenimento.

 : Indica o ecrã de Navegação (Apenas veículos equipados com navegação). Para a 
operação do ecrã de Navegação, consulte o manual do sistema de navegação. O cartão SD 
para o sistema de navegação não foi inserido, a bússola, que indica a direção na qual o 
veículo se move, é visualizada.

 : Apresenta o ecrã de Favoritos. Pressão longa para gravar determinados itens em 
Favoritos. (Rádio, lista telefónica e destino do sistema de navegação podem ser 
programados.)

 : Volta ao ecrã anterior.

Operação do manípulo multi-comando

(Seleção dos ícones no ecrã)

1. Incline ou rode o manípulo multi-comando e mova o cursor para o ícone desejado.

2. Pressione o manípulo multi-comando para selecionar o ícone.

NAV PRESSIONAR

VOL
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Operação do painel tátil

NOTA

A operação de pressão longa do manípulo multi-comando também é possível para 
algumas funções.

Não pressione o ecrã com força nem com objetos afiados. Caso contrário, poderá 
danificar o ecrã.

NOTA

Por razões de segurança, a operação do painel tátil é desativada enquanto o veículo 
é conduzido.

CUIDADO
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Método de Operação Básico

TOCAR E TOCAR AO DE LEVE

1. Toque ou toque ao de leve no item indicado no ecrã.

2. A operação é iniciada e o próximo item é visualizado.

DESLIZAR

1. Toque no item de configuração que apresenta uma barra deslizante.

2. Toque na barra com o dedo e mova para o nível desejado.

Configurações

10:20
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PASSAR

1. Toque no ecrã com o dedo e mova para cima ou para baixo.

2. Os itens que não foram visualizados podem ser visualizados.

Volte ao ecrã anterior

Pressione .

Apresenta o ecrã inicial.

Pressione .

Ecrã inicial

Ícone Função
Aplicações
Informação como, por exemplo, consumo médio de combustível, manutenção e avisos 
podem ser verificados.
Conforme a versão e a especificação, a visualização do ecrã pode diferir.
Entretenimento
Opera o áudio tal como o rádio e CDs. A fonte áudio utilizada, mais recentemente, 
é apresentada. Uma fonte áudio que não possa ser utilizada, naquele momento, 
é ignorada e é apresentada a fonte de áudio anterior.
Para mudar a fonte de áudio, volte a selecionar o ícone .

Comunicação
Estão disponíveis as funções relacionadas Bluetooth®.

Navegação
O ecrã de navegação é visualizado (veículos com sistemas de navegação).
O cartão SD para o sistema de navegação não foi inserido, a bússola, que indica a 
direção na qual o veículo se move, é visualizada.
A bússola poderá não indicar o rumo correto quando o veículo está parado ou a circular 
a baixas velocidades.

Configurações
Menu de configuração geral (Tal como ecrã, som, segurança, Bluetooth® e Idioma).
Conforme a versão e a especificação, a visualização do ecrã pode diferir.
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Controlos Volume/Ecrã/Som

Regulação do volume

Rode o manípulo do volume do interruptor 
multi-comando. O interruptor do volume, 
no volante, também pode ser pressionado.

Configuração de visualização

Selecione o ícone  no ecrã inicial e 
visualize o ecrã das Configurações.
Selecione o separador  para 
selecionar o item que deseja alterar.

Desligar o ecrã/Relógio

O ecrã central pode ser desligado. 
Selecione  para desligar o ecrã.
Quando  
é selecionado, o ecrã central desliga-se 
e o relógio é visualizado.
O ecrã central pode ser novamente ligado 
da seguinte forma:

• Toque no ecrã central.

• Opere o interruptor multi-comando.

Configuração do ecrã (Modo) diurno/
noturno

O ecrã diurno ou noturno pode ser 
selecionado.

 : Comuta o ecrã automaticamente 
de acordo com a condição de iluminação 
dos faróis*1

 : Modo diurno do ecrã
 : Modo noturno do ecrã

*1 O ecrã está constantemente na 
visualização diurna quando a regulação 
da iluminação é cancelada.

Ajuste do brilho

Ajuste o brilho do ecrã central utilizando 
a barra.

Ajuste do contraste

Ajuste o contraste do ecrã central 
utilizando a barra.

Reconfiguração das definições do ecrã

Todos os valores de configuração do ecrã 
podem ser reconfigurados para os seus 
valores iniciais.

1. Selecione .

2. Selecione .

Controlo do som

Selecione o ícone  no ecrã inicial e 
visualize o ecrã das Configurações.

Interruptor do volume

Interruptor multi-comando Interruptores de controlo do sistema de áudio

Botão do volume

Ecrã

Desligar Ecrã
Desligar Ecrã e Mostrar Relógio

Auto

Dia

Noite

Reconfiguração

Sim
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Selecione o separador  para 
selecionar o item que deseja alterar.

*2 Sistema de áudio standard
*3 Sistema de Som Bose®

ALC (Ajuste automático do volume)

O controlo automático do volume (ALC) 
é uma característica que ajusta 
automaticamente o volume e a qualidade 
do som de acordo com a velocidade do 
veículo. O volume aumenta se a 
velocidade do veículo aumentar e diminui 
se a velocidade do veículo diminuir.

Centerpoint®*4 (Ajuste automático do 
nível circundante)

O Centrepoint® deixa os proprietários do 
veículo desfrutar de uma experiência de 
som surround Bose® a partir dos seus 
CDs e MP3s.

Concebido especialmente para cumprir 
a exigência única de reproduzir som 
surround num veículo.
Converte sinais estéreo em múltiplos 
canais permitindo uma maior precisão 
aquando da reprodução do som.
Um algoritmo aperfeiçoado para criar, 
em simultâneo, um campo acústico mais 
amplo, mais vasto.
*4 Centerpoint® é uma marca registada 
de Bose Corporation.

AudioPilot®*5 (Ajuste automático do 
volume)

Ao conduzir, o ruído de fundo pode 
interferir com a apreciação da música.
A tecnologia de compensação de ruído 
AudioPilot® ajusta, continuamente, 
a música para compensar o ruído de fundo 
e a velocidade do veículo.
Apenas reage a fontes de ruído constantes 
e não intermitente, tal como lombas.
Um algoritmo aperfeiçoado permite uma 
compensação, mais rápida e eficaz, para 
situações incomuns, tais como condução 
em estradas muito irregulares ou a alta 
velocidade.
*5 AudioPilot® é uma marca registada de 
Bose Corporation.

Indicação Valor de configuração

Graves
(Volume de som 
baixo)

 Lado: Melhoria do 
volume de som baixo

 Lado: Melhoria do 
volume de som baixo

Agudos
(Sons agudos)

 Lado: Melhoria dos 
agudos

 Lado: Redução dos 
agudos

Fade
(Equilíbrio do 
volume Frente/Trás)

Frente: Reforço do volume 
dos altifalantes dianteiros
Atrás Reforço do volume 
dos altifalantes traseiros

Equilíbrio
(Equilíbrio do 
volume esquerda/
direita)

Direita: Reforço do volume 
do altifalante direito
Esquerda: Reforço do 
volume do altifalante 
esquerdo

ALC*2

(Ajuste automático 
do volume)

Off/Ajuste em sete níveis

Centerpoint®*3

(Ajuste automático 
do nível circundante)

On/Off

AudioPilot®*3

(Ajuste automático 
do volume)

On/Off

Sinal sonoro
(Som do sistema 
de áudio)

On/Off

Som
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Operar o Rádio (Tipo C)

Ligar o rádio

Selecione o ícone  no ecrã inicial e visualize o ecrã Entretenimento. Ao selecionar a 
rádio desejada, os seguintes ícones estão indicados na parte inferior do ecrã central.
Rádio AM/FM

Ícone Função

Apresenta o menu Entretenimento. Utilize o interruptor para uma fonte áudio diferente.

Apresenta a lista de estações.
Selecione  para visualizar as frequências de até dez estações de 
rádio na lista de memorizações automáticas.
Selecione a frequência desejada.

Apresenta a lista de Favoritos. Pressão longa para gravar a estação de rádio 
atualmente transmitida.

Pode pesquisar estações de rádio recetíveis.
O varrimento é interrompido em cada estação durante cinco segundos.
Volte a selecionar para continuar a receber a estação de rádio.
Pode alterar a frequência de rádio manualmente.
Rode o manípulo multi-comando, deslize o ecrã ou toque na frequência de rádio.
Pressione  ou  para alterar a frequência de rádio, um passo de cada vez.
Quando  ou  é pressionado de forma prolongada, a frequência de rádio muda 
continuamente. Pára quando retira a sua mão do ícone ou do manípulo multi-comando.

Seleção da estação de rádio automática.
Quando é pressionado de forma prolongada, a frequência de rádio muda continuamente. 
Pára quando retira a sua mão do ícone ou do manípulo multi-comando.

Apresenta as configurações de som para regular o nível de qualidade do áudio.
Consulte Controlos Volume/Ecrã/Som na página 5-51.

Atualização da Lista de Estações
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Sistema de Áudio

Rádio de Favoritos

Estações selecionadas podem ser 
registadas para operação conveniente. 
Podem ser registadas até 50 estações. 
A lista de Favoritos é comum da rádio 
AM e FM.

Registo nos Favoritos

Pressão longa no ícone  para registar a 
estação de rádio atual. O registo também 
pode ser efetuado utilizando o seguinte 
procedimento.

1. Selecione o ícone  para visualizar 
a lista dos Favoritos.

2. Selecione .

3. Selecione .

4. A estação é acrescentada na parte 
inferior da lista de Favoritos.

Selecionar a estação de rádio a partir 
dos Favoritos

1. Selecione o ícone  para visualizar 
a lista dos Favoritos.

2. Selecione o nome da estação de rádio 
ou a frequência da rádio para sintonizar 
na estação de rádio.

Eliminar dos Favoritos

1. Selecione o ícone  para visualizar 
a lista dos Favoritos.

2. Selecione .

3. Selecione .

4. Selecione a estação de rádio ou 
frequência da rádio que deseja eliminar.

5. Selecione .

Alterar a ordem da lista de Favoritos

1. Selecione o ícone  para visualizar 
a lista dos Favoritos.

2. Selecione .

3. Selecione .

4. Selecione a estação de rádio ou a 
frequência de rádio. A estação de rádio 
selecionada pode ser deslocada.

5. Deslize a estação de rádio ou mova-
a utilizando o interruptor multi-
comando, em seguida selecione .

NOTA

Se a bateria estiver desligada, a sua 
lista de Favoritos não será eliminada.

Acrescentar/Editar Favoritos de Rádio

Acrescentar <estação ativa>

Acrescentar/Editar Favoritos de Rádio

Eliminar

Eliminar

Acrescentar/Editar Favoritos de Rádio

Deslocar

OK
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Sistema de Áudio

Operar o Rádio (Tipo D)

Ligar o rádio

Selecione o ícone  no ecrã inicial e visualize o ecrã Entretenimento. Ao selecionar 
a rádio desejada, os seguintes ícones estão indicados na parte inferior do ecrã central.
Rádio AM/FM

Ícone Função

Apresenta o menu Entretenimento. Utilize o interruptor para uma fonte áudio diferente.

Apresenta a lista de estações de rádio RDS recetível (Apenas FM).

Apresenta a lista das estações (Apenas AM).
Selecione  para visualizar as frequências de até dez estações 
de rádio na lista de memorizações automáticas.
Selecione a frequência desejada.

Apresenta a lista de Favoritos. Pressão longa para gravar a estação de rádio 
atualmente transmitida.

Pode pesquisar estações de rádio recetíveis.
O varrimento é interrompido em cada estação durante cinco segundos.
Volte a selecionar para continuar a receber a estação de rádio.
Pode alterar a frequência de rádio manualmente.
Rode o manípulo multi-comando, deslize o ecrã ou toque na frequência de rádio.
Pressione  ou  para alterar a frequência de rádio, um passo de cada vez.
Quando  ou  é pressionado de forma prolongada, a frequência de rádio muda 
continuamente. Pára quando retira a sua mão do ícone ou do manípulo multi-comando.

Comuta o modo TA on e off.

Seleção da estação de rádio automática.
Quando é pressionado de forma prolongada, a frequência de rádio muda 
continuamente. Pára quando retira a sua mão do ícone ou do manípulo multi-comando.

Apresenta o ecrã das configurações FM (Apenas FM).
On/Off da frequência alternativa e bloqueio da região pode ser definido.

Apresenta as configurações de som para regular o nível de qualidade do áudio.
Consulte Controlos Volume/Ecrã/Som na página 5-51.

Atualização da Lista de Estações
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Sistema de Áudio

Rádio de Favoritos

Estações selecionadas podem ser 
registadas para operação conveniente. 
Podem ser registadas até 50 estações. 
A lista de Favoritos é comum à rádio AM, 
FM e DAB.

Registo nos Favoritos

Pressão longa no ícone  para registar a 
estação de rádio atual. O registo também 
pode ser efetuado utilizando o seguinte 
procedimento.

1. Selecione o ícone  para visualizar 
a lista dos Favoritos.

2. Selecione .

3. Selecione .

4. A estação é acrescentada na parte 
inferior da lista de Favoritos.

Selecionar a estação de rádio a partir 
dos Favoritos

1. Selecione o ícone  para visualizar 
a lista dos Favoritos.

2. Selecione o nome da estação de rádio 
ou a frequência da rádio para sintonizar 
na estação de rádio.

Eliminar dos Favoritos

1. Selecione o ícone  para visualizar a 
lista dos Favoritos.

2. Selecione .

3. Selecione .

4. Selecione a estação de rádio ou 
frequência da rádio que deseja 
eliminar.

5. Selecione .

Alterar a ordem da lista de Favoritos

1. Selecione o ícone  para visualizar 
a lista dos Favoritos.

2. Selecione .

3. Selecione .

4. Selecione a estação de rádio ou a 
frequência de rádio. A estação de rádio 
selecionada pode ser deslocada.

5. Deslize a estação de rádio ou mova-a 
utilizando o interruptor multi-
comando, em seguida selecione .

Sistema de Dados de Rádio (RDS)

Frequência alternativa (AF)

Funções AF em estações FM. Ligue o 
modo AF. Se a receção de rádio da 
estação atual enfraquecer, o sistema 
passa automaticamente para uma 
estação alternativa.
Se desejar continuar num programa 
regional, ligue o modo bloqueio de 
Região (REG).

Comutação do AF/REG

Selecione o ícone , durante o modo 
FM, para comutar para o ecrã de 
configurações FM. É possível comutar 
o AF/REG do seguinte modo:
(Modo AF on/off)
Selecione On/Off no ecrã de 
configurações FM.
(Modo REG on/off)
Enquanto o modo AF está ligado, 
selecione On/Off.

NOTA

Quando o ícone  ou  é selecionado 
enquanto o FM está selecionado, cada 
programa é selecionado.

NOTA

Se a bateria estiver desligada, a sua 
lista de Favoritos não será eliminada.

Acrescentar/Editar Favoritos de Rádio

Acrescentar <estação ativa>

Acrescentar/Editar Favoritos de Rádio

Eliminar

Eliminar

Acrescentar/Editar Favoritos de Rádio

Deslocar

OK
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Sistema de Áudio

Informação de tráfego (TA)
Selecione o ícone , durante a receção de 
FM/AM, para comutar para o modo TA.
Se for recebida uma emissão TA quando 
a unidade se encontra no modo TA, 
a emissão TA intercede mesmo quando 
são utilizadas outras funções (FM, CD, 
USB, AUX, áudio BT, rádio Aha™ 
ou rádio Stitcher™) e é indicado 
“Informação de Tráfego”.
Se for recebido um TA no ecrã de 
Entretenimento,  é indicado no ecrã. 
Selecione  para cancelar a receção de 
TA e voltar ao modo stand-by de receção 
de TA. Se for recebido um TA noutro ecrã 
que não seja o ecrã de Entretenimento, os 
ecrãs de seleção para , , e 

 são indicados no ecrã. Se  for 
selecionado, o ecrã de seleção desliga 
quando é recebido um TA, enquanto 
continua a receber TAs.

Seleção da Lista de Estações
É apresentada a lista de estações de 
rádio RDS recetíveis. Poderá facilmente 
selecionar a estação que deseja ouvir a 
partir da lista. Se não estiver disponível 
um nome de estação de rádio, a frequência 
será indicada. Além disso, as estações de 
rádio que tenham sido programadas 
para um código de Género (Tipos de 
programas como Rock, Notícias, entre 
outros) também podem ser apresentadas 
separadamente por categoria.

1. Selecione o ícone  para visualizar 
a lista das estações de rádio.

2. Selecione o nome da estação de rádio 
ou a frequência da rádio para sintonizar 
na estação de rádio.

(Selecionar o Género)

1. Selecione  no ecrã da lista de 
estações para visualizar o ecrã da 
lista de géneros.

2. Selecione o género para visualizar a 
respetiva lista de estações de rádio.

NOTA

Poderá demorar algum tempo a indicar 
a lista de estações consoante as 
condições de receção.

Cancelar

Cancelar

TA Off Cancelar

Fechar Fechar

NOTA

Apenas pode ser selecionado um Género.

Género
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Sistema de Áudio

Funcionamento do Rádio de Transmissão de Áudio Digital (Tipo D)*

O que é o Rádio DAB?

O rádio DAB é um sistema de transmissão digital para rádio.
O rádio DAB proporciona uma fonte de som de rádio de elevada qualidade utilizando 
uma função de comutação automática de frequências em zonas transfronteiriças.
Ao visualizar o texto do rádio, as informações, tais como nome da música e nome do 
artista, podem ser visualizadas.

Ligar o rádio

1. Selecione  no ecrã inicial e visualize o ecrã Entretenimento.

2. Selecione , os seguintes ícones são visualizados na parte inferior do ecrã.

Ícone Função

Apresenta o menu Entretenimento. Utilize o interruptor para uma fonte áudio diferente.

Apresenta a lista de estações (conjunto e estação).
Selecione  para visualizar a lista de estações.
Selecione  para selecionar o conjunto que deseja visualizar.
Apresenta a lista de favoritos. Pressione e mantenha pressionado para guardar 
a estação atualmente sintonizada na lista de favoritos.
Consulte Operar o Rádio (Tipo D) na página 5-55.
Pesquisa a estação que deseja a partir da lista de estações.
Sintoniza para cada estação na lista de estações durante 10 segundos.
Selecione novamente quando a sua estação for sintonizada.

NOTA
Se a lista de estações não estiver disponível, comuta para o ecrã atualizado da lista de 
estações. Atualize a lista de estações.

Comuta o modo TA on e off.
Consulte Operar o Rádio (Tipo D) na página 5-55.

Regressa à estação anterior.
Pressione e mantenha pressionado para regressar à estação no topo no conjunto anterior.

Vai para estação seguinte.
Pressione e mantenha pressionado para passar à estação no topo no conjunto seguinte.

Apresenta o ecrã de configurações de rádio DAB.

Apresenta as configurações de som para regular o nível de qualidade do áudio.
Consulte Controlos Volume/Ecrã/Som na página 5-51.

Atualização da Lista

Selecionar Conjunto

*Alguns modelos.
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Sistema de Áudio

Exemplo de utilização (Atualizar lista 
de estações e escutar rádio DAB)

1. Selecione o ícone  e visualize 
o ecrã seguinte.

2. Selecione  para visualizar 
a lista de estações.

3. Selecione  para selecionar 
o conjunto que deseja visualizar.

4. Selecione a estação desejada para 
iniciar a receção de rádio.

Configurações do rádio DAB

1. Selecione o ícone  enquanto utiliza 
o rádio DAB.

2. Selecione o item desejado e efetue 
a configuração. 
Os itens que podem ser configurados 
são os seguintes:

Rádio DAB

Lista de Estações

Atualização da Lista

Selecionar Conjunto

Nome do Conjunto A

Nome da Estação 1

Nome da Estação 2

10:20

Atualização da Lista

Selecionar Conjunto

Item Configuração Função

Configurações 
de BANDA

BandaIII/
Banda L/
Ambas

A banda de 
frequência pode 
ser alterada.

DAB-FM 
Link On/Off

On: Se a condição 
da receção for má, 
é pesquisada e 
comutada para uma 
estação FM que 
esteja a fornecer a 
mesma transmissão.

DAB-DAB 
Link On/Off

On: Se a condição 
da receção for má, 
é pesquisada e 
comutada para uma 
estação DAB que 
esteja a fornecer a 
mesma transmissão.

Texto do 
Rádio

On/Off
On: O texto do 
rádio é visualizado.

NOTA

• O texto do rádio pode não ser 
visualizado consoante a estação 
de rádio.

• O texto do rádio pode não ser 
visualizado no modo DAB-FM.

• Se não existir sinal de rádio DAB, 
é visualizado “Sinal Perdido” no 
ecrã. Altere o conjunto ou estação 
de rádio, ou efetue a atualização 
da lista de estações.
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Sistema de Áudio

Operar o Leitor de CD

Carregamento do CD

Introduza o CD na ranhura com a etiqueta 
virada para cima. O mecanismo de 
carregamento automático irá introduzir 
o CD e iniciar a reprodução.

Ejeção do CD

Pressione o botão de ejeção do CD ( ) 
para ejetar o CD.

Ranhura de carregamento de CDsBotão de ejeção de CDs

Tipo Dados compatíveis
Leitor de CD de 
Áudio/MP3/
WMA/AAC

• Dados de áudio (CD-DA)

• Ficheiro MP3/WMA/AAC

NOTA

Se for introduzido um CD que contenha 
dados de áudio (CD-DA) e ficheiros 
MP3/WMA/AAC, a reprodução dos 
dois ou três tipos de ficheiros depende 
do modo de gravação do CD.

NOTA

Existe um certo período de tempo antes 
da reprodução ser iniciada enquanto 
o leitor lê os sinais digitais no CD.
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Sistema de Áudio

Reprodução

Selecione o ícone , no ecrã inicial, com um CD inserido e visualize o ecrã 
Entretenimento. Quando  é selecionado, os seguintes ícones são indicados na parte 
inferior do ecrã central.

Ícone Função

Apresenta o menu Entretenimento. Utilize o interruptor para uma fonte áudio diferente.

(CD de música)
Apresenta a lista de faixas do CD.
Selecione a faixa que deseja reproduzir.
(CD MP3/WMA/AAC)
Apresenta a pasta do nível superior/lista de ficheiros.
Selecione a pasta que deseja selecionar.
Os ficheiros na pasta selecionada são indicados.
Selecione o ficheiro que deseja reproduzir.
(Apenas CDs MP3/WMA/ACC)
Apresenta a lista de ficheiros da pasta que está a ser atualmente reproduzida.
Selecione a faixa que deseja ouvir.
(CD de música)
Volta a reproduzir a faixa que está a ser atualmente reproduzida repetidamente.
Volte a selecioná-la para cancelar.
(CD MP3/WMA/AAC)
Volta a reproduzir a faixa que está a ser atualmente reproduzida repetidamente.
Quando selecionadas de novo, as faixas, na pasta, são reproduzidas repetidamente.
Volte a selecioná-la para cancelar.
(CD de música)
Reproduz faixas do CD por ordem aleatória.
Volte a selecioná-la para cancelar.
(CD MP3/WMA/AAC)
Reproduz faixas da pasta por ordem aleatória.
Quando selecionadas de novo, as faixas, no CD, são reproduzidas por ordem aleatória.
Volte a selecioná-la para cancelar.
(CD de música)
O início de cada faixa, num CD, é reproduzida para ajudar na procura da faixa desejada.
Quando selecionada de novo, a operação é cancelada e a faixa que está a ser reproduzida 
atualmente continua.
(CD MP3/WMA/AAC)
O início de cada faixa, numa pasta, é reproduzida para ajudar na procura da faixa 
desejada.
Quando selecionada de novo, a operação é cancelada e a faixa que está a ser reproduzida 
atualmente continua.

Se o áudio for operado durante o varrimento-reprodução, a faixa a ser varrida-
reproduzida é reproduzida normalmente. De seguida, a operação áudio é efetuada.
Se for selecionada, com alguns segundos de reprodução, a faixa anterior é selecionada.
Se passaram mais segundos de reprodução, a faixa que está a ser reproduzida atualmente 
é novamente reproduzida do início.
Pressão longa para retrocesso rápido. Pára quando retira a sua mão do ícone ou do 
manípulo multi-comando.
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Sistema de Áudio

Exemplo de utilização (Ao procurar 
uma faixa a partir do nível superior de 
um CD MP3/WMA/AAC)

1. Selecione o ícone  e visualize a lista 
de ficheiros/pasta no nível superior.

2. Quando a pasta é selecionada, as listas 
de ficheiros/pastas na pasta são 
apresentadas.

3. Selecione a faixa desejada.

Reproduz um CD. Quando selecionada de novo, a reprodução é interrompida 
temporariamente.

Avança para o início da próxima faixa.
Pressão longa para avanço rápido. Pára quando retira a sua mão do ícone ou do manípulo 
multi-comando.

Apresenta as configurações de som para regular o nível de qualidade do áudio.
Consulte Controlos Volume/Ecrã/Som na página 5-51.

NOTA

• Selecione  para deslocar para 
uma pasta num nível superior.

• O aspeto dos ícones repeat e shuffle 
muda conforme o tipo de operação 
em que a função é utilizada.

Ícone Função

CD 10:20
DiscO

Nome da Pasta A

Nome da Pasta B

Nome da Pasta C

Nome do Ficheiro de Áudio 1

Nome do Ficheiro de Áudio 2
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Sistema de Áudio

Operar o Leitor de Disco Digital Versátil (DVD)*

Carregamento do DVD

Introduza o DVD na ranhura com a 
etiqueta virada para cima. O DVD é 
inserido automaticamente e o ecrã do 
menu principal do disco de DVD e o 
controlador são visualizados.

Ejeção do DVD

Pressione o botão de ejeção do DVD ( ) 
para ejetar o DVD.

Ranhura do DVDBotão de ejeção de DVDs

Tipo Dados compatíveis
DVD 
Leitor de VÍDEO/
DVD-VR

Ficheiro de VÍDEO DVD/
DVD VR

NOTA

Existe um certo período de tempo, 
antes da reprodução ser iniciada, 
enquanto o leitor lê os sinais digitais 
no DVD.

*Alguns modelos.
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Sistema de Áudio

Reprodução

Selecione o ícone , no ecrã inicial, com um DVD inserido e visualize o ecrã 
Entretenimento. Quando  é selecionado, o ecrã do menu principal do DVD e o 
controlador são visualizados.
Ao iniciar a reprodução, operando o controlador, são visualizados os seguintes ícones, no 
fundo do ecrã.

Ícone Função

Apresenta o menu Entretenimento. Utilize o interruptor para uma fonte áudio diferente.

Regressa ao ecrã do menu do DVD.

Regressa ao início do capítulo anterior, se o ícone for selecionado, em poucos 
segundos, após a reprodução do presente capítulo ter início.
Regressa ao início do capítulo atual, se o ícone for selecionado, em poucos segundos, 
após a reprodução do presente capítulo ter início.
Pressão longa, durante a reprodução, para retrocesso rápido.
Pressão longa, durante a pausa, para reproduzir ao contrário, em câmara lenta. Pára 
quando retira a sua mão do ícone ou do manípulo multi-comando.

Reproduz o DVD. Selecione de novo para fazer uma pausa na reprodução.

Avança para o início do próximo capítulo. 
Pressão longa, durante a reprodução, para avanço rápido.
Pressão longa, durante a pausa, para reproduzir em câmara lenta. Pára quando retira a 
sua mão do ícone ou do manípulo multi-comando.

Altera o ângulo da câmara cada vez que o ícone é selecionado (apenas DVDs 
utilizáveis).

Comuta para visualização/não visualização das legendas (apenas DVDs utilizáveis).

Altera a configuração do controlo parental.
São possíveis as alterações de configurações de código PIN e nível de controlo 
parental.
Faz pausa na reprodução e apresenta o ecrã de configuração do DVD.
Selecione  para regular a qualidade do som.
Consulte Controlos Volume/Ecrã/Som na página 5-51.
Selecione  para alterar a proporção do ecrã (proporção horizontal para 
vertical do ecrã). Estão disponíveis ecrã panorâmico 16:9, Letterbox 4:3 e Pan-scan 4:3.

Regula o ecrã.
Apresenta o ecrã de configuração do vídeo, no fundo do ecrã.

Configurações Áudio

Proporção do Ecrã
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Configurar as funções do DVD

Podem ser efetuadas as configurações de 
proporção do ecrã e qualidade do som.

Configurar a qualidade do som

1. Selecione o ícone .

2. Selecione  para regular a 
qualidade do som.

3. Consulte Controlos Volume/Ecrã/
Som na página 5-51.

Configurar a proporção do ecrã

1. Selecione o ícone .

2. Selecione .

3. Selecione a proporção do ecrã 
desejada.

Configurar a qualidade da imagem

Brilho, contraste, tom, densidade da cor 
podem ser regulados.

Quando o ícone  é selecionado, 
os seguintes separadores são visualizados 
no fundo do ecrã.

Como utilizar a entrada 
auxiliar/USB

Para ouvir música através dos altifalantes 
do veículo, poderá ligar unidades de áudio 
portáteis à entrada auxiliar.
Utilize um cabo com uma mini ficha 
estéreo sem impedância (3,5 ) disponível 
no mercado.
Adicionalmente, poderá reproduzir áudio 
a partir da unidade de áudio do veículo, 
ligando um dispositivo USB ou um iPod 
à entrada USB.
Consulte modo AUX/USB/iPod na 
página 5-72.

NOTA

• Por razões de segurança, as imagens 
não são visualizadas enquanto 
o veículo é conduzido.

• Deslize o  do controlador para 
deslocar o controlador.

• Se o modo for comutado para o 
modo DVD, uma vez a reprodução 
do DVD interrompida, a reprodução 
inicia-se sem a visualização do ecrã 
do menu do DVD.

Configurações Áudio

Proporção do Ecrã

Patilha Função
O brilho do ecrã pode ser 
regulado utilizando a barra.
O contraste do ecrã pode 
ser regulado utilizando 
a barra.
A tonalidade da cor do ecrã 
pode ser regulada 
utilizando a barra.
A cor do ecrã pode ser 
regulada utilizando a barra.
As configurações do ecrã 
podem ser repostas nos 
valores iniciais.
Selecione .

Brilho

Contraste

Tom

Cor

Reconfiguração

Reconfiguração
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Configurações

NOTA

Conforme a versão e a especificação, a visualização do ecrã pode diferir.
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Selecione o ícone  no ecrã inicial e visualize o ecrã das Configurações.
Comute o separador e selecione o item da configuração que deseja alterar.
Poderá personalizar as definições no ecrã de configuração da seguinte forma:

Patilha Item Função
Ecrã Consulte Controlos Volume/Ecrã/Som na página 5-51.

Segurança

Sistema de Assistência ao 
Reconhecimento da Distância
SBS/SCBS
Outro

Consulte Características de Personalização na 
página 9-12.

Som Consulte Controlos Volume/Ecrã/Som na página 5-51.

Relógio

Acertar Relógio

Indica as horas definidas atualmente.
Pressione  para avançar horas/minutos e 
selecione  para mover horas/minutos para trás.
O AM/PM apenas pode ser selecionado no ecrã 
do relógio de 12 horas.

GPS Sync Quando ON estiver selecionado, “Acertar Relógio” 
é desativado.

Formato Tempo Comutação da indicação do relógio entre 12 e 
24 horas.

Seleção do fuso horário Seleciona o fuso horário.

Definição do Horário de Verão
Ativa//desativa o horário de verão.
Quando ativado, o relógio avança 1 hora. 
Quando desativado, retorna à hora normal.

Veículo

Limpa para-brisas com Sensor 
de Chuva
Fecho das Portas
Outro

Consulte Características de Personalização na 
página 9-12.

Dispositivos

Bluetooth® Consulte Preparação do Bluetooth® 
(Áudio Tipo C/Tipo D) na página 5-109.

Wi-Fi
O Wi-Fi™ é utilizado para obter a função Navi 
POI/Real Time Traffic (Tal como preço dos 
combustíveis, tempo, restaurante mais próximo)
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Aplicações Selecione o ícone  no ecrã inicial, para 
visualizar o ecrã das Aplicações. Podem 
ser verificadas as seguintes informações.

Patilha Item Função

Sistema

Sugestões das Funções Ativa/desativa as explicações dos botões.
Idioma Muda o idioma.
Temperatura Comuta a configuração entre Fahrenheit e Celsius.
Distância Comuta a configuração entre milhas e quilómetros.

Atualização da Base de Dados 
de Música

Utilizado para atualizar Gracenote®. A Gracenote 
é utilizada com Áudio USB e proporciona:
1. Informação suplementar sobre música 
(tal como nome da faixa, nome do artista)
2. Assistência ao reconhecimento da voz para 
Reprodução do Artista e Reprodução do Álbum
A Gracenote pode ser descarregada na página de 
Internet Mãos-Livres Mazda.
Consulte Base de Dados Gracenote (Tipo C/
Tipo D) na página 5-87.

Repor definições de fábrica

A memória e as configurações são inicializadas 
com as definições de fábrica.
A inicialização inicia-se através da seleção do 
botão .

Sobre

Contratos e Termos 
de Responsabilidade

Verifique o termo de responsabilidade e contrato.

Informação sobre 
a Versão

Pode verificar a versão OS da unidade áudio atual 
e versão da Base de Dados da Gracenote.

Sim

NOTA

Conforme a versão e a especificação, a 
visualização do ecrã pode diferir.

Ecrã superior Item Função

Monitorização 
do Consumo de 
Combustível

Consumo de 
Combustível
Controlo do 
Estado
Indicador de 
Eficácia
Configurações

Consulte o Ecrã 
de Economia de 
Combustível na 
página 4-113.

Manutenção

Manutenção 
Programada
Rotação dos 
Pneus
Mudança do 
Óleo

Consulte 
Monitor da 
Manutenção na 
página 6-19.

Gestão de 
Avisos

Os avisos que 
estão ativados 
atualmente 
podem ser 
verificados.

Consulte 
Quando 
as Luzes 
Avisadoras/
Indicadoras 
Ligam/Piscam 
na página 7-32.
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Sem Sistema Mãos-Livres Bluetooth     ®

Com Sistema Mãos-Livres Bluetooth     ®

Regulação do Volume

Para aumentar o volume, pressione o 
interruptor do volume para cima ( ).
Para diminuir o volume, pressione o 
interruptor do volume para baixo ( ).

Interruptor de Busca

Rádio AM/FM (Tipo A/Tipo C/Tipo D), 
rádio MW/LW/FM (Tipo B)

Pressione o interruptor de busca ( , ). 
O rádio passa para a próxima/anterior 
estação gravada pela ordem de 
memorização.
Pressione o interruptor de busca ( , ) 
para procurar todas as estações disponíveis 
a uma frequência superior ou inferior, 
quer estejam ou não programadas.
As estações de rádio que tenham sido 
armazenadas anteriormente na sintonização 
por memorização automática (Tipo A/Tipo 
B)/rádio favorita (Tipo C/Tipo D), podem 
ser solicitadas pressionando o interruptor 
de busca ( , ) durante a receção de 
qualquer estação de rádio armazenada na 
sintonização por memorização automática 
(Tipo A/Tipo B)/rádio favorita (Tipo C/
Tipo D). As estações de rádio podem ser 
solicitadas pela ordem de memorização, 
sendo necessário pressionar o 
interruptor ( , ).

Rádio DAB (Tipo D)

Pressione o interruptor de Busca ( , ) 
enquanto ouve o rádio DAB para solicitar 
uma estação anteriormente armazenada na 
lista de favoritos. Com cada operação do 
interruptor, as estações de rádio podem 
ser solicitadas pela ordem em que foram 
armazenadas. Pressione e mantenha 
pressionado o interruptor de busca ( ) 
para passar à estação seguinte, ( ) para 
voltar à estação anterior.

Operação dos Interruptores 
de Controlo do Sistema de 
Áudio no Volante
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Áudio USB/Áudio Bluetooth     ®/CD

Para passar ao início da faixa seguinte, 
pressione o interruptor de busca ( ).
Para passar ao início da faixa anterior, 
pressione o interruptor de busca ( ) 
alguns segundos após o início da 
reprodução.
Para iniciar a reprodução a partir do início 
da faixa atual, pressione o interruptor de 
busca ( ) alguns segundos após o início 
da reprodução. Pressione e mantenha 
pressionado o interruptor de busca 
( , ) para passar continuamente às 
faixas seguintes ou às faixas anteriores 
respetivamente.

DVD (Tipo C)

Para passar ao início do capítulo seguinte, 
pressione o interruptor de busca ( ). 
Para voltar ao início do capítulo anterior, 
pressione o interruptor de busca ( ).

Rádio Aha™/Stitcher™ 
(Tipo C/Tipo D)

Para passar ao início da faixa seguinte, 
pressione o interruptor de busca ( ).
Pressão longa no interruptor de busca 
( ) para avaliar a reprodução da atual 
faixa como “Gosto”.
Pressão longa no interruptor de busca 
( ) para avaliar a reprodução da atual 
faixa como “Não gosto”.

Interruptor Mute*

Pressione o interruptor mute ( ) uma vez 
para eliminar o som da unidade de áudio, 
pressione novamente para voltar 
a reproduzir som.

NOTA

Se a ignição for colocada na posição 
off com o sistema de áudio em silêncio 
(mute), a função Mute será cancelada. 
Portanto, quando o motor for 
novamente ligado, o sistema de áudio 
irá reproduzir som. Para eliminar 
novamente o som do sistema de áudio, 
pressione o interruptor mute ( ).

*Alguns modelos.
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Para ouvir música através dos altifalantes 
do veículo, poderá ligar unidades de áudio 
portáteis à entrada auxiliar.
É necessário um cabo com uma mini ficha 
estéreo sem impedância (3,5 ). 
Para mais informações, consulte um 
reparador qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.
Adicionalmente, poderá reproduzir áudio 
a partir da unidade de áudio do veículo, 
ligando um dispositivo USB ou um iPod 
à entrada USB.

Tipo A/Tipo B

Tipo C/Tipo D

1 Como utilizar o modo 
AUX (Tipo A/Tipo B)....... página 5-74

2 Como utilizar o modo 
USB (Tipo A/Tipo B). .......página 5-76

3 Como utilizar o modo 
iPod (Tipo A/Tipo B).........página 5-80

4 Como utilizar o modo 
AUX (Tipo C/Tipo D)........página 5-84

5 Como utilizar o modo 
USB (Tipo C/Tipo D) ........página 5-84

Modo AUX/USB/iPod

NOTA

(Tipo C/Tipo D)
A ranhura do cartão SD é para o sistema 
de navegação. Para veículos com o 
sistema de navegação, o cartão SD 
(genuíno Mazda), com os dados do 
mapa gravados, é inserido na ranhura do 
cartão SD e utilizado.

Entrada auxiliar/USB
Não opere a unidade de áudio portátil 
ou um produto similar enquanto 
conduz o veículo:
É perigoso operar a unidade de 
áudio portátil ou um produto similar 
enquanto conduz o veículo, pois 
poderá desviar a sua atenção da 
estrada e consequentemente provocar 
um grave acidente. Opere sempre 
a unidade de áudio portátil ou um 
produto similar com o veículo parado.

Entrada auxiliar

Entrada USB

AVISO
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Ligação da entrada USB/
Entrada auxiliar

Tipo A/Tipo B

Tipo C/Tipo D

Ligação de um dispositivo

1. Se existir uma tampa na entrada AUX 
ou entrada USB, retire-a.

2. Ligue a ficha do dispositivo na 
entrada USB.

Ligação por cabo

1. Se existir uma tampa na entrada AUX 
ou entrada USB, retire-a.

2. Ligue ficha do dispositivo/cabo da 
ficha à entrada auxiliar/entrada USB.

• Feche sempre a tampa da entrada 
auxiliar/entrada USB, se não estiver 
a ser utilizada. Se ocorrer infiltração 
de substâncias estranhas ou líquidos 
na entrada auxiliar/entrada USB, 
poderá causar uma avaria.

• Consoante o dispositivo de áudio 
portátil utilizado, poderá ocorrer 
ruído quando o dispositivo for ligado 
à tomada de acessórios equipada no 
veículo. (Se ocorrer ruído, não utilize 
a tomada de acessórios.)

NOTA

• Este modo pode não ser utilizável 
conforme o dispositivo áudio 
portátil a ser ligado.

• Antes de utilizar a entrada auxiliar/
entrada USB, consulte o manual 
de instruções do dispositivo de 
áudio portátil.

• Utilize um cabo com uma mini ficha 
estéreo sem impedância (3,5 ) para 
ligar a unidade de áudio portátil à 
entrada auxiliar. Antes de utilizar a 
entrada auxiliar para ligar a unidade 
de áudio portátil, consulte as 
instruções do fabricante.

• Para evitar a descarga da bateria, 
não utilize a entrada auxiliar durante 
longos períodos de tempo com o 
motor desligado ou ao ralenti.

• Quando ligar um dispositivo à 
entrada auxiliar ou à entrada USB, 
poderá ocorrer ruído dependendo do 
dispositivo ligado. Se o dispositivo 
estiver ligado à tomada de acessórios 
do veículo, desligue o dispositivo da 
tomada para reduzir o ruído.

CUIDADO

Entrada USB Entrada auxiliar

Entrada USB Entrada auxiliar
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Como utilizar o modo AUX 
(Tipo A/Tipo B)

1. Coloque a ignição na posição ACC 
ou ON.

2. Para ligar o sistema de áudio, pressione 
o manípulo ON-OFF/Volume.

3. Pressione o botão USB/AUX ( ) 
da unidade de áudio para passar ao 
modo AUX.

Não permita que o cabo da ficha de 
ligação à entrada auxiliar fique 
enrolado na alavanca de velocidades:
É perigoso permitir o enrolamento ou 
prender o cabo da ficha de ligação na 
alavanca de velocidades, pois pode 
interferir com a condução resultando 
num acidente.

Não coloque objetos nem aplique 
esforço na entrada auxiliar/USB com 
a ficha ligada.

NOTA

• Introduza corretamente a ficha na 
entrada auxiliar/entrada USB.

• Introduza ou retire a ficha 
perpendicularmente ao orifício da 
entrada auxiliar/entrada USB.

• Introduza ou retire a ficha 
segurando a sua base.

AVISO

CUIDADO NOTA

• Quando o dispositivo não está 
ligado à entrada auxiliar, o sistema 
não comuta para o modo AUX.

• Ajuste o volume do áudio utilizando 
o dispositivo de áudio portátil ou 
a unidade de áudio.

• Excetuando o volume, só é possível 
regular as características do som 
através do dispositivo de áudio 
portátil.

• Se a ficha de ligação for puxada 
para fora da entrada auxiliar 
enquanto estiver no modo AUX, 
poderá ocorrer ruído.
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Como utilizar o modo USB (Tipo A/Tipo B)

Esta unidade não suporta um dispositivo 
USB 3.0. Além disso, outros dispositivos 
podem não ser compatíveis conforme 
o modelo ou a versão OS.

Reprodução

1. Coloque a ignição na posição ACC 
ou ON.

2. Para ligar o sistema de áudio, pressione 
o manípulo ON-OFF/Volume.

3. Pressione o botão USB/AUX ( ) 
para passar ao modo USB e iniciar 
a reprodução.

Pausa

Para interromper a reprodução, pressione 
o botão Reprodução/Pausa (5).
Para continuar a reprodução pressione 
novamente o botão.

Botão USB/AUX
Botão Scan (Varrimento)

Botão Text A figura é um exemplo de 
uma unidade tipo A.

Botão de faixa 
anterior/Retroceder

Botão faixa 
seguinte/Avanço rápido

Ecrã do sistema de áudio
Botão de reprodução aleatória Botão de Reprodução/Pausa

Botão de repetição da reprodução

Manípulo de seleção 
de ficheiro

Botão pasta seguinte

Botão pasta anterior

Tipo Dados compatíveis

Modo USB Ficheiro MP3/WMA/AAC
NOTA

• Em alguns dispositivos tais como 
smart phones, poderá ser necessário 
alterar a configuração para permitir 
o funcionamento através da 
entrada USB.

• Quando o dispositivo USB não está 
ligado, o sistema não comuta para 
o modo USB.

• Quando não existirem dados 
reproduzíveis no dispositivo USB, 
será indicado “NO CONTENTS” 
a piscar.

• A reprodução do dispositivo USB é 
efetuada pela ordem numérica das 
pastas. As pastas que não possuam 
ficheiros MP3/WMA/AAC serão 
ignoradas.

• Não remova o dispositivo USB 
enquanto o sistema estiver no modo 
USB. Poderá danificar os dados.
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Avanço rápido/Retroceder

Para avançar ao longo de uma faixa 
rapidamente, pressione e mantenha 
pressionado o botão ( ).
Para retroceder ao longo de uma faixa 
rapidamente, pressione e mantenha 
pressionado o botão ( ).

Busca de faixas

Para passar ao início da faixa seguinte, 
pressione o botão ( ) para cima ou rode 
o manípulo no sentido horário uma vez.
Para voltar ao início da faixa anterior, 
pressione o botão de faixa anterior ( ) 
ou rode o manípulo de seleção de ficheiro 
no sentido anti-horário alguns segundos 
após o início da reprodução.
Para voltar a reproduzir desde o início 
da faixa atual, pressione o botão de faixa 
anterior ( ) ou rode o manípulo de seleção 
de ficheiro no sentido anti-horário alguns 
segundos após o início da reprodução.

Busca de pasta

Para passar à pasta anterior, pressione 
o botão ( ) para baixo ou pressione o 
botão ( ) para cima para avançar para 
a próxima pasta.

Varrimento de Faixas

Esta função ajuda-o a encontrar faixas 
numa pasta que está a ser utilizada 
atualmente, reproduzindo cerca de dez 
segundos de cada faixa.
Pressione o botão ( ) durante a 
reprodução para iniciar a operação de 
reprodução por varrimento (o número da 
faixa pisca). Para cancelar a reprodução 
por varrimento, pressione novamente o 
botão ( ).

Repetição da reprodução

Repetição de faixa

1. Para reproduzir a faixa atual 
repetidamente, durante a reprodução, 
pressione o botão de repetição (1). 
É visualizado “TRACK RPT” 
( é visualizado junto de RPT na 
parte inferior do ecrã).

2. Para cancelar a repetição da 
reprodução, pressione novamente 
o botão após 3 segundos.

Repetição na pasta

1. Para reproduzir as faixas 
repetidamente, na pasta atual, 
pressione o botão de repetição (1), 
durante a reprodução, de seguida 
pressione novamente o botão dentro 
de 3 segundos. É visualizado 
“FOLDER RPT” (  é visualizado 
junto de RPT na parte inferior do ecrã).

2. Para cancelar a repetição da 
reprodução, pressione novamente 
o botão.

Reprodução aleatória

As faixas são selecionadas e reproduzidas 
aleatoriamente.

Aleatoriedade na pasta

1. Para reproduzir aleatoriamente as 
faixas na pasta, pressione o botão (2) 
durante a reprodução. É visualizado 
“FOLDER RDM” (  é visualizado 
junto de RDM na parte inferior 
do ecrã).

2. Para cancelar a reprodução aleatória, 
pressione novamente o botão após 
3 segundos.

NOTA

Se a unidade for deixada no modo 
varrimento, a reprodução normal 
continuará a partir do ponto onde 
a função varrimento foi selecionada.
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Aleatoriedade geral

1. Para reproduzir as faixas 
aleatoriamente no dispositivo USB, 
pressione o botão de aleatoriedade (2) 
durante a reprodução, de seguida 
pressione novamente o botão dentro 
de 3 segundos. É visualizado 
“ALL RDM” (  é visualizado junto 
de RDM na parte inferior do ecrã).

2. Para cancelar a reprodução aleatória, 
pressione novamente o botão.

Comutação do ecrã

A informação visualizada no ecrã de 
áudio altera como em seguida, de cada 
vez que o botão texto ( ) for 
pressionado durante a reprodução.

Cursor do ecrã

Apenas podem ser visualizados 
13 caracteres em simultâneo. 
Para visualizar os restantes caracteres de 
um título extenso, pressione e mantenha 
pressionado o botão ( ). O ecrã rola 
os próximos 13 caracteres. Para voltar ao 
início do título, pressione e mantenha 
pressionado novamente o botão ( ) 
após visualizar os últimos 13 caracteres.

Mensagens de Erro

Quando a mensagem “CHECK USB” 
é indicada, significa que existe alguma 
anomalia no dispositivo USB. Verifique se 
o conteúdo gravado no dispositivo USB 
possui ficheiros MP3/WMA/AAC e 
ligue novamente de forma correta. Se a 
mensagem reaparecer novamente, solicite 
a inspeção da unidade num Reparador 
Autorizado Mazda.

Botão Informação visualizada 
no ecrã de áudio

Número do ficheiro/
Tempo decorrido
Número da pasta/

Número do ficheiro
Nome do ficheiro

Nome da pasta
Nome do álbum
Nome da música
Nome do artista

NOTA

• A informação (nome do artista, 
nome da faixa) é indicada apenas 
quando o dispositivo USB possui 
informação que pode ser indicada 
no ecrã.

• Esta unidade não poderá indicar 
alguns caracteres. Os caracteres que 
não poderão ser visualizados são 
preenchidos por um asterisco ( ).

NOTA

O número de caracteres indicado 
é limitado.
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Como utilizar o modo iPod (Tipo A/Tipo B)

Um iPod pode não ser compatível 
conforme o modelo ou a versão OS. 
Neste caso, é apresentada uma mensagem 
de erro.

Reprodução

1. Coloque a ignição na posição ACC 
ou ON.

2. Para ligar o sistema de áudio, pressione 
o manípulo ON-OFF/Volume.

3. Pressione o botão USB/AUX ( ) 
para passar ao modo iPod e iniciar 
a reprodução.

Pausa

Para interromper a reprodução, pressione 
o botão Reprodução/Pausa (5).
Para continuar a reprodução pressione 
novamente o botão.

Avanço rápido/Retroceder

Para avançar ao longo de uma faixa 
rapidamente, pressione e mantenha 
pressionado o botão ( ).
Para retroceder ao longo de uma faixa 
rapidamente, pressione e mantenha 
pressionado o botão ( ).

Busca de faixas

Para passar ao início da faixa seguinte, 
pressione o botão ( ) para cima ou rode 
o manípulo no sentido horário uma vez.

Botão Scan (Varrimento)
Botão Text

Botão de faixa 
anterior/Retroceder

Botão faixa seguinte/Avanço 
rápido

Manípulo de seleção 
de ficheiro

Ecrã do sistema de áudio
Botão de reprodução aleatória Botão de Reprodução/Pausa

Botão de repetição 
da reprodução

A figura é um exemplo de 
uma unidade tipo A.

Botão USB/AUX

Botão de listagem 
anterior
Botão de listagem 
seguinte

Botão de categoria seguinte Botão de categoria anterior

NOTA

As funções no iPod não poderão ser 
operadas enquanto estiver ligado à 
unidade, pois a unidade controla as 
funções do iPod.

NOTA

• Quando não está ligado nenhum 
iPod, o sistema não comuta para 
o modo iPod.

• Quando não existirem dados 
reproduzíveis no iPod, será indicado 
“NO CONTENTS” a piscar.

• Não remova o iPod enquanto 
o sistema estiver no modo iPod. 
Caso contrário, poderá danificar 
os dados.
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Para voltar ao início da faixa anterior, 
pressione o botão de faixa anterior ( ) 
ou rode o manípulo de seleção de ficheiro 
no sentido anti-horário alguns segundos 
(depende da versão de software do iPod) 
após o início da reprodução.
Para voltar a reproduzir desde o início 
da faixa atual, pressione o botão de faixa 
anterior ( ) ou rode o manípulo de seleção 
de ficheiro no sentido anti-horário alguns 
segundos (depende da versão de software 
do iPod) após o início da reprodução.

Busca de categoria

Para selecionar a categoria anterior, 
pressione o botão de categoria (3) anterior, 
para selecionar a categoria seguinte, 
pressione o botão de categoria (4) seguinte.

Busca de lista

Para selecionar a lista anterior, pressione 
o botão de lista anterior ( ), para 
selecionar a lista seguinte, pressione 
o botão de lista seguinte ( ).

Varrimento de Faixas

Esta função ajuda-o a encontrar títulos 
numa lista que está a ser utilizada 
atualmente, reproduzindo cerca de 
10 segundos de cada faixa.

Pressione o botão ( ) durante a 
reprodução para iniciar a operação de 
reprodução por varrimento (o número da 
faixa pisca). Para cancelar a reprodução 
por varrimento, pressione novamente o 
botão ( ).

Repetição da reprodução
1. Para reproduzir a faixa atual 

repetidamente, durante a reprodução, 
pressione o botão de repetição (1). 
É visualizado “TRACK RPT” 
( é visualizado junto de RPT na 
parte inferior do ecrã).

2. Para cancelar a repetição da 
reprodução, pressione novamente 
o botão.

Reprodução aleatória
As faixas são selecionadas e reproduzidas 
aleatoriamente.

Aleatoriedade de faixas
1. Para reproduzir aleatoriamente as faixas 

na lista, pressione o botão de reprodução 
aleatória (2) durante a reprodução. 
É visualizado “SONG RDM” (  é 
visualizado junto de RDM na parte 
inferior do ecrã).

2. Para cancelar a reprodução aleatória, 
pressione novamente o botão após 
3 segundos.

Aleatoriedade de álbum

1. Para reproduzir as faixas aleatoriamente 
no iPod, pressione o botão de 
aleatoriedade (2) durante a reprodução, 
de seguida pressione novamente o botão 
dentro de 3 segundos. É visualizado 
“ALBUM RDM” (  é visualizado 
junto de RDM na parte inferior do ecrã).

NOTA

Os tipos de categorias incluem Lista de 
reprodução, Artista, Álbum, Música, 
Podcast, Género, Compositor e 
Biblioteca de áudio.

NOTA

Quando a categoria selecionada 
é Música ou Biblioteca de áudio, 
não existe lista.

NOTA

Se a unidade for deixada no modo 
varrimento, a reprodução normal 
continuará a partir do ponto onde a 
função varrimento foi selecionada.
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2. Para cancelar a reprodução aleatória, 
pressione novamente o botão.

Comutação do ecrã

A informação visualizada no ecrã de 
áudio altera como em seguida, de cada 
vez que o botão texto ( ) for 
pressionado durante a reprodução.

Cursor do ecrã

Podem ser visualizados 13 caracteres em 
simultâneo. Para visualizar os restantes 
caracteres de um título extenso, pressione 
e mantenha pressionado o botão ( ). 
O ecrã rola os próximos 13 caracteres. 
Para voltar ao início do título, pressione 
e mantenha pressionado novamente 
o botão ( ) após visualizar os 
últimos 13 caracteres.

Mensagens de Erro

Se a mensagem “CHECK iPod” for 
indicada, significa que existe alguma 
anomalia no iPod. Verifique se o conteúdo 
gravado no iPod possui ficheiros 
reproduzíveis e ligue corretamente. 
Se a mensagem reaparecer novamente, 
solicite a inspeção da unidade num 
Reparador Autorizado Mazda.

NOTA

O número da faixa reproduzida 
aleatoriamente encontra-se na ordem 
da tabela de aleatoriedade do iPod.

Botão Informação visualizada 
no ecrã de áudio

Número do ficheiro/
Tempo decorrido

Número do ficheiro
Nome da categoria

Nome do artista
Nome do álbum
Nome da música

NOTA

• A informação (nome do artista, 
nome da faixa) é indicada apenas 
quando o iPod possui informação 
que pode ser indicada.

• Esta unidade não poderá indicar 
alguns caracteres. Os caracteres que 
não poderão ser visualizados são 
preenchidos por um asterisco ( ).

NOTA

O número de caracteres indicado 
é limitado.
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Indicações de Erro (Tipo A/Tipo B)

Se surgir no ecrã alguma mensagem de 
erro, procure a causa na tabela. Se não 
conseguir resolver o problema, consulte 
um reparador qualificado, recomendamos 
um Reparador Autorizado Mazda.

Indicação Causa Solução

CHECK USB
Avaria no 
dispositivo 
USB

Verifique se o 
conteúdo gravado 
no dispositivo USB 
possui ficheiros 
MP3/WMA/AAC e 
ligue novamente de 
forma correta.
Se a indicação 
de erro persistir, 
consulte um 
reparador 
qualificado, 
recomendamos 
um Reparador 
Autorizado Mazda.

CHECK iPod
Avaria no 
iPod

Verifique se o 
conteúdo gravado 
no iPod possui 
ficheiros 
reproduzíveis e 
ligue novamente de 
forma correta.
Se a indicação de 
erro persistir, 
consulte um 
reparador 
qualificado, 
recomendamos um 
Reparador 
Autorizado Mazda.
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Como utilizar o modo AUX (Tipo C/Tipo D)

1. Selecione o ícone  no ecrã inicial e visualize o ecrã Entretenimento.

2. Selecione  para comutar para o modo AUX. Os seguintes ícones estão indicados 
na parte inferior do ecrã central.

Como utilizar o modo USB (Tipo C/Tipo D)

Esta unidade não suporta um dispositivo USB 3.0. Além disso, outros dispositivos podem 
não ser compatíveis conforme o modelo ou a versão OS.
Os dispositivos USB formatados para FAT32 são suportados (dispositivos USB formatados 
para outros formatos, tais como NTFS, não são suportados).

Reprodução

1. Selecione o ícone  no ecrã inicial e visualize o ecrã Entretenimento.

Ícone Função

Apresenta o menu Entretenimento. Utilize o interruptor para uma fonte áudio diferente.

Apresenta as configurações de som para regular o nível de qualidade do áudio.
Consulte Controlos Volume/Ecrã/Som na página 5-51.

NOTA

• Se o dispositivo não estiver ligado à entrada auxiliar, o sistema não comuta para 
o modo AUX.

• Ajuste o volume do áudio utilizando o dispositivo de áudio portátil,o interruptor 
multi-comando ou o interruptor de controlo do áudio.

• A regulação do áudio também pode ser efetuada utilizando a configuração do volume 
do dispositivo áudio portátil.

• Se a ficha de ligação for puxada para fora da entrada auxiliar enquanto estiver no 
modo AUX, poderá ocorrer ruído.

Tipo Dados compatíveis
Modo USB Ficheiro MP3/WMA/AAC/OGG



5-85

Características Interiores

Sistema de Áudio

2. Selecione  ou  para comutar para o modo USB. Os seguintes ícones estão 
indicados na parte inferior do ecrã central.

Ícone Função

Apresenta o menu Entretenimento. Utilize o interruptor para uma fonte áudio diferente.

A lista da categoria é apresentada.

A lista de faixas atuais é apresentada.
Selecione uma faixa desejado para reproduzir.

Reproduz a faixa atual repetidamente.
Selecione-a novamente para reproduzir as faixas na lista de faixas atual repetidamente.
Ao selecionar novamente, a função é cancelada.

As faixas na lista de faixas atual são reproduzidas aleatoriamente.
Volte a selecioná-la para cancelar.

Começa a reproduzir uma faixa semelhante à faixa atual utilizando o Gracenote's More 
Like This™.
Selecione a música desejada da lista de categorias para cancelar More Like This™.
Se for selecionada, com alguns segundos de reprodução, a faixa anterior é selecionada.
Se passaram mais segundos de reprodução, a faixa que está a ser reproduzida 
atualmente é novamente reproduzida do início.
Pressão longa para retrocesso rápido. Pára quando retira a sua mão do ícone ou do 
manípulo multi-comando.

A faixa é reproduzida. Quando selecionada de novo, a reprodução é interrompida 
temporariamente.

Avança para o início da próxima faixa.
Pressão longa para avanço rápido.

Apresenta as configurações de som para regular o nível de qualidade do áudio.
Consulte Controlos Volume/Ecrã/Som na página 5-51.

NOTA

• Para se deslocar para a localização desejada na faixa, mova a barra que indica o 
tempo de reprodução.

• O aspeto dos ícones repeat e shuffle muda conforme o tipo de operação em que 
a função é utilizada.



5-86

Características Interiores

Sistema de Áudio

Lista de categorias

Selecione o ícone  e visualize a seguinte lista de categorias.
Selecione a categoria e o item desejado.

Exemplo de utilização (para reproduzir 
todas as faixas no dispositivo USB)

(Método 1)

1. Selecione o ícone  para visualizar 
a lista de categorias.

2. Selecione . 
Todas as faixas no dispositivo USB 
são visualizadas.

3. Selecione a faixa desejada. 
A faixa selecionada é reproduzida. 
Todas as faixas no dispositivo USB 
podem ser reproduzidas 
continuamente.

(Método 2)*1

1. Selecione o ícone  para visualizar 
a lista de categorias.

2. Selecione . 
Todas as pastas no dispositivo USB 
são visualizadas.

3. Selecione . 
Todas as faixas no dispositivo USB 
são visualizadas.

4. Selecione a faixa desejada. 
A faixa selecionada é reproduzida. 
Todas as faixas no dispositivo USB 
podem ser reproduzidas continuamente.

*1 Pode ser operado utilizando um 
dispositivo Android™ ou memória 
flash USB.

Categoria Função
Lista de reprodução Apresenta as listas de reprodução no dispositivo.

Artista
Apresenta a lista dos nomes de artista.
Todas as faixas ou faixas de cada álbum do artista selecionado podem ser reproduzidas.

Álbum Apresenta a lista dos nomes dos álbuns.
Faixa Todas as faixas, no dispositivo, são visualizadas.

Género Apresenta a lista de Géneros.
Todas as faixas ou faixas por álbum ou artista, género selecionado, podem ser reproduzidas.

Audiobook Apresenta a lista de audiobooks.
Os capítulos podem ser selecionados e reproduzidos.

Podcast
Apresenta a lista de podcasts.
Os episódios podem ser selecionados e reproduzidos.
(Serviço especial para alguns dispositivos Apple.)

Pasta Apresenta a pasta/lista de ficheiros.

NOTA

Apenas são visualizadas as faixas na 
categoria desejada selecionada no 
Passo 2.

Faixa

Pasta

NOTA

Apenas são visualizadas as faixas na 
pasta desejada selecionada no Passo 3.

Todas as Faixas
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Base de dados Gracenote (Tipo C/Tipo D)

Quando um dispositivo USB é ligado a esta unidade e o áudio é reproduzido, o nome do 
álbum, nome do artista, informação do género e do título são visualizados automaticamente 
se houver uma concordância na compilação da base de dados do veículo com a música a 
ser reproduzida. A informação armazenada neste dispositivo utiliza a informação da base 
de dados do serviço de reconhecimento de música Gracenote.

Introdução

A tecnologia de reconhecimento de música e os dados relacionados são fornecidos 
por Gracenote®. Gracenote é uma norma de indústria em tecnologia de reconhecimento 
de música e na emissão de conteúdos relacionados. Para mais informações, 
visite www.gracenote.com.

Dados de CD e relacionados com música de Gracenote, Inc., copyright © 2000 Gracenote.
Gracenote Software, copyright © 2000 Gracenote. Uma ou mais patentes detidas por 
Gracenote aplicam-se a este produto e serviço. Para mais informações sobre as patentes 
de Gracenote aplicáveis, visite a página de internet de Gracenote. Gracenote, 
CDDB, MusicID, MediaVOCS, logo e logótipo de Gracenote, assim como o logo 
“Powered by Gracenote”, são marcas registadas ou marcas de Gracenote nos 
Estados Unidos e/ou noutros países.

Para mais informações sobre a utilização e instalação da base de dados Gracenote, 
visite a página do Sistema Mãos-Livres Mazda:
http://www.mazdahandsfree.com

CUIDADO
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Termos de Utilização Gracenote®

Esta aplicação ou dispositivo contém software de Gracenote, Inc. de Emeryville, Califórnia 
(“Gracenote”). O software de Gracenote (o “Software Gracenote”) permite a esta aplicação 
identificar o disco e/ou o ficheiro e obter informação relacionada com a música, incluindo a 
informação sobre o nome, artista, faixa e título (“Dados Gracenote”) a partir de servidores 
online ou bases de dados embutidas (conjuntamente, “Servidores Gracenote”) e efetuar 
outras funções. Poderá utilizar os Dados Gracenote apenas através das funções previstas 
de Utilização desta aplicação ou dispositivo.
O utilizador concorda na utilização dos Dados Gracenote, Software Gracenote e dos 
Servidores Gracenote para o seu próprio uso não comercial. O utilizador final não deve 
conceder, copiar, transferir ou transmitir o Software Gracenote ou quaisquer Dados 
Gracenote a terceiros. CONCORDA EM NÃO UTILIZAR OU EXPLORAR OS DADOS 
GRACENOTE, O SOFTWARE GRACENOTE, OU OS SERVIDORES GRACENOTE, 
EXCETO CONFORME EXPRESSAMENTE DESCRITO NESTE CONTRATO
Concorda que a sua licença não exclusiva de utilização dos Dados Gracenote, do Software 
Gracenote e dos Servidores Gracenote terminará no caso de violar quaisquer restrições 
aqui descritas. Se a sua licença terminar, concorda em cessar qualquer e toda a utilização 
dos Dados Gracenote, do Software Gracenote e dos Servidores Gracenote. A Gracenote 
reserva todos os direitos dos Dados Gracenote, do Software Gracenote e dos Servidores 
Gracenote, incluindo todos os direitos de propriedade. Em nenhuma circunstância a 
Gracenote é responsável por qualquer pagamento ao utilizador pela informação por ele 
fornecida. Concorda que a Gracenote, Inc., em seu próprio nome, poderá impor os seus 
direitos contra si com base neste Contrato.
O serviço Gracenote utiliza um identificador único para registar acessos para fins estatísticos. 
A função de um identificador numérico atribuído aleatoriamente consiste em permitir ao 
serviço Gracenote a contagem dos acessos sem conhecer quaisquer dados sobre o utilizador. 
Para mais informações, consulte a página web de Política de Privacidade do Serviço Gracenote.
O Software Gracenote e o item de pesquisa dos Dados Gracenote são licenciados ao 
utilizador final “TAL COMO SÃO.”
A Gracenote não presta quaisquer declarações ou garantias, expressas ou implícitas, no que 
respeita à precisão dos Dados Gracenote dos seus Servidores Gracenote. A Gracenote 
reserva o direito de eliminar dados dos Servidores Gracenote ou alterar categorias de dados 
por qualquer motivo considerado suficiente. Não é dada nenhuma garantia sobre a plena 
funcionalidade do Software Gracenote ou dos Servidores Gracenote, ou que os Servidores 
Gracenote funcionarão ininterruptamente. A Gracenote não é obrigada por lei a fornecer 
novos tipos de dados melhorados, ou adicionais, ou categorias que a Gracenote possa 
fornecer no futuro e reserva o direito de descontinuar os seus serviço a qualquer momento.
A GRACENOTE RENUNCIA QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU 
IMPLÍCITAS, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIABILIDADE OU ADEQUABILIDADE A UM DETERMINADO FIM, 
TÍTULO E NÃO INFRAÇÃO. A GRACENOTE NÃO GARANTE OS RESULTADOS 
QUE SERÃO OBTIDOS PELA UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE GRACENOTE OU 
QUALQUER SERVIDOR GRACENOTE. EM CASO ALGUM A GRACENOTE SERÁ 
RESPONSÁVEL POR QUAISQUER CONSEQUÊNCIAS OU DANOS OU POR 
QUAISQUER PERDAS DE LUCROS OU RECEITAS.
© 2000 até à presente data. Gracenote, Inc.
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Atualização da base de dados

A base de dados de média Gracenote pode ser atualizada utilizando o dispositivo USB.

1. Ligue um dispositivo USB contendo o software para atualizar o Gracenote.

2. Selecione o ícone  no ecrã inicial e visualize o ecrã das Configurações.

3. Selecione o separador  e selecione .

4. Selecione . A lista do pacote de atualização gravada no dispositivo USB e a 
versão são visualizadas.

5. Selecione o pacote para utilizar a atualização.

6. Selecione .

NOTA

A Gracenote pode ser descarregada na página de internet Mãos-Livres Mazda.

Sistema Atualização da Base de Dados de Música

Pesquisa

Montar
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Descrição do Sistema Mãos-Livres Bluetooth     ®

Quando um dispositivo Bluetooth® (telemóvel) está ligado à unidade de Bluetooth® do 
veículo através da transmissão de ondas de rádio, é possível realizar ou receber uma chamada 
utilizando os botões de reconhecimento de voz, atender chamada, ou desligar chamada no 
interruptor do controlo remoto do áudio ou operando o ecrã central. Por exemplo, mesmo que 
um dispositivo (telemóvel) esteja num bolso do seu casaco, poderá realizar uma chamada 
sem necessitar de retirar o dispositivo (telemóvel) e operá-lo diretamente.

Descrição do Bluetooth     ® audio

Quando uma unidade de áudio portátil equipada com função de comunicação Bluetooth® 
está emparelhada com o veículo, poderá ouvir música gravada no dispositivo áudio portátil 
através dos altifalantes do veículo. Não é necessário ligar o dispositivo de áudio portátil ao 
terminal de entrada externo. Após a programação, opere o painel de controlo do sistema de 
áudio do veículo para reproduzir/interromper a música ou o áudio.

Bluetooth®*

NOTA

• Para sua segurança, um dispositivo pode ser emparelhado apenas quando o veículo 
estiver estacionado. Se o veículo iniciar a marcha, o procedimento de 
emparelhamento será terminado. Estacione o veículo num local seguro antes de 
iniciar o emparelhamento.

• O alcance máximo de comunicação de um dispositivo Bluetooth® é cerca de 
10 metros ou menos.

• O funcionamento básico do áudio está disponível utilizando comandos por voz, 
mesmo se o Bluetooth® não estiver ligado.

Alguns dispositivos móveis Bluetooth® não são compatíveis com o veículo.
Para mais informações sobre a compatibilidade de dispositivos móveis Bluetooth®, 
consulte um Reparador Autorizado Mazda, a linha de apoio da Mazda ou o centro 
de apoio online.

Telefone:
(Alemanha)
0800 4263 738 (8:00—18:00 Horário da Europa Central)
(Exceto Alemanha)
00800 4263 7383 (8:00—18:00 Horário da Europa Central)
(Global)

 49 (0) 6838 907 287 (8:00—18:00 Horário da Europa Central)

Web: http://www.mazdahandsfree.com

CUIDADO

*Alguns modelos.
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Especificação do sistema Bluetooth® aplicável (Recomendado)
Tipo B: Ver. 2,0
Tipo C/Tipo D: Ver. 1.1/1.2/2.0  EDR/2.1  EDR/3.0 (conformidade)

Componentes

Microfone (Sistema Mãos-Livres)
O microfone é utilizado para pronunciar comandos de voz ou quando fizer uma chamada 
em modo Mãos-Livres.
Botão Reconhecimento de Voz, botão Atender e botão Desligar (Sistema Mãos-Livres)
Podem ser utilizadas as funções básicas do Sistema Mãos-Livres Bluetooth® como, 
por exemplo, efetuar chamadas ou desligar uma chamada utilizando o botão 
reconhecimento de voz, botão atender e botão desligar no volante.
Interruptor multi-comando (Tipo C/Tipo D)
O interruptor multi-comando é utilizado para a regulação do volume e operação de 
visualização. Incline ou rode o manípulo multi-comando para deslocar o cursor. 
Pressione o manípulo multi-comando para selecionar o ícone.
Regulação do volume
O botão ON-OFF/volume da unidade de áudio*1 ou o botão do volume do interruptor 
multi-comando*2 é utilizado para regular o volume. Para aumentar o volume, rode o 
manípulo para a direita, para diminuir rode o manípulo para a esquerda.
O volume também pode ser regulado através do botão de volume no volante.
*1 Tipo B

Botão Reconhecimento de voz, botão Atender e botão Desligar

Microfone

Botão reconhecimento de voz

Botão desligar

Botão atender

Unidade de áudio
Tipo B Tipo C/Tipo D

Microfone
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*2 Tipo C/Tipo D

(Tipo C/Tipo D)

O volume de conversação, do guia de voz e do toque de chamada podem ser configurados.

1. Selecione o ícone , no ecrã inicial, e visualize o ecrã de Comunicação.

2. Selecione .

3. Ajuste  e  utilizando a barra.

Preparação do Bluetooth® (Áudio 
Tipo B)

Preparação do Sistema Mãos-Livres 
Bluetooth     ®

Emparelhar o código da configuração
Emparelhamento do código de 
configuração de 4 dígitos para registo 
do seu telemóvel (emparelhamento) 
pode ser definido antecipadamente.

1. Pressione o botão atender ou o botão 
reconhecimento de voz durante um 
breve período.

2. Pronunciar: [Beep] “Configuração”
3. Guia de voz: “Selecione uma das 

seguintes opções: Opções de 
emparelhamento, pedidos de 
confirmação, idioma, palavra-passe, 
selecionar telemóvel ou selecionar 
leitor de música.”

4. Pronunciar: [Beep] “Opções de 
emparelhamento”

5. Guia de voz: “Selecione uma das 
seguintes opções: Emparelhar, Editar, 
Eliminar, Listar ou Definir o Código pin.”

6. Pronunciar: [Beep] “Definir o 
código pin”

7. Guia de voz: “O seu código pin atual 
é XXXX. Deseja alterá-lo para um 
código pin de emparelhamento 
diferente?”

8. Pronunciar: [Beep] “Sim”

9. Guia de voz: “Por favor, diga um 
código de 4 dígitos.”

10. Pronunciar: [Beep] “YYYY”

11. Guia de voz: “YYYY está correto?”

12. Pronunciar: [Beep] “Sim” ou “Não”

13. Se “Sim”, siga para o Passo 14. 
Se “Não”, o procedimento volta ao 
Passo 9.

14. Guia de voz: “O seu novo código pin 
de emparelhamento é YYYY. Utilize 
este código pin quando proceder ao 
emparelhamento de dispositivos no 
sistema Mãos-Livres. Deseja 
emparelhar um dispositivo agora?”

15. Pronunciar: [Beep] “Sim” ou “Não”

16. Se “Sim”, o sistema comuta para 
o modo de registo do dispositivo. 
Se “Não”, o sistema volta ao 
estado standby.

NOTA

Se o volume for inferior, comparativamente aos outros modos de áudio, 
aumente o volume do lado do dispositivo.

Configurações

Volume do telefone VR e Toque de Chamada.

NOTA

O valor de configuração inicial é “0000”.
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Emparelhamento do dispositivo

Para utilizar o Sistema Mãos-Livres 
Bluetooth®, o dispositivo equipado 
com Bluetooth® deve ser emparelhado 
à unidade Bluetooth® utilizando 
o seguinte procedimento.
Podem ser emparelhados, ao veículo, 
um máximo de sete dispositivos, 
incluindo dispositivos de áudio 
Bluetooth® e telemóveis com 
sistemas Mãos-Livres.

1. Active a aplicação Bluetooth® do 
dispositivo.

2. Pressione o botão atender ou o botão 
reconhecimento de voz durante um 
breve período.

3. Pronunciar: [Beep] “Configuração”
4. Guia de voz: “Selecione uma das 

seguintes opções: Opções de 
emparelhamento, pedidos de 
confirmação, idioma, palavra-passe, 
selecionar telemóvel ou selecionar 
leitor de música.”

5. Pronunciar: [Beep] “Opções de 
emparelhamento”

6. Guia de voz: “Selecione uma das 
seguintes opções: Emparelhar, editar, 
eliminar, listar ou definir o código pin.”

7. Pronunciar: [Beep] “Emparelhar”
8. Guia de voz: “Inicie o processo de 

emparelhamento no seu dispositivo 
Bluetooth®. O seu código pin é 0000 
(XXXX). Introduza isto no seu 
dispositivo Bluetooth®. Consulte o 
manual de instruções do dispositivo.”

9. Utilizando o dispositivo, efetue uma 
busca do dispositivo Bluetooth® 
(dispositivo periférico).

10. Selecione “Mazda” a partir de uma 
lista de dispositivos pesquisada pelo 
dispositivo.

11. Introduza o código de emparelhamento 
de 4 dígitos no dispositivo.

12. Guia de voz: “Por favor, diga o nome 
do dispositivo após o sinal sonoro.”

NOTA

• Um dispositivo pode ser emparelhado 
apenas quando o veículo estiver 
estacionado. Se o veículo iniciar a 
marcha, o procedimento de 
emparelhamento será terminado. 
É perigoso realizar o emparelhamento 
enquanto conduz - efetue o 
emparelhamento do seu dispositivo 
antes de iniciar viagem. Estacione o 
veículo, num local seguro, antes de 
iniciar o emparelhamento.

• Se um dispositivo Bluetooth® já 
tiver sido emparelhado ao veículo 
como dispositivo de áudio 
Bluetooth®, não necessita de ser 
emparelhado novamente quando o 
utilizar como telemóvel Mãos-
Livres. Por outro lado, não necessita 
de ser emparelhado novamente 
como dispositivo áudio Bluetooth® 
se já tiver sido emparelhado como 
telemóvel Mãos-Livres.

• Como o alcance de comunicação de 
um dispositivo equipado com 
Bluetooth® é de cerca de 10 metros, 
se um dispositivo for colocado num 
raio de 10 metros do veículo, poderá 
ser detetado/emparelhado de forma 
não intencional enquanto outro 
dispositivo for programado.

NOTA

Para mais informações sobre o 
funcionamento do dispositivo, consulte 
o respetivo manual de instruções. 

NOTA

Para mais informações sobre o 
funcionamento do dispositivo, consulte 
o respetivo manual de instruções. 



5-94

Características Interiores

Bluetooth®

13. Pronunciar: [Beep] “XXXX - - -” 
(Pronuncie um “nome de dispositivo”, 
um nome arbitrário para o dispositivo.) 
Exemplo: “Dispositivo do Stan.”

14. Guia de voz: “Adicionando 
XXXXXX - - - (Ex. “Dispositivo da 
Maria”) (Etiqueta do dispositivo). 
Está correto?”

15. Pronunciar: [Beep] “Sim”
16. Guia de voz: “Emparelhamento 

concluído”
Após o registo de um dispositivo, o 
sistema identifica automaticamente o 
mesmo. Ao ativar novamente o Sistema 
Mãos-Livres Bluetooth®, ou ativando 
primeiro o Sistema Mãos-Livres 
Bluetooth® após comutar a ignição da 
posição OFF para a posição ACC, será 
anunciado o guia de voz, “XXXXXX - - - 
(Ex. “Dispositivo da Maria”) (Etiqueta do 
dispositivo) está ligado”.

Leitura de um dispositivo registado
O Sistema Mãos-Livres Bluetooth® 
poderá ler os dispositivos registados 
no seu sistema.

1. Pressione o botão atender ou o botão 
reconhecimento de voz durante um 
breve período.

2. Pronunciar: [Beep] “Configuração”
3. Guia de voz: “Selecione uma das 

seguintes opções: Opções de 
emparelhamento, pedidos de 
confirmação, idioma, palavra-passe, 
selecionar telemóvel ou selecionar 
leitor de música.”

4. Pronunciar: [Beep] “Opções de 
emparelhamento”

5. Guia de voz: “Selecione uma das 
seguintes opções: Emparelhar, editar, 
eliminar, listar ou definir o código pin.”

6. Pronunciar: [Beep] “Lista”
7. Guia de voz: “XXXXX..., XXXXX..., 

XXXXX... (Ex. Dispositivo A, 
Dispositivo B, Dispositivo C)” (O guia 
de voz lê as etiquetas de voz registadas 
no sistema Mãos-Livres.) 
Pressione o botão atender com brevidade 
durante a leitura do dispositivo desejado, 
de seguida pronuncie um dos seguintes 
comandos de voz para o executar.
• “Selecionar telefone”: Seleciona o 

dispositivo (Telemóvel) quando o 
botão reconhecimento de voz é 
pressionado durante um breve período.

• “Selecionar leitor de música”: 
Seleciona o dispositivo (Leitor de 
música) quando o botão 
reconhecimento de voz é pressionado 
durante um breve período.

NOTA

Pronuncie um “nome de dispositivo” 
emparelhado dentro de 10 segundos. 
Se forem emparelhados mais de dois 
dispositivos, estes não poderão ser 
emparelhados com o mesmo 
“nome de dispositivo” ou similar.

NOTA

• Quando o emparelhamento estiver 
concluído, o símbolo  é visualizado.

• Alguns dispositivos áudio Bluetooth® 
requerem um certo período de tempo 
antes da indicação do símbolo .

• O registo do dispositivo também 
pode ser realizado operando 
a unidade de áudio.

• Consoante o dispositivo, o estado 
do registo poderá ser perdido após 
um certo período de tempo. Se isto 
acontecer, repita todo o processo 
a partir do Passo 1.

NOTA

Realize esta função apenas com o 
veículo estacionado. Requer demasiada 
atenção e poderá errar várias vezes se o 
fizer com o veículo em andamento.
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• “Editar”: Edita o dispositivo quando 
o botão reconhecimento de voz é 
pressionado durante um breve período.

• “Continuar”: Continua a leitura 
da lista.

• “Eliminar”: Elimina o dispositivo 
registado quando o botão 
reconhecimento de voz é pressionado 
durante um breve período.

• “Voltar”: Volta à leitura do 
dispositivo anterior quando o botão 
reconhecimento de voz é pressionado 
durante um breve período.

8. Guia de voz: “Fim da lista, deseja 
voltar ao início?”

9. Pronunciar: [Beep] “Não”

10. Guia de voz: “Voltando ao menu 
principal.”

Seleção do dispositivo

Se tiverem sido emparelhados vários 
dispositivos, a unidade Bluetooth® liga o 
último dispositivo emparelhado. Se desejar 
ligar um dispositivo diferente emparelhado, 
é necessário alterar a ligação. A ordem de 
prioridade do dispositivo após a alteração 
da ligação é mantida mesmo quando a 
ignição for colocada na posição Off.

(Telefone Mãos-Livres)

1. Pressione o botão atender ou o botão 
reconhecimento de voz durante um 
breve período.

2. Pronunciar: [Beep] “Configuração”

3. Guia de voz: “Selecione uma das 
seguintes opções: Opções de empare-
lhamento, pedidos de confirmação, 
idioma, palavra-passe, selecionar tele-
móvel ou selecionar leitor de música.”

4. Pronunciar: [Beep] “Selecionar 
telemóvel”

5. Guia de voz: “Pronuncie, por favor, 
o nome do dispositivo que deseja 
selecionar. Os dispositivos disponíveis são 
XXXXX... (Ex. dispositivo A), XXXXX... 
(Ex. dispositivo B), XXXXX... (Ex. 
dispositivo C) Qual o dispositivo?”

6. Pronunciar: [Beep] “X” (Pronuncie o 
respetivo número do telemóvel que 
pretende ligar.)

7. Guia de voz: “XXXXX... (Ex. 
dispositivo B...) (Etiqueta do 
dispositivo registada) está correto?”

8. Pronunciar: [Beep] “Sim”
9. Guia de voz: “XXXXX... (Ex. 

dispositivo B...) (Etiqueta do 
dispositivo registado) selecionado.”

(Leitor de música)
1. Pressione o botão atender ou o botão 

reconhecimento de voz durante um 
breve período.

2. Pronunciar: [Beep] “Configuração”
3. Guia de voz: “Selecione uma das 

seguintes opções: Opções de 
emparelhamento, pedidos de 
confirmação, idioma, palavra-passe, 
selecionar telemóvel ou selecionar 
leitor de música.”

4. Pronunciar: [Beep] “Selecionar leitor 
de música”

5. Guia de voz: “Pronuncie, por favor, o 
nome do dispositivo que deseja 
selecionar. Os dispositivos disponíveis 
são XXXXX... (Ex. dispositivo A), 
XXXXX... (Ex. dispositivo B), 
XXXXX... (Ex. dispositivo C) Qual o 
dispositivo?”

6. Pronunciar: [Beep] “X” (Pronuncie o 
respetivo número do leitor de música 
que pretende ligar.)

7. Guia de voz: “XXXXX... (Ex. 
dispositivo B...) (Etiqueta do 
dispositivo registada) está correto?”

8. Pronunciar: [Beep] “Sim”
9. Guia de voz: “XXXXX... (Ex. 

dispositivo B...) (Etiqueta do 
dispositivo registado) selecionado.”
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Eliminar um dispositivo
Os dispositivos registados (Telemóvel) 
podem ser eliminados individual ou 
coletivamente.

1. Pressione o botão atender ou o botão 
reconhecimento de voz durante um 
breve período.

2. Pronunciar: [Beep] “Configuração”
3. Guia de voz: “Selecione uma das 

seguintes opções: Opções de 
emparelhamento, pedidos de 
confirmação, idioma, palavra-passe, 
selecionar telemóvel ou selecionar 
leitor de música.”

4. Pronunciar: [Beep] “Opções de 
emparelhamento”

5. Guia de voz: “Selecione uma das 
seguintes opções: Emparelhar, editar, 
eliminar, listar ou definir o código pin.”

6. Pronunciar: [Beep] “Eliminar”

7. Guia de voz: “Pronuncie, por favor, 
o nome do dispositivo que deseja 
eliminar. Os dispositivos disponíveis 
são XXXXX... (Ex. dispositivo A), 
XXXXX... (Ex. dispositivo B), 
XXXXX... (Ex. dispositivo C) ou 
todos. Qual o dispositivo?”

8. Pronunciar: [Beep] “X” (Pronuncie o 
respetivo número do dispositivo que 
pretende eliminar.)

9. Guia de voz: “Eliminando XXXXX... 
(Ex. dispositivo B...) (Etiqueta do 
dispositivo registado). Está correto?”

10. Pronunciar: [Beep] “Sim”

11. Guia de voz: “Eliminado”

Editar um dispositivo registado

1. Pressione o botão atender ou o botão 
reconhecimento de voz durante um 
breve período.

2. Pronunciar: [Beep] “Configuração”

3. Guia de voz: “Selecione uma das 
seguintes opções: Opções de 
emparelhamento, pedidos de 
confirmação, idioma, palavra-passe, 
selecionar telemóvel ou selecionar 
leitor de música.”

4. Pronunciar: [Beep] “Opções de 
emparelhamento”

5. Guia de voz: “Selecione uma das 
seguintes opções: Emparelhar, editar, 
eliminar, listar ou definir o código pin.”

6. Pronunciar: [Beep] “Editar”

NOTA

• Quando a ligação do dispositivo 
selecionado está concluída, o 
símbolo  ou  é visualizado.

• Alguns dispositivos áudio Bluetooth® 
requerem um certo período de tempo 
antes da indicação do símbolo  
ou .

• A seleção do dispositivo (leitor de 
música) também pode ser realizada 
através da operação do botão 
do painel.

NOTA

Realize esta função apenas com o 
veículo estacionado. Requer demasiada 
atenção e poderá errar várias vezes se o 
fizer com o veículo em andamento.

NOTA

Um dispositivo registado (Telemóvel) 
pode ser eliminado através da lista 
de registo.

NOTA

Para eliminar todos os dispositivos 
(Telemóvel), pronuncie “Todos”.
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7. Guia de voz: “Pronuncie, por favor, o 
nome do dispositivo que deseja editar. 
Os dispositivos disponíveis são 
XXXXX... (Ex. dispositivo A), 
XXXXX... (Ex. dispositivo B), 
XXXXX... (Ex. dispositivo C) 
Qual o dispositivo?”

8. Pronunciar: [Beep] “X” (Pronuncie o 
respetivo número do dispositivo que 
pretende editar.)

9. Guia de voz: “Novo nome, por favor?”

10. Pronunciar: [Beep] “XXXXX... 
(Ex. dispositivo C)” (Pronuncie um 
“nome de dispositivo”, um nome 
arbitrário para o dispositivo.)

11. Guia de voz: “XXXXX... 
(Ex. dispositivo C) (Etiqueta do 
dispositivo), está correto?”

12. Pronunciar: [Beep] “Sim”

13. Guia de voz: “Novo nome gravado.”

Preparação do Áudio Bluetooth     ®

Configuração do dispositivo 
Bluetooth® audio

Poderá efetuar o emparelhamento, 
alterações, eliminações e a visualização 
de informação do dispositivo 
emparelhado áudio Bluetooth®.

1. O modo comuta conforme indicado 
na figura seguinte cada vez que o 
manípulo de controlo do som é 
pressionado. Selecione “BT SETUP”.

* A indicação varia consoante o modo 
selecionado.

*

*

*

*
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2. Rode o manípulo de controlo do som 
e selecione um modo desejado.

3. Para determinar o modo, pressione o 
manípulo de controlo do som.

Emparelhamento do dispositivo de 
áudio Bluetooth®

Qualquer dispositivo Bluetooth® audio 
deve ser emparelhado com a unidade 
Bluetooth® do veículo antes de ser 
possível a sua reprodução através dos 
altifalantes do veículo.
Podem ser emparelhados no veículo um 
máximo de sete dispositivos, incluindo 
dispositivos áudio Bluetooth® e 
telemóveis com sistemas Mãos-Livres.

Relativamente ao funcionamento do 
próprio dispositivo áudio Bluetooth®, 
consulte o respetivo manual de instruções.
Alguns dispositivos Bluetooth® audio 
possuem códigos PIN (quatro dígitos). 
Consulte o manual de instruções do 
dispositivo de áudio, devido ao 
procedimento de emparelhamento variar 
consoante a existência ou não de um 
código PIN.

Emparelhar um dispositivo de áudio 
Bluetooth® com um código PIN de 
4 dígitos

1. Utilizando o manípulo de 
controlo do som, selecione o modo 
emparelhamento “PAIR DEVICE” 
no modo “BT SETUP”. (Para mais 
informações, consulte “Configuração 
do dispositivo Bluetooth® audio”.)

2. Para determinar o modo, pressione o 
manípulo de controlo do som. Após a 
indicação de “ENTER PIN” no ecrã de 
informação durante 3 segundos, será 
indicado “PIN 0000” e o código PIN 
poderá ser introduzido.

Ecrã Modo Função

PAIR 
DEVICE

Modo 
emparelhamento

Emparelhamento 
do dispositivo de 
áudio Bluetooth®

LINK 
CHANGE

Modo alteração 
da ligação

Alteração da 
ligação ao 
dispositivo 
Bluetooth® audio

PAIR 
DELETE

Modo 
eliminação do 
emparelhamento

Eliminação da 
ligação ao 
dispositivo 
Bluetooth® audio

DEVICE 
INFO

Modo indicação 
de informação 
do dispositivo

Indicação da 
informação 
da unidade 
Bluetooth® do 
veículo

NOTA

• Se um dispositivo Bluetooth® 
já tiver sido emparelhado com 
o veículo como telemóvel Mãos-
Livres, não necessita de ser 
emparelhado novamente quando 
utilizá-lo como dispositivo áudio 
Bluetooth®. Por outro lado, não 
necessita de ser emparelhado 
novamente como telemóvel Mãos-
Livres se já tiver sido emparelhado 
como dispositivo áudio Bluetooth®.

• O registo do dispositivo também 
pode ser realizado através do 
reconhecimento de voz.
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3. Introduza o código PIN do seu 
dispositivo Bluetooth® audio, 
pressionando os botões de canais 
programados 1 a 4 enquanto é indicado 
“PIN 0000”. 
Pressione o botão de canal programado 1 
para introduzir o primeiro dígito, o botão 
2 para o segundo dígito, o botão 3 para o 
terceiro dígito e o botão 4 para o quarto 
dígito. Por exemplo, se o código PIN 
for “4213”, pressione o botão de canal 
programado 1 quatro vezes (1, 2, 3, 4), o 
botão 2 duas vezes (1, 2), o botão 3 uma 
vez (1), e o botão 4 três vezes (1, 2, 3). 
Se a indicação “PIN 0000” desaparecer 
antes de terminar a introdução do código 
PIN, repita o procedimento a partir do 
Passo 1.

4. Pressione o manípulo de controlo do 
som quando for indicado o código PIN 
introduzido. 
A indicação “PAIRING” pisca no ecrã.

5. Opere o dispositivo de áudio 
Bluetooth® e coloque-o no modo 
emparelhamento enquanto a indicação 
“PAIRING” estiver a piscar.

6. Quando o emparelhamento estiver 
concluído, será indicado “ ” e “PAIR 
SUCCESS” após 10-30 segundos, 
após os quais continuará a ser indicado 
“PAIR SUCCESS” durante três 
segundos e, de seguida, a unidade volta 
à indicação normal.

Emparelhamento de um dispositivo 
áudio Bluetooth® que não possui um 
código PIN de 4 dígitos
1. Utilizando o manípulo de controlo do 

som, selecione o modo 
emparelhamento “PAIR DEVICE” no 
modo “BT SETUP”. (Para mais 
informações, consulte “Configuração 
do dispositivo Bluetooth® audio”.)

2. Para determinar o modo, pressione o 
manípulo de controlo do som. Após a 
indicação de “ENTER PIN” no ecrã 
de informação durante 3 segundos, 
será indicado “PIN 0000” e o código 
PIN poderá ser introduzido.

3. Pressione o manípulo de controlo do 
som quando for indicado “PIN 0000”. 
A indicação “PAIRING” pisca no 
ecrã áudio.

4. Opere o dispositivo de áudio 
Bluetooth® e coloque-o no modo 
emparelhamento enquanto a indicação 
“PAIRING” estiver a piscar.

NOTA

Alguns dispositivos aceitam apenas 
um código de emparelhamento 
(Normalmente, “0000” ou “1234”). 
Se não for possível concluir o 
emparelhamento, consulte o manual de 
instruções do seu dispositivo móvel e 
tente esses números se necessário.

NOTA

• Alguns dispositivos áudio Bluetooth® 
requerem um certo período de tempo 
antes da indicação do símbolo “ ”.

• Se o emparelhamento falhar, “Err” 
pisca durante três segundos.

• O emparelhamento não poderá ser 
realizado com o veículo em 
movimento. Se tentar realizar o 
emparelhamento com o veículo 
em movimento, será indicado 
“PAIR DISABLE”.

• Se já existirem sete dispositivos 
áudio Bluetooth® emparelhados no 
veículo, não será possível realizar o 
emparelhamento sendo indicado 
“MEMORY FULL”. Elimine um 
dispositivo emparelhado para 
emparelhar outro dispositivo.
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5. Como o dispositivo Bluetooth® audio 
requer um código PIN, introduza “0000”.

6. Quando o emparelhamento estiver 
concluído, será indicado “ ” e 
“PAIR SUCCESS” após 10-30 segundos, 
após os quais continuará a ser indicado 
“PAIR SUCCESS” durante três segundos 
e, de seguida, a unidade volta à 
indicação normal.

Seleção do dispositivo

Se tiverem sido emparelhados vários 
dispositivos, a unidade Bluetooth® 
liga o último dispositivo emparelhado. 
Se desejar ligar um dispositivo diferente 
emparelhado, é necessário alterar a 
ligação. A ordem de prioridade do 
dispositivo após a alteração da ligação 
é mantida mesmo quando a ignição for 
colocada na posição Off.

1. Utilizando o manípulo de controlo do 
som, selecione o modo alteração da 
ligação “LINK CHANGE” no modo 
“BT SETUP”. (Para mais informações, 
consulte “Configuração do dispositivo 
Bluetooth® audio”.)

2. Para determinar o modo, pressione o 
manípulo de controlo do som.

3. É indicado o nome do dispositivo 
Bluetooth® audio atualmente ligado. 
Se nenhum dispositivo áudio 
Bluetooth® estiver ligado atualmente, 
será indicado o nome do primeiro 
dispositivo emparelhado.

NOTA

• Se não for possível concluir o 
emparelhamento, tente “1234”. 
Consulte o manual de instruções 
do seu dispositivo móvel para obter 
o código PIN correto.

• Alguns dispositivos áudio 
Bluetooth® requerem um certo 
período de tempo antes da indicação 
do símbolo “ ”.

• Se o emparelhamento falhar, “Err” 
pisca durante três segundos.

• O emparelhamento não poderá 
ser realizado com o veículo em 
movimento. Se tentar realizar o 
emparelhamento com o veículo 
em movimento, será indicado 
“PAIR DISABLE”.

• Se já existirem sete dispositivos 
áudio Bluetooth® emparelhados no 
veículo, não será possível realizar 
o emparelhamento sendo indicado 
“MEMORY FULL”. Elimine um 
dispositivo emparelhado para 
emparelhar outro dispositivo.
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4. Rode o manípulo de controlo do som 
para selecionar o nome do dispositivo 
que pretende ligar.

5. Pressione o manípulo de controlo do 
som para selecionar o dispositivo que 
pretende ligar. 
O símbolo “ ” desaparece e a 
indicação “PAIRING” pisca no 
ecrã áudio.

6. Se a ligação ao dispositivo desejado for 
realizada com sucesso, o símbolo “ ” 
é indicado novamente em conjunto 
com “LINK CHANGED”. 
Será indicado “LINK CHANGED” 
durante três segundos, de seguida 
volta à indicação normal.

Confirmação do dispositivo ligado 
atualmente
Passe para o modo alteração da ligação. 
(Consulte “Alteração da ligação a um 
dispositivo Bluetooth® audio”)
O nome do primeiro dispositivo indicado 
corresponde ao dispositivo que se 
encontra atualmente ligado.
Eliminar um dispositivo
1. Utilizando o manípulo de controlo do 

som, selecione o modo eliminação do 
emparelhamento “PAIR DELETE” no 
modo “BT SETUP”. (Para mais 
informações, consulte “Configuração 
do dispositivo Bluetooth® audio”.)

2. Para determinar o modo, pressione o 
manípulo de controlo do som.

NOTA

Quando for selecionado “GO BACK” 
e o manípulo de controlo do som é 
pressionado, o ecrã volta a indicar 
“LINK CHANGE”.

Nome do 
dispositivo 1

Nome do 
dispositivo 2

Nome do 
dispositivo 3

Nome do 
dispositivo 4

Nome do 
dispositivo 5

Nome do 
dispositivo 6

Nome do 
dispositivo 7

NOTA

• Alguns dispositivos áudio Bluetooth® 
requerem um certo período de tempo 
antes da indicação do símbolo “ ”.

• Se um telemóvel com sistema Mãos-
Livres for o dispositivo emparelhado 
mais recente, a unidade Bluetooth® 
liga este dispositivo. Se desejar utilizar 
um dispositivo áudio Bluetooth® que 
tenha sido anteriormente emparelhado 
na unidade Bluetooth®, a ligação deve 
ser alterada para este dispositivo.

• Se ocorrer algum erro enquanto tenta 
ligar um dispositivo, a indicação 
“Err” pisca no ecrã durante 3 segun-
dos voltando de seguida à indicação 
“LINK CHANGE”. Se tal acontecer, 
verifique o estado do emparelhamento 
do dispositivo de áudio Bluetooth® 
e o local do dispositivo no veículo 
(não coloque o dispositivo no com-
partimento de bagagens nem numa 
caixa metálica), de seguida tente 
novamente a operação de ligação.

• A seleção do dispositivo também 
pode ser realizada através do 
reconhecimento de voz. 
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3. É indicado o nome do primeiro 
dispositivo de todos os dispositivos 
emparelhados.

4. Rode o manípulo de controlo do som 
e selecione o nome do dispositivo 
emparelhado que pretende eliminar.

5. Se for realizada outra seleção diferente de 
“GO BACK” e o manípulo de controlo 
do som for pressionado, será indicado 
“SURE ? NO”. Será visualizado “NO”.

6. Rode o manípulo de controlo do 
som no sentido horário e comute 
a indicação para “SURE ? YES”.

7. Para eliminar o dispositivo selecionado, 
pressione o manípulo de controlo do som.

8. É indicado “PAIR DELETED” durante 
três segundos após a conclusão da 
eliminação, de seguida volta 
à indicação normal.

Indicação da informação do dispositivo 
Bluetooth® audio

1. Utilizando o manípulo de controlo do 
som, selecione o modo indicação de 
informação do dispositivo “DEVICE 
INFO” no modo “BT SETUP”. 
(Para mais informações, consulte 
“Configuração do dispositivo 
Bluetooth® audio”.)

2. Para determinar o modo, pressione o 
manípulo de controlo do som.

NOTA

Apenas os nomes dos dispositivos 
emparelhados podem ser visualizados. 
Se existir apenas um dispositivo 
emparelhado, é indicado apenas o 
nome deste dispositivo.

Nome do 
dispositivo 1

Nome do 
dispositivo 2

Nome do 
dispositivo 3

Nome do 
dispositivo 4

Nome do 
dispositivo 5

Nome do 
dispositivo 6

Nome do 
dispositivo 7

NOTA

O ecrã comuta da seguinte forma 
consoante o manípulo de controlo do 
som é rodado no sentido horário ou 
anti-horário.
–Sentido horário: É indicado 
“SURE ? YES”
–Sentido anti-horário: É indicado 
“SURE ? NO”. 

NOTA

Selecione “GO BACK” e pressione 
o manípulo de controlo do som para 
voltar à indicação “PAIR DELETE”. 

NOTA

Se ocorrer algum erro enquanto tenta 
eliminar o dispositivo emparelhado, 
a indicação “Err” pisca no ecrã durante 
3 segundos voltando de seguida 
à indicação “LINK DELETE”.
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3. É indicado o nome do dispositivo 
Bluetooth®.

4. Rode o manípulo de controlo do som 
para selecionar a informação do 
dispositivo Bluetooth® que pretende 
visualizar.

Idioma Disponível (Áudio Tipo B)

Estão disponíveis os idiomas Inglês, 
Francês, Espanhol, Italiano, Alemão, 
Holandês e Português. Se a configuração 
do idioma for alterada, todo o guia de voz 
e comandos de voz são realizados no 
idioma selecionado.

(Método 1)

1. Pressione o botão atender ou o botão 
reconhecimento de voz durante um 
breve período.

2. Pronunciar: [Beep] “Configuração”

3. Guia de voz: “Selecione uma das 
seguintes opções: Opções de 
emparelhamento, pedidos de 
confirmação, idioma, palavra-passe, 
selecionar telemóvel ou selecionar 
leitor de música.”

4. Pronunciar: [Beep] “Idioma”

5. Guia de voz: “Selecione um idioma: 
Inglês, Francês, Espanhol, Italiano, 
Alemão, Holandês ou Português.”

NOTA

Quando for selecionado “GO BACK” 
e o manípulo de controlo do som é 
pressionado, o ecrã volta a indicar 
“DEVICE INFO”.

Nome do dispositivo

Endereço BT

NOTA

• Se a definição do idioma for alterada, 
o registo do dispositivo será mantido.

• Os registos da lista telefónica não são 
eliminados, mas cada idioma possui 
uma lista telefónica separada. 
Portanto, as entradas criadas num 
idioma deverão ser reintroduzidas 
numa lista telefónica do novo idioma.

• Efetue estes passos antes de iniciar 
viagem. Estas funções menos 
utilizadas, são demasiado suscetíveis 
de distrair o condutor, não devendo 
utilizá-las durante a condução 
enquanto não estiver totalmente 
familiarizado com o sistema.
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6. Pronunciar: [Beep] “Francês” 
(Pronuncie o idioma desejado: “Inglês”, 
“Francês”, “Espanhol”, “Italiano”, 
“Alemão”, “Holandês” ou “Português”.)

7. Guia de voz: “Português (Idioma 
desejado) selecionado. Está correto?”

8. Pronunciar: [Beep] “Sim”

9. Guia de voz: “Por favor, aguarde. 
Comutando para a lista telefónica em 
Português. Portuguese selected.” 
(Expresso no novo idioma selecionado).

(Método 2)

1. Pressione o botão atender ou o botão 
reconhecimento de voz durante um 
breve período.

2. Pronunciar: [Beep] “Português” 
(Pronuncie o idioma desejado: “Inglês”, 
“Francês”, “Espanhol”, “Italiano”, 
“Alemão”, “Holandês” ou “Português”.) 
(Altere o idioma desejado, 
pronunciando o nome do idioma.)

3. Guia de voz: “Gostaria de alterar o 
idioma para Português (Idioma 
desejado)?”

4. Pronunciar: [Beep] “Sim”

5. Guia de voz: “Por favor, aguarde. 
Comutando para a lista telefónica em 
Português. Portuguese selected.” 
(Expresso no novo idioma selecionado).

Reconhecimento de Voz 
(Áudio Tipo B)

Nesta secção é explicado o funcionamento 
básico do reconhecimento de voz.

Ativação do Reconhecimento de Voz
Para Ativar o Menu Principal: Pressione o 
botão atender ou o botão reconhecimento 
de voz durante um breve período.

Desligar o Reconhecimento de Voz
Utilize um dos seguintes métodos:

• Pressione e mantenha pressionado 
o botão reconhecimento de voz.

• Pressione o botão desligar.

Ignorar o Guia de Voz (para um 
funcionamento mais rápido)
Pressione e liberte o botão 
reconhecimento de voz.

Tutorial
O tutorial explica o modo como deve 
utilizar o Sistema Mãos-Livres Bluetooth®. 
Para ativar o tutorial, efetue o seguinte:

1. Pressione o botão atender ou o botão 
reconhecimento de voz durante um 
breve período.

NOTA

Também podem ser realizadas 
outras configurações de idiomas na 
configuração atual, pronunciando o 
nome do idioma na pronúncia nativa.

NOTA

Também podem ser realizadas outras 
configurações de idiomas na 
configuração atual, pronunciando o 
nome do idioma na pronúncia nativa.

NOTA

• O Sistema Mãos-Livres Bluetooth® 
pode ser operado vários segundos 
após a colocação da ignição na 
posição ACC ou ON (requer menos 
de 15 segundos).

• Quando operar a unidade de áudio ou 
o A/C durante a utilização do sistema 
Mãos-Livres Bluetooth®, não será 
possível ouvir os sinais sonoros ou 
o guia de voz (unidade de áudio).
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2. Pronunciar: [Beep] “Tutorial”

3. Siga as orientações para receber as 
instruções apropriadas do guia de voz.

Comandos disponíveis em qualquer 
momento durante o reconhecimento 
de voz

“Ajuda” ou “Voltar” são comandos que 
podem ser utilizados em qualquer momento 
durante o reconhecimento de voz.

Utilização da função ajuda

A função ajuda informa o utilizador de 
todos os comandos de voz disponíveis 
nas condições atuais.

1. Pronunciar: [Beep] “Ajuda”

2. Siga as orientações para receber as 
instruções apropriadas do guia de voz.

Retomar a operação anterior

Este comando serve para voltar à 
operação anterior durante o modo 
reconhecimento de voz.
Pronunciar: [Beep] “Voltar”

Para evitar a deterioração da taxa de 
reconhecimento e a qualidade de voz, 
devem ser observados os seguintes 
pontos:

• O reconhecimento de voz não poderá 
ser realizado enquanto o guia de voz 
ou um sinal sonoro estiver em 
operação. Espere até a intervenção 
do guia de voz ou do sinal sonoro 
terminar antes de pronunciar os 
comandos de voz desejados.

• Outros dialetos ou palavras diferentes 
dos comandos de voz não poderão ser 
reconhecidos pelo reconhecimento de 
voz. Pronuncie com as palavras 
especificadas pelos comandos de voz.

• Não é necessário colocar-se de frente 
para o microfone nem aproximar-se do 
mesmo. Pronuncie os comandos de voz 
mantendo ao mesmo tempo uma 
posição de condução segura.

• Não pronuncie os comandos de voz 
demasiado lento nem com um tom 
de voz demasiado alto.

• Pronuncie os comandos de voz 
claramente, sem pausas entre palavras 
ou números.

• Enquanto estiver a utilizar o Sistema 
Mãos-Livres Bluetooth®, feche os 
vidros e/ou o teto de abrir para isolar 
os ruídos provenientes do exterior do 
veículo, ou reduza o fluxo do ar 
condicionado.

• Verifique se as saídas de ventilação não 
estão direcionadas para o microfone.

Configuração de Segurança 
(Áudio Tipo B)

Se for definida uma palavra-passe, 
o sistema só pode ser ativado se for 
introduzida a palavra-passe.

Configuração da palavra-passe
1. Pressione o botão atender ou o botão 

reconhecimento de voz durante um 
breve período.

NOTA

Se o desempenho do reconhecimento 
de voz não for satisfatório.
Consulte Função de Aprendizagem do 
Reconhecimento de Voz (Registo de 
Voz) (Áudio Tipo B) na página 5-107.
Consulte Resolução de Sintomas de 
Avarias na página 5-145.

NOTA

Realize esta função apenas com o 
veículo estacionado. Requer demasiada 
atenção e poderá errar várias vezes se o 
fizer com o veículo em andamento.
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2. Pronunciar: [Beep] “Configuração”
3. Guia de voz: “Selecione uma das 

seguintes opções: Opções de 
emparelhamento, pedidos de 
confirmação, idioma, palavra-passe, 
selecionar telemóvel ou selecionar 
leitor de música.”

4. Pronunciar: [Beep] “Palavra-passe”
5. Guia de voz: “A palavra-passe está 

desativada. Deseja ativá-la?”
6. Pronunciar: [Beep] “Sim”
7. Guia de voz: “Por favor diga um 

código de 4 dígitos. Guarde esta 
palavra-passe. Irá necessitá-la para 
utilizar este sistema.”

8. Pronunciar: [Beep] “XXXX” 
(Pronuncie um código desejado de 
4 dígitos, “Código da palavra-passe”.)

9. Guia de voz: “Palavra-passe XXXX 
(Palavra-passe, Código da palavra-
passe). Está correto?”

10. Pronunciar: [Beep] “Sim”
11. Guia de voz: “A palavra-passe 

está ativada.”
Utilização do Sistema Mãos-Livres 
Bluetooth     ® com uma palavra-passe
1. Pressione o botão atender ou o botão 

reconhecimento de voz durante um 
breve período.

2. Guia de voz: “O sistema Mãos-Livres 
está bloqueado. Diga a palavra-passe 
para continuar.”

3. Pronunciar: [Beep] “XXXX” 
(Pronuncie a palavra-passe “Código da 
palavra-passe”.)

4. Se for introduzida a palavra-passe 
correta, será anunciado o guia de voz 
“XXXXXX... (Ex. “Dispositivo da 
Maria”) (Etiqueta do dispositivo) está 
ligado” é anunciado. 
Se a palavra-passe estiver incorreta, 
será anunciado o guia de voz “XXXX 
(palavra passe de 4 dígitos, Código da 
palavra-passe) palavra-passe incorreta, 
por favor tente novamente”.

Cancelamento da palavra-passe

1. Pressione o botão atender ou o botão 
reconhecimento de voz durante um 
breve período.

2. Pronunciar: [Beep] “Configuração”

3. Guia de voz: “Selecione uma das 
seguintes opções: Opções de 
emparelhamento, pedidos de 
confirmação, idioma, palavra-passe, 
selecionar telemóvel ou selecionar 
leitor de música.”

4. Pronunciar: [Beep] “Palavra-passe”

5. Guia de voz: “Palavra-passe ativada. 
Deseja desativá-la?”

6. Pronunciar: [Beep] “Sim”

7. Guia de voz: “Palavra-passe desativada.”

Guia de Confirmação

O guia de confirmação confirma o conteúdo 
do comando ao utilizador antes de avançar 
para a operação solicitada. Quando esta 
função for ligada, o sistema lê os comandos 
de voz anteriormente recebidos e confirma 
se o comando está correto antes de avançar 
para a execução do comando.
Quando a função guia de confirmação 
está ligada: (Ex. “Ligando o dispositivo 
do João. Está correto?)”
Quando a função guia de confirmação 
está desligada: (Ex. “Chamando o 
dispositivo do João.”)

NOTA

Realize esta função apenas com o 
veículo estacionado. Requer 
demasiada atenção e poderá errar 
várias vezes se o fizer com o veículo 
em andamento.
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1. Pressione o botão atender ou o botão 
reconhecimento de voz durante um 
breve período.

2. Pronunciar: [Beep] “Configuração”

3. Guia de voz: “Selecione uma das 
seguintes opções: Opções de 
emparelhamento, pedidos de 
confirmação, idioma, palavra-passe, 
selecionar telemóvel ou selecionar 
leitor de música.”

4. Pronunciar: [Beep] “Guia de 
confirmação”

5. Guia de voz: “O guia de confirmação 
está ligado/desligado. Deseja ligar/
desligar o guia de confirmação?”

6. Pronunciar: [Beep] “Sim”

7. Guia de voz: “O guia de confirmação 
está desligado/ligado.”

Função Aprendizagem do 
Reconhecimento de Voz 
(Registo de Voz) (Áudio Tipo B)

A função aprendizagem do reconhecimento 
de voz adapta o sistema às características 
da voz do utilizador ao sistema. Se o 
reconhecimento dos comandos voz pelo 
sistema não for adequado, esta função 
pode melhorar substancialmente o 
reconhecimento da voz do utilizador. Se a 
sua voz for reconhecida suficientemente 
sem a utilização desta função, poderá não se 
aperceber da grande vantagem desta função. 
Para registar a sua voz, deverá pronunciar a 
lista de comandos de voz. Pronuncie a lista 
com o veículo estacionado.
Se possível, efetue o registo num local 
silencioso (página 5-104). O registo 
deve ser realizado por completo. São 
necessários alguns minutos. Para efetuar a 
aprendizagem do reconhecimento de voz, o 
utilizador necessita estar sentado no banco 
do condutor com a lista de comandos de 
voz aberta na página abaixo indicada.

Realização da aprendizagem do 
reconhecimento de voz pela primeira vez

1. Pressione o botão atender ou o botão 
reconhecimento de voz durante um 
breve período.

2. Pronunciar: [Beep] “Treino de voz”

3. Guia de voz: “Esta operação deve ser 
realizada em ambiente calmo, silencioso, 
quando o veículo estiver parado. Consulte 
o manual do proprietário para obter a lista 
de frases de treino necessárias. Pressione 
e liberte o botão reconhecimento de voz 
quando estiver pronto para iniciar. 
Para cancelar a qualquer momento, 
pressione o botão desligar.”

4. Pressione o botão reconhecimento de 
voz durante um breve período.

NOTA

Se a função guia de confirmação for 
desligada quando efetuar uma chamada 
de emergência, o sistema lê e confirma 
o comando antes de o executar.
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5. O guia de voz lê o número do comando 
de voz (consulte a lista de comandos de 
voz para efetuar a aprendizagem de 
reconhecimento de voz). (Ex. “Por 
favor leia a frase 1”)

6. Pronunciar: [Beep] “0123456789” 
(Pronuncie o comando de voz para 
efetuar a aprendizagem do 
reconhecimento de voz (1 a 8) de 
acordo com o guia de voz.)

7. Guia de voz: “O registo de voz está 
concluído.”

Nova aprendizagem do reconhecimento 
de voz
Se a aprendizagem do reconhecimento de 
voz já tiver sido realizada.
1. Pressione o botão atender ou o botão 

reconhecimento de voz durante um 
breve período.

2. Pronunciar: [Beep] “Treino de voz”
3. Guia de voz: “O registo de voz está 

ativado/desativado. Deseja desativar/
ativar ou treinar novamente?”

4. Pronunciar: [Beep] “Treinar novamente”
5. Guia de voz: “Esta operação deve ser 

realizada em ambiente calmo, 
silencioso, quando o veículo estiver 
parado. Consulte o manual do 
proprietário para obter a lista de frases 
de treino necessárias. Pressione e 
liberte o botão reconhecimento de voz 
quando estiver pronto para iniciar. Para 
cancelar a qualquer momento, 
pressione o botão desligar.”

6. Pressione o botão reconhecimento de 
voz durante um breve período.

7. O guia de voz lê o número do comando 
de voz (consulte a lista de comandos de 
voz para efetuar a aprendizagem de 
reconhecimento de voz). (Ex. “Por 
favor leia a frase 1”)

8. Pronunciar: [Beep] “0123456789” 
(Pronuncie o comando de voz para 
efetuar a aprendizagem do 
reconhecimento de voz (1 a 8) de 
acordo com o guia de voz.)

9. Guia de voz: “O registo de voz está 
concluído.”

Lista de comandos de voz para a 
aprendizagem do reconhecimento de voz

Quando efetuar a leitura, deve ter atenção 
aos seguintes pontos:

• Leia os números, um de cada vez, correta 
e naturalmente. (Por exemplo, “1234” 
tem de ser lido como “um, dois, três, 
quatro” e não “doze, trinta e quatro”.)

• Não leia os parêntesis. “(” os hífenes 
“–” são utilizados para separar os 
algarismos de um número de telefone.

Ex.
“(888) 555-1212” tem de ser pronunciado “Oito, oito, 
oito, cinco, cinco, cinco, um, dois, um, dois.”

NOTA

Se tiver ocorrido algum erro na 
aprendizagem do reconhecimento de 
voz, poderá ser realizada uma nova 
aprendizagem pressionando o botão 
reconhecimento de voz durante um 
breve período de tempo.

NOTA

Se tiver ocorrido algum erro na 
aprendizagem do reconhecimento de 
voz, poderá ser realizada uma nova 
aprendizagem pressionando o botão 
reconhecimento de voz durante um 
breve período de tempo.

Frase Comando
1 0123456789
2 (888) 555-1212
3 Chamada
4 Manípulo rotativo
5 Configuração
6 Cancelar
7 Continuar
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Ligar/desligar a aprendizagem do 
reconhecimento de voz

1. Pressione o botão atender ou o botão 
reconhecimento de voz durante um 
breve período.

2. Pronunciar: [Beep] “Treino de voz”

3. Guia de voz: “O registo de voz está 
ativado/desativado. Deseja desativar/
ativar ou treinar novamente?”

4. Pronunciar: [Beep] “Desativar” 
ou “Ativar”

5. Quando for pronunciado “Desativar”, 
a aprendizagem do reconhecimento de 
voz é desligada. 
Quando for pronunciado “Ativar”, 
a aprendizagem do reconhecimento 
de voz é ligada.

6. Guia de voz: “O registo de voz está 
desativado/ativado.”

Preparação do Bluetooth® (Áudio 
Tipo C/Tipo D)

Emparelhamento do dispositivo

Para utilizar o áudio Bluetooth® e o 
Sistema Mãos-Livres, o dispositivo 
equipado com Bluetooth® deve ser 
emparelhado à unidade utilizando o 
seguinte procedimento. Podem ser 
emparelhados no máximo sete dispositivos, 
incluindo dispositivos de áudio Bluetooth® 
e telemóveis com Sistemas Mãos-Livres.

Procedimento de Emparelhamento

1. Selecione o ícone  no ecrã inicial e 
visualize o ecrã das Configurações.

2. Selecione o separador .
3. Selecione 
4. Ligue a configuração Bluetooth®.
5. Para visualizar a mensagem e 

passar à operação do dispositivo, 
selecione .

6. Utilizando o dispositivo, efetue uma 
busca do dispositivo Bluetooth® 
(dispositivo periférico).

7. Selecione “Mazda” a partir de uma 
lista de dispositivos pesquisada pelo 
dispositivo.

8. (Dispositivo com Bluetooth® 
versão 2.0) 
Introduza o código de emparelhamento 
indicado de 4 dígitos no dispositivo. 
(Dispositivo com Bluetooth® versão 
igual ou superior a 2.1) 
Verifique se o código de 6 dígitos 
indicado na unidade de áudio também é 
indicado no dispositivo, de seguida 
toque em . 
A permissão de ligação e permissão de 
acesso à lista telefónica para o seu 
dispositivo móvel pode ser necessária, 
consoante o dispositivo móvel.

8 Ajuda

NOTA

• A frase aplicável aparece no 
ecrã áudio.

• Após a conclusão do registo da voz 
do utilizador, é anunciado o guia de 
voz “Registo de voz concluído”.

Frase Comando
NOTA

O sistema Bluetooth® poderá não 
operar durante 1 ou 2 minutos após a 
ignição ser colocada em ACC ou ON. 
Contudo, isto não significa a existência 
de um problema. Se o sistema 
Bluetooth® não ligar automaticamente 
passados 1 ou 2 minutos, certifique-se 
que a configuração do Bluetooth® no 
dispositivo está normal e tente ligar 
novamente o dispositivo Bluetooth® 
do lado do veículo.

Dispositivos

Bluetooth

Acrescentar Novo Dispositivo

Sim
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9. Se o emparelhamento for bem-
sucedido, as funções do dispositivo 
ligado ao Bluetooth® são visualizadas.

10. (Dispositivos compatíveis com a 
função E-mail/ SMS Mazda) 
As mensagens SMS (Serviço de 
Mensagens Curtas) e E-mail para o 
dispositivo são descarregadas 
automaticamente. Deverá ser 
necessária uma operação de 
permissão para descarregar, conforme 
o seu dispositivo.

Após o registo de um dispositivo, 
o sistema identifica automaticamente o 
mesmo. Ao ativar novamente o sistema 
Mãos-Livres Bluetooth®, ou ativando 
primeiro o sistema Mãos-Livres 
Bluetooth® após comutar a ignição de 
OFF para ACC, a condição de ligação do 
dispositivo é indicada no ecrã central.

Nota IMPORTANTE sobre o 
emparelhamento e a nova ligação 
automática:
• Se o emparelhamento for efetuado 

novamente no mesmo dispositivo 
móvel, elimine primeiro “Mazda” 
visualizado no ecrã de configurações 
Bluetooth® do dispositivo móvel.

• Quando o SO do dispositivo for 
atualizado, a informação de 
emparelhamento pode ser eliminada. 
Se isto acontecer, reprograme a 
informação de emparelhamento na 
unidade Bluetooth®.

• Antes de emparelhar o seu dispositivo, 
verifique se o Bluetooth® está “ON”, 
tanto no seu telefone como no veículo.

Seleção do dispositivo

Se tiverem sido emparelhados vários 
dispositivos, a unidade Bluetooth® liga 
o último dispositivo emparelhado. 
Se desejar ligar um dispositivo diferente 
emparelhado, é necessário alterar a 
ligação. A ordem de prioridade do 
dispositivo após a alteração da ligação 
é mantida mesmo quando a ignição for 
colocada na posição Off.

Ligação de outros dispositivos

1. Selecione o ícone  no ecrã inicial e 
visualize o ecrã das Configurações.

2. Selecione o separador .

3. Selecione .

4. Ligue a configuração Bluetooth®.

5. Selecione o nome do dispositivo que 
deseja ligar.

6.  seleção 
Liga os dois dispositivos como sistema 
Mãos-Livres e áudio Bluetooth®. 

 seleção 
Liga como dispositivo Mãos-Livres. 

 seleção 
Liga como sistema áudio Bluetooth®.

NOTA

Quando o Histórico de chamadas e 
mensagens são descarregados 
automaticamente, cada configuração 
para descarregar automático deverá 
estar ligada. Consulte Configurações 
de Comunicação na página 5-130.

NOTA

As seguintes funções podem ser 
utilizadas para a unidade de áudio 
ou Mãos Livres.

• Mãos Livres: Chamadas e 
E-mail/SMS

• Áudio: Rádio áudio Bluetooth®, 
Aha™, Stitcher™

Dispositivos

Bluetooth

Telefone e Áudio

Apenas Telefone

Apenas Áudio
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Desconexão de um dispositivo

1. Selecione o ícone  no ecrã inicial e 
visualize o ecrã das Configurações.

2. Selecione o separador .

3. Selecione .

4. Ligue a configuração Bluetooth®.

5. Selecione o nome do dispositivo que 
está atualmente ligado.

6. Selecione .

Eliminar um dispositivo

Selecionar e eliminar os dispositivos

1. Selecione o ícone  no ecrã inicial e 
visualize o ecrã das Configurações.

2. Selecione o separador .

3. Selecione .

4. Ligue a configuração Bluetooth®.

5. Selecione o nome do dispositivo que 
deseja eliminar.

6. Selecione .

7. Selecione .

Eliminar todos os dispositivos

1. Selecione o ícone  no ecrã inicial 
e visualize o ecrã das Configurações.

2. Selecione o separador .

3. Selecione .

4. Selecione .

5. Selecione .

6. Selecione .

Alteração do código PIN

O código PIN (4 dígitos) pode ser alterado.

1. Selecione o ícone  no ecrã inicial 
e visualize o ecrã das Configurações.

2. Selecione o separador .

3. Selecione .

4. Selecione .

5. Selecione .

6. Introduza o novo código PIN que 
deseja definir.

7. Selecione .

Idioma Disponível 
(Áudio Tipo C/Tipo D)*

O idioma poderá ser alterado.
Consulte Configurações na página 5-67.

Reconhecimento de Voz 
(Áudio Tipo C/Tipo D)

Nesta secção é explicado o funcionamento 
básico do reconhecimento de voz.

Ativação do Reconhecimento de Voz

Pressione o botão reconhecimento de voz.

Desligar o Reconhecimento de Voz

Utilize um dos seguintes métodos:

• Pressione o botão desligar.

• Pronuncie, “Cancelar”.

• Opere o interruptor multi-comando ou 
o ecrã central (apenas quando o veículo 
está parado).

Dispositivos

Bluetooth

Desligar

Dispositivos

Bluetooth

Remover Dispositivo Emparelhado

Sim

Dispositivos

Bluetooth

Configurações do Bluetooth

Remover Todos os Dispositivos Emparelhados

Sim

NOTA

Conforme o idioma, este poderá 
apenas estar disponível para o 
ecrã de visualização e não para o 
reconhecimento de voz.

Dispositivos

Bluetooth

Configurações do Bluetooth

Alterar Código de Emparelhamento

*Alguns modelos.
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Ignorar o Guia de Voz (para um 
funcionamento mais rápido)
Pressione e solte o botão de 
reconhecimento de voz.
Resolução de Avarias para o 
Reconhecimento de Voz
Se não compreender um método de 
operação enquanto no modo 
reconhecimento de voz, pronuncie 
“Tutorial” ou “Ajuda”.
Comandos disponíveis em qualquer 
momento durante o reconhecimento 
de voz
“Voltar” e “Cancelar” são comandos que 
podem ser utilizados em qualquer momento 
durante o reconhecimento de voz.
Retomar a operação anterior
Para voltar à operação anterior, pronuncie, 
“Voltar” enquanto estiver no modo 
reconhecimento de voz.
Cancelar
Para colocar o sistema Mãos-Livres 
Bluetooth® no modo standby, pronuncie 
“Cancelar” enquanto estiver no modo 
reconhecimento de voz.
Para evitar a deterioração da taxa de 
reconhecimento e a qualidade de voz, 
devem ser observados os seguintes 
pontos:
• O reconhecimento de voz não poderá 

ser realizado enquanto o guia de voz 
ou um sinal sonoro estiver em 
operação. Espere até a intervenção 
do guia de voz ou do sinal sonoro 
terminar antes de pronunciar os 
comandos de voz desejados.

• Os comandos relacionados com o 
telefone estão disponíveis apenas 
quando o seu telefone é ligado via 
Bluetooth®. Verifique se o seu telefone 
está ligado via Bluetooth® antes de 
operar os comandos de voz 
relacionados com o telefone.

• Os comandos de reprodução de 
música, tais como Reproduzir Artista e 
Álbum apenas podem ser usados no 
modo áudio USB.

• Não fale muito devagar ou muito alto 
(sem voz alta).

• Pronuncie os comandos de voz 
claramente, sem pausas entre palavras 
ou números.

• Outros dialetos ou palavras diferentes 
dos comandos de voz não poderão ser 
reconhecidos pelo reconhecimento de 
voz. Pronuncie com as palavras 
especificadas pelos comandos de voz.

• Não é necessário colocar-se de frente 
para o microfone nem aproximar-se do 
mesmo. Pronuncie os comandos de voz 
mantendo ao mesmo tempo uma 
posição de condução segura.

• Enquanto estiver a utilizar o Sistema 
Mãos-Livres Bluetooth®, feche os 
vidros e/ou o teto de abrir para isolar os 
ruídos provenientes do exterior do 
veículo, ou reduza o fluxo do ar 
condicionado.

• Verifique se as saídas de ventilação não 
estão direcionadas para o microfone.

NOTA

Se o desempenho do reconhecimento 
de voz não for satisfatório.
Consulte Resolução de Sintomas de 
Avarias na página 5-145.
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Operação do Áudio Utilizando o Reconhecimento de Voz 
(Áudio Tipo C/Tipo D)

Operação de áudio principal

Os comandos abaixo são exemplos dos comandos disponíveis.
Quando o botão atender é pressionado e o seguinte comando é pronunciado, o áudio pode 
ser operado. Os comandos em () podem ser omitidos. O nome e número específicos são 
colocados em {}.

Comando de voz Função Fonte de áudio 
correspondente

(Ir para/Reproduzir) AM (Rádio) Comuta a fonte de áudio para rádio AM. Todos
(Ir para/Reproduzir) FM (Rádio) Comuta a fonte de áudio para rádio FM. Todos
(Ir para/Reproduzir) DAB (Rádio) Comuta a fonte de áudio para rádio DAB. Todos
(Ir para/Reproduzir) Bluetooth 
(Áudio) Comuta a fonte de áudio para áudio Bluetooth®. Todos

(Ir para/Reproduzir) Aha (Rádio) Comuta a fonte de áudio para Aha™. Todos
(Ir para/Reproduzir) Stitcher Comuta a fonte de áudio para rádio Stitcher™. Todos
(Ir para/Reproduzir) USB 1 Comuta a fonte de áudio para USB 1 Todos
(Ir para/Reproduzir) USB 2 Comuta a fonte de áudio para USB 2 Todos
Reproduz a lista de faixas 
(Nome da lista de faixas) Reproduz a lista de faixas selecionada. USB

Reproduzir Artista 
(Nome do artista) Reproduz o artista selecionado. USB

Reproduzir o álbum 
(Nome do álbum) Reproduz o álbum selecionado.  USB

Reproduzir Género 
(Nome do género) Reproduz o género selecionado.  USB

Reproduzir a Pasta 
(Nome da pasta) Reproduz a pasta selecionada. USB

NOTA

• Alguns comandos não podem ser utilizados dependendo dos dispositivos e condições 
de utilização.

• Se o dispositivo Bluetooth®, USB ou AUX não estão ligados, os comandos 
relacionados não podem ser utilizados.
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Realização de uma Chamada

Lista Telefónica

As chamadas telefónicas podem ser 
efetuadas pronunciando o nome de uma 
pessoa (etiqueta de voz) cujo número de 
telefone foi registado antecipadamente no 
sistema Mãos-Livres Bluetooth®. 
Consulte registo Lista telefónica.

1. Pressione o botão atender ou o botão 
reconhecimento de voz durante um 
breve período.

2. Pronunciar: [Beep] “Chamada”

3. Guia de voz: “Nome, por favor.”

4. Pronunciar: [Beep] “XXXXX... 
(Ex. “Telefone do João”)” 
(Pronuncie uma etiqueta de voz 
registada na lista telefónica.)

5. Guia de voz: “Chamando XXXXX... 
(Ex. “Telefone do João”) XXXX 
(Ex. “Casa”). Está correto?” (Etiqueta 
de voz e local do número de telefone 
registado na lista telefónica).

6. Pronunciar: [Beep] “Sim”

7. Guia de voz: “Marcando”

Registo da lista telefónica

Os números de telefone podem ser 
registados na lista telefónica do Sistema 
Mãos-Livres Bluetooth®.

1. Pressione o botão atender ou o botão 
reconhecimento de voz durante um 
breve período.

2. Pronunciar: [Beep] “Lista Telefónica”

3. Guia de voz: “Selecione uma das 
seguintes opções: Nova entrada, editar, 
lista de nomes, eliminar, eliminar todos 
ou importar contacto.”

4. Pronunciar: [Beep] “Nova Entrada”

5. Guia de voz: “Nome, por favor.”

6. Pronunciar: [Beep] “XXXXX... (Ex. 
“Telefone da Maria”)” (Pronuncie uma 
etiqueta de voz para o nome registado.)

7. Guia de voz: “Adicionando XXXXX... 
(Ex. “Telefone da Maria”) (Etiqueta de 
voz registada). Está correto?”

8. Pronunciar: [Beep] “Sim”

9. Guia de voz: “Casa, Emprego, 
Telemóvel ou Outro?”

10. Pronunciar: [Beep] “Telemóvel” 
(Para registar o local desejado, 
pronuncie “Casa”, “Emprego”, 
“Telemóvel” ou “Outro”.)

11. Guia de voz: “Telemóvel (Local 
onde será registado). Está correto?”

12. Pronunciar: [Beep] “Sim”

13. Guia de voz: “Número, por favor”

14. Pronunciar: [Beep] 
“XXXXXXXXXXX” 
(Pronuncie o número de telefone que 
pretende registar.)

Sistema Mãos-Livres 
Bluetooth® (Áudio Tipo B)*

NOTA

O comando “Chamada” e a etiqueta de 
voz podem ser combinados. 
Ex. No Passo 2, pronuncie, “Ligar o 
telefone do João”, de seguida, os 
Passos 3 e 4 podem ser ignorados.

NOTA

Realize esta função apenas com o 
veículo estacionado. Requer demasiada 
atenção e poderá errar várias vezes se o 
fizer com o veículo em andamento.

*Alguns modelos.
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15. Guia de voz: “XXXXXXXXXXX 
(Registo do número de telefone). 
Após o sinal sonoro, continue a 
adicionar números, ou pronuncie 
Voltar para reintroduzir os últimos 
números introduzidos, ou pressione o 
botão Atender para gravar o número.”

16. (Registo) 
Pressione o botão atender ou 
pronuncie “Introduzir”, de seguida 
siga para o Passo 17. 
(Adicionar/introduzir número 
de telefone) 
Pronuncie, “XXXX” (número de 
telefone desejado), de seguida siga 
para o Passo 15. 
(Correção do número de telefone) 
Pronuncie, “Voltar”. O guia de voz 
responde, “Voltar. Os últimos números 
introduzidos foram removidos.”. 
De seguida, siga para o Passo 13.

17. Guia de voz: “Número registado. 
Deseja adicionar outro número para 
a mesma entrada?”

18. Pronunciar: [Beep] “Sim” ou “Não”.
19. Se “Sim”, poderá registar um número 

de telefone adicional para a mesma 
entrada. 
Se “Não”, o sistema volta ao 
estado standby.

(Importar contacto)
A lista telefónica do seu dispositivo 
(Telemóvel) pode ser enviada e registada 
na sua lista telefónica do sistema 
Mãos-Livres Bluetooth® através da 
comunicação Bluetooth®.
1. Pressione o botão atender ou o botão 

reconhecimento de voz durante um 
breve período.

2. Pronunciar: [Beep] “Lista Telefónica”
3. Guia de voz: “Selecione uma das 

seguintes opções: Nova entrada, editar, 
lista de nomes, eliminar, eliminar todos 
ou importar contacto.”

4. Pronunciar: [Beep] “Importar Contacto”

5. Guia de voz: “O sistema Mãos-Livres 
está pronto a receber um contacto do 
telefone; apenas um número de 
telemóvel de casa, do trabalho pode ser 
importado no sistema Mãos-Livres. 
O processo de importação de contactos 
exige que o utilizador opere o telefone. 
Consulte o manual do telefone para 
mais informações sobre como operar 
o telefone para efetuar a operação de 
importação.”

6. Guia de voz: “Foram importados X 
números (Número de locais que 
incluem os dados). Qual o nome que 
deseja atribuir a estes números?”

7. Pronunciar: [Beep] “XXXXX... (Ex. 
“Telefone da Maria”)” (Pronuncie uma 
etiqueta de voz para o nome registado.)

8. Guia de voz: “Adicionando XXXXX... 
(Ex. “Telefone da Maria”) (Etiqueta de 
voz). Está correto?”

9. Pronunciar: [Beep] “Sim”

10. Guia de voz: “Número registado. 
Deseja importar outro contacto?”

11. Pronunciar: [Beep] “Sim” ou “Não”

12. Se “Sim”, o procedimento segue para 
o Passo 5. 
Se “Não”, o sistema volta ao estado 
standby.

Editar a lista telefónica

Os dados registados na lista telefónica do 
Sistema Mãos-Livres Bluetooth® podem 
ser editados.

NOTA

Realize esta função apenas com o 
veículo estacionado. Requer demasiada 
atenção e poderá errar várias vezes se o 
fizer com o veículo em andamento.
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1. Pressione o botão atender ou o botão 
reconhecimento de voz durante um 
breve período.

2. Pronunciar: [Beep] “Lista Telefónica”

3. Guia de voz: “Selecione uma das 
seguintes opções: Nova entrada, editar, 
lista de nomes, eliminar, eliminar todos 
ou importar contacto.”

4. Pronunciar: [Beep] “Editar”

5. Guia de voz: “Por favor, diga o nome 
da entrada que deseja editar, ou diga 
“Lista de nomes”.”

6. Pronunciar: [Beep] “XXXXX... (Ex. 
“Telefone da Maria”)” (Pronuncie a 
etiqueta de voz para o nome registado 
a ser editado na lista telefónica.)

7. Guia de voz: “Casa, Emprego, 
Telemóvel ou Outro?”

8. Pronunciar: [Beep] “Casa” 
(Pronuncie o local registado que 
pretende editar. “Casa”, “Emprego”, 
“Telemóvel” ou “Outro”).

9. Guia de voz: “XXXXX... (Ex. 
“Telefone da Maria”) (Etiqueta de voz 
registada) XXXX (Ex. “Casa”) 
(Local registado). Está correto?”

10. Pronunciar: [Beep] “Sim”

11. Guia de voz: “O número atual é 
XXXXXXXXXXX (Ex. “555-1234”) 
(Número registado atualmente). 
Novo número, por favor.”

12. Pronunciar: [Beep] 
“XXXXXXXXXXX (Ex. 
“555-5678”)” (Pronuncie o novo 
número de telefone a ser registado.)

13. Guia de voz: “XXXXXXXX 
(Número de telefone) Após o sinal 
sonoro, continue a adicionar 
números, ou diga Voltar para 
reintroduzir os últimos números 
introduzidos, ou pressione o botão 
Atender para gravar o número.”

14. (Alteração do Número) 
Pressione o botão atender, de seguida 
siga para o Passo 15. 
(Adicionar/introduzir número de 
telefone) 
Pronuncie, “XXXX” (número de 
telefone desejado), de seguida siga 
para o Passo 13. 
(Correção do número de telefone) 
Pronuncie, “Voltar”. O guia de voz 
responde, “Voltar. Os últimos 
números introduzidos foram 
removidos. Número, por favor.” 
De seguida, siga para o Passo 12.

15. Guia de voz: “Número alterado.”
Eliminação de dados da lista telefónica
(Eliminação individual de dados da 
lista telefónica)
Os dados individuais registados na lista 
telefónica do Sistema Mãos-Livres 
Bluetooth® podem ser eliminados.

1. Pressione o botão atender ou o botão 
reconhecimento de voz durante um 
breve período.

2. Pronunciar: [Beep] “Lista Telefónica”

NOTA

Se não existia nenhum número de 
telefone registado anteriormente num 
local (Ex. “Emprego”), será anunciado 
o guia de voz “Número, por favor”.

NOTA

Realize esta função apenas com o 
veículo estacionado. Requer demasiada 
atenção e poderá errar várias vezes se o 
fizer com o veículo em andamento.
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3. Guia de voz: “Selecione uma das 
seguintes opções: Nova entrada, editar, 
lista de nomes, eliminar, eliminar todos 
ou importar contacto.”

4. Pronunciar: [Beep] “Eliminar”

5. Guia de voz: “Por favor, diga o nome 
da entrada que deseja eliminar, ou diga 
“Lista de nomes”.”

6. Pronunciar: [Beep] “XXXXX... 
(Ex. “Telefone do João”)” (Pronuncie a 
etiqueta de voz registada a ser 
eliminada da lista telefónica.)

7. Guia de voz: “Eliminando XXXXX... 
(Ex. “Telefone do João”) (Etiqueta de 
voz registada) Casa (Local registado). 
Está correto?”

8. Pronunciar: [Beep] “Sim”

9. Guia de voz: “XXXXX... (Ex. 
“Telefone do João”) (Etiqueta de voz 
registada) Casa (Local registado) 
eliminado.”

(Eliminação total dos dados da lista 
telefónica)

Todos os dados registados na lista 
telefónica do Sistema Mãos-Livres 
Bluetooth® podem ser eliminados.

1. Pressione o botão atender ou o botão 
reconhecimento de voz durante um 
breve período.

2. Pronunciar: [Beep] “Lista Telefónica”

3. Guia de voz: “Selecione uma das 
seguintes opções: Nova entrada, editar, 
lista de nomes, eliminar, eliminar todos 
ou importar contacto.”

4. Pronunciar: [Beep] “Eliminar todos”

5. Guia de voz: “Tem a certeza que 
deseja eliminar todos os dados da lista 
telefónica do sistema Mãos-Livres?”

6. Pronunciar: [Beep] “Sim”

7. Guia de voz: “A lista telefónica do 
sistema Mãos-Livres será eliminada 
permanentemente. Deseja continuar?”

8. Pronunciar: [Beep] “Sim”

9. Guia de voz: “Espere por favor, 
eliminando a lista telefónica do sistema 
Mãos-Livres.”

10. Guia de voz: “Lista telefónica do 
sistema mãos-livres eliminada, 
voltando ao menu principal.”

Leitura dos nomes registados na lista 
telefónica do Sistema Mãos-Livres 
Bluetooth®

O Sistema Mãos-Livres Bluetooth® 
poderá ler a lista de nomes registados 
na sua lista telefónica.

1. Pressione o botão atender ou o botão 
reconhecimento de voz durante um 
breve período.

2. Pronunciar: [Beep] “Lista Telefónica”

3. Guia de voz: “Selecione uma das 
seguintes opções: Nova entrada, editar, 
lista de nomes, eliminar, eliminar todos 
ou importar contacto.”

4. Pronunciar: [Beep] “Lista de nomes”

5. Guia de voz: “XXXXX..., XXXXX..., 
XXXXX... (Ex. “Telefone do João”, 
Telefone da Maria, Telefone do 
Guilherme)” (O guia de voz lê as 
etiquetas de voz registadas na lista 
telefónica.) 
Pressione com brevidade o botão atender 
durante a leitura do nome desejado, de 
seguida pronuncie um dos seguintes 
comandos de voz para o executar.

• “Continuar”: Continua a leitura 
da lista.

NOTA

Realize esta função apenas com o 
veículo estacionado. Requer demasiada 
atenção e poderá errar várias vezes se o 
fizer com o veículo em andamento.
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• “Chamada”: Realiza uma chamada 
para o número de telemóvel registado 
quando o botão reconhecimento de 
voz é pressionado durante um 
breve período.

• “Editar”: Edita os dados registados 
na lista telefónica quando o botão 
reconhecimento de voz é pressionado 
durante um breve período.

• “Eliminar”: Elimina os dados 
registados na lista telefónica quando 
o botão reconhecimento de voz é 
pressionado durante um breve período.

• “Voltar”: Volta à leitura dos dados 
anteriores na lista telefónica quando 
o botão reconhecimento de voz é 
pressionado durante um breve período.

6. Guia de voz: “Fim da lista, deseja 
voltar ao início?”

7. Pronunciar: [Beep] “Não”
Função Remarcação
É possível efetuar uma chamada para o 
mesmo número marcado da última vez 
que realizou uma chamada.
1. Pressione o botão atender ou o botão 

reconhecimento de voz durante um 
breve período.

2. Pronunciar: [Beep] “Remarcação”
3. Guia de voz: “Marcando”
Introdução do Número de Telefone

1. Pressione o botão atender ou o botão 
reconhecimento de voz durante um 
breve período.

2. Pronunciar: [Beep] “Marcar”

3. Guia de voz: “Número, por favor”
4. Pronunciar: [Beep] 

“XXXXXXXXXXX 
(Número de telefone)”

5. Guia de voz: “XXXXXXXXXXX. 
(Número de telefone) Após o sinal 
sonoro, continue a adicionar números, 
ou pronuncie Voltar para reintroduzir 
os últimos números introduzidos, ou 
pressione o botão Atender para realizar 
a marcação.”

6. (Marcando) 
Pressione o botão atender ou pronuncie 
“Marcar”, de seguida siga para o Passo 7. 
(Adicionar/introduzir número de 
telefone) 
Pronuncie, “XXXX” (número de 
telefone desejado), de seguida siga para 
o Passo 5. 
(Correção do número de telefone) 
Pronuncie, “Voltar”. O guia de voz 
responde, “Voltar. Os últimos números 
introduzidos foram removidos.”. 
De seguida, siga para o Passo 3.

7. Guia de voz: “Marcando”

Chamadas de Emergência
É possível efetuar uma chamada para o 
número de emergência (112) através de 
um comando de voz.
1. Pressione o botão atender ou o botão 

reconhecimento de voz durante um 
breve período.

2. Pronunciar: [Beep] “Emergência”

3. Guia de voz: “Marcando “112”, 
está correto?”

NOTA

Pratique a realização de chamadas apenas 
com o veículo estacionado enquanto não 
sentir confiança para o fazer com o 
veículo em andamento, de modo a não 
desviar a sua atenção à estrada. Se não se 
sentir seguro, efetue todas as chamadas 
com o veículo estacionado e arranque 
apenas quando puder despender toda a 
sua atenção à estrada.

NOTA

O comando “Marcar” e um número 
de telefone podem ser combinados. 
Ex. No Passo 2, pronuncie, “Marcar 
123-4567”, de seguida, os Passos 3 e 
4 podem ser ignorados.
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4. Pronunciar: [Beep] “Sim”

5. Guia de voz: “Marcando”

Receção de uma Chamada

1. Guia de voz: “Chamada a entrar, 
pressione o botão atender”.

2. Para aceitar a chamada, pressione 
o botão atender. 
Para rejeitar a chamada, pressione 
o botão desligar.

Terminar uma Chamada

Pressione o botão desligar durante a 
chamada. Será ouvido um sinal sonoro para 
confirmar que a chamada foi concluída.

Mute

O microfone pode ser desligado durante 
uma chamada.

1. Pressione o botão reconhecimento de 
voz durante um breve período.

2. Pronunciar: [Beep] “Mute”

3. Guia de voz: “Microfone desligado”

Cancelar a função Mute

1. Pressione o botão reconhecimento de 
voz durante um breve período.

2. Pronunciar: [Beep] “Cancelar Mute”

3. Guia de voz: “Microfone ligado”

Transferência de uma chamada 
do sistema mãos-livres para um 
dispositivo (Telemóvel)

A comunicação entre a unidade de Mãos-
Livres e um dispositivo (Telemóvel) é 
cancelada e a linha pode ser transferida 
para uma chamada standard utilizando um 
dispositivo (Telemóvel).

1. Pressione o botão reconhecimento de 
voz durante um breve período.

2. Pronunciar: [Beep] “Transferir 
chamada”

3. Guia de voz: “Chamada transferida 
para o telemóvel”

Transferência de uma chamada 
de um dispositivo (Telemóvel) 
para o Sistema Mãos-Livres

A comunicação entre dispositivos 
(Telemóvel) pode ser transferida para 
o sistema Mãos-Livres Bluetooth®.

1. Pressione o botão reconhecimento de 
voz durante um breve período.

2. Pronunciar: [Beep] “Transferir 
chamada”

3. Guia de voz: “Chamada transferida 
para o sistema Mãos-Livres”

Interrupção de chamada

Pode interromper uma chamada para 
receber uma chamada a entrar de uma 
outra pessoa.
Comutar para uma nova chamada 
recebida utilizando os seguintes métodos.

Método 1

1. Pressione o botão atender.

2. Guia de voz: “Trocando chamadas.”

Método 2

1. Pressione o botão reconhecimento 
de voz durante um breve período.

2. Pronunciar: [Beep] “Trocar chamadas”

3. Guia de Voz: “Trocando chamadas.”

NOTA

• Para recusar uma chamada a entrar, 
pressione o botão desligar.

• Após receber uma nova chamada a 
entrar, a chamada anterior é 
colocada em espera.
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Troca de chamadas

Também é possível trocar para a chamada 
anterior.

Método 1

1. Pressione o botão atender.

2. Guia de voz: “Trocando chamadas.”

Método 2

1. Pressione o botão reconhecimento de 
voz durante um breve período.

2. Pronunciar: [Beep] “Trocar chamadas”

3. Guia de voz: “Trocando chamadas.”

Chamada em conferência

1. Pressione o botão reconhecimento de 
voz durante um breve período.

2. Pronunciar: [Beep] “Juntar chamadas”

3. Guia de voz: “Juntando chamadas.”

Realização de uma chamada utilizando 
um número de telefone

1. Pressione o botão reconhecimento de 
voz durante um breve período.

2. Pronunciar: [Beep] “Marcar”

3. Guia de voz: “Número, por favor”

4. Pronunciar: [Beep] 
“XXXXXXXXXXX 
(Número de telefone)”

5. Guia de voz: “XXXXXXXXXXX. 
(Número de telefone) Após o sinal 
sonoro, continue a adicionar números, 
ou pronuncie Voltar para reintroduzir 
os últimos números introduzidos, 
ou pressione o botão Atender para 
realizar a marcação.”

6. (Marcando) 
Pressione o botão atender ou pronuncie 
“Marcar”, de seguida siga para o Passo 7. 
(Adicionar/introduzir número 
de telefone) 
Pronuncie, “XXXX” (número de 
telefone desejado), de seguida siga para 
o Passo 5. 
(Correção do número de telefone) 
Pronuncie, “Voltar”. O guia de voz 
responde, “Voltar. Os últimos números 
introduzidos foram removidos.”. 
De seguida, siga para o Passo 3.

7. Guia de voz: “Marcando”

Realizar chamadas utilizando a 
lista telefónica

1. Pressione o botão reconhecimento 
de voz durante um breve período.

2. Pronunciar: [Beep] “Chamada”

3. Guia de voz: “Nome, por favor.”

4. Pronunciar: [Beep] “XXXXX... (Ex. 
“Telefone do João”)” (Pronuncie uma 
etiqueta de voz registada na lista 
telefónica.)

5. Guia de voz: “Chamando XXXXX... 
(Ex. “Telefone do João”) XXXX (Ex. 
“Casa”). Está correto?” (Etiqueta de 
voz e local do número de telefone 
registado na lista telefónica).

6. Pronunciar: [Beep] “Sim”

7. Guia de Voz: “Marcando”

Função remarcação

1. Pressione o botão reconhecimento de 
voz durante um breve período.

2. Pronunciar: [Beep] “Remarcação”

3. Guia de Voz: “Marcando”

Terminar a chamada atual

Pressione o botão desligar durante a 
chamada.
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Transmissão de DTMF (Sinal de 
Frequência de Dupla Tonalidade)

Esta função é utilizada aquando da 
transmissão de DTMF através da voz do 
utilizador. O recetor de uma transmissão 
de DTMF é geralmente um gravador de 
chamadas automático utilizado em 
residências ou um centro de atendimento 
automático de uma empresa (quando 
envia sinais de retorno de acordo com 
o registo do guia de voz).

1. Pressione o botão reconhecimento de 
voz durante um breve período.

2. Pronunciar: [Beep] “XXXX... enviar” 
(Pronuncie o código DTMF)

3. Guia de voz: “Enviando XXXX... 
(Código DTMF)”

Realização de uma Chamada

Lista Telefónica

As chamadas podem ser efetuadas 
pronunciando o nome do contacto na lista 
telefónica descarregada ou o nome de 
uma pessoa cujo número de telefone foi 
registado no Sistema Mãos Livres 
Bluetooth®. Consulte Importar contactos 
(Descarregar a Lista Telefónica).

1. Pressione o botão reconhecimento 
de voz.

2. Aguarde pelo sinal sonoro.

3. Pronunciar: “Ligar para o telemóvel 
XXXXX... (Ex. “João”).”

4. Siga as instruções da voz para fazer 
a chamada.

Operação no ecrã

1. Selecione o ícone , no ecrã inicial, 
e visualize o ecrã de Comunicação.

2. Selecione  para visualizar a 
lista de contactos.

3. Selecione o contacto que deseja chamar 
para visualizar os detalhes do contacto.

4. Para efetuar a chamada, pressione o 
número de telefone desejado.

Importar contactos (Descarregar a 
Lista Telefónica)

A lista telefónica do seu dispositivo 
(Telemóvel) pode ser enviada e registada 
na sua lista telefónica do sistema Mãos-
Livres Bluetooth® através da 
comunicação Bluetooth®.

Sistema Mãos-Livres 
Bluetooth® (Áudio Tipo C/
Tipo D)*

Contactos

*Alguns modelos.
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(Descarregar automático)

A configuração de “Descarregar 
Automático de Contactos” deve estar 
ligada. Quando o sistema Mãos-Livres 
está ligado ao dispositivo, a lista 
telefónica é descarregada 
automaticamente.
Consulte Configurações de Comunicação 
na página 5-130.

(Descarregar manualmente)

Se a configuração “Descarregar 
Automático de Contactos” estiver 
desligada, descarregue a lista telefónica 
utilizando o seguinte procedimento.

1. Selecione o ícone , no ecrã inicial, e 
visualize o ecrã de Comunicação.

2. Selecione  para visualizar a 
lista de contactos.

3. Selecione .

4. Selecione  ou 
 para comutar para a 

operação do dispositivo.

5. Se  for selecionado, 
selecione .

6. O descarregamento será iniciado a 
partir do telemóvel.

Contactos dos Favoritos

Pode ser registado um máximo de 
50 contactos. Demorará menos tempo a 
efetuar uma chamada após o registo do 
telemóvel. Adicionalmente, não necessita 
de procurar a pessoa que desejar chamar 
na lista telefónica.

Registo nos seus favoritos

1. Selecione o ícone , no ecrã inicial, 
e visualize o ecrã de Comunicação.

2. Selecione  para visualizar a 
lista de favoritos.

3. Selecione .

4. Selecione  ou 
.

5. Selecione a partir da lista visualizada.

Realizar uma chamada a partir dos 
seus favoritos

1. Selecione o ícone , no ecrã inicial, 
e visualize o ecrã de Comunicação.

2. Selecione  para visualizar a 
lista de favoritos.

NOTA

• Se “Importar Todos os Contactos” 
for efetuado após guardar a lista 
telefónica na unidade Bluetooth®, 
a lista telefónica será substituída.

• Podem ser registados um máximo de 
1000 contactos na lista telefónica.

• A lista telefónica, registo de 
chamadas recebidas/efetuadas e a 
memória dos favoritos são 
exclusivos de cada telemóvel para 
proteger a privacidade do utilizador.

Contactos

Editar Contactos 

Importar Todos os Contactos

Importar Contacto Selecionado

Importar Todos os Contactos

Descarregar

NOTA

Quando for selecionado “Adicionar 
Novo Contacto”, a informação, tal 
como o nome da pessoa selecionada, 
também é registada. Além disso, 
quando for selecionado “Detalhes sobre 
como Adicionar Novo Contacto”, 
apenas o número de telefone da pessoa 
selecionada é registado.

Favoritos

Acrescentar/Editar Favoritos de Comunicação 

Adicionar Novo Contacto 

Detalhes sobre como Adicionar Novos Contactos

Favoritos
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3. (Apenas um número de telefone é 
registado para contactar) 
Selecione a informação do contacto 
que deseja chamar. Siga para o Passo 5. 
(Vários números de telefone são 
registados para contactar) 
Selecione o contacto que deseja chamar 
para visualizar no ecrã os detalhes do 
contacto. Siga para o Passo 4.

4. Selecione o número de telefone que 
deseja chamar.

5. Selecione .

Eliminar dos seus favoritos

1. Selecione o ícone , no ecrã inicial, 
e visualize o ecrã de Comunicação.

2. Selecione  para visualizar a 
lista de favoritos.

3. Selecione .

4. Selecione .

5. Selecione a informação do contacto 
que deseja eliminar.

6. Selecione .

Alterar a ordem de visualização da sua 
lista de favoritos

1. Selecione o ícone , no ecrã inicial, e 
visualize o ecrã de Comunicação.

2. Selecione  para visualizar a 
lista de favoritos.

3. Selecione .

4. Selecione .

5. O contacto pode ser deslocado depois 
de ser selecionado.

6. Deslize o contacto ou mova-o utilizando 
o interruptor multi-comando, em seguida 
selecione .

Alterar o nome do contacto dos seus 
favoritos

1. Selecione o ícone , no ecrã inicial, 
e visualize o ecrã de Comunicação.

2. Selecione  para visualizar a 
lista de favoritos.

3. Selecione .

4. Selecione .

5. Selecione o contacto para visualizar 
o ecrã do teclado.

6. Se for introduzido um novo nome e  
estiver selecionado, o nome do contacto 
é gravado.

Introdução do Número de Telefone

1. Selecione o ícone , no ecrã inicial, 
e visualize o ecrã de Comunicação.

2. Quando  é pressionado, 
o teclado tátil é visualizado.

3. Introduza o número de telefone 
utilizando o teclado tátil.

4. Selecione  para realizar a chamada.

Sim

Favoritos

Acrescentar/Editar Favoritos de Comunicação 

Eliminar

Eliminar

Favoritos

Acrescentar/Editar Favoritos de Comunicação 

Deslocar

OK

NOTA

Se o contacto for pressionado 
longamente quando a lista dos favoritos 
é visualizada, a informação do contacto 
pode ser editada (eliminada, movida).

NOTA

Pratique a realização de chamadas ape-
nas com o veículo estacionado enquanto 
não sentir confiança para o fazer com o 
veículo em andamento, de modo a não 
desviar a sua atenção à estrada. Se não 
se sentir seguro, efetue todas as chama-
das com o veículo estacionado e arran-
que apenas quando puder despender 
toda a sua atenção à estrada.

Favoritos

Acrescentar/Editar Favoritos de Comunicação 

Renomear

OK

Telefone
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Introdução de números ou símbolos

Utilize o teclado tátil.
Pressione longamente  para introduzir .
Selecione  para eliminar o valor 
atualmente introduzido.
Pressione longamente  para eliminar 
todos os valores introduzidos.

Função Remarcação

Faz uma chamada para a última pessoa 
contactada (última pessoa no registo de 
chamadas efetuadas) do telemóvel/veículo.

1. Pressione o botão reconhecimento 
de voz.

2. Aguarde pelo sinal sonoro.

3. Pronunciar: “Remarcar”

Função retorno de chamada

Faz uma chamada para a última pessoa 
que ligou (última pessoa no registo de 
chamadas recebidas) para o seu 
telemóvel/veículo.

1. Pressione o botão reconhecimento 
de voz.

2. Aguarde pelo sinal sonoro.

3. Pronunciar: “Retorno de chamada”
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Receção de uma Chamada

Quando uma chamada é recebida, é visualizado o ecrã de notificação de chamada recebida. 
A configuração de “Notificações de Chamada Recebida” deve estar ativa.
Consulte Configurações de Comunicação na página 5-130.
Para aceitar a chamada, pressione o botão atender no interruptor do controlo do áudio ou 
selecione  no ecrã.
Para rejeitar a chamada, pressione o botão desligar no interruptor do controlo do áudio ou 
selecione  no ecrã.
Durante uma chamada, os seguintes ícones são visualizados no ecrã. Os ícones, que podem 
ser utilizados, diferem conforme as condições de utilização.

Ícone Função

Apresenta o menu Comunicação.

Termina a chamada.

Transferência de uma chamada do sistema Mãos-Livres para um telemóvel 
A comunicação entre a unidade Bluetooth® e um dispositivo (telemóvel) é cancelada e será 
recebida uma chamada pelo dispositivo (telemóvel) como uma chamada normal.
Transferência de uma chamada de um dispositivo (telemóvel) para o sistema 
Mãos-Livres 
A comunicação entre dispositivos (telemóvel) pode ser comutada para o sistema 
Mãos-Livres Bluetooth®.
Mute
O microfone pode ser desligado durante uma chamada. 
Ao selecionar novamente, o mute é cancelado.
Uma chamada é realizada para outra pessoa, durante uma chamada, e uma chamada por 
3 vias pode ser efetuada. Selecione o contacto, dos seguintes, para efetuar uma chamada.

 : O Histórico de Chamadas é visualizado.
 : A lista telefónica é visualizada.

 : Será visualizado o teclado tátil. Introduza o número de telefone. 
O dispositivo pode ficar inoperacional consoante o conteúdo contratual.

A chamada em espera é realizada para efetuar uma chamada de 3 vias. 
O dispositivo pode ficar inoperacional consoante o conteúdo contratual.

Comuta a chamada em espera.

Transmissão de DTMF (Sinal de Frequência de Dupla Tonalidade) 
Esta função é utilizada aquando da transmissão de DTMF através do teclado. O recetor de 
uma transmissão de DTMF é geralmente um gravador de chamadas automático utilizado 
em residências ou um centro de atendimento automático de uma empresa. 
Introduza o número de telefone utilizando um teclado tátil.

Responder

Ignorar

Histórico de Chamadas

Contactos

Teclado tátil
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Interrupção de chamada

Pode interromper uma chamada para 
receber uma chamada a entrar de uma 
outra pessoa.
Quando  é selecionado ou o 
botão atender no volante é pressionado, 
a atual chamada é colocada em espera e o 
sistema comuta para a nova chamada 
recebida.
Quando  é selecionado, a 
chamada atual é terminada e o sistema 
comuta para a nova chamada recebida 
(apenas rede GSM).
Quando o ícone  é selecionado ou o 
botão desligar no volante é pressionado, 
uma chamada recebida é rejeitada.

Receber e Responder a 
Mensagens (apenas disponível 
em telemóveis compatíveis com 
E-mail/SMS)

Poderá descarregar, visualizar e 
reproduzir mensagens SMS (Serviço de 
Mensagens Curtas) e E-mail recebidos 
pelos dispositivos ligados.
Adicionalmente, também poderá 
responder a chamadas e mensagens 
nas mensagens recebidas.

Descarregamento de mensagens

Podem ser descarregadas e visualizadas 
até 20 novas mensagens de um 
dispositivo ligado.

(Descarregar automático)
A configuração “Descarregar Automático 
de E-mail” (E-mail) ou “Descarregar 
Automático de SMS”(SMS) deve estar 
ativa. Uma mensagem é descarregada 
automaticamente quando a unidade 
Bluetooth® está ligada ao dispositivo.
Consulte Configurações de Comunicação 
na página 5-130.
(Descarregar manualmente)
Quando a configuração “Descarregar 
Automático de E-mail” (E-mail) ou 
“Descarregar Automático de SMS” (SMS) 
está desativada, a mensagem é descarregada 
utilizando o seguinte procedimento.

1. Selecione o ícone , no ecrã inicial, 
e visualize o ecrã de Comunicação.

2. Selecione  ou  para 
visualizar a Caixa de Entrada.

3. Selecione .

4. O descarregamento será iniciado 
a partir do telemóvel.

NOTA

• Se a ignição for colocada na posição 
off durante uma chamada utilizando 
o sistema Mãos-Livres, a linha é 
transferida para o dispositivo 
(Telemóvel) automaticamente.

• Se o código DTMF possuir pelo 
menos dois dígitos ou símbolos, 
cada um deve ser transmitido 
individualmente.

NOTA

• A função poderá não estar 
disponível consoante o conteúdo 
contratual do dispositivo móvel.

• A função poderá não estar 
operacional consoante o tipo de 
rede telefónica e dispositivo móvel.

Hold + Atender

End + Atender

Ignorar

NOTA

Para e-mail, podem ser descarregadas 
20 mensagens por cada conta.

Email SMS

Atualizar Caixa de Entrada
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Receção de mensagens

(Método 1)

Quando um dispositivo recebe uma 
mensagem, será indicado um aviso de 
mensagem recebida. A configuração de 
“Notificações de Email” (E-mail) ou 
“Notificações de SMS” (SMS) deve 
estar ativa.
Consulte Configurações de Comunicação 
na página 5-130.
Selecione  e visualize a mensagem.

(Método 2)

1. Selecione o ícone , no ecrã inicial, 
e visualize o ecrã de Comunicação.

2. Selecione  e visualize a lista 
de novas mensagens para e-mail e SMS.

3. Selecione a mensagem que deseja 
visualizar.

NOTA

• Os dados em anexo não serão 
descarregados.

• Mensagens até 1 kilobyte (e-mail)/
140 bytes (SMS) podem ser 
descarregadas.

• É criada uma lista de mensagens 
para cada dispositivo.

• Se o dispositivo ligado não 
corresponder ao MAP 1.0, será 
utilizado o comando AT para 
descarregar. A mensagem 
descarregada indica se já foi lida.

• O descarregamento com o 
comando AT poderá não funcionar, 
dependendo do dispositivo ligado.

Ler

Notificações



5-128

Características Interiores

Bluetooth®

Os seguintes ícones são visualizados na parte inferior dos detalhes na mensagem. 
Os ícones, que podem ser utilizados, diferem conforme as condições de utilização.

Ícone Função

Apresenta o menu Comunicação.

Apresenta a caixa de entrada.

Volta a reproduzir uma mensagem.
Quando selecionada de novo, a reprodução é interrompida temporariamente.

Apresenta a mensagem anterior.

Apresenta a mensagem seguinte.

Apenas responde ao remetente da mensagem atualmente visualizada. 
Selecione a frase no ecrã de resposta visualizado e selecione a frase para enviar a partir 
da mensagem predefinida. 
Selecione .
(Apenas E-mail) 
Responde a todos os membros incluindo CC. 
Selecione a frase no ecrã de resposta visualizado e selecione a frase para enviar a partir 
da mensagem predefinida. 
Selecione .

Realiza uma chamada para a pessoa que enviou a mensagem. 
Para E-mail, esta função poderá não funcionar consoante o dispositivo.

Elimina uma mensagem. 
As mensagens armazenadas num dispositivo também são eliminadas.

Enviar

Enviar
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Exemplo de utilização (verifique o 
E-mail não lido)

1. Selecione o ícone , no ecrã inicial, 
e visualize o ecrã de Comunicação.

2. Selecione  para visualizar a caixa 
de entrada.

3. Selecione a mensagem não lida 
visualizada a negrito.

4. Os detalhes da mensagem são 
visualizados e pode-se responder à 
mensagem, efetuar uma chamada ou 
realizar a sua reprodução.

Alterar conta para visualização 
(Apenas E-mail)

1. Selecione .

2. Selecione a conta que deseja visualizar. 
Apenas as mensagens, para a conta 
selecionada, são visualizadas na caixa 
de entrada.

Editar mensagens predefinidas

1. Selecione o ícone , no ecrã inicial, 
e visualize o ecrã de Comunicação.

2. Selecione .

3. Selecione .

4. Selecione a mensagem predefinida que 
deseja editar. Será visualizado o ecrã 
do teclado.

5. Quando a mensagem é introduzida e  
é selecionada, a mensagem é gravada 
como uma mensagem predefinida.

NOTA

Podem ser selecionadas até três 
mensagens predefinidas.

Email

Email

Atualizar Caixa de Entrada

Caixa de Entrada Todas as Caixas 
de Entrada
XXXXXX

xxxxx@mazda.com

XXXXXX

XXXXXX

21 Nov
XXX

7 Nov
XXX

3 Nov
XXX

23 Out
XXX

10:20

Caixa de entrada

Configurações

NOTA

• Selecione o ícone  para alterar 
o idioma.

• Selecione o ícone  para comutar 
entre caracteres em maiúscula 
e minúscula.

• Selecione o ícone  para voltar ao 
ecrã anterior sem gravar o editado.

Mensagens Predefinidas
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Configurações de Comunicação

Selecione o ícone , no ecrã inicial, e visualize o ecrã de Comunicação.
Selecione  para alterar a configuração.

*1 Consoante o dispositivo, poderá ser necessário adquirir permissão para descarregar no 
lado do dispositivo.

Item Configuração Função

Bluetooth® Vá para o menu de configuração do Bluetooth®. 
Consulte Preparação do Bluetooth® (Tipo C/Tipo D) na página 5-109.

Notificações de 
Chamada Recebida On/Off Notifica quando uma chamada recebida é recebida.

Descarregar 
Automático de SMS

On/Off Descarrega as SMS automaticamente quando a unidade Bluetooth® 
está ligada ao dispositivo.

Notificações SMS On/Off Notifica quando é recebida uma nova SMS.
Descarregar 
Automático 
de Email*1

On/Off Descarrega os Emails automaticamente quando a unidade Bluetooth® 
está ligada ao dispositivo.

Notificações E-mail On/Off Notifica quando é recebido um novo Email.
Descarregar 
Automático do 
Histórico de 
Chamadas

On/Off Descarrega o Histórico de Chamadas automaticamente quando a 
unidade Bluetooth® está ligada ao dispositivo.

Descarregar 
Automático de 
Contactos*1

On/Off Descarrega a lista telefónica automaticamente quando a unidade 
Bluetooth® está ligada ao dispositivo.

Toque de chamada
Fixo/In-band/

Off Altera a configuração do toque de chamada.

Volume do telefone
Ajusta-se 
utilizando 

a barra.
Ajusta o volume da conversa.

VR e Toque de 
Chamada.

Ajusta-se 
utilizando 

a barra.
Ajusta o guia de voz e o volume do toque de chamada.

Ordem de 
Classificação dos 
Contactos

Primeiro Nome, 
Último Nome

Apresenta a informação do contacto, por ordem alfabética, a partir do 
primeiro nome.

Último Nome, 
Primeiro Nome

Apresenta a informação do contacto, por ordem alfabética, a partir do 
último nome.

Mensagens 
Predefinidas

Edita a mensagem predefinida. 
Consulte Receber e Responder a Mensagens (apenas disponível em 
telemóveis compatíveis com E-mail/SMS) na página 5-126.

Reconfiguração Inicializa as Configurações de Comunicação.

Configurações
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Especificação do sistema Bluetooth® 
aplicável (Recomendado)

Ver. 2,0

Perfil de resposta 

• A2DP (Perfil de Distribuição de Áudio 
Avançado) Ver. 1,0/1,2

• AVRCP (Perfil de Controlo Remoto 
de Áudio/Vídeo) Ver. 1,0/1,3

A2DP é um perfil que transmite apenas 
áudio à unidade Bluetooth®. Se o 
seu dispositivo de áudio Bluetooth® 
corresponder apenas ao A2DP, mas não ao 
AVRCP, não poderá operá-lo através do 
painel de controlo do sistema de áudio do 
veículo. Neste caso, apenas as operações 
no dispositivo móvel estão disponíveis, 
o mesmo acontece quando um dispositivo 
de áudio portátil para um dispositivo 
Bluetooth® em não conformidade é ligado 
ao terminal AUX.

X: Disponível
: Não disponível

Como Utilizar o Sistema 
Bluetooth® Audio

Comutação para modo áudio Bluetooth     ®

Para reproduzir música ou áudio de voz 
gravado num dispositivo Bluetooth® 
audio, comute para o modo Bluetooth® 
audio de modo a operar o dispositivo de 
áudio utilizando o painel de controlo do 
sistema de áudio. Qualquer dispositivo de 
áudio Bluetooth® deve ser emparelhado 
à unidade Bluetooth® do veículo antes 
de ser possível a sua utilização. 
Consulte Preparação do Bluetooth® 
(Áudio Tipo B) na página 5-92.

1. Ligue a alimentação do dispositivo 
de áudio Bluetooth®.

2. Coloque a ignição na posição ACC 
ou ON. 
Verifique se o símbolo “ ” é indicado 
no ecrã de áudio. O símbolo não será 
visualizado se for utilizado um 
dispositivo áudio Bluetooth® não 
emparelhado ou se a unidade 
Bluetooth® do veículo estiver avariada.

Sistema de Áudio 
Bluetooth® (Áudio Tipo B)*

Função A2DP
AVRCP

Ver. 
1,0

Ver. 
1,3

Reprodução X X
Pausa X X
Ficheiro (Faixa) 
seguinte/anterior X X

Retroceder X
Avanço rápido X
Indicação de texto X

NOTA

• O consumo de bateria de dispositivos 
de áudio Bluetooth® aumenta quando 
o Bluetooth® está ligado.

• Se um telemóvel for ligado por 
USB durante a reprodução de 
música através de uma ligação 
Bluetooth®, a ligação Bluetooth® 
será desligada. Por este motivo, não 
poderá reproduzir música ao mesmo 
tempo através de uma ligação 
Bluetooth® e de uma ligação USB.

• O sistema poderá não funcionar 
normalmente consoante o 
dispositivo de áudio Bluetooth®.

*Alguns modelos.
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3. Pressione o botão USB/AUX ( ) para 
passar ao modo de áudio Bluetooth® 
e iniciar a reprodução.

Se a versão do dispositivo atual for mais 
antiga que o AVRCP Ver. 1.3: 
Será indicado “BT Audio”.
Se o dispositivo atual for AVRCP Ver. 1.3: 
Será indicado o tempo de reprodução.

Reprodução

1. Para reproduzir um dispositivo de áudio 
Bluetooth® através dos altifalantes do 
veículo, comute para o modo áudio 
Bluetooth®. (Consulte “Comutação do 
modo Bluetooth® audio”.)

2. Para interromper a reprodução, pressione 
o botão Reprodução/Pausa (5).

3. Para continuar a reprodução pressione 
novamente o botão.

Seleção de um ficheiro (faixa)

Seleciona o próximo ficheiro (faixa)

Pressione durante um breve período o 
botão de faixa seguinte ( ) ou rode o 
manípulo de seleção de ficheiro no 
sentido horário.

Seleciona o início do ficheiro atual (faixa)

Pressione durante um breve período o botão 
de faixa anterior ( ) ou rode manípulo de 
seleção de ficheiro no sentido anti-horário.

Avanço rápido/Retroceder 
(AVRCP Ver. 1,3)

Avanço rápido

Pressione e mantenha pressionado o botão 
de avanço rápido ( ).

Retroceder

Pressione e mantenha pressionado o botão 
de retrocesso ( ).

Comutação do ecrã (AVRCP Ver. 1,3)

A informação visualizada no ecrã de 
áudio altera como em seguida, de cada 
vez que o botão texto ( ) for 
pressionado durante a reprodução.

NOTA

Alguns dispositivos áudio Bluetooth® 
requerem um certo período de tempo 
antes da indicação do símbolo “ ”.

NOTA

• Se o dispositivo de áudio Bluetooth® 
não iniciar a reprodução, pressione 
o botão Reprodução/Pausa (5).

• Se for recebida uma chamada num 
telemóvel Mãos-Livres durante a 
reprodução do dispositivo de áudio 
Bluetooth®, a reprodução será 
interrompida. A reprodução do 
dispositivo Bluetooth® audio será 
retomada após terminar a chamada. Botão

Informação 
visualizada no ecrã 

de áudio
Tempo decorrido
Nome do álbum
Nome da música

Nome do artista

NOTA

• Se a informação sobre o título não 
estiver disponível, será indicado 
“NO TITLE”.

• Esta unidade não poderá indicar 
alguns caracteres. Os caracteres que 
não poderão ser visualizados são 
preenchidos por um asterisco ( ).
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Cursor do ecrã

Apenas podem ser visualizados 
13 caracteres em simultâneo. Para 
visualizar os restantes caracteres de um 
título extenso, pressione e mantenha 
pressionado o botão ( ). O ecrã rola 
os próximos 13 caracteres. Para voltar ao 
início do título, pressione e mantenha 
pressionado novamente o botão ( ) 
após visualizar os últimos 13 caracteres.

Indicação da Informação do 
Dispositivo de Áudio Bluetooth®

Se um dispositivo de áudio Bluetooth® 
for ligado, será indicada a seguinte 
informação no ecrã de áudio.

X: Disponível
: Não disponível

Especificação do sistema Bluetooth® 
aplicável (Recomendado)
Ver. 1.1/1.2/2.0  EDR/2.1  EDR/3.0 
(conformidade)
Perfil de resposta

• A2DP (Perfil de Distribuição de Áudio 
Avançado) Ver. 1,0/1,2

• AVRCP (Perfil de Controlo Remoto de 
Áudio/Vídeo) Ver. 1.0/1.3/1.4

AVRCP Ver. 
inferior a 1.3

AVRCP 
Ver. 1,3

Nome do 
dispositivo X X

Título X
Nome do artista X
Nome do álbum X
Número do ficheiro X
Tempo de 
reprodução

X

Número de pasta

NOTA

Poderá não ser indicada alguma 
informação consoante o dispositivo e, 
neste caso, será indicado se não for 
possível “SEM TÍTULO”.

Sistema de Áudio 
Bluetooth® (Áudio Tipo C/
Tipo D)*

*Alguns modelos.



5-134

Características Interiores

Bluetooth®

A2DP é um perfil que transmite apenas 
áudio à unidade Bluetooth®. Se o seu 
dispositivo de áudio Bluetooth® 
corresponder apenas ao A2DP, mas não ao 
AVRCP, não poderá operá-lo através do 
painel de controlo do sistema de áudio do 
veículo. Neste caso, apenas as operações 
no dispositivo móvel estão disponíveis, 
o mesmo acontece quando um dispositivo 
de áudio portátil para um dispositivo 
Bluetooth® em não conformidade é ligado 
ao terminal AUX.

X: Disponível
: Não disponível

Função A2DP
AVRCP

Ver. 
1,0 Ver. 1,3 Ver. 1,4

Reprodução X X X X
Pausa X X X X
Ficheiro 
(Faixa) 
seguinte/
anterior

X X X

Retroceder X X
Avanço 
rápido

X X

Indicação 
de texto

X X

Repetição
Depende 

do 
dispositivo

Depende 
do 

dispositivo

Aleatório
Depende 

do 
dispositivo

Depende 
do 

dispositivo

Varrimento
Depende 

do 
dispositivo

Depende 
do 

dispositivo
Pasta 
seguinte/
anterior

Depende 
do 

dispositivo

NOTA

• O consumo de bateria de 
dispositivos de áudio Bluetooth® 
aumenta quando o Bluetooth® 
está ligado.

• Se um telemóvel for ligado por 
USB durante a reprodução de 
música através de uma ligação 
Bluetooth®, a ligação Bluetooth® 
será desligada. Por este motivo, não 
poderá reproduzir música ao mesmo 
tempo através de uma ligação 
Bluetooth® e de uma ligação USB.

• O sistema poderá não funcionar 
normalmente consoante o 
dispositivo de áudio Bluetooth®.
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Como Utilizar o Sistema Bluetooth® Audio

Comutação para modo áudio Bluetooth     ®

Para reproduzir música ou áudio de voz gravado num dispositivo Bluetooth® audio, 
comute para o modo Bluetooth® audio de modo a operar o dispositivo de áudio utilizando 
o painel de controlo do sistema de áudio. Qualquer dispositivo de áudio Bluetooth® deve 
ser emparelhado à unidade Bluetooth® do veículo antes de ser possível a sua utilização. 
Consulte Preparação do Bluetooth® (Áudio Tipo C/Tipo D) na página 5-109.

1. Ligue a alimentação do dispositivo de áudio Bluetooth®.

2. Coloque a ignição na posição ACC ou ON.

3. Selecione o ícone  no ecrã inicial e visualize o ecrã Entretenimento.

4. Quando  é selecionado, comuta para o modo de áudio Bluetooth® para iniciar 
a reprodução.

NOTA

• Se o áudio Bluetooth® for utilizado após utilizar o rádio Aha™ ou Stitcher™, 
a aplicação no dispositivo móvel tem de ser fechada primeiro.

• Se o dispositivo de áudio Bluetooth® não iniciar a reprodução, pressione o ícone .

• Se o modo for comutado do modo áudio Bluetooth® para outro modo (modo rádio), 
a reprodução de áudio do dispositivo de áudio Bluetooth® será interrompida.

Bluetooth
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Reprodução

Para reproduzir um dispositivo de áudio Bluetooth® através dos altifalantes do veículo, 
comute para o modo áudio Bluetooth®. (Consulte “Comutação para modo áudio 
Bluetooth®”) Depois de comutar para o modo áudio Bluetooth®, os seguintes ícones 
são apresentados na parte inferior do ecrã. Os ícones que podem ser utilizados diferem 
dependendo da versão do dispositivo de áudio Bluetooth® que está atualmente a utilizar.

Ícone Função

Apresenta o menu Entretenimento. Utilize o interruptor para uma fonte áudio diferente.

(apenas Ver. AVRCP 1.4)
Apresenta a pasta do nível superior/lista de ficheiros. 
Selecione a pasta que deseja selecionar. 
Os ficheiros na pasta selecionada são indicados. 
Selecione o ficheiro que deseja reproduzir.
(apenas Ver. AVRCP 1.3 ou superior)
Volta a reproduzir a faixa que está a ser atualmente reproduzida repetidamente. 
Quando selecionadas de novo, as faixas, na pasta, são reproduzidas repetidamente. 
Volte a selecioná-la para cancelar. 
Os ícones mudam quando a música é repetida ou a pasta é repetida.
(apenas Ver. AVRCP 1.3 ou superior)
Reproduz faixas da pasta por ordem aleatória. 
Quando selecionadas de novo, as faixas, no dispositivo, são reproduzidas por ordem aleatória. 
Volte a selecioná-la para cancelar. 
Os ícones mudam durante o shuffle da pasta ou shuffle do dispositivo.
Varre os títulos numa pasta e reproduz o início de cada faixa para ajudar a encontrar a 
faixa desejada. 
Quando selecionada de novo, o início de cada faixa, no dispositivo, é reproduzida. 
Quando selecionada de novo, a operação é cancelada e a faixa que está a ser reproduzida 
atualmente continua.
Regressa ao início da faixa anterior. 
Pressão longa para retrocesso rápido. Pára quando retira a sua mão do ícone ou do 
manípulo multi-comando.

Reproduz o sistema de áudio Bluetooth®. Quando selecionada de novo, a reprodução 
é interrompida temporariamente.

Avança para o início da próxima faixa. 
Pressão longa para avanço rápido. Pára quando retira a sua mão do ícone ou do manípulo 
multi-comando.

Apresenta as configurações de som para regular o nível de qualidade do áudio. 
Consulte Controlos Volume/Ecrã/Som na página 5-51.
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Exemplo de utilização (Ao procurar 
uma faixa a partir do nível superior 
de um dispositivo)

1. Selecione o ícone  e visualize a lista 
de ficheiros/pasta no nível superior.

2. Quando a pasta é selecionada, as 
listas de ficheiros/pastas na pasta são 
apresentadas. Quando a lista de faixas 
é selecionada, a lista de ficheiros 
é visualizada.

3. Selecione a faixa desejada.

Indicação da Informação do 
Dispositivo de Áudio Bluetooth®

Se um dispositivo de áudio Bluetooth® for 
ligado, será indicada a seguinte 
informação no ecrã central.

X: Disponível
: Não disponível

NOTA

Selecione  para deslocar para uma 
pasta num nível superior.

BT Audio-<Device Na...

BT Nome do Dispositivo...

Nome da Pasta A

Nome da Pasta B

Nome da Lista de Reprodução A

Nome do Ficheiro de Áudio A

Nome do Ficheiro de Áudio B

10:20 AVRCP Ver. 
inferior 

a 1.3

AVR-CP 
Ver. 1,3

AVRCP 
Ver. 1.4 
ou mais 
recente

Nome do 
dispositivo

X X X

Carga 
remanescente 
na bateria do 
dispositivo

X X X

Nome da 
música X X

Nome do 
artista

X X

Nome do 
álbum

X X

Tempo de 
reprodução

X X

Nome do 
género

X X

Imagem do 
álbum

NOTA

Poderá não ser indicada alguma 
informação consoante o dispositivo e, 
neste caso, será indicado se não for 
possível “Desconhecido- - - - -”.
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Como Utilizar o Aha™*1

Aha é uma aplicação que pode ser utilizada para desfrutar de vários conteúdos de Internet, 
tais como rádio e podcasts da Internet.
Fique ligado às atividades dos seus amigos obtendo atualizações do Facebook e Twitter.
Utilizando um serviço baseado na localização, podem ser pesquisados serviços e destinos 
próximos ou pode ser obtida informação local em tempo real.
Para mais informações sobre o Aha, consulte “http://www.aharadio.com/”.

• Aha, o logótipo Aha e o conjunto-imagem Aha são marcas ou marcas registadas da 
Harman International Industries, Inc., utilizadas com permissão.

NOTA

• O conteúdo do serviço fornecido pelo Aha varia dependendo do país onde o 
utilizador reside. Além disso, o serviço não está disponível em alguns países.

• Para operar o Aha a partir do seu dispositivo Bluetooth®, efetue o seguinte 
antecipadamente:

• Instale a aplicação Aha no seu dispositivo.
• Crie uma conta Aha para o seu dispositivo.
• Inicie a sessão do Aha utilizando o seu dispositivo.
• Selecione a estação predefinida no seu dispositivo.
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Reprodução

Selecione o ícone  no ecrã inicial e visualize o ecrã Entretenimento. Quando  
é selecionado, os seguintes ícones são visualizados na parte inferior do ecrã central. 
O ícone visualizado difere dependendo da estação selecionada.
Além disso, ícones diferentes dos que se seguem podem ser visualizados.

Ícone Função

Apresenta o menu Entretenimento. Utilize o interruptor para uma fonte áudio diferente.

Apresenta o menu principal. 
Utilizar para comutar para outras estações.

Apresenta a lista de conteúdos. 
Utilizar para comutar para outro conteúdo desejado na estação.

Shout 
Grava a voz. 
Grava a voz e publica-a como áudio reproduzível no Facebook e outras estações sociais.

Gosto*2 
Avalia o conteúdo atual como “Gosto”.

Não gosto*2 
Avalia o conteúdo atual como “Não Gosto”.

Retrocede 15 segundos.

Mapa (veículos com sistema de navegação) 
Indica o destino pesquisado pelos serviços baseados na localização no sistema de 
navegação.
Chamada 
Pode ser realizada uma chamada para o número de telefone de uma loja procurada 
utilizando os Serviços Baseados na Localização. Disponível quando um dispositivo 
está ligado como dispositivo Mãos-Livres.

Regressa ao conteúdo anterior.

Faz pausa na reprodução do conteúdo. Quando selecionado novamente, a reprodução 
é retomada.

Vai para o conteúdo seguinte.
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*2 Algumas estações poderão utilizar versões alternativas de Gosto e Não gosto, com base no tipo de estação 
fornecedor.

Menu principal

Selecione o ícone .

Comuta o separador e seleciona a categoria da estação.

Ícone Função

Avança 30 segundos.

Apresenta as configurações de som para regular o nível de qualidade do áudio. 
Consulte Controlos Volume/Ecrã/Som na página 5-51.

Patilha Função

Predefinições Apresenta a lista das estações predefinidas no dispositivo. 
Seleciona o nome da estação predefinida para reproduzir o conteúdo da estação.

Proximidades

Seleciona a estação desejada. 
É fornecida orientação para o destino pesquisado próximo da posição 
do veículo. 
Pode designar as categorias desejadas definidas anteriormente utilizando a 
configuração do filtro no seu dispositivo.

NOTA

Os Serviços Baseados na Localização disponíveis podem diferir porque os serviços 
dependem do conteúdo fornecido pelo Aha™.

Predefinições

Comédia

Escolhas de Hoje 

KROQ

Notícias de Hora em Hora

Twitter

aha

Proximidades

10:20
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Exemplo de utilização (Serviços 
Baseados na Localização)

1. Selecione a estação desejada no 
separador Proximidades no menu 
principal. 
A reprodução do nome ou morada do 
destino inicia-se pela ordem da lista 
dos nomes de destino.

2. Quando o ícone  é selecionado, 
o destino atualmente visualizado é 
indicado no sistema de navegação 
(veículos com sistema de navegação).

3. Quando o ícone  é selecionado, 
é efetuada uma chamada para o 
destino atualmente visualizado.

4. Selecione o ícone  e visualize a lista 
de conteúdos. 
Pode ser feitar uma seleção de outros 
destinos a partir da lista.

Shout

Algumas estações sociais, tais como 
Facebook ou Caraoke, suportam a 
possibilidade de gravar e partilhar 
mensagens de voz utilizando a 
função “Shout”.

1. Selecione o ícone  e inicie a 
contagem decrescente (3, 2, 1, 0). 
A gravação começa quando a 
contagem decrescente chega ao zero.

2. Grava a voz.

3. Selecione  e grave/coloque 
a gravação.

aha

xxxxx

321 E. 8th Street 
Holland, XXXXX

3,1 km NE XXXXXXXXXX

Marca

10:20

XXXX

aha

xxxxx
xxxxx
123 Street

46th Street

Marca

10:20

NOTA

• O tempo de gravação varia consoante 
a estação (Máx. 30 segundos).

• A gravação para automaticamente 
quando o tempo de gravação tiver 
terminado. Então pode publicar ou 
eliminar a gravação.

Guardar
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Como Utilizar o Rádio Stitcher™*1

O que é o Rádio Stitcher™?

O rádio Sitcher™ é uma aplicação que pode ser utilizada para ouvir rádio da Internet ou 
transmitir podcasts.
O conteúdo recomendado é automaticamente selecionado através do registo de conteúdo 
que coloca nos seus favoritos ou através da pressão no botão de Gosto ou Não gosto.
Para mais informações sobre o Rádio Stitcher™, consulte “http://stitcher.com/”.

*1 Stitcher™, o logótipo Stitcher™, e o conjunto imagem Stitcher™ são marcas ou marcas 
registadas da Stitcher, Inc., utilizadas com permissão.

NOTA

Para operar o Rádio Stitcher™ a partir do seu dispositivo Bluetooth®, efetue o seguinte 
antecipadamente:

• Instale a aplicação de Rádio Stitcher™ no seu dispositivo.

• Crie uma conta de Rádio Stitcher™ para o seu dispositivo.

• Inicie a sessão do Rádio Stitcher™ utilizando o seu dispositivo.
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Reprodução

Selecione o ecrã Entretenimento e visualize o ícone  no ecrã inicial. Quando  é 
selecionado, os seguintes ícones são indicados na parte inferior do ecrã central.

Ícone Função

Apresenta o menu Entretenimento. Utilize o interruptor para uma fonte áudio diferente.

Apresenta a lista de estações.
Utilizar para comutar para outras estações.

Não gosto
Avalia o programa atual como “Não Gosto”.

Gosto
Avalia o programa atual como “Gosto”.

Acrescenta a estação atual aos seus favoritos ou elimina a estação atual dos seus favoritos.

Retrocede 30 segundos.

Reproduz a estação. Volte a selecioná-la para fazer pausa na reprodução.

Vai para estação seguinte.

Apresenta as configurações de som para regular o nível de qualidade do áudio.
Consulte Controlos Volume/Ecrã/Som na página 5-51.
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Lista de Estações

1. Selecione o ícone  e visualize a lista de estações.

1 Nome da estação nos favoritos: Selecione para visualizar o programa registado nos 
seus favoritos.
2 Nome da categoria: É apresentada uma categoria recomendada selecionada dos seus 
favoritos por Stitcher™. Selecione-a para visualizar o programa de categorias.

2. Selecione o nome do programa para o reproduzir.

Acrescente nos seus favoritos

Se o programa atual não foi registado 
nos seus favoritos, pode ser registado 
nos seus favoritos.

1. Selecione o ícone  para visualizar 
a estação dos favoritos cujo registo 
pode ser acrescentado.

2. Selecione o nome da estação que 
deseja registar.

3. Selecione  para acrescentar o 
programa à estação dos favoritos 
selecionada.

Eliminar dos seus favoritos

Se o programa atual já foi registado nos 
seus favoritos, este pode ser eliminado 
dos seus favoritos.

1. Selecione o ícone .

2. O programa é automaticamente 
eliminado da estação dos favoritos.

Stitcher

Browse

Estação Personalizada 1

Estação Personalizada 2

Popular & Na moda

Novo & Digno de Nota

Comédia

10:20

NOTA

• Podem ser selecionadas e registadas 
múltiplas estações dos favoritos.

• São visualizadas estações dos 
favoritos registadas por si, assim 
como definidas por defeito.

OK
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Serviço de Apoio ao Cliente do Sistema Mãos-Livres Bluetooth     ® Mazda
Se tiver algum problema com o Bluetooth®, entre em contacto com o nosso centro de apoio 
ao cliente gratuito.

Telefone:
(Alemanha)
0800 4263 738 (8:00⎯18:00 Horário da Europa Central)
(Exceto Alemanha)
00800 4263 7383 (8:00⎯18:00 Horário da Europa Central)
(Global)

 49 (0) 6838 907 287 (8:00⎯18:00 Horário da Europa Central)

Web: http://www.mazdahandsfree.com
Problemas de emparelhamento, ligação do dispositivo Bluetooth     ®

*1 Definição que deteta a existência de um dispositivo externo na unidade Bluetooth®

Resolução de Avarias*

Sintoma Causa Solução

Não é possível efetuar 
o emparelhamento

Verifique primeiro se o dispositivo é 
compatível com a unidade Bluetooth®, de 
seguida verifique se a função Bluetooth® 
e a configuração Find Mode*1/Visible no 
dispositivo estão ligadas. Se ainda assim 
não for possível efetuar o emparelhamento, 
consulte um reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador Autorizado 
Mazda ou um Serviço de Apoio ao 
Cliente do Sistema Mãos-Livres 
Bluetooth® Mazda.

O emparelhamento não pode 
ser efetuado novamente

A informação de emparelhamento 
emparelhada na unidade 
Bluetooth® ou no dispositivo não 
é reconhecida corretamente.

Efetue o emparelhamento utilizando o 
seguinte procedimento.

• Elimine “Mazda” armazenado no 
dispositivo.

• Volte a efetuar o emparelhamento.

Não é possível efetuar 
o emparelhamento A função Bluetooth® e a 

configuração Find Mode/
Visible*1 no dispositivo poderão 
desligar automaticamente após 
um período de tempo consoante 
o dispositivo.

Verifique se a função Bluetooth® e a 
configuração Find Mode/Visible*1 no 
dispositivo estão ligadas e emparelhadas 
ou ligue novamente.

Não liga automaticamente quando 
o motor é ligado

Liga automaticamente, mas de 
seguida desliga subitamente

Desliga intermitentemente

O dispositivo encontra-se num 
local no qual pode ocorrer 
facilmente interferências nas ondas 
de rádio, tal como numa mala no 
banco traseiro, num bolso traseiro 
de um par de calças.

Mova o dispositivo para um local no qual 
seja menos provável a ocorrência de 
interferência de ondas de rádio.

Não liga automaticamente quando 
o motor é ligado

A informação de emparelhamento 
é atualizada quando o SO do 
dispositivo é atualizado.

Volte a efetuar o emparelhamento.

*Alguns modelos.
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NOTA

• Quando o SO do dispositivo for atualizado, a informação de emparelhamento pode 
ser eliminada. Se isto acontecer, reprograme a informação de emparelhamento na 
unidade Bluetooth®.

• Se emparelhar o seu telefone que já foi emparelhado no seu veículo, mais do que uma 
vez, necessita de eliminar “Mazda” do seu telemóvel. De seguida, execute a pesquisa 
Bluetooth® no seu telemóvel, mais uma vez, e emparelhe com “Mazda” recém-detetado.

• Antes de emparelhar o seu dispositivo, verifique se o Bluetooth® está “ON”, 
tanto no seu telefone como no veículo.
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Avarias relacionadas com o reconhecimento de voz
Sintoma Causa Solução

Fraco desempenho do 
reconhecimento de voz

• Pronunciação excessivamente lenta.

• Pronunciação excessivamente 
forçada (gritos).

• Pronunciação antes de terminar 
o sinal sonoro.

• Ruído elevado (vozes ou ruído do 
exterior/interior do veículo).

• Fluxo de ar proveniente do A/C 
incidido no microfone.

• Pronunciação de expressões não 
standard (dialeto).

Considerando as causas indicadas 
à esquerda, tenha atenção à forma 
como pronuncia os comandos de 
voz. Adicionalmente, quando os 
números são pronunciados em 
sequência, a capacidade de 
reconhecimento será melhorada se 
não for efetuada nenhuma pausa 
entre os números.

Falso reconhecimento dos números

Fraco desempenho do 
reconhecimento de voz

Existe uma avaria no microfone.

Pode ter ocorrido uma má ligação 
ou avaria no microfone. Consulte 
um reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda.

O reconhecimento de voz 
relacionado com o telefone 
está desativado

Existe um problema com a ligação 
entre a unidade Bluetooth® e o 
dispositivo.

Se existir alguma avaria depois 
de verificar a situação do 
emparelhamento, verifique a 
existência de problemas de 
emparelhamento do dispositivo 
ou de ligação.

Os nomes na lista telefónica não 
são facilmente reconhecidos

O sistema Bluetooth® encontra-se 
sob uma condição na qual o 
reconhecimento torna-se difícil.

Adotando as seguintes medidas, 
a taxa de reconhecimento irá 
melhorar.

• Apague dados da lista 
telefónica que não sejam 
utilizados.

• Evite nomes abreviados, utilize 
os nomes completos. 
(O reconhecimento melhora 
quando maior for o nome. 
O facto de não utilizar nomes 
tais como “Mãe”, “Pai”, 
também ajuda a melhorar 
o reconhecimento.)

Ao operar o áudio, o nome da 
música não é reconhecido

Os nomes das músicas não podem 
ser reconhecidos por voz.

Pretende ignorar o guia

O guia pode ser ignorado 
pressionando e libertando 
rapidamente o botão 
reconhecimento de voz.
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Problemas com chamadas

Outros problemas

Sintoma Causa Solução

Quando iniciar uma chamada, 
poderá ouvir o ruído do veículo 
a partir do outro interveniente 
na chamada

Durante cerca de três segundos após 
iniciar uma chamada, a função 
Supressão de Ruído da unidade 
Bluetooth® requer tempo para se 
adaptar ao ambiente da chamada.

Isto não significa a existência de 
avaria no dispositivo.

Não é possível ouvir o outro 
interveniente na chamada ou o 
volume de som do altifalante 
está baixo.

O volume está baixo ou regulado 
para o nível zero.

Aumente o volume.

Sintoma Causa Solução
A indicação da carga restante da 
bateria é diferente entre o veículo 
e o dispositivo.

O método de indicação é diferente 
entre o veículo e o dispositivo.

Quando uma chamada é efetuada 
a partir do veículo, o número de 
telefone é atualizado no registo de 
chamadas recebidas/efetuadas, 
mas o nome não aparece

O número não foi registado na lista 
telefónica.

Se o número tiver sido registado na 
lista telefónica, o registo de 
chamadas recebidas/efetuadas será 
atualizado pelo nome na lista 
telefónica quando o motor for 
ligado novamente.

O telemóvel não sincroniza com 
o veículo independentemente do 
registo de chamadas recebidas/
efetuadas.

Alguns tipos de telemóveis não 
sincronizam automaticamente.

Efetue a sincronização do 
telemóvel.

Demora algum tempo para 
completar a função para alterar 
o idioma.

Será necessário um máximo de 
60 segundos.
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Quando necessitar de uma pala do sol, 
baixe para a utilizar à frente ou vire a 
mesma para o lado.

Espelhos de Cortesia

Para utilizar o espelho de cortesia, baixe 
a pála do sol.
Se o seu veículo estiver equipado com 
luz no espelho de cortesia, quando abrir 
a tampa do espelho a luz será ligada.
Para evitar que a bateria fique 
descarregada, o espelho de cortesia 
apenas será iluminado no percurso 
inclinado indicado mais abaixo.

Luzes do Habitáculo

Palas do Sol

Pála do sol

off

off

on

Luzes do Habitáculo

Posição do 
Interruptor

Luzes do Habitáculo

Luz desligada

• A luz liga quando alguma 
porta é aberta

• A luz liga ou desliga quando 
o sistema de iluminação de 
entrada está ligado

Luz ligada

NOTA

As luzes de leitura traseiras também 
ligam e desligam quando o interruptor 
das luzes do habitáculo é operado.
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Luzes de Leitura Dianteiras

Quando o interruptor da luz do habitáculo 
se encontra na posição DOOR ou OFF, 
pressione a lente para ligar as luzes de 
leitura dianteiras, de seguida pressione 
novamente a lente para desligar.

Luzes de Leitura Traseiras

Quando o interruptor da luz do habitáculo 
se encontra na posição DOOR ou OFF, 
pressione a lente para ligar a luz de leitura 
traseira, de seguida pressione novamente 
a lente para desligar.

NOTA

As luzes de leitura dianteiras não 
desligam mesmo que a lente seja 
pressionada nos seguintes casos:

• O interruptor das luzes do 
habitáculo está na posição ON.

• O interruptor da luz do habitáculo 
está na posição DOOR com 
a porta aberta.

• O sistema de iluminação de entrada 
está ligado.

NOTA

• Uma vez as luzes de leitura traseiras 
desligadas, estas ligar-se-ão ou 
desligar-se-ão dependendo da 
posição para a qual o interruptor 
é colocado.

• As luzes de leitura traseiras não 
desligam mesmo que a lente seja 
pressionada nos seguintes casos:
• O interruptor da luz do 

habitáculo está na posição ON.
• O interruptor da luz do 

habitáculo está na posição 
DOOR com a porta aberta.

• O sistema de iluminação de 
entrada está ligado.
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Luzes do Compartimento de Bagagens

Sistema de Iluminação de 
Entrada

As luzes do habitáculo ligam quando uma 
das seguintes operações é feita com o 
interruptor das luzes do habitáculo na 
posição DOOR e a ignição desligada.

• Ligam durante cerca de 30 segundos 
quando a porta do condutor é 
destrancada.

• Ligam durante cerca de 15 segundos 
quando uma porta é aberta com a chave 
no interior do veículo e, em seguida, 
a porta é fechada.

• Ligam durante cerca de 5 segundos 
quando uma porta é aberta a partir do 
exterior, transportando a chave consigo 
e, em seguida, a porta é fechada.

As luzes do habitáculo ligam durante 
cerca de 15 segundos quando a ignição é 
desligada com o interruptor das luzes do 
habitáculo na posição DOOR.

As luzes do habitáculo desligam 
imediatamente nos seguintes casos:

• A ignição é colocada na posição ON 
e todas as portas estão fechadas.

• A porta do condutor está trancada.

Posição do 
Interruptor

Luz do Compartimento 
de Bagagens

Luz desligada

A luz liga quando a tampa do 
compartimento de bagagens é aberta

NOTA

• Economizador de bateria 
Se alguma porta for deixada aberta 
com o interruptor das luzes do 
habitáculo na posição DOOR, 
ou a tampa do compartimento 
de bagagens for deixada aberta, 
a luz do habitáculo ou a luz do 
compartimento de bagagens desliga, 
após cerca de 30 minutos, para 
evitar a descarga da bateria.

• A operação do sistema de 
iluminação de entrada pode ser 
alterada. Consulte Características de 
Personalização na página 9-12.
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Utilize apenas acessórios genuínos Mazda 
ou equivalentes que não necessitem de 
uma potência superior a 120 W 
(DC 12 V, 10 A).
A ignição deve estar na posição ACC 
ou ON.

Dianteiro*

Centro

Traseiro
Tomadas de Acessórios

• Para evitar danos ou avarias 
elétricas nas tomadas de acessórios, 
preste atenção ao seguinte:

• Não utilize acessórios que não 
necessitem de uma potência 
superior a 120 W (DC 12 V, 
10 A).

• Não utilize acessórios que 
não sejam genuínos Mazda ou 
equivalentes.

• Feche a tampa quando a tomada 
de acessórios não estiver a ser 
utilizada para evitar a infiltração 
de substâncias estranhas ou 
líquidos.

• Introduza corretamente a ficha na 
tomada de acessórios.

• Não introduza o isqueiro na 
tomada de acessórios.

• Poderá ocorrer ruído na reprodução 
de áudio consoante o dispositivo 
ligado à tomada de acessórios.

CUIDADO

*Alguns modelos.
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Ligação à tomada de acessórios

1. Abra a tampa.

2. Passe o cabo da ficha de ligação através 
da ranhura da consola e introduza a 
ficha na tomada de acessórios.

• Consoante o dispositivo ligado 
à tomada de acessórios, o sistema 
elétrico do veículo poderá ser 
afetado, podendo causar a ligação 
da luz avisadora. Desligue o 
dispositivo ligado e verifique se 
a avaria fica resolvida. Se a avaria 
ficar resolvida, desligue o 
dispositivo da tomada e coloque a 
ignição na posição off. Se a avaria 
não ficar resolvida, consulte um 
reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda.

NOTA

Para evitar a descarga da bateria, não 
utilize a tomada de acessórios durante 
longos períodos de tempo com o motor 
desligado ou ao ralenti.

CUIDADO

Ficha

Suporte para Copos

Nunca utilize um suporte para copos 
para segurar líquidos quentes quando 
o veículo estiver em movimento:
É perigoso utilizar um suporte para 
copos para segurar líquidos quentes 
quando o veículo estiver em movimento. 
Se o conteúdo salpicar, poderá provocar 
queimaduras nos passageiros.

Não coloque quaisquer objetos nos 
suportes para copos que não sejam 
copos ou bebidas:
É perigoso colocar outros objetos que 
não sejam copos ou latas de bebidas 
num suporte para copos.
Numa travagem ou manobra súbita, 
os ocupantes poderão sofrer um 
impacto e ferimentos, ou os objetos 
poderão ser projetados pelo veículo, 
causando interferência com o 
condutor, podendo ocorrer um 
acidente. Utilize um suporte para 
copos apenas para colocar copos 
ou latas de bebidas.

AVISO
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Dianteiro Traseiro*

O suporte para copos traseiro encontra-se 
no apoio de braços central traseiro.

NOTA

Quando utilizar o suporte para copos 
para segurar um copo pequeno 
(aprox. 100 mm de altura), o copo 
pode ser retirado facilmente do suporte 
para copos utilizando um espaçador.

Espaçador Espaçador

*Alguns modelos.
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Os suportes para garrafas encontram-se 
no interior das portas.

Suporte para Garrafas

Não utilize os suportes para garrafas 
para colocar recipientes sem tampas. 
O conteúdo poderá ser entornado 
quando a porta for aberta ou fechada.

Suporte para garrafas

CUIDADO

Compartimentos 
de Arrumação

Mantenha as caixas de arrumação 
fechadas quando conduzir:
É perigoso conduzir com as caixas 
de arrumação abertas. Para reduzir 
a possibilidade de ferimentos em 
caso de acidente ou travagem súbita, 
mantenha as caixas de arrumação 
fechadas quando conduzir.

Não coloque objetos em espaços de 
arrumação sem tampa:
A colocação de objetos em espaços de 
arrumação sem tampa é perigosa, 
pois podem ser projetados no interior 
do habitáculo, caso o veículo acelere 
repentinamente, e provocar 
ferimentos, consoante o modo como o 
objeto foi arrumado.

Não deixe isqueiros ou óculos nas 
caixas de arrumação quando deixar o 
veículo estacionado ao sol. Um 
isqueiro pode explodir e o material 
plástico dos óculos pode deformar e 
partir devido à elevada temperatura.

AVISO

CUIDADO
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Consola Superior

Esta consola foi concebida para arrumar 
óculos ou outros acessórios.
Pressione e liberte para abrir.

Porta-Luvas

Para abrir o porta-luvas, puxe o fecho 
na sua direção.

Para fechar o porta-luvas, pressione de 
modo firme o centro da tampa do 
porta-luvas.

Consola Central

Para abrir, liberte o trinco e puxe a tampa.

Bandeja de arrumação

A bandeja de arrumação pode ser 
desmontada.

Âncoras de Fixação da Carga

Certifique-se que a carga está fixa 
antes de iniciar viagem:
É perigoso deixar a carga solta no 
veículo pois poderá mover-se ou ser 
esmagada durante uma travagem 
brusca ou colisão e causar 
ferimentos.

Bandeja de arrumação

AVISO
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Utilize as âncoras no compartimento de 
bagagens para fixar a carga com uma 
corda ou uma rede. As âncoras possuem 
uma resistência de 196 N (20 kgf). Não 
aplique uma força excessiva nas âncoras, 
caso contrário poderá danificá-las.

Subcompartimento de Bagagens*

Levante a placa do piso do compartimento 
de bagagens.

Ganchos de Casacos Traseiros

Pendure sempre roupas sem cabides nos 
ganchos de casacos e nas pegas auxiliares.

Subcompartimento de Bagagens

Placa do fundo do comparti-
mento de bagagens

Nunca pendure objetos pesados ou 
pontiagudos nas pegas auxiliares 
nem nos ganchos de casacos:
É perigoso pendurar objetos pesados 
ou pontiagudos, tais como cabides 
nas pegas auxiliares ou nos ganchos 
de casacos, pois no caso de disparo de 
um airbag de cortina, poderão 
soltar-se e embater num ocupante 
no habitáculo, podendo resultar em 
graves ferimentos ou na morte de 
um ocupante.

AVISO

Gancho de casacos

*Alguns modelos.
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O cinzeiro amovível pode ser instalado 
e utilizado nos suportes para copos 
dianteiros.

Para utilizar o cinzeiro, insira-o 
diretamente no suporte para copos.
Para desmontar um cinzeiro, puxe-o 
para cima.

Cinzeiro Amovível*

Utilize o cinzeiro amovível apenas na 
sua posição fixa e certifique-se que 
ficou corretamente instalado:
É perigoso utilizar um cinzeiro solto 
ou não instalado corretamente. 
Os cigarros poderão rolar ou saltar 
para fora do cinzeiro, cair no piso 
do veículo e provocar um incêndio. 
Adicionalmente, os cigarros não 
apagam completamente mesmo que 
a tampa do cinzeiro esteja fechada.

Não utilize o cinzeiro para colocar 
lixo. Poderá provocar um incêndio.

AVISO

CUIDADO

*Alguns modelos.
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Informação Essencial

Tenha muita atenção e evite ferimentos ou danos quando utilizar este manual para a 
inspeção e manutenção.

Se tiver dúvidas em relação a qualquer procedimento descrito no manual, aconselhamos a 
solicitação de um reparador qualificado para realizar o trabalho, recomendamos um 
Concessionário Autorizado Mazda.

Os reparadores formados pela Mazda e as peças genuínas Mazda são o melhor para o seu 
veículo. Sem estes conhecimentos e componentes concebidos e fabricados especificamente 
para o seu Mazda, um serviço inadequado, incompleto e insuficiente poderá resultar em 
avarias. Tal poderá originar danos no veículo, um acidente e ferimentos. 

Para um aconselhamento profissional e serviço de qualidade, consulte um reparador 
qualificado, recomendamos um Reparador Autorizado Mazda.

O proprietário deverá guardar os registos de que uma manutenção adequada foi executada 
de acordo com as recomendações da fábrica.

Uma reclamação de garantia não será aceite no caso de resultar de uma manutenção 
deficiente e não de material defeituoso ou de mão-de-obra autorizada.

Introdução
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Controlo de emissões e sistemas relacionados
Os sistemas de ignição e de combustível são muito importantes para o sistema de controlo 
de emissões e para o rendimento do motor. Não modifique estes sistemas.
Todas as inspeções e afinações devem ser realizadas por um reparador qualificado.

Manutenção Programada

NOTA

• Após o período de garantia, continue a seguir o mesmo plano de manutenção, de 
acordo com os intervalos recomendados.

• Como resultado da inspeção visual ou procedimentos de medição do funcionamento 
do sistema (desempenho), corrija, limpe ou substitua conforme necessário. 
(Inspecione e, se necessário, substitua o filtro de ar)
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Europa

Intervalo de Manutenção
Número de meses ou quilómetros, o que ocorrer primeiro

Meses 12 24 36 48 60 72 84 96 108
×1000 km 20 40 60 80 100 120 140 160 180

SKYACTIV-G 2.0 E SKYACTIV-G 2.5

Velas de ignição*1 Substituir a cada 120.000 km

Filtro de ar*2 R R R

Filtro e óleo do motor
Flexível*3 Substitua quando o indicador estiver ligado. 

(Intervalo máx:12 meses/20.000 km)
Sem ser o 
flexível*4 R R R R R R R R R

Linhas e tubos de combustível I I I I
Sistema evaporativo (se equipado) I I I
SKYACTIV-D 2.2

Flexível*3 Substitua quando o indicador estiver ligado. 
(Intervalo máx:12 meses/20.000 km)

Filtro e óleo do motor
Sem ser o 
flexível*4*6 R R R R R R R R R

Ucrânia*5*6 Substituir a cada 10.000 km ou 1 ano.

Filtro de combustível
Exceto Ucrânia R R R
Ucrânia R R R R

Linhas e tubos de combustível
Exceto Ucrânia I I I I
Ucrânia I I I I I I I I I

Sistema de injeção de combustível*7 I I I

Sistema de combustível (Drenar água) *8

Filtro de ar*2 C C R C C R C C R
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Símbolos do diagrama:

I: Inspeção: Inspecione e limpe, repare, ajuste, abasteça ou substitua se necessário.
R: Substituir
C: Limpar
T: Apertar

Observações:

*1 Nos seguintes países, inspecione as velas de ignição em intervalos de 10.000 km ou 12 meses antes de as 
substituir no intervalo especificado. 
Albânia, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Croácia, Letónia, Macedónia, Moldávia, Montenegro, Roménia, 
Sérvia, Ucrânia

*2 Se o veículo for utilizado em áreas muito poeirentas ou de areia, limpe e se necessário substitua o filtro de ar 
mais cedo do que previsto nos intervalos recomendados.

Intervalo de Manutenção
Número de meses ou quilómetros, o que ocorrer primeiro

Meses 12 24 36 48 60 72 84 96 108
×1000 km 20 40 60 80 100 120 140 160 180

SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5 E SKYACTIV-D 2.2

Correias de acessórios*9 I I I

Sistema de arrefecimento I I I I

Líquido de arrefecimento do motor*10 Substituir nos primeiros 200.000 km ou 10 anos; 
posteriormente, a cada 100.000 km ou em períodos de 5 anos.

Bateria*11 I I I I I I I I I

Linhas, tubos e ligações dos travões I I I I I I I I I

Óleo dos travões*12 R R R R

Travão de estacionamento I I I I I I I I I
Travões de disco I I I I I I I I I
Tirantes e funcionamento da direção I I I I
Óleo da caixa de velocidades manual Substituir a cada 180.000 km
Óleo do diferencial traseiro *13*14

Óleo da caixa de transferência *14

Suspensão dianteira e traseira, uniões esféricas e 
folga axial dos rolamentos das rodas I I I I

Foles dos semi-eixos I I I I
Sistema de escape e blindagem ao calor Inspecionar a cada 80.000 km ou 5 anos.
Parafusos e porcas do chassis e carroçaria T T T T
Condição da carroçaria 
(oxidação, corrosão e perfuração) Inspecionar anualmente

Filtro de ar do habitáculo (se equipado) R R R R
Pneus (incluindo o pneu sobressalente) 
(com ajuste da pressão)*15*16 I I I I I I I I I

Kit de emergência de reparação de pneu furado 
(se equipado)*17 Inspecionar anualmente
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*3 Os veículos SKYACTIV-G 2.0 e SKYACTIV-G 2.5 podem selecionar a configuração flexível em apenas 
alguns países da Europa. Para mais informações, consulte um Reparador Autorizado Mazda. A configuração 
flexível pode ser definida se o veículo for operado principalmente onde nenhuma das seguintes condições 
se aplica. 
a) Veículo utilizado em serviço de forças de segurança pública, como táxi ou como veículo de transporte escolar. 
b) Condução em ambientes poeirentos 
c) Períodos de tempo prolongados ao ralenti ou a baixa velocidade 
Uma vez a manutenção flexível selecionada, o veículo calcula a vida útil do óleo baseando-se nas condições 
de funcionamento do motor e informa-o quando for necessário substituir o óleo, ligando a luz indicadora de 
chave inglesa no painel de instrumentos. 
Substitua o filtro e óleo do motor quando a mensagem/luz indicadora de chave inglesa ligar. E devem ser 
substituídos, pelo menos, uma vez por ano ou aos 20.000 km desde a última substituição de óleo e do filtro do 
motor. O sistema deve ser reinicializado sempre que substituir o óleo do motor, independentemente da 
mensagem/luz indicadora de chave inglesa apresentada.

*4 Se o veículo for conduzido principalmente nas seguintes condições, substitua o óleo do motor e o filtro de 
óleo em intervalos de 10.000 km ou num intervalo de quilometragem inferior.
a) Veículo utilizado em serviço de forças de segurança pública, como táxi ou como veículo de transporte escolar.
b) Condução em ambientes poeirentos
c) Períodos de tempo prolongados ao ralenti ou a baixa velocidade
d) Condução por períodos prolongados a baixa temperatura ou regularmente em distâncias curtas
e) Condução em condições de temperatura elevada
f) Condução regular em estradas de montanha

*5 Se o veículo for conduzido principalmente nas seguintes condições, substitua o óleo do motor e o filtro de 
óleo em intervalos de 5.000 km ou 6 meses.
a) Veículo utilizado em serviço de forças de segurança pública, como táxi ou como veículo de transporte escolar.
b) Condução em ambientes poeirentos
c) Períodos de tempo prolongados ao ralenti ou a baixa velocidade
d) Condução por períodos prolongados a baixa temperatura ou regularmente em distâncias curtas
e) Condução em condições de temperatura elevada
f) Condução regular em estradas de montanha

*6 Para o motor SKYACTIV-D 2.2, reconfigure os dados do óleo do motor após a substituição do mesmo.
*7 Implemente a correção da quantidade de injeção de combustível.
*8 Drene a água no sistema de combustível se as luzes indicadoras estiverem ligadas.
*9 Inspecionar também as correias de acionamento do ar condicionado, se equipado.

Se o veículo for utilizado principalmente nas seguintes condições, inspecione as correias de acessórios em 
intervalos de 20.000 km ou 12 meses.
a) Condução em ambientes poeirentos
b) Períodos de tempo prolongados ao ralenti ou a baixa velocidade
c) Condução por períodos prolongados a baixa temperatura ou regularmente em distâncias curtas
d) Condução em condições de temperatura elevada
e) Condução regular em estradas de montanha

*10 É recomendada a utilização de FL-22 quando substituir o líquido de arrefecimento do motor. Utilizar um 
líquido de arrefecimento do motor diferente de FL-22 pode provocar graves danos no motor e sistema de 
arrefecimento.

*11 Inspecione o nível de eletrólito da bateria, especifique a gravidade e aparência externa. A bateria selada exige 
apenas uma inspeção à aparência externa.

*12 Se os travões forem utilizados intensivamente (por exemplo, condução de montanha ou agressiva) ou se for 
utilizado em climas extremamente húmidos, substitua o óleo dos travões anualmente. 

*13 Se o veículo for conduzido principalmente nas seguintes condições, substitua o óleo do diferencial traseiro 
em intervalos de 45.000 km.
a) Reboque de um atrelado ou utilização de caixa de transporte no tejadilho
b) Condução em ambientes poeirentos ou húmidos
c) Períodos de tempo prolongados ao ralenti ou a baixa velocidade
d) Utilização permanente em viagens curtas inferiores a 16 km

*14 Se este componente tiver estado submerso em água, o óleo deve ser substituído.
*15 Recomenda-se a rotação dos pneus a cada 10.000 km.



6-7

Manutenção e Cuidados

Manutenção Programada

*16 A inicialização do Sistema de Monitorização da Pressão dos Pneus (TPMS) deve ser efetuada para que o 
sistema possa operar normalmente (se equipado).

*17 Verifique o prazo de validade do vedante de pneu todos os anos quando efetuar a manutenção programada. 
Substitua a garrafa de vedante de pneu por uma nova antes do prazo de validade.
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Exceto Europa

Israel

Intervalo de Manutenção
Número de meses ou quilómetros, o que ocorrer primeiro

Meses 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144
×1000 km 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180

SKYACTIV-G 2.0 E SKYACTIV-G 2.5
Velas de ignição Substituir a cada 120.000 km ou 6 anos
Filtro de combustível Substituir a cada 135.000 km
Sistema evaporativo (se equipado) I I I
Linhas e tubos de combustível I I I I I I
SKYACTIV-D 2.2
Filtro de combustível R R R R
Sistema de injeção de combustível*1 I I I I
Linhas e tubos de combustível I I I I I I I I I I I I
SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5 E SKYACTIV-D 2.2
Correias de acessórios*2 I I I I I I I I I I I I
Óleo do motor*3*4 R R R R R R R R R R R R
Filtro de óleo do motor*3 R R R R R R R R R R R R
Filtro de ar*5 C C C R C C C R C C C R
Sistema de arrefecimento I I I I I I

Líquido de arrefecimento do motor*6 Substituir nos primeiros 195.000 km ou 10 anos; posteriormente, 
a cada 90.000 km ou em períodos de 5 anos.

Bateria*7 I I I I I I I I I I I I
Linhas, tubos e ligações dos travões I I I I I I I I I I I I
Óleo dos travões*8 I R I R I R I R I R I R
Travão de estacionamento I I I I I I I I I I I I
Servo-freio (Amplificador dos travões) 
e tubagens dos travões I I I I I I I I I I I I

Travões de disco I I I I I I I I I I I I
Tirantes e funcionamento da direção I I I I I I
Óleo do diferencial traseiro *9*10

Óleo da caixa de transferência *10

Suspensão dianteira e traseira, uniões esféricas 
e folga axial dos rolamentos das rodas I I I I I I I I I I I I

Foles dos semi-eixos I I I I
Sistema de escape e blindagem ao calor Inspecionar a cada 75.000 km
Parafusos e porcas do chassis e carroçaria T T T T T T T T T T T T
Condição da carroçaria 
(oxidação, corrosão e perfuração) Inspecionar anualmente.

Filtro de ar do habitáculo (se equipado) R R R R R R R R R R R R
Pneus (incluindo o pneu sobressalente) 
(com ajuste da pressão)*11 I I I I I I I I I I I I

Kit de emergência de reparação de pneu furado 
(se equipado)*12 Inspecionar anualmente.
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Símbolos do diagrama:

I: Inspeção: Inspecione e limpe, repare, ajuste, abasteça ou substitua se necessário.
R: Substituir
C: Limpar
T: Apertar

Observações:

*1 Implemente a correção da quantidade de injeção de combustível.
*2 Inspecionar também as correias de acionamento do ar condicionado, se equipado. 

Se o veículo for utilizado principalmente nas seguintes condições, inspecione as correias de acessórios em 
intervalos de 10.000 km ou num intervalo de quilometragem inferior.
a) Condução em ambientes poeirentos
b) Períodos de tempo prolongados ao ralenti ou a baixa velocidade
c) Condução por períodos prolongados a baixa temperatura ou regularmente em distâncias curtas
d) Condução em condições de temperatura elevada
e) Condução regular em estradas de montanha

*3 Se o veículo for conduzido principalmente nas seguintes condições, substitua o óleo do motor e o filtro de 
óleo em intervalos de 10.000 km ou num intervalo de quilometragem inferior.
a) Condução em ambientes poeirentos
b) Períodos de tempo prolongados ao ralenti ou a baixa velocidade
c) Condução por períodos prolongados a baixa temperatura ou regularmente em distâncias curtas
d) Condução em condições de temperatura elevada
e) Condução regular em estradas de montanha

*4 Para o motor SKYACTIV-D 2.2, reconfigure os dados do óleo do motor após a substituição do mesmo.
*5 Se o veículo for utilizado em áreas muito poeirentas ou de areia, limpe e se necessário substitua o filtro de ar 

mais cedo do que previsto nos intervalos recomendados.
*6 É recomendada a utilização de FL-22 quando substituir o líquido de arrefecimento do motor. Utilizar um 

líquido de arrefecimento do motor diferente de FL-22 pode provocar graves danos no motor e sistema 
de arrefecimento.

*7 Inspecione o nível de eletrólito da bateria, especifique a gravidade e aparência externa. A bateria selada exige 
apenas uma inspeção à aparência externa.

*8 Se os travões forem utilizados intensivamente (por exemplo, condução de montanha ou agressiva) ou se for 
utilizado em climas extremamente húmidos, substitua o óleo dos travões anualmente.

*9 Se o veículo for conduzido principalmente nas seguintes condições, substitua o óleo do diferencial traseiro em 
intervalos de 45.000 km.
a) Reboque de um atrelado ou utilização de caixa de transporte no tejadilho
b) Condução em ambientes poeirentos ou húmidos
c) Períodos de tempo prolongados ao ralenti ou a baixa velocidade
d) Utilização permanente em viagens curtas inferiores a 16 km

*10 Se este componente tiver estado submerso em água, o óleo deve ser substituído.
*11 A inicialização do Sistema de Monitorização da Pressão dos Pneus (TPMS) deve ser efetuada para que o 

sistema possa operar normalmente (se equipado).
*12 Verifique o prazo de validade do vedante de pneu todos os anos quando efetuar a manutenção programada. 

Substitua a garrafa de vedante de pneu por uma nova antes do prazo de validade.
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Rússia/Bielorrússia/Azerbaijão/Cazaquistão

SKYACTIV-G2.0 E SKYACTIV-G2.5

Intervalo de 
Manutenção

Número de meses ou quilómetros, o que ocorrer primeiro
Meses 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144

×1000 km 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180
Correias de acessórios*1 I I I I I I I I I I I I

Óleo do motor
Rússia/Bielorrússia/
Cazaquistão*2 R R R R R R R R R R R R

Azerbaijão*3 Substituir a cada 5.000 km ou 6 meses.

Filtro de óleo do motor
Rússia/Bielorrússia/
Cazaquistão*2 R R R R R R R R R R R R

Azerbaijão*4 Substituir a cada 10.000 km ou 12 meses.
Sistema de arrefecimento I I I I I I

Líquido de arrefecimento do motor*5 Substituir nos primeiros 195.000 km ou 10 anos; posteriormente, 
a cada 90.000 km ou em períodos de 5 anos.

Filtro de ar*6
Rússia/Bielorrússia/ 
Cazaquistão

C C R C C R C C R C C R

Azerbaijão C R C R C R C R C R C R

Filtro de combustível
Rússia/Bielorrússia/ 
Cazaquistão

Substituir a cada 120.000 km

Azerbaijão Substituir a cada 60.000 km
Linhas e tubos de combustível I I I I I I
Velas de ignição I I I I I I I R I I I I
Sistema evaporativo (se equipado) I I I
Bateria*7 I I I I I I I I I I I I
Linhas, tubos e ligações dos travões I I I I I I I I I I I I
Óleo dos travões*8 R R R R R R
Travão de estacionamento I I I I I I I I I I I I
Travões de disco I I I I I I I I I I I I
Tirantes e funcionamento da direção I I I I I I I I I I I I
Óleo da caixa de velocidades manual R R
Óleo do diferencial traseiro *9*10

Óleo da caixa de transferência *10

Suspensão dianteira e traseira, uniões esféricas 
e folga axial dos rolamentos das rodas

I I I I I I I I I I I I

Foles dos semi-eixos I I I I I I I I I I I I
Sistema de escape e blindagem ao calor I I I I I I I I I I I I
Parafusos e porcas do chassis e carroçaria T T T T T T T T T T T T
Dobradiças e trincos L L L L L L L L L L L L
Todo o sistema elétrico I I I I I I I I I I I I
Condição da carroçaria (oxidação, corrosão 
e perfuração)

Inspecionar anualmente.

Filtro de ar do habitáculo (se equipado) R R R R R R
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Símbolos do diagrama:

I: Inspeção: Inspecione e limpe, repare, ajuste, abasteça ou substitua se necessário.
R: Substituir
C: Limpar
T: Apertar
L: Lubrificar

Observações:

*1 Inspecionar também as correias de acionamento do ar condicionado, se equipado. 
Se o veículo for utilizado principalmente nas seguintes condições, inspecione as correias de acessórios em 
intervalos de 7.500 km ou 6 meses.
a) Condução em ambientes poeirentos
b) Períodos de tempo prolongados ao ralenti ou a baixa velocidade
c) Condução por períodos prolongados a baixa temperatura ou regularmente em distâncias curtas
d) Condução em condições de temperatura elevada
e) Condução regular em estradas de montanha

*2 Se o veículo for conduzido principalmente nas seguintes condições, substitua o óleo do motor e o filtro de 
óleo em intervalos de 7.500 km ou 6 meses.
a) Veículo utilizado em serviço de forças de segurança pública, como táxi ou como veículo de transporte escolar.
b) Condução em ambientes poeirentos
c) Períodos de tempo prolongados ao ralenti ou a baixa velocidade
d) Condução por períodos prolongados a baixa temperatura ou regularmente em distâncias curtas
e) Condução em condições de temperatura elevada
f) Condução regular em estradas de montanha

*3 Se o veículo for utilizado principalmente nas seguintes condições, substitua o óleo do motor em intervalos 
de 2.500 km ou 3 meses.
a) Veículo utilizado em serviço de forças de segurança pública, como táxi ou como veículo de transporte escolar.
b) Condução em ambientes poeirentos
c) Períodos de tempo prolongados ao ralenti ou a baixa velocidade
d) Condução por períodos prolongados a baixa temperatura ou regularmente em distâncias curtas
e) Condução em condições de temperatura elevada
f) Condução regular em estradas de montanha

*4 Se o veículo for utilizado principalmente nas seguintes condições, substitua o filtro do óleo do motor em 
intervalos de 5.000 km ou 6 meses.
a) Veículo utilizado em serviço de forças de segurança pública, como táxi ou como veículo de transporte escolar.
b) Condução em ambientes poeirentos
c) Períodos de tempo prolongados ao ralenti ou a baixa velocidade
d) Condução por períodos prolongados a baixa temperatura ou regularmente em distâncias curtas
e) Condução em condições de temperatura elevada
f) Condução regular em estradas de montanha

*5 É recomendada a utilização de FL-22 quando substituir o líquido de arrefecimento do motor. Utilizar um líquido 
de arrefecimento do motor diferente de FL-22 pode provocar graves danos no motor e sistema de arrefecimento.

*6 Se o veículo for utilizado em áreas muito poeirentas ou de areia, limpe o filtro de ar em intervalos de 7.500 km 
ou 6 meses.

*7 Inspecione o nível de eletrólito da bateria, especifique a gravidade e aparência externa.

Pneus (incluindo o pneu sobressalente) 
(com ajuste da pressão)*11*12 I I I I I I I I I I I I

Kit de emergência de reparação de pneu furado 
(se equipado)*13 Inspecionar anualmente.

Intervalo de 
Manutenção

Número de meses ou quilómetros, o que ocorrer primeiro
Meses 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144

×1000 km 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180
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*8 Se os travões forem utilizados intensivamente (por exemplo, condução de montanha ou agressiva) ou se for 
utilizado em climas extremamente húmidos, substitua o óleo dos travões anualmente.

*9 Se o veículo for conduzido principalmente nas seguintes condições, substitua o óleo do diferencial traseiro em 
intervalos de 45.000 km.
a) Reboque de um atrelado ou utilização de caixa de transporte no tejadilho
b) Condução em ambientes poeirentos ou húmidos
c) Períodos de tempo prolongados ao ralenti ou a baixa velocidade
d) Utilização permanente em viagens curtas inferiores a 16 km

*10 Se este componente tiver estado submerso em água, o óleo deve ser substituído.
*11 Recomenda-se a rotação dos pneus a cada 10.000 km.
*12 A inicialização do Sistema de Monitorização da Pressão dos Pneus (TPMS) deve ser efetuada para que o 

sistema possa operar normalmente (se equipado).
*13 Verifique o prazo de validade do vedante de pneu todos os anos quando efetuar a manutenção programada. 

Substitua a garrafa de vedante de pneu por uma nova antes do prazo de validade.
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Rússia/Bielorrússia

SKYACTIV-D 2.2

Intervalo de Manutenção
Número de meses ou quilómetros, o que ocorrer primeiro

Meses 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144
×1000 km 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Correias de acessórios*1 I I I I

Óleo do motor*2*3 R R R R R R R R R R R R

Filtro de óleo do motor*2 R R R R R R R R R R R R

Filtro de combustível
Rússia Substituir a cada 60.000 km
Bielorrússia R R R R

Sistema de injeção de combustível*4 I I I I

Filtro de ar*5 C C R C C R C C R C C R

Sistema de arrefecimento I I I I I I

Líquido de arrefecimento do motor*6 Substituir nos primeiros 200.000 km ou 10 anos; posteriormente, a 
cada 100.000 km ou em períodos de 5 anos.

Linhas e tubos de 
combustível

Rússia I I I I I I
Bielorrússia I I I I I I I I I I I I

Bateria*7 I I I I I I I I I I I I

Linhas, tubos e ligações dos travões I I I I I I I I I I I I

Óleo dos travões*7 R R R R R R

Travão de estacionamento I I I I I I I I I I I I
Travões de disco I I I I I I I I I I I I
Tirantes e funcionamento da direção I I I I I I I I I I I I
Óleo do diferencial traseiro *9*10

Óleo da caixa de transferência *10

Suspensão dianteira e traseira, uniões esféricas 
e folga axial dos rolamentos das rodas

I I I I I I I I I I I I

Foles dos semi-eixos I I I I I I I I I I I I
Sistema de escape e blindagem ao calor I I I I I I I I I I I I
Parafusos e porcas do chassis e carroçaria T T T T T T T T T T T T
Dobradiças e trincos L L L L L L L L L L L L
Todo o sistema elétrico I I I I I I I I I I I I
Condição da carroçaria 
(oxidação, corrosão e perfuração)

Inspecionar anualmente.

Filtro de ar do habitáculo (se equipado) R R R R R R
Pneus (incluindo o pneu sobressalente) 
(com ajuste da pressão)*11*12 I I I I I I I I I I I I

Kit de emergência de reparação de pneu furado 
(se equipado)*13 Inspecionar anualmente.
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Símbolos do diagrama:

I: Inspeção: Inspecione e limpe, repare, ajuste, abasteça ou substitua se necessário.
R: Substituir
C: Limpar
T: Apertar
L: Lubrificar

Observações:

*1 Inspecionar também as correias de acionamento do ar condicionado, se equipado. 
Se o veículo for utilizado principalmente nas seguintes condições, inspecione as correias de acessórios em 
intervalos de 10.000 km ou 12 meses.
a) Condução em ambientes poeirentos
b) Períodos de tempo prolongados ao ralenti ou a baixa velocidade
c) Condução por períodos prolongados a baixa temperatura ou regularmente em distâncias curtas
d) Condução em condições de temperatura elevada
e) Condução regular em estradas de montanha

*2 Se o veículo for conduzido principalmente nas seguintes condições, substitua o óleo do motor e o filtro de 
óleo em intervalos de 5.000 km ou 6 meses.
a) Veículo utilizado em serviço de forças de segurança pública, como táxi ou como veículo de transporte escolar.
b) Condução em ambientes poeirentos
c) Períodos de tempo prolongados ao ralenti ou a baixa velocidade
d) Condução por períodos prolongados a baixa temperatura ou regularmente em distâncias curtas
e) Condução em condições de temperatura elevada
f) Condução regular em estradas de montanha

*3 Para o motor SKYACTIV-D 2.2, reconfigure os dados do óleo do motor após a substituição do mesmo.
*4 Implemente a correção da quantidade de injeção de combustível.
*5 Se o veículo for utilizado em áreas muito poeirentas ou de areia, limpe o filtro de ar em intervalos de 5.000 km 

ou 6 meses.
*6 É recomendada a utilização de FL-22 quando substituir o líquido de arrefecimento do motor. Utilizar um 

líquido de arrefecimento do motor diferente de FL-22 pode provocar graves danos no motor e sistema 
de arrefecimento.

*7 Inspecione o nível de eletrólito da bateria, especifique a gravidade e aparência externa. A bateria selada exige 
apenas uma inspeção à aparência externa.

*8 Se os travões forem utilizados intensivamente (por exemplo, condução de montanha ou agressiva) ou se for 
utilizado em climas extremamente húmidos, substitua o óleo dos travões anualmente.

*9 Se o veículo for conduzido principalmente nas seguintes condições, substitua o óleo do diferencial traseiro em 
intervalos de 40.000 km.
a) Reboque de um atrelado ou utilização de caixa de transporte no tejadilho
b) Condução em ambientes poeirentos ou húmidos
c) Períodos de tempo prolongados ao ralenti ou a baixa velocidade
d) Utilização permanente em viagens curtas inferiores a 16 km

*10 Se este componente tiver estado submerso em água, o óleo deve ser substituído.
*11 Recomenda-se a rotação dos pneus a cada 10.000 km.
*12 A inicialização do Sistema de Monitorização da Pressão dos Pneus (TPMS) deve ser efetuada para que o 

sistema possa operar normalmente (se equipado).
*13 Verifique o prazo de validade do vedante de pneu todos os anos quando efetuar a manutenção programada. 

Substitua a garrafa de vedante de pneu por uma nova antes do prazo de validade.



6-15

Manutenção e Cuidados

Manutenção Programada

Exceto Israel/Rússia/Bielorússia/Azerbaijão/Cazaquistão

Intervalo de 
Manutenção

Número de meses ou quilómetros, o que ocorrer primeiro
Meses 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96

×1000 km 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
SKYACTIV-G 2.0 E SKYACTIV-G 2.5
Filtro de combustível Substituir a cada 60.000 km

Velas de ignição*1 Substituir a cada 120.000 km

Sistema evaporativo (se equipado) I I I I I I I I
SKYACTIV-D 2.2
Filtro de combustível R R R R
Sistema de injeção de 
combustível*2 I I I
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Intervalo de 
Manutenção

Número de meses ou quilómetros, o que ocorrer primeiro
Meses 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96

×1000 km 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5 E SKYACTIV-D 2.2
Correias de 
acessórios*3 I I I I I I I I I I I I I I I I

Óleo do motor*4*5

Exceto os 
seguintes países R R R R R R R R R R R R R R R R

Geórgia/Arménia/
Camboja Substituir a cada 5.000 km ou 6 meses.

Filtro de óleo do 
motor*4

Exceto os 
seguintes países R R R R R R R R R R R R R R R R

Geórgia/Arménia/
Camboja Substituir a cada 10.000 km ou 1 ano.

Sistema de arrefecimento I I I I I I I I

Líquido de 
arrefecimento do 
motor

Tipo FL22*6 Substituir nos primeiros 200.000 km ou 10 anos; posteriormente, 
a cada 100.000 km ou em períodos de 5 anos.

Outros Substituir a cada 2 anos.

Filtro de ar*7
Exceto os 
seguintes países C C R C C R C C

Geórgia/Arménia C R C R C R C R
Linhas e tubos de combustível I I I I I I I I

Bateria*8 I I I I I I I I

Linhas, tubos e ligações dos travões I I I I I I I I

Óleo dos travões*9 I I I R I I I R I I I R I I I R

Travão de estacionamento I I I I I I I I I I I I I I I I
Servo-freio (Amplificador dos 
travões) e tubagens dos travões I I I I I I I I

Travões de disco I I I I I I I I I I I I I I I I
Tirantes e funcionamento da direção I I I I I I I I
Óleo da caixa de velocidades manual R
Óleo do diferencial traseiro *10*11

Óleo da caixa de transferência *11

Suspensão dianteira e traseira, 
uniões esféricas e folga axial dos 
rolamentos das rodas

I I I I I I I I

Foles dos semi-eixos I I I I
Sistema de escape e blindagem ao 
calor Inspecionar a cada 80.000 km

Parafusos e porcas do chassis 
e carroçaria T T T T T T T T

Condição da carroçaria (oxidação, 
corrosão e perfuração) Inspecionar anualmente

Filtro de ar do habitáculo 
(se equipado) R R R R R R R R

Pneus (incluindo o pneu 
sobressalente) 
(com ajuste da pressão)*12

I I I I I I I I I I I I I I I I
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Símbolos do diagrama:

I: Inspeção: Inspecione e limpe, repare, ajuste, abasteça ou substitua se necessário.
R: Substituir
C: Limpar
T: Apertar

Observações:

*1 Nos seguintes países, inspecione as velas de ignição em intervalos de 10.000 km ou 1 ano antes de as 
substituir no intervalo especificado. 
Angola, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Macau, Irão, Jordânia, Nigéria, Papua Nova 
Guiné, Peru, Síria, Vietname, Zaire, Geórgia, Arménia, Camboja, Myanmar

*2 Implemente a correção da quantidade de injeção de combustível.
*3 Inspecionar também as correias de acionamento do ar condicionado, se equipado. 

Se o veículo for utilizado principalmente nas seguintes condições, inspecione as correias de acessórios com 
maior regularidade do que os intervalos recomendados.
a) Condução em ambientes poeirentos
b) Períodos de tempo prolongados ao ralenti ou a baixa velocidade
c) Condução por períodos prolongados a baixa temperatura ou regularmente em distâncias curtas
d) Condução em condições de temperatura elevada
e) Condução regular em estradas de montanha

*4 Se o veículo for conduzido principalmente nas seguintes condições, substitua o óleo do motor e o filtro de 
óleo com maior regularidade do que os intervalos recomendados.
a) Condução em ambientes poeirentos
b) Períodos de tempo prolongados ao ralenti ou a baixa velocidade
c) Condução por períodos prolongados a baixa temperatura ou regularmente em distâncias curtas
d) Condução em condições de temperatura elevada
e) Condução regular em estradas de montanha

*5 Para o motor SKYACTIV-D 2.2, reconfigure os dados do óleo do motor após a substituição do mesmo.
*6 É recomendada a utilização de FL-22 quando substituir o líquido de arrefecimento do motor. Utilizar um 

líquido de arrefecimento do motor diferente de FL-22 pode provocar graves danos no motor e sistema 
de arrefecimento.

*7 Se o veículo for utilizado em áreas muito poeirentas ou de areia, limpe e se necessário substitua o filtro de ar 
mais cedo do que previsto nos intervalos recomendados.

*8 Inspecione o nível de eletrólito da bateria, especifique a gravidade e aparência externa. Se o veículo for 
utilizado em zonas extremamente quentes e frias, inspecione o nível de eletrólito da bateria, gravidade 
específica e aparência em intervalos de 10.000 km ou 6 meses. A bateria selada exige apenas uma inspeção à 
aparência externa.

*9 Se os travões forem utilizados intensivamente (por exemplo, condução de montanha ou agressiva) ou se for 
utilizado em climas extremamente húmidos, substitua o óleo dos travões anualmente.

*10 Se o veículo for conduzido principalmente nas seguintes condições, substitua o óleo do diferencial traseiro 
em intervalos de 45.000 km.
a)  Reboque de um atrelado ou utilização de caixa de transporte no tejadilho
b) Condução em ambientes poeirentos ou húmidos
c)  Períodos de tempo prolongados ao ralenti ou a baixa velocidade
d) Utilização permanente em viagens curtas inferiores a 16 km

Intervalo de 
Manutenção

Número de meses ou quilómetros, o que ocorrer primeiro
Meses 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96

×1000 km 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

Rotação dos pneus*12 Fazer a rotação a cada 10.000 km

Kit de emergência de reparação de 
pneu furado 
(se equipado)*13

Inspecionar anualmente.
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*11 Se este componente tiver estado submerso em água, o óleo deve ser substituído.
*12 A inicialização do Sistema de Monitorização da Pressão dos Pneus (TPMS) deve ser efetuada para que o 

sistema possa operar normalmente (se equipado).
*13 Verifique o prazo de validade do vedante de pneu todos os anos quando efetuar a manutenção programada. 

Substitua a garrafa de vedante de pneu por uma nova antes do prazo de validade.
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Monitor da Manutenção (Tipo A/Tipo B)

Está disponível a “Substituição do óleo” com configuração flexível*1 Para mais 
informações*2, consulte um Reparador Autorizado Mazda. Quando a configuração da 
manutenção flexível do óleo do motor for selecionada, a luz indicadora de chave inglesa no 
painel de instrumentos ligará quando a vida útil restante do óleo for inferior a 500 km ou os 
dias restantes forem inferiores a 15 (O que ocorrer primeiro).
Método de colocação a zeros
Pressione e mantenha pressionado o botão TRIP com a ignição desligada, depois volte a 
ligá-la. Continue a pressionar o botão TRIP durante mais de 5 segundos. A luz avisadora 
principal pisca durante alguns segundos quando a reconfiguração for concluída.

*1 Está disponível a configuração da manutenção flexível do óleo do motor (apenas 
alguns modelos). Baseado nas condições de funcionamento do motor, o computador de 
bordo no seu veículo calcula a vida útil do óleo.

*2 Quando a configuração da manutenção flexível do óleo do motor é selecionada, o 
sistema deve ser reinicializado sempre que se substituir o óleo do motor, 
independentemente da indicação da luz indicadora de chave inglesa.

Monitor da Manutenção (Tipo C/Tipo D)

1. Selecione o ícone  no ecrã inicial, para visualizar o ecrã das “Aplicações”.

2. Selecione “Manutenção” para visualizar o ecrã da lista de manutenção.

3. Comute o separador e selecione o item da configuração que deseja alterar.

Monitor da Manutenção
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Poderá personalizar as definições no ecrã de configuração da seguinte forma:

*1 Está disponível a configuração da manutenção flexível do óleo do motor (apenas alguns modelos). Para mais 
informações, consulte um Reparador Autorizado Mazda.
Quando a configuração da manutenção flexível do óleo do motor é selecionada, visualizará os seguintes itens 
no ecrã. O veículo calcula a vida útil do óleo baseando-se nas condições de funcionamento do motor e 
informa-o quando for necessário substituir o óleo, acendendo a luz indicadora de chave inglesa no painel 
de instrumentos.

*2 Sempre que o óleo do motor for substituído, é necessário reinicializar a unidade de controlo do motor do 
veículo para o SKYACTIV-D 2.2.
O seu Reparador Autorizado Mazda poderá reinicializar a unidade de controlo do motor ou consultar o 
procedimento de reinicialização da unidade de controlo do motor do veículo (página 6-29).

Patilha Item Explicação

Manutenção

Configuração A notificação pode ser ligada/desligada.
Tempo (meses) Indica o tempo ou a distância até à próxima manutenção.

Selecione este item para definir o período de manutenção.
“Manutenção Programada Necessária!” é indicada a vermelho e a 
luz indicadora de chave inglesa, no painel de instrumentos, acender-
se-á quando a distância restante for inferior a 500 km ou o número 
restante de dias for inferior a 15 (o que ocorrer primeiro).

Distância (milha ou km)

Reconfiguração
Reconfigura o tempo e a distância para os valores iniciais.
Assim que o sistema é ativado, necessita de ser reinicializado 
sempre que se efetua uma manutenção.

Rotação dos 
Pneus

Configuração A notificação pode ser ligada/desligada.

Distância (milha ou km)

Indica a distância até a rotação dos pneus ser necessária.
Selecione este item para definir a distância da rotação dos pneus.
“Rotação do Pneus Necessária!” é indicada a vermelho e a luz 
indicadora de chave inglesa, no painel de instrumentos, acender-
se-á quando a distância restante for inferior a 500 km.

Reconfiguração
Reconfigura a distância restante para o valor inicial.
Assim que o sistema é ativado, necessita de ser reinicializado 
sempre que se efetua uma rotação dos pneus.

Mudança 
do Óleo

Configurações*1 A notificação pode ser ligada/desligada.

Distância (milha ou km)

Indica a distância até que a substituição do óleo seja necessária.
Selecione este item para definir a distância para a substituição 
do óleo.
“Substituição do Óleo Necessária!” é indicada a vermelho e a luz 
indicadora de chave inglesa, no painel de instrumentos, acender-
se-á quando a distância restante for inferior a 500 km.

Reinicialização*2
Reconfigura a distância restante para o valor inicial.
Assim que o sistema é ativado, necessita de ser reinicializado 
sempre que se efetua a substituição do óleo do motor.

Patilha Item Explicação

Mudança 
do Óleo

Vida útil do óleo (%)

Indica a vida útil do óleo até que a respetiva substituição 
seja necessária.
“Substituição do Óleo Necessária!” é indicada a vermelho e a luz 
indicadora de chave inglesa, no painel de instrumentos, acender-
se-á quando a distância restante for inferior a 500 km ou o número 
restante de dias for inferior a 15 (o que ocorrer primeiro).

Reconfiguração
Repõe a vida útil do óleo restante para 100%.
O sistema deve ser reinicializado sempre que o óleo do motor 
seja substituído.
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Serviço de Rotina

Recomendamos a inspeção destes pontos diariamente ou pelo menos uma vez por semana.

• Nível do Óleo do Motor (página 6-26)

• Nível do Líquido de Arrefecimento (página 6-31)

• Nível do Óleo dos Travões e da embraiagem (página 6-33)

• Nível do Líquido de Lavagem (página 6-34)

• Manutenção da Bateria (página 6-40)

• Pressão dos Pneus (página 6-45)

Serviço incorreto ou incompleto pode resultar em avarias. Esta secção inclui apenas 
instruções sobre itens de fácil execução.

Conforme previamente explicado na Introdução (página 6-2), diversos procedimentos 
apenas podem ser executados por um reparador qualificado e com ferramentas especiais.

Uma manutenção incorreta efetuada pelo proprietário do veículo, durante o período de 
garantia, poderá afetar a cobertura da mesma. Para mais informações, consulte a 
declaração de Garantia Mazda fornecida com o veículo. Se não tiver a certeza sobre 
qualquer procedimento de serviço ou de manutenção, solicite os serviços de um reparador 
qualificado, recomendamos um Reparador Autorizado Mazda.

Existe legislação específica quanto à eliminação de óleos e fluidos usados. Por favor 
elimine os resíduos corretamente com o devido respeito pelo ambiente.

Recomendamos que confie as mudanças de óleo e de fluidos do seu veículo a um 
Reparador Autorizado Mazda.

Precauções da Manutenção pelo Proprietário
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Não efetue trabalhos de manutenção se não possuir conhecimentos, experiência nem 
equipamento e ferramentas apropriadas para tal. Solicite o serviço de manutenção a 
um reparador qualificado:
A execução de trabalhos de manutenção num veículo pode ser perigosa se não for 
realizada corretamente. Poderá ferir-se seriamente durante a execução de alguns dos 
procedimentos de manutenção.

Se necessitar do motor ligado enquanto trabalha no compartimento do motor, não 
utilize qualquer tipo de joalharia (especialmente anéis, pulseiras, relógios e colares), 
gravatas, lenços e roupa solta ou larga quando estiver junto ao motor ou à ventoinha 
de arrefecimento, pois poderá ligar inesperadamente:
É perigoso trabalhar no compartimento com o motor ligado. É ainda mais perigoso 
quando o reparador utiliza peças de joalharia ou roupa solta ou larga. 
Poderão prender em componentes móveis e provocar ferimentos.

 Desligue a ignição e verifique se a ventoinha de arrefecimento não está a 
funcionar antes de tentar trabalhar junto à mesma:
É perigoso trabalhar junto à ventoinha de arrefecimento quando se encontra em 
funcionamento. A ventoinha de arrefecimento pode continuar a funcionar 
indefinidamente mesmo com o motor desligado, desde que a temperatura do 
compartimento do motor seja elevada. Poderá ser atingido pela ventoinha e 
ferir-se gravemente.

Não deixe objetos no compartimento do motor:
Após terminar a inspeção ou o serviço no compartimento do motor, não deixe 
ferramentas nem panos no compartimento do motor. 
As ferramentas ou outros objetos deixados no compartimento do motor poderão 
causar danos no motor ou dar origem a um incêndio e consequentemente a um 
acidente inesperado.

AVISO
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Abertura do Capot

1. Com o veículo estacionado, puxe o 
manípulo para destrancar o capot.

2. Introduza a sua mão na abertura do 
capot, deslize a alavanca do trinco para 
a direita e levante o capot.

3. Agarre o tirante de suporte na zona 
esponjosa e coloque-o no orifício de 
apoio indicado pela seta para segurar 
o capot.

Capot

Verifique sempre se o capot está 
fechado corretamente:
Se o capot não estiver trancado 
corretamente, poderá abrir 
repentinamente enquanto o veículo 
estiver em movimento e bloquear a 
visibilidade do condutor, podendo 
resultar num grave acidente.

AVISO

Manípulo de libertação

Esponja

Mola de 
fixação

Mola de fixação

Tirante de suporte
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Fechar o Capot

1. Verifique a zona por debaixo do capot se 
todas as tampas estão colocadas e se 
todas as ferramentas (ex. ferramentas, 
reservatório de óleo, etc) foram retiradas.

2. Levante o capot, agarre na zona espon-
josa do tirante de suporte e coloque o 
tirante na mola de fixação. Verifique se 
o tirante de suporte está seguro na mola 
de fixação antes de fechar o capot.

3. Baixe o capot lentamente até uma altura 
de cerca de 20 cm acima da sua posição 
de fecho, de seguida deixe-o cair.

Quando fechar o capot, não o 
pressione excessivamente, evitando 
apoiar todo o peso do seu corpo. Caso 
contrário, poderá danificar o capot.

Mola de fixação

Mola de fixaçãoMola de fixação

CUIDADO
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Descrição do Compartimento do Motor

Reservatório do líquido de lavagem do para-brisas

Tampa do bocal de 
enchimento de óleo do motor

Reservatório do óleo dos travões/embraiagem

Vareta do óleo do motor

Bateria Bloco de fusíveis

Tampa do sistema 
de arrefecimento

Reservatório do líquido de 
arrefecimento do motor

SKYACTIV-G 2.0 e SKYACTIV-G 2.5

SKYACTIV-D 2.2

Reservatório do líquido de lavagem do para-brisas

Tampa do bocal de 
enchimento de óleo do motor

Reservatório do óleo dos travões/embraiagem

Vareta do óleo do motor

Bateria

Reservatório do líquido de 
arrefecimento do motor

Bloco de fusíveis

Tampa do sistema 
de arrefecimento
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Óleo Recomendado

Para manter os intervalos de manutenção (página 6-3) e para proteger o motor de danos 
causados por fraca lubrificação, é extremamente importante utilizar o óleo do motor com a 
especificação correta.
Não utilize óleos que não cumpram as especificações ou requisitos abaixo mencionados. 
A utilização de óleo não apropriado poderá originar danos no motor, o que não é coberto 
pela Garantia Mazda. 

Óleo do Motor

NOTA

A substituição do óleo do motor deve ser efetuada por um reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador Autorizado Mazda.

Viscosidade SAE da Gama de Temperatura

Óleo Genuíno Mazda Ultra 5W-30

API SL/SM/SN ou ACEA A3/A5

Óleo Genuíno Mazda Supra 0W-20

Qualidade do Óleo Alternativo

Óleos recomendados

(Europa)

(Excepto Europa)

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

-20 0 20 40 60 80 100

-40

-40

Classificação

Classificação

Viscosidade SAE da Gama de Temperatura

API SG/SH/SJ/SL/SM/SN ou 
ILSAC GF-II/GF-III/GF-IV/GF-V

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

-20 0 20 40 60 80 100

-40

-40

SKYACTIV-G 2.0 e SKYACTIV-G 2.5

5W-30

0W-20

*1  Utilize API SM/SN no Cazaquistão.

*1
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A viscosidade ou espessura do óleo do motor tem influência no consumo de combustível e 
no funcionamento em climas frios (arranque e fluxo de óleo).
Óleos de motor de baixa viscosidade poderão contribuir para uma redução do consumo de 
combustível e para uma melhoria do desempenho em climas frios.

Quando escolher um óleo, tenha em consideração a gama de temperaturas em que o seu 
veículo irá funcionar antes da próxima substituição de óleo.
Escolha então a viscosidade recomendada a partir das tabelas anteriores.

(Europa)

(Excepto Europa)

Classificação

Viscosidade SAE da Gama de Temperatura

ACEA C3

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

-20 0 20 40 60 80 100

-40

-40

SKYACTIV-D 2.2

Viscosidade SAE da Gama de Temperatura

Classificação

Óleo Genuíno Mazda Ultra DPF 5W-30

Óleo Genuíno Mazda Supra DPF 0W-30

Qualidade do Óleo Alternativo

Óleos recomendados

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

-20 0 20 40 60 80 100

-40

-40

ACEA C3
5W-30

0W-30
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• A utilização de óleos de viscosidades diferentes das recomendadas para gamas 
específicas de temperatura poderá resultar em danos no motor.

• (SKYACTIV-D 2.2) 
O SKYACTIV-D 2.2 utiliza óleo especificado. Por favor, confirme a especificação no 
manual do proprietário. Se utilizar outro óleo diferente do especificado, o período 
de utilização efetiva do Filtro de Partículas Diesel será reduzido ou o mesmo 
poderá danificar-se.

NOTA

(SKYACTIV-G 2.0 e SKYACTIV-G 2.5)

• É normal que todos os motores consumam óleo em condições de utilização normal. 
O consumo de óleo do motor pode ser tão elevado como 0,8 L/1000 km. Pode ser o 
resultado de evaporação, ventilação interna ou queima do óleo de lubrificação no 
motor a funcionar. O consumo de óleo pode ser superior quando o motor é novo 
devido ao processo de rodagem. O consumo de óleo também depende do regime e da 
carga do motor. Em condições extremas, o consumo de óleo poderá ser superior.

(SKYACTIV-D 2.2)

• Sempre que o óleo do motor for substituído, a unidade de controlo do motor do 
veículo necessita de ser reconfigurada o mais cedo possível. Caso contrário, a luz 
indicadora de chave inglesa ou luz avisadora de óleo do motor poderá ligar. Para 
reinicializar a unidade de controlo do motor, consulte o procedimento de 
reinicialização da unidade de controlo do motor do veículo (página 6-29) ou consulte 
um reparador qualificado, recomendamos um Reparador Autorizado Mazda.

CUIDADO
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Procedimento de Reinicialização da Unidade de Controlo do Motor 
do Veículo

Após a substituição do óleo do motor, dirija-se a uma oficina, tal como um Reparador 
Autorizado Mazda, para a realização da inicialização (reconfiguração dos dados do óleo do 
motor) do valor registado. Se o valor registado pelo computador não for inicializado, a luz 
indicadora de chave inglesa pode não desligar ou pode ligar mais cedo do que o normal.

NOTA

• Inspecione o nível do óleo do motor periodicamente. Quando inspecionar o óleo do 
motor, se o nível de óleo exceder a marca “X” na vareta, substitua o óleo do motor. 
Recomendamos um Reparador Autorizado Mazda. Quando substituir o óleo do 
motor, inspecione o nível através da vareta e reabasteça de modo a que o nível de óleo 
do motor fique dentro da gama Cheio a Baixo conforme indicado na figura.

NOTA

Este procedimento destina-se a veículos SKYACTIV-D 2.2 e veículos com 
SKYACTIV-G 2.0 ou SKYACTIV-G 2.5 em que a configuração de manutenção flexível 
de óleo do motor é selecionada.

Marca XCheioBaixo
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Inspeção do Nível do Óleo do 
Motor

1. Coloque o veículo numa superfície 
horizontal.

2. Ligue o motor e deixe-o atingir a 
temperatura normal de funcionamento.

3. Desligue o motor e espere pelo menos 
5 minutos para que o óleo volte ao 
cárter.

4. Puxe a vareta, limpe e introduza 
novamente por completo.

SKYACTIV-G 2.0 e SKYACTIV-G 2.5

NOTA

A inicialização (reconfiguração dos dados do óleo do motor) do valor registado pode ser 
realizada utilizando o seguinte procedimento: 

1. Coloque a ignição na posição OFF. 

2 Coloque a ignição em ON com o seletor pressionado, e mantenha-o pressionado 
durante cerca de 5 segundos até a luz avisadora principal  piscar.

3 Após a luz avisadora principal  piscar durante vários segundos, a inicialização 
está concluída.

Selector

Cheio

OK

Baixo
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SKYACTIV-D 2.2

5. Puxe novamente a vareta para fora e 
inspecione o nível. O nível considera-
se normal se estiver entre os níveis  
Baixo e Cheio. 
Se estiver próximo ou abaixo de Baixo, 
adicione óleo suficiente para atingir o 
nível Cheio.

6. Verifique se o O-ring na vareta está 
montado corretamente antes de colocar 
a vareta.

7. Reintroduza a vareta completamente.

Inspeção do Nível do Líquido de 
Arrefecimento

NOTA

(SKYACTIV-D2.2) 
Ao inspecionar o nível de óleo do motor, 
puxe a vareta de nível de óleo direita 
sem torcer. Além disso, ao inserir a 
vareta de nível de óleo, insira-a sempre 
sem torcer para que a indicação “X” 
fique virada para a frente do veículo.

Não adicione óleo acima do nível Full. 
Poderá causar danos no motor.

Baixo

OK

Cheio

CUIDADO

Líquido de Arrefecimento 
do Motor

Não utilize fósforos nem faça chamas 
no compartimento do motor. NÃO 
ADICIONE LÍQUIDO DE 
ARREFECIMENTO QUANDO O 
MOTOR ESTIVER QUENTE:
Um motor quente é perigoso. Se um motor 
tiver estado ligado durante algum tempo, 
as peças no compartimento do motor 
poderão estar muito quentes. Poderá quei-
mar-se. Inspecione cuidadosamente o 
nível do reservatório do líquido de arrefe-
cimento do motor, sem abrir o mesmo.

 Desligue a ignição e verifique se 
a ventoinha de arrefecimento não está 
a funcionar antes de tentar trabalhar 
junto à mesma:
É perigoso trabalhar junto à ventoinha de 
arrefecimento quando se encontra em fun-
cionamento. A ventoinha de arrefecimento 
pode continuar a funcionar indefinida-
mente mesmo com o motor desligado, desde 
que a temperatura do compartimento do 
motor seja elevada. Poderá ser atingido 
pela ventoinha e ferir-se gravemente.

 Não retire as tampas do 
sistema de arrefecimento quando o 
motor e o radiador estão quentes:
Quando o motor e o radiador estão 
quentes, o líquido de arrefecimento e 
vapor quentes podem sair 
repentinamente sob grande pressão e 
causar graves ferimentos.

AVISO
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Inspecione a proteção anticongelante e o 
nível do líquido de arrefecimento no 
reservatório pelo menos uma vez por 
ano—no início do Inverno—e antes de 
viajar para locais onde a temperatura 
possa diminuir para valores inferiores ao 
ponto de congelação.

Inspecione a condição e as ligações de 
todo o sistema de arrefecimento e os tubos 
do aquecedor. Substitua qualquer tubo que 
esteja inchado ou danificado.

O radiador deverá estar totalmente cheio 
de líquido de arrefecimento, enquanto no 
reservatório de líquido de arrefecimento, 
o nível deve encontrar-se entre as marcas 
F e L com o motor frio.
SKYACTIV-G 2.0 e SKYACTIV-G 2.5

SKYACTIV-D 2.2

Se estiver próximo ou ao nível da marca L, 
acrescente líquido de arrefecimento 
suficiente ao reservatório para assegurar a 
proteção contra o congelamento, corrosão 
e para repor o nível em F.
Aperte corretamente a tampa após abastecer 
o reservatório de líquido de arrefecimento.

NOTA

A substituição do líquido de 
arrefecimento do motor deve ser 
efetuada por um reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda.

• O líquido de arrefecimento danifica 
a pintura. 
Enxagúe rapidamente se ocorrerem 
salpicos.

• Utilize apenas água (desminerali-
zada) na mistura de líquido de arre-
fecimento. Água que contenha 
minerais diminui a eficácia do líqui-
do de arrefecimento. 

• Não adicione apenas água. Adi-
cione sempre uma mistura apro-
priada de líquido de arrefecimento.

• O motor possui peças em alumínio e 
deve ser protegido por um líquido 
de arrefecimento de base 
etilenoglicol para evitar a corrosão e 
o congelamento.

• NÃO UTILIZE líquido de 
arrefecimento contendo álcool, 
metanol, borato ou silicato. 
Estes líquidos de arrefecimento 
poderão danificar o sistema de 
arrefecimento.

CUIDADO
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Se o reservatório do líquido de 
arrefecimento estiver vazio ou se for 
necessário adicionar frequentemente um 
novo líquido de arrefecimento, consulte 
um reparador qualificado, recomendamos 
um Reparador Autorizado Mazda.

Inspeção do Nível do Óleo dos 
Travões/Embraiagem

Os travões e a embraiagem utilizam óleo 
do mesmo reservatório.
Inspecione o nível do óleo no reservatório 
regularmente. Deverá ser mantido entre as 
linhas MÁX e MIN.
O nível diminui normalmente à medida 
que aumenta a quilometragem total do 
veículo ou em situações associadas com o 
desgaste do revestimento dos travões e da 
embraiagem. No caso de se encontrar 
excessivamente baixo, o sistema de tra-
vões/embraiagem deverá ser inspecionado 
por um reparador qualificado, recomenda-
mos um Reparador Autorizado Mazda.
Modelo com volante à esquerda

• NÃO MISTURE álcool ou metanol 
com o líquido de arrefecimento. 
Pode danificar o sistema de 
arrefecimento.

• Não utilize uma solução que 
contenha mais de 60% de 
anticongelante. 
Poderá reduzir a eficiência.

• Se a marca “FL22” for indicada na 
tampa do sistema de arrefecimento 
ou junto à mesma, é recomendada a 
utilização de FL22 quando substituir 
o líquido de arrefecimento. Utilizar 
um líquido de arrefecimento do 
motor diferente de FL-22 pode 
provocar graves danos no motor e 
sistema de arrefecimento.

CUIDADO Óleo dos Travões/
Embraiagem

Se o nível do óleo dos travões/embraiagem 
for baixo, solicite a inspeção dos travões:
Níveis baixos de óleo dos travões e da 
embraiagem podem ser perigosos.
Um nível baixo pode indicar desgaste 
das guarnições dos travões ou uma 
fuga no sistema de travagem o que 
poderá provocar a falha dos travões e 
a ocorrência de um acidente.

AVISO
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Modelo com volante à direita

Inspeção do Nível do Líquido 
de Lavagem

Inspecione o nível do líquido de lavagem 
no reservatório; adicione líquido de 
lavagem, se necessário.

O topo da bóia deverá encontrar-se entre 
as marcas F e L.

Utilize água normal se não tiver 
disponível líquido de lavagem.
Em climas frios utilize apenas líquido de 
lavagem para evitar o seu congelamento.

Líquido de Lavagem dos 
Vidros e dos Faróis

Utilize apenas líquido de lavagem do 
para-brisas ou água no reservatório:
É perigoso utilizar anticongelante do 
radiador como líquido de lavagem. 
Se for espalhado no para-brisas, poderá 
sujá-lo, afetar a sua visibilidade 
podendo resultar num acidente.

NOTA

O líquido de lavagem para o pára-bri-
sas e para o vidro traseiro é fornecido a 
partir do mesmo reservatório.

AVISO

L

F

OK
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Todos os componentes móveis da 
carroçaria, tais como as dobradiças das 
portas, do capot e trincos, devem ser 
lubrificadas cada vez que o óleo do motor 
for substituído. Utilize um lubrificante 
anticongelante nos trincos em climas frios.

Certifique-se de que o trinco secundário 
do capot evita a sua abertura quando o 
trinco principal é libertado.

A contaminação do para-brisas e das 
escovas do limpa para-brisas com subs-
tâncias alheias poderá reduzir a eficácia 
das escovas. As fontes de contaminação 
mais comuns são os insetos, a seiva das 
árvores e tratamentos através de cera 
quente utilizada por algumas estações de 
lavagem automática de veículos.

Lubrificação da 
Carroçaria

Escovas do Limpa-Vidros

• A cera quente aplicada nas lavagens 
automáticas de veículos é conhecida 
por afetar a capacidade de limpeza 
das escovas do limpa-vidros.

• Para evitar danos nas escovas, não 
utilize gasolina, parafina, diluente 
ou outros solventes sobre ou 
próximo das escovas.

• Quando a alavanca do limpa para-
brisas estiver na posição AUTO e a 
ignição na posição ON, o limpa 
para-brisas pode começar a 
funcionar nos seguintes casos:

• Se a zona do pára-brisas junto ao 
sensor de chuva for tocada.

• Se a zona do pára-brisas junto ao 
sensor de chuva for limpa com 
um pano.

• Se o pára-choques sofrer um 
impacto.

• Se o sensor de chuva sofrer um 
impacto a partir do interior do 
veículo.

Tenha atenção para não entalar as 
mãos ou os dedos pois poderá ferir-
se ou danificar o limpa pára-brisas. 
Quando lavar ou efetuar uma 
inspeção ao seu Mazda, verifique se 
a alavanca do limpa-vidros está na 
posição OFF.

CUIDADO
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Caso as escovas não limpem 
corretamente, limpe o vidro e as escovas 
com um bom produto de limpeza ou com 
um detergente suave; de seguida, lave 
completamente com água limpa. Repita a 
operação se considerar necessário.

Substituição das Escovas do 
Limpa Para-Brisas

Quando o limpa para-brisas deixar de 
limpar corretamente, é provável que as 
escovas estejam gastas ou partidas. 
Substitua as escovas.

1. Levante o braço do limpa para-brisas.

2. Abra a mola de fixação e deslize o 
conjunto da escova no sentido da seta.

3. Incline o conjunto da escova e remova-
a do braço.

4. Puxe a borracha da escova e deslize a 
mesma para fora do suporte.

Para evitar danos nos braços do limpa 
para-brisas e noutros componentes, não 
rode os braços do limpa para-brisas à mão.

NOTA

Para evitar danos nas escovas dos bra-
ços do limpa para-brisas quando são 
levantadas ambas as escovas, levante 
primeiro o braço do limpa para-brisas 
do lado do condutor. Quando as colocar 
em baixo, coloque primeiro o braço do 
limpa para-brisas do lado do passageiro.

CUIDADO

Para evitar danos no para-brisas, baixe 
o braço do limpa para-brisas 
lentamente, não o deixe cair e bater no 
para-brisas.

CUIDADO
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5. Remova a haste metálica da borracha 
da escova e instale a mesma na escova 
nova.

6. Introduza cuidadosamente a nova 
borracha da escova. De seguida, instale 
o conjunto da escova pela ordem 
inversa da desmontagem.

Substituição da Escova do 
Limpa-Vidro Traseiro

Quando o limpa-vidro traseiro deixar de 
limpar corretamente, é provável que a 
escova esteja gasta ou partida. Substitua 
a escova.

1. Levante o braço do limpa-vidro e rode 
a escova para a direita até soltar, de 
seguida remova a escova.

• Não dobre nem descarte as hastes 
metálicas. 
Necessita de as utilizar novamente.

• Se as hastes metálicas forem 
trocadas, a eficiência das escovas 
será inferior. 
Portanto não utilize as hastes 
metálicas do lado do condutor no 
lado do passageiro ou vice-versa.

• Não se esqueça de montar as hastes 
nas escovas novas para que o arco 
descrito seja o mesmo que na antiga 
borracha da escova.

CUIDADO

Para evitar danos nos braço do limpa-
vidro traseiro e noutros componentes, 
não mova o limpa-vidro à mão.

CUIDADO
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2. Puxe a borracha da escova para baixo e 
deslize a mesma para fora do suporte 
da escova.

3. Remova a haste metálica da borracha 
da escova e instale a mesma na escova 
nova.

4. Introduza cuidadosamente a nova 
borracha da escova. De seguida, instale 
o conjunto da escova pela ordem 
inversa da desmontagem.Para evitar danos no vidro traseiro, não 

permita que o braço do limpa-vidro 
traseiro caia sobre o vidro.

Não dobre nem descarte as hastes 
metálicas. Necessita de as utilizar 
novamente.

CUIDADO

CUIDADO
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Bateria

 De forma a assegurar um manuseamento correto e seguro da bateria, leia 
atentamente as seguintes precauções antes de inspecionar ou lidar com a bateria:

 Utilize sempre óculos de proteção quando efetuar serviço junto à bateria:
É perigoso trabalhar sem óculos de proteção. O fluido da bateria contém ÁCIDO 
SULFÚRICO que pode provocar cegueira, se entrar em contacto com os seus olhos. 
Adicionalmente, o hidrogénio produzido durante o funcionamento da bateria pode 
inflamar e provocar a sua explosão.

 Utilize sempre óculos e luvas de proteção quando efetuar serviço junto à bateria:
É perigoso derramar fluido da bateria.
O fluido da bateria contém ÁCIDO SULFÚRICO que pode provocar ferimentos 
graves se entrar em contacto com os seus olhos, pele ou roupa. Se isto acontecer, lave 
imediatamente os seus olhos com água abundante durante 15 minutos ou lave 
intensamente a sua pele e procure assistência médica.

 Mantenha sempre as baterias longe do alcance das crianças:
É perigoso permitir que as crianças brinquem perto de baterias. O fluido da bateria 
pode provocar ferimentos graves se entrar em contacto com os seus olhos ou pele.

 Mantenha as chamas e faíscas afastadas das células abertas da bateria, e não 
permita o contato de ferramentas de metal com o pólo positivo ( ) ou negativo ( ) 
quando efetuar serviço junto a uma bateria. Não permita o contacto do pólo 
positivo ( ) com a carroçaria do veículo:
Chamas ou faíscas perto das células abertas de uma bateria são perigosas. O hidrogénio 
produzido durante o funcionamento da bateria pode inflamar e provocar a sua explosão. 
A explosão de uma bateria pode originar queimaduras e ferimentos graves. Mantenha as 
chamas, incluindo cigarros e faíscas afastadas das células abertas da bateria.

AVISO
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Manutenção da Bateria

Para garantir a melhor prestação de 
uma bateria:
• Mantenha a bateria montada corretamente.
• Mantenha o topo da bateria limpo 

e seco.

• Mantenha as ligações e os terminais 
limpos, apertados e untados com 
vaselina ou massa lubrificante.

• Limpe o eletrólito derramado 
imediatamente com uma solução de 
água e bicarbonato de sódio.

• Se o veículo não vier a ser utilizado 
durante pelo menos um mês, desligue 
os cabos da bateria e carregue-a de seis 
em seis semanas.

 Mantenha as chamas, incluindo cigarros e faíscas afastadas das células 
abertas da bateria:
Chamas ou faíscas perto das células abertas de uma bateria são perigosas. O hidrogé-
nio produzido durante o funcionamento da bateria pode inflamar e provocar a sua 
explosão. A explosão de uma bateria pode originar queimaduras e ferimentos graves.

NOTA

Antes de efetuar a manutenção da bateria, remova a tampa da bateria puxando a patilha.

AVISO

Patilha
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Inspeção do Nível do Eletrólito da 
Bateria

Um baixo nível de eletrólito da bateria 
poderá causar a descarga rápida da bateria.

Inspecione o nível de eletrólito pelo 
menos uma vez por semana. Se for baixo, 
acrescente água destilada suficiente para 
repor o nível entre as marcas superior e 
inferior (ilustração).

Não abasteça demasiado.
Verifique o peso específico do eletrólito 
com um higrómetro, especialmente 
durante climas frios. Se for baixo, 
recarregue a bateria.

Recarga da Bateria

• Se a bateria descarregar rapidamente 
por exemplo devido a luzes ligadas 
durante demasiado tempo com o motor 
desligado, recarregue a bateria 
lentamente, conforme especificado 
para o tamanho da bateria e para a 
capacidade do carregador.

• Se a bateria descarregar gradualmente 
devido a uma carga elétrica elevada 
quando o veículo está a ser utilizado, 
recarregue a bateria conforme 
especificado para o seu tamanho e para 
a capacidade do carregador.

Substituição da Bateria

Contacte um Reparador Autorizado 
Mazda para a compra de uma bateria de 
substituição.

NOTA

• Antes de efetuar a manutenção ou a 
recarga da bateria, desligue todos os 
acessórios e o motor.

• Para desligar a bateria, retire 
primeiro o cabo negativo. Quando 
ligar a bateria, monte primeiro o 
cabo positivo.

• Retire as tampas das células antes 
de recarregar a bateria.

• (Com sistema i-stop) 
Não recarregue rapidamente a bateria.

Nível superior

Nível inferior
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Se os botões no comando transmissor 
estiverem inoperacionais e a luz 
indicadora de funcionamento não piscar, a 
pilha poderá estar gasta, sem carga.
Substitua a pilha por uma nova antes que 
o comando transmissor se torne 
inutilizável.

As seguintes condições indicam que o 
nível de carga da pilha é reduzido:

• A luz indicadora KEY (verde) no 
painel de instrumentos pisca durante 
30 segundos após desligar o motor 
(para veículos com painel de 
instrumentos tipo A, as mensagens são 
indicadas no painel de instrumentos).

• O sistema não opera e a luz indicadora 
de funcionamento no comando 
transmissor não pisca quando os botões 
são pressionados.

• O raio de alcance do sistema é 
reduzido.

Para evitar danos na chave, 
recomendamos a substituição da pilha 
num Reparador Autorizado Mazda. 
Se tomar a iniciativa de substituir a pilha, 
siga as seguintes instruções.

Substituição da pilha da chave

1. Pressione o manípulo e puxe a chave 
auxiliar.

Substituição da Pilha 
da Chave

• Verifique se a pilha está instalada 
corretamente. Pode ocorrer fuga da 
pilha se não estiver instalada 
corretamente.

• Quando substituir a pilha, tenha 
atenção para não tocar em qualquer 
circuito interno, não tocar nos 
terminais elétricos, não dobrar os 
terminais elétricos, não permitir a 
infiltração de sujidade no comando 
transmissor, caso contrário, poderá 
danificá-lo.

• Existe perigo de explosão se a pilha 
for colocada incorretamente.

• Elimine as pilhas usadas, de acordo 
com as seguintes instruções.

• Isole os polos positivo e negativo 
da pilha usando celofane ou uma 
fita equivalente.

• Nunca desmonte a pilha.
• Nunca atire a pilha para o fogo 

ou para a água.
• Nunca deforme ou esmague a 

pilha.

• Substitua apenas pelo mesmo tipo 
de pilha (CR2025 ou equivalente).

CUIDADO

Manípulo
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2. Insira uma chave de fendas plana 
envolvida com fita adesiva no sentido 
da seta e abra ligeiramente a tampa.

3. Insira a chave de fendas na folga e 
deslize-a no sentido da seta.

4. Insira uma chave de fendas plana 
envolvida com fita adesiva no sentido 
da seta e remova a tampa.

5. Retire a tampa da pilha, de seguida 
retire a pilha.

Tampa

Tampa

Folga

Tampa
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6. Introduza uma nova pilha com o pólo 
positivo virado para cima, de seguida 
monte a tampa da pilha.

7. Feche a tampa.

8. Reintroduza a chave auxiliar.

• Não risque nem danifique o vedante 
de borracha indicado na figura.

• Se o vedante se desencaixar, monte-
o novamente antes de introduzir a 
nova pilha.

CUIDADO

Vedante de borracha
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Por razões de desempenho adequado, 
segurança e menor consumo de 
combustível, mantenha sempre os pneus à 
pressão recomendada, não exceda os 
limites de carga recomendados e distribua 
corretamente o peso.

Pressão dos Pneus

Inspecione a pressão de todos os pneus 
mensalmente (incluindo o pneu 
sobressalente)* quando os pneus 
estiverem frios. Mantenha as pressões 
recomendadas de modo a obter 
conforto, bom comportamento do 
veículo e o mínimo desgaste possível 
dos pneus.
Consulte as especificações na 
(página 9-10).
Após o ajuste da pressão dos pneus, é 
necessário realizar a inicialização do 
sistema de monitorização da pressão 
dos pneus para permitir o 
funcionamento normal do sistema.
Consulte Sistema de Monitorização da 
Pressão dos Pneus na página 4-214.

Pneus

Utilização de Tipos Diferentes 
de Pneus:
É perigoso conduzir com tipos 
diferentes de pneus. Poderá provocar 
alterações no comportamento do 
veículo e na eficácia da travagem; 
poderá originar a perda de controlo. 
Excetuando a utilização limitada do 
pneu sobressalente temporário, utilize 
apenas pneus do mesmo tipo (radial, 
diagonal cintado, diagonal) em todas 
as quatro rodas.

Utilização de Pneus com 
Medidas Incorretas:
É perigoso utilizar pneus com um 
tamanho diferente do especificado 
para o seu Mazda (página 9-10). 
Poderá afetar seriamente a condução, 
o comportamento, a distância do solo, 
a folga entre os pneus e a carroçaria e 
a calibração do velocímetro. Poderá 
causar um acidente. Utilize apenas 
pneus com o tamanho correto 
especificado para o seu Mazda.

AVISO

Mantenha sempre os pneus à 
pressão correta:
É perigoso conduzir com excesso ou 
défice de pressão nos pneus. Poderá 
afetar o comportamento do veículo e 
dar origem a falhas súbitas dos pneus 
e à perda de controlo, provocando um 
acidente. 
Consulte Pneus na página 9-10.

Utilize apenas tampões de válvulas de 
pneus genuínos Mazda:
É perigoso utilizar um tampão não 
genuíno pois a pressão correta do ar 
não poderá ser mantida se a válvula 
do pneu ficar danificada. Se o veículo 
for conduzido nesta condição, a 
pressão do ar no pneu será reduzida, 
podendo resultar num grave acidente. 
Não utilize qualquer tampão de 
válvula de pneu não genuíno Mazda.

AVISO

*Alguns modelos.
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Rotação dos Pneus

Durante a rotação dos pneus, inspecione 
se estão corretamente equilibrados.

Adicionalmente, inspecione a existência 
de danos e desgaste invulgar nos pneus. 
O desgaste invulgar é normalmente 
provocado por um ou pela combinação 
dos seguintes fatores:

• Pressão incorreta dos pneus
• Desalinhamento das rodas
• Rodas desequilibradas
• Travagens fortes

Após a rotação, ajuste a pressão de todos 
os pneus em conformidade com as 
especificações (página 9-10) e inspecione 
o aperto das porcas. 
Após o ajuste da pressão dos pneus, é 
necessário realizar a inicialização do 
sistema de monitorização da pressão dos 
pneus para permitir o funcionamento 
normal do sistema. 
Consulte Sistema de Monitorização da 
Pressão dos Pneus na página 4-214.

NOTA

• Verifique sempre a pressão dos 
pneus quando estiverem frios.

• Os pneus quentes normalmente 
excedem as pressões recomendadas. 
Não liberte ar dos pneus quentes 
para ajustar a pressão.

• O défice de pressão pode causar um 
aumento do consumo de 
combustível, desgaste invulgar dos 
pneus, vedação do talão do pneu, 
podendo deformar a jante e causar a 
separação do pneu e da jante.

• O excesso de pressão pode originar 
uma condução desconfortável, des-
gaste invulgar dos pneus e uma 
maior probabilidade de danos causa-
dos pelas irregularidades da estrada. 
Mantenha a pressão dos pneus nos 
níveis corretos. Se algum pneu neces-
sitar frequentemente de ajuste de pres-
são, solicite a inspeção do mesmo.

Rode os pneus periodicamente:
O desgaste irregular de um pneu é 
perigoso. Para equilibrar o desgaste 
da banda de rodagem dos pneus para 
manter um bom desempenho ao nível 
do comportamento e travagem, troque 
as posições dos pneus a cada 
10.000 km ou num intervalo de 
quilometragem inferior se ocorrer um 
desgaste irregular.

AVISO

NOTA

(Sem pneu sobressalente temporário)
Como o seu veículo não está equipado 
com um pneu sobressalente, não pode-
rá realizar a rotação dos pneus de 
modo seguro com o macaco equipado 
no seu veículo. Para realizar a rotação 
dos pneus, dirija-se a um reparador 
qualificado, recomendamos um Repa-
rador Autorizado Mazda.

Não incluir (APENAS UTILIZAÇÃO 
TEMPORÁRIA) o pneu sobressalente na rotação.

Dianteira
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Substituição de Um Pneu

Se um pneu se desgastar uniformemente, um 
indicador de desgaste irá surgir sob a forma 
de uma banda sólida na banda de rodagem.
Quando isto acontecer, substitua o pneu.

Deverá substituir os pneus antes da banda 
de rodagem se gastar por completo e 
atingir a banda sólida.
Após o ajuste da pressão dos pneus, é neces-
sário realizar a inicialização do sistema de 
monitorização da pressão dos pneus para 
permitir o funcionamento normal do sistema.
Consulte Sistema de Monitorização da 
Pressão dos Pneus na página 4-214.

Pneu Sobressalente Temporário*

Inspecione o pneu sobressalente 
temporário pelo menos uma vez por mês e 
verifique que se encontra à pressão correta 
e devidamente arrumado.

O pneu sobressalente temporário é mais 
fácil de manusear devido à sua construção, 
sendo mais leve e mais pequeno que um 
pneu convencional. Deve ser utilizado 
apenas em caso de emergência e somente 
em curtas distâncias.

Efetue a rotação dos pneus 
unidirecionais e radiais com piso 
assimétrico ou pregos apenas da 
dianteira para a traseira e não de um 
lado para o outro. O desempenho dos 
pneus será reduzido se forem trocados 
de um lado para o outro.

Utilize sempre pneus em boas 
condições:
É perigoso conduzir com pneus 
gastos. Reduz a eficácia da travagem, 
a precisão da direção e a tração, 
podendo resultar num acidente.

Substitua os quatro pneus em 
simultâneo:
É perigoso substituir apenas um 
pneu. Poderá provocar alterações no 
comportamento do veículo e na 
eficácia da travagem, resultando na 
perda de controlo do veículo. 
A Mazda recomenda a substituição 
dos quatro pneus em simultâneo.

CUIDADO

AVISO

NOTA

A condição do pneu sobressalente 
temporário deteriora-se gradualmente 
mesmo que não seja utilizado.

Piso novo

Indicador de desgaste 
da banda de rodagem

Piso gasto

*Alguns modelos.
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Utilize o pneu sobressalente temporário 
apenas até à reparação do pneu 
convencional, que se deverá verificar o 
mais rapidamente possível.

Consulte Pneus na página 9-10.

Substituição de Uma Jante

Quando substituir uma jante, verifique se 
a nova é idêntica à jante original equipada 
de fábrica em termos de diâmetro, largura 
e profundidade de montagem (offset) da 
jante (interior/exterior).

Um correto equilíbrio dos pneus 
proporciona um maior conforto de 
condução e ajuda a reduzir o desgaste dos 
pneus. Pneus desequilibrados poderão 
causar vibrações e desgaste irregular, tal 
como cavidades arredondadas e zonas 
achatadas.

• Não utilize a jante do seu pneu 
sobressalente temporário com um 
pneu de neve ou com um pneu 
convencional. Nenhum deles se irá 
adaptar devidamente e poderá 
danificar tanto o pneu como a jante.

• O pneu sobressalente temporário 
tem uma vida útil da respetiva 
banda de rodagem inferior a 
5.000 km. A vida útil da banda pode 
ser mais curta consoante as 
condições de condução.

• O pneu sobressalente temporário 
deve ser utilizado com certas 
limitações, contudo, se o indicador 
de desgaste da banda de rodagem 
aparecer, substitua o pneu 
sobressalente temporário por um do 
mesmo tipo (página 6-48).

Utilize sempre jantes no seu veículo 
com o tamanho correto:
É perigoso utilizar jantes com o 
tamanho incorreto. Poderá afetar a 
travagem e o comportamento do 
veículo, o que poderá originar a perda 
de controlo e um acidente.

CUIDADOCUIDADO

AVISO

Uma jante de tamanho incorreto 
poderá afetar adversamente:

• Adaptação do pneu à jante

• Vida útil da jante e do rolamento

• Distância do solo

• Folga das correntes de neve

• Calibração do velocímetro

• Focagem dos faróis

• Altura do para-choques

• Sistema de Monitorização da 
Pressão dos Pneus

CUIDADO
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Lâmpadas

Com faróis LED

Com faróis de halogéneo
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1 Faróis (Luzes de médios)
2 Faróis (Luzes de máximos)/Luzes diurnas*
3 Luzes Diurnas/Luzes de Presença
4 Luzes de nevoeiro dianteiras*
5 Luzes de mudança de direção dianteiras
6 Luzes de presença
7 Luzes de mudança de direção laterais
8 Luzes de stop/Luzes de presença traseiras
9 Farolins traseiros
0 Luzes de mudança de direção traseiras
A Farolins traseiros (farolins da tampa do compartimento de bagagens)
B Luzes de marcha-atrás
C Luz de nevoeiro traseira (Modelo com Volante à Esquerda)*
D Luz de nevoeiro traseira (Modelo com Volante à Direita)*
E Terceira luz de stop
F Luzes da matrícula
G Luz do habitáculo (Dianteira)/luz de mapas
H Luzes do espelho de cortesia*
I Luzes de mapas traseiras
J Luz do compartimento de bagagens 

Nunca toque no vidro de uma lâmpada de 
halogéneo com as mãos desprotegidas, 
utilize sempre óculos de proteção quando 
efetuar serviço próximo das lâmpadas:
É perigoso quando uma lâmpada de 
halogéneo é quebrada. Estas lâmpa-
das contêm um gás pressurizado. Se 
uma lâmpada quebrar, irá explodir, 
podendo causar graves ferimentos 
devido aos bocados de vidro estilhaça-
do. Se a porção de vidro for tocada 
com as mãos desprotegidas, a gordura 
natural do corpo poderá originar o 
sobreaquecimento da lâmpada e a sua 
explosão quando for ligada. 
Mantenha sempre as lâmpadas de halo-
géneo longe do alcance das crianças:
É perigoso brincar com uma lâmpada 
de halogéneo. Podem resultar 
ferimentos graves da queda de uma 
lâmpada de halogéneo ou da sua 
quebra de alguma forma.

AVISO NOTA

• Para substituir a lâmpada, consulte 
um reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda.

• Se a lâmpada de halogéneo for 
tocada acidentalmente, deverá ser 
limpa com álcool antes de ser 
utilizada.

• Utilize a capa protetora e cartão da 
lâmpada de substituição para 
despojar a lâmpada antiga 
corretamente, longe do alcance 
das crianças.

*Alguns modelos.
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Substituição das Lâmpadas das 
Luzes Exteriores

Faróis (Com faróis LED)

Lâmpadas de médios,Lâmpadas de 
máximos, Luzes diurnas/Luzes de 
presença

A lâmpada LED não pode ser substituída 
como unidade única porque é uma 
unidade integrada. A lâmpada LED tem 
de ser substituída com a unidade. Quando 
for necessária a sua substituição, 
recomendamos um Reparador Autorizado 
Mazda.

Faróis (Com faróis de halogéneo)

Lâmpadas de médios

1. Verifique se a ignição está na posição 
off e o interruptor dos faróis na 
posição off.

2. Levante o capot.

3. (Lado direito) 
Desmonte o reservatório do líquido de 
lavagem do pára-brisas a partir da guia.

4. Desligue a ficha da unidade 
pressionando a patilha da ficha com o 
dedo e puxando a ficha para baixo.

5. Rode o conjunto tomada e lâmpada 
para o remover. Retire cuidadosamente 
a lâmpada da sua tomada no refletor 
puxando lentamente para trás para fora 
da tomada.

6. Instale a nova lâmpada pela ordem 
inversa da desmontagem.

Lâmpadas de máximos

(Com luzes diurnas)

1. Verifique se a ignição está na posição off 
e o interruptor dos faróis na posição off.

2. Levante o capot.

Reservatório do líquido de 
lavagem do para-brisas

 Guia
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3. (Lado direito) 
Desmonte o reservatório do líquido de 
lavagem do pára-brisas a partir da guia.

4. Puxe a tampa vedante.

5. Rode o conjunto tomada e lâmpada no 
sentido anti-horário e remova-o.

6. Instale a nova lâmpada pela ordem 
inversa da desmontagem.

(Sem luzes diurnas)

1. Verifique se a ignição está na posição off 
e o interruptor dos faróis na posição off.

2. Levante o capot.

3. (Lado direito) 
Desmonte o reservatório do líquido de 
lavagem do pára-brisas a partir da guia.

4. Desligue a ficha da unidade 
pressionando a patilha da ficha com o 
dedo e puxando a ficha para baixo.

Reservatório do líquido de 
lavagem do para-brisas

 Guia

Reservatório do líquido de 
lavagem do para-brisas

 Guia
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5. Rode o conjunto tomada e lâmpada 
para o remover. Retire cuidadosamente 
a lâmpada da sua tomada no refletor 
puxando lentamente para trás para fora 
da tomada.

6. Instale a nova lâmpada pela ordem 
inversa da desmontagem.

Luzes de mudança de direção 
dianteiras, Luzes de presença 
(Com faróis de halogéneo)

1. Verifique se a ignição está na posição off 
e o interruptor dos faróis na posição off.

2. Se pretender substituir a lâmpada do 
lado direito, ligue o motor, rode o 
volante totalmente para a direita e 
desligue o motor. Se pretender 
substituir a lâmpada do lado esquerdo, 
rode o volante para a esquerda.

3. Puxe a secção central de cada retentor 
de plástico e remova os retentores.

4. Rode o parafuso no sentido anti-
horário e remova-o, de seguida 
desmonte parcialmente o guarda-
lamas.

5. Rode o conjunto tomada e lâmpada no 
sentido anti-horário e remova-o.

6. Desligue a lâmpada da tomada.

Instalação

Desmontagem
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Luzes de mudança de direção dianteiras

Luzes de presença

7. Instale a nova lâmpada pela ordem 
inversa da desmontagem.

Luzes de nevoeiro dianteiras 
(Com faróis LED)

A lâmpada LED não pode ser substituída 
como unidade única porque é uma uni-
dade integrada. A lâmpada LED tem de 
ser substituída com a unidade. Quando for 
necessária a sua substituição, recomenda-
mos um Reparador Autorizado Mazda.

Luzes de nevoeiro dianteiras 
(Com faróis de halogéneo)*

1. Verifique se a ignição está na posição off 
e o interruptor dos faróis na posição off.

2. Se pretender substituir a lâmpada do 
lado direito, ligue o motor, rode o 
volante totalmente para a direita e 
desligue o motor. Se pretender 
substituir a lâmpada do lado esquerdo, 
rode o volante para a esquerda.

3. Puxe a secção central de cada retentor 
de plástico e remova os retentores.

4. Rode o parafuso no sentido anti-
horário e remova-o, de seguida 
desmonte parcialmente o guarda-
lamas.

Instalação

Desmontagem

*Alguns modelos.
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5. Desligue a ficha da unidade 
pressionando a patilha da ficha com o 
dedo e puxando a ficha para baixo.

6. Rode o conjunto tomada e lâmpada 
para o remover. Retire cuidadosamente 
a lâmpada da sua tomada no refletor 
puxando lentamente para trás para fora 
da tomada.

7. Instale a nova lâmpada pela ordem 
inversa da desmontagem.

Luzes de mudança de direção laterais

A lâmpada LED não pode ser substituída 
como unidade única porque é uma 
unidade integrada. A lâmpada LED tem 
de ser substituída com a unidade. Quando 
for necessária a sua substituição, 
recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda.

(Com faróis LED)

Luzes de stop, Luzes de presença 
traseiras, Luzes de mudança de direção 
traseiras, Luzes de marcha-atrás

Luzes de stop, Luzes de presença 
traseiras
A lâmpada LED não pode ser substituída 
como unidade única porque é uma 
unidade integrada. A lâmpada LED tem 
de ser substituída com a unidade. Quando 
for necessária a sua substituição, 
recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda.

Luzes de mudança de direção traseiras, 
Luzes de marcha-atrás

1. Verifique se a ignição está na posição off 
e o interruptor dos faróis na posição off.

2. Desmonte a tampa com uma chave de 
parafusos de cabeça chata com um 
pano envolvido.

Luzes de mudança de direção traseiras
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Luzes de marcha-atrás

3. Rode o conjunto tomada e lâmpada no 
sentido anti-horário e remova-o.

4. Desligue a lâmpada da tomada.

Luzes de mudança de direção traseiras

Luzes de marcha-atrás

5. Instale a nova lâmpada pela ordem 
inversa da desmontagem.

(Com faróis de halogéneo)

Luzes de stop/Luzes de presença 
traseiras, Luzes de mudança de direção 
traseiras, Luzes de presença traseiras 
(Lado da tampa do compartimento de 
bagagens), Luzes de marcha-atrás

1. Verifique se a ignição está na posição off 
e o interruptor dos faróis na posição off.

2. Desmonte a tampa com uma chave de 
parafusos de cabeça chata com um 
pano envolvido.

Luzes de stop/Luzes de presença traseiras, 
Luzes de mudança de direção traseiras

Luzes de presença traseiras (Lado da 
tampa do compartimento de bagagens), 
Luzes de marcha-atrás

3. Rode o conjunto tomada e lâmpada no 
sentido anti-horário e remova-o.
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4. Desligue a lâmpada da tomada.

Luzes de stop/Luzes de presença traseiras

Luzes de mudança de direção traseiras

Farolins traseiros (farolins da tampa do 
compartimento de bagagens)

Luzes de marcha-atrás

5. Instale a nova lâmpada pela ordem 
inversa da desmontagem.

Luz de nevoeiro traseira*

1. Verifique se a ignição está na posição off 
e o interruptor dos faróis na posição off.

2. Puxe a secção central de cada retentor 
de plástico e remova os retentores e 
a tampa.

3. Rode o conjunto tomada e lâmpada no 
sentido anti-horário e remova-o.

Desmontagem

Instalação

*Alguns modelos.
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4. Desligue a lâmpada da tomada.

5. Instale a nova lâmpada pela ordem 
inversa da desmontagem.

Terceira luz de stop

A lâmpada LED não pode ser substituída 
como unidade única porque é uma 
unidade integrada. A lâmpada LED tem 
de ser substituída com a unidade. Quando 
for necessária a sua substituição, 
recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda.

Luzes da matrícula

1. Verifique se a ignição está na posição off 
e o interruptor dos faróis na posição off.

2. Para evitar danos na lente, envolva um 
pano macio numa chave de parafusos 
de cabeça chata, de seguida remova a 
lente introduzindo a ponta da chave de 
parafusos na extremidade da lente.

3. Desligue a lâmpada puxando-a para fora.

4. Instale a nova lâmpada pela ordem 
inversa da desmontagem.

Substituição das Lâmpadas das 
Luzes Interiores

Luz do habitáculo (Dianteira)/Luzes de 
leitura, Luz de leitura traseira, Luzes 
dos espelhos de cortesia*

1. Para evitar danos na lente, envolva um 
pano macio numa pequena chave de para-
fusos de cabeça chata, de seguida remova 
a lente introduzindo a ponta da chave de 
parafusos na extremidade da lente.

2. Desligue a lâmpada puxando-a para fora.

Luz do habitáculo (Dianteira)/
luz de mapas

*Alguns modelos.
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Luzes de mapas traseiras

Luz do espelho de cortesia

3. Instale a nova lâmpada pela ordem 
inversa da desmontagem.

Luz do compartimento de bagagens

1. Para evitar danos na lente, envolva um 
pano macio numa pequena chave de 
parafusos de cabeça chata, de seguida 
remova a lente introduzindo a ponta da 
chave de parafusos na extremidade 
da lente.
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2. Desligue a ficha da lâmpada 
pressionando a patilha da ficha com o 
dedo e puxando a ficha.

3. Introduza a chave de parafusos de 
cabeça chata na folga entre a lente e o 
suporte da lente, de seguida deslize a 
chave de parafusos para desencaixar 
a lente.

4. Desligue a lâmpada puxando-a 
para fora.

5. Instale a nova lâmpada pela ordem 
inversa da desmontagem.

Quando substituir a lâmpada, desligue 
sempre primeiro a ficha. Caso 
contrário, poderá originar um curto-
circuito nos dispositivos elétricos e 
eletrónicos.

CUIDADO
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O sistema elétrico do seu veículo está 
protegido por fusíveis.

Se alguma luz, acessório ou controlo não 
funcionar, inspecione o fusível do circuito 
correspondente. Se um fusível estiver 
queimado, o elemento interior terá 
fundido. 

Se o fusível do mesmo circuito fundir 
novamente, evite utilizar o sistema 
correspondente e consulte um reparador 
qualificado o mais cedo possível, 
recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda.

Substituição de Fusíveis

Substituição dos fusíveis no lado 
esquerdo do veículo

Se o sistema elétrico não funcionar, 
inspecione primeiro os fusíveis do lado 
esquerdo do veículo.

1. Verifique se a ignição e todos os inter-
ruptores dos consumidores elétricos do 
veículo estão na posição off.

2. Abra a tampa do painel de fusíveis.

3. Puxe o fusível a direito para fora com o 
saca-fusíveis fornecido no bloco de 
fusíveis do compartimento do motor.

4. Inspecione o fusível e substitua-o se 
estiver fundido.

5. Introduza um fusível novo com o 
mesmo calibre e verifique se fica bem 
instalado. Se não ficar bem instalado, 
consulte um reparador qualificado. 
Recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda. 
Se não possuir fusíveis sobressalentes, 
retire um fusível do mesmo calibre de 
um circuito não essencial ao 
funcionamento do veículo, tal como o 
circuito AUDIO ou OUTLET.

Fusíveis

Normal Fundido
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6. Monte novamente a tampa e verifique 
se fica montada corretamente.

Substituição dos fusíveis no 
compartimento do motor

Se os faróis ou outros componentes 
elétricos não funcionarem e os fusíveis no 
habitáculo estiverem em boas condições, 
inspecione o bloco de fusíveis no 
compartimento do motor. Se um fusível 
estiver fundido, terá que ser substituído. 
Siga estes passos:

1. Verifique se a ignição e todos os 
interruptores dos consumidores elétricos 
do veículo estão na posição off.

2. Desmonte a tampa do bloco de 
fusíveis.

3. Se algum fusível exceto o PRINCIPAL 
estiver fundido, substitua-o por um 
novo do mesmo calibre.

4. Monte novamente a tampa e verifique 
se fica montada corretamente.

Substitua sempre um fusível por um 
fusível genuíno Mazda ou equivalente 
com o mesmo calibre. Caso contrário, 
poderá danificar o sistema elétrico.

CUIDADO

Não substitua fusível principal pelos 
seus próprios meios. Consulte um 
Reparador Autorizado Mazda para 
efetuar a substituição.
É perigoso substituir o fusível MAIN 
pelos seus próprios meios devido ao 
calibre elevado do fusível. 
A substituição incorreta poderá 
causar um choque elétrico ou um 
curto-circuito e originar um incêndio.

Normal Fundido

AVISO
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Descrição do Painel de Fusíveis

Bloco de fusíveis (Compartimento do motor)

DESCRIÇÃO CALIBRE 
DO FUSÍVEL COMPONENTE PROTEGIDO

1 ADD FAN GE 30 A Ventoinha de arrefecimento*
2 IG2 30 A Para proteção de vários circuitos
3 INJETOR 30 A Sistema de controlo do motor*
4 FAN DE 40 A Ventoinha de arrefecimento*
5 P.WINDOW1 30 A Vidros elétricos*
6 — — —
7 ADD FAN DE 40 A Ventoinha de arrefecimento*
8 EVVT 20 A Sistema de controlo do motor*
9 DEFOG 40 A Desembaciador do vidro traseiro

10 DCDC DE 40 A Para proteção de vários circuitos*
11 FAN GE 30 A Ventoinha de arrefecimento*
12 EPB L 20 A Travão de estacionamento elétrico (LH)
13 AUDIO 40 A Sistema de áudio*
14 EPB R 20 A Travão de estacionamento elétrico (RH)
15 ENG.MAIN 40 A Sistema de controlo do motor
16 ABS/DSC M 50 A ABS, Sistema de controlo dinâmico de estabilidade
17 50 A Para proteção de vários circuitos

*Alguns modelos.
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DESCRIÇÃO CALIBRE 
DO FUSÍVEL COMPONENTE PROTEGIDO

18 WIPER 20 A Limpa e lava pára-brisas
19 HEATER 40 A Ar condicionado
20 DCDC REG 30 A Para proteção de vários circuitos*
21 ENGINE.IG1 7,5 A Sistema de controlo do motor
22 C/U IG1 15 A Para proteção de vários circuitos

23 H/L LOW L 
HID L

15 A Luz de médios (Lado esquerdo)

24 H/L LOW R 15 A Luz de médios (Lado direito)
25 ENGINE3 15 A Sistema de controlo do motor
26 ENGINE2 15 A Sistema de controlo do motor
27 ENGINE1 15 A Sistema de controlo do motor
28 AT 15 A Sistema de controlo da transmissão
29 H/CLEAN 20 A Lava-faróis*
30 A/C 7,5 A Ar condicionado
31 AT PUMP 15 A Sistema de controlo da transmissão*
32 STOP 10 A Luzes de stop, Luz de nevoeiro traseira*
33 R.WIPER 15 A Limpa-vidro traseiro
34 H/L HI 20 A Luzes de máximos
35 HID R 15 A —
36 FOG 15 A Luzes de nevoeiro dianteiras*
37 7,5 A Sistema de controlo do motor
38 AUDIO2 7,5 A Sistema de áudio
39 GLOW SIG 5 A Sistema de controlo do motor*
40 METER2 7,5 A Painel de instrumentos
41 METER1 10 A Painel de instrumentos
42 SRS1 7,5 A Airbag
43 BOSE 25 A Modelo equipado com sistema de áudio Bose®*
44 AUDIO1 15 A Sistema de áudio
45 ABS/DSC S 30 A ABS, Sistema de controlo dinâmico de estabilidade
46 FUEL PUMP 15 A Sistema de combustível*
47 FUEL WARM 25 A Aquecedor de combustível*
48 TAIL 15 A Luzes de presença traseira, Luzes da matrícula
49 FUEL PUMP2 25 A —
50 HAZARD 25 A Luzes de emergência, Luzes de mudança de direção
51 DRL 15 A Luzes diurnas*
52 R.OUTLET2 15 A Tomadas de acessórios
53 HORN 15 A Buzina
54 ROOM 15 A Luzes do habitáculo

*Alguns modelos.
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Bloco de fusíveis (Lado esquerdo)

DESCRIÇÃO CALIBRE 
DO FUSÍVEL COMPONENTE PROTEGIDO

1 P.SEAT D 30 A Banco de regulação elétrica*
2 P.WINDOW3 30 A Vidros elétricos*
3 R.OUTLET3 15 A —
4 P.WINDOW2 25 A Vidros elétricos
5 SRS2/ESCL 15 A Bloqueio eletrónico da direção
6 D.LOCK 25 A Fecho central das portas
7 SEAT WARM 20 A Aquecedor do banco*
8 SUNROOF 10 A Teto de abrir*
9 F.OUTLET 15 A Tomadas de acessórios

10 MIRROR 7,5 A Espelhos retrovisores exteriores elétricos
11 R.OUTLET1 15 A Tomadas de acessórios
12 — — —
13 — — —
14 — — —
15 — — —
16 — — —
17 M.DEF 7,5 A Desembaciador dos Espelhos Retrovisores Exteriores*
18 — — —
19 — — —

*Alguns modelos.



6-67

Manutenção e Cuidados

Manutenção Pelo Proprietário

DESCRIÇÃO CALIBRE 
DO FUSÍVEL COMPONENTE PROTEGIDO

20 AT IND 7,5 A Indicador de velocidade AT*
21 P.SEAT P 30 A Banco de regulação elétrica*

*Alguns modelos.
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A pintura do seu Mazda representa os 
últimos desenvolvimentos técnicos em 
composição e métodos de aplicação.

No entanto, se não forem tomadas 
medidas de precaução, algumas condições 
ambientais poderão danificar as 
propriedades de proteção da pintura.

Aqui ficam alguns exemplos de danos 
possíveis, com sugestões sobre a melhor 
forma de os evitar.

Danos Causados por Chuva Ácida ou 
Poeiras Industriais

Ocorrência

Os poluentes industriais e as emissões dos 
veículos pairam no ar e misturam- -se com 
a chuva ou com o orvalho, formando 
ácidos. Estes ácidos poderão depositar-se 
sobre a pintura de um veículo. À medida 
que a água evapora, a concentração do 
ácido aumenta e pode danificar a pintura.
Quanto mais tempo o ácido permanece na 
superfície, maior será a hipótese de 
causar danos.

Prevenção

É necessário lavar e encerar o seu veículo 
para preservar a pintura de acordo com as 
instruções desta secção. Estes passos 
deverão ser seguidos imediatamente, se 
suspeitar da contaminação da pintura com 
chuvas ácidas.

Danos Causados por Excrementos de 
Pássaro, Insetos ou Seiva das Árvores

Ocorrência

Os excrementos de pássaro contêm 
ácidos. Se não forem removidos poderão 
danificar o verniz e várias camadas de 
pintura do veículo.

Quando insetos ficam agarrados à superfície 
da pintura e se decompõem, são formados 
compostos corrosivos. Estes poderão 
danificar o verniz e várias camadas de 
pintura do veículo se não forem removidos.

A seiva das árvores irá endurecer e aderir 
permanentemente à pintura. Se remover a 
seiva quando já estiver dura, alguma 
pintura do veículo também será removida.

Prevenção

É necessário lavar e encerar o seu veículo 
para preservar a pintura de acordo com as 
instruções desta secção. Tal deverá ser 
realizado o mais rapidamente possível.

Os excrementos de pássaro poderão ser 
removidos com uma esponja macia e 
água. Se estiver em viajem e tal não for 
possível, poderá resolver o problema com 
um lenço húmido. A área limpa deverá ser 
encerada de acordo com as instruções 
desta secção.
Insetos e seiva das árvores são mais 
facilmente removidos com uma esponja 
macia e água ou com um produto químico 
apropriado para o efeito.

Outro método consiste em cobrir a área 
afetada com um jornal húmido durante 
uma ou duas horas. Após remover o 
jornal, remova as manchas amaciadas 
com água.

Marcas de Água

Ocorrência

Chuva, nevoeiro, orvalho e até água da 
rede poderão conter minerais nocivos 
como sal e calcário. Se a humidade 
contendo estes minerais se depositar sobre 
o veículo e evaporar, os minerais irão 
concentrar-se e endurecer para formar 
anéis brancos. Os anéis poderão danificar 
a pintura do seu veículo.

Cuidados com o Exterior
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Prevenção

É necessário lavar e encerar o seu veículo 
para preservar a pintura de acordo com as 
instruções desta secção. Estes passos 
deverão ser seguidos imediatamente, se 
encontrar marcas de água na pintura do 
seu veículo.

Lascamento da Pintura

Ocorrência

O lascamento da pintura ocorre quando a 
gravilha projetada pelos pneus de outro 
veículo atinge o seu veículo.

Como evitar o lascamento da pintura

Manter uma distância segura do veículo 
da frente reduz as hipóteses de lascamento 
da pintura devido à projeção de gravilha.

Siga todas as instruções contidas no 
rótulo da embalagem quando utilizar um 
produto de limpeza ou polimento. 
Leia todas as notas e avisos.

Manutenção da Pintura

Lavagem

NOTA

• A distância de projeção de gravilha 
varia com a velocidade do seu 
veículo. Por exemplo, quando viajar 
a 90 km/h, a distância de projeção de 
gravilha é cerca de 50 m.

• A baixas temperaturas, a pintura de 
um veículo endurece. Assim, 
aumenta as hipóteses de lascamento 
da pintura.

• O lascamento da pintura poderá ori-
ginar a formação de ferrugem no seu 
Mazda. Antes que tal aconteça, 
repare os danos utilizando a tinta de 
retoque Mazda de acordo com as ins-
truções desta secção. 
Caso a área afetada não seja reparada, 
poderá desenvolver-se ferrugem e 
necessitar de reparações dispendiosas.

• Quando a alavanca do limpa para-
brisas estiver na posição AUTO e a 
ignição na posição ON, o limpa 
para-brisas pode começar a 
funcionar nos seguintes casos:

• Se tocar ou limpar o pára-brisas 
na zona do sensor de chuva.

• Se o limpa para-brisas sofrer um 
impacto a partir do interior ou 
exterior do veículo.

Não coloque as mãos nem 
raspadores no para-brisas quando a 
alavanca do limpa para-brisas 
estiver na posição AUTO e a 
ignição na posição ON, pois poderá 
entalar os dedos ou danificar o 
limpa para-brisas e as escovas se o 
limpa para-brisas for ativado 
automaticamente. 
Se pretender limpar o para-brisas, 
certifique-se que o limpa para-
brisas está desligado — é 
particularmente importante quando 
limpar gelo e neve — pois as 
pessoas têm tendência a deixar o 
motor ligado.

• Não espalhe água no 
compartimento do motor. 
Caso contrário, poderá originar 
problemas de arranque do motor ou 
danificar componentes elétricos.

• Ao lavar e encerar o veículo, tenha 
atenção para não aplicar força 
excessiva em qualquer área do 
tejadilho do veículo ou antena. 
Caso contrário, pode amolgar o 
veículo ou danificar a antena.

CUIDADO
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Para ajudar a evitar a formação de 
ferrugem e a deterioração da pintura, lave 
o seu Mazda completa e frequentemente, 
pelo menos uma vez por mês, com água 
morna ou fria.

Se o veículo for lavado incorretamente, a 
superfície da pintura poderá ser riscada. 
Aqui estão alguns exemplos sobre como 
poderão ocorrer riscos.

Ocorrem riscos na superfície da pintura 
quando:

• O veículo é lavado sem remover 
primeiro a poeira e outras matérias 
estranhas.

• O veículo é lavado com um pano 
áspero, seco ou sujo.

• O veículo é lavado numa lavagem de 
automóveis com escovas sujas ou 
demasiado ásperas.

• São utilizados produtos de limpeza ou 
enceramento que contêm abrasivos.

Para minimizar os riscos na pintura do 
veículo:

• Elimine qualquer poeira ou matéria 
estranha utilizando água morna ou fria 
antes de lavar.

• Utilize muita água morna ou fria e um 
pano macio quando lavar o veículo. 
Não utilize um pano de nylon.

• Esfregue de modo brando quando lavar 
ou secar o veículo.

• Utilize apenas sistemas de lavagem 
automática de veículos que possua as 
suas escovas em boas condições.

• Não utilize produtos de limpeza ou 
enceramento que contenham abrasivos.

Dê especial atenção à remoção de sal, 
poeira, lama e outras matérias estranhas 
do lado inferior dos guarda-lamas, e 
verifique se os orifícios de escoamento da 
extremidade inferior das portas e 
embaladeiras se encontram desimpedidos.

Insetos, alcatrão, seiva das árvores, 
excrementos de pássaro, poeiras 
industriais, e resíduos similares poderão 
danificar a pintura se não forem 
removidos de imediato. Quando a 
lavagem com água simples se mostrar 
insuficiente, utilize um sabão brando 
concebido para a utilização em veículos.

Retire completamente todo o sabão com 
água morna ou fria. Não permita que o 
sabão seque sobre a pintura.

Após a lavagem, seque o veículo com uma 
camurça limpa para evitar a formação de 
manchas de água.

NOTA

• A Mazda não é responsável por 
riscos causados em lavagens 
automáticas de veículos ou por 
lavagens indevidas.

• Os riscos são mais evidentes em 
veículos com pintura de cor escura.

Não utilize palha de aço, produtos de 
limpeza abrasivos ou detergentes fortes 
que contenham agentes altamente 
alcalinos ou cáusticos, em superfícies 
de alumínio cromadas ou anodizadas. 
Poderá danificar a camada protetora; 
adicionalmente, os produtos de 
limpeza e detergentes poderão 
descolorir ou deteriorar a pintura.

CUIDADO
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Quando utilizar uma estação de 
lavagem automática.

• Rebata os espelhos retrovisores exteriores.
• As escovas da lavagem automática 

podem reduzir o brilho da pintura ou 
deteriorar a pintura.

Quando utilizar uma máquina de 
lavagem de alta pressão

Estão disponíveis no mercado vários tipos 
de máquinas de lavagem de alta pressão e 
temperatura de água. Se o bico de lava-
gem for colocado demasiado próximo do 
veículo, a força do jato de água pode dani-
ficar ou deformar as borrachas, afetando a 
estanqueidade das peças e permitindo a 
infiltração de água para o interior do habi-
táculo. Mantenha uma distância suficiente 
(pelo menos 30 cm) entre o bico e o veí-
culo. Adicionalmente, não mantenha o 
bico de lavagem demasiado tempo apli-
cado na mesma área do veículo e, tenha 
atenção quando aplicar jato de água entre 
as folgas nas portas e à volta dos vidros.

Enceramento

O seu veículo necessita de ser encerado 
quando a água já não escorrer sobre a pintura.

Lave e seque sempre o veículo antes de 
encerar. Para além da carroçaria do 
veículo, deverá encerar as peças metálicas 
para manter o brilho.

1. Utilize produtos para enceramento que 
não contenham abrasivos. Ceras 
abrasivas removem a pintura e poderão 
danificar a superfície de peças 
metálicas polidas.

2. Utilize um bom produto para 
enceramento natural para cores 
metalizadas, mica e cores sólidas.

3. Quando encerar, aplique camadas 
iguais com a esponja fornecida com o 
produto ou com um pano macio.

4. Puxe o brilho com um pano macio.

Retoques de Pintura

Antes da formação de ferrugem, repare os 
danos na pintura causados pela projeção 
de gravilha, danos durante o estaciona-
mento, etc., utilizando a tinta de retoque 
Mazda. Primeiro, remova a sujidade e a 
gordura com um pano macio e limpo. 

Se já tiver ocorrido formação de ferrugem:

1. Remova a ferrugem por completo 
utilizando uma lixa apropriada.

2. Limpe com um pano macio e limpo.

3. Aplique um primário de proteção na 
área afetada.

4. Após a secagem, pinte a área.

Seque os travões conduzindo muito 
lentamente, libertando o pedal do 
acelerador e aplicando ligeiramente 
os travões até o desempenho dos 
mesmos voltar à condição normal:
É perigoso conduzir com travões 
molhados. As distâncias de travagem 
aumentam e o veículo pode desviar 
para um lado quando os travões são 
aplicados, podendo resultar num grave 
acidente. Uma travagem ligeira 
indicará se os travões foram afetados.

AVISO

NOTA

Um removedor de manchas para 
eliminar óleo, alcatrão e matérias 
similares, normalmente irá remover 
também a cera. Efetue novamente o 
enceramento nestas áreas mesmo que o 
resto do veículo não o necessite.
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Evidentemente que será conveniente que 
o trabalho seja executado por um 
reparador qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

Proteção de Cavidades

As cavidades são tratadas na fábrica de 
forma a ficarem protegidas, mas um 
tratamento de proteção adicional após ser 
dado uso ao veículo, irá aumentar a 
longevidade da carroçaria.
Para mais informações sobre esta 
precaução adicional, consulte um 
reparador qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

Manutenção de Metais Brilhantes

• Utilize um removedor de alcatrão para 
remover o alcatrão e insetos da 
carroçaria. Nunca utilize uma faca ou 
uma ferramenta semelhante.

• Para evitar a corrosão em superfícies 
de metal brilhantes, aplique cera ou um 
produto de proteção de peças cromadas 
e esfregue para obter um maior brilho.

• Durante as estações frias ou em zonas 
costeiras, cubra as partes de metal 
brilhante com uma camada de cera ou 
de protetor mais densa que o habitual. 
Também poderia cobrir as partes de 
metal com vaselina ou outro composto 
de proteção.

Revestimento Inferior

Este revestimento especial é aplicado às 
partes críticas por debaixo dos veículos 
para os proteger de danos causados por 
produtos químicos ou pedras. Este 
revestimento é suscetível de ser 
danificado com o decorrer do tempo. 
Verifique o revestimento periodicamente.

Para mais informações sobre os modos de 
reparação, consulte um reparador 
qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda. Consulte 
um reparador qualificado, recomendamos 
um Reparador Autorizado Mazda.

Manutenção das Jantes de 
Alumínio*

As suas jantes de alumínio estão 
revestidas com uma camada de proteção. 
São necessários cuidados especiais para 
proteger este revestimento.

Não utilize palha de aço, produtos de lim-
peza abrasivos ou detergentes fortes que 
contenham agentes altamente alcalinos ou 
cáusticos, em superfícies de alumínio cro-
madas ou anodizadas. Poderá danificar a 
camada de proteção e causar a descolora-
ção ou deterioração na pintura.

CUIDADO

Utilize apenas detergente suave. Antes 
de utilizar qualquer detergente, 
verifique os ingredientes. Caso 
contrário, o produto poderá descolorir 
ou manchar as jantes de alumínio.

CUIDADO

*Alguns modelos.
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Manutenção de Componentes 
de Plástico

• Quando limpar as lentes de plástico das 
luzes, não utilize gasolina, parafina, 
etanol concentrado, pintura, diluente, 
detergentes de elevada acidez ou 
detergentes fortemente alcalinos. 
Caso contrário, estes agentes químicos 
poderão descolorir ou danificar as 
superfícies resultando numa 
significativa perda de funcionalidade. 
Se os componentes plásticos forem 
expostos inadvertidamente a qualquer 
um destes agentes químicos, lave 
imediatamente com água.

• Se os componentes de plástico como os 
pára-choques forem expostos 
inadvertidamente a agentes químicos 
ou fluidos como gasolina, petróleo, 
líquido de arrefecimento do motor ou 
eletrólito da bateria, poderá causar 
descoloração, manchas ou lascamento 
da pintura. Limpe quaisquer agentes 
químicos ou fluidos imediatamente 
utilizando um pano macio.

• Estão disponíveis no mercado vários 
tipos de máquinas de lavagem de alta 
pressão e temperatura de água. Se o 
bico de lavagem for colocado 
demasiado próximo do veículo ou 
apontado para uma zona durante um 
longo período de tempo, poderá 
deformar componentes de plástico ou 
danificar a pintura.

• Não utilize cera contendo compostos 
de polimento. Caso contrário, poderá 
danificar a pintura.

• Adicionalmente, não utilize nenhum 
dispositivo elétrico ou um compressor 
para aplicar cera. Caso contrário, o 
calor da fricção gerado poderá resultar 
na deformação de componentes de 
plástico ou em danos na pintura.

NOTA

• Não utilize uma escova de arame 
nem qualquer produto de limpeza 
abrasivo, produto de polimento ou 
solvente nas jantes de alumínio. 
Poderão danificar o revestimento.

• Utilize sempre uma esponja ou um 
pano macio para limpar as jantes. 
Enxagúe completamente as jantes 
com água morna ou fria. 
Adicionalmente, limpe as jantes 
após conduzir o veículo em estradas 
de terra ou com sal, para ajudar a 
prevenir a corrosão.

• Evite lavar o veículo numa estação de 
lavagem automática de veículos que 
utilize um processo de lavagem de 
alta-velocidade ou escovas ásperas.

• (Veículo com jantes de 19") 
Se as suas jantes de alumínio 
perderem brilho, aplique cera não 
abrasiva.
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Precauções com o Painel 
de Instrumentos

Evite o contacto de soluções cáusticas 
como perfume e óleos de cosmética com o 
painel de instrumentos. Poderão danificar 
e descolorir o painel de instrumentos. Se 
estas soluções entrarem em contacto com 
o painel de instrumentos, limpe 
imediatamente.

Tablier

• A superfície do tablier é constituída por 
um material extremamente macio. 
Quando for necessário limpar, 
recomendamos a utilização de um pano 
limpo humedecido em detergente suave 
para remover a sujidade.

• Se a superfície do tablier for escovada 
de forma abrupta, poderá ficar 
danificada, sendo visíveis marcas de 
riscos brancos.

Limpeza dos Estofos e 
Revestimentos Interiores

Vinil

Remova o pó e a poeira solta do vinil com 
um espanador ou um aspirador. Limpe o 
vinil com um produto para limpeza de 
pele e vinil.

Pele*

Remova primeiro o pó e a areia utilizando 
um aspirador ou outro meio, de seguida 
limpe utilizando um pano macio com 
produto de limpeza de pele ou um pano 
macio humedecido em sabão suave.
Retire o produto de limpeza ou sabão 
remanescente utilizando um pano 
humedecido em água e bem torcido.
Remova humidade com um pano seco e 
suave e permita a secagem da pele numa 
zona bem ventilada e resguardada do sol. 
Se a pele for molhada devido a chuva, 
remova também a humidade e seque o 
mais cedo possível.

Cuidados com o Interior

Não espalhe água no habitáculo.
É perigoso espalhar água em 
componentes elétricos tais como a 
unidade de áudio e interruptores, pois 
poderá causar uma avaria ou um 
incêndio.

Não utilize agentes de limpeza de 
vidros. 
Estes contêm compostos que podem 
causar descoloração, enrugamento, 
fendas e lascamento.

AVISO

CUIDADO
NOTA

• Como a pele genuína é um material 
natural, a sua superfície não é 
uniforme e poderá ter vincos, riscos 
e rugas naturais.

• Para manter a qualidade da pele 
durante o máximo de tempo possível, 
recomendamos uma manutenção pro-
gramada, cerca de duas vezes por ano.

• Areia e pó na superfície do banco 
poderá danificar o revestimento das 
superfícies de pele e acelerar o 
desgaste. 

• A gordura na pele poderá causar 
deformação e manchas.

• Esfregar com uma escova ou pano 
áspero poderá causar danos.

*Alguns modelos.
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Tecido

Remova o pó e a poeira solta do tecido 
com um espanador ou um aspirador. 
Limpe com uma solução de sabão suave 
adequada para estofos e tapetes. Remova 
manchas recentes de imediato com um 
produto de limpeza de manchas de tecido.

Para manter o tecido com um aspeto 
limpo e fresco, cuide dele. Caso contrário, 
a cor será afetada, poderá manchar-se 
facilmente e a sua resistência ao fogo 
poderá ser reduzida.

Painel

Quando o painel interior necessitar de ser 
limpo, utilize material suave, tal como um 
pano macio embebido em água limpa e 
bem torcido, e limpe a sujidade da 
superfície. Se um painel necessitar de uma 
limpeza mais profunda, utilize o seguinte 
procedimento.

1. Limpe a sujidade utilizando um pano 
macio humedecido em sabão suave 
(uma solução de cerca de 5%).

2. Retire o sabão remanescente utilizando 
um pano humedecido em água e bem 
torcido.

NOTA

• Não limpe a pele com álcool, 
branqueador à base de cloro ou 
solventes orgânicos como diluente, 
benzeno ou gasolina. Caso 
contrário, poderá causar 
descoloração ou manchas.

• Se os bancos forem molhados, 
remova imediatamente a humidade 
com um pano seco. A humidade 
remanescente na superfície poderá 
causar endurecimento e 
encolhimento.

• A exposição direta ao sol durante 
longos períodos de tempo poderá 
causar deterioração e encolhimento. 
Quando estacionar o veículo 
exposto diretamente ao raios 
solares, cubra o interior do 
habitáculo com guarda-sóis.

• Não deixe produtos de vinil nos 
bancos durante longos períodos de 
tempo pois poderão afetar a 
qualidade e a cor da pele. Se a 
temperatura do habitáculo 
aumentar, o vinil poderá deteriorar-
se e aderir à pele genuína.

Utilize apenas os produtos de limpeza 
e os procedimentos recomendados. 
Outros produtos poderão afetar a 
aparência e a resistência ao fogo.

NOTA

• Não limpe as peças em pele com 
álcool, branqueador à base de cloro 
ou solventes orgânicos como 
diluente, benzeno ou gasolina. 
Caso contrário, poderá causar 
descoloração ou manchas.

• Riscos ou cortes nos painéis e 
revestimentos metálicos resultantes 
da utilização de uma escova ou pano 
áspero poderão ser irreparáveis.

• Tenha especial cuidado quando 
limpar os painéis com bastante 
brilho e os revestimentos metálicos, 
uma vez que se podem riscar com 
facilidade.

CUIDADO
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Limpeza dos Cintos de 
Segurança

Limpe a faixa do cinto de segurança com 
uma solução de sabão suave adequada 
para estofos e tapetes. Siga as instruções. 
Não tente branquear ou tingir a faixa do 
cinto de segurança; poderá reduzir a sua 
resistência.

Após a limpeza dos cintos de segurança, 
seque completamente a faixa dos cintos e 
verifique se não existe humidade 
remanescente antes de os enrolar.

Limpeza do Interior dos Vidros

Caso os vidros fiquem cobertos com uma 
película gordurosa, limpe os vidros com 
um produto de limpeza de vidros. Siga as 
instruções da embalagem.

Substitua imediatamente cintos de 
segurança danificados, consulte um 
reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda.
É perigoso utilizar cintos de 
segurança danificados. Um cinto de 
segurança danificado não poderá 
proporcionar uma proteção adequada 
em caso de colisão.

AVISO

• Não raspe nem risque o lado interior 
do vidro. Poderá danificar os 
filamentos e as linhas da antena.

• Quando lavar a parte interior do 
vidro, utilize um pano macio 
humedecido em água morna, 
limpando cuidadosamente os 
filamentos da resistência térmica e 
as linhas da antena. 
A utilização de produtos de limpeza 
de vidros poderá danificar os 
filamentos térmicos e as linhas 
da antena.

CUIDADO
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7 Em Caso de Avaria

Informação útil sobre o que deverá fazer caso surja algum problema com o veículo.
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Quando For Impossível Abrir a Tampa do Compartimento 
de Bagagens ............................................................................. 7-52

*Alguns modelos.
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Estacionar em Caso de Emergência

As luzes de emergência devem ser sempre 
utilizadas quando parar o veículo na estrada 
ou na berma em caso de emergência. 

As luzes de emergência avisam outros 
condutores que o seu veículo pode 
prejudicar o tráfego normal e que devem 
ter muita atenção quando estiverem junto 
ao veículo.

Pressione o interruptor das luzes de 
emergência e as quatro luzes de mudança 
de direção começam a piscar. A luz 
indicadora das luzes de emergência no 
painel de instrumentos pisca em 
simultâneo.

Guarde o triângulo de pré-sinalização, no 
revestimento lateral esquerdo e prenda-o 
com a correia. 

Estacionar em Caso de 
Emergência

NOTA

• Os indicadores de mudança de 
direção não funcionam quando as 
luzes de emergência estão ligadas.

• Verifique o código da estrada 
relativamente às luzes de 
emergência em caso de necessidade 
de rebocar o veículo.

Cinta de Fixação do 
Triângulo de Sinalização*

Correia

*Alguns modelos.
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Pneu Furado

O pneu sobressalente e as ferramentas estão armazenados nos locais indicados na 
ilustração.
Com pneu sobressalente

Pneu Sobressalente e Ferramentas

Pneu Sobressalente

Parafuso de fixação do pneu

Macaco

Chave de rodas

Alavanca do macaco

Olha de reboque (Tipo curto)

Olha de reboque (Tipo longo)

Alguns modelos.

Saco de 
ferramentas

Chave de 
parafusos

Chave de bocas
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Sem pneu sobressalente

MacacoChave de rodas

Alavanca do macaco Olha de reboque (Tipo longo)

Olha de reboque (Tipo curto)Kit de emergência de reparação de pneu furado

Alguns modelos.
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Macaco*

Para retirar o macaco

1. Levante a placa do piso do 
compartimento de bagagens.

2. Fixe a placa do piso do compartimento 
de bagagens prendendo o gancho no 
encosto de cabeça.

Sem cobertura do compartimento de 
bagagens

Com cobertura do compartimento de 
bagagens

3. Retire o macaco.

Para arrumar o macaco

Efetue o procedimento de remoção pela 
ordem inversa.

Manutenção

• Mantenha sempre o macaco limpo.

• Certifique-se de que as peças móveis 
não estão sujas com terra ou com 
ferrugem.

• Certifique-se de que o fuso do macaco 
está lubrificado.

Pneu Sobressalente*

O seu Mazda possui um pneu 
sobressalente temporário. O pneu 
sobressalente temporário é mais leve e 
mais pequeno do que um pneu 
convencional e foi concebido apenas para 
uma utilização de emergência, podendo 
ser utilizando apenas durante períodos de 
tempo MUITO REDUZIDOS. Os pneus 
temporários NUNCA devem ser utilizados 
durante longas viagens ou longos períodos 
de tempo.

NOTA

O seu veículo poderá ou não estar 
equipado com um macaco e chave de 
rodas. Para mais informações, consulte 
um Concessionário Autorizado Mazda.

*Alguns modelos.
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Pneu Furado

Para retirar o pneu sobressalente
1. Levante a placa do piso do 

compartimento de bagagens.

2. Fixe a placa do piso do compartimento 
de bagagens prendendo o gancho no 
encosto de cabeça.

Sem cobertura do compartimento de 
bagagens

Com cobertura do compartimento de 
bagagens

Não monte o pneu sobressalente 
temporário no eixo dianteiro (rodas 
motrizes):
É perigoso conduzir com um pneu 
sobressalente temporário no eixo 
dianteiro. O comportamento do veículo 
será afetado. Poderá facilmente perder 
o controlo do veículo, especialmente 
em estradas cobertas de neve ou gelo, 
e sofrer um acidente. Coloque o pneu 
sobressalente temporário no eixo 
traseiro e transfira um pneu 
convencional para o eixo dianteiro.

• Quando utilizar o pneu sobressalente 
temporário, o comportamento será 
afetado comparativamente à utiliza-
ção de pneus normais. Conduza com 
cuidado.

• Para evitar danos no pneu 
sobressalente temporário ou no 
veículo, tenha atenção ao seguinte:
• Não exceda os 80 km/h.
• Evite conduzir sobre obstáculos. 

Adicionalmente, não lave o veículo 
numa estação de lavagem automá-
tica. O diâmetro deste pneu é mais 
pequeno que o de um pneu conven-
cional, portanto a distância ao solo 
é reduzida em cerca de 10 mm.

• Não utilize correntes neste tipo de 
pneus pois não se adaptam 
corretamente ao mesmo.

• Não utilize o seu pneu 
sobressalente temporário noutro 
veículo, pois foi concebido 
apenas para o seu Mazda.

• Utilize apenas um pneu 
sobressalente temporário no 
veículo de cada vez.

AVISO

CUIDADO
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3. Rode o parafuso de fixação do pneu 
sobressalente no sentido anti-horário.

Para fixar o pneu sobressalente

Arrume o pneu sobressalente pela ordem 
inversa da desmontagem. Após arrumar o 
pneu, verifique se ficou fixo corretamente.

O kit de emergência de reparação de pneu 
furado incluído no seu veículo Mazda, 
serve para realizar uma reparação 
temporária num pneu furado resultante da 
passagem por objetos pontiagudos na 
superfície da estrada.
Efetue a reparação de emergência do pneu 
furado sem remover o prego ou objeto 
pontiagudo similar que furou o pneu.

Parafuso de fixação do pneu

Kit de Emergência de 
Reparação de Pneu 
Furado*

NOTA

O seu veículo não está equipado com 
pneu sobressalente. No caso de 
ocorrência de furo, utilize o kit de 
emergência de reparação de pneu 
furado para reparar temporariamente 
o pneu. Quando efetuar a reparação, 
consulte as instruções incluídas no kit 
de reparação. Após a reparação 
temporária do pneu com o kit de 
reparação, consulte um reparador 
qualificado para substituir o pneu o 
mais cedo possível, recomendamos 
um Reparador Autorizado Mazda.

*Alguns modelos.



7-8

Em Caso de Avaria

Pneu Furado

Sobre o Kit de Emergência de 
Reparação de Pneu Furado

O kit de emergência de reparação de pneu 
furado é constituído pelos seguintes itens.

Vedante de pneu Tubo de injeção

Compressor Ferramenta 
do núcleo 
da válvula

Núcleo da válvula 
sobressalente

Autocolante de restrição 
de velocidade

Instruções

Não deixe vedante de pneu ao alcance 
das crianças:
É perigoso ingerir vedante de pneu. 
No caso de ingestão acidental de 
vedante de pneu, beba imediatamente 
uma grande quantidade de água e 
consulte um médico.

Não deixe vedante de pneu ao alcance 
das crianças:
É perigoso permitir o contacto de 
vedante de pneu com os olhos e com a 
pele. Se ocorrer o contacto de vedante 
de pneu com os olhos ou com a pele, 
lave imediatamente com água 
abundante e consulte um médico.

NOTA

• O vedante de pneu não pode ser 
reutilizado. Adquira novo vedante 
de pneu num Concessionário 
Autorizado Mazda.

AVISO
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Utilização do Kit de Emergência 
de Reparação de Pneu Furado

1. Estacione numa superfície horizontal 
afastado da via de circulação e acione 
o travão de estacionamento.

2. Coloque a alavanca de velocidades na 
posição (P) no caso de uma caixa de 
velocidades manual ou na posição (R) 
ou 1 no caso de uma caixa de 
velocidades manual e desligue o motor.

3. Ligue as luzes de emergência.

4. Peça para os passageiros saírem do veí-
culo, retire a bagagem do comparti-
mento de bagagens do veículo e o kit 
de emergência de reparação de pneu 
furado.

5. Agite bem o vedante de pneu.

NOTA

• O kit de emergência de reparação de 
pneu furado não pode ser utilizado 
nos seguintes casos. 
Consulte um reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda.

• O prazo de validade para a 
utilização de vedante de pneu 
expirou. (O prazo de validade 
é indicado na parte inferior da 
etiqueta da garrafa.) 

• O rasgo ou furo é superior a 
4 mm.

• O dano não ocorreu na banda de 
rodagem do pneu.

• O veículo foi conduzido 
praticamente sem ar no pneu em 
causa.

• O pneu saiu da jante.
• A jante está danificada.
• O pneu sofreu pelo menos dois 

furos.

Se a garrafa for agitada após enroscar 
o tubo de injeção, o vedante de pneu 
pode salpicar do tubo de injeção. Se 
o vedante de pneu entrar em contacto 
com roupa ou outros objetos, poderá 
ser impossível removê-lo. Agite a 
garrafa antes de enroscar o tubo de 
injeção.

CUIDADO
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6. Retire a tampa da garrafa. Enrosque o 
tubo de injeção com a tampa interior da 
garrafa ainda colocada para quebrar a 
mesma.

7. Retire o tampão da válvula do pneu 
furado. Pressione a parte traseira da 
ferramenta de encontro ao núcleo da 
válvula do pneu para retirar o ar 
remanescente no interior do pneu.

8. Com o auxílio da ferramenta, rode 
o núcleo da válvula no sentido anti-
horário e retire o mesmo.

9. Retire a tampa do tubo de injeção 
e introduza o tubo na válvula.

NOTA

O vedante de pneu pode ser utilizado 
a temperaturas exteriores da ordem 
dos –30 °C. A temperaturas 
extremamente baixas (igual ou inferior 
a 0 °C), o vedante de pneu endurece 
facilmente dificultando a sua injeção. 
Aqueça o vedante de pneu no interior 
do veículo antes de efetuar a injeção.

Tubo de injeção

Garrafa

Válvula

Tampão da válvula

Ferramenta do 
núcleo da válvula

Se existir ar no interior do pneu 
quando o núcleo da válvula é 
removido, este poderá saltar. Retire 
o núcleo da válvula cuidadosamente.

NOTA

Arrume o núcleo da válvula num local 
limpo para não ficar sujo.

CUIDADO

Válvula Núcleo da válvula

Ficha

Tubo de injeção
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10. Segure a parte inferior da garrafa a 
direito, aperte a mesma com as mãos 
e injete a quantidade total de vedante 
no pneu.

11. Puxe o tubo de injeção para fora da 
válvula. Reintroduza o núcleo na 
válvula e rode-o no sentido horário 
para o instalar.

 

12. Cole o autocolante de restrição de 
velocidade no velocímetro.

NOTA

O vedante de pneu não pode ser 
reutilizado. Adquira um novo kit 
vedante de pneu num Reparador 
Autorizado Mazda.

NOTA

Não deite fora a garrafa vazia de 
vedante de pneu. Entregue a garrafa 
num Reparador Autorizado Mazda 
quando substituir o pneu. A garrafa 
vazia de vedante de pneu necessita de 
ser utilizada para extrair e despojar o 
vedante utilizado no pneu.

Válvula

Cole o autocolante de restrição de 
velocidade num local onde o condutor 
possa visualizá-lo facilmente:
• É perigoso colar o autocolante de 

restrição de velocidade no volante. 
O autocolante poderá interferir 
com a insuflação do airbag causar 
graves ferimentos.

• Cole o autocolante apenas na 
posição indicada na ilustração do 
velocímetro.

AVISO
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13. Monte o tubo do compressor na 
válvula do pneu.

14. Introduza a ficha do compressor na 
tomada de acessórios e coloque a 
ignição na posição ACC (página 5-152).

15. Ligue o compressor e encha o pneu 
cuidadosamente até à pressão correta.

• Antes de puxar a ficha do 
compressor para fora da tomada 
elétrica, certifique-se que o 
interruptor On-Off do compressor 
está na posição off.

• O compressor liga e desliga através 
do interruptor de pressão.

Válvula Tubo do compressor

Consola central

Compressor

Ficha do compressor

CUIDADO

Nunca opere o compressor a 
uma pressão superior a 
300 kPa (3,1 kgf/cm2     , 3 bar, 43,5 psi):
É perigoso operar o compressor a 
uma pressão superior a 300 kPa 
(3,1 kgf/cm2, 3 bar, 43,5 psi). Quando 
a pressão for superior a 300 kPa 
(3,1 kgf/cm2, 3 bar), o ar aquecido 
será expelido da parte traseira do 
compressor e poderá queimar-se.

Se o compressor operar lentamente ou 
aquecer, significa que está em 
sobreaquecimento. Desligue 
imediatamente o compressor e deixe-o 
em repouso, durante um período de 
tempo igual ou superior a 30 minutos.

AVISO

CUIDADO
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16. Quando o pneu atingir a pressão 
apropriada, desligue o compressor, 
retire o tubo da válvula do pneu.

17. Monte o tampão da válvula do pneu.

18. Arrume o kit de emergência de repa-
ração de pneu furado no comparti-
mento de bagagens e continue a 
conduzir.

19. Após conduzir o veículo durante 
10 minutos ou 5 km, verifique a 
pressão do pneu com o indicador 
equipado no compressor. Se a pressão 
tiver diminuído, insufle o pneu até à 
pressão correta seguindo novamente 
o passo 14 e seguintes.

NOTA

• Consulte a placa da pressão dos 
pneus (estrutura da porta do 
condutor) para saber a pressão 
correta.

• Não utilize o compressor durante 
períodos superiores a 10 minutos, 
caso contrário poderá danificá-lo.

• Se o pneu não insuflar, poderá não 
ser possível reparar o pneu. Se o 
pneu não atingir a pressão correta 
dentro de um período de 
10 minutos, provavelmente está 
bastante danificado. Quando isto 
acontecer, o kit de emergência de 
reparação de pneu furado não pode 
ser utilizado para reparar o pneu. 
Consulte um reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda.

• Se o pneu estiver a uma pressão 
excessiva, desaperte a tampa no 
compressor e retire alguma 
quantidade de ar.

• Conduza cuidadosamente até um 
reparador qualificado, recomenda-
mos um Reparador Autorizado 
Mazda, mantendo uma velocidade 
inferior a 80 km/h.

• Se o veículo for conduzido a uma 
velocidade igual ou superior a 
80 km/h, o veículo poderá começar 
a vibrar.

NOTA

(Com Sistema de Monitorização da 
Pressão dos Pneus)
Se o pneu não for corretamente 
insuflado, a luz avisadora do 
sistema de monitorização de pressão 
dos pneus liga (página 4-33).

CUIDADO
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20. A reparação de emergência do pneu 
furado está concluída, se a pressão de 
ar do pneu não diminuir. Conduza o 
veículo com cuidado até um 
reparador qualificado para substituir o 
pneu, recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda. A Mazda 
recomenda a substituição do pneu por 
um novo. Se o pneu for reparado ou 
reutilizado, consulte um reparador 
qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda. 
3Descole o autocolante de restrição 
de velocidade após a substituição do 
pneu.

Inspeção do Kit de Emergência 
de Reparação de Pneu Furado

Inspecione o kit de emergência de 
reparação de pneu furado (SMI) em 
intervalos regulares.

• Verifique o prazo de validade do 
vedante de pneu.

• Verifique o funcionamento do 
compressor do pneu.

• Se a pressão do pneu diminuir 
para um valor inferior a 
130 kPa (1,3 kgf/cm2 ou bar), a 
reparação não poderá ser efetuada 
com o kit de reparação. Estacione o 
veículo numa superfície horizontal 
afastado da via de circulação e 
consulte um reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda.

• Se a pressão do pneu permanecer 
baixa após repetir os passos 
13 ao 20, estacione o veículo numa 
superfície horizontal afastado da 
via de circulação e consulte um 
reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda.

NOTA

Quando verificar a pressão do pneu 
com o indicador de pressão do 
compressor, certifique-se que o 
interruptor do compressor está na 
posição off.

CUIDADO
• Para um pneu que foi submetido a 

uma reparação de emergência de 
pneu furado utilizando um kit de 
reparação do pneu furado, a Mazda 
recomenda que o pneu seja 
substituído, assim que possível, por 
um novo. Se o pneu for reparado ou 
reutilizado, consulte um reparador 
qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

• A jante pode ser reutilizada após a 
limpeza de quaisquer vestígios de 
vedante e depois de inspecionada 
cuidadosamente. Contudo, substitua 
a válvula do pneu por uma nova.

NOTA

O vedante de pneu tem um prazo de 
validade. Verifique o prazo de validade 
indicado na etiqueta da garrafa e não o 
utilize se o prazo tiver expirado. 
Substitua o vedante de pneu num 
Concessionário Autorizado Mazda 
antes do prazo de validade expirar.

CUIDADO
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Se tiver um pneu furado, conduza 
lentamente em direção a um local 
nivelado e afastado da via de circulação e 
do tráfego para substituir o pneu. É 
perigoso parar no meio do trânsito ou na 
berma de uma rua movimentada.

1. Estacione numa superfície horizontal 
afastado da via de circulação e acione 
o travão de estacionamento.

2. Coloque a alavanca de velocidades na 
posição (P) no caso de uma caixa de 
velocidades manual ou na posição (R) 
ou 1 no caso de uma caixa de 
velocidades manual e desligue o motor.

3. Ligue as luzes de emergência.

4. Faça sair todos os ocupantes e peça-
lhes que se afastem do veículo e do 
trânsito.

5. Retire o macaco, as ferramentas e o pneu 
sobressalente temporário (página 7-3).

6. Coloque calços na roda diagonalmente 
oposta ao pneu furado. Quando 
bloquear uma roda, coloque calços à 
frente e atrás do pneu.

Substituição de Um Pneu 
Furado (Com pneu 
sobressalente)

NOTA

Se o seguinte ocorrer durante a 
condução, poderá significar a 
existência de um pneu furado.

• A direção torna-se pesada.

• O veículo começa a vibrar 
excessivamente.

• O veículo descai para um dos lados.

Siga as orientações para a 
substituição de um pneu:
É perigoso substituir um pneu se o 
procedimento não for realizado 
corretamente. O veículo poderá 
escorregar do macaco e ferir alguém 
seriamente. Nenhuma pessoa deve 
colocar qualquer parte do seu corpo 
debaixo de um veículo que esteja a ser 
suportado unicamente por um 
macaco.

Nunca permita que uma pessoa 
permaneça no interior de um veículo 
suportado por um macaco:
É perigoso permitir que alguém 
permaneça no veículo suportado por 
um macaco. O ocupante pode 
provocar a queda do veículo, o que 
pode resultar em ferimentos.

AVISO

NOTA

Verifique se o macaco está lubrificado, 
antes de o usar.

NOTA

Quando bloquear um pneu, utilize 
pedras ou blocos de madeira de 
tamanho suficiente para suportar 
o pneu no lugar.
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Desmontagem de um Pneu Furado

1. Se o seu veículo estiver equipado com 
jantes de aço, retire o tampão com a 
extremidade chanfrada da alavanca do 
macaco.

2. Alivie as porcas rodando-as no sentido 
anti-horário, mas não retire nenhuma 
porca até o pneu estar levantado do 
solo.

3. Posicione o macaco no chão.

4. Rode o fuso do macaco no sentido 
indicado na figura e ajuste a cabeça 
do macaco de modo a ficar próxima 
da posição de instalação no veículo.

5. Coloque o macaco debaixo da posição 
de instalação no veículo mais próxima 
do pneu que pretende substituir, com 
a cabeça do macaco rigorosamente 
debaixo do ponto de instalação.

Utilize a alavanca do macaco quando 
desmontar o tampão. Se desmontar o 
tampão com as suas próprias mãos, 
poderá causar ferimentos nas mesmas. 
Adicionalmente, a utilização de uma 
ferramenta diferente da alavanca do 
macaco poderá causar danos na jante 
ou no tampão.

CUIDADO

Cabeça do macaco

Posição do macaco
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6. Continue a levantar gradualmente a 
cabeça do macaco, rodando o fuso com 
a mão até a cabeça do macaco ser 
introduzida na posição de instalação no 
veículo.

7. Introduza a alavanca do macaco e 
coloque a chave de rodas para levantar 
o pneu.Utilize apenas as posições de 

instalação dianteiras e traseiras do 
macaco recomendadas neste manual:
É perigoso tentar levantar o veículo 
noutras posições diferentes das 
recomendadas neste manual. O 
veículo poderá escorregar do macaco 
e ferir alguém seriamente ou até 
provocar a morte. Utilize apenas as 
posições de instalação dianteiras e 
traseiras do macaco recomendadas 
neste manual.

Calços dos pneus

Posição do macaco

AVISO

Utilize apenas as posições de 
instalação do macaco no veículo 
designadas e não coloque quaisquer 
objetos por cima ou debaixo do 
macaco:
É perigoso levantar o veículo com o 
macaco numa posição de instalação 
diferente da designada, ou colocar 
objetos por cima ou debaixo do 
macaco, pois poderá deformar a 
carroçaria do veículo, ou o veículo 
poderá escorregar do macaco, 
resultando em acidente.

Utilize apenas o macaco fornecido 
com o seu Mazda:
É perigoso utilizar um macaco que 
não esteja concebido para o seu 
Mazda. O veículo poderá escorregar 
do macaco e ferir alguém seriamente.

Nunca coloque objetos debaixo do 
macaco:
É perigoso levantar o veículo com um 
objeto debaixo do macaco. O macaco 
poderá escorregar, podendo alguém 
sofrer graves ferimentos tanto pelo 
macaco como pelo veículo em queda.

AVISO
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8. Rode a manivela do macaco no sentido 
horário até haver um espaço suficiente 
para a montagem do pneu sobressalente. 
Antes de remover as porcas, verifique se 
o seu Mazda está numa posição fixa, em 
que não pode escorregar ou mover-se.

9. Desmonte as porcas das jantes 
rodando-as no sentido anti-horário; de 
seguida desmonte a jante e o tampão.

Montagem do Pneu 
Sobressalente

1. Remova a terra e sujidade da jante e do 
cubo, incluindo os fusos do cubo da 
roda, com um pano.

2. Monte o pneu sobressalente

Não levante o veículo a uma altura 
superior à necessária:
É perigoso levantar o veículo a uma 
altura superior à necessária, pois 
poderá desestabilizar o veículo, 
resultando num acidente.

Não ligue o motor nem abane o 
veículo enquanto estiver suportado 
pelo macaco: 
É perigoso ligar o motor ou abanar 
o veículo enquanto se mantiver 
suportado pelo macaco, pois poderá 
causar o escorregamento e a queda 
do veículo e resultar num acidente.

Nunca se coloque debaixo do veículo 
quando suportado pelo macaco:
É perigoso colocar-se debaixo do 
veículo quando suportado pelo 
macaco, pois poderá resultar em 
ferimentos graves ou na morte se o 
veículo escorregar e cair do macaco.

AVISO

Verifique se as superfícies de contacto 
da jante, cubo e porcas estão limpas 
antes de trocar ou substituir os pneus:
É perigoso trocar ou substituir um 
pneu sem remover a sujidade das 
superfícies de contacto da jante, cubo 
e porcas. As porcas poderão soltar 
durante a condução do veículo e cau-
sar a libertação do pneu, resultando 
num acidente.

AVISO
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3. Instale as porcas da jante com a 
extremidade chanfrada virada para 
dentro; aperte-as primeiro à mão.

4. Rode a chave de rodas no sentido 
anti-horário e baixe o veículo. Utilize 
a chave para apertar as porcas pela 
ordem indicada na figura.

Se não tiver a certeza sobre o aperto das 
porcas, solicite a inspeção das mesmas por 
um reparador qualificado, recomendamos 
um Reparador Autorizado Mazda.Não aplique óleo ou massa 

lubrificante nas porcas e fusos de 
fixação e não aperte as porcas com 
um binário de aperto superior ao 
especificado:
É perigoso aplicar óleo nas porcas e 
fusos de fixação. As porcas poderão 
soltar durante a condução do veículo 
e causar a libertação do pneu, resul-
tando num acidente. Adicionalmente, 
as porcas e fusos de fixação podem 
ficar danificados se forem apertados 
mais do que o necessário.

AVISO

Binário de aperto das porcas

N·m (kgf·m) 108—147 
(12—14)
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5. Remova os calços dos pneus e arrume 
as ferramentas e o macaco.

6. Guarde o pneu danificado no 
compartimento de bagagens do veículo.

7. Verifique a pressão do pneu. Consulte 
Pneus na página 9-10.

8. Solicite a reparação ou substituição do 
pneu furado o mais cedo possível.

Aperte sempre as porcas 
corretamente:
É perigoso apertar as porcas 
incorretamente. A roda poderá 
abanar ou soltar-se. Tal poderá 
provocar a perda de controlo do 
veículo e causar um grave acidente.

Monte as mesmas porcas de fixação 
que desmontou ou substitua por 
porcas métricas com a mesma 
configuração:
Como os fusos e as porcas do seu 
Mazda possuem roscas métricas, é 
perigoso utilizar porcas de outro 
sistema de unidades diferente do 
sistema métrico. Num fuso métrico, 
não fixaria a jante e poderia danificar 
o fuso, provocando a libertação da 
jante e causar um acidente.

AVISO
Não conduza com os pneus a uma 
pressão incorreta:
É perigoso conduzir com os pneus 
a uma pressão incorreta. Os pneus a 
uma pressão incorreta podem afetar 
o comportamento do seu veículo e 
resultar em acidente. Quando verificar 
a pressão dos pneus convencionais, 
verifique também a pressão do pneu 
sobressalente.

NOTA

Para evitar ruídos, arrume o macaco e 
as ferramentas corretamente.

AVISO
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Descarga da Bateria

Ligar o motor através de ligação de bateria auxiliar é um procedimento perigoso. Portanto 
siga os procedimentos cuidadosamente. Caso não tenha a certeza sobre arranque com bateria 
auxiliar, recomendamos a solicitação de um reparador competente para realizar o serviço.

Arranque com Bateria Auxiliar

 Siga Estas Precauções Cuidadosamente:
De forma a assegurar um manuseamento correto e seguro da bateria, leia 
atentamente as seguintes precauções antes de inspecionar ou lidar com a bateria.

 Não permita o contacto do pólo positivo ( ) com objetos metálicos que 
possam provocar faíscas:
Chamas ou faíscas perto das células abertas de uma bateria são perigosas. O 
hidrogénio produzido durante o funcionamento da bateria pode inflamar e provocar a 
sua explosão. A explosão de uma bateria pode originar queimaduras e ferimentos 
graves. Quando trabalhar perto de uma bateria, não coloque ferramentas de metal em 
contacto com o terminal positivo ( ) ou negativo ( ) da bateria.

 Mantenha as chamas, incluindo cigarros e faíscas afastadas das células 
abertas da bateria:
Chamas ou faíscas perto das células abertas de uma bateria são perigosas. O 
hidrogénio produzido durante o funcionamento da bateria pode inflamar e provocar a 
sua explosão. A explosão de uma bateria pode originar queimaduras e ferimentos 
graves.

Não ligue o motor com uma bateria auxiliar congelada ou com baixo nível de fluido:
É perigoso efetuar uma ligação de uma bateria congelada ou com baixo nível de 
fluido. Poderá romper ou explodir e causar ferimentos graves.

Ligue o terminal negativo da bateria a um bom ponto de massa afastado da bateria:
É perigoso ligar o terminal do segundo cabo auxiliar ao terminal negativo ( ) da 
bateria descarregada. 
Poderá originar uma faísca, causar a explosão do gás concentrado à volta da bateria e 
provocar ferimentos em alguém.

Ligue os cabos auxiliares a um ponto afastado da bateria:
É perigoso ligar um cabo de bateria a componentes móveis ou permitir que estejam 
junto aos mesmos. O cabo poderia ficar preso quando o motor arranca e provocar 
ferimentos graves.

AVISO
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1. Desmonte a tampa da bateria.

2. Verifique se a bateria auxiliar é de 12 V 
e que o seu terminal negativo está 
ligado à massa.

3. Se a bateria auxiliar estiver montada 
noutro veículo, não permita o contacto 
de ambos os veículos. Desligue o 
motor do veículo com a bateria auxiliar 
e todas as cargas elétricas 
desnecessárias em ambos os veículos.

4. Ligue os cabos auxiliares pela 
sequência exata conforme indicado na 
ilustração.

• Ligue uma extremidade de um cabo 
ao terminal positivo da bateria 
descarregada (1).

• Ligue a outra extremidade ao 
terminal positivo da bateria 
auxiliar (2).

• Ligue uma extremidade do outro 
cabo ao terminal negativo da bateria 
auxiliar (3).

Utilize exclusivamente baterias de 12 V. Poderá danificar irreversivelmente o motor de 
arranque, sistema de ignição e outros componentes elétricos de 12 V com uma fonte de 
alimentação de 24 V (duas baterias de 12 V ligadas em série um grupo gerador de 24 V).

CUIDADO

Ligue os cabos pela ordem numérica e desligue pela ordem inversa.

Cabos jumper

Bateria auxiliar

Bateria descarregada
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• Ligue a outra extremidade ao ponto 
de massa indicado na figura afastado 
da bateria descarregada (4).

5. Ligue o motor do veículo de apoio e 
deixe-o a trabalhar durante alguns 
minutos. De seguida, ligue o motor do 
outro veículo.

6. Quando terminar, desligue os cabos 
cuidadosamente pela ordem inversa 
descrita na ilustração.

7. Se a tampa da bateria tiver sido 
desmontada, monte pela ordem inversa 
da desmontagem.

NOTA

Verifique se as tampas estão montadas 
corretamente.
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Arranque de Emergência

Se o motor falhar durante o arranque, 
pode estar afogado (excesso de 
combustível no motor).

Siga o seguinte procedimento:

1. Se o motor não ligar dentro de 
5 segundos à primeira tentativa, 
espere 10 segundos e tente novamente.

2. Certifique-se que o travão de 
estacionamento está acionado.

3. Pressione e mantenha o pedal do 
acelerador totalmente pressionado.

4. Pressione o pedal da embraiagem 
(caixa de velocidades manual) ou o 
pedal dos travões (caixa de velocidades 
automática), de seguida pressione o 
botão de arranque do motor. Se o motor 
ligar, liberte imediatamente o 
acelerador devido ao súbito aumento 
de regime do motor.

5. Se o motor falhar o arranque, ligue-o 
sem pressionar o acelerador.

Se o motor continuar a não ligar 
utilizando o procedimento acima descrito, 
consulte um reparador qualificado para 
inspecionar o veículo, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

Não ligue o motor do seu Mazda por 
arranque de empurrão.

Arranque do Motor 
Afogado (SKYACTIV-G 
2.0 e SKYACTIV-G 2.5)

Arranque de Empurrão

Nunca reboque um veículo para ligar 
o motor:
É perigoso rebocar um veículo para 
ligar o motor. O arranque súbito para 
a frente do veículo rebocado quando o 
motor liga, poderá provocar a colisão 
dos dois veículos. Os ocupantes 
poderão sofrer ferimentos.

Não ligue o motor de empurrão num 
veículo com caixa de velocidades 
manual. Poderá danificar o sistema de 
controlo de emissões.

NOTA

Não poderá ligar o motor de um 
veículo por empurrão com caixa de 
velocidades automática.

AVISO

CUIDADO
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Se o seu veículo ficar sem combustível, 
adicione pelo menos 10 L e tente ligar 
novamente o motor. Devido à infiltração 
de ar nas linhas de combustível, o motor 
poderá levar algum tempo para conseguir 
arrancar. Se o motor não ligar logo à 
primeira tentativa, tente ligá-lo mais 
algumas vezes. Se continuar a não ligar, 
consulte um reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador Autorizado 
Mazda.

Sem Combustível 
(SKYACTIV-D 2.2)

Não tente ligar o motor durante mais 
de 30 segundos continuamente. Caso 
contrário, poderá danificar o motor 
de arranque. Se o motor não ligar à 
primeira tentativa, espere cerca de 
10 segundos antes de tentar novamente.

CUIDADO
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Sobreaquecimento

Se a luz avisadora de temperatura elevada 
do líquido de arrefecimento do motor 
ligar, se o motor perder potência, ou se 
ouvir um ruído elevado de batida ou 
detonação, provavelmente o motor está 
demasiado quente.

Se a luz avisadora de temperatura elevada 
do líquido de arrefecimento do motor ligar:

1. Conduza o veículo para o lado da 
estrada e, estacione em segurança 
afastado da via de circulação.

2. Coloque a alavanca de velocidades na 
posição (P) (caixa de velocidades 
automática) ou em ponto-morto (caixa 
de velocidades manual).

3. Acione o travão de estacionamento.

4. Desligue o ar condicionado.

5. Verifique se existe alguma fuga de 
líquido de arrefecimento ou de vapor 
proveniente do compartimento do 
motor.

Se existir fuga de vapor do 
compartimento do motor:
Não se aproxime da parte dianteira do 
veículo. Desligue o motor. 
Espere até o vapor dissipar, de seguida 
abra o capot e ligue o motor.

Se não existir qualquer fuga de 
líquido de arrefecimento ou de vapor:
Abra o capot e deixe o motor ligado ao 
ralenti até arrefecer.

6. Verifique se a ventoinha de 
arrefecimento está a funcionar, de 
seguida desligue o motor após a 
temperatura ter diminuído.

7. Quando estiver frio, verifique o nível 
do líquido de arrefecimento. Se for 
baixo, inspecione a existência de fugas 
no radiador e nos tubos.

Sobreaquecimento

Desligue a ignição e verifique se 
a ventoinha de arrefecimento não está 
a funcionar antes de tentar trabalhar 
junto à mesma:
É perigoso trabalhar junto à 
ventoinha de arrefecimento quando 
se encontra em funcionamento. A 
ventoinha de arrefecimento pode 
continuar a funcionar 
indefinidamente mesmo com o motor 
desligado, desde que a temperatura do 
compartimento do motor seja elevada. 
Poderá ser atingido pela ventoinha e 
ferir-se gravemente.

 Não retire as tampas do 
sistema de arrefecimento quando o 
motor e o radiador estão quentes:
Quando o motor e o radiador estão 
quentes, o líquido de arrefecimento e 
vapor quentes podem sair 
repentinamente sob grande pressão e 
causar graves ferimentos.

Abra o capot APENAS quando já não 
se verificar escape de vapor 
proveniente do motor:
O escape de vapor do motor é perigoso. 
O vapor poderá provocar queimaduras 
graves.

AVISO

Se a ventoinha não funcionar quando o 
motor estiver ligado, a temperatura do 
motor aumentará. Desligue o motor e 
consulte um reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda.

CUIDADO
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Sobreaquecimento

Se encontrar uma fuga ou outro dano, 
ou se persistir uma fuga de líquido de 
arrefecimento:
Desligue o motor e consulte um reparador 
qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.
SKYACTIV-G 2.0 e SKYACTIV-G 2.5

SKYACTIV-D 2.2

Se não encontrar problemas, se o 
motor estiver frio e não detetar fugas:
Adicione cuidadosamente líquido de 
arrefecimento conforme necessário 
(página 6-31).

Tampa do sistema 
de arrefecimento

Reservatório de líquido 
de arrefecimento

Ventoinha de 
arrefecimento

Tampa do sistema 
de arrefecimento

Reservatório de líquido 
de arrefecimento

Ventoinha de 
arrefecimento

Se o motor continuar a sobreaquecer 
ou sobreaquecer frequentemente, 
solicite a inspeção do sistema de 
arrefecimento. O motor poderá sofrer 
danos graves se não forem efetuadas 
reparações. Consulte um reparador 
qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

CUIDADO
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Reboque de Emergência

Recomendamos que o reboque do veículo 
seja efetuado apenas por um serviço de 
reboque ou por um reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador Autorizado 
Mazda.

É necessário um reboque adequado do seu 
veículo de modo a não sofrer danos.
Particularmente quando rebocar um 
veículo 4WD, onde todas as rodas estão 
ligadas à transmissão, é absolutamente 
essencial transportar corretamente o 
veículo para evitar danos no sistema de 
transmissão. O código de estrada deve ser 
respeitado.

O reboque de um veículo 2WD não deve 
ser realizado com as rodas motrizes (rodas 
dianteiras) em contacto com o solo. Se 
não for possível rebocar o veículo com as 
rodas dianteiras elevadas devido a danos 
excessivos no veículo ou a outras 
condições, utilize um carrinho de rodas.

Quando rebocar um veículo 2WD com as 
rodas traseiras em contacto com o solo, 
liberte o travão de estacionamento.

Um veículo 4WD rebocado não deve ter 
nenhuma roda em contacto com o solo.

Descrição do Reboque

Carrinho de rodas

Reboque sempre um veículo 4WD 
com todas as quatro rodas levantadas 
do chão:
É perigoso rebocar um veículo 4WD 
com as rodas dianteiras ou traseiras 
em contacto com o chão, pois poderá 
provocar danos no sistema de 
transmissão, ou o veículo poderá ser 
arrastado para fora do reboque e 
causar um acidente. Se o sistema de 
transmissão estiver danificado, 
transporte o veículo num reboque de 
plataforma.

AVISO
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Reboque de Emergência

Se o serviço de reboque não estiver 
disponível durante uma emergência, o 
veículo poderá ser rebocado com todas as 
rodas em contacto com o solo, utilizando 
o gancho de reboque na dianteira do 
veículo.
Só deverá rebocar o veículo desta forma 
em estradas pavimentadas durante 
pequenos trajetos e a baixa velocidade.

• Não reboque o veículo virado para 
trás com as rodas motrizes em 
contacto com o solo. Poderá causar 
danos internos na transmissão.

• Não reboque um veículo com 
equipamento de arrojo. Pode 
danificar o veículo. Utilize um 
cavalete ou uma plataforma de 
reboque.

CUIDADO
Siga estas instruções quando rebocar o 
veículo com todas as rodas em 
contacto com o solo.

1. Coloque a alavanca de velocidades 
em ponto-morto (caixa de 
velocidades manual) ou na posição 
(N) (caixa de velocidades 
automática).

2. Coloque a ignição na posição ACC.

3. Liberte o travão de estacionamento.

Lembre-se que a assistência à direção 
e o sistema hidráulico dos travões não 
funcionam quando o motor está 
desligado.

CUIDADO
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Reboque de Emergência

Ganchos de Reboque

1. Retire o olhal de reboque e a chave 
de rodas que se encontram no 
compartimento de bagagens (página 7-3).

2. Para evitar danos na pintura do pára-
choques, envolva um pano macio numa 
chave de parafusos de cabeça chata ou 
numa ferramenta similar e abra a tampa 
localizada no pára-choques dianteiro 
ou traseiro.

Dianteiro

Traseiro

3. Monte corretamente o olhal de reboque 
utilizando a chave de rodas ou uma 
chave equivalente. 
Consulte um Concessionário 
Autorizado Mazda.

Ganchos de Reboque

• O olhal de reboque deverá ser 
utilizado apenas numa emergência 
(por ex. para tirar o veículo de uma 
vala ou da neve).

• Quando utilizar os olhais de 
reboque, puxe sempre o cabo ou a 
corrente na direção frontal em 
relação ao olhal. Nunca aplique 
força lateral.

NOTA

Quando rebocar o veículo com uma 
corrente ou cabo, envolva a corrente ou 
o cabo com um pano junto ao para-
choques para evitar danos no mesmo.

CUIDADO

Não aplique força excessiva pois 
poderá danificar a tampa ou riscar 
a pintura do pára-choques.

NOTA

Retire completamente a tampa e 
arrume a mesma de modo a não perdê-
la.

CUIDADO
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Dianteiro

Traseiro

4. Ligue o cabo ao olhal de reboque.

Olha de reboque 
(Tipo longo)

Chave de rodas

Olha de reboque 
(Tipo curto)

Chave de rodas

• Se o olhal de reboque não estiver 
fixo corretamente, poderá soltar-se 
do pára-choques enquanto o veículo 
é rebocado. Verifique se o olhal está 
fixo corretamente ao pára-choques.

• Tenha atenção para não danificar o 
olhal de reboque, o gancho de 
reboque, a carroçaria do veículo ou 
a transmissão quando rebocar o 
veículo nas seguintes condições:

• Não reboque um veículo mais 
pesado que o seu.

• Não acelere subitamente o seu 
veículo pois será aplicado um 
esforço excessivo no olhal de 
reboque e no gancho de reboque 
ou no cabo.

• Não ligue nenhum cabo ao 
veículo exceto ao olhal de 
reboque e ao gancho de reboque.

CUIDADO
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Se uma luz avisadora acende/pisca, rea-
lize a ação apropriada para cada luz. Não 
há qualquer problema se a luz se desligar, 
contudo se esta não desligar ou voltar a 
ligar/piscar, consulte um reparador quali-
ficado, recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda.
(Veículos com áudio tipo C/tipo D) 
Os conteúdos de aviso podem ser 
verificados no áudio.

1. Selecione o ícone  no ecrã inicial, 
para visualizar o ecrã das aplicações.

2. Selecione o “Guia de Aviso”.

Se a luz avisadora principal ligar

Tipo A

Indica quando é necessário avisar sobre a 
existência de avarias no sistema.
Verifique a mensagem indicada no ecrã e 
consulte um reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador Autorizado 
Mazda.

(Exemplo de indicação no ecrã)
É indicado o seguinte:

A indicação no ecrã e a luz avisadora 
principal no painel de instrumentos são 
ligadas em simultâneo
Isto significa a existência de avaria num 
sistema do veículo. Verifique a mensagem 
indicada no ecrã e consulte um reparador 
qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda. Para mais 
informações, consulte os esclarecimentos 
sobre as luzes avisadoras/indicadoras, na 
secção de luzes avisadoras/indicadoras, 
que correspondam ao símbolo na parte 
superior do ecrã. Se não for indicada uma 
mensagem no ecrã, opere o interruptor 
INFO para visualizar o ecrã “Aviso”.

Tipo B

A luz liga continuamente se ocorrer um 
dos seguintes casos. Consulte um 
reparador qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

• Existe uma avaria no sistema de gestão 
da bateria.

• Existe uma avaria no interruptor do 
pedal dos travões.

(SKYACTIV-D 2.2)

• Existe uma avaria no controlo 
hidráulico do motor.

Quando as Luzes 
Avisadoras/Indicadoras 
Ligam/Piscam

Parar o veículo 
numa zona 
seguraLuz avisadora 

principal



7-33

Em Caso de Avaria
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• Existe uma avaria na corrente de 
distribuição do motor.

• Existe uma avaria no aquecedor dos 
gases de recirculação.

Se a luz avisadora do sistema de 
travagem ligar

Se a luz avisadora do sistema de travagem 
se mantiver ligada, o nível óleo dos 
travões poderá estar baixo ou poderá 
haver uma avaria no sistema de travagem. 
Estacione o veículo imediatamente num 
local seguro e consulte um reparador 
qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

Se a luz avisadora do ABS ligar

Se a luz avisadora do ABS permanecer 
ligada quando estiver a conduzir, significa 
que a unidade de controlo do ABS detetou 
uma avaria do sistema. Se tal acontecer, os 
seus travões irão funcionar normalmente 
como se o veículo não estivesse equipado 
com sistema ABS. Consulte um reparador 
qualificado o mais cedo possível, 
recomendamos um Reparador Autorizado 
Mazda.Não conduza com a luz avisadora do 

sistema de travagem ligada. Consulte 
um reparador qualificado o mais cedo 
possível para inspecionar os travões, 
recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda:
É perigoso conduzir com a luz 
avisadora dos travões ligada. Indica 
que os seus travões podem não 
funcionar de todo ou que podem 
falhar completamente a qualquer 
momento. Se a luz permanecer 
ligada, após verificar que o travão de 
estacionamento está totalmente 
libertado, inspecione imediatamente 
os travões.

AVISO

Além disso, a eficácia da travagem 
pode diminuir por isso poderá 
necessitar de pressionar o pedal dos 
travões com mais força do que a 
normal para parar o veículo.

NOTA

Quando a bateria está descarregada e é 
utilizada uma ligação adicional a uma 
bateria auxiliar, verifica-se uma 
oscilação de regime do motor e a luz 
avisadora do ABS poderá ligar. Se isto 
ocorrer, é o resultado de um nível de 
carga da bateria reduzido e não 
significa a existência de avaria no 
sistema ABS. Recarregue a bateria. 
Consulte Recarga da Bateria na 
página 6-41.

CUIDADO
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Se a luz avisadora do sistema de 
travagem e a luz avisadora do 
ABS ligarem em simultâneo

Se a unidade de controlo do sistema de 
distribuição eletrónica da força de 
travagem detetar que algum componente 
não está a funcionar nas melhores 
condições, pode ativar simultaneamente a 
luz avisadora do ABS e do sistema de 
travagem. Provavelmente, a avaria estará 
relacionada com o sistema de distribuição 
eletrónica da força de travagem.

Se a luz indicadora do travão de 
estacionamento elétrico ligar

A luz liga quando o travão de 
estacionamento elétrico é aplicado e 
desliga quando o travão for libertado. 

Se a luz permanecer ligada, mesmo se o 
interruptor do travão de estacionamento 
elétrico for operado, consulte um 
reparador autorizado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

Quando a luz pisca

A luz pisca se o travão de estacionamento 
elétrico tiver uma avaria. Se a luz ficar a 
piscar, mesmo se o interruptor do travão 
de estacionamento elétrico for operado, 
consulte um reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador Autorizado 
Mazda o mais cedo possível.

Se a luz avisadora do travão de 
estacionamento elétrico ligar

A luz avisadora liga se o sistema estiver 
avariado. Solicite a inspeção do seu 
veículo num reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador Autorizado 
Mazda.

Não conduza com as luzes avisadoras 
do sistema de travagem e do ABS 
ligadas. Solicite o reboque do veículo 
e dirija-se a um reparador qualificado 
para inspecionar os travões o mais 
cedo possível, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda:
É perigoso conduzir com as luzes 
avisadoras do sistema de travagem e 
do ABS ligadas em simultâneo. 
Quando ambas as luzes estão ligadas, 
as rodas traseiras podem bloquear 
mais rapidamente que o habitual 
numa paragem de emergência.

AVISO
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Se a luz avisadora/indicação de 
aviso do sistema de carga for 
indicada

Se a luz avisadora/indicação ligar durante 
a condução do veículo, significa a 
existência de uma avaria no alternador ou 
no sistema de carga. Conduza o veículo 
para o lado da estrada e, estacione em 
segurança afastado da via de circulação. 
Consulte um reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador Autorizado 
Mazda.

Se a luz avisadora/indicação de 
aviso do óleo do motor for 
indicada

Esta luz avisadora indica que a pressão do 
óleo do motor é baixa.
Para SKYACTIV-D 2.2, a luz avisadora 
do óleo do motor também liga se o óleo 
estiver extremamente deteriorado.

Se ligar durante a condução do veículo:

1. Conduza o veículo para o lado da 
estrada e estacione em segurança numa 
superfície horizontal afastado da via de 
circulação.

2. Desligue o motor e espere 5 minutos 
para o óleo drenar de volta para o 
cárter.

3. Inspecione o nível do óleo do motor 
(página 6-30). Se for baixo, adicione a 
quantidade apropriada de óleo do 
motor tendo atenção para não adicionar 
demasiado óleo.

4. Ligue o motor e verifique a luz 
avisadora.

Se a luz permanecer ligada mesmo depois 
do nível de óleo estar normal ou depois de 
acrescentar óleo, desligue imediatamente 
o motor e solicite o reboque do seu 
veículo e dirija-se a um reparador 
qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

Não conduza com a luz avisadora do 
sistema de carga da bateria ligada pois 
o motor poderá desligar 
inesperadamente.

CUIDADO

Não mantenha o motor ligado se a 
pressão do óleo for baixa. Caso 
contrário, poderá resultar em graves 
danos no motor.

Não mantenha o motor ligado se o 
nível de óleo for baixo. Caso contrário, 
poderá resultar em graves danos no 
motor.

CUIDADO

CUIDADO
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Se a luz de verificação do motor 
ligar ou piscar

Se esta luz ligar enquanto conduz, o seu 
veículo pode ter uma avaria. É importante 
que tenha atenção às condições de 
condução quando a luz ligou, consulte um 
reparador qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

A luz avisadora de verificação do motor 
pode ligar nos seguintes casos:

• (SKYACTIV-G 2.0, 
SKYACTIV-G 2.5) 
O nível de combustível está muito 
baixo ou o depósito está quase vazio.

• O sistema elétrico do motor está 
avariado.

• O sistema de controlo de emissões está 
avariado.

Se a luz avisadora de verificação do motor 
permanecer ligada ou piscar 
continuamente (SKYACTIV-G 2.0, 
SKYACTIV-G 2.5), não conduza a alta 
velocidade e consulte um reparador 
qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

Se a luz avisadora de 
temperatura elevada do líquido 
de arrefecimento do motor 
(vermelha) ligar ou piscar

A luz pisca quando a temperatura do 
líquido de arrefecimento do motor for 
extremamente elevada e liga 
permanentemente quando a temperatura 
do líquido de arrefecimento do motor 
aumentar ainda mais.

Procedimento

Luz a piscar

Conduza cuidadosamente para reduzir a 
carga do motor até encontrar um local 
seguro para parar o veículo e permita que 
o motor arrefeça.

Luz ligada permanentemente

A luz ligada permanentemente significa a 
possibilidade de sobreaquecimento. 
Estacione imediatamente o veículo num 
local seguro e desligue o motor. Consulte 
Sobreaquecimento (página 7-26).

Não conduza o veículo com a luz 
avisadora de temperatura elevada do 
líquido de arrefecimento do motor 
ligada. Caso contrário poderá danificar 
o motor.

CUIDADO
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Se a luz avisadora i-stop (amber) 
ligar ou piscar

Quando está ligada

Um problema no sistema pode ser 
indicado nas seguintes condições. Solicite 
a inspeção do seu veículo num reparador 
qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

• A luz não liga quando a ignição é 
colocada na posição ON. 

• A luz continua ligada, apesar de o 
interruptor de i-stop OFF ter sido 
pressionado com o motor em 
funcionamento.

Quando pisca

A luz continua a piscar se o sistema 
estiver avariado. Solicite a inspeção do 
seu veículo num reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador Autorizado 
Mazda.

Se a Indicação de sistema do 
assistente de faixa OFF for 
indicada (Tipo A)*

Se a indicação permanecer visualizada, 
apesar de o interruptor do Sistema do 
assistente de Faixa de Rodagem ter sido 
operado, tal indica um problema no 
sistema. Solicite a inspeção do seu veículo 
num reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador Autorizado 
Mazda.

Utilize sempre pneus nas quatro rodas 
com o tamanho especificado, do 
mesmo fabricante, marca e com o 
mesmo piso. Adicionalmente, não 
utilize pneus com padrões de desgaste 
significativamente diferentes no 
mesmo veículo. Se forem utilizados 
tais pneus inapropriados, o Sistema de 
Assistente de Faixa de Rodagem 
poderá não funcionar normalmente.

CUIDADO

*Alguns modelos.
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Se a Luz Indicadora/Indicação de 
sistema de aviso de saída de faixa 
de rodagem (LDWS) OFF for 
indicada*

Tipo A

Se a indicação permanecer visualizada, 
apesar de o interruptor do LDWS ter sido 
operado, tal indica um problema no 
sistema. Solicite a inspeção do seu veículo 
num reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador Autorizado 
Mazda.

Tipo B

Um problema no sistema pode ser 
indicado nas seguintes condições. Solicite 
a inspeção do seu veículo num reparador 
qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

• A luz não liga quando a ignição é 
colocada na posição ON.

• Permanece ligada apesar de o 
interruptor de LDWS ter sido 
desligado.

Se a luz avisadora/indicação de 
aviso 4WD for indicada*

Tipo A

A indicação de aviso será exibida nas 
seguintes condições;

• Existe uma anomalia com o sistema 
4WD.

• Existe uma diferença demasiado 
excessiva do raio dos pneus entre os 
eixos dianteiro e traseiro.

• A temperatura do óleo do diferencial é 
invulgarmente elevada.

• Existe uma diferença elevada contínua 
entre as velocidades de rotação das 
rodas dianteiras e traseiras, como por 
exemplo quando o veículo tenta sair de 
uma superfície com gelo, ou ao tentar 
retirar o veículo da lama, areia ou 
condições semelhantes.

• Utilize sempre pneus nas quatro 
rodas com o tamanho especificado, 
do mesmo fabricante, marca e com 
o mesmo piso. Adicionalmente, não 
utilize pneus com padrões de 
desgaste significativamente 
diferentes no mesmo veículo. Se 
forem utilizados tais pneus 
inapropriados, o LDWS poderá não 
funcionar normalmente.

• Quando é utilizado um pneu 
sobressalente, o sistema pode não 
funcionar normalmente.

CUIDADO

*Alguns modelos.
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Quando for indicado “Avaria do 
sistema 4WD”

Consulte um reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador Autorizado 
Mazda.

Quando for indicado “Carga elevada 
do sistema 4WD”

Estacione o veículo num local seguro. 
Após alguns instantes, se a indicação 
desaparecer, poderá continuar a conduzir. 
Se a indicação não desaparecer, consulte 
um técnico qualificado, recomendamos 
um Reparador Autorizado Mazda.

Tipo B

A luz avisadora liga ou pisca nas 
seguintes condições:

• Liga se existir uma anomalia com 
o sistema 4WD.

• Liga se existir uma diferença 
demasiado excessiva do raio dos pneus 
entre os eixos dianteiro e traseiro.

• Pisca quando a temperatura do óleo do 
diferencial é invulgarmente elevada.

• Pisca quando existe uma diferença 
elevada contínua entre as velocidades 
de rotação das rodas dianteiras e 
traseiras, como por exemplo quando o 
veículo tenta sair de uma superfície 
com gelo, ou ao tentar retirar o veículo 
da lama, areia ou condições 
semelhantes.

Quando está ligada

Se a luz avisadora 4WD ligar, consulte um 
técnico qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

Quando pisca

Estacione o veículo num local seguro. 
Após alguns instantes, se a luz avisadora 
parar de piscar, poderá continuar a 
conduzir. Se a luz não parar de piscar, 
consulte um técnico qualificado, 
recomendamos um Reparador Autorizado 
Mazda.

Se a luz avisadora/indicação de 
aviso da caixa de velocidades 
automática for indicada*

A luz/indicação liga se existir uma avaria 
na caixa de velocidades.

Se a luz avisadora/indicação de aviso 
da caixa de velocidades automática 
ligar, então significa que existe uma 
avaria elétrica na caixa de velocidades. 
Se continuar a conduzir o seu Mazda 
nestas condições poderá danificar a 
caixa de velocidades. Consulte um 
reparador qualificado o mais cedo 
possível, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

CUIDADO

*Alguns modelos.
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Se a luz indicadora/indicação de 
aviso de avaria na direção 
assistida for indicada

A luz indicadora de avaria da direção 
assistida liga ou pisca se existir uma 
avaria com a direção assistida quando o 
motor está ligado.
Se a luz indicadora ligar ou piscar, 
estacione imediatamente o veículo num 
local seguro e desligue o motor.
Se a luz indicadora não desligar mesmo 
que seja possível ligar novamente o motor, 
consulte um reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador Autorizado 
Mazda.

Luz avisadora dos airbags / pré-
tensores dos cintos de segurança 
dos bancos dianteiros ligar ou 
piscar

Quando a luz liga de forma intermitente, 
permanece ligada ou não liga de todo com 
o interruptor da ignição na posição ON, 
indica a existência de uma avaria no 
sistema. Se ocorrer algum destes sintomas, 
consulte um Reparador Autorizado Mazda 
o mais cedo possível. O sistema pode não 
funcionar em caso de acidente.

NOTA

• Se a luz indicadora ligar ou piscar, a 
direção assistida não irá funcionar 
normalmente. Se isto acontecer, 
continua a ser possível operar o 
volante, contudo, irá sentir a direção 
mais pesada e, ocasionalmente, uma 
certa vibração quando o volante é 
manobrado.

• Rodar repetidamente o volante para 
a esquerda e para a direita com o 
veículo parado ou em movimento 
extremamente lento irá provocar a 
passagem do sistema da direção 
assistida ao modo de proteção, 
fazendo sentir a direção mais 
pesada, não significando contudo a 
existência de avaria. Se tal 
acontecer, estacione o veículo com 
segurança e espere alguns minutos 
para o sistema voltar à normalidade.

Nunca modifique os sistemas airbags/
pré-tensores e consulte sempre um 
reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda para efetuar as 
reparações e a manutenção dos 
sistemas:
É perigoso modificar os componentes 
ou ligações do sistema. Um airbag/
pré-tensor poderá ser ativado ou ficar 
inoperacional acidentalmente, o que 
pode causar ferimentos graves ou até 
a morte.

AVISO
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Se a luz avisadora do sistema de 
monitorização da pressão dos 
pneus piscar

Se o sistema de monitorização da pressão 
dos pneus estiver avariado, a luz avisadora 
da pressão dos pneus pisca durante 
1 minuto quando a ignição é colocada na 
posição ON e de seguida permanece 
ligada continuamente. Solicite a inspeção 
do seu veículo num reparador qualificado 
o mais cedo possível, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

Se a luz avisadora/indicação 
KEY (vermelha) for indicada

Tipo A

É indicado “Avaria no Sistema de 
Entrada Sem Chave”

Esta mensagem é indicada se o sistema de 
entrada de chave avançada e o botão de 
arranque do motor estiverem avariados.
Consulte um reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador Autorizado 
Mazda.

É indicado “Desligar Interruptor 
Ignição”

Esta mensagem é indicada quando a porta 
do condutor é aberta sem que a ignição 
seja colocada na posição off.

É indicado “Chave não encontrada”

Esta mensagem é indicada, quando 
qualquer uma das seguintes operações é 
realizada com a chave fora do raio de 
alcance, ou colocada em zonas no interior 
do habitáculo, onde seja difícil a sua 
deteção.

• O botão de arranque do motor é 
pressionado com a ignição na posição 
off.

• A ignição foi colocada na posição ON.

• Todas as portas são fechadas e o 
interruptor da ignição continua na 
posição Off

Tipo B

Se ocorrer alguma avaria no sistema de 
entrada sem chave, a luz liga 
continuamente.

Se a mensagem acima for indicada, ou 
se a luz indicadora do botão de 
arranque do motor (amber) piscar, o 
motor poderá não ligar. Se não for 
possível ligar o motor, tente ligá-lo 
através do procedimento de 
emergência e solicite a inspeção do 
veículo o mais cedo possível num 
reparador qualificado, recomendamos 
um Reparador Autorizado Mazda.
Consulte Operação de Emergência 
para Ligar o Motor na página 4-10.

CUIDADO
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Se a luz avisadora dos faróis LED 
adaptativos (amber) ligar 
(Tipo A)*

Esta luz liga se existir uma avaria nos 
faróis LED adaptativos. Solicite a 
inspeção do seu veículo num reparador 
qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

Se a luz avisadora (amber) do 
sistema de controlo das luzes de 
máximos (HBC) ligar*

Esta luz liga se existir alguma avaria no 
sistema de controlo das luzes de máximos 
(HBC). Solicite a inspeção do seu veículo 
num reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador Autorizado 
Mazda.

Se a luz indicadora/indicação de 
aviso do filtro de partículas diesel 
for indicada*

Tipo A

Quando for indicado “Acumulação de 
Fuligem no DPF demasiado elevada”

Após o motor ter aquecido o suficiente 
(temperatura do líquido de arrefecimento 
do motor a 80 °C ou superior), pressione o 
pedal do acelerador e conduza o veículo a 
uma velocidade de 20 km/h ou superior 
durante cerca de 15 a 20 minutos para 
eliminar as partículas.

Se a luz indicadora KEY ligar ou se a 
luz indicadora do botão de arranque do 
motor (amber) piscar, o motor poderá 
não ligar. Se não for possível ligar o 
motor, tente ligá-lo através do 
procedimento de emergência e solicite 
a inspeção do veículo o mais cedo 
possível num Reparador Autorizado 
Mazda.
Consulte Operação de Emergência 
para Ligar o Motor na página 4-10.

CUIDADO

*Alguns modelos.
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Quando for indicado “Avaria no DPF”

Consulte um reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador Autorizado 
Mazda.

Tipo B

A luz avisadora permanece ligada durante 
alguns segundos quando o interruptor da 
ignição é colocado na posição ON.

A luz indicadora do filtro de partículas 
diesel liga quando as partículas não 
podem ser removidas automaticamente 
e a quantidade de partículas recolhidas 
atinge uma quantidade específica. Após 
o motor ter aquecido o suficiente 
(temperatura do líquido de arrefecimento 
do motor a 80 °C ou superior), pressione o 
pedal do acelerador e conduza o veículo a 
uma velocidade de 20 km/h ou superior 
durante cerca de 15 a 20 minutos para 
eliminar as partículas.

Se a luz indicadora do filtro de partículas 
diesel piscar, consulte um reparador 
qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

Se a luz indicadora/indicação de 
aviso de chave inglesa for 
indicada

Tipo A

Efetue a manutenção de acordo com 
o conteúdo da mensagem.

Se o veículo continuar a ser conduzido 
com a mensagem “Acumulação de 
Fuligem no DPF demasiado elevada” 
indicada no ecrã, a quantidade de 
partículas (PM) aumenta e a mensagem 
poderá mudar para “Avaria no DPF”. Se 
a indicação mudar para “Avaria no 
DPF”, inspecione imediatamente o 
veículo num reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda. Se o veículo não for 
inspecionado e continuar a utilizá-lo, o 
motor poderá funcionar incorretamente.

NOTA

Quando é indicado “Avaria no DPF” 
no ecrã, a potência do motor será 
reduzida para proteger o filtro de 
partículas diesel.

CUIDADO
Se o veículo for conduzido 
normalmente com a luz indicadora do 
filtro de partículas diesel ligada, a 
quantidade de partículas recolhidas 
aumenta e a luz indicadora pode 
começar a piscar. Se a luz indicadora 
do filtro de partículas diesel começar a 
piscar, inspecione imediatamente o 
veículo num reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda. Se o veículo não 
for inspecionado e continuar a utilizá-
lo, o motor poderá funcionar 
incorretamente.

NOTA

Quando a luz indicadora do filtro de 
partículas diesel piscar, a potência do 
motor disponível será reduzida para 
proteger o filtro de partículas diesel.

CUIDADO
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Tipo B

Quando está ligada 
A luz indicadora de chave inglesa liga 
quando o período de substituição do óleo 
do motor tiver sido atingido. 
Se a luz estiver ligada, substitua o óleo do 
motor. 
Consulte Óleo do Motor na página 6-26. 
Quando piscar (SKYACTIV-D 2.2) 
O sedimentador separa a água do 
combustível.

Se ocorrer acumulação de água neste 
filtro, a luz avisadora irá piscar. Quando 
tal acontecer, consulte um reparador 
qualificado o mais cedo possível, 
recomendamos um Reparador Autorizado 
Mazda.

Se a luz indicadora do sistema de 
controlo de tração (TCS)/
controlo dinâmico de estabilidade 
(DSC) ligar

Se a luz permanecer ligada, o TCS, DSC 
ou o sistema de assistência à travagem 
poderão estar avariados, não funcionando 
corretamente. Dirija-se a um reparador 
qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

Se a luz indicadora do sistema de 
controlo de tração (TCS) OFF 
ligar

Se a luz permanecer ligada e o TCS não 
for desligado, consulte um técnico 
qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda. O DSC 
poderá estar avariado.

NOTA

• Adicionalmente ao piscar da luz 
indicadora, também poderá ser 
ouvido um ligeiro som de 
funcionamento proveniente do 
motor. Isto significa que o TCS/
DSC está a funcionar corretamente.

• Em estradas escorregadias, tais 
como estradas cobertas de neve 
acabada de cair, será impossível 
atingir um elevado regime do motor 
quando o TCS está ligado.
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Se a luz indicadora de baixa 
temperatura do líquido de 
arrefecimento do motor (azul) 
não desligar

Se a luz indicadora de baixa temperatura 
do líquido de arrefecimento do motor 
permanecer ligada após o motor atingir 
a temperatura normal de funcionamento, 
o sensor de temperatura poderá estar 
avariado. Consulte um reparador 
qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

Se a luz indicadora das luzes de 
mudança de direção/luz 
avisadora das luzes de 
emergência ligar ou piscar a uma 
frequência invulgarmente 
elevada

Se uma luz indicadora piscar de um modo 
invulgar, uma das lâmpadas das luzes de 
mudança de direção pode estar fundida. 
Consulte um reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador Autorizado 
Mazda.

Se a luz indicadora de segurança 
ligar ou piscar

Se o motor não ligar com a chave correta e 
a luz indicadora de segurança permanecer 
ligada ou piscar, o sistema poderá estar 
avariado. Consulte um Reparador 
Autorizado Mazda.

Se a Luz Avisadora (Amber) do 
Controlo da Velocidade de 
Cruzeiro de Radar Mazda 
(MRCC) ligar*

A luz avisadora liga se existir uma avaria 
no Sistema de Controlo da Velocidade de 
Cruzeiro de Radar Mazda (MRCC) 
quando estiver ligado. Solicite a inspeção 
do seu veículo num reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador Autorizado 
Mazda.

*Alguns modelos.
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Se a luz indicadora do sistema de 
monitorização do ângulo morto 
(BSM) OFF ligar*

Tipo A
Se a indicação permanecer visualizada, 
apesar de o interruptor do Sistema de 
Monitorização do Ângulo Morto (BSM) 
ter sido operado, tal indica um problema no 
sistema. Solicite a inspeção do seu veículo 
num reparador qualificado, recomenda-
mos um Reparador Autorizado Mazda.
Tipo B
Um problema no sistema pode ser 
indicado nas seguintes condições. Solicite 
a inspeção do seu veículo num reparador 
qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

• A luz não liga quando a ignição é 
colocada na posição ON. 

• Permanece ligada apesar de o 
interruptor do Sistema de 
Monitorização do Ângulo Morto 
(BSM) ter sido desligado. 

• Liga-se durante a condução do veículo.

Se a luz indicadora de luzes 
ligadas piscar

A luz continua a piscar se o sistema de 
iluminação estiver avariado. Consulte um 
reparador qualificado, recomendamos um 
Reparador Autorizado Mazda.

Se a luz avisadora do farol LED 
ligar*

Esta luz liga se existir uma avaria no farol 
LED. Solicite a inspeção do seu veículo 
num reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador Autorizado 
Mazda.

NOTA

Se o veículo for conduzido numa 
estrada com menos trânsito e menos 
veículos do que o sensor de radar possa 
detetar, o sistema pode pausar (A luz 
indicadora/indicação de Sistema de 
Monitorização do Ângulo Morto 
(BSM) OFF no painel de instrumentos 
liga). Contudo, isto não significa a 
existência de avaria.

*Alguns modelos.
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Avisador de Luzes Ligadas

Se as luzes estiverem ligadas e a ignição 
estiver na posição ACC ou off, será 
ouvido um sinal sonoro contínuo quando 
a porta do condutor for aberta.

Avisador dos Airbags/Pré-
tensores dos Cintos de Segurança 
dos Bancos Dianteiros

Se for detetada uma avaria nos airbags/
pré-tensores dos cintos de segurança 
dianteiros e na luz avisadora, será emitido 
um som avisador, durante 5 segundos 
a cada minuto.

O avisador dos airbags e dos pré-tensores 
dos cintos de segurança continuará a 
ser ouvido durante aproximadamente 
35 minutos. Solicite a inspeção do seu 
veículo num reparador qualificado, 
recomendamos um Reparador Autorizado 
Mazda.

Sinal Sonoro dos Cintos de 
Segurança

Banco dianteiro

Se a velocidade do veículo exceder os 
20 km/h com os cintos de segurança do 
condutor e do passageiro dianteiro não 
colocados, o sinal sonoro será emitido 
continuamente. Se o cinto de segurança 
permanecer não colocado, o sinal 
sonoro será interrompido uma vez e de 
seguida continuará a ser emitido durante 
90 segundos. O sinal sonoro será 
interrompido após a colocação do cinto de 
segurança do condutor ou do passageiro 
dianteiro.

Quando um Avisador 
é Ativado

NOTA

• Quando o interruptor da ignição é 
comutado para a posição ACC, o 
“Avisador Sonoro de Ignição Não 
Desligada (STOP)” (página 7-48) 
sobrepõe-se ao avisador de luzes 
ligadas.

• Pode alterar o volume do alarme do 
avisador de luzes ligadas. 
Consulte Características de 
Personalização na página 9-12.

Não conduza o veículo com o som 
avisador dos airbags/pré-tensores dos 
cintos de segurança dianteiros 
ativado:
É perigoso conduzir o veículo com o 
som avisador dos airbags/pré-tenso-
res dos cintos de segurança ativado. 
Em caso de colisão, os airbags e os 
pré-tensores dos cintos de segurança 
dianteiros não serão disparados, 
podendo resultar na morte ou feri-
mentos graves nos ocupantes. 
Consulte um reparador qualificado o 
mais cedo possível para inspecionar o 
veículo, recomendamos um Repara-
dor Autorizado Mazda.

AVISO
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Banco traseiro*

O sinal de aviso apenas é emitido se um 
cinto de segurança for retirado após ter 
sido colocado.

Avisador Sonoro de Ignição Não 
Desligada (STOP)

(Modelos Europeus)
Se a porta do condutor for aberta com a 
ignição na posição ACC, será ouvido um 
sinal sonoro 6 vezes para avisar o 
condutor que a ignição não foi desligada 
(STOP) (para veículos com painel de 
instrumentos tipo A, as mensagens são 
indicadas no painel de instrumentos). 
Neste caso, o sistema de entrada sem 
chave não funciona, o veículo não poderá 
ser trancado e a bateria irá descarregar.

(Exceto modelos Europeus)
Se a porta do condutor for aberta com a 
ignição na posição ACC, será ouvido um 
som de aviso contínuo (Beep) para avisar 
o condutor que a ignição não foi desligada 
(STOP). Neste caso, o sistema de entrada 
sem chave não funciona, o veículo não 
poderá ser trancado e a bateria irá 
descarregar.

Som de Aviso de Chave Retirada 
do Veículo

Nas seguintes condições, quando a 
ignição não tiver sido desligada, será 
ouvido um som de aviso e a luz avisadora 
KEY (vermelha) irá piscar continuamente 
para avisar o condutor que a chave foi 
retirada (para veículos com painel de 
instrumentos tipo A, as mensagens são 
indicadas no painel de instrumentos). 
A luz avisadora KEY (vermelha) pára de 
piscar quando a chave avançada voltar 
para o interior do veículo (para veículos 
com painel de instrumentos tipo A, as 
mensagens são indicadas no painel de 
instrumentos): 
A ignição não foi comutada para a 
posição OFF e todas as portas e a tampa 
do compartimento de bagagens são 
fechadas após retirar a chave do veículo. 
(Será ouvido um som de aviso 6 vezes.)

NOTA

• A colocação de objetos pesados no 
banco do passageiro dianteiro 
poderá acionar a operação da 
função de aviso do cinto de 
segurança do passageiro dianteiro, 
consoante o peso do objeto.

• Para permitir o funcionamento 
correto do sensor de peso do banco 
do passageiro dianteiro, não 
coloque uma almofada adicional 
no banco do passageiro dianteiro. 
O sensor poderá não funcionar 
corretamente devido à possibilidade 
de interferência no sensor causada 
pela almofada adicional no banco.

• Quando uma criança de pequena 
estatura se senta no banco do 
passageiro dianteiro, é possível que 
o sinal sonoro não opere.

NOTA

Como a chave utiliza ondas de rádio de 
baixa intensidade, o Sinal de Aviso de 
Chave Retirada do Veículo pode ser 
ativado se a chave for transportada 
juntamente com um objeto de metal ou 
se for colocada numa zona de fraca 
receção de sinal.

*Alguns modelos.
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Som de Aviso de Interruptor de 
Pedido Inoperacional (Com 
função chave avançada)

Se alguma das situações indicadas a 
seguir ocorrer enquanto se está na posse 
da chave e se pressiona o interruptor de 
pedido, surge um som de aviso durante 
2 segundos para indicar que as portas 
dianteiras e a tampa do compartimento de 
bagagens não podem ser trancadas.

• Abertura de uma porta ou tampa do 
compartimento de bagagens (incluindo 
porta mal fechada).

• A ignição não foi colocada na posição 
OFF.

Som de Aviso de Chave Deixada 
no Compartimento de Bagagens 
(Com função chave avançada)

Se uma chave for deixada no interior do 
compartimento de bagagens e todas as 
portas e a tampa do compartimento de 
bagagens estiverem trancadas, será 
ouvido um som de aviso durante 
10 segundos para lembrar o condutor que 
a chave foi deixada no compartimento de 
bagagens do veículo. Se isto ocorrer, abra 
a tampa do compartimento de bagagens 
através do botão de abertura elétrica da 
tampa do compartimento de bagagens e 
retire a chave. Uma chave que tenha sido 
retirada do compartimento de bagagens 
do veículo poderá não funcionar devido à 
suspensão temporária das suas funções. 
Para restaurar a função da chave, efetue o 
procedimento aplicável (página 3-8).

Som de Aviso de Chave Deixada 
no Veículo (Com função chave 
avançada)

Se uma chave for deixada no habitáculo 
e todas as portas e a tampa do comparti-
mento de bagagens forem trancadas utili-
zando uma chave separada, será ouvido um 
som de aviso durante 10 segundos para 
lembrar o condutor que a chave foi deixada 
no habitáculo do veículo. Se isto ocorrer, as 
portas e o fecho da tampa do comparti-
mento de bagagens são trancadas mas as 
funções da chave deixada no veículo 
podem ser suspensas temporariamente.
Efetue o procedimento aplicável para 
restaurar as funções da chave 
(página 3-8).

Avisador i-stop*
• Se a porta do condutor for aberta 

quando o motor ao ralenti for parado, o 
som avisador opera para notificar que o 
motor ao ralenti foi parado. Para 
quando a porta do condutor é fechada.

• O som de aviso opera se as seguintes 
operações forem efetuadas quando o 
motor ao ralenti está desligado. Nestes 
casos, o motor não torna a ligar automati-
camente para garantir a segurança. Ligue 
o motor utilizando o método normal.
• (Modelo Europeu) 

O cinto do condutor não está colocado 
e a porta do condutor está aberta.

• (Exceto modelo Europeu) 
(Caixa de velocidades manual) 
Com a alavanca das velocidade 
numa posição diferente de ponto-
morto, o cinto de segurança do 
condutor não está colocado e a porta 
do condutor está aberta. 
(Caixa de velocidades automática) 
Com a alavanca das velocidade na 
posição D ou M (não no modo 
segunda velocidade fixa), o cinto de 
segurança do condutor não está 
colocado e a porta do condutor está 
aberta.

*Alguns modelos.
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Avisador i-ELOOP*

Se o veículo for conduzido enquanto for 
visualizado “i-ELOOP a carregar”, será 
emitido um sinal sonoro. Verifique se a 
mensagem não é mais indicada antes de 
conduzir.

Alarme de Velocidade do 
Veículo*

O alarme de velocidade do veículo foi 
concebido para avisar o condutor, 
através de um sinal sonoro e de uma 
indicação de aviso no painel de 
instrumentos, se a velocidade do veículo 
definida anteriormente for excedida.
Poderá alterar a velocidade a partir da 
qual o alarme é ativado (página 4-27).

Avisador da Pressão dos Pneus*

O sinal sonoro será emitido durante 
3 segundos se existir alguma anomalia de 
pressão dos pneus (página 4-212).

Sinal de Aviso da Temperatura 
Exterior*

Avisa o condutor da possibilidade de 
existência de gelo na estrada quando a 
temperatura exterior é baixa.
Se a temperatura exterior for inferior a 
4 °C, será ouvido um sinal sonoro uma 
vez e o indicador de temperatura exterior 
pisca durante cerca de 10 segundos. 
(página 4-25)

Som de Aviso de Saída de Faixa 
de Rodagem*

Se o sistema determinar que o veículo 
pode abandonar a faixa de rodagem 
enquanto o sistema está em operação, 
emitirá um som de aviso.

(Sistema de assistente de faixa de 
rodagem)

O som de aviso é ativado quando o 
condutor retira as mãos do volante com 
o sistema de assistente de faixa de 
rodagem em funcionamento.

Som Avisador do Sistema de 
Monitorização do Ângulo Morto 
(BSM)*

Marcha em Frente

O som de aviso opera quando a alavanca 
das luzes de mudança de direção é 
operada para o lado em que a luz 
avisadora BSM está ligada.

NOTA

• O volume do som de aviso do 
sistema de assistente de faixa de 
rodagem/LDWS pode ser alterado. 
Consulte Características de 
Personalização na página 9-12.

• O tipo de som de aviso do sistema 
de assistente de faixa de rodagem/
LDWS pode ser alterado. 
Consulte Características de 
Personalização na página 9-12

NOTA

Esta disponível uma função 
personalizada para alterar o volume do 
sinal sonoro do BSM. Consulte 
Características de Personalização na 
página 9-12.

*Alguns modelos.
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Em Caso de Avaria

Luzes Avisadoras/Indicadoras e Avisadores Sonoros

Marcha-atrás

Se um objeto em movimento, tal como um 
veículo ou um veículo de duas rodas, se 
aproximar do lado esquerdo ou direito a 
partir da traseira do seu veículo, o som de 
aviso da Monitorização do Ângulo Morto 
(BSM) é ativado.

Avisador do Bloqueio Eletrónico 
da Direção*

O sinal sonoro do avisador opera se 
o volante não for desbloqueado após 
pressionar o botão de arranque do motor. 
(página 4-2)

Avisos do Sistema de Controlo da 
Velocidade de Cruzeiro de Radar 
Mazda (MRCC)*

Quando necessário, os avisos do sistema 
de Controlo da Velocidade de Cruzeiro de 
Radar Mazda (MRCC) notificam o 
condutor sobre avarias do sistema e 
precauções que deverá ter na sua 
utilização. 
Verifique com base no sinal sonoro.

Aviso de colisão*

Se existir a possibilidade de colisão com 
um veículo à frente ou uma obstrução na 
traseira do veículo, é indicado um aviso 
no ecrã e um som de aviso é ativado 
imediatamente.

Avisador de 120 km/h*

Se o veículo exceder a velocidade de 
120 km/h, será emitido um sinal sonoro 
durante 5 segundos.

Sinal Sonoro de Aviso da Direção 
Assistida

Se o sistema da direção assistida tiver uma 
avaria, a luz de avaria da direção assistida 
liga ou pisca e o sinal sonoro é emitido em 
simultâneo. Consulte Luzes Avisadoras/
Indicadoras na página 4-33.

Som Avisador do Travão de 
Estacionamento Elétrico

O som de aviso é ativado nas seguintes 
condições:

• O veículo é conduzido com o travão de 
estacionamento elétrico aplicado.

• O interruptor do travão de 
estacionamento elétrico é puxado 
enquanto o veículo é conduzido.

Precauções O que deve verificar

O sinal sonoro é emitido 
1 vez durante a operação 
do Controlo da Veloci-
dade de Cruzeiro de 
Radar Mazda (MRCC)

A velocidade do veículo é 
inferior a 25 km/h e o 
sistema de Controlo da 
Velocidade de Cruzeiro 
de Radar Mazda (MRCC) 
foi cancelado

(Modelos Europeus)
O sinal sonoro é emitido 5 
vezes durante a condução
(Exceto modelos 
Europeus)
O sinal sonoro continua 
a ser emitido durante a 
condução do veículo.

A distância entre o seu 
veículo e o veículo que o 
precede é extremamente 
curta. Verifique a 
segurança da zona 
circundante e reduza a 
velocidade do veículo.

Quando o Controlo da 
Velocidade de Cruzeiro 
de Radar Mazda 
(MRCC) está a operar, o 
sinal sonoro é emitido e a 
respetiva luz avisadora 
(amber) no painel de 
instrumentos liga.

Pode ser indicada uma 
avaria no sistema. 
Solicite a inspeção do 
seu veículo num 
reparador qualificado, 
recomendamos um 
Reparador Autorizado 
Mazda.

*Alguns modelos.
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Em Caso de Avaria

Quando For Impossível Abrir a Tampa do Compartimento de Bagagens

Se a bateria do veículo estiver 
descarregada ou existir uma avaria no 
sistema elétrico e não for possível abrir a 
tampa do compartimento de bagagens, 
efetue o seguinte procedimento como 
medida de emergência para abrir a tampa 
do compartimento de bagagens:

1. Retire a tampa na superfície interior da 
tampa do compartimento de bagagens 
com uma chave de fendas de cabeça 
chata.

2. Se existir uma tampa anti-roubo, abra 
a mesma.

3. Rode a alavanca para a direita para 
destrancar a tampa do compartimento 
de bagagens.

Após efetuar esta medida de emergência, 
solicite a inspeção do veículo num 
reparador qualificado o mais cedo 
possível, recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda.

Quando For Impossível 
Abrir a Tampa do Com-
partimento de Bagagens

Tampa

Alavanca
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Informação para o Cliente

Garantia

A legislação de cada país poderá exigir que os automóveis atinjam padrões específicos de 
emissões de gases e segurança. Consequentemente, o seu veículo poderá necessitar de 
alterações de modo a cumprir a legislação, com as despesas implicadas a serem suportadas 
pelo próprio proprietário.
Adicionalmente, deverá ter atenção aos seguintes assuntos:
Poderá ser difícil ou mesmo impossível obter níveis satisfatórios de assistência noutro país.

O combustível especificado para o seu veículo poderá estar indisponível.

Peças, técnicas de serviço e ferramentas necessárias para a manutenção e reparação do seu 
veículo poderão estar indisponíveis.

Poderá não existir um Concessionário Autorizado Mazda no país onde tenciona utilizar 
o seu veículo.

A garantia Mazda é válida apenas em determinados países.

Registo do Seu Veículo Num País Estrangeiro



8-3

Informação para o Cliente

Garantia

Por favor tenha em atenção que as alterações técnicas relativas ao estado original do 
seu Mazda podem afetar a segurança do veículo. Tais alterações técnicas incluem não 
só a utilização de peças sobressalentes inapropriadas, mas também acessórios, fixações, 
incluindo jantes e pneus.

As Peças e Acessórios Genuínos Mazda foram concebidos especificamente para 
veículos Mazda.
Quaisquer peças e acessórios diferentes dos acima mencionados, não foram examinadas 
e aprovadas pela Mazda, a menos que tenha sido declarado explicitamente pela Mazda. 
Não podemos certificar a compatibilidade de tais produtos. A Mazda não assume quaisquer 
responsabilidades por danos causados pela utilização de tais produtos.

A Mazda não assume qualquer responsabilidade pela morte, ferimentos ou despesas que 
possam resultar da montagem de peças ou acessórios adicionais não genuínos.

Peças e Acessórios Opcionais Não Genuínos

Muita atenção na escolha e montagem de equipamento elétrico adicional, como por 
exemplo telemóveis, rádios de duas vias, sistemas estéreo e de alarme de automóveis:
Um simples engano ao escolher e instalar equipamento adicional poderá causar 
danos consideráveis em sistemas essenciais, Sistemas essenciais podem ser 
danificados, causando paragem do motor, disparo dos airbags (SRS), desativação 
do ABS/TCS/DSC ou um incêndio no veículo.

AVISO
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Informação para o Cliente

Telemóveis

Aviso Sobre Telemóveis

Por favor, cumpra o código de estrada relativamente à utilização de equipamentos de 
comunicação no interior de veículos:
É perigosa a utilização de dispositivos elétricos como telemóveis, computadores, 
rádios portáteis, sistema de navegação ou outros dispositivos pelo condutor, com 
o veículo em movimento. Marcar um número num telemóvel enquanto conduz 
também ocupa as mãos do condutor. A utilização destes dispositivos provoca a 
distração do condutor, o que poderá resultar num grave acidente. Se um passageiro 
for incapaz de utilizar o dispositivo, encoste no lado direito da via num local seguro 
para utilizar o dispositivo. Apesar deste aviso, se for necessário utilizar um telemóvel, 
utilize um sistema de alta-voz de modo a ficar com as mãos livres para conduzir o 
veículo. Nunca utilize um telemóvel ou outro dispositivo elétrico com o veículo em 
movimento, concentre-se exclusivamente na condução.

AVISO
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Informação para o Cliente

Registo de Dados do Veículo

Este veículo está equipado com um computador que regista os seguintes dados principais 
do veículo relacionados com os controlos, operação e outras condições de condução 
do veículo.

Dados registados

• Condições do veículo, tais como regime do motor e velocidade do veículo

• Condições de condução, tais como pedais do acelerador e do travão, e informação 
relacionada com as circunstâncias ambientais durante a condução do veículo

• Informação sobre o diagnóstico de avarias proveniente de cada computador no veículo

• Informação relacionada com os controlos de outros computadores no veículo

Tratamento dos dados

A Mazda e as suas partes subcontratadas podem obter e usar os dados registados para o 
diagnóstico de avarias, pesquisa e desenvolvimento e melhoria da qualidade do veículo.
A Mazda não irá divulgar ou fornecer quaisquer dados obtidos a terceiros, exceto se:

• For obtido um acordo por parte do proprietário do veículo (acordos para locador e 
locatário para o veículo alugado)

• Oficialmente solicitado pela polícia ou outras autoridades responsáveis pela aplicação 
da lei

• Para o processo estatístico, por parte de uma instituição de pesquisa, após o 
processamento de dados, de modo a que seja impossível a identificação do proprietário 
ou do veículo

Registo de Dados do Veículo

NOTA

Os dados registados podem variar consoante a especificação do veículo e equipamento 
opcional. Voz e imagens não são registadas.
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Informação para o Cliente

Declaração de Conformidade

Sistema de Entrada sem Chave/Sistema Imobilizador

Declaração de Conformidade
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Informação para o Cliente

Declaração de Conformidade
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Informação para o Cliente

Declaração de Conformidade
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Informação para o Cliente

Declaração de Conformidade

Sistema de Monitorização do Ângulo Morto (BSM)
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Informação para o Cliente

Declaração de Conformidade
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Informação para o Cliente

Declaração de Conformidade

Sistema Mãos-Livres Bluetooth®

Tipo A/Tipo B
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Informação para o Cliente

Declaração de Conformidade
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Informação para o Cliente

Declaração de Conformidade

Tipo C/Tipo D
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Informação para o Cliente

Declaração de Conformidade
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Informação para o Cliente

Declaração de Conformidade
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Informação para o Cliente

Declaração de Conformidade
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Informação para o Cliente

Declaração de Conformidade
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Informação para o Cliente

Declaração de Conformidade

Ajuda Inteligente à Travagem (SBS)/Controlo da Velocidade de Cruzeiro 
de Radar Mazda (MRCC)/Sistema de Assistência ao Reconhecimento da 
Distância (DRSS)
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Informação para o Cliente

Declaração de Conformidade
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Informação para o Cliente

Compatibilidade Eletromagnética

O seu Mazda foi testado e certificado de acordo com o Regulamento UNECE*1 
10 relativamente à compatibilidade eletromagnética. Os equipamentos transmissores de 
Frequência de Rádio (RF) (ex. telemóveis, transmissores de rádio amador, etc.) apenas 
poderão ser instalados no seu Mazda se cumprirem os parâmetros indicados na seguinte 
tabela.

*1 UNECE significa Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa.

É sua responsabilidade assegurar que qualquer equipamento que tenha instalado cumpre 
a legislação aplicável. Solicite a instalação de qualquer equipamento por reparadores 
qualificados.

Compatibilidade Eletromagnética

• Não instale nenhum transmissor/recetor, microfone, altifalante ou qualquer outro 
equipamento na área de expansão dos airbags.

• Não ligue a ponta da antena à cablagem original do veículo, tubos de combustível ou 
tubos dos travões. Evite colocar a antena paralelamente à cablagem.

• Mantenha a antena e os terminais da alimentação pelo menos a 100 mm de quaisquer 
módulos eletrónicos e dos airbags.

• Evite utilizar o isqueiro ou a tomada de acessórios como fonte de alimentação para o 
equipamento de transmissão RF.

CUIDADOCUIDADO

Posições da Antena:

: dianteira direita do tejadilho
: dianteira esquerda do tejadilho
: centro do tejadilho
: ambos os lados da tampa do 
  compartimento de bagagens
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Informação para o Cliente

Compatibilidade Eletromagnética

*1 Apenas para Bluetooth®

Banda de Frequência (MHz) Potência máxima (Watt) Posições da Antena

50 — 54 50

68 — 87,5 50

142 — 176 50

380 — 470 50

806 — 940 10

1200 — 1300 10

1.710 — 1.885 10

1.885 — 2.025 10

2.400 — 2.500 0,01*1 No habitáculo*1

NOTA

Após a montagem dos transmissores de RF, verifique a existência de distúrbios 
provenientes de e transmitidos para todos os equipamentos elétricos no veículo, nos 
modos standby e transmissão.
Verifique todos os equipamentos elétricos:

• com a ignição na posição ON

• com o motor ligado

• durante um teste de estrada a várias velocidades.
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Informação para o Cliente

Recolha/Eliminação de Equipamento Antigo/Baterias Usadas

Quando pretender eliminar a sua bateria usada, por favor consulte a seguinte informação.

Informação Sobre Envio para Reciclagem na União Europeia

Estes símbolos de ’’proibição de colocação nos caixotes do lixo’’ colados em produtos, 
embalagens e/ou ilustrados em documentos, significam que os produtos eletrónicos e as 
baterias usadas não devem ser misturadas com os desperdícios comuns de uma habitação. 
Para o tratamento, recolha e reciclagem apropriada de produtos antigos e baterias usadas, 
por favor coloque estes produtos em pontos de recolha aplicáveis de acordo com a 
legislação em vigor assim como as Diretivas 2006/66/EC.

Ao despojar estes produtos e as baterias corretamente, estará ao mesmo tempo a 
economizar recursos valiosos e evitar quaisquer possíveis efeitos negativos na saúde 
pública e no ambiente que caso contrário poderão surgir se não forem tomadas as 
devidas precauções.

Para mais informações acerca da recolha e reciclagem de produtos antigos e baterias 
usadas, consulte o seu município, serviço de recolha de lixo ou os pontos de venda dos 
produtos adquiridos.

Informação Sobre Recolha e Eliminação de Equipamento 
Antigo e Baterias Usadas

NOTA

As duas letras inferiores podem ser utilizadas juntamente com o símbolo ’’proibição de 
colocação nos caixotes do lixo’’. Neste caso encontra-se em conformidade com os 
requisitos estabelecidos pela Diretiva sobre os produtos químicos envolvidos.
“Pb” e “Cd” significam chumbo e cádmio respetivamente.
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Informação para o Cliente

Recolha/Eliminação de Equipamento Antigo/Baterias Usadas

Informação Sobre Envio para Reciclagem Noutros Países não Pertencentes 
à União Europeia

Os símbolos acima indicados apenas são válidos na União Europeia. Se desejar despojar 
produtos antigos e baterias usadas, para mais informações sobre o procedimento correto 
de eliminação, por favor consulte as autoridades locais, serviço de recolha de lixo ou os 
pontos de venda dos produtos adquiridos.
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9 Especificações
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Identificação

Número de Identificação do 
Veículo (África do Sul, Conselho 
de Cooperação do Golfo)

O número de identificação do veículo é a 
identificação oficial do seu veículo. 
O número de identificação do veículo 
encontra-se numa placa instalada junto à 
extremidade inferior do pára-brisas no 
lado esquerdo do painel de instrumentos. 
Esta placa pode ser consultada facilmente 
através do para-brisas.

Placa do Modelo

Número do Chassis/Número de 
Identificação do Veículo (Modelos 
Europeus com volante à direita)

Número do Chassis

Para consultar o número do chassis, abra a 
tampa indicada na figura.

Número de Identificação do Veículo

Placas de Identificação 
do Veículo
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Identificação

Placa de Informação do Controlo 
de Emissões do Veículos (Filipinas) 

Placa da Pressão dos Pneus

Modelo com volante à esquerda

Modelo com volante à direita

Número do Motor

SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5

SKYACTIV-D 2.2

Dianteira

Dianteira
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Identificação

Placa de Conformidade (Conselho 
de Cooperação do Golfo)

O ano e o mês de produção são indicados 
nesta placa.
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Especificações

Motor

Motor a gasolina

Conselho de Cooperação do Golfo

Motor diesel

Sistema Elétrico

*1 A Q-85 ou T-110 foram concebidas para o sistema i-stop (PARA STOP & START). Apenas a Q-85 
ou T-110 devem ser utilizadas para assegurar um funcionamento correto do sistema i-stop 
(PARA STOP & START). Para mais informações, consulte um reparador qualificado, recomendamos 
um Reparador Autorizado Mazda.

*2 Não se aplicam ao sistema i-stop.
*3 As velas de ignição permitem ao SKYACTIV-G o seu ótimo desempenho. Para mais informações, consulte 

um reparador qualificado, recomendamos um Reparador Autorizado Mazda.

Especificações

Item
Especificação

SKYACTIV-G 2.0 SKYACTIV-G 2.5
Tipo 4 cilindros em linha, DOHC-16V
Diâmetro x Curso 83,5 × 91,2 mm 89,0 × 100 mm
Cilindrada 1.998 ml (1.998 cc) 2.488 ml (2.488 cc)

Relação de compressão
Modelo Europeu 14,0

13,0
Exceto modelo Europeu 13,0/14,0

Item
Especificação

SKYACTIV-G 2.0 SKYACTIV-G 2.5
2WD 4WD 4WD

Potência máxima do 
motor/rotação 114 kW/6.000 rpm 113 kW/6.000 rpm 138 kW/5.700 rpm

Binário máximo do 
motor/rotação 200 N·m/4.000 rpm 198 N·m/4.000 rpm 250 N·m/4.000 rpm

Velocidade máxima 187 km/h 182 km/h 192 km/h

Item
Especificação

SKYACTIV-D 2.2
Tipo 4 cilindros em linha, DOHC-16V
Diâmetro × Curso 86,0 × 94,3 mm
Cilindrada 2.191 ml (2.191 cc)
Relação de compressão 14,0

Item
Classificação

SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5 SKYACTIV-D 2.2

Bateria
Q-85*1

T-110*1

12V-55Ah/20HR*2 ou 12V-65Ah/20HR*2

Refª da vela
Velas de ignição 
genuínas Mazda*3 PE5R-18-110 ou PE5S-18-110 —
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Especificações

Qualidade do Lubrificante

*1 Consulte o Óleo Recomendado na página 6-26.
*2 Os Óleos Originais Mazda são concebidos/testados especialmente para o respetivo motor. Para um desempenho 

ótimo, recomendamos sempre a utilização de Óleos Originais Mazda.
*3 Se não for possível encontrar um Óleo Original Mazda, poderão ser utilizados óleos de motor alternativos que 

cumpram as especificações listadas.
*4 Utilize API SM/SN no Cazaquistão.
Não utilize óleos que não cumpram as especificações ou requisitos acima mencionados. A utilização de óleo não 
apropriado poderá originar danos no motor, o que não é coberto pela Garantia Mazda.

Quando limpar as velas de irídio, não utilize uma escova de arame. Caso contrário poderá 
danificar o isolamento na liga de irídio, assim como as pontas de platina.

Óleo do motor*1 Europa Exceto Europa

SKYACTIV-G 2.0, 
SKYACTIV-G 2.5

Óleos Recomendados*2 Qualidade do Óleo

Óleo Genuíno Mazda Supra 0W-20

API SG/SH/SJ/SL/SM/SN 
ou ILSAC GF-II/GF-III/

GF-IV/GF-V

Óleo Genuíno Mazda Ultra 5W-30

Qualidade do Óleo Alternativo*3

API SL/SM/SN*4 ou ACEA 
A3/A5

0W-20
5W-30

SKYACTIV-D 2.2

Óleos Recomendados*2 Qualidade do Óleo

Óleo Genuíno Mazda Supra DPF 0W-30

ACEA C3 
0W-30/5W-30

Óleo Genuíno Mazda Ultra DPF 5W-30

Qualidade do Óleo Alternativo*3

ACEA C3
0W-30
5W-30

Lubrificante Classificação
Líquido de arrefecimento Tipo FL-22

Óleo da caixa de velocidades manual
Serviço API GL-4
SAE 75W-80

Óleo da caixa de velocidades automática Óleo Original Mazda ATF-FZ
Óleo da caixa de transferência Mazda Long Life Hypoid Gear Oil SG1
Óleo do diferencial traseiro Mazda Long Life Hypoid Gear Oil SG1
Óleo dos travões/embraiagem SAE J1703 ou FMVSS116 DOT-3 ou DOT-4

CUIDADO
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Especificações

Capacidades

(Quantidades Aproximadas)

Verifique os níveis de óleo e fluidos com as varetas ou através dos respetivos indicadores.

Item Capacidade

Óleo do 
motor

SKYACTIV-G 2.0
Com substituição do filtro de óleo 4,2 L
Sem substituição do filtro de óleo 4,0 L

SKYACTIV-G 2.5
Com substituição do filtro de óleo 4,5 L
Sem substituição do filtro de óleo 4,3 L

SKYACTIV-D 2.2
Com substituição do filtro de óleo 5,1 L
Sem substituição do filtro de óleo 4,8 L

Líquido de 
arrefecimento

SKYACTIV-G 2.0

Caixa de 
velocidades 
manual

Modelo com volante à esquerda 7,1 L

Modelo com volante à direita 6,9 L

Caixa de 
velocidades 
automática

Israel 7,4 L
Arábia Saudita 7,6 L

Exceto 
acima 
mencionado

Modelo com 
volante à esquerda 7,3 L

Modelo com 
volante à direita 7,2 L

SKYACTIV-G 2.5
Modelo com volante à esquerda 7,5 L
Modelo com volante à direita 7,3 L

SKYACTIV-D 2.2

Caixa de 
velocidades 
manual

Modelo com volante à esquerda 8,7 L

Modelo com volante à direita 8,9 L

Caixa de 
velocidades 
automática

Europa

Modelo com 
volante à esquerda 8,9 L

Modelo com 
volante à direita 9,1 L

Rússia 9,0 L

Exceto 
acima 
mencionado

Modelo com 
volante à esquerda

9,0 L

Modelo com 
volante à direita

9,2 L

Óleo da 
caixa de 
velocidades 
manual

SKYACTIV-G 2.0
2WD 1,65 L
4WD 1,70 L

SKYACTIV-D 2.2 2,40 L

Óleo da 
caixa de 
velocidades 
automática

SKYACTIV-G 2.0 ou SKYACTIV-G 2.5 7,8 L

SKYACTIV-D 2.2 8,0 L

Óleo da caixa de transferência 0,45 L

Óleo do diferencial traseiro 0,45 L
Depósito de 
combustível

2WD 56,0 L
4WD 58,0 L
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Especificações

Dimensões

*1 A altura do veículo está categorizada de acordo com o tipo de antena da seguinte forma:
Tipo A

Tipo B
Exceto acima mencionado.

Item Especificação do veículo

Comprimento
Sem suporte da matrícula 4.540 mm
Com suporte da matrícula 4.555 mm

Largura 1.840 mm

Altura*1 Tipo A 1.710 mm
Tipo B 1.670 mm

Via dianteira 1.585 mm
Via traseira 1.590 mm
Distância entre-eixos 2.700 mm

Antena
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Especificações

Lâmpadas

Luzes exteriores

*1 UNECE significa Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa.
*2 Lâmpada de filamento duplo, contudo apenas é utilizada uma lâmpada de filamento de 55 W nos faróis (máximos).
*3 LED é a abreviatura de Light Emitting Diode.
*4 Lâmpada de filamento duplo, contudo apenas é utilizada uma lâmpada de filamento de 15 W nas luzes diurnas.
Luzes interiores

*1 UNECE significa Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa.
*2 LED é a abreviatura de Light Emitting Diode.

Lâmpada
Categoria

Potência UNECE*1 (SAE)

Faróis

Halogéneo
faróis

Máximos
Sem luzes diurnas 60 HB3 (9005)

Com luzes diurnas 55/15*2 H15 (—)

Médios 55 H11 (H11)

LED
faróis

Máximos LED*3 — (—)

Médios LED*3 — (—)

Luzes diurnas*
Com faróis de halogéneo 55/15*4 H15 (—)

Com faróis LED LED*3 — (—)

Luzes de mudança de direção 
dianteiras

Com faróis de halogéneo 21 PY21W (—)
Com faróis LED 21 WY21W (7443NA)

Luzes de presença
Com faróis de halogéneo 5 W5W (—)

Com faróis LED LED*3 — (—)

Luzes de nevoeiro dianteiras*
Com faróis de halogéneo 55 H11 (H11)

Com faróis LED LED*3 — (—)

Luzes de mudança de direção laterais LED*3 — (—)

Terceira luz de stop LED*3 — (—)

Luzes de mudança de direção traseiras 21 WY21W (7443NA)

Luzes de stop/Luzes de 
presença traseiras

Com faróis de halogéneo 21/5 W21/5W (7443)

Com faróis LED LED*3 — (—)

Farolins traseiros
Com faróis de halogéneo 5 W5W (—)

Com faróis LED LED*3 — (—)

Luzes de marcha-atrás 16 W16W (921)
Luz de nevoeiro traseira* 21 W21W (7440)
Luz da matrícula 5 W5W (—)

Lâmpada
Categoria

Potência UNECE*1

Luz do compartimento de bagagens 8 —
Luz do habitáculo (Dianteira)/luz de mapas 8 —
Luzes de mapas traseiras 8 —
Luzes do espelho de cortesia* 2 —

*Alguns modelos.
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Especificações

Pneus

Informação sobre a designação dos pneus

Escolha os pneus apropriados para o seu veículo utilizando a seguinte informação sobre a designação dos pneus.

Pressão dos pneus

Símbolo de velocidade Velocidade máxima permitida
Q Até 160 km/h
R Até 170 km/h
S Até 180 km/h
T Até 190 km/h
U Até 200 km/h
H Até 210 km/h
V Até 240 km/h
W Até 270 km/h
Y Até 300 km/h

ZR Superior a 240 km/h

NOTA

Os pneus foram escolhidos de acordo com as características do chassis do seu veículo.
Quando substituir os pneus, a Mazda recomenda pneus do mesmo tipo dos originais. 
Para mais informações, consulte um reparador qualificado, recomendamos um Reparador 
Autorizado Mazda.

Exemplo da designação do pneu e o seu significado

Largura da secção nominal
Relação altura/largura em %
Código de construção

Lama e neve
Símbolo de velocidade

Índice de carga (exceto pneus ZR)
Diâmetro nominal da jante em polegadas
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Especificações

Verifique a placa de pressão dos pneus para averiguar o tamanho assim como a pressão 
(página 6-45).
Após o ajuste da pressão dos pneus, é necessário realizar a inicialização do sistema de 
monitorização da pressão dos pneus para permitir o funcionamento normal do sistema.
Consulte Sistema de Monitorização da Pressão dos Pneus na página 4-214.

Pneu standard

Peso de 1 pessoa: Cerca de 75 kg

Pneus sobressalente temporário*

Pneus de inverno

Peso de 1 pessoa: Cerca de 75 kg
*1 Índice de Carga e Símbolo de Velocidade: 102Q/102S/102H/102V
*2 Índice de Carga e Símbolo de Velocidade: 99Q/99S/99H/99V

Binário de aperto das porcas 

Ao instalar um pneu, aperte a porca ao seguinte binário. 
108—147 N·m (12—14 kgf·m)

Fusíveis

Consulte Fusíveis na página 6-62.

Travões

Se necessitar de informação relativamente à especificação do limite de desgaste dos discos dos 
travões e do método de medição, por favor, consulte um reparador qualificado, recomendamos 
um Reparador Autorizado Mazda. A informação é disponibilizada gratuitamente.

Tamanho
Pressão de insuflação

Até 3 pessoas —Carga total

225/65R17 102V
Dianteiro 230 kPa (2,3 bar) 260 kPa (2,6 bar)
Traseiro 230 kPa (2,3 bar) 280 kPa (2,8 bar)

225/55R19 99V
Dianteiro 250 kPa (2,5 bar) 260 kPa (2,6 bar)
Traseiro 250 kPa (2,5 bar) 290 kPa (2,9 bar)

Tamanho Pressão de insuflação
185/80R17 95M 250 kPa (2,5 bar)

Tamanho
Pressão de insuflação

Até 3 pessoas —Carga total

225/65R17*1 M S
Dianteiro 230 kPa (2,3 bar) 260 kPa (2,6 bar)
Traseiro 250 kPa (2,5 bar) 300 kPa (3,0 bar)

225/55R19*2 M S
Dianteiro 250 kPa (2,5 bar) 260 kPa (2,6 bar)
Traseiro 270 kPa (2,7 bar) 310 kPa (3,1 bar)

*Alguns modelos.
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Características de Personalização

As seguintes características de personalização podem ser definidas ou alterada por um Reparador Autorizado 
Mazda. Para mais informações, consulte um Reparador Autorizado Mazda.
Adicionalmente, algumas das características de personalização podem ser alteradas pelo cliente, consoante 
a caraterística.
As características de personalização que podem ser alteradas variam consoante o mercado e a especificação.
1 As configurações podem ser alteradas operando o visor do ecrã central.
2 As configurações podem ser alteradas operando os interruptores do veículo.
3 As configurações poderão ser alteradas por um Reparador Autorizado Mazda.

Características de Personalização



9-13

Características de Personalização

Item Função
Configu-
ração de 
Fábrica

Configura-
ções Dispo-

níveis

Método de alteração 
das configurações

1 2 3

Segurança

Ajuda Inteligente 
à Travagem em 
Cidade (SCBS) 
Consulte Ajuda 
Inteligente à 
Travagem em 
Cidade [Marcha 
em Frente] 
(SCBS F) na 
página 4-181. 
Consulte Ajuda 
Inteligente à 
Travagem em 
Cidade [Marcha-
Atrás] (SCBS R) 
na página 4-187.

O sistema pode ser 
configurado de modo a 
que a Ajuda Inteligente 
à Travagem em Cidade 
(SCBS) não opere.*1

On On/ Off

X
Consulte 

Configurações 
na 

página 5-67.

X
Consulte 

Ajuda 
Inteligente à 
Travagem em 

Cidade 
[Marcha em 

Frente] 
(SCBS F) na 

página 
4-181. 

Consulte 
Ajuda 

Inteligente à 
Travagem em 

Cidade 
[Marcha-Atrás] 
(SCBS R) na 
página 4-187.

—

Ajuda Inteligente 
à Travagem 
(SBS) Consulte 
Ajuda Inteligente 
à Travagem 
(SBS) na 
página 4-193.

O sistema pode ser 
configurado de modo a 
que a Ajuda Inteligente 
à Travagem (SBS) não 
opere.*1

On On/Off

X
Consulte 

Configurações 
na 

página 5-67.

— X

A distância, na qual o som 
de aviso de colisão ativa, 
pode ser alterada.

Próximo
Próximo/

Longe

X
Consulte 

Configurações 
na 

página 5-67.

— X

O volume do som de aviso 
de colisão pode ser 
alterado.

Alto
Alto/Baixo/

Off

X
Consulte 

Configurações 
na 

página 5-67.

— X
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Características de Personalização

Segurança

Sistema de Aviso 
de Saída de Faixa 
de Rodagem 
(LDWS) 
Consulte Sistema 
de Aviso de 
Saída de Faixa de 
Rodagem 
(LDWS) na 
página 4-135.

O avisador do Sistema de 
Aviso de Saída de Faixa de 
Rodagem (LDWS) pode 
ser alterado.*2

Rumbl. Beep/Rumbl.

X
Consulte 

Configurações 
na 

página 5-67.

— X

O volume 
do avisador 
sonoro do 
Sistema de 
Aviso de 
Saída de 
Faixa de 
Rodagem 
(LDWS) 
pode ser 
alterado.

Rumbl. Baixo
Alto/Médio/

Baixo

X
Consulte 

Configurações 
na 

página 5-67.

— X

Sinal sonoro Baixo Alto/Baixo

X
Consulte 

Configurações 
na 

página 5-67.

— X

A sensibilidade do 
avisador do Sistema de 
Aviso de Saída de Faixa de 
Rodagem (LDWS) pode 
ser alterada.

Normal
Frequente/

Médio/ Raro

X
Consulte 

Configurações 
na 

página 5-67.

— X

É possível alterar o 
instante do aviso no qual o 
Sistema de Aviso de Saída 
de Faixa de Rodagem 
(LDWS) determina que o 
veículo poderá estar a 
desviar-se da sua faixa.

Adapta-
tivo

Adaptativo/ 
Cedo/Médio/

Lento

X
Consulte 

Configurações 
na 

página 5-67.

— X

Item Função
Configu-
ração de 
Fábrica

Configura-
ções Dispo-

níveis

Método de alteração 
das configurações

1 2 3
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Características de Personalização

Segurança

Sistema de 
Assistente de 
Faixa de 
Rodagem 
Consulte Sistema 
de Assistente de 
Faixa de 
Rodagem na 
página 4-168.

O sistema pode ser alterado 
de modo a que a assistência 
à direção não opere.

On On/Off

X
Consulte 

Configurações 
na 

página 5-67.

— X

Quando a 
assistência 
à direção é 
ligada

E possível 
alterar o instante 
do aviso no qual 
o sistema de 
assistente de 
faixa de 
rodagem 
determina que o 
veículo poderá 
estar a desviar-
se da sua faixa.

Lento Cedo/Tarde

X
Consulte 

Configurações 
na 

página 5-67.

— X

A sensibilidade 
da assistência à 
direção para o 
sistema de 
assistente de 
faixa de 
rodagem pode 
ser alterada.

Alto Alto/Médio/
Baixo

X
Consulte 

Configurações 
na 

página 5-67.

— X

O sistema pode 
ser alterado de 
modo a que o 
assistente de 
faixa de 
rodagem não 
ative.

On On/Off

X
Consulte 

Configurações 
na 

página 5-67.

— X

Quando a 
assistência 
à direção é 
desligada

E possível 
alterar o instante 
do aviso no qual 
o sistema de 
assistente de 
faixa de 
rodagem 
determina que o 
veículo poderá 
estar a desviar-
se da sua faixa.

Lento
Adaptativo/ 

Cedo/Médio/
Tarde

X
Consulte 

Configurações 
na 

página 5-67.

— X

A sensibilidade 
do aviso para o 
sistema de 
assistente de 
faixa de 
rodagem pode 
ser alterada.

Normal Frequente/
Médio/Raro

X
Consulte 

Configurações 
na 

página 5-67.

— X

O tipo de aviso do 
assistente de faixa de 
rodagem pode ser alterado.

Vibração Vibração/
Beep/Rumbl.

X
Consulte 

Configurações 
na 

página 5-67.

— X

Item Função
Configu-
ração de 
Fábrica

Configura-
ções Dispo-

níveis

Método de alteração 
das configurações

1 2 3
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Características de Personalização

Segurança

Sistema de 
Assistente 
de Faixa de 
Rodagem 
Consulte Sistema 
de Assistente 
de Faixa de 
Rodagem na 
página 4-168.

A intensi-
dade/
volume
do aviso 
do sis-
tema de 
assistente 
de faixa de 
rodagem 
pode ser 
alterado.

Vibração Baixo Alto/Baixo

X
Consulte 

Configurações 
na 

página 5-67.

— X

Sinal sonoro Baixo Alto/Baixo

X
Consulte 

Configurações 
na 

página 5-67.

— X

Rumbl. Baixo
Alto/Médio/

Baixo

X
Consulte 

Configurações 
na 

página 5-67.

— X

Sistema de 
Monitorização 
do Ângulo Morto 
(BSM) Consulte 
Sistema de 
Monitorização 
do Ângulo Morto 
(BSM) na 
página 4-141.

O volume do avisador do 
Sistema de Monitorização 
do Ângulo Morto (BSM) 
pode ser alterado.*3

Alto Alto/Baixo/
Off

X
Consulte 

Configurações 
na 

página 5-67.

— X

Sistema de 
Assistência ao 
Reconhecimento 
da Distância 
(DRSS) 
Consulte Sistema 
de Assistência ao 
Reconhecimento 
da Distância 
(DRSS) na 
página 4-147.

O sistema pode ser 
configurado de modo a que 
o Sistema de Assistência 
ao Reconhecimento da 
Distância (DRSS) não 
opere.*1

On On/Off

X
Consulte 

Configurações 
na 

página 5-67.

— X

É possível alterar a 
distância a partir da qual 
é indicado o veículo em 
frente a piscar no ecrã.

Próximo
Distante/
Médio/

Próximo

X
Consulte 

Configurações 
na 

página 5-67.

— X

Alerta de 
Concentração do 
Condutor 
Consulte Alerta 
de Concentração 
do Condutor na 
página 4-150.

O sistema pode ser 
alterado de modo a que o 
alerta de concentração do 
condutor não opere.*1

On On/Off

X
Consulte 

Configurações 
na 

página 5-67.

— X

Item Função
Configu-
ração de 
Fábrica

Configura-
ções Dispo-

níveis

Método de alteração 
das configurações

1 2 3
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Características de Personalização

Veículo

Fecho central 
das portas 
Consulte Função 
Trancamento/
Destrancamento 
Automático na 
página 3-16.

Altera as configurações 
da função trancamento/
destrancamento 
automático para todas as 
portas, de acordo com a 
velocidade do veículo, 
condição de alimentação 
do veículo e a posição da 
alavanca das velocidades.

Trancar: 
Durante a 
Condu-

ção Des-
trancar: 
IGN Off

Trancar: 
Durante a 
Condução 

Destrancar: 
Em Park/ 

Trancar: Fora 
de Park 

Destrancar: 
Em Park/ 
Trancar: 

Deslocar de 
Park/ 

Trancar: 
Durante a 
Condução 

Destrancar: 
IGN Off/
Trancar: 

Durante a 
Condução/Off

X
Consulte 

Configurações 
na 

página 5-67.

X
Consulte 

Função Tran-
camento/Des-
trancamento 
Automático 

na 
página 3-16.

X

Sistema de 
entrada sem 
chave 
Consulte Sistema 
de Entrada Sem 
Chave na 
página 3-3.

O tempo necessário para as 
portas trancarem 
automaticamente após 
destrancar com o comando 
transmissor pode ser 
alterado

30 segun-
dos

90 segundos/ 
60 segundos/ 
30 segundos

X
Consulte 

Configurações 
na 

página 5-67.

— X

Item Função
Configu-
ração de 
Fábrica

Configura-
ções Dispo-

níveis

Método de alteração 
das configurações

1 2 3
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Veículo

Sistema de 
entrada de chave 
avançada 
Consulte Sistema 
de Entrada de 
Chave Avançada 
na página 3-9.

O volume 
do sinal 
sonoro de 
resposta 
durante a 
operação 
do sistema 
de entrada 
de chave 
avançada 
pode ser 
alterado

Modelos 
Europeus

Off

Alto/ Médio/ 
Baixo/Off

X
Consulte 

Configurações 
na 

página 5-67.

X
Consulte 
Tranca-

mento, Des-
trancamento 
com o Inter-

ruptor de 
Pedido (Com 

a função 
chave avança-

da) na 
página 3-13.

XExceto 
modelos 
Europeus

Normal

A função de trancamento 
automático das portas 
quando abandona o 
veículo e transporta a 
chave pode ser alterada

Off On/Off

X
Consulte 

Configurações 
na 

página 5-67.

— X

O tempo necessário para as 
portas trancarem 
automaticamente após 
destrancar com o 
interruptor de pedido/
comando transmissor pode 
ser alterado

30 segun-
dos

90 segundos/ 
60 segundos/ 
30 segundos

X
Consulte 

Configurações 
na 

página 5-67.

— X

Iluminação de 
entrada 
Consulte Sistema 
de Entrada 
Iluminada na 
página 5-151.

O tempo necessário para a 
luz do habitáculo desligar 
automaticamente pode ser 
alterado 
(evita a descarga da bateria 
quando uma porta está 
aberta/ entreaberta).

30 minu-
tos

60 minutos/ 
30 minutos/ 
10 minutos

X
Consulte 

Configurações 
na 

página 5-67.

— X

O tempo necessário para a 
luz do habitáculo desligar 
automaticamente após o 
fecho de todas as portas 
pode ser alterado

15 segun-
dos

60 segundos/ 
30 segundos/ 
15 segundos/ 
7,5 segundos

X
Consulte 

Configurações 
na 

página 5-67.

— X

Item Função
Configu-
ração de 
Fábrica

Configura-
ções Dispo-

níveis

Método de alteração 
das configurações

1 2 3
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Características de Personalização

Veículo

Controlo 
automático do 
limpa para-brisas 
Consulte Limpa 
e Lava Para-
brisas na 
página 4-91.

A função de controlo 
automático do limpa-
vidros pode ser alterada.

On On/Off*4

X
Consulte 

Configurações 
na 

página 5-67.

— X

Luzes diurnas 
Consulte Luzes 
Diurnas na 
página 4-86.

A função das luzes diurnas 
pode ser alterada.

On On/Off — — X

Controlo 
automático dos 
faróis 
Consulte Faróis 
na página 4-81.

A sensibilidade para ligar/
desligar os faróis com base 
na luminosidade ambiente 
pode ser alterada.

Normal

Alto/ 
Méd. Alto/ 

Médio/ 
Méd. Baixo/ 

Baixo

X
Consulte 

Configurações 
na 

página 5-67.

— X

Sistema de 
Controlo das 
Luzes de 
Máximos (HBC) 
Consulte Sistema 
de Controlo das 
Luzes de 
Máximos (HBC) 
na página 4-128.

A função do Sistema de 
Controlo das Luzes de 
Máximos (HBC) pode ser 
alterada.*1

On On/Off

X
Consulte 

Configurações 
na 

página 5-67.

— X

Faróis LED 
Adaptativos 
Consulte Faróis 
LED Adaptativos 
na página 4-131.

A função dos Faróis LED 
Adaptativos pode ser 
alterada.*1

On On/Off

X
Consulte 

Configurações 
na 

página 5-67.

— X

Item Função
Configu-
ração de 
Fábrica

Configura-
ções Dispo-

níveis

Método de alteração 
das configurações

1 2 3
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Veículo

Sistema de 
Iluminação 
Dianteira 
Adaptativa (AFS) 
Consulte Sistema 
de Iluminação 
Dianteira 
Adaptativa (AFS) 
na página 4-127.

A função sistema de 
iluminação dianteira 
adaptativa (AFS) pode ser 
alterada.*1

On On/Off

Consulte 
Configurações 

na 
página 5-67.

— X

Avisador de 
Luzes Acesas 
Consulte 
Avisador de 
Luzes Acesas na 
página 7-47.

O volume do 
alarme do avisador de 
luzes acesas pode ser 
alterado.

Alto Alto/Baixo/
Off

Consulte 
Configurações 

na 
página 5-67.

— X

Sistema de 
iluminação de 
boas-vindas 
Consulte to 
Sistema de 
Iluminação de 
Boas-Vindas na 
página 4-85.

O tempo necessário para 
os faróis desligarem após 
fechar todas as portas 
pode ser alterado.

30 segun-
dos

120 segundos/ 
90 segundos/ 
60 segundos/ 
30 segundos/ 

Off

Consulte 
Configurações 

na 
página 5-67.

— X

Sistema de 
iluminação de 
partida Consulte 
to Sistema de 
Iluminação 
de Partida na 
página 4-85.

A função 
sistema de 
ilumina-
ção de 
partida 
pode ser 
alterada.

Modelos 
Europeus On

On/Off

X
Consulte 

Configurações 
na 

página 5-67.

— XExceto 
modelos 
Europeus

Off

Indicador de 
mudança de 
direção Consulte 
Sinais de 
Mudança de 
Direção e 
de Faixa de 
Rodagem na 
página 4-90.

O nível do sinal sonoro do 
indicador de mudança de 
direção pode ser alterado.

Alto Alto/Baixo

X
Consulte 

Configurações 
na 

página 5-67.

— X

Triplo sinal de 
mudança de 
direção 
Consulte 
Triplo sinal de 
mudança de 
direção na 
página 4-91.

A função triplo sinal de 
mudança de direção pode 
ser alterada.

On ou 
Off On/Off

X
Consulte 

Configurações 
na 

página 5-67.

— X

Desembaciador 
do vidro traseiro 
Consulte 
Desembaciador 
do Vidro 
Traseiro na 
página 4-96.

O tempo de operação para 
o desembaciador do vidro 
traseiro pode ser alterado.

15 minu-
tos

15 minutos/ 
Contínuo — — X

Item Função
Configu-
ração de 
Fábrica

Configura-
ções Dispo-

níveis

Método de alteração 
das configurações

1 2 3
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Sistema

Unidade de 
distância

A unidade de distância 
pode ser alterada.

mi ou km mi/km

X
Consulte 

Configurações 
na 

página 5-67.

— X

Idioma
O idioma poderá ser 
alterado.

Inglês

Inglês/ 
Francês/ 
Alemão/ 
Italiano/ 

Espanhol/ 
Russo/ 

Português/ 
Holandês/ 

Sueco/ 
Dinamarquês/ 
Norueguês/ 
Finlandês/ 
Checo*5/ 

Eslovaco*5/ 
Húngaro*5/ 

Turco*5/
Polaco*5/ 

Estónio*5 /
Letão*5 /

Lituano*5/ 
Grego*5/ 
Croata*5/ 

Búlgaro*5/ 
Romeno*5/ 
Sérvio*5/ 
Hebreu*5/ 
Árabe*5/ 
Malaio*5/ 

Tailandês*5/ 
Indonésio*5

X
Consulte 

Configurações 
na 

página 5-67.

— X

Unidade de 
temperatura

A unidade de temperatura 
pode ser alterada.

°C °F/°C

X
Consulte 

Configurações 
na 

página 5-67.

— X

Item Função
Configu-
ração de 
Fábrica

Configura-
ções Dispo-

níveis

Método de alteração 
das configurações

1 2 3
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*1 Embora estes sistemas possam ser desativados, ao fazê-lo irá anular o propósito do sistema e a Mazda recomenda 
que estes sistemas sejam mantidos ativados.

*2 Para veículos com sistema de áudio diferente do tipo de ecrã táctil, o som de aviso não poderá ser alterado. 
O som de aviso consiste apenas num beep.

*3 Apenas o volume do avisador durante a operação de Monitorização do Ângulo Morto (BSM) pode ser 
alterado. O volume do avisador durante a operação Alerta de Trânsito na Traseira do Veículo (RCTA) não 
pode ser alterado.

*4 Se o controlo automático dos faróis estiver desligado, a posição da alavanca do limpa para-brisas  é 
definida para funcionamento intermitente.

*5 Disponível apenas no visor do ecrã central.

Ecrã de 
Econo-
mia de 
Combus-
tível Con-
sulte o 
Ecrã de 
Econo-
mia de 
Combus-
tível na 
página 
4-113.

Ecrã final

A configuração pode ser 
alterada de modo a que o 
ecrã final da Monitorização 
do Consumo de Combustível 
é visualizado.

Off On/Off

X
Consulte o 

Ecrã de 
Economia de 
Combustível 

na 
página 4-113.

— X

Procedimento de 
reconfiguração 
do consumo de 
combustível

A configuração pode ser 
alterada de modo a que 
reinicialização do consumo 
de combustível esteja 
ligada à reinicialização do 
conta-quilómetros parcial.

Off On/Off

X
Consulte o 

Ecrã de 
Economia de 
Combustível 

na 
página 4-113.

— X

Item Função
Configu-
ração de 
Fábrica

Configura-
ções Dispo-

níveis

Método de alteração 
das configurações

1 2 3
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