
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

AIWAYS U5 MANUAL DO PROPRIETÁRIO  



 



Prefácio 
Obrigado por escolher a Aiways! A Aiways irá fornecer-lhe produtos inteligentes e assistência de forma 

consistente. A Aiways será um parceiro prestável e de confiança durante a sua utilização dos nossos produtos 

e serviços. 

Antes de conduzir o veículo (adiante referido como “o seu veículo”), leia com atenção o Manual do 

proprietário para garantir que se familiariza com as funções e proteções do mesmo. Preste sempre especial 

atenção aos avisos, notificações e outras informações mencionadas no manual relativas à segurança do 

veículo, à segurança pessoal e ao tratamento de eventos especiais. Assim, irá melhorar a sua experiência de 

condução o máximo possível e garantir a sua segurança. 

Devido a diferenças na configuração de vários tipos de produtos, o seu veículo pode não ter instaladas todas 

as funcionalidades e funções mencionadas no presente manual. Consulte o equipamento real, as 

configurações e as funcionalidades do seu veículo. 

O presente manual contém as mais recentes informações sobre o produto na altura da publicação. O produto 

pode ser alterado sem aviso prévio após a publicação do manual. A atualização do software do veículo pode 

alterar as funções do mesmo. Para compreender as alterações às funções do veículo, pode aceder ao site 

oficial da Aiways (ai-ways.eu) e procurar a versão mais recente do Manual do proprietário para obter as 

informações do produto correspondentes. 
 

© 2017-2022 AIWAYS. LTD. 

Todas as etiquetas, símbolos, figuras, desempenho, dados, especificações e indicadores utilizados no 

presente manual são apenas para fins ilustrativos, e o seu conteúdo apenas para referência. Se pretender 

copiar, modificar ou distribuir o conteúdo do manual, contacte a Aiways atempadamente para obter 

autorização legal e válida. Se pretender modificar, ajustar ou desmontar componentes do veículo por 

iniciativa própria, contacte a Aiways atempadamente para obter assistência técnica relevante, bem como 

autorização legal e válida, de modo que a avaria, por exemplo, das funções do veículo, ferimentos pessoais e 

outros incidentes de segurança possam ser evitados. A modificação, ajuste, desmontagem e instalação não 

autorizados de peças do veículo são unicamente da responsabilidade do proprietário. 



A Aiways reserva-se o direito de determinar o equipamento, as configurações, a função e o esquema de 

implementação do software relacionado no veículo por motivos de segurança, tendo em consideração 

os fatores de segurança, legais e outros fatores restritivos. 

Quando este manual se refere a uma visita à oficina, recomendamos um Ponto de serviço autorizado Aiways. 

Os dados direcionais neste manual, por ex.: esquerda ou direita, ou frente ou trás, estão sempre 

relacionados com o sentido da marcha. 

Informações gerais para utilizar o veículo e ler este manual 

Conceito de Perigo e Aviso neste manual 

Siga os princípios de segurança neste manual: 

Perigo 

● O texto marcado com Perigo fornece informações sobre um risco de ferimentos fatais. 

● A não observação desta informação pode colocar em perigo a sua vida e a dos outros. 

Aviso 

● O texto marcado com Aviso fornece informações sobre um risco de acidente ou ferimentos. 

● A não observação desta informação pode conduzir a ferimentos. 

Atenção 

● O texto marcado com Atenção fornece informações sobre possíveis danos ao veículo. 

● A não observação desta informação pode conduzir a danos ao veículo. 

Nota 

● O texto marcado com Nota fornece dicas adicionais sobre um tópico. 

Aviso sobre os sistemas de auxílio à condução 

● O seu Aiways U5 está equipado com uma diversidade de sistemas de auxílio à condução. 



● Os sistemas de auxílio à condução são desenvolvidos para auxiliar o condutor e não substituem a 

atenção ou a ação do condutor. 

● Os sistemas de auxílio à condução são simplesmente instrumentos auxiliares para o condutor e não 

substituem as regras de trânsito aplicáveis. 

● O condutor assume a total responsabilidade pela condução do veículo. 

● Ao utilizar os sistemas de auxílio à condução, o condutor deve garantir sempre a observação da 

situação de trânsito atual. 

Responsabilidades do condutor 

● Certifique-se de que os seus passageiros estão cientes do possível risco de acidente e de ferimentos 

que possam resultar de uma utilização inadequada do veículo, e garanta que todos os passageiros 

observam as regras para uma condução segura, incluindo mas não se limitando ao seguinte: bancos 

na posição vertical correta, é proibido deitarem-se; os cintos de segurança devem ser corretamente 

utilizados por todos os passageiros; as cadeiras de criança devem ser utilizadas para crianças com 

menos de 12 anos de idade ou menos de 150 cm de altura. Em todas as situações, os passageiros 

devem garantir que estão protegidos contra potenciais perigos causados por eles ou por outros 

passageiros. 

● Nunca conduza sob o efeito de álcool ou drogas. 

● Monitorize sempre os limites de velocidade e preste atenção à situação de trânsito. 

● Conduza sempre com cuidado. 

 

Versão: 2022.01 em inglês 
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Planeamento da viagem 



Verificar o seu veículo 

Utilizar a aplicação 

Antes de conduzir o veículo, pode verificar o seu estado através da função remota da aplicação Aiways 

(adiante referida como "aplicação") para confirmar se a energia restante, a quilometragem e a distribuição de 

carregamento são suficientes para a sua viagem. Recomendamos que planeie a sua viagem antecipadamente. 

Pode também ver o estado das portas e vidros na aplicação. 

Localizar o seu veículo 

Se estiver à procura do seu veículo: 

● Pode localizá-lo utilizando as funções “Flashing” (Intermitência) e “Whistle” (Apito) na aplicação. 

● Pode também premir rapidamente o botão de fecho da chave inteligente duas vezes. Se o veículo receber 

um sinal de procura, irá piscar e apitar para lembrá-lo da sua posição de estacionamento. 

● Se estiver afastado do seu veículo, pode optar por navegar até ao mesmo ou próximo do local de 

estacionamento do veículo na aplicação. Em seguida, utilize as funções de intermitência e apito para 

encontrar o local de estacionamento do veículo. 

ATENÇÃO: Ao utilizar a função de navegação, certifique-se de que a sua ligação à rede móvel é boa e que a 

função de serviços de localização está ativada. 

Depois de encontrar o veículo, recomendamos que verifique se o veículo está normal e inicie a viagem depois 

de confirmar a segurança. 

Definições do veículo 

Preparação da viagem 

De modo a melhorar a eficiência da viagem, pode definir antecipadamente o destino e a rota de navegação 

na aplicação de navegação Easy Connection antes de partir. Depois de ligar o telemóvel ao veículo, pode 

utilizar o ecrã IVI para navegar. 
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Pode também definir a temperatura do ar condicionado para uma condução confortável utilizando a 

função de marcação na aplicação Aiways. 

CAMINHO: Car - A/C - A/C temperature 

CAMINHO: Car - A/C - Timing start 

ATENÇÃO: Ao utilizar a função de marcação, tem de aguardar 10 minutos depois de a marcação estar 

concluída antes de poder efetuar nova marcação. 
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Abertura do veículo 



Funcionamento da chave inteligente 

Chave inteligente 
 

 
 

 
Fecho do veículo 

 
Abertura da porta 

da bagageira 

 

 
Abertura do veículo 

Abertura do veículo 

 

Se o veículo estiver trancado e na mudança de estacionamento, prima brevemente o botão “Abertura 

do veículo”   . O veículo será destrancado, a buzina soa duas vezes, os retrovisores exteriores abrem 

automaticamente, as pegas exteriores das portas saem e a luz de boas-vindas exterior acende. 
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Prima sem soltar o botão "Abertura do veículo”  . O veículo desbloqueia todos os vidros, o teto de 

abrir e a pala de sol abrem para permitir uma rápida ventilação do veículo. 

Pode alterar as definições do seguinte modo para destrancar a porta do condutor ou todas as portas: 

CAMINHO: Vehicle control - Door windows - Remote unlocking mode 
 

 

Botões 

 

Resultado da função 

 

Ativação da 

função 

 

Feedback visual ou sonoro 

 

 

 

Abertura das quatro portas 

 

Premir 

brevemente 

uma vez 

Êxito: os indicadores de mudança 

de direção esquerdo e direito 

piscam uma vez. 

 

 

  

 

Abertura da porta do condutor 

 

Premir 

brevemente 

uma vez e 

Êxito: os indicadores de mudança 

de direção esquerdo e direito 

piscam uma vez. 

  

Abertura das outras três portas 

 

Premir 

brevemente 

mais uma vez 

Êxito: os indicadores de mudança 

de direção esquerdo e direito 

piscam uma vez. 

 

 

 

Veículo destrancado: quatro portas destrancadas, 

quatro vidros, teto de abrir e pala de sol abertos. 

(Todas as portas ou a porta do condutor abertas 

consoante as definições IVI) 

 

 

Premir sem 

soltar 3 seg. 

 

Êxito: os indicadores de mudança 

de direção esquerdo e direito 

piscam uma vez. 

Abertura da porta da bagageira 

Prima sem soltar o botão “Abertura da porta da bagageira”   ，para destrancar e abrir a porta da 

bagageira. 

Se o veículo estiver equipado com a função de porta da bagageira elétrica, prima sem soltar o botão 

“Abertura da porta da bagageira”  novamente para fechar e trancar automaticamente a porta da 

bagageira. 

Fecho do veículo 
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Depois de o veículo estar estacionado e desligado, prima brevemente o botão “Fecho do veículo” 

，para trancar todo o veículo. Depois de o veículo estar trancado, os indicadores de mudança de 

direção de ambos os lados piscam e a buzina soa uma vez, indicando que o fecho foi efetuado. 

Prima sem soltar o botão “Fecho do veículo” para fechar todos os vidros，o teto de abrir e a pala de 

sol. Se uma porta estiver aberta, o alarme do veículo soa duas vezes ao premir o botão “Fecho do 

veículo”. 

ATENÇÃO: Quando o veículo está trancado, certifique-se de que o veículo está na mudança de 

estacionamento com todas as portas, capot e porta da bagageira fechados; caso contrário, o veículo 

não poderá ser trancado. 
 

 

Botões 

 

Função 
Ativação da 

função 

 

Feedback visual ou sonoro 

 
Veículo trancado: quatro portas, 

porta da bagageira e capot 

totalmente fechados 

 

Premir 

brevemente 

uma vez 

Êxito: os indicadores de mudança de 

direção esquerdo e direito piscam 

uma vez; a buzina soa uma vez. 

Veículo trancado: quatro portas, 

porta da bagageira e capot não 

estão totalmente fechados 

 

Premir 

brevemente 

uma vez 

Falha: os indicadores de mudança 

de direção esquerdo e direito não 

piscam; a buzina soa duas vezes 

rapidamente. 

 

 

Veículo trancado: quatro portas 

fechadas, quatro vidros, teto de 

abrir e pala de sol fechados. 

 

Premir sem 

soltar 3 seg. 

Êxito: os indicadores de mudança de 

direção esquerdo e direito piscam 

duas vezes; a buzina soa uma vez. 

Combinação dos botões da chave inteligente 
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Botões 

 

Função 
Ativação da 

função 

 

Feedback visual ou sonoro 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Para o 

carregamento 

e desbloqueia 

a ficha de 

carregamento 

 

Premir sem soltar 

ambos os botões 8 seg. 

O tempo de carregamento já não é 

apresentado no painel de instrumentos 

(restam - - minutos). 

Ouve-se um som de estalido da porta de 

carregamento quando a ficha de 

carregamento é desbloqueada. 

 

 

 

 

Desligar o som 

da buzina 

Premir sem soltar 

ambos os botões 5 seg. 

Ao trancar o veículo, o sinal da buzina 

de "veículo trancado" já não soa. 

Abertura com telemóvel 
Abertura através da aplicação 
Se estiver afastado do veículo, pode destrancar a porta remotamente através da aplicação. Durante a 

operação, tem de reunir as seguintes condições: o utilizador de início de sessão é o proprietário do 

veículo, o veículo está na mudança de estacionamento, as portas estão fechadas, o veículo está ligado à 

rede e a rede está desbloqueada. 

Abertura através de Bluetooth 
Pode destrancar o veículo utilizando a função Bluetooth mantendo o Bluetooth do telemóvel ativado e 

permitindo que seja pesquisado e emparelhado. Clique no ícone de Bluetooth no canto superior direito 

da página de detalhes do veículo na aplicação. Depois de conectar o veículo, de concluir a abertura das 

portas, o arranque autorizado e outras operações utilizando o menu de controlo do veículo na página 

de detalhes do veículo na aplicação, pode ligar o veículo. 

ATENÇÃO: Os sinais de Bluetooth só podem ser transmitidos e emparelhados a uma certa distância, 

por isso, a abertura do veículo através de Bluetooth tem de ser efetuada próximo do seu veículo e o 

Bluetooth do seu telemóvel tem de estar emparelhado com o veículo. 
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Abertura de emergência 
Abertura mecânica 
Se perder a chave inteligente, ou estiver avariada e não puder ser utilizada, pode utilizar a chave 

mecânica para destrancar o veículo. 

1. Pressione o botão de desbloqueio da chave mecânica para retirá-la; 

2. Prima o micro interruptor na pega exterior da porta do lado do condutor, de modo que a parte 

traseira da pega da porta saia para expor o orifício da chave mecânica, normalmente oculto pela 

pega da porta. Puxe a pega da porta, insira a chave mecânica na fechadura e rode-a para a esquerda 

para destrancar o veículo. Solte e puxe a pega novamente para abrir a porta. 
 

Abertura das portas sem chave 
Abertura sem chave 
O veículo está equipado com uma função de abertura sem chave. Se transportar a chave inteligente a 

uma distância de 1,5 m do veículo, esta será identificada automaticamente. Toque no micro interruptor 

da pega da porta do condutor para destrancar o veículo. Nesta altura, os retrovisores exteriores abrem  
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e as pegas exteriores das portas saem para fora. Pode também definir a abertura automática no ecrã da 

consola para que não tenha de tocar no micro interruptor. 

CAMINHO: Vehicle control – Door windows – Welcome lamp function 

Se a chave inteligente não tiver carga suficiente, pode não ser possível destrancar ou trancar o veículo 

normalmente. Se for o caso, tente destrancar/trancar o veículo com a chave manual ou a aplicação e 

contacte o Ponto de serviço autorizado Aiways assim que possível. 

As antenas da função de abertura sem chave no veículo estão situadas nos seguintes locais: 
 

 

1. Por baixo do porta-copos 2. Por baixo da caixa de arrumação central 

3. Por baixo da porta direita traseira 4. A meio do para-choques traseiro 

5. Por baixo da bagageira 6. Por baixo da porta esquerda traseira 

AVISO: As pessoas com pacemaker ou desfibrilhador implantado devem manter-se a mais de 22 cm da 

antena de bordo. A onda eletromagnética pode ter consequências imprevisíveis para a utilização de tais 

dispositivos médicos. 
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Interação com a luz de boas-

vindas 



Luz de boas-vindas exterior 

Luzes exteriores e ações 

Quando o veículo está destrancado, o retrovisor exterior abre automaticamente, a pega exterior da 

porta sai para fora automaticamente e os indicadores de mudança de direção piscam. Desfrute da 

condução no seu veículo. Configure as luzes exteriores e as definições de ações pela seguinte ordem. 

CAMINHO: Vehicle control - Door windows – Welcome lamp function 

Luz de boas-vindas interior 

Luzes interiores e ações 

O veículo está equipado com luzes ambiente inteligentes, que podem ser definidas no ecrã da 

consola. A luz ambiente acenderá (ON) ou apagará (OFF) de forma sincronizada com o estado das 

luzes de presença. 

CAMINHO: Vehicle control - Lights - Ambient lamp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AIWAYS U5 | 11 



04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armazenamento 



Zonas de colocação 

Arrumação na parte da frente do habitáculo 

 

1. Porta-copos central 2. Espaço de arrumação com 

rede 

3. Caixa do apoio de braços 

central 

O apoio de braços central está equipado com um porta-copos que pode acomodar chaves inteligentes, 

garrafas de água e outros itens. A parte inferior do apoio de braços central é um espaço de arrumação 

aberto com uma rede, onde pode guardar carteiras e outros itens; pode encontrar uma caixa na parte 

traseira do apoio de braços central, que pode ser utilizada para guardar papéis. 

ATENÇÃO: Não coloque nenhum recipiente com líquido sem tampa no espaço de arrumação. Assim 

evita que o líquido derrame durante a condução em estradas acidentadas. 

Arrumação na parte de trás do habitáculo 
Existe um apoio de braços a meio do banco traseiro, que pode ser utilizado por duas pessoas. No apoio 

de braços, existe um porta-copos extensível. O separador no porta-copos extensível pode ser movido 

para acomodar um copo/garrafa maior. 
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Compartimento de carga 

Bagageira 

A abertura da porta da bagageira cria espaço para bagagem e outros itens grandes. A bagageira tem 

uma capacidade de 432 L, que pode ser expandida até 1,555 L se os bancos traseiros forem rebatidos. 

Utilize estes números para estimar se a capacidade é suficiente para os seus itens. 
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ATENÇÃO: 

● Não carregue nada que exceda a capacidade de carga do veículo; caso contrário, danificará o veículo 

e reduzirá a sua vida útil. 

● Em caso de acidente ou travagem brusca, os objetos que não estiverem fixos podem ser projetados e 

ferir os passageiros. 

● Ao transportar artigos que deslizem ou rolem facilmente, prenda-os firmemente para evitar danos 

aos mesmos ou ao veículo quando os artigos baterem na parede interior do veículo devido a 

condução em estradas acidentadas. 

● Coloque os objetos pesados diretamente atrás do encosto do banco traseiro e prenda-os bem. 

● Não carregue o compartimento acima da extremidade superior do encosto traseiro. 

● Ao transportar objetos no compartimento de carga, certifique-se de que os encostos traseiros estão 

corretamente bloqueados. 

● Não é permitido o transporte de pessoas no compartimento de carga. 

● Não coloque objetos na chapeleira. 

● Não são permitidos objetos na zona para os pés do condutor, uma vez que podem bloquear os pedais. 

● Não conduza com a porta da bagageira aberta. 

Chapeleira 
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A chapeleira da bagageira pode ser recolhida e removida. Pode colocar itens leves sobre a chapeleira, tais 

como chapéus e toalhas de papel. 

Para instalar a chapeleira, instale primeiro uma extremidade da mesma no orifício de encaixe e, em 

seguida, empurre a outra extremidade para o orifício respetivo. Em seguida, pode estender a chapeleira. 

ATENÇÃO: Ao instalar, certifique-se de que a abertura de mola da chapeleira está virada para trás. 

Para retirar a chapeleira, recolha-a primeiro, puxe a cobertura de mola esquerda para a direita ou a 

cobertura de mola direita para a esquerda, retire um lado da chapeleira e, depois, o outro, passo a 

passo. Depois de retirar a chapeleira, pode guardá-la na zona da caixa de arrumos ou no 

compartimento por baixo do tapete da bagageira. 

ATENÇÃO: Não coloque objetos pesados ou afiados na chapeleira para evitar ferimentos nos 

passageiros. 

Rebatimento do banco traseiro 

O encosto do banco traseiro pode ser totalmente rebatido para fornecer mais espaço de arrumação. 

1. Prima sem soltar o botão de ajuste do encosto de cabeça do banco para descer o encosto de cabeça 

para a posição mais baixa; 
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2. Levante com firmeza a parte dianteira do assento do banco, empurre o assento para a frente, vire-o 

e coloque-o na vertical por trás do banco dianteiro. 

3. Puxe os botões de bloqueio de controlo para cima em ambos os lados do encosto, solte a trava do 

banco e empurre o encosto para a frente para rebatê-lo. 
 

4. Para evitar interferência ao voltar a colocar o encosto na posição original, é necessário mover os 

cintos de segurança para ambos os lados respetivos e depois empurrar o encosto até ouvir um 

“clique”, que indica que o encosto está corretamente bloqueado. Ao mover o assento para trás, 

insira primeiro a parte traseira do assento na parte inferior do encosto, pressione o assento para 

baixo e ajuste-o a uma posição confortável; ajuste o encosto de cabeça conforme pretender. 

AVISO: 

● Ao rebater ou repor o encosto ou o assento, não entale os dedos. 

● Depois de repor o encosto para a posição original, verifique se está corretamente bloqueado. 

● Ao rebater ou repor o encosto, não prenda os cintos de segurança.  

ATENÇÃO: 

● Ao rebater, deve retirar o que estiver em cima do banco traseiro, ou não poderá ser totalmente 

rebatido e poderá danificá-lo. 
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● Se os encostos dos bancos dianteiros estiverem demasiado inclinados, ou se os bancos dianteiros 

deslizarem excessivamente para trás, ou se os encostos de cabeça do banco traseiro não estiverem 

na posição mais baixa, os bancos traseiros não poderão rebater ou poderão ser danificados. 

Arrumação no compartimento do motor 

Pode colocar o Kit de reparação de pneus e outros itens de baixa frequência de utilização no 

compartimento do motor. Abra a porta do condutor e puxe a alavanca do compartimento do motor para 

desbloqueá-lo. 

Pressione o parafuso de mola no capot para a esquerda, solte-o do mecanismo de bloqueio e levante o 

capot. 

Depois de colocar os itens, feche o capot e pressione-o com força para bloqueá-lo. 

ATENÇÃO: O compartimento do motor pode acomodar artigos até 15 kg. 
 

Funcionamento da porta da bagageira 

Funcionamento do botão da porta da bagageira 
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Com o veículo parado, pressione o botão da porta da bagageira suavemente e a porta da bagageira 

elétrica abre automaticamente. Quando aproxima a chave inteligente da porta da bagageira, o veículo 

destranca automaticamente. Depois de a porta da bagageira elétrica se ter movido para a posição 

definida, prima o botão novamente para fechar automaticamente a porta. 

Funcionamento da chave inteligente 

Com o veículo parado, prima sem soltar o botão de abertura da porta da bagageira  na chave 

inteligente e esta destranca e abre. 

Reposição da posição da porta da bagageira 

Se for bloqueada manualmente quando a porta da bagageira elétrica estiver a abrir, irá parar onde for 

bloqueada. Nesta altura, se premir o botão da porta da bagageira uma vez, a porta continua a abrir; se 

premir o botão durante mais tempo, o veículo emite um sinal sonoro que indica que a memória da 

porta da bagageira foi definida com êxito. 

Porta da bagageira ativada pelo pé 

Se tiver as mãos ocupadas ou não conseguir utilizar o comando à distância, pode passar o pé por baixo 

do para-choques traseiro para abrir a porta da bagageira. Para tal, tem de ter a chave inteligente 

consigo, por ex. no bolso. 

CAMINHO: Vehicle control - Door windows - Foot activated lift gate release feature 
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Ao colocar-se a meio do para-choques traseiro e a 1,5 m do mesmo, levante o pé, aproxime-o do para-

choques e estenda-o a, pelo menos, 10 cm do para-choques traseiro. Depois recolha o pé rapidamente 

e a porta da bagageira abre. Como o seu corpo está próximo do alcance de abertura da porta da 

bagageira, dê um passo atrás para evitar ferimentos acidentais ao abrir a porta da bagageira. 

Se a porta da bagageira for aberta com frequência ou se o seu pé permanecer durante mais tempo ou não 

se mover na amplitude necessária, a função de abertura da porta da bagageira com o pé pode não 

funcionar normalmente. Se a função de abertura da porta da bagageira com o pé não responder, 

recomendamos que aguarde 30 segundos e tente novamente mais tarde ou utilize outros métodos para 

abrir a porta da bagageira. 

AVISO: 

● Tenha cuidado ao acionar a porta da bagageira elétrica. Existe risco de ferimentos, especialmente 

para crianças. Observe o movimento da porta da bagageira ao abrir e fechar. Certifique-se de que 

nada fica preso na porta da bagageira e que ninguém está no raio de alcance da mesma. 

● Não permita que as crianças acionem a porta da bagageira. 

● A zona anti-aperto apenas está limitada à extremidade exterior da chapa metálica da porta da 

bagageira, e não existe nenhuma faixa anti-aperto na parte lateral da porta. Não toque com as mãos 

enquanto a porta da bagageira elétrica estiver a levantar e a baixar. 
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● Antes de abrir a porta da bagageira, deve remover o gelo, neve e outros itens na superfície para 

evitar o fecho repentino depois de aberta. 

● Ao abrir ou fechar a porta da bagageira, certifique-se de que não existe obstrução na amplitude de 

abertura ou fecho, de modo a evitar bater em ou prender objetos ao abrir ou fechar. 

● Não conduza com a porta da bagageira aberta. 

● Evite tocar na porta da bagageira com a mão enquanto abre. 

● Se o para-choques traseiro estiver coberto com neve, gelo ou outros itens, a função de abertura da 

porta com o pé pode não funcionar normalmente. Recomendamos que o limpe regularmente. 

● A função de abertura da porta da bagageira com o pé pode não funcionar corretamente próximo de 

torres de TV, centrais elétricas, estações de serviço, estações de rádio, aeroportos, ecrãs de grandes 

dimensões ou outros ambientes com elevada interferência eletromagnética. 

ATENÇÃO: 

● Se o veículo estiver parado e a porta da bagageira for aberta com o pé, tem de ter a chave 

inteligente consigo. 

● A função de porta da bagageira ativada pelo pé tem um alcance efetivo de 0,5 m a partir do centro 

da parte traseira do veículo. 

● Não passe o pé por baixo do para-choques traseiro nem mantenha o pé demasiado próximo do 

mesmo; caso contrário, a porta pode não abrir. 

Abertura remota 

Para abrir a porta da bagageira para receber uma entrega expresso quando está próximo ou ao redor 

do veículo, pode destrancar a porta através da aplicação. Depois de destrancar, a porta da bagageira 

tem de ser aberta à mão no espaço de 30 segundos para concluir a abertura remota. 

ATENÇÃO: Ao abrir ou fechar a porta da bagageira, deve prestar especial atenção à segurança do 

ambiente circundante, de modo a evitar bater noutras pessoas ou em obstáculos ao abrir, ou entalar 

ou ferir outras pessoas ao fechar. 
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Iluminação interior 

Luzes interiores e de leitura 
 

 

 
Luz de leitura dianteira 

 

 
Luz interior 

 

 
B-Call 

 

 
E-Call 

 

 Luzes de emergência 

 

 
Câmara de biomonitorização 
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Toque na superfície da luz de leitura para acendê-la; toque novamente para apagá-la. A luz interior não 

pode ser diretamente ativada por toque, mas acende e apaga juntamente com a luz de leitura. 

Quando a porta está aberta, todas as luzes de leitura e interiores acendem. A função pode ser 

configurada no ecrã da consola. 

CAMINHO: Vehicle control - Lighting - Lamp roof mounted and door servo switch 

Luz da bagageira 

Quando abre a porta da bagageira, a luz da bagageira acende automaticamente para poder colocar os 

artigos; quando fecha a porta da bagageira, a luz apaga-se automaticamente. 
 

NOTA: Se a porta da bagageira não for fechada, a luz da bagageira permanece acesa durante 15 

minutos e, em seguida, apaga-se automaticamente. 
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Habitáculo 



Habitáculo dianteiro 

Regulação do banco do passageiro dianteiro 
 

 

O banco do passageiro dianteiro pode ser regulado eletricamente em 4 direções, incluindo: 

● Regulação longitudinal: desloque o botão (1) para trás ou para a frente para regular o banco 

longitudinalmente. 

● Regulação do ângulo do encosto: desloque o regulador (2) para trás ou para a frente para regular o 

ângulo do encosto do banco. 

ATENÇÃO: Ao regular os bancos, não coloque nada por baixo para evitar dificultar a regulação 

normal e o funcionamento do banco. 

AVISO: 

● Ao conduzir, deve sentar-se corretamente numa posição vertical. 

● Não deve sentar-se sobre o encosto. 

● Não permita que os passageiros se levantem ou desloquem entre bancos, caso contrário, podem 

ferir-se gravemente em caso de travagem de emergência ou colisão. 
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● Não recline o banco em excesso; caso contrário, haverá um forte impacto na eficácia da segurança 

do cinto de segurança e do airbag. 

● Tome cuidado ao regular o banco do passageiro dianteiro para não entalar os passageiros no banco traseiro. 

● Não coloque quaisquer objetos por baixo dos bancos dianteiros. Podem ferir os passageiros ao 

travar bruscamente ou em caso de acidente. 

Encostos de cabeça 

Os encostos de cabeça dos bancos do condutor e do passageiro dianteiro não são ajustáveis, mas 

podem ser retirados e recolocados. Prima sem soltar o botão por baixo do encosto de cabeça e puxe-o 

para cima para retirá-lo; pressione o encosto de cabeça para baixo até ouvir um “clique”, que indica que 

o encosto de cabeça está bloqueado e fixo para concluir a instalação. 

AVISO: 

● Nunca conduza sem um encosto de cabeça. 

● O encosto de cabeça é uma parte importante para proteger o seu pescoço, não o retire; não adicione 

nada entre o encosto de cabeça e o encosto do banco, nem pendure nenhum item adicional na 

articulação do encosto de cabeça. 

Habitáculo dianteiro 
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O seu dispositivo móvel não pode ser carregado através da interface USB antes de ativar o veículo ao 

pressionar o pedal do travão. Ligue as extremidades corretas do cabo de carregamento à interface USB 

e ao dispositivo, coloque o dispositivo móvel na caixa de arrumação e este começará a carregar. A 

interface de alimentação de 12 V pode ser utilizada como interface de alimentação para outro 

equipamento de bordo, tal como uma bomba de ar. 

NOTA: A tensão de saída da interface de alimentação é de 12 V e a potência máxima de saída é de 120 

W. Não utilize nenhum equipamento elétrico de bordo que exceda a potência máxima. 
 

 

1. Interface USB 2. Armazenamento 3. Interface de alimentação de 

12 V 

Se o veículo estiver equipado com a função de carregamento sem fios, pressione o pedal do travão e 

coloque o dispositivo móvel que suporta carregamento sem fios na caixa de arrumação para iniciar o 

carregamento. 

Palas de sol 

Existem palas de sol ajustáveis à frente dos bancos do condutor e passageiro dianteiro. 

Se a condução for afetada por luz intensa, pode abrir a pala de sol para bloqueá-la. Se precisar de 

utilizar o espelho de cortesia, deslize a tampa de proteção e o espelho acende automaticamente. 
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1. Palas de sol 2. Espelho de cortesia 3. Luz 

Habitáculo traseiro 
Ajuste do encosto de cabeça do banco traseiro 
Prima sem soltar o botão por baixo do encosto de cabeça, puxe e pressione para ajustar o encosto para 

cima e para baixo para colocá-lo na posição pretendida. Se ouvir um clique, isso indica que o encosto 

foi ajustado com êxito. 

Ao ajustar o encosto, posicione a secção central mais acima do que o topo da sua cabeça para obter 

um apoio eficaz. Isto permite que funcione em conjunto com o cinto de segurança e o airbag para uma 

proteção fiável. Em caso de acidente, o seu pescoço será protegido contra ferimentos graves. 

ATENÇÃO: 

● Regule a altura do encosto corretamente, de acordo com a sua altura, para obter uma proteção ideal. 

Terá também de utilizar o cinto de segurança corretamente. Se a postura do seu banco não estiver 

correta, poderá provocar consequências graves. 
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● Pressione o encosto para baixo para garantir que está bloqueado no devido lugar; não prenda nada 

na articulação do encosto. 

● Nunca conduza sem o encosto de cabeça. 
 

Condução confortável para os passageiros traseiros 
 

 

1. Saída de ar condicionado de abrir 2. Interface USB 
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Os bancos traseiros estão equipados com uma interface USB para que os passageiros nos bancos 

traseiros carreguem os seus dispositivos móveis. Estão também equipados com saídas de ar 

condicionado que podem ser abertas ou fechadas de acordo com as necessidades pessoais dos 

passageiros traseiros. 

Cadeiras para crianças 
Cadeiras para crianças 

Classificação das cadeiras para crianças 

AVISO: Apenas podem ser utilizadas cadeiras que tenham obtido aprovação oficial, que sejam 

adequadas para crianças e estejam em conformidade com a norma ECE R44 ou ECE R129. 

A norma ECE R44 ou ECE R129 das Nações Unidas categoriza os sistemas de proteção das cadeiras para 

crianças em cinco “grupos de peso”: 
 

Grupo Peso 

0 Até aos 10 kg 

0+ Até aos 13 kg 

1 9 kg aos 18 kg 

2 15 kg aos 25 kg 

3 22 kg aos 36 kg 

NOTA: As crianças menores de 12 anos ou com menos de 1,5 m de altura têm de utilizar cadeiras para 

crianças quando o veículo está em movimento. Nunca permita o transporte de crianças no veículo sem 

cadeiras para crianças. 

Cadeiras para crianças do grupo 0 e 0+ 

NOTA: Cadeiras de segurança para crianças adequadas juntamente com a utilização correta dos cintos 

de segurança fornecem proteção para os seus filhos! 

Cadeira para criança do grupo 0 ou 0+ virada para trás, instalada no banco traseiro do veículo: 
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Recomendamos que sejam utilizadas cadeiras que reclinem completamente para crianças com menos 

de 9 meses e menos de 10 kg, ou com menos de 18 meses e menos de 13 kg. 

NOTA: Ao instalar ou utilizar uma cadeira de segurança para criança, certifique-se de que segue as 

regras e regulamentos locais, as instruções dos fabricantes, bem como a Instrução importante sobre 

segurança ao utilizar cadeiras para crianças, neste capítulo. 

AVISO: 

● É estritamente proibido instalar uma cadeira para criança virada para trás no banco do passageiro 

dianteiro, se o airbag do passageiro dianteiro estiver ativado. 

● Instale as cadeiras para crianças viradas para trás apenas nos bancos dianteiros com o airbag do 

passageiro dianteiro desativado ou nos bancos traseiros do veículo. 

Cadeira de segurança para crianças do grupo 1 

AVISO: Cadeiras de segurança para crianças adequadas juntamente com a utilização correta dos cintos 

de segurança fornecem proteção para os seus filhos! 

Cadeira para criança do grupo 1 virada para a frente com mesa de segurança, instalada no banco traseiro do 

veículo: 
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Recomendamos a utilização de cadeiras de segurança viradas para a frente ou cadeiras com mesa de 

segurança para crianças com 9 a 18 kg e com menos de 4 anos. 
 

ATENÇÃO: Ao instalar ou utilizar uma cadeira de segurança para criança, certifique-se de que segue as 

regras e regulamentos locais, as instruções dos fabricantes, bem como a instrução importante sobre 

segurança ao utilizar cadeiras de segurança para crianças, neste capítulo. 

AVISO: 

● É estritamente proibido instalar uma cadeira para criança virada para trás no banco do passageiro 

dianteiro, se o airbag do passageiro dianteiro estiver ativado. 

● Instale as cadeiras para crianças viradas para trás nos bancos dianteiros apenas quando o airbag do 

passageiro dianteiro estiver desativado ou nos bancos traseiros do veículo. 

Cadeira para crianças do grupo 2 

AVISO: Cadeiras de segurança para crianças adequadas juntamente com a utilização correta dos cintos de 

segurança fornecem proteção para os seus filhos! 

Cadeira para criança do grupo 2 virada para a frente, instalada no banco traseiro do veículo: 

Recomendamos a utilização de cadeiras viradas para a frente para crianças com 15 a 25 kg e com menos de 

7 anos. 
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O cinto diagonal deve assentar sobre o ombro e peito da criança, e não deve ser colocada por trás das 

costas ou por baixo do braço. A correia da cintura deve ficar bem justa nas coxas da criança. 

ATENÇÃO: Ao instalar ou utilizar uma cadeira de segurança para criança, certifique-se de que segue as 

regras e regulamentos locais, as instruções dos fabricantes, bem como a Instrução importante sobre 

segurança ao utilizar cadeiras para crianças, neste capítulo. 

Cadeira para crianças do grupo 3 

AVISO: Cadeiras de segurança para crianças adequadas juntamente com a utilização correta dos cintos 

de segurança fornecem proteção para os seus filhos! 

Cadeira para criança do grupo 3 virada para a frente, instalada no banco traseiro do veículo: 

Recomendamos a utilização de uma cadeira de segurança para criança ou um banco elevatório para 

crianças com 22 a 36 kg, mais de 7 anos e com uma altura inferior a 1,5 m. 

A correia diagonal deve assentar sobre o ombro e peito da criança, e não deve ser colocada por trás 

das costas ou por baixo do braço. A correia da cintura deve ficar bem justa nas coxas da criança. 
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NOTA: Ao instalar ou utilizar uma cadeira de segurança para criança, certifique-se de que segue as 

regras e regulamentos locais, as instruções dos fabricantes, bem como a Instrução importante sobre 

segurança ao utilizar cadeiras para crianças, neste capítulo. 
 

Instrução importante sobre a utilização de cadeiras de segurança para crianças 

A utilização correta das cadeiras de segurança para crianças pode diminuir significativamente o risco de 

ferimentos na criança! Ao utilizar uma cadeira de segurança para crianças, preste atenção ao seguinte: 

● As crianças devem sentar-se nas cadeiras de segurança na posição correta com os cintos de segurança apertados. 

● Os cintos de segurança não devem estar torcidos. 

● O local mais seguro para as cadeiras de segurança são os bancos traseiros, junto a um vidro. 

● É estritamente proibido transportar uma criança sem a proteção de segurança adequada. 

● Cada cadeira de segurança apenas pode acomodar uma criança. 

● É estritamente proibido segurar o seu filho nos braços ao circular num veículo. 

● Certifique-se de que não existem objetos rígidos ou afiados na cadeira de segurança; estes objetos 

podem magoá-la em caso de acidente de trânsito. 

● A cadeira de segurança deve ser montada no assento do banco traseiro. Não é permitido fixá-la no 

banco traseiro com o assento do banco rebatido. 
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● As crianças transportadas em cadeiras de segurança requerem mesmo assim a supervisão de um 

adulto. Nunca deixe a criança sozinha no veículo. 

● Se tiver instalado uma cadeira virada para trás no banco traseiro, o banco da frente deve ser 

deslocado para a frente em conformidade. Se tiver instalado uma cadeira virada para a frente no 

banco traseiro, o encosto de cabeça do banco traseiro deve ser ajustado ou removido. 

● É estritamente proibido transportar crianças em pé ou de joelhos. Em caso de acidente de trânsito, as 

crianças podem ser projetadas, conduzindo a ferimentos graves ou fatais nelas próprias ou noutros 

ocupantes do veículo. 

● Deve seguir as instruções do fabricante das cadeiras de segurança para crianças relativamente à 

utilização correta dos cintos de segurança. A utilização correta dos cintos de segurança permite às 

cadeiras de segurança oferecer a máxima proteção. 

● Em caso de colisão ou travagem de emergência, uma cadeira de segurança incorretamente instalada 

pode mover-se e provocar ferimentos noutros ocupantes do veículo. Uma cadeira de segurança para 

crianças deve ser corretamente instalada no veículo mesmo quando não está a ser utilizada. 

● Quando sentadas nas cadeiras para crianças, as crianças não devem inclinar a cabeça ou o corpo 

contra as portas do veículo, a parte lateral dos bancos do veículo, os pilares ou os apoios do 

tejadilho. Em caso de acidente, os airbags laterais ou os airbags de cortina laterais podem disparar 

destes locais e aumentar o risco de ferimentos. 

● Um sistema de segurança para crianças usado deve ser substituído após um acidente. 
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Desativar o airbag do passageiro dianteiro 

Se uma criança estiver no banco dianteiro, mesmo utilizando uma cadeira de segurança, desative o 

airbag do banco do passageiro dianteiro para evitar que o mesmo provoque ferimentos na criança em 

caso de colisão. 

NOTA: Os bancos traseiros são o local preferencial para as cadeiras de segurança para crianças. 

No canto inferior direito do painel de controlo, existe uma indicação do estado do interruptor do 

airbag do passageiro dianteiro: 
 

 

 
 

 
 

PASSENGER 

AIRBAG ON 

Quando o interruptor do airbag do 

passageiro dianteiro está ligado (ON) 

e o airbag está ativado, não pode ser 

instalada uma cadeira para crianças 

no banco do passageiro dianteiro; 

 

 

 

 

 

2 
 
 
PASSENGER 

AIRBAG OFF 

 
Quando o interruptor do airbag do 

passageiro dianteiro está desligado 

(OFF), o airbag está desativado. 

Pode desativar o airbag do passageiro no painel de controlo. 
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CAMINHO: Vehicle control-Safe & comfortable-Passenger AIRBAG 
 

AVISO: 

● Em circunstâncias especiais, se precisar de instalar uma cadeira de segurança para crianças virada 

para trás no banco do passageiro dianteiro, certifique-se de que desativa o airbag do passageiro 

dianteiro, caso contrário, podem ocorrer riscos fatais! 
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● Se a cadeira de segurança instalada no banco do passageiro dianteiro já não estiver a ser utilizada, deve 

ativar imediatamente o airbag do passageiro dianteiro, para garantir que a função de proteção do airbag 

pode ser retomada. 

NOTA: Todos os outros airbags permanecem ativados mesmo que o airbag do passageiro dianteiro tenha 

sido desativado. 

Instalar uma cadeira para crianças 

Apenas deve utilizar cadeiras de segurança que obtiveram aprovação oficial e são adequadas para crianças. As 

crianças com mais de 1,35 m de altura podem utilizar diretamente os cintos de segurança. As cadeiras de 

segurança para crianças devem cumprir as regras, regulamentos e normas relevantes. 

A tabela apresenta uma recomendação dos tamanhos e grupos etários das crianças que necessitam de 

cadeiras de segurança. NOTA: Leia sempre a secção do manual do proprietário sobre a instalação de uma 

cadeira para crianças antes de instalar uma no veículo.  

Tipos permitidos de cadeiras para crianças 

As recomendações de tipo de cadeiras para crianças são as seguintes: 

● Cadeiras universais instaladas com o cinto de segurança de três pontos do veículo. 

● Cadeiras ISOFIX, instaladas com suportes especiais no banco traseiro esquerdo ou direito. 

● Cadeiras i-Size, instaladas com base na fixação ISOFIX no banco traseiro esquerdo ou direito. 

Instalar cadeiras para crianças 

ATENÇÃO: Ao instalar/desinstalar a cadeira para crianças, siga sempre as instruções do fabricante da cadeira 

de segurança e do fabricante do veículo. 

NOTA: Os bancos traseiros são o local preferencial para as cadeiras de segurança para crianças. Fixação com o 

cinto de segurança de três pontos do veículo. 

Depois de instalar a cadeira de segurança no banco traseiro, cruze o cinto de segurança sobre a cadeira e 

aperte-o. Certifique-se de que o cinto de segurança está plano e não está torcido, puxe o cinto de segurança 

para garantir que está bem apertado e não pode ser retirado. 

Fixação da cadeira ISOFIX/i-Size 
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1. Encaixe os conectores ISOFIX em forma de cone nos anéis de ancoragem localizados entre o assento e 

o encosto do banco. 

2. Empurre as barras de ancoragem da cadeira de segurança nos conectores instalados até ouvir um 

“clique”. 

3. Puxe a cadeira de segurança para verificar que está corretamente instalada. Fixação nos tirantes 

superiores 

Os tirantes superiores são pontos de fixação adicionais na parte de trás do encosto do banco. 

Se o veículo estiver equipado com pontos de fixação para os sistemas ISOFIX ou i-Size, que podem ser 

encontrados de cada lado do banco traseiro, pode instalar a cadeira de segurança no banco traseiro. 

1. Fixe a base da cadeira de segurança ao ponto de fixação ISOFIX ou i-Size na parte inferior do banco do 

veículo; deverá ouvir um “clique”. 

2. Cruze a correia do tirante superior da cadeira de segurança pela parte de trás do encosto de cabeça e 

fixe-a ao ponto de fixação no dispositivo de segurança que pode encontrar na parte superior do banco 

traseiro. Aperte a correia. 

3. Puxe a cadeira de segurança para verificar se está instalada com segurança. 

Para obter instruções de instalação detalhadas, consulte o manual do utilizador fornecido com a cadeira 

de segurança. 
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Os pontos de fixação “ISOFIX” também podem ser readaptados ao veículo mais tarde.  

AVISO: 

● Os anéis de ancoragem são especialmente desenvolvidos para as cadeiras de segurança ISOFIX. Os 

sistemas de retenção para crianças (CRF) só devem ser utilizados para cadeiras de segurança ISOFIX. 

Não fixe outros tipos de cadeiras de segurança, cintos de segurança ou objetos aos anéis de 

ancoragem, uma vez que podem levar a ferimentos fatais! 

● Ao instalar/desinstalar a cadeira, siga sempre as instruções do fabricante da cadeira de segurança e 

do fabricante do veículo. O funcionamento incorreto pode levar a ferimentos às crianças ou a outros 

ocupantes. 

● Atualmente, as cadeiras para crianças ISOFIX podem ser utilizadas para crianças com 9 kg~18 kg e 

idades aproximadas de 9 meses a 4 anos. 

São permitidas opções para fixar uma cadeira para crianças, universal com o cinto de 

segurança de três pontos do veículo. 
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Peso 

Banco dianteiro (com 

airbag desativado, apenas 

cadeiras para crianças 

viradas para trás) 

Banco dianteiro (com 

airbag ativado, apenas 

cadeiras para crianças 

viradas para a frente) 

 

Bancos 

traseiros 

exteriores 

 

Bancos 

traseiros 

centrais 

Grupo 0 

Máx. 10 kg 

 
U 

 
X 

 
U 

 
U 

Grupo 0+ 

Máx. 13 kg 

 
U 

 
X 

 
U 

 
U 

Grupo 1 

9 aos 18 kg 

 
U 

 
X 

 
U 

 
U 

Grupo 2 

15 aos 25 kg 

 
U 

 
UF 

 
U 

 
U 

Grupo 3 

22 aos 36 kg 

 
U 

 
UF 

 
U 

 
U 

 

● U: adequado para sistemas de retenção universais aprovados para utilização neste grupo de peso. 

● UF: adequado para cadeiras viradas para a frente aprovadas universalmente. 

● X: a cadeira não é adequada para crianças neste grupo de peso.  

AVISO: 

● Nunca utilize uma cadeira virada para trás no banco do passageiro dianteiro, se o airbag estiver 

ativado. Poderá provocar ferimentos graves! 

● Instale as cadeiras viradas para trás apenas nos bancos dianteiros com o airbag do passageiro 

dianteiro desativado ou nos bancos traseiros do veículo. 

Opções permitidas para fixar uma cadeira para crianças ISOFIX/i-Size 
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Grupo de peso 

Posições da cadeira 

À frente Parte traseira 

esquerda 

Parte traseira 

direita 

Parte traseira ao 

centro 

Grupo 0 

até aos 10 kg 

 
X 

 
U 

 
U 

 
X 

Grupo 0+ 

até aos 13 kg 

 
X 

 
U 

 
U 

 
X 

Grupo I 

9 kg aos 18 kg 

 
X 

 
U 

 
U 

 
X 

Grupo II 

15 kg aos 25 kg 

 
X 

 
U 

 
U 

 
X 

Grupo III 

22 kg aos 36 kg 

 
X 

 
U 

 
U 

 
X 

 

● U: adequado para cadeiras que são aprovadas universalmente neste grupo de peso; 

● X: a posição da cadeira não é adequada para cadeiras neste grupo de peso.  

NOTA: 

● Leia com atenção o manual do proprietário antes de instalar a cadeira de segurança para garantir que 

esta pode ser instalada no seu veículo. 

● Consoante as propriedades da cadeira, uma cadeira de segurança pode ser instalada utilizando as fixações 

ISOFIX/I-size ou os cintos de segurança, e aconselhamo-lo a utilizar ISOFIX/I-size, se possível. 

Informações sobre a adequação da instalação do sistema de segurança para crianças 

para várias posições ISOFIX 
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Grupo de peso 

 
Classe de tamanho 

ISOFIX 

 
Retenção (CRF) 

Posições ISOFIX do veículo 

Parte traseira 

esquerda 

Parte traseira 

direita 

 
Babycoque 

F ISO/L1 X X 

G ISO/L2 X X 

Grupo 0 

até aos 10 kg 
 

E 

 
ISO/R1 

 
U 

 
U 

 
Grupo 0+ 

até 13 kg 

E ISO/R1 U U 

D ISO/R2 U U 

C ISO/R3 U U 

 

 

Grupo I 

9 kg aos 18 kg 

D ISO/R2 U U 

C ISO/R3 U U 

B ISO/F2 IUF IUF 

B1 ISO/F2X IUF IUF 

A ISO/F3 IUF IUF 

 

● IUF: adequado para cadeiras ISOFIX viradas para a frente que são aprovadas universalmente neste grupo de 

peso; 

● X: a posição ISOFIX não é adequada para cadeiras ISOFIX neste grupo de peso e/ou classe de tamanho; 

● U: adequado para cadeiras que são aprovadas universalmente neste grupo de peso; 

As cadeiras para crianças universais e semi-universais são classificadas nas classes de tamanho ISOFIX A 

G. Esta informação está disponível para cadeiras que utilizem o sistema de fixação ISOFIX. 

Veículos de 5 lugares 
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Grupo de peso Banco do passageiro dianteiro Banco traseiro 

0,0+ U* U++ 

1 U* U++ 

2 U* U 

3 U* U 
 

● U: categoria universal. 

● U*: ajuste o ângulo do encosto do banco do passageiro dianteiro para a posição mais vertical para 

que fique completamente encostado à cadeira para crianças. 

● U++: o banco traseiro pode ser equipado com pontos de fixação ISOFIX. 

AVISO: 

● Quando se encontra no veículo, a criança deve utilizar um sistema de segurança para crianças 

adequado para a sua idade, peso e altura. 

● É estritamente proibido instalar uma cadeira para criança virada para trás no banco do passageiro 

dianteiro, se o airbag do passageiro dianteiro estiver ativado, pois podem ocorrer riscos fatais! Se 

tiver de colocar uma criança no banco do passageiro dianteiro, o airbag tem de ser desativado. 

● Deve seguir sempre as informações e avisos apresentados no capítulo Segurança para crianças nos 

veículos, bem como o manual de instruções do fabricante da cadeira. 

● Ao fixar cadeiras de segurança do grupo 0, 0+ e 1, o mecanismo de bloqueio do retrator do banco 

tem de ser ativado! O cinto de segurança de 3 pontos deve ser corretamente bloqueado para manter 

a cadeira no devido lugar. O cinto de segurança bloqueado garante que a cadeira de segurança fica 

corretamente instalada no veículo. 

ATENÇÃO: 

● No processo de instalação de cadeiras de segurança, se existir algum contacto entre a cadeira de 

segurança ou as pernas da criança e o banco dianteiro, o banco pode mover-se para a frente. 

● Se o encosto de cabeça tocar na cadeira de segurança, terá de o retirar. 
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● No processo de instalação da correia de ajuste, pode desmontar o encosto de cabeça, se necessário, 

e remover a cobertura para garantir que a correia pode ser utilizada sem problemas. 

Cadeiras para crianças i-Size 

A tabela apresenta recomendações para os tipos de cadeiras i-Size que se adequam a determinadas 

posições e tamanhos da criança. 

A cadeira para crianças tem de ser aprovada de acordo com a norma UN R129. 

NOTA: Leia sempre a secção do manual do proprietário sobre a instalação de uma cadeira para crianças antes de 

instalar uma no veículo. 
 

 

Tipo de cadeira 

para crianças 

Banco dianteiro (com 

airbag desativado, apenas 

cadeiras para crianças 

viradas para trás) 

Banco dianteiro (com 

airbag ativado, apenas 

cadeiras para crianças 

viradas para a frente) 

 

Bancos 

traseiros 

exteriores 

 

Bancos 

traseiros 

centrais 

Cadeiras para 

crianças i-Size 

X X i-U X 

● i-U: adequado para cadeira universal i-Size, virada para a frente e virada para trás; 

● X: não adequado para cadeiras aprovadas universalmente. 

Exemplo de informações detalhadas, por ex. para fabricantes de sistemas de segurança para crianças: 

Esta tabela apresenta informações técnicas especificamente destinadas a, por ex. fabricantes de 

sistemas de segurança para crianças e a tradução para os idiomas nacionais não é necessária. 
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Número da posição da cadeira 3 4 5 6 

Posição da cadeira adequada para cintos de segurança 

universais (sim/não) 

 
sim 

 
sim 

Posição da cadeira i-Size (sim/não) 
 

sim 
 

sim 

Posição da cadeira adequada para fixação lateral (L1/L2) 
 

sim 
 

sim 

Maior fixação adequada virada para trás (R1/R2/R2X/R3) 
 

sim 
 

sim 

Maior fixação adequada virada para a frente 

(F1/F2/F2X/F3) 

 
sim 

 
sim 

Maior fixação adequada para banco elevatório (B2/B3) 
 

sim 
 

sim 

 

1. Adicionar informações para cada posição de cadeira não i-Size compatível com um pé de apoio, 

conforme descrito neste regulamento. 

2. Adicionar informações para cada posição de cadeira equipada com fixadores ISOFIX inferiores, mas 

sem tirante superior, de acordo com este regulamento. 

3. Adicionar informações se os fechos dos cintos de segurança para adultos estiverem localizados 

lateralmente entre ambos os fixadores ISOFIX inferiores. 

NOTA: A orientação é o sentido normal da marcha; as colunas para as posições da cadeira não 

disponíveis num veículo podem ser eliminadas. 

A numeração das posições da cadeira deve ser realizada com base na definição seguinte. 
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Número da cadeira Posição no veículo 

1 À frente à esquerda 

2 À frente ao centro 

3 À frente à direita 

4 2ª fila à esquerda 

5 2ª fila ao centro 

6 2ª fila à direita 

7 3ª fila à esquerda 

8 3ª fila ao centro 

9 3ª fila à direita 

 

As informações sobre o número da posição da cadeira podem ser fornecidas através de uma 

tabela, desenhos ou pictogramas. 

Cadeiras de segurança recomendadas 

Recomendamos as seguintes cadeiras de segurança: 
 

Grupo CRS 

0+ Maxi Cosi Cabriofix 

1 Römer Duo Plus 

2 Römer KidFix Ⅱ / Graco Junior 

3 Römer KidFix Ⅱ / Graco Junior 

Maxi Cosi Cabriofix / Römer Duo Plus: 
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KIDFIX Ⅱ / Graco: 
 

Guia de segurança do veículo para crianças 

As estatísticas dos acidentes de trânsito demonstraram que as crianças estão mais seguras se estiverem 

sentadas nos bancos traseiros do veículo. 
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As crianças com menos de 12 anos ou 1,5 m de altura têm de utilizar cadeiras para crianças. Nunca 

permita o transporte de crianças no veículo sem cadeiras para crianças. 

Os dispositivos de proteção adicionais, tais como cadeiras de segurança ou cintos de segurança especiais 

devem ser utilizados de acordo com a idade, a altura e o peso da criança. Por razões de segurança, a 

cadeira de segurança para crianças deve ser instalada no banco atrás do banco do passageiro dianteiro. 

A física envolvida nos acidentes de trânsito também se aplica a crianças. Ao contrário dos adultos, os 

ossos e músculos da criança ainda não estão totalmente desenvolvidos, deixando-os mais vulneráveis a 

ferimentos. Para diminuir estes riscos, é aconselhável que as crianças apenas sejam transportadas em 

cadeiras de segurança. 

AVISO: Apenas podem ser utilizadas cadeiras que tenham obtido aprovação oficial, que sejam adequadas 

para crianças e estejam em conformidade com a norma ECE R44 ou ECE R129. 

ATENÇÃO: Ao instalar ou utilizar uma cadeira de segurança, certifique-se de que segue as regras e 

regulamentos locais, bem como as instruções dos fabricantes das cadeiras. 

Instruções e avisos de segurança importantes para a utilização de cadeiras de segurança  

AVISO: 

● A utilização correta das cadeiras pode diminuir significativamente o risco de ferimentos na criança! 

● Todos os ocupantes (especialmente as crianças) devem ter sempre os cintos de segurança apertados 

quando o veículo está em movimento. 

● Não é seguro que crianças com menos de 1,5 m de altura utilizem cintos de segurança para adultos 

quando não estiverem sentadas nas cadeiras de segurança, pois podem ferir-se no pescoço e abdómen. 

● É estritamente proibido segurar o seu filho (incluindo bebés) nos braços ao circular num veículo. 

● A cadeira de segurança adequada oferece proteção para o seu filho. 

● Cada cadeira de segurança apenas pode acomodar uma criança. 

● As crianças transportadas em cadeiras de segurança requerem mesmo assim a supervisão de um adulto. 

Nunca deixe a criança sozinha no veículo. 

● É estritamente proibido permitir que o seu filho viaje no veículo sem proteção de segurança. 
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● É estritamente proibido transportar crianças em pé ou sentadas sobre os joelhos quando o veículo 

está em movimento. Em caso de acidente de trânsito, as crianças podem ser projetadas, conduzindo 

a ferimentos nelas próprias ou noutros ocupantes do veículo. 

● Se a posição sentada da criança for incorreta, ou se a criança estiver inclinada para a frente com o 

veículo em movimento, os riscos de ferimentos podem aumentar em caso de acidente. Preste 

especial atenção quando a criança estiver sentada no banco do passageiro dianteiro, uma vez que os 

airbags podem disparar em colisões, o que pode provocar ferimentos na criança ou morte. 

● Deve seguir as instruções do fabricante das cadeiras de segurança para crianças relativamente à 

utilização correta dos cintos de segurança. A utilização correta dos cintos de segurança permite às 

cadeiras de segurança oferecer a máxima proteção. 

● É estritamente proibido instalar uma cadeira para criança virada para trás no banco do passageiro 

dianteiro, se o airbag estiver ativado. 

● Deve ter cuidado se estiver a utilizar uma cadeira de segurança presa com os cintos de segurança 

existentes. Certifique-se de que os parafusos preenchem totalmente a rosca e que estão apertados 

ao binário recomendado, caso contrário, podem representar riscos fatais. Recomendamos vivamente 

que visite o seu Ponto de serviço autorizado Aiways para o processo de instalação. 
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Bloqueio de segurança para crianças na porta traseira 

O bloqueio de segurança para crianças deve estar ativado quando a criança se encontra no banco traseiro. 
 

 

Abra a porta traseira e desbloqueie o pino na direção da seta. Quando o bloqueio está ativado, não 

poderá abrir a porta traseira por dentro, evitando que a criança abra acidentalmente a porta traseira. Os 

bloqueios de segurança para crianças só existem nas portas traseiras, só pode ativá-los depois de abrir 

as portas. 

AVISO: 

● Quando o bloqueio de segurança está ativado, só pode abrir as portas traseiras a partir do exterior. 

Não deixe a criança sozinha no veículo, para evitar acidentes. 

● Ative sempre o bloqueio de segurança quando estiverem crianças sentadas nos bancos traseiros. 
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06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controlo de condução 



Regulação do banco 

Posições do banco 

Consulte as posições dos bancos dianteiros/traseiros e os ângulos do encosto nos detalhes seguintes: 

NOTA: As posições para a frente/trás do banco são expressas pela posição do ponto H (o ponto H é o 

ponto de ligação entre o seu tronco e a coxa, ou seja, o ponto da zona pélvica). Os dados na tabela são 

medidos sem carga. 
 

 

Posição e 

item 

Banco 

dianteiro 

Banco 

traseiro 

esquerdo direito esquerdo direito 

A（mm） 1368 1368 2292 2292 

B（mm） 365 365 360 360 

C（mm） 350 350 370 370 

α（°） 25 25 27 27 
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Regulação do banco do condutor 

A posição do banco do condutor deve garantir uma condução confortável e todos os dispositivos 

mecânicos e eletrónicos devem estar ao alcance do condutor. O encosto do banco não deve estar 

excessivamente reclinado. Os cintos de segurança fornecem uma melhor proteção quando é mantido 

um ângulo de 25° entre o encosto do banco e a posição vertical. 

O banco do condutor pode ser regulado eletricamente em 6 direções, incluindo: 

● Regulação longitudinal: desloque o botão (2) para trás ou para a frente para regular o banco 

longitudinalmente. 

● Regulação em altura: prima o botão (3) para cima ou para baixo para regular o banco para cima ou 

para baixo. 

● Regulação do ângulo do encosto: desloque o regulador (4) para trás ou para a frente para regular o 

ângulo do encosto. 

● Regulação da cintura: prima o botão (1) para ajustar para a frente/para trás a zona da cintura. 

ATENÇÃO: Ao regular os bancos, não coloque nada por baixo para evitar dificultar a regulação normal 

e o funcionamento do banco. 

AVISO: 

● Ao conduzir, deve sentar-se corretamente numa posição vertical. 

● Sente-se a um mínimo de 25 cm do volante para uma detonação segura do airbag. 
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● É proibido sentar-se no encosto. 

● Não permita que os passageiros se levantem ou desloquem entre bancos, caso contrário, podem ferir-se 

gravemente em caso de travagem de emergência ou colisão. 

● Não recline o banco em excesso; caso contrário, haverá um forte impacto na proteção do cinto de 

segurança e do airbag. 

● Tome cuidado ao regular o banco do condutor para não entalar os passageiros no banco traseiro. 

● Não coloque quaisquer objetos por baixo dos bancos dianteiros. Podem ferir os passageiros ao travar 

bruscamente ou em caso de acidente. 

● Os objetos na zona dos pés do condutor podem bloquear os pedais na travagem ou aceleração. 

Cinto de segurança 
AVISO: 

● O condutor e todos os passageiros devem apertar corretamente os seus cintos de segurança em todas as 

viagens. 

● O seu veículo está equipado com uma luz de aviso de cinto de segurança desligado (OFF)   para 

relembrá-lo que deve apertar o cinto de segurança durante a condução. 

● O condutor deve relembrar todos os passageiros para apertarem os cintos de segurança corretamente 

durante a condução. 

● Nunca desaperte o cinto de segurança durante a condução, mesmo que a viagem seja curta. 

● Nunca modifique ou retire nada dos sistemas de cintos de segurança ou airbag. 

Na maioria dos acidentes, os passageiros com os cintos de segurança corretamente apertados podem ser 

protegidos, enquanto os passageiros sem cinto de segurança podem ficar gravemente feridos! Nem todos 

os tipos de acidentes acionam os airbags e os airbags quando acionados fornecem apenas proteção 

adicional. 

Apertar o cinto de segurança 

Este veículo está equipado com cintos de segurança de 3 pontos. Utilize o cinto de segurança corretamente, 

do seguinte modo: 
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1. Ajuste o assento e encosto do banco adequadamente para uma condução confortável; puxe a 

lingueta metálica na parte superior do painel de revestimento lateral, puxe o cinto de segurança até 

ao comprimento adequado, cruze o cinto sobre o peito a partir do ombro, certificando-se de que 

um ombro e um braço ficam entre a correia do ombro e a correia da cintura, e prenda a lingueta 

metálica não torcida no fecho do cinto do outro lado do seu corpo. Se ouvir um "clique", o cinto de 

segurança está bloqueado. 

2. Puxe a correia do ombro e a correia da cintura, confirme que o cinto de segurança está bem 

apertado e não está torcido e ajuste-o para seu conforto. 

Desapertar o cinto de segurança 

Pressione o botão vermelho no fecho para desapertar o cinto de segurança e a lingueta metálica que 

irá retornar à sua posição original. 

AVISO: 

● O cinto de segurança deve ser corretamente apertado. Se estiver muito solto ou muito apertado, 

pode não funcionar conforme pretendido. 

● Se o cinto de segurança estiver torcido e com nós no painel de revestimento lateral, tem de puxar e 

segurar na lingueta metálica, puxar o cinto lentamente e com cuidado, alisar o cinto e deixá-lo 

enrolar até ao painel lateral. 
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● Cada cinto de segurança apenas pode ser utilizado por um passageiro; em particular, não partilhe um 

cinto de segurança com uma criança. 

● Não guie o cinto sobre objetos rígidos ou quebráveis nos bolsos da sua roupa. 

Instruções para os utilizadores dos cintos de segurança 
 

Certifique-se de que o cinto de segurança não é pressionado contra o seu pescoço ou abdómen; não 

coloque o cinto por trás de si ou debaixo do braço. 

Ao utilizar um cinto de segurança, coloque a correia da cintura o mais próximo possível da sua anca, mas 

nunca cruze sobre o abdómen; a correia do ombro deve passar pelo meio do ombro e cruzar pela frente 

do peito. Em caso de travagem de emergência ou colisão, a correia do ombro irá bloquear. Para garantir a 

máxima proteção, coloque sempre o cinto plano e próximo do corpo. 

As mulheres grávidas devem utilizar os cintos de segurança de 3 pontos corretamente e cruzar a correia 

do ombro sobre o peito; a correia da cintura deve ser cruzada na cintura o mais abaixo possível para 

encaixar debaixo do abdómen. As pessoas com deficiência devem utilizar os cintos de segurança 

corretamente durante a condução. Devem ser utilizadas medidas de proteção adequadas para crianças 

durante a condução; nunca segure as crianças ou bebés nos braços. 

Escolha dispositivos de proteção adequados para crianças, certificando-se de que são instalados e 

utilizados de acordo com as instruções do fabricante. Se a correia do ombro estiver demasiado próxima  
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do rosto ou pescoço de crianças mais velhas ao utilizarem o cinto de segurança de 3 pontos, escolha e utilize 

corretamente bancos elevatórios para crianças, de acordo com os regulamentos ou normas relevantes. 

Pré-tensor do cinto de segurança 

Em caso de impacto frontal, lateral ou traseiro, os cintos de segurança apertam imediatamente de modo a 

ficarem justos ao corpo. 

Mesmo que o pré-tensor do cinto de segurança tenha sido ativado, o cinto de segurança ainda desempenha 

uma função de proteção. Durante a condução, utilize sempre o cinto de segurança corretamente e contacte o 

Ponto de serviço autorizado Aiways assim que possível para substituir o pré-tensor do cinto de segurança. 

Os pré-tensores do cinto de segurança são fornecidos além dos retratores dos cintos nos bancos 

dianteiros/traseiros esquerdo e direito. O pré-tensor, como parte do conjunto do cinto de segurança, funciona 

em conjunto com o airbag para garantir uma proteção fiável. Se o pré-tensor for ativado devido a uma 

colisão, o cinto de segurança é apertado para abrandar o impulso para a frente do seu corpo. 

AVISO: 

● O pré-tensor do cinto de segurança só pode ser ativado uma vez e deve ser substituído depois de ser 

ativado. A não substituição do pré-tensor atempadamente irá reduzir a proteção do mesmo. 

● O pré-tensor do cinto de segurança, como proteção, deve ser substituído, retirado ou instalado apenas por 

profissionais. De modo a garantir a sua segurança, contacte o Ponto de serviço autorizado Aiways, se for 

necessário substituí-lo ou retirá-lo. 

● De modo a garantir que o pré-tensor do cinto de segurança o protege normalmente, as peças relevantes 

têm de ser substituídas depois de o veículo ser registado (ou tiver tido o pré-tensor do cinto de segurança 

substituído) e passados 10 anos. Se tiver dúvidas sobre o dispositivo durante este período, contacte o seu 

Ponto de serviço autorizado Aiways. 

Inspeção do cinto de segurança 

Se um cinto de segurança tiver estado envolvido num acidente, for cortado, partido ou mostrar desgaste 

excessivo, deve ser substituído imediatamente. Se o indicador OFF (desligado) do cinto de segurança  

mostrar o estado no ecrã de informações e não coincidir com o estado real do cinto de segurança, contacte o 
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Ponto de serviço autorizado Aiways imediatamente. 

Certifique-se de que o fecho do cinto tem o botão vermelho elevado, para que possa pressioná-lo 

rapidamente e desapertar o cinto, quando necessário. Verifique se o indicador OFF (desligado), os cintos 

de segurança, as linguetas metálicas, os fechos, os retratores e as fixações funcionam normalmente: 

● Insira a lingueta metálica do cinto no fecho, aperte o cinto rapidamente próximo do fecho e o cinto é 

apertado e bloqueado; 

● Pressione a lingueta metálica, puxe rapidamente o cinto para a frente e o mecanismo de bloqueio 

bloqueia automaticamente e impede que o cinto de segurança seja puxado para fora; 

● Estenda o cinto de segurança completamente, verifique se retrai com suavidade e garanta que não tem 

cortes, fissuras, desgaste excessivo ou outra anomalia; 

● Deixe o cinto retrair completamente e verifique se o movimento é suave e contínuo; 

● Verifique o sistema do cinto de segurança para ver se está solto ou danificado e se existe alguma parte 

que possa afetar o funcionamento normal do sistema; 

● 
Verifique se o indicador OFF (desligado) do cinto de segurança está a funcionar corretamente. 

 

Se o veículo não passar alguma das verificações acima, contacte o Ponto de serviço autorizado Aiways 

imediatamente para resolução de problemas. 

Manutenção do cinto de segurança 

● Não modifique nem retire o sistema do cinto de segurança sem autorização. As peças e os 

componentes do sistema do cinto de segurança devem ser reparadas apenas por profissionais. 

● Utilize apenas sabão neutro e água quente para limpar o cinto de segurança. Nunca utilize solventes 

para lavar o cinto de segurança. Nunca utilize lixívia nem tinta no cinto de segurança; pode enfraquecer 

gravemente a resistência do cinto de segurança. 

● Depois de limpo, o cinto deve ser seco com um pano limpo e mantido à sombra. Nunca retraia o cinto 

antes de estar completamente seco; deixe-o secar primeiro num local limpo no exterior. 

● Se o retrator do cinto de segurança estiver contaminado com sujidade, o cinto retrai lentamente; limpe 

a sujidade com um pano seco. 
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Controlo de segurança 

Limpa para-brisas dianteiro/traseiro 
 

 

 

 
Interruptor do limpa-vidros dianteiro 

 

 
Interruptor do limpa-vidros traseiro 

 
Lavagem inteligente do para-brisas 

 

 
Lavagem inteligente do vidro traseiro 

HI Modo de elevada velocidade LO Modo de baixa velocidade 

 

AUTO Modo automático, sensor de chuva MIST Modo de toque 

ON Modo ligado do limpa-vidros traseiro OFF Modo desligado do limpa-vidros 

traseiro 
 

 
Regulador da sensibilidade do limpa-

vidros 

 
 Modo desligado do limpa para-brisas 
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Utilize o manípulo do limpa-vidros do lado direito do volante para definir a velocidade e o modo do 

limpa-vidros. 

Modo automático: rode o manípulo para esta posição para ativar o sensor de chuva. O sensor de chuva 

pode ativar o modo do limpa-vidros automaticamente de acordo com a quantidade de água detetada no 

para-brisas. Ajuste o regulador da sensibilidade do limpa-vidros para ajustar a sensibilidade no modo 

automático; quando o regulador está definido para “HIGH”, o sensor de chuva reage de forma mais sensível 

do que quando está definido para “LOW” e, por isso, o limpa-vidros move-se com mais frequência. 

Modo de toque: desloque o manípulo para baixo e solte; o limpa para-brisas move-se uma vez. 

ATENÇÃO: 

● Se o limpa para-brisas estiver a funcionar, utilize líquido de lavagem suficiente. Se o limpa para-brisas 

estiver a funcionar, mantenha a superfície do vidro molhada e certifique-se de que limpou vestígios de 

gelo, neve e outros contaminantes. Em condições de mau tempo, certifique-se primeiro de que as 

escovas do limpa para-brisas não estão congeladas ou coladas ao vidro. 

● Se o limpa para-brisas não tiver líquido de lavagem adequado, não utilize o dispositivo de lavagem, o 

sistema de limpeza pode ficar danificado. 

● Se estiver a lavar o veículo na máquina de lavagem automática com sistema de pulverização 

automática, certifique-se de que o manípulo do limpa-vidros está definido para “OFF”; caso contrário, 

pode danificar o limpa-vidros. 

Lavagem inteligente do para-brisas 

Puxe o manípulo na sua direção e mantenha para pulverizar o para-brisas com líquido de lavagem, em 

seguida, o limpa-vidros irá funcionar; solte o manípulo para parar a pulverização de líquido de lavagem. 

Isto irá parar também o limpa para-brisas. 

Lavagem inteligente do vidro traseiro 

Rode o manípulo do limpa-vidros traseiro para esta posição, o líquido de lavagem será pulverizado e o 

limpa-vidros acionado. Rode o manípulo do limpa-vidros traseiro para “ON” ou “OFF” e o líquido de 

lavagem deixará de ser pulverizado. Ao mesmo tempo, o limpa-vidros traseiro para. 
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Se o limpa para-brisas estiver ativado, o limpa-vidros traseiro será ativado quando a marcha-atrás for 

engrenada, mas para de funcionar quando a marcha-atrás é desengrenada. Depois de a porta da bagageira 

abrir, o limpa-vidros traseiro para de funcionar. 

Desembaciamento do para-brisas 

Se o vidro do para-brisas ficar embaciado, pode escolher o modo “Desembaciamento do para-brisas”     

no painel de controlo do ar condicionado para desembaciá-lo. 

Desembaciamento do vidro traseiro 

Se o vidro traseiro ficar embaciado, pode escolher o modo “Desembaciamento do vidro traseiro”   

no painel de controlo do ar condicionado para desembaciar o vidro traseiro ou os retrovisores exteriores. 

Para garantir a segurança pode também abrir os vidros para parar o embaciamento. 

Regulador dos retrovisores exteriores 

Depois de entrar no veículo e pressionar o pedal do travão, pode ajustar os retrovisores exteriores 

eletricamente. 

Rode o botão do regulador dos retrovisores exteriores L (Esq) ou R (Drt) de acordo com o lado respetivo e 

ajuste o retrovisor selecionado movendo o botão para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. 
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Regulador dos retrovisores exteriores 

(esquerdo) 

 

 

Regulador dos retrovisores exteriores 

(direito) 

 

 

Desativar o regulador dos retrovisores 

exteriores 

 

 

 

Botão de rebatimento elétrico 

 

 
Botão de fecho centralizado 

 

 
Botão de abertura centralizada 

 

Rode o botão para 0 para desativar o regulador dos retrovisores exteriores; 

 

Rode o botão para  para rebater ou abrir os retrovisores exteriores eletricamente. 

Se passar numa rua estreita ou por outros veículos, pode precisar de rebater os retrovisores; 

rode o botão do regulador para “Rebatimento elétrico”   para rebater eletricamente os dois 

retrovisores; rode o botão para outra posição para abrir automaticamente os dois retrovisores. 

AVISO: Durante a condução, nunca ajuste os retrovisores exteriores, para evitar acidentes. 

Retrovisores aquecidos 

Os retrovisores exteriores estão equipados com aquecimento para secar rapidamente a água ou 

manchas de neve na superfície em dias chuvosos ou com neve. Na interface do ar condicionado, 

selecione “Aquecimento do vidro traseiro”    para ativar o aquecimento dos retrovisores 

exteriores e do vidro traseiro ao mesmo tempo. 

Retrovisor interior 

O seu veículo está equipado com uma função anti-encandeamento manual no retrovisor interior. 

Durante a condução, se os máximos dos veículos atrás do seu forem demasiado brilhantes, pode 

pressionar o manípulo de anti-encandeamento manual para ativar a função; puxe o manípulo para 

desativá-la. 
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ATENÇÃO: Quando a função anti-encandeamento está ativada, o retrovisor fica escurecido e pode não 

ver o veículo de trás claramente. Desative a função anti-encandeamento atempadamente, quando não 

for necessária. 

Trancar ou destrancar as portas a partir do interior 

Prima o botão de fecho centralizado  para trancar o veículo. As pegas exteriores das portas são retraídas 

e as portas não podem ser abertas a partir do exterior. Isto pode também prevenir acidentes uma vez que 

a porta não pode ser aberta acidentalmente a partir do interior durante a condução. 

Para destrancar o veículo, puxe a pega interior da porta uma vez para soltar o bloqueio e depois novamente 

para abrir a porta, ou prima o botão de abertura centralizada      para soltar o bloqueio e puxe a 

pega interior da porta para abrir a porta. 

NOTA: Se a velocidade do veículo for superior a 5 km/h, o fecho centralizado bloqueia automaticamente. 

AVISO: Se tiver uma criança no veículo, a trava de segurança deve estar ativada na porta traseira do lado 

da criança. 

Estado mecânico do veículo 

Regulador do volante 

64 | AIWAYS U5 



 

O volante dispõe de uma função de regulação manual. Pode ajustar o ângulo e a altura do volante para 

se adequar à sua condução: 

1. Liberte completamente a alavanca de bloqueio; 

2. Segure no volante e puxe-o para cima e para baixo para ajustar a sua posição; 

3. Empurre o volante ou puxe-o para si; 

4. Depois de ajustar o volante para uma posição adequada, puxe a alavanca de bloqueio para cima 

para bloquear o volante na nova posição. 

AVISO: Não ajuste o volante durante a condução. 

Palas de sol 

Se a luz do sol estiver a afetar a sua condução, pode abrir a pala de sol para bloqueá-la; se precisar de 

utilizar o espelho de cortesia, deslize a tampa de proteção e a luz do espelho acende automaticamente. 

Retire a fixação direita da pala de sol e rode-a para a esquerda para bloquear a luz do sol lateralmente. 

AVISO: Nunca utilize o espelho de cortesia no lado do condutor antes de parar completamente o veículo. 
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1. Palas de sol 2. Espelho de cortesia 3. Luz 

Vidros 

Os interruptores de controlo dos vidros do veículo estão integrados na porta do condutor e permitem 

ao condutor controlar de forma prática todos os vidros. No apoio de braços das outras três portas, é 

fornecido um interruptor para permitir aos passageiros controlarem o vidro correspondente. 
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 Interruptores dos vidros no lado de 

cada passageiro（1/2/3/4） 

 
 

Interruptor de bloqueio 

dos vidros（5） 

 

Os quatro vidros do veículo dispõem de uma função anti-entalamento. Se existir algo a bloquear a ação 

do vidro, este para de fechar e desce ligeiramente, para evitar entalar o objeto que está a bloqueá-lo. 

Abrir os vidros: prima o botão do vidro correspondente e mantenha-o premido para abrir o 

vidro; solte o botão e o vidro permanece na posição atual. Prima este botão até ao máximo e solte-o 

para que o vidro abra totalmente de forma automática (abertura do vidro com um botão). 

Fechar os vidros: levante o botão do vidro correspondente e mantenha-o levantado para 

fechar o vidro; solte o botão para que o vidro permaneça na posição atual; levante o botão até ao 

máximo e solte-o para que o vidro feche totalmente de forma automática (fecho do vidro com um 

botão). 

Acione o botão enquanto o vidro está a abrir ou a fechar automaticamente para que o vidro 

permaneça na posição atual 

Interruptor de bloqueio dos vidros 

Prima o interruptor de bloqueio dos vidros       uma vez para desativar os interruptores do vidro 

do passageiro dianteiro e dos vidros traseiros; além disso, estes permanecem nas posições atuais e 

apenas podem ser controlados pelos interruptores na consola do lado do condutor. 

Prima o interruptor de bloqueio dos vidros novamente para reativar os interruptores dos 

vidros correspondentes. 

AVISO: 

● Ao abrir ou fechar um vidro, certifique-se de que nenhuma criança ou outro passageiro tem a cabeça 

ou as mãos próximo do vidro. 
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O vidro tem uma função anti-entalamento, mas podem ocorrer ferimentos acidentais se não se tiver cuidado 

ou o vidro estiver descontrolado. 

● Nunca deixe crianças, pessoas que requeiram vigilância ou animais sozinhos no veículo. 

● Quando tiver uma criança no veículo, desative o interruptor do vidro para impedir que a criança abra o vidro 

e provoque um acidente. 

● Os passageiros nunca devem ter nenhuma parte do seu corpo estendida para fora do vidro para evitar 

ferimentos. 

NOTA: Se os vidros elétricos forem acionados repetida e continuamente num curto período de tempo, tal 

poderá acionar a proteção térmica do sistema, desativar a função de abertura e fecho elétricos e deixar os 

vidros provisoriamente indisponíveis. 

Se tal acontecer, aguarde mais de 2 minutos e o sistema irá retomar automaticamente a função de abertura e 

fecho elétricos. 

Se a função anti-entalamento for acionada duas vezes em 10 segundos e a elevação do vidro for interrompida 

ou se a elevação do vidro for parada duas vezes a meio devido a uma obstrução, o vidro entra no estado de 

supressão de anti-entalamento. Isto significa que a função anti-entalamento será provisoriamente desativada e 

a função “Fecho do vidro com um botão” estará indisponível em 10 segundos. Se as funções “Fecho do vidro 

com um botão” e anti-entalamento falharem (por exemplo, depois de a bateria de baixa tensão ser desligada e 

novamente ligada), pode inicializar os vidros para restaurar a função anti-entalamento. Depois de fechar o 

vidro, levante o botão e mantenha durante, pelo menos, 5 segundos e o vidro conclui a inicialização. 

Teto de abrir 

Se o veículo estiver equipado com um teto de abrir panorâmico, pode controlar a sua abertura e fecho através 

do ecrã da consola. O teto de abrir dispõe de uma função anti-entalamento. Se algo bloquear o fecho do teto 

de abrir, este para de fechar e abre ligeiramente. 

AVISO: 

● Ao abrir ou fechar o teto de abrir, certifique-se de que nenhuma criança ou outro passageiro tem a cabeça 

ou as mãos próximo do teto de abrir. Ao fechar o teto de abrir, podem ocorrer ferimentos acidentais se não 

se tiver cuidado ou o teto de abrir estiver descontrolado. 
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● Não coloque nada no teto de abrir, para não ferir os passageiros ao abrir ou fechar o teto de abrir. 

● Nunca deixe crianças, pessoas que requeiram vigilância ou animais sozinhos no veículo. 

● Os passageiros nunca devem ter nenhuma parte do seu corpo estendida para fora do teto de abrir 

devido a possível embate em objetos voadores ou ramos. 

CAMINHO: Vehicle control - Quick control – Sunroof control 

Cortina de sol 

A cortina de sol e o teto de abrir atuam em conjunto, assim o teto de abrir fecha quando fechar a 

cortina de sol. Quando tanto o teto de abrir como a cortina de sol estão fechados, a cortina de sol abre 

ao abrir o teto de abrir. 

AVISO: Durante o processo de fecho da cortina de sol, certifique-se de que nenhuma criança ou outro 

passageiro tem a cabeça ou as mãos próximo da mesma; além disso, podem ocorrer ferimentos 

acidentais se não se tiver cuidado ou a pala de sol estiver descontrolada. 

Estado eletrónico do veículo 

Comandos no volante 
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Retomar/aumentar velocidade 

 

 
Interruptor do modo de condução 

 
 

 

 Definir/diminuir velocidade 

 

 
Interruptor do modo de ecrã central 

 
 Cancelar 

 

 
Personalizado (predefinição: faixa 

seguinte) 
 

 
Modo de condução inteligente 

 

 
Ativação por voz/controlo de 

chamadas 
 

 

Distância de cruzeiro/confirmação/ 

interruptor esquerdo do ecrã 

 

 

Regulador do volume/silêncio/ 

interruptor direito do ecrã 
 

“SET/-”, “RES/+”, “Modo de condução inteligente”, “CNCL”, “Roda esquerda” e “Roda direita” são botões 

de funções compostas que têm diferentes funções em diferentes cenários; “*” é um botão de função 

personalizada que pode ser definido na interface de configuração. 

Se precisar de reiniciar o sistema de controlo central, pode fazê-lo premindo as rodas esquerda e direita no 

volante ao mesmo tempo durante 10 segundos. 

Modo de condução 

O veículo está equipado com três modos de condução: ECO, Normal e Desportivo, que podem ser 

selecionados com o botão de modo de condução no volante. 

ECO: reduz o consumo de potência, diminuindo a aceleração. Utilize este modo para aumentar a 

autonomia e para tráfego urbano. 

Normal: predefinições para aceleração e gama de potência. 

Desportivo: fornece a aceleração máxima com elevado consumo de potência. Utilize este modo para uma 

condução desportiva. Ao reiniciar o veículo, a definição de modo de condução anterior será aplicada. 

CAMINHO: Vehicle control - Safe & comfortable - Driving mode 
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Modo de recuperação de energia 

O veículo dispõe de uma função de recuperação de energia. Durante a travagem ou desaceleração, a 

energia cinética pode ser convertida em energia elétrica e armazenada na bateria elétrica para 

aumentar a quilometragem do veículo. A recuperação de energia está dividida em três níveis (alto, 

médio e baixo), que podem ser selecionados de acordo com os seus hábitos de condução. 

NOTA: Se o veículo estiver a circular a baixa velocidade com a função de recuperação de energia a 

funcionar, pode ouvir um ligeiro ruído do motor a trabalhar e sentir o pedal do travão a vibrar 

ligeiramente, o que é normal; se o veículo estiver a rolar e a energia estiver a ser recuperada, o veículo 

desacelera mais rapidamente do que a rolagem geral, o que é normal, e a recuperação de energia não 

irá desgastar adicionalmente os discos do travão. 

Depois de a bateria de baixa tensão ser desligada e novamente ligada, o nível de recuperação de 

energia retorna ao nível alto. 

CAMINHO: Vehicle control - Safe & comfortable - Energy recovery level 

Modo de direção assistida elétrica 

O veículo está equipado com uma função para definir os modos de direção assistida elétrica (leve, 

médio e pesado), que podem ser selecionados de acordo com os seus hábitos de condução. 

CAMINHO: Vehicle control - Safe & Comfortable – Electric power steering system 

Informações do veículo 

Informações dos instrumentos 

Painel de instrumentos 

 

 
AIWAYS U5 | 71 



 
 

1. Hora atual 2. Temperatura exterior 

3. Estado de alimentação pronta (Ready) 4. Velocidade atual 

5. Modo de condução 6. Posição de engrenamento atual 

7. Autonomia 8. Potência restante 

9. Quilometragem total 10. Velocímetro 

 

O velocímetro é composto por três ecrãs (esquerdo, central e direito); o ecrã central é o ecrã principal, 

enquanto os ecrãs esquerdo e direito são auxiliares. O ecrã principal apresenta diferentes informações 

em diferentes estados: estado de inatividade do veículo, estado de condução do veículo, avaria do 

veículo e outras informações de estado do veículo. Os ecrãs auxiliares mostram normalmente 

informações, tais como condução e navegação, e permitem personalização. 

O ecrã esquerdo mostra sobretudo as informações de condução, incluindo as informações de arranque, 

dados repostos, consumo instantâneo de energia, estado do veículo, controlo da pressão dos pneus e 

lista de avarias. 
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O ecrã direito apresenta informações constantes e temporárias. As informações constantes incluem 

sobretudo informações de navegação, multimédia e outras. As informações temporárias incluem 

sobretudo informações de telefone, voz e outras. 

NOTA: O ecrã direito não consegue apresentar informações de aplicações externas, por ex.: Easy 

Connection, Carplay e browser móvel. 

Funcionamento do ecrã 

Prima sem soltar a roda esquerda no volante para edição; rode para cima e para baixo para alterar o 

conteúdo do ecrã esquerdo, selecione o conteúdo a ser apresentado e prima sem soltar a roda 

esquerda para confirmar as definições e saia do modo de edição. 

Indicadores de controlo e luzes de aviso 

Se os indicadores ou luzes de aviso seguintes não acenderem ou apagarem normalmente, contacte o 

seu Ponto de serviço autorizado Aiways imediatamente para resolução de problemas. 

As luzes de controlo têm diferentes cores consoante o significado e prioridade. 

● Vermelho: coloca em perigo a segurança pessoal ou fácil de causar danos graves ao equipamento e 

sistemas, em emergência ou urgência. 

● Amarelo: deve ter atenção às restrições de funcionamento anómalas, a avaria do sistema do veículo 

pode causar danos ao veículo ou outras situações perigosas. 

● Verde: funcionamento ou condição de trabalho seguro, normal. 

● Azul: azul e verde têm o mesmo significado. 

● Branco: a função correspondente está ligada (ON), mas não está ativada. 
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Luz do indicador de mudança de 

direção esquerdo 

 

 

Luz do indicador de mudança de direção 

direito 
 

 
Luz indicadora de médios 

 

 
Luz indicadora das luzes de presença 

 

 
Luz indicadora de máximos 

 

 

Luz indicadora das luzes de nevoeiro 

traseiras 
 

 

Luz indicadora de ativação do controlo 

inteligente de máximos (IHBC) 

 Luz indicadora de controlo inteligente de 

máximos (IHBC) a ativar 

 

 

 

Luz de aviso de cinto de segurança não 

apertado 

 

 

Luz de aviso de cinto de segurança traseiro 

esquerdo não apertado 

 

 

Luz de aviso de cinto de segurança 

traseiro central não apertado 

 

 

Luz de aviso de cinto de segurança traseiro 

direito não apertado 

 

 

Luz de aviso de avaria do controlo 

eletrónico de estabilidade (ESP) 

 

 

Luz indicadora de desativação do controlo 

eletrónico de estabilidade (ESP) 

 

 

Luz indicadora de ativação do controlo 

de descida (HDC) 

 

 

Luz de aviso de avaria do controlo de 

descida (HDC) 

 

 

Luz indicadora de ativação do travão 

de estacionamento eletrónico (EPB) 

 

 

Luz de aviso de avaria do travão de 

estacionamento eletrónico (EPB) 

 

 

Luz de aviso de falta de óleo/avaria do 

sistema de travagem/distribuição 

eletrónica da força de travagem 

 

 

 

Luz de aviso de avaria do travão de reserva 

 

 

Luz de aviso de avaria do sistema 

antibloqueio de travagem (ABS) 

 

 

Luz de aviso de avaria da direção assistida 

elétrica (EPS) 

 

 
Luz indicadora de ativação do Auto Hold 

 

 

Luz de aviso de avaria do Auto Hold 
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Luz indicadora de ativação do Auto 

Hold 

 

 

Luz de aviso de avaria do sistema de 

controlo da pressão dos pneus (TPMS) 

 

 
Luz indicadora de carregamento da 

bateria 

 

 

Luz indicadora de cabo de carregamento 

ligado 
 

 

 

Luz de aviso de avaria da bateria elétrica 

 

 

Luz de aviso de sobreaquecimento do 

motor e controlador 

 

 
Luz de aviso do limite de potência da 

condução 

 

 Luz de aviso de avaria do veículo 

 

Luz indicadora de avaria 
 

 

Luz de aviso de avaria do airbag 

 Luz indicadora do estado de 

carregamento da bateria elétrica 

 

 

 

Luz de aviso de estado de carga da 

bateria elétrica 
 

 

 

Luz indicadora de mensagem de limite 

de velocidade 

 

 

Luz de aviso de sistema de alerta 

acústico do veículo (AVAS) desligado 

 

 

Luz indicadora de ativação do AI Drive 

(AI DRV) 

 

 
Luz indicadora do AI Drive (AI DRV) a 

ativar 

 

 

Luz indicadora de ativação do cruise 

control adaptativo (ACC) 

 

 

Luz de aviso de avaria do cruise 

control adaptativo (ACC) 

 

 

Luz indicadora de cruise control 

adaptativo (ACC) a ativar 

 

 

Luz indicadora de função de limite de 

velocidade (SLF) a ativar 

 

 
Luz indicadora de ativação da função de 

limite de velocidade (SLF) 

 

 

 

Luz de aviso da função de limite de 

velocidade (SLF) 

 Luz indicadora de ativação do aviso de 

desvio de faixa (LDW) 

 Luz de aviso do aviso de desvio de faixa 

(LDW) 
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Luz de aviso de avaria do aviso de 

desvio de faixa (LDW) 

 Luz indicadora de aviso de desvio de 

faixa (LDW) a ativar 

 

 

Luz de aviso de avaria do alerta de 

colisão frontal (FCW)/travão de 

emergência automático (AEB) 

 

 

Luz indicadora de desativação do 

alerta de colisão frontal (FCW)/travão 

de emergência automático (AEB) 

Informações do ecrã IVI 
Pode configurar e utilizar funções relevantes através do ecrã da consola. Além das funções tradicionais, 

tais como o rádio, o ar condicionado, o Bluetooth, está também equipado com várias funções 

inteligentes, tais como assistente de voz, assistência à condução e atualização OTA. 

NOTA: Algumas funções necessitam de acesso à rede em tempo real e podem ser pagas. 

Se o ecrã IVI mostrar sinal de rede inexistente ou fraco, pode tentar reiniciar a Tbox para resolver o 

problema: ligue as luzes de emergência, acione o interruptor do farol de nevoeiro “ligado para 

desligado” 4 vezes no espaço de 30 segundos e a Tbox reinicia. 

Controlo de comunicação 
Ligação Bluetooth 
Pode ligar os seus dispositivos móveis (telemóvel, tablet) ao veículo através de Bluetooth. O primeiro 

acesso necessita de emparelhamento. Depois de emparelhado, pode utilizar o telefone Bluetooth, o leitor 

de música Bluetooth e outras funções. Após o primeiro emparelhamento, o acesso subsequente não 

necessita de novo emparelhamento e o dispositivo será automaticamente ligado quando o Bluetooth 

estiver ativado. O Bluetooth, quando ligado, será desligado automaticamente se o dispositivo móvel se 

afastar uma certa distância do veículo. 

CAMINHO: Settings – Connect – Bluetooth 

Ligação entre o telemóvel e o IVI 
Easy Connection 
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O Easy Connection é uma aplicação inteligente para ligar um telemóvel ao IVI (IVI, ecrã tátil de 

infoentretenimento no veículo). A ligação entre um telemóvel e a função IVI do Easy Connection 

consegue mapear o assistente de voz, a navegação, a música, o telefone e outras aplicações do 

telemóvel no ecrã da consola, e suporta a adição de aplicações de terceiros. A aplicação suporta tanto 

Android (versão 9.0 e posterior) como iOS (versão 7.3 e posterior). 

As seguintes situações podem conduzir a falha da ligação e utilização normal da ligação entre o 

telemóvel e a função IVI: 

● O cabo de dados utilizado para a ligação apenas dispõe de função de carregamento, não dispõe de 

função de transmissão de dados. Recomendamos que utilize o cabo de dados original fornecido com 

o telemóvel (ligue novamente se não obtiver resposta); 

● Quando a aplicação está a funcionar, têm de ser obtidas as permissões relevantes, tais como a 

permissão para “ativar o modo de depuração USB”. Algumas marcas de telemóveis (como a Xiaomi) 

ativam automaticamente a caixa de diálogo “Ativar o modo de depuração USB” ao ligar o IVI. Outras 

marcas de telemóveis (como a Huawei) têm de entrar no modo de programador para configurá-lo. O 

método de definição geral é o seguinte: “Definições – Sobre o telefone – Número da versão”. Clique 

no número da versão repetidamente até aparecer a interface de modo de programador. Aceda à 

interface de modo de programador e ative as permissões correspondentes. 

Pode ligar o telemóvel e o veículo de acordo com as seguintes operações: 

1. Ative a função Easy Connection do IVI, leia o código QR com o telemóvel, siga as instruções. A seguir, 

aceda à página de detalhes do Easy Connection, aceda ao Google Play para transferir a aplicação 

“Easy Connection” e conclua a instalação (pode também escolher “Transferir”, instalar no browser e 

depois inserir a autorização correspondente quando a aplicação estiver a funcionar); 

2. Ligue uma extremidade do cabo de dados do telemóvel à porta USB do IVI e a outra extremidade ao 

telefone; 

3. Clique no ícone da função Easy Connection do ecrã IVI e aparecerá uma mensagem de ligação do 

telemóvel com instruções detalhadas para mais informações; 

 

AIWAYS U5 | 77 



4. Abra a aplicação do telemóvel, ative o Bluetooth de acordo com a mensagem e efetue o mapeamento do 

ecrã do telemóvel para o ecrã do IVI. Ao mesmo tempo, o canal Bluetooth é utilizado para navegação e o 

áudio do IVI pode ser utilizado para reproduzir o áudio da navegação; 

5. A função de “rotação automática” do ecrã do telemóvel deve estar ativada. Se o ecrã do telemóvel estiver 

no modo horizontal, o ecrã mapeado para o IVI também estará na horizontal. 

CarPlay 

O CarPlay é uma aplicação para ligar um telemóvel e o IVI. A ligação entre um telemóvel e a função IVI do 

CarPlay permite que o mapa de navegação, a música, o telefone e outras aplicações no telemóvel sejam 

projetadas no ecrã do IVI, e suporta a adição de aplicações de áudio de terceiros. 

A aplicação CarPlay não precisa de ser instalada e está integrada no sistema iOS. Antes de a utilizar, tem de 

aceder a “Definições – Geral – CarPlay de bordo” para ativar a função CarPlay. (Escolha uma ligação “Apenas 

USB” ao ligar; não é necessário ativar o Bluetooth) 

As seguintes situações podem conduzir a falha da ligação e utilização normal da ligação entre o telemóvel e 

a função IVI: 

● O cabo de dados utilizado para a ligação apenas dispõe de função de carregamento, não dispõe de 

função de transmissão de dados. Recomendamos que utilize o cabo de dados original fornecido com o 

telemóvel (ligue novamente se não obtiver resposta); 

● Quando a aplicação está a funcionar, têm de ser obtidas as permissões relevantes, tais como a permissão 

para “ativar o modo de depuração USB”. Algumas marcas de telemóveis (como a Xiaomi) ativam 

automaticamente a caixa de diálogo “Ativar o modo de depuração USB” ao ligar o IVI. Outras marcas de 

telemóveis (como a Huawei) têm de entrar no modo de programador para configurá-lo. O método de 

definição geral é o seguinte: “Definições – Sobre o telefone – Número da versão”. Clique no número da 

versão repetidamente até aparecer a interface de modo de programador. Aceda à interface de modo de 

programador e ative as permissões correspondentes. 

Pode ligar o telemóvel e o veículo de acordo com as seguintes operações: 

1. Clique no ícone da função CarPlay no ecrã do IVI para aceder à interface principal do mapeamento 

CarPlay; 
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2. Clique na barra de menus no canto inferior esquerdo da interface principal para retornar à interface 

do menu principal e mapear as aplicações integradas do iOS, tal como o telefone, a música, o mapa, 

as informações, o calendário e as definições. Ao mesmo tempo, suporta extensões como Google 

Maps, Spotify e outras aplicações de mapas e música de terceiros adaptadas (as aplicações de vídeo 

ainda não são suportadas); 

3. Abra a aplicação do telemóvel, ative o Bluetooth de acordo com a mensagem e efetue o 

mapeamento do ecrã do telemóvel para o ecrã do IVI. Ao mesmo tempo, o canal Bluetooth pode ser 

utilizado para navegação e o áudio do IVI pode ser utilizado para reproduzir o áudio da navegação; 

4. A função de “rotação automática” do ecrã do telemóvel deve estar ativada. Se o ecrã do telemóvel 

estiver no modo horizontal, o ecrã mapeado para o IVI também estará na horizontal. 

Controlo do conforto 

Controlo do ar condicionado 
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Aquecimento do banco do condutor 

 

 
Aquecimento do banco do passageiro 

dianteiro 

 
 Desembaciamento do para-brisas 

 

Aquecimento do vidro traseiro 

 
 

A/C de duas zonas (condutor e 

passageiro dianteiro) 

 

 

 

Compressor do A/C ligado 

 
 Modo A/C automático 

 

Modo de circulação interna 

 

Interruptor do A/C 

 

 
Fluxo para o rosto 

 

 
Zona dos pés 

 

 
Desembaciamento 

 

 
Zona dos pés + desembaciamento 

 

 
Fluxo para o rosto + zona dos pés 

 

Para aceder ao menu de ajustes, clique no número da temperatura ou no ícone “Auto” do lado esquerdo 

do ecrã para aceder à interface de controlo do ar condicionado. As opções disponíveis são: 

● Ligar ou desligar o A/C 

● Definir o modo de uma/duas zonas 

● Modo de circulação interna/externa 

● Modo manual/automático 

● Direção do fluxo 

● Regular a temperatura 

● Regular o volume de ar 

● Desembaciamento do para-brisas 

● Aquecimento do vidro traseiro 
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Clique no número da temperatura ou no ícone de modo do ar condicionado novamente na interface do 

A/C e sairá da mesma. 

Regulação da temperatura: deslize uma vez e a temperatura irá aumentar ou diminuir 0,5 ℃; deslize sem 

soltar para regular continuamente a temperatura. 

Regulação do volume de ar: estão disponíveis os níveis 1/2/3/4/5/6/7; clique em “+” para aumentar o 

volume de ar ou clique em “-” para diminuir o volume de ar. Pode também arrastar o ícone da ventoinha 

ao centro para regular o volume de ar. 

Regulação da circulação interna/externa: se o ar condicionado estiver a funcionar, o modo de circulação 

externa é selecionado por predefinição. Toque no ícone “Modo de circulação interna” para mudar o ar 

condicionado para o modo de circulação interna. 

Ar condicionado automático: clique no ícone “Auto” para ativar o modo de ar condicionado automático. 

Neste modo, o veículo regula automaticamente a temperatura do ar condicionado, o volume de ar, a 

direção do fluxo e o modo de circulação interna/externa do lado do condutor e passageiro de acordo com 

a temperatura que definir. Clique no botão “Auto” novamente para sair do modo de ar condicionado 

automático. O veículo mantém o estado atual do ar condicionado. 

Climatização em duas zonas: clique no ícone “Dual” para ativar o modo de ar condicionado em duas 

zonas. Neste caso, o passageiro dianteiro pode regular a temperatura do seu lado conforme pretender, 

sem afetar a temperatura do lado do condutor. 

Direção do fluxo de ar: clique na seta de direção para regular manualmente o fluxo de ar. 

Interruptor do compressor do ar condicionado: clique no ícone “AC” para ativar o compressor do ar 

condicionado e utilizar a função de arrefecimento. Clique novamente para desligar o compressor do ar 

condicionado e desativar a função de arrefecimento; tal irá manter a direção do fluxo inalterada e expelir 

apenas ar natural. 

Desembaciamento do para-brisas: clique no botão     para desembaciar o para-brisas.  

Aquecimento do vidro traseiro: clique no botão    para desembaciar ou secar o vidro traseiro. 
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Aquecimento dos bancos: se o veículo estiver equipado com função de aquecimento dos bancos, prima o 

ícone “Aquecimento dos bancos” e o banco começará a aquecer. Se o aquecimento dos bancos estiver 

ligado, a posição predefinida é a posição mais elevada (3). Clique no botão uma vez para reduzir 1 nível. 

AVISO: A circulação interna de ar reduz a troca de ar. Por isso, a qualidade do ar diminui. Tal pode provocar 

o cansaço do condutor e passageiros. Não conduza demasiado tempo no modo de circulação interna. 

 

Se o veículo estiver equipado com um painel de ar condicionado tátil, pode também ajustar o ar 

condicionado aqui. 

Prima brevemente a seta vermelha para cima para aumentar a temperatura 0,5 ℃, prima brevemente a seta 

azul para baixo para diminuir a temperatura 0,5 ℃; prima sem soltar a seta vermelha para cima para 

aumentar a temperatura rapidamente, prima sem soltar a seta azul para baixo para diminuir a temperatura 

rapidamente. 

Prima a seta de ajuste vermelha ou azul no lado do condutor para aceder ao modo de ar condicionado de 

duas zonas. Neste caso, o passageiro dianteiro pode regular a temperatura do seu lado conforme pretender, 

sem afetar a temperatura do lado do condutor. 

Toque no ícone da ventoinha à esquerda para diminuir o volume de ar ou à direita para aumentar o volume 

de ar. 
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Toque na cabeça, tronco ou outras posições no ícone da pessoa para ajustar a direção do fluxo do ar 

condicionado, para tronco, rosto ou zona dos pés. 

O significado dos outros ícones é consistente com os da interface de controlo do ar condicionado na 

consola do IVI. 

Rádio DAB+ 

Se equipado, pode selecionar o rádio DAB+ a partir do menu de multimédia. Selecione uma estação de 

rádio DAB+ percorrendo a lista de estações disponíveis na sua região ou prima os botões “next” 

(seguinte) ou “previous” (anterior). 

NOTA: Os serviços de rádio DAB+ não estão disponíveis em todas as regiões. 
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Partida 



Antes de conduzir 
Verificações 
Recomenda-se a verificação dos seguintes itens antes de conduzir: 

● Função das luzes, buzina, nível do líquido de lavagem, limpa para-brisas. 

● Cinto de segurança, pressão do pedal do travão. 

● Verificar a pressão dos pneus, o estado e o aspeto. 

● Verificar no chão se existe fuga de óleo. 

● Todos os vidros e espelhos estão limpos de sujidade, neve ou gelo. 

● Os bancos, os cintos de segurança e os retrovisores estão corretamente ajustados ao condutor. 

Funções de condução 
Controlo das mudanças e arranque 
Quando estiver pronto para conduzir, verifique o ambiente circundante para confirmar que não existem 

potenciais perigos para a segurança. 

Depois de entrar no veículo, feche as portas, ajuste o banco, aperte o cinto de segurança e ligue o veículo. 
 

 

 
Engrenagem de estacionamento 

 

 
Engrenagem de marcha-atrás 

 

 
Ponto-morto 

 

 
Engrenagem de condução 

 

 
Botão das mudanças 

 

 
Interruptor Auto Hold 

 

 
Interruptor do travão de 

estacionamento eletrónico 

 

 
Interruptor da assistência ao 

estacionamento automático 
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A chave inteligente tem de estar consigo ou no interior do veículo: 

1. Pressione o pedal do travão para que a bateria elétrica forneça energia. Agora já pode utilizar o ar 

condicionado e outros equipamentos elétricos; 

2. Mantenha o pedal do travão pressionado, rode o botão das mudanças para a esquerda para trocar a 

mudança para ponto-morto; o painel de instrumentos apresenta o estado “Ready” (Pronto); 

3. Mantenha o pedal do travão pressionado, rode o botão para a direita para ativar a engrenagem de 

condução D ou para a esquerda para ativar a engrenagem de marcha-atrás R; 

4. Solte o pedal do travão e o veículo irá mover-se para a frente lentamente. 

ATENÇÃO: Se o ecrã de informações apresentar “No smart key is detected” (Chave inteligente não 

detetada) ao seguir a operação acima, isso significa que não existe uma chave no veículo, a pilha da chave 

está fraca ou a chave não pode ser detetada devido a interferência. 
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Nesta altura, coloque a chave inteligente num porta-copos à frente da caixa do apoio de braços central 

para reiniciar o veículo. Se mesmo assim não puder ser iniciado, contacte o Ponto de serviço autorizado 

Aiways imediatamente para resolução do problema. 

Travão de estacionamento eletrónico (EPB) 

Ativação 

● Quando o veículo estiver estacionado com a engrenagem P (estacionamento) acionada, o travão de 

estacionamento eletrónico será automaticamente ativado. 

● Para ativar o travão de estacionamento eletrónico manualmente, tem de puxar o interruptor de 

estacionamento elétrico para cima manualmente antes de deixar o veículo. 

O travão de estacionamento eletrónico ativado pode ser indicado pelo indicador de controlo  

aceso no interruptor do travão de estacionamento eletrónico e no painel de instrumentos. 

Desativação 

● O travão de estacionamento eletrónico irá desativar automaticamente quando aperta o cinto de 

segurança (com as portas fechadas), o veículo está no estado “Ready”, a engrenagem de condução 

ou marcha-atrás está engatada e pressiona o pedal do acelerador para arrancar. 

● Para desativar o travão de estacionamento eletrónico manualmente, pressione o pedal do travão e 

pressione o interruptor do estacionamento eletrónico  manualmente. 

O travão de estacionamento eletrónico está desativado quando o indicador de controlo  no 

interruptor respetivo e no painel de instrumentos se apaga. 

AVISO: 

● Se a luz de aviso de avaria do estacionamento eletrónico estiver acesa no painel de 

instrumentos, isso significa que existem avarias no sistema de estacionamento eletrónico. Contacte o 

Ponto de serviço autorizado Aiways, assim que possível, para resolução dos problemas. 
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● Não deixe o veículo enquanto a luz indicadora não acender no interruptor do estacionamento 

eletrónico e se a engrenagem de estacionamento não tiver sido engatada, para evitar o estacionamento 

não seguro devido a avaria do estacionamento eletrónico e o deslizamento do veículo ou outros 

acidentes. 

ATENÇÃO: Se a bateria de baixa tensão do veículo estiver descarregada, a função de estacionamento 

eletrónico não pode ser ativada ou desativada. Contacte o Ponto de serviço autorizado Aiways para 

resolução de problemas. 

Travagem automática（AUTO HOLD） 

Prima o botão do interruptor   para ativar a travagem automática. Tal será indicado pela luz 

indicadora   acesa no interruptor de travagem automática. 

No caso de uma paragem curta (por exemplo, a aguardar num semáforo), pressione suavemente o pedal 

do travão até o veículo parar. A função de travagem automática fornece ao veículo uma força de travagem 

que pode manter o veículo parado durante um curto período enquanto solta o pedal do travão. 

Ao arrancar, pressione suavemente o pedal do acelerador e a função de travagem automática avalia se 

está na altura de desativar. Se estiver, esta desativa automaticamente e o veículo avança. 

A travagem automática passa automaticamente para estacionamento eletrónico quando a porta do 

condutor é aberta, todos os cintos de segurança estão desapertados, o veículo está estacionado há mais 

de 5 minutos ou a engrenagem de estacionamento P está engatada. 

Condições para uma travagem automática eficaz: 

● A função de travagem automática é ativada ao premir o botão AUTOHOLD . 

● A posição de engrenamento é D (condução). 

● O pedal do travão foi pressionado até à paragem completa do veículo e depois libertado. 

● A porta do condutor é fechada e o condutor ainda tem o cinto de segurança apertado.  

AVISO: 
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● Se a travagem automática, depois de o veículo ter sido estacionado, for alterada para 

estacionamento eletrónico por algum motivo (por exemplo, cinto de segurança desapertado), o 

veículo pode não ser mantido estável em todas as situações. 

Por exemplo, as rodas traseiras estão sobre gelo ou neve ou em piso escorregadio ou a inclinação 

onde estacionou é demasiado acentuada. 

Recomendamos que desative a função de estacionamento automático ao realizar marcha-atrás e 

acionar o estacionamento. Certifique-se de que o veículo parou de forma estável antes de deixar o 

veículo. 

● Para evitar acidentes, não aproveite a conveniência extra fornecida pela função de estacionamento 

automático para conduzir em risco. 

Mesmo que o veículo esteja equipado com a função de estacionamento automático, o condutor deve prestar 

atenção ao ambiente circundante. 

ATENÇÃO: Se a função de travagem automática estiver ativa, tal é indicado pela luz indicadora verde 

. Se a luz indicadora laranja  estiver acesa, existe uma avaria no sistema. Contacte o seu 

Ponto de serviço autorizado Aiways, nessa altura, para resolução dos problemas. 

NOTA: Pressione o pedal do travão, prima o interruptor AUTOHOLD e a função de travagem 

automática será desativada, mas não muda para estacionamento eletrónico. 
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Em viagem 



Condução a baixa velocidade 
Sistema automóvel de alarme de voz (AVAS) a baixa velocidade 
O veículo está equipado com um Sistema automóvel de alarme de voz (AVAS), que enviará um sinal de 

aviso para notificar os peões e veículos ao redor quando conduz a baixa velocidade (≤32 km/h). A 

função AVAS está ativada por predefinição. 

CAMINHO: Vehicle control - Safe & comfortable - Alarm sound options 

ATENÇÃO: O sistema automóvel de alarme de voz (AVAS) não poderá ter o interruptor de paragem 

ativado a menos que não existam peões numa curta distância e o ambiente circundante não necessite 

de um tom de aviso! 

Assistência ao arranque em subidas (HHC) 
Ao arrancar numa subida, desloque o pé do pedal do travão para o pedal do acelerador e a função 

HHC continua a aplicar força de travagem durante cerca de 2 segundos para suportar um arranque 

controlado. 

A função HHC será ativada quando as condições seguintes estiverem reunidas ao mesmo tempo: O 

sistema elétrico está no estado “Ready”, o sistema de estacionamento eletrónico está desativado, a 

função de estacionamento automático não está ativada, a engrenagem de condução está engatada 

(com o veículo a subir) ou a engrenagem de marcha-atrás está engatada (com o veículo a descer). 

ATENÇÃO: Se a função HHC tiver falhado ou não estiver ativada normalmente, contacte o Ponto de 

serviço autorizado Aiways para resolução do problema. 

AVISO: 

● É impossível o sistema HHC manter o veículo parado numa subida em todas as situações (por 

exemplo, o piso está molhado e escorregadio ou existe gelo e neve). Conduza com cuidado. 

● Não abuse do sistema HHC como um travão de estacionamento! Este sistema apenas pode ser 

utilizado como auxílio ao arranque durante a condução. 
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● Quando o sistema HHC está a funcionar, o condutor nunca deve deixar o veículo; caso contrário, 

podem ocorrer graves acidentes. 

Controlo de descida (HDC) 

A função HDC é uma função auxiliar concebida para a condução em descida. A função HDC pode abrandar 

o veículo aplicando força de travagem para ajudá-lo a conduzir em descida a baixa velocidade. Se a função 

HDC estiver a funcionar, o sistema de travagem irá produzir vibração ou ruído, o que é normal no 

funcionamento do sistema. 

Quando a função HDC está ativada, pode controlar a velocidade em descida pressionando o pedal do 

travão ou do acelerador. A função HDC só pode ser desativada com o veículo totalmente parado. 

CAMINHO: Vehicle control - Safe & comfortable - Hill descent control 

AVISO: Quando a função HDC está a funcionar, ainda precisa de prestar atenção à situação de 

condução e controlar ativamente o veículo, se necessário. Em algumas situações de condução em 

descida (como descida a alta velocidade e pouca inclinação), a função HDC não estará disponível. O 

condutor terá de controlar a velocidade pressionando o pedal do travão para garantir a segurança na 

condução. 

Condução em condições especiais 

Condução em estradas pouco iluminadas 

Funções de iluminação 
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Médios 

 

Máximos 

 

 Luzes de presença 

 

 
Luzes de nevoeiro traseiras desligadas (OFF) 

 

AUTO Faróis automáticos 

 

 
Luzes de nevoeiro traseiras ligadas (ON) 

OFF Luzes desligadas 
 

 Indicadores de mudança de direção 

 

 
Interruptor principal das luzes 

  

 

Existe uma alavanca de controlo das luzes do lado esquerdo do volante para controlar o estado das 

luzes no veículo. Médios: rode o botão para esta posição e acenderá as luzes de médios do veículo. 

Máximos: empurre a alavanca do controlo das luzes para ativar os máximos e o indicador dos máximos 

 acende no painel de instrumentos; puxe-o na sua direção para mudar de máximos para médios. 
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Se os máximos estiverem desligados, puxe o manípulo de controlo das luzes na sua direção e solte para ativar 

os máximos uma vez. 

Luzes de presença: rode o botão para esta posição e as luzes de presença acendem; além disso, o indicador das 

luzes de presença  acende e o ecrã de informações entra no modo noturno. 

Faróis automáticos: rode o botão para “Auto” para ativar o modo de faróis automáticos e o veículo monitoriza 

automaticamente a luz ambiente; quando o ambiente está escuro, os faróis acendem automaticamente; quando 

o ambiente está claro, os faróis apagam automaticamente. 

Luzes desligadas: rode o botão na extremidade no manípulo para a posição OFF (desligado) e os faróis apagam. 

Luzes de nevoeiro traseiras: desloque o interruptor das luzes de nevoeiro traseiras para baixo uma vez e as luzes 

de nevoeiro traseiras acendem; o indicador das luzes de nevoeiro traseiras  no ecrã de informações acende 

e o interruptor volta à posição automaticamente; desloque o interruptor para baixo mais uma vez e as luzes de 

nevoeiro traseiras apagam; o indicador no painel de instrumentos apaga e o interruptor volta à posição original 

automaticamente. 

Regulação da altura dos faróis: de acordo com as condições de iluminação, o número de passageiros e outras 

informações de carga e ambientais do veículo, a altura dos faróis pode ser regulada entre as posições “0-1-2-3”. 

● 0: apenas o banco do condutor e possivelmente o banco dianteiro estão ocupados; 

● 1: todos os bancos estão ocupados; 

● 2: todos os bancos estão ocupados e a bagageira está totalmente carregada; 

● 3: apenas o banco do condutor está ocupado e a bagageira está totalmente carregada.  

CAMINHO: Vehicle control - Lighting - Headlamp height adjustment 

Indicadores de mudança de direção: desloque o manípulo das luzes para baixo para ativar os indicadores de 

mudança de direção esquerdos; desloque o manípulo para cima para ativar os indicadores de mudança de 

direção direitos. Retorne à posição central para desligar os indicadores de mudança de direção. Rodar o volante 

na direção oposta desliga os indicadores de mudança de direção. Um ligeiro toque no manípulo na direção 

respetiva, ativa os indicadores 3 vezes. 
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Luzes de emergência 

Se for necessário avisar os veículos e os peões circundantes de uma emergência ou situação perigosa, 

prima o botão das luzes de emergência na consola e as luzes exteriores piscam continuamente; prima 

o botão novamente para apagá-las. 

Correntes para neve 
Este veículo não está equipado com correntes para neve. As correntes para neve estão disponíveis em 

concessionários especiais ou pode também solicitá-las num Ponto de serviço autorizado Aiways. 

Devem ser considerados os seguintes itens ao utilizar correntes para neve: 

● Correntes para neve inadequadas podem danificar os pneus, as jantes e o sistema de travagem do 

veículo. Verifique as especificações dos pneus originais com atenção e siga estritamente as 

instruções do fabricante das correntes para neve. 

● As correntes para neve têm de ser montadas com firmeza nos pneus dianteiros. Não utilize correntes 

para neve nos pneus traseiros. 

● A velocidade não deve exceder 50 km/h ou a velocidade especificada pelo fabricante das correntes 

para neve. 

● Conduza com cuidado para evitar ressaltos, buracos, viragens acentuadas ou bloqueio das rodas, 

que podem ter efeitos adversos no veículo. 

● Para evitar danos nos pneus e desgaste excessivo, as correntes para neve têm de ser removidas ao 

conduzir em estradas sem neve. 

● A utilização de correntes para neve tem de cumprir as leis e regulamentos relevantes do país, 

estação do ano e estrada onde conduz o veículo. 

Este veículo necessita de correntes para neve sujeitas às seguintes especificações e tamanhos de jantes 

e pneus: 

Dimensão dos pneus Especificações das jantes Especificação dos pneus 

Pneu de 17 polegadas 6,5J×17 215/65 R17 
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Condução segura 



Segurança ativa 

Função de limite de velocidade (SLF) 
 

 

 
Botão de condução inteligente 

 

 Luz indicadora de ativação da função de limite de velocidade (SLF) 

 

 Luz de aviso da função de limite de velocidade (SLF) 

 

 Luz indicadora de função de limite de velocidade (SLF) a ativar 

Quando a SLF é ativada, pode impedir o veículo de exceder o limite de velocidade máxima definido, 

com o intervalo de controlo de velocidade de 30 km/h a 160 km/h. Quando o condutor acelera para 

exceder o limite de velocidade máxima definido, a luz de aviso SLF (amarela) acende e pisca. Neste 

caso, se o pedal do acelerador for pressionado, a velocidade não pode ser aumentada até a velocidade 

ficar abaixo do limite de velocidade definido. 

ATENÇÃO: A SLF apenas pode impedir o veículo de exceder o limite de velocidade máxima e não 

controla ativamente nem reduz a velocidade do veículo. O condutor tem de cumprir os regulamentos 

atuais de limite de velocidade e o excesso de velocidade é estritamente proibido. 

Definições SLF 

O condutor pode definir a SLF através dos interruptores de função respetivos no volante: 

1. Depois de ligar o veículo, prima o botão “Modo de condução inteligente” no volante e mude para o 

modo “SLF” para ativá-lo. A luz indicadora do SLF (branca) no ecrã de informações acende. 
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2. Se o modo SLF estiver ligado, prima o botão “SET/-” no volante para ativar a SLF. A luz indicadora de 

ativação da SLF (verde) no ecrã de informações acende e a velocidade atual será definida como o 

limite de velocidade máxima. 
 

 

Se a SLF estiver ativada, o limite de velocidade máxima pode ser aumentado ou diminuído dos 

seguintes modos: 

● Prima sem soltar o botão “RES/+” ou “SET/-” e a velocidade alvo irá aumentar ou diminuir 

gradualmente 1 km/h de cada vez. Prima brevemente o botão “RES/+” ou “SET/-” e a velocidade alvo 

irá aumentar ou diminuir rapidamente 5 km/h de cada vez. Solte o botão para concluir a definição do 

limite de velocidade máxima. 

● Depois de pressionar o pedal do travão ou o botão “CNCL”, pressione o pedal do acelerador até a 

velocidade necessária ser atingida, em seguida, prima o botão “SET/-” novamente para definir a 

velocidade atual como limite de velocidade máxima. 

Cancelar: se a SLF estiver ativada, prima o botão “CNCL” para desativar a SLF. 

Reativar: depois de parar a SLF, se estiver no estado ativado, reative a função premindo o botão “RES/+”. O 

limite de velocidade máxima será o mesmo que era antes de ser cancelado. 

Desligar: se a SLF estiver ativada, prima o botão “Modo de condução inteligente” novamente para 

desligar a SLF. 
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Ultrapassagem: quando a SLF está ativada, se for necessário acelerar em caso de emergência, o 

condutor pode pressionar rapidamente com força o pedal do acelerador. Neste caso, a SLF entra no 

modo de ultrapassagem e a velocidade do veículo aumenta provisoriamente para exceder o limite de 

velocidade máxima; quando o condutor solta o pedal do acelerador, a velocidade volta a reduzir para 

um valor abaixo do limite de velocidade máxima. 

ATENÇÃO: Quando a SLF está no modo de ultrapassagem, o veículo está sempre num estado de rápida 

aceleração. O condutor tem de prestar especial atenção e manter-se calmo. 

Radar central de visualização frontal (FCR) 
Quando as seguintes situações ocorrem, o radar central de visualização frontal tem de ser recalibrado 

(adiante referido como "radar"): 

● O radar apresenta uma falha de desalinhamento, tal como a desmontagem ou montagem da barra 

frontal anticolisão, radar ou suporte de radar, que provocou a alteração da posição do radar; 

● Os parâmetros de alinhamento das quatro rodas ou o eixo de condução são alterados. 

NOTA: 

● Quando o veículo se depara com um ligeiro impacto ou vibração forte, a posição do radar pode 

mudar. Para garantir que o sistema funciona corretamente, contacte a Aiways para recalibrar o radar. 

● Quando o radar falha, o ecrã de informações irá apresentar a mensagem correspondente, preste 

atenção à mesma. 

As condições de funcionamento que afetam o desempenho de deteção do radar incluem, mas não se limitam a: 

● O radar está tapado ou coberto por lama, neve, chuva forte ou salpicos de água; 

● Fatores ambientais como barreiras de proteção na autoestrada e entradas de túneis; 

● O radar está sujeito a forte interferência eletromagnética. 

Câmara frontal inteligente (IFC) 
Quando as seguintes situações ocorrem, a câmara frontal inteligente tem de ser recalibrada (adiante 

referida como "câmara"): 
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● A posição da câmara muda devido a desmontagem ou montagem da câmara ou do para-brisas; 

● Os dados de calibração da câmara são perdidos após um acidente. 

NOTA: Quando a câmara reporta uma avaria devido a sujidade ou bloqueio, o ecrã de informações apresenta 

informações de resolução de problemas, tais como limpeza da sujidade, preste atenção às mesmas. 

As condições de funcionamento que afetam o desempenho de deteção da câmara incluem, mas não se limitam a: 

● Mau tempo, tal como nevoeiro intenso, chuva intensa, neve forte, pó, tempestades de areia e outras 

situações com fraca visibilidade; 

● Más condições de iluminação: luz fraca ou luz forte, tal como à noite, em parques de estacionamento 

subterrâneos, estradas com reflexos devido a chuva ou neve, luzes de veículos em sentido contrário, 

alterações repentinas nas condições de iluminação, tais como entradas e saídas de túneis; 

● A câmara não está fixa no devido lugar; a câmara está parcial ou totalmente bloqueada por matérias 

estranhas e manchas; 

● O para-brisas está sujo e embaciado.  

NOTA: 

● Se a câmara estiver parcial ou totalmente coberta por materiais ou objetos, manchas e outros 

detritos e não funcionar corretamente, pode limpar o para-brisas de acordo com a mensagem no 

ecrã de informações. 

● Num ambiente molhado e frio, o para-brisas e a superfície da câmara estão sujeitos a gotas de água 

que podem tapar a câmara, deve desembaciar o para-brisas e secar a superfície do vidro primeiro. 

Radar de deteção de ângulo morto (BSR) 

Durante a condução, ao efetuar marcha-atrás em lugares de estacionamento e ao abrir a porta depois de 

estacionar, o sistema de assistência à condução traseiro e lateral pode monitorizar a posição e 

aproximação de outros veículos relativamente ao veículo que está a utilizar o radar de deteção de ângulo 

morto e fornecer alarmes visuais ou acústicos ao condutor, de modo a melhorar a segurança na condução. 

 
100 | AIWAYS U5 



Controlo eletrónico de estabilidade (ESP), Sistema antibloqueio de 

travagem (ABS) 

O veículo está equipado com Controlo eletrónico de estabilidade (ESP), que inclui o Sistema 

antibloqueio de travagem (ABS), o Controlo anti-derrapagem (ASR), o Sistema hidráulico de assistência 

à travagem (HBA), o Sistema de controlo de tração (TCS), o Controlo de desvio ativo (AYC), o Sistema 

dinâmico de travagem (DBF), a Distribuição eletrónica da força de travagem (EBD) e outros sistemas de 

segurança para detetar continuamente o estado de condução do veículo através de sensores. Quando é 

detetado que o sentido da marcha real do veículo é diferente da sua intenção de condução, o ESP 

altera o binário do motor ou aplica travagem independente em cada roda, estabiliza a carroçaria e 

corrige o sentido da marcha do veículo. 

É possível desativar o ESP no painel de controlo. Quando o ESP está desligado, a luz indicadora de ESP 

desligado   no ecrã de informações acende. 

CAMINHO: Vehicle control - Safe & comfortable - ESP 

AVISO: O ESP não previne acidentes provocados por condução perigosa ou viragem de emergência a 

alta velocidade. Quando o ABS está a regular mantenha o pedal do travão totalmente pressionado. 

Continue a conduzir quando o ESP ou o ABS estiverem a regular. 

Reconhecimento inteligente 

Reconhecimento de cansaço no condutor 
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A função de reconhecimento de cansaço no condutor reúne informações sobre o rosto do condutor, os 

membros e outras informações relacionadas através de uma câmara situada no pilar A e combina os dados 

sobre o estado da condução e outras informações para determinar se o condutor está cansado. Se o sistema 

avaliar que está atualmente cansado, o veículo envia uma mensagem de texto, voz e outras notificações 

correspondentes. Fumar, receber ou efetuar chamadas e outros comportamentos que afetem a segurança na 

condução também serão registados. 

AVISO: O sistema serve apenas de apoio e não substitui a atenção do condutor. Para sua segurança durante a 

condução, deve seguir as leis e regulamentos relevantes para conduzir e evitar o cansaço! 

CAMINHO: Vehicle control - Safe & comfortable - Safety reminder 

Biométrica no veículo 
O veículo está equipado com uma funcionalidade biométrica de bordo com uma câmara biométrica na parte da 

frente do tejadilho. Quando deixa o veículo, a função biométrica irá monitorizar automaticamente o espaço no 

veículo. Se forem deixadas crianças ou animais no veículo, será notificado da situação pela aplicação. 

CAMINHO: Vehicle control - In-car monitoring 

Segurança passiva 
Alarme antirroubo 
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O veículo está equipado com um sistema de alarme antirroubo. Se a porta for aberta quando o veículo 

está no estado antirroubo, o sistema irá transmitir um alarme e o indicador de mudança de direção 

pisca para alertá-lo do estado do veículo. 

Ativar o sistema de alarme antirroubo 

Depois de o veículo ser desligado, todas as portas estiverem trancadas e o veículo estiver trancado 

durante 5 segundos, o veículo entra automaticamente no estado antirroubo. 

ATENÇÃO: Feche todos os vidros e o teto de abrir antes de trancar o veículo. 

Acionar o alarme 

Abra a porta da bagageira ou o capot ou ligue o veículo sem utilizar a chave inteligente, a aplicação 

móvel e as funções Bluetooth. 

Quando o alarme soar, prima o botão de desbloqueio ou o botão de bloqueio da chave para desativar 

o alarme.  

AVISO: Não deixe pessoas ou animais no veículo quando estiver trancado. 

ATENÇÃO: Não adapte o sistema antirroubo com modificações ou adições, uma vez que tais alterações 

podem fazer com que o sistema antirroubo não funcione. 

Sinalização de travagem de emergência (ESS) 
O ESS pode acender e piscar rapidamente as luzes de emergência automaticamente durante o processo 

de travagem de emergência para avisar os veículos seguintes que o veículo está em situação de 

travagem de emergência, e é necessário travar o veículo a tempo para evitar os veículos da frente. Isto 

previne eficazmente colisões traseiras. O sistema é ativado, quando uma determinada velocidade do 

veículo (tal como 50 km/h) e valor de desaceleração ou ativação do sistema antibloqueio de travagem 

(ABS) são necessários, e o condutor ouve um som de “clique” rápido da luz indicadora. Depois de travar 

até parar, o ESS sai automaticamente do estado ativado. 

O ESS poupa tempo, bem como a necessidade de operação manual das luzes de emergência em caso 

de emergência, especialmente quando o veículo é conduzido a alta velocidade. 
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ATENÇÃO: O ESS não substitui as luzes de emergência diárias, serve apenas como função de emergência 

temporária. Em caso de emergência, ligue as luzes de emergência manualmente a tempo. 

Sistema de sobreposição de travagem (BOS) 
O BOS ainda consegue travar o veículo pressionando o pedal do travão quando o condutor tem o pedal do 

acelerador pressionado (tal como no caso de uma avaria ou objetos estranhos presos). Por outras palavras, 

quando o pedal do acelerador e o pedal do travão são pressionados ao mesmo tempo, é dada prioridade ao 

pedido de travagem em vez do pedido de aceleração. Nesta altura, a força de inércia do veículo a deslocar-se 

para a frente e a força de travagem do pedal do travão atuam ao mesmo tempo e o veículo abranda. 

AVISO: O BOS tem de cumprir determinadas condições de velocidade quando funciona e não substitui a 

função de travagem do pedal do travão normal. 

Proteção ativa anticapotamento (ARP) 
O ARP verifica o estado de condução do veículo através de sensores. Se detetar que o veículo está a começar 

a virar, controla a travagem do veículo para impedir o veículo de capotar e garante a estabilidade do veículo. 

AVISO: O ARP apenas desempenha uma função auxiliar, é impossível ir para além das leis da física e não 

garante que o veículo não irá capotar. Conduza com cuidado. 

Desativação da proteção contra colisão 
Se o veículo estiver envolvido numa colisão, os indicadores de mudança de direção esquerdo e direito piscam, 

o veículo é desligado automaticamente e todas as portas são destrancadas para garantir que o veículo não 

sofre mais acidentes graves, como curto-circuito ou combustão e, ao mesmo tempo, garante que as portas 

não ficam trancadas por falha de energia. 

Sistema de airbags 
O sistema de airbags inclui um airbag no lado do condutor, um airbag no lado do passageiro dianteiro, um 

airbag do lado do banco dianteiro e airbags de cortina em ambos os lados. O sistema de airbags é uma 

adição aos cintos de segurança de 3 pontos e faz parte do sistema de proteção de segurança passiva. Para 

além desta função de proteção geral, o cinto de segurança também mantém os passageiros na posição 
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sentada correta em caso de colisão, de modo a permitir que o airbag é detonado sem problemas e 

fornece proteção adicional aos passageiros. 

Luz de aviso de avaria do airbag 

Existe uma luz de aviso de avaria do airbag    no painel de instrumentos que indica o estado do airbag. 

Se a luz de aviso de avaria do airbag acender ou piscar durante a condução, significa que o sistema de 

airbags está avariado. 

AVISO: 

● Se a luz de aviso de avaria do airbag acender ou piscar durante a condução, contacte 

imediatamente o Ponto de serviço autorizado Aiways para manutenção. O sistema de airbags não o 

protegeria em caso de acidente. 

Avisos importantes sobre os sistemas de airbag 

PERIGO: 

● O sistema de airbags não substitui o cinto de segurança e é apenas um sistema de segurança auxiliar. 

Apenas quando é utilizado em conjunto com o cinto de segurança, consegue exercer a proteção 

máxima. Por isso, certifique-se de que aperta o cinto de segurança. 

● A proteção ideal só é conseguida quando os bancos dianteiros estão ajustados corretamente ao 

condutor e passageiro. 

● Nunca efetue alterações aos componentes do sistema de airbags ou componentes relacionados que 

possam afetar o funcionamento normal. Para manutenção relacionada, contacte o Ponto de serviço 

autorizado Aiways. 

● O sistema de airbags apenas fornece proteção uma vez. Se for ativado uma vez, tem de ser substituído. 

● Devem ser cumpridas as leis, regulamentos e regras de segurança relevantes ao eliminar componentes 

de veículos ou sistemas de airbags e pré-tensores do cinto de segurança. 

● Não conduza o veículo quando existirem danos ou fissuras na área de instalação do airbag para evitar 

ferimentos pessoais causados pela detonação repentina do airbag ou não detonação em caso de 

acidente. 
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● Não cole ou coloque nada na área de instalação e insuflação do airbag de modo a evitar ferimentos 

secundários causados pela detonação do airbag. 

● As pessoas no banco do passageiro dianteiro não devem colocar os braços ou pernas nos módulos 

do airbag, uma vez que um airbag detonado pode causar ferimentos. 

Condições de acionamento do airbag 

● Em caso de impacto frontal grave, os airbags do condutor e passageiro dianteiro serão ativados. 

● Em caso de impacto lateral grave, os airbags laterais do lado do impacto serão acionados, bem como 

os airbags de cortina correspondentes. 

● Em caso de acidente grave, o airbag frontal, os airbags laterais e os airbags de cortina 

correspondentes podem ser acionados ao mesmo tempo. 

● Em caso de impacto frontal, impacto lateral, impacto traseiro ligeiro ou capotamento, o sistema de 

airbags pode não ser acionado. Neste caso, o passageiro é protegido utilizando o cinto de segurança 

corretamente. 

Acionamentos do airbag 

O intervalo de acionamento do sistema de airbags em várias situações de acidente não pode ser 

determinado de forma geral, uma vez que as situações são muito diferentes. Por exemplo, a natureza (grau 

de rigidez ou suavidade) do impacto de um objeto pelo veículo, o ângulo de impacto e a velocidade do 

veículo são todos fatores importantes que determinam o acionamento do airbag. 

Os airbags podem ser acionados nas seguintes situações: 
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1. Impacto frontal a alta velocidade numa parede ou veículo 

2. Impacto numa superfície rígida 

3. Queda numa vala profunda 

4. Impacto lateral por um veículo a maior velocidade 

5. Salto violento no piso 

 

Os airbags podem não ser acionados nas seguintes situações: 
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1. Impacto em árvores, postes e outros objetos 

estreitos 

6. Impacto oblíquo na lateral da carroçaria 

2. Impacto lateral nos pilares 7. Impacto lateral da frente do veículo numa 

parede 

 

3. Impacto traseiro por um veículo 
8. Impacto oblíquo na lateral da frente do veículo 

 

4. Capotamento lateral do veículo 
9. Impacto lateral da frente do veículo noutro 

veículo 

5. Impacto na traseira de um camião 10. Impacto lateral localizado 

Airbag frontal 
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O airbag do lado do condutor está situado no volante e o airbag do passageiro dianteiro está situado 

no tablier à frente do banco do passageiro dianteiro. A localização dos airbags está marcada com 

“Airbag”. 
 

Em caso de acidente grave, o airbag frontal, os airbags laterais e os airbags de cortina correspondentes 

podem ser acionados ao mesmo tempo. Quando o sistema de airbags é acionado, o gás gerado irá 

encher o airbag e detonar à frente do condutor e passageiro dianteiro. Quando o passageiro dianteiro 

é parado pelo airbag totalmente detonado, o impulso para a frente é atenuado para reduzir o risco 
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de ferimentos na cabeça e tronco. Depois de um acidente, o airbag detonado esvazia imediatamente 

para garantir que a visão do condutor fica desimpedida. 

Se a cadeira para crianças virada para trás estiver instalada no banco do passageiro dianteiro, o airbag do 

lado do passageiro dianteiro tem de ser desativado para impedir que o airbag provoque ferimentos na 

criança em caso de colisão. 

CAMINHO: Vehicle control – Safe & comfortable – Passenger airbag 

AVISO: Os passageiros dianteiros devem manter uma distância mínima de 25 cm do volante e tablier para 

garantir que os airbags funcionam corretamente e não causam ferimentos graves. 

Airbags laterais 

 

Os airbags laterais estão instalados nas laterais de ambos os encostos dos bancos dianteiros e estão 

marcados com “airbag”. Fornecem proteção adicional ao tronco (peito, abdómen e zona pélvica) do 

passageiro num impacto lateral grave. 

AVISO: A força externa excessiva irá obstruir o acionamento do airbag lateral. Se verificar que a capa 

original do banco ou a costura correspondente ao airbag lateral estão danificadas, tem de contactar 

imediatamente o Ponto de serviço autorizado Aiways para manutenção. A menos que aprovado pela 

Aiways, tem de ser utilizada a capa do banco da Aiways dedicada ao airbag lateral. 
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Airbags de cortina 
 

Os airbags de cortina estão situados por cima das estruturas das portas em ambos os lados do veículo 

e os locais estão marcados com “airbag”. Num acidente de impacto lateral grave, os airbags de cortina 

cobrem toda a área lateral, incluindo o pilar da porta, o que pode fornecer proteção adicional para a 

cabeça e pescoço dos passageiros dianteiros e traseiros ao mesmo tempo. É uma melhoria adicional do 

sistema de proteção dos passageiros numa colisão lateral. 

AVISO: Se forem instalados acessórios inadequados na gama de airbags de cortina, estes podem ser 

atirados para dentro do veículo quando o airbag de cortina é acionado, resultando em ferimentos para 

os passageiros. 

O sistema de airbags foi acionado 

Se ocorrer uma colisão e os airbags forem acionados, o veículo implementa automaticamente as 

seguintes medidas de segurança para proteção dos passageiros: 

● Todas as portas e vidros serão destrancados para garantir que os passageiros ou socorristas 

conseguem abrir as portas e os passageiros não ficam presos no veículo. 
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● As luzes de emergência ligam para indicar a posição do veículo e avisar os outros veículos e as luzes 

de leitura acendem no veículo para facilitar o salvamento noturno. 

● A fonte de alimentação de alta tensão é cortada para proteger a segurança pessoal. 

Pneus 

Sistema de controlo da pressão dos pneus 

O veículo está equipado com funções de controlo da pressão e temperatura dos pneus, que podem ser 

verificadas no ecrã esquerdo através da roda esquerda no volante. 

Alarme e processamento de anomalias na pressão dos pneus 

O sistema monitoriza a pressão de cada pneu. Quando a velocidade do veículo é superior a 25 km/h e a 

pressão de um ou mais pneus difere dos valores padrão, a luz de avaria da pressão dos pneus   

acende e o ecrã de informações apresenta a posição da pressão anómala. O sistema reconhece valores 

de pressão demasiado elevados ou demasiado baixos. 

Caso seja indicada pressão dos pneus anómala, deve encher ou esvaziar o pneu com a falha para 

alcançar a pressão padrão e, em seguida, tentar conduzir o veículo a uma velocidade de 25 km/h 

durante, pelo menos, 1 minuto. Se a pressão do pneu voltar ao normal durante o teste, a luz de avaria 

   apaga e o alarme de pressão anómala desaparece. 

Alarme e processamento de temperatura elevada 

Adicionalmente，o sistema monitoriza a temperatura de cada pneu. Quando a velocidade do veículo é 

superior a 25 km/h e o sistema deteta um valor de temperatura acima de 85 °C, a luz de avaria da 

temperatura  acende e o painel de instrumentos apresenta o ponto de temperatura elevada. 

Depois da temperatura elevada ser sinalizada, deve estacionar o veículo num local à sombra durante 

cerca de uma hora. Quando a temperatura tiver diminuído para menos de 80 ℃, pode tentar conduzir o 

veículo a uma velocidade de 25 km/h durante, pelo menos, 1 minuto. Se a temperatura do pneu voltar 

ao normal durante o teste, a luz de avaria apaga e o alarme de temperatura elevada desaparece. 
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Dimensão e pressão dos pneus 

Dimensões dos pneus e pressão de ar a frio recomendadas 

 

Designação da 

dimensão dos pneus 

Carga normal (1~3 pessoas) Carga máxima (4~5 pessoas) 

Unidade kPa (bar) kPa (bar) 

Posição À frente Atrás À frente Atrás 

215/65 R17 99V 230 (2.3) 230 (2.3) 260 (2.6) 260 (2.6) 

235/50 R19 99V 240 (2.4) 240 (2.4) 260 (2.6) 260 (2.6) 

Verifique a pressão dos pneus frios regularmente, especialmente antes de viagens longas. 

Pressões incorretas colocarão em perigo a sua segurança, a manobrabilidade do veículo, a gama de 

potência de conforto e também aumentarão o desgaste dos pneus. 

Quando o veículo tem ocupação máxima, deve aumentar a pressão dos pneus para o valor de carga máxima. 

Uma pressão demasiado baixa provoca o sobreaquecimento dos pneus, o que pode resultar em danos 

internos ao pneu ou até num furo. 

Inspeção e manutenção de pneus 

Ao substituí-los, recomendamos que instale pneus com as mesmas especificações dos originais. Se os 

substituir por pneus com especificações diferentes ou incorretas, poderá ter um impacto adverso no 

desempenho e na segurança da condução. Se existir algum desgaste na superfície do pneu, 

recomendamos que troque os pneus num padrão cruzado. 

Em caso de desgaste óbvio das rodas dianteiras, recomendamos que ajuste a posição das rodas 

dianteiras e traseiras, de modo a evitar o desgaste desigual dos pneus, prolongar a vida útil dos 

mesmos e uniformizar o desgaste. Para equilibrar a utilização de todos os pneus no veículo, 

recomendamos que os troque num padrão cruzado a cada 5000 km. 
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Para sua segurança durante a condução, verifique os pneus regularmente. Verifique se apresentam 

furos, saliências e outros danos, retire objetos estranhos presos no piso dos mesmos; verifique se existe 

desgaste até à marca de desgaste e substitua-os imediatamente, se necessário. 

Se o desgaste dos pneus for desigual, recomendamos que verifique o ajuste dinâmico dos pneus. De 

modo a reduzir o desgaste e prolongar a vida útil dos pneus, pode manter os pneus de acordo com os 

seus hábitos de condução e condições da estrada: 

● A rodagem nos novos pneus é aos primeiros 500 km. O veículo deve ser conduzido à velocidade 

adequada e com condução prudente, de modo a prolongar a vida útil dos pneus. O ajuste dinâmico 

dos pneus foi efetuado antes de sair da fábrica, mas recomendamos que o efetue novamente a cada 

5000 km depois de conduzir durante algum tempo. Depois de trocar o pneu, deve verificar o seu 

ajuste dinâmico. 

● Ao conduzir na berma da estrada ou secção de estrada semelhante, o veículo pode mover-se a 

velocidade lenta e de modo que a roda do veículo esteja em ângulo reto em relação à berma, o 

máximo possível. A condução rápida nas curvas, a aceleração excessiva e a travagem de emergência 

aumentam o desgaste dos pneus. Se não for possível manter o veículo a direito ou caso se desvie 

durante a condução, verifique os parâmetros de alinhamento das rodas e ajuste-os, se necessário. 

Reparação provisória do pneu 
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O veículo não está equipado com um pneu sobresselente, mas com ferramentas de reparação de pneus 

(um compressor e um recipiente de líquido de reparação de pneus). 

Siga estes passos para reparar provisoriamente os pneus: 

1. Estacione o veículo num local seguro e selecione a posição de engrenamento P. Retire o kit de 

reparação de pneus. 

2. Insira o recipiente de líquido de reparação na abertura do compressor e pressione com firmeza para 

baixo. Retire a tampa da válvula do pneu e ligue o tubo transparente do líquido de reparação no 

recipiente do líquido de reparação. 

3. Certifique-se de que o compressor está desligado (o botão do interruptor do compressor não foi 

premido). Ligue a ficha de alimentação à fonte de alimentação de 12 V do veículo. 

4. Ligue o compressor, encha durante cerca de 10 minutos, nessa altura, já o líquido de reparação 

percorreu totalmente o interior do pneu. Observe a pressão do manómetro: 

Se a pressão for superior ou igual a 200 kPa, a reparação foi efetuada; se a pressão atingir 200 kPa, 

desligue o compressor, feche a ferramenta de reparação, coloque a tampa da válvula, ligue o veículo 

e conduza uma certa distância para distribuir uniformemente o líquido de reparação no interior do 

pneu. Pare o veículo e selecione a posição P. Utilize o compressor para restabelecer a pressão para 

240 kPa. Se ainda for inferior a 200 kPa depois de o compressor estar ligado durante 15 minutos, o 

pneu está gravemente danificado ou não foi reparado com êxito. Coloque a ferramenta de 

reparação na posição original e contacte o Ponto de serviço autorizado Aiways. 

5. Desligue a alimentação do compressor, retire o tubo de ar ligado à válvula, retire o recipiente de 

líquido de reparação, prima o botão de desbloqueio do compressor e coloque a tampa da válvula. 

6. Cole o autocolante de limite de velocidade máxima que se encontra no recipiente do líquido de 

reparação no volante e conduza durante 10 minutos (a uma velocidade inferior ao limite máximo). 

Estacione o veículo num local seguro e selecione a posição de engrenamento P. 

7. Retire o compressor, ligue a ficha de alimentação à fonte de alimentação de 12 V do veículo, ligue o 

tubo de ar à válvula e verifique a pressão: se for superior ou igual a 200 kPa, ajuste-a para 240 kPa; 

se for inferior a 200 kPa, o pneu está gravemente danificado ou não foi reparado com êxito. 
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Coloque a ferramenta de reparação na posição original e contacte o Ponto de serviço autorizado Aiways. 

Instrução sobre a calibração automática do sensor de pressão dos pneus 

O BCM (Módulo de controlo da carroçaria) tem de receber sinal de velocidade das quatro rodas e sinal de 

impulso de velocidade do módulo ESP (Controlo eletrónico de estabilidade), que será utilizado na calibração 

automática do sensor de pressão. Se o veículo for conduzido acima de 30 km/h, o sensor envia dados de 

sinal de radiofrequência periodicamente. Durante a condução, o BCM ativa a função de calibração 

automática. Conduza o veículo durante 10 minutos e verifique se o painel de instrumentos mostra as 

leituras de pressão dos quatro pneus. Se forem apresentadas normalmente, o alinhamento foi efetuado. Se 

não estiverem completas ou forem inexistentes, pare o veículo durante, pelo menos, 19 minutos. Em 

seguida, repita o procedimento acima para reativar a função de calibração automática, conduza o veículo 

desenhando um 8 até as leituras de pressão serem apresentadas normalmente. 

Tipos de pneus sazonais 

Pneus de Verão 

O veículo pode estar originalmente equipado com pneus de Verão de alto desempenho ou pneus para 

todas as estações. A Aiways recomenda a utilização de pneus de Inverno se conduzir em temperaturas frias 

ou em estradas com neve ou gelo. Contacte a Aiways para obter recomendações sobre pneus de Inverno. 

Pneus de Inverno 

A dimensão de pneu 235/50 R19 99V é permitida para pneus de Inverno e estes devem ser montados nas 

quatro rodas. Devem ser usados quando a temperatura está continuamente abaixo de 7° C. 

Se os pneus de Inverno tiverem restrição de velocidade, pode colar um autocolante de velocidade máxima 

no painel de instrumentos dentro do campo de visão do condutor. 

Utilize pneus de Inverno para aumentar a tração em estradas com neve ou gelo. Ao instalar pneus de 

Inverno, deve instalar sempre um conjunto completo de quatro pneus. Os pneus de Inverno nas quatro 

rodas têm de ter o mesmo diâmetro, marca, construção e padrão de piso. Contacte a Aiways para obter 

recomendações sobre pneus de Inverno. 

Os pneus de Inverno estão identificados com um símbolo de montanha/floco de neve no flanco do pneu. 
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M+S 

Ao conduzir com pneus de Inverno, pode deparar-se com mais ruído da estrada, uma vida útil do piso 

mais curta e menos tração em estradas secas. 

Antes de colocar pneus de Inverno, leia a etiqueta de aviso no pilar da porta do veículo.  

Pneus para todas as estações 

O nosso U5 pode ser originalmente equipado com pneus para todas as estações. Estes pneus foram 

concebidos para fornecer a tração adequada na maioria das condições durante todo o ano, mas podem 

não oferecer o mesmo nível de tração que os pneus de Inverno oferecem em estradas com neve ou 

gelo. Os pneus para todas as estações podem ser identificados por "ALL SEASON" e/ou "M+S" (lama e 

neve) no flanco do pneu. 
 

Operação de emergência 
Comportamento em caso de acidente 
1. Mantenha a calma; 

2. Desligue o veículo e ative as luzes de emergência; 

3. Vista o colete de segurança e saia do veículo tendo em conta o trânsito; 

4. Proteja o local do acidente com um triângulo de pré-sinalização; 

5. Tome medidas de emergência para pessoas feridas; 
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6. Se o veículo apresentar fumo ou pegar fogo, todos os passageiros têm de sair do veículo 

imediatamente e afastar-se para uma zona de segurança; 

7. Ligue para a polícia e serviços de emergência; 

8. Ligue para a assistência remota. 

Ferramentas do condutor 
 

 

O triângulo de pré-sinalização está armazenado na bagageira; pode ser colocado dentro da caixa de 

ferramentas na bagageira depois de utilizado. 

O colete está armazenado no espaço de arrumação dianteiro com rede. 

Em caso de avaria do veículo ou acidente, ligue primeiro as luzes de emergência e vista o colete refletor 

corretamente. De modo a garantir a sua própria segurança, de acordo com a situação específica, 

coloque o triângulo de pré-sinalização a cerca de 100 m ~ 200 m da traseira do veículo na faixa onde 

este se encontra, virado na direção dos veículos de trás para que se desviem a tempo. 
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O anel de reboque está armazenado na caixa de arrumos debaixo do tapete da bagageira. 

NOTA: Verifique a data de validade do kit de primeiros socorros, pelo menos, uma vez por ano, 

substitua e complemente, se necessário. 

Assistência remota 

E-CALL 

Para salvamento de emergência, se o veículo for sujeito a uma colisão grave ou ocorrer uma situação 

de emergência, prima esta tecla para ligar para o serviço de salvamento com a prioridade mais elevada. 

O agente de serviço irá obter as informações da sua localização e do estado do veículo ao mesmo 

tempo e ajudá-lo a sair da situação de perigo. Se o impacto reunir determinadas condições de deteção, 

o sistema IVI irá acionar proativamente os serviços de emergência. 

O Aiways U5 está equipado com E-Call, um sistema de chamada de emergência que contacta 

automaticamente os serviços de emergência e comunica as informações padrão de E-Call para uma 

central pública de atendimento de chamadas de emergência (PSAP) em caso de acidente grave ou 

emergência. 
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B-Call 

 

 
E-Call 

 

NOTA: Os serviços de chamadas de emergência E-call não estão disponíveis em todas as regiões. 

NOTA: As informações comunicadas ao PSAP incluem tipo de acionamento E-call, tipo de veículo, classe do 

veículo, tipo de propulsão do veículo, a direção da marcha, o carimbo de data/hora, a última posição 

conhecida de latitude e longitude (GPS) do veículo e o VIN. 

NOTA: O E-call apenas funciona na rede móvel com um sinal adequado. 

O E-Call ativa automaticamente se os airbags dispararem ou for detetada uma colisão grave. Pode 

também ativá-lo manualmente premindo o botão SOS na consola superior. Depois de premido, a 

chamada apenas pode ser cancelada pelo agente que atender. 

NOTA: A ativação manual é útil para reportar um acidente grave ou para pedir ajuda se um ocupante 

no U5 precisar de ajuda imediata (tal como num ataque cardíaco). 
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NOTA: A Aiways não está afiliada aos serviços E-Call. Não utilize o E-Call para contactar a Aiways (como 

para pedir assistência rodoviária), porque a chamada vai diretamente para os serviços de emergência. 

NOTA: A Aiways não é responsável por pagar ou reembolsar os serviços prestados através do E-Call. 

B-CALL 

Para assistência rodoviária, se o veículo sofrer uma avaria (como um furo), prima esta tecla para enviar 

informações de “assistência rodoviária” para o Ponto de serviço autorizado Aiways do condutor e o 

agente de serviço irá solicitar os serviços de assistência rodoviária por si. 

A Assistência Rodoviária Aiways está disponível 24 horas por dia, 365 dias por ano, durante um período 

de 3 anos a partir da data de compra do produto. Também está disponível para falar com os 

profissionais do serviço de assistência para responder a quaisquer dúvidas e explicar o procedimento 

adequado para transportar o seu veículo. 

Ao contactar a Assistência Rodoviária Aiways, forneça: 

1. O Número de identificação do veículo (VIN) ou o número da chapa da matrícula. Pode ver o VIN no 

tablier superior olhando através do lado do para-brisas do condutor. 

2. A sua localização exata. 

3. A cor da natureza. 

NOTA: Os serviços de assistência rodoviária B-call não estão disponíveis em todas as regiões. 

Arranque auxiliar 
O veículo dispõe de uma função de carregamento inteligente. Quando a carga da bateria de 12 V está 

fraca, a bateria elétrica do veículo começa a carregar a bateria de tensão de 12 V. Se a bateria de tensão 

de 12 V sofrer frequentemente de falta anormal de energia, contacte imediatamente o Ponto de serviço 

autorizado Aiways para manutenção. 

AVISO: 

● Tenha muito cuidado ao efetuar o arranque auxiliar. Qualquer desvio das seguintes instruções pode 

provocar ferimentos ou danos causados por explosão da bateria ou danos nos sistemas elétricos de 

ambos os veículos. 
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● Nunca troque as saídas dos cabos elétricos ou interligue os terminais. 

● Evite o contacto da bateria com os olhos, a pele, tecidos e superfícies pintadas. O líquido contém 

ácido sulfúrico que pode causar ferimentos e danos em caso de contacto direto. 

● Ao trabalhar na bateria, utilize sempre proteção ocular e remova as joias. 

● Mantenha as crianças afastadas da bateria. 

ATENÇÃO: A função de carregamento inteligente tem de cumprir condições específicas e é necessário 

que o capot esteja fechado. 

Se não for possível ligar o veículo normalmente devido a falta de energia na bateria de baixa tensão, 

pode efetuar o arranque auxiliar da mesma. Os passos específicos são os seguintes: 

1. Para estacionar e desligar da potência de alta tensão do veículo (adiante referido como “desligar”), 

pode conseguir um desligamento ativo através do painel de controlo, ou pode conseguir um 

desligamento passivo trancando o veículo. 
 

2. Abra o capot, retire as tampas de inspeção positiva e negativa da bateria de tensão de 12 V. Ligue 

uma extremidade do cabo vermelho ao polo positivo da bateria de tensão de 12 V no veículo B com 

falta de energia e a outra extremidade ao polo positivo da bateria de tensão de 12 V do veículo A de 

alimentação. 
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3. Ligue uma extremidade do cabo preto ao polo negativo da bateria de tensão de 12 V no veículo A 

de alimentação e a outra extremidade ao polo negativo da bateria de tensão de 12 V do veículo B 

com falta de energia; 

 

4. Depois de carregar durante 10 minutos, tente ligar o veículo e observe se arranca normalmente. 

ATENÇÃO: Se estiver diretamente ligado ao polo negativo da bateria de tensão de 12 V, o sensor 

eletrónico da bateria (EBS) não conseguirá detetar a corrente de carregamento e pode não concluir o 

carregamento normalmente. Depois de o veículo arrancar normalmente, retire os cabos pela ordem 

inversa da ligação, volte a colocar a tampa retirada e feche o capot. 

Reboque e transporte 
ATENÇÃO: O veículo não pode ser rebocado com as rodas no chão. Apenas pode utilizar transporte 

profissional de veículos para envio. Não reboque o veículo diretamente. 

Se o veículo tiver de ser rebocado, o método de reboque é o seguinte: 

1. Abra a bagageira e retire o anel de reboque localizado na caixa de ferramentas por baixo do tapete da 

bagageira; 

2. Pressione a metade superior da tampa do orifício de reboque e retire-a, enrosque o anel de reboque 

no orifício de reboque e certifique-se de que fica bem apertado; 
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Localize os orifícios de reboque dianteiro e traseiro: 
 

3. Reboque o veículo para um veículo de transporte profissional; 

4. Coloque o veículo na engrenagem de estacionamento, ligue as luzes de emergência, certifique-se de 

que não existe ninguém no veículo e tranque-o; 

5. Coloque o calço de travão da roda ① e os calços de borracha anti-deslizamento ② em redor do 

pneu, instale a cinta do tirante ③ em redor do pneu e fixe-a ao veículo de reboque, em seguida, 

aperte a cinta para fixar o veículo. 
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AVISO: Antes de rebocar o veículo, certifique-se de que o mesmo não apresenta potenciais riscos de 

segurança, tais como deformação da bateria e fumo; se não for possível colocar o veículo em ponto-

morto, tem de ser instalado um carrinho de reboque na roda da frente para efetuar o reboque; não é 

permitido rebocar o veículo com as quatro rodas no chão, para evitar danos ao motor de tração ou a 

outras partes. 

Abertura de emergência da bagageira 
O veículo dispõe de uma abertura de emergência da bagageira. Se a porta não puder ser aberta por 

dentro, pode utilizar a chave mecânica para forçar a abertura da porta da bagageira e abrir uma passagem 

de emergência para as pessoas presas no veículo. Abra o orifício da passagem de emergência, que está 

localizado no fecho da porta da bagageira. Entre na bagageira, insira a chave mecânica e rode-a para a 

direita. Assim que a porta da bagageira estiver destrancada, pode ser empurrada para sair do interior do 

veículo. 

Sistema avançado de assistência à condução 

(ADAS) 
Cruise control adaptativo (ACC) 
A função ACC pode alternar automaticamente entre o cruise control e a velocidade de cruzeiro de 

seguimento ao avaliar se existe um veículo à frente. Determina-o utilizando uma combinação de dados 

da câmara dianteira inteligente e o radar central de visualização frontal. 

AIWAYS U5 | 125 



O ACC pode funcionar num intervalo de velocidade entre 0 km/h e 130 km/h. Se outro veículo for 

detetado na sua rota, o ACC pode aplicar aceleração ou travagem limitada, moderada para manter o 

intervalo de tempo de seguimento definido. 

AVISO: 

● O ACC é apenas uma função de conforto que ajuda durante a condução mas não substitui o 

condutor. Ao utilizar o ACC, o condutor tem de observar sempre o que o rodeia e estar pronto para 

tomar medidas e aplicar o travão, caso contrário, pode ocorrer um acidente ou ferimentos pessoais. 

● Sob o controlo do ACC, a capacidade de travagem automática do veículo é limitada e o condutor 

continua a ter de prestar atenção à estrada e ao trânsito. Em situações de trânsito difíceis e ao surgir 

uma situação de perigo, o condutor tem de ativar o pedal do travão para retomar o controlo do 

veículo. 

● Não utilize o ACC em estradas sinuosas com curvas apertadas ou em superfícies geladas ou 

escorregadias. O ACC não reconhece más condições meteorológicas. Além disso, também não 

reconhece peões e ciclistas. 

NOTA: Recomendamos que utilize o ACC em autoestradas e estradas em boas condições. Não 

recomendamos a sua utilização em estradas sinuosas ou irregulares. 

O ACC está ativado 
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Botão de condução inteligente 

 

 
Luz indicadora do AI Drive (AI DRV) 

a ativar 

 

 

Luz indicadora de cruise control 

adaptativo (ACC) a ativar 

 

 
Luz indicadora de função de limite de 

velocidade (SLF) a ativar 

 

 

Luz indicadora de ativação do 

cruise control adaptativo (ACC) 

 

 

Luz de aviso de avaria do cruise 

control adaptativo (ACC) 
 

O condutor pode ativar o ACC utilizando os interruptores relacionados com a condução inteligente no volante: 

1. Depois de ligar o veículo, prima o botão “Condução inteligente” no volante (alternável entre o modo 

“AI DRV/ACC/SLF”) para mudar para o ACC e entrar no estado de standby (pronto). A luz indicadora 

de cruise control adaptativo (ACC) a ativar (branca) acende e apresenta “ACC ready” (ACC pronto). 

2. Quando as condições de ativação do ACC estiverem reunidas, prima o botão “SET/-” no volante. O 

ACC entra no estado ativado e a luz indicadora de ativação do cruise control adaptativo (ACC) 

(verde) no painel de instrumentos acende e apresenta “ACC activated” (ACC ativado). 

NOTA: Se a velocidade atual for superior a 30 km/h, a velocidade alvo do ACC é a velocidade atual. Se a 

velocidade atual for inferior a 30 km/h, o ACC irá controlar o veículo para acelerar até 30 km/h e 

considerar 30 km/h como velocidade alvo do ACC. 

Depois de ativar o ACC e se for detetado um veículo à frente na mesma faixa, a aceleração e 

desaceleração do veículo da frente será automaticamente copiada pelo sistema para manter a distância 

do veículo da frente: 

● Se a velocidade do veículo da frente for superior à velocidade do seu veículo, o veículo irá manter a 

velocidade atual e o ACC irá mudar para o cruise control. Se a velocidade do veículo da frente for 

inferior à velocidade do veículo, o veículo irá reduzir a velocidade e o ACC irá mudar para a 

velocidade de cruzeiro de seguimento. 

● Se o veículo da frente travar e parar, o ACC controla o veículo para seguir em conformidade até 

parar. Se o veículo da frente parar durante menos de 10 segundos, o veículo irá seguir  
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automaticamente assim que iniciar novamente. Se o veículo da frente parar durante mais de 10 

segundos, o veículo não irá iniciar e seguir automaticamente. Se o sistema detetar que o veículo da 

frente saiu da faixa, o condutor pode seguir a indicação “Step on accelerator or press RES/+ to activate 

cruise” no painel de instrumentos, pressionar o pedal do acelerador ou pressionar o botão “RES/+” para 

reativar o ACC. 

AVISO: Não deixe o veículo parado controlado pela função ACC. Se precisar de sair, certifique-se de 

que o travão de estacionamento elétrico está acionado, ative a engrenagem de estacionamento e saia 

depois de desligar o veículo. 

AVISO: 

● Depois de o ACC controlar o veículo para seguir e parar, certifique-se de que não existem obstáculos 

ou peões e outros transeuntes diretamente à frente do veículo ao iniciar e seguir novamente. 

● Se o painel de instrumentos apresentar o ícone da traseira do veículo da frente, indica que o ACC 

tem ativa a velocidade de cruzeiro de seguimento; se o painel de instrumentos não apresentar o 

ícone, indica que o ACC não irá responder ao veículo da frente. 

● Durante a velocidade de cruzeiro de seguimento, se pressionar o pedal do acelerador, o painel de 

instrumentos apresenta "the driver is overriding" (o condutor está a ultrapassar). Durante este 

período, o ACC está no estado de ultrapassagem e não conseguirá aplicar o travão automaticamente. 

● Se o veículo tiver sido travado até parar com a função ACC, a função de travão de estacionamento 

eletrónico é ativada automaticamente quando o condutor desapertar o cinto de segurança ou abrir a 

porta; se o ACC sair por outro meio (como ao pressionar o pedal do travão ou ao premir o botão 

"CNCL" para cancelar a função ACC), a função de travão de estacionamento eletrónico não será 

ativada e o veículo entra em modo de controlo de arrasto ("crawl-control"). O condutor tem de 

prestar especial atenção para evitar ferimentos pessoais. 

Quando o ACC está ativado, as seguintes condições devem estar reunidas em simultâneo: 

● A caixa de velocidades está em D (condução); 

● O pedal do travão não está pressionado; 

● O travão de estacionamento elétrico está desativado; 
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● O cinto de segurança do lado do condutor está apertado; 

● Todas as portas do veículo estão fechadas; 

● O capot está fechado; 

● O controlo eletrónico de estabilidade (ESP) está ligado; 

● A função de controlo de descida está desativada; 

● A função Auto Hold não está ativada. 

Ajuste da velocidade alvo do ACC 

Com o ACC ativado, a velocidade de cruzeiro alvo pode ser aumentada ou diminuída dos seguintes modos: 

● O condutor pressiona o pedal do acelerador para aumentar rapidamente a velocidade do veículo 

para a velocidade pretendida e, ao mesmo tempo, prime brevemente o botão “SET/-” para definir a 

velocidade atual como velocidade alvo do ACC; o condutor pressiona o pedal do travão (o ACC entra 

no modo de standby) para reduzir rapidamente a velocidade do veículo para a velocidade pretendida 

e, depois de soltar o pedal do travão, prime brevemente o botão “SET/-” para definir a velocidade 

atual como velocidade alvo do ACC. Solte o pedal para concluir as definições de ajuste da velocidade 

alvo do ACC. 

● Uma pressão breve do botão “RES/+” ou “SET/-” uma vez para aumentar ou diminuir gradualmente a 

velocidade alvo 5 km/h de cada vez. Uma pressão longa do botão “RES/+” ou “SET/-” e a velocidade 

alvo irá aumentar ou diminuir rapidamente 1 km/h de cada vez. Solte o botão para concluir as 

definições de ajuste da velocidade alvo do ACC. 

ATENÇÃO: No processo de ajuste da velocidade alvo do ACC, a diferença de velocidade do ajuste de 

desaceleração tem um limite e a velocidade não pode ser reduzida de uma mais elevada para uma mais 

baixa sem limite. Se for necessário reduzir a velocidade imediatamente em caso de emergência, o 

condutor tem de intervir ativamente na travagem e desaceleração; no processo de ajuste rápido da 

velocidade alvo, quando o veículo está próximo do veículo da frente e a velocidade alvo não é atingida, 

o painel de instrumentos pode apresentar a mensagem "brake" (trave). O condutor deve prestar 

sempre atenção às condições da estrada ao receber informações do ecrã de informações, estar pronto 

para controlar o veículo em qualquer altura e preparado para travagem ativa. 
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Ajuste do intervalo de tempo de seguimento do ACC 

O intervalo de tempo de seguimento é uma distância programada (velocidade atual × tempo) e não uma 

distância fixa, e muda com a velocidade atual. O intervalo de tempo de seguimento está classificado em 8 

níveis e o período de tempo é entre 1,5 e 3 segundos, que pode ser ajustado pelo condutor ao deslocar a 

roda esquerda do volante para cima e para baixo. 

 

A cor da barra de estado do intervalo de tempo de seguimento é alterada consoante a distância ao veículo da 

frente (a faixa atual): 

● Branco: não existe nenhum veículo à frente (faixa atual) ou o sistema não reconhece o veículo; 

● Azul: o sistema reconhece o veículo da frente e está longe do mesmo; 

● Amarelo: o sistema reconhece que a distância para o veículo da frente está abaixo do intervalo de tempo 

seguro. O condutor tem de prestar atenção e estar pronto para controlar o veículo em qualquer altura; 

● Vermelho: o sistema reconhece que a distância para o veículo da frente é demasiado próxima. Poderá haver 

risco de colisão e o condutor tem de assumir o controlo do veículo imediatamente e travar. 

ATENÇÃO: Devido ao trânsito e ao clima, a gama de intervalos de tempo de seguimento opcionais pode não 

ser adequada para todos os condutores e situações de condução. 

Cancelamento do ACC 
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Quando o ACC está ativado, prima o botão “CNCL”. O painel de instrumentos apresenta “ACC 

cancelled” e o ACC é alterado para o modo de standby. 

NOTA: Quando a condição de ativação do ACC muda de não satisfeito para satisfeito, o condutor tem 

de reativar a função ACC. 

Desativação automática do ACC 

Nas seguintes circunstâncias, o ACC pode ser automaticamente desativado e o condutor tem de 

assumir o controlo ativo do veículo. 

● Pressiona o pedal do travão quando não está parado; 

● O veículo é colocado noutra mudança que não D (condução); 

● O cinto de segurança do lado do condutor é desapertado; 

● O pedal do acelerador foi pressionado durante muito tempo; 

● A porta está aberta; 

● O capot está aberto; 

● O interruptor do travão de estacionamento elétrico está ativado; 

● O sensor falha ou o sistema falha. 

Ultrapassagem com o ACC 

Com o ACC ativado, quando o condutor pressiona o pedal do acelerador, o painel de instrumentos 

apresenta “Driver override”, o ACC entra no modo de ultrapassagem e a velocidade do veículo aumenta 

provisoriamente. Quando o condutor solta o pedal do acelerador, o ACC regressa ao estado ativado 

depois de entrar no estado de ultrapassagem, abranda para a velocidade alvo ou entra no estado de 

velocidade de cruzeiro de seguimento com base nas condições da estrada mais recentes e prime 

ativamente o botão “SET/-” para desacelerar para a velocidade alvo. 

ATENÇÃO: 

● Quando o pedal do acelerador é pressionado durante muito tempo, o ACC pode sair para o modo 

de standby. 

● Quando a velocidade é superior a 130 km/h, o ACC sairá do estado de ativação e o veículo será 

controlado pelo condutor. O condutor tem de efetuar ativamente o controlo do veículo, tal como 

travar e mudar de faixa de acordo com o trânsito e as condições da estrada. 
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● Quando o veículo da frente sair rapidamente do alcance de reconhecimento devido a uma mudança 

de faixa ou viragem, o ACC irá controlar o veículo para acelerar para a velocidade alvo. Nesta altura, 

haverá uma aceleração rápida durante um curto período e o condutor tem de prestar especial 

atenção e manter-se calmo. 

Reativação do ACC 

Depois de o ACC ser alterado do modo ativo para o modo de standby, pode ser reativado premindo o 

botão “RES/+”. Nesta altura, a luz indicadora de ativação do ACC (verde) acende, o ecrã de informações 

apresenta “ACC activated” e a nova velocidade alvo é consistente com a velocidade alvo antes de o ACC 

ser ativado (o valor de velocidade branco por baixo da luz indicadora do ACC). Quando o veículo circula a 

uma velocidade elevada, se existir uma grande diferença entre a velocidade alvo e a velocidade real, o 

sistema irá ajustar a velocidade para a velocidade alvo de forma linear relativamente lenta. Pode premir 

ativamente o botão “SET/-” para desacelerar rapidamente para a velocidade alvo. 

Ambientes de condução especiais 

Se o veículo estiver a circular nas seguintes situações, o ACC pode não reconhecer o veículo da frente 

na faixa atual ou efetuar ações inesperadas devido a reconhecimento incorreto do veículo da frente na 

faixa adjacente. O condutor tem de prestar especial atenção, conduzir a uma velocidade adequada e 

estar pronto para travar ou assumir o controlo do veículo em qualquer altura. 

● Quando o veículo circula em faixas de desvio em entradas e saídas da autoestrada; 

● Quando o veículo vira em interseções ou segue veículos para entrar ou sair de curvas ou curvas apertadas; 

● Quando o veículo não entra nem sai totalmente da faixa atual no processo de mudança de faixa com 

o veículo da frente; 
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● Quando o veículo circula numa inclinação acentuada; 

● Quando o veículo e o veículo da frente estão muito próximos 
 

 

O ACC tem limitações ou não funciona em alguns cenários de condução, incluindo mas não se limitando a: 

● Veículos parados ou que estão a atravessar faixas; 

● O tempo de travagem do ACC é insuficiente quando o veículo se aproxima rapidamente do veículo da 

frente; 
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● Os veículos entram de repente na faixa ou o veículo da frente trava de repente; 

● Os veículos na mesma faixa circulam em sentido contrário ou o veículo está em sentido contrário; 

● Os veículos irregulares à frente não podem ser eficazmente identificados devido a contornos anormais 

provocados pelos objetos carregados; 

● O chassis do veículo da frente na mesma faixa é mais alto do que os veículos convencionais; 

● O alvo é identificado como um veículo não motorizado, peão ou animal; 

● O veículo circula em inclinações acentuadas, estradas esburacadas ou secções com tráfego complexo; 

● O veículo da frente efetua uma curva apertada; 

● O desempenho de deteção das câmaras, radar e outros sensores é afetado pela chuva e neve; 

● A bagageira do veículo está sobrecarregada, fazendo com que a frente do veículo levante. Não utilize 

o ACC quando o veículo circular nas seguintes situações: 

● Quando existir luz ambiente insuficiente, demasiada luz ou luz fraca à frente do veículo; 

● Quando existirem manchas no campo de visão da câmara frontal inteligente e do radar central de 

visualização frontal ou existir nevoeiro intenso, chuva forte, neve forte, pó, tempestade de areia ou 

outros que afetem o campo de visão do sensor; 

● Quando o veículo se encontra num ambiente húmido em dias chuvosos e o efeito de 

desembaciamento no para-brisas não é eficaz; 

● Ao conduzir em estradas com baixa fricção, como estradas geladas; 

● Ao conduzir em estradas com reflexos fortes, como estradas com chuva, neve ou gelo; 

● O para-brisas está partido no campo de visão da câmara frontal inteligente; 

● Quando o radar central de visualização frontal pode estar sujeito a forte interferência magnética; 

● Colisão e vibração que façam com que a posição do radar central de visualização frontal mude; 

● Quando túneis e jatos de água de dispersores refletirem fortemente os sinais do radar e fizerem com 

que o mesmo não funcione corretamente. 

AI Drive (AI DRV) 
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O AI Drive (AI DRV abreviado) mantém o veículo no centro da faixa atual ao mesmo tempo que controla 

a velocidade e o intervalo de seguimento. O AI DRV pode ser ativado no intervalo de 0 a 130 km/h e 

pode ser classificado na assistência a engarrafamentos (TJA) e na assistência em autoestrada (HWA), de 

acordo com as diferentes velocidades e cenários de aplicação. A função TJA é recomendada para 

utilização em estradas urbanas no intervalo de velocidade entre 0 e 60 km/h; a função HWA é 

recomendada em situações de estrada elevada e autoestradas no intervalo entre 60 e 130 km/h. 

AVISO: O AI DRV é apenas um sistema de auxílio à condução e não substitui o condutor. O condutor é 

responsável pela segurança em todos os comportamentos de condução. Mesmo que o AI DRV esteja 

ativado, o condutor tem de observar a situação de tráfego, segurar no volante e estar preparado para 

travar e conduzir com cuidado, observando sempre as condições do trânsito para evitar acidentes. 

O AI DRV tem limitações e não funciona em alguns cenários, incluindo mas não se limitando a: 

● As condições de ativação da função ACC não estão reunidas; 

● As linhas de faixa em ambos os lados da faixa atual não são detetadas; 

● As mãos do condutor não estão no volante durante muito tempo e não conseguem controlar o 

volante depois de ser solicitado pelo sistema; 

● No processo da interferência na direção aplicada pelo veículo, o condutor contradiz o controlo 

automático; 

● A câmara frontal inteligente está bloqueada; 

● As linhas de faixa estão demasiado finas, danificadas ou esbatidas, levando a um reconhecimento 

incorreto; 

● Ao entrar ou sair de uma curva ou curva apertada; 

● A largura da estrada é demasiado estreita ou larga; 

● O veículo é conduzido por secções sem linhas de faixa; 

● O condutor utiliza ativamente os indicadores de mudança de direção para mudar de faixa; 

● O condutor ativa as luzes de emergência; 

● O veículo é colocado noutra mudança que não D (condução); 

● O controlo eletrónico de estabilidade (ESP) está ativado.  
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ATENÇÃO: 

● Condições meteorológicas severas, tal como chuva, neve, fumo, granizo, areia e retroiluminação irão 

afetar a estabilidade do modo de condução. Não recomendamos a utilização do modo de condução 

em clima severo. 

● Durante a operação da função AI DRV, os comportamentos de condução intensos do condutor, tal 

como fazer curvas apertadas, mudar de faixa e pressionar o pedal do acelerador irão causar a 

desativação da função AI DRV. 

● Quando existem condições de trânsito complexas, tais como convergência, mudança de faixa, 

ativação, desativação, cruzamento, recomendamos que o condutor controle ativamente o veículo. 

● Recomendamos que desative a função AI DRV quando o veículo estiver a passar por secções de 

estrada más, tais como locais de construção; quando estiver a conduzir com condições de fraca 

visibilidade, em inclinações e em estradas sinuosas e escorregadias. Recomendamos que o condutor 

controle ativamente o veículo. 

Definições do AI DRV 

 

 

 
Botão de condução inteligente 

 

 

Luz indicadora de ativação do AI 

Drive (AI DRV) 

 

 
Luz indicadora do AI Drive (AI DRV) 

a ativar 
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Depois de ligar o veículo, o condutor pode alternar entre os modos “AI DRV/ACC/SLF” utilizando o 

“botão de condução inteligente” do lado esquerdo do volante. A predefinição do sistema é o modo de 

standby do AI DRV, com o sistema AI DRV ativado e desativado da mesma forma que o sistema ACC. 

Quando a função AI DRV entra em modo de standby, a luz indicadora do AI Drive (AI DRV) a ativar 

(branca) irá acender e o painel de instrumentos apresenta “AI DRV ready”. Quando a função AI DRV 

entra em modo ativo, a luz indicadora de ativação do AI Drive (AI DRV) (azul) irá acender e o ecrã de 

informações apresenta “AI DRV activated”. 

Se o sistema não conseguir entrar no modo AI DRV, o painel de instrumentos pode apresentar 

informações relacionadas. Pode tentar seguir as informações para entrar no modo AI DRV. 

AVISO: 

● Depois de a função AI DRV sair, se as condições de ativação da função ACC estiverem reunidas, o 

sistema irá entrar automaticamente no modo ACC e controlar o veículo para acelerar rapidamente 

durante um curto período, o condutor deve prestar especial atenção. 

● Quando o veículo alvo sair rapidamente da amplitude de reconhecimento devido a mudança de faixa 

ou viragens, o sistema AI DRV irá controlar o veículo para acelerar rapidamente um curto período e o 

condutor tem de prestar especial atenção. 

Alerta de colisão frontal (FCW) 
A função FCW pode monitorizar continuamente se existem veículos, ciclistas ou peões à frente do 

veículo na faixa atual. Se o sistema detetar que poderá haver risco de colisão, relembra o condutor para 

parar a tempo através de alarmes visuais e audíveis. A função FCW funciona a velocidades superiores a 

10 km/h. Pode definir o nível de sensibilidade da função no painel de controlo ou desativá-la. Se for 

desativada, a luz indicadora de desativação da função FCW/AEB acende no painel de instrumentos. 
 

 

 
Luz de aviso de avaria do alerta de colisão frontal/travagem automática de emergência 

 

 Luz indicadora de alerta de colisão frontal/travagem automática de emergência (AEB) 

desativados 
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CAMINHO: Vehicle Control - Advanced driving assist - Forward Collision Warning (FCW) 

AVISO: É estritamente proibido efetuar o teste de alerta de colisão na função FCW para evitar acidentes 

causados por circunstâncias imprevistas. 

ATENÇÃO: 

● Ative a função FCW num ambiente onde o veículo esteja parado e a segurança esteja assegurada. 

● A função FCW é uma função de assistência à condução que emite avisos apenas em situações 

perigosas. O condutor será responsável pela segurança de todos os comportamentos de condução. 

Mesmo que a função FCW esteja ativada, o condutor ainda deve concentrar-se, conduzir com 

cuidado e observar sempre as condições da estrada para evitar acidentes. 

● Condições meteorológicas severas, tal como chuva, neve, fumo, granizo, areia e retroiluminação irão 

afetar a estabilidade da função FCW. Não recomendamos a utilização da função FCW em clima 

severo. 

● Durante a operação da função FCW, o comportamento de condução intenso do condutor, tal como 

fazer curvas apertadas, mudar de faixa e pressionar o acelerador irão suprimir a função FCW. 

A função FCW tem limitações ou não funciona em alguns cenários de condução, incluindo mas não se limitando a: 

● O desempenho da deteção do radar central de visualização frontal ou da câmara frontal inteligente é afetado; 
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● A condução do veículo é realizada em estradas com grande inclinação ou em curvas apertadas; 

● O veículo da frente é um veículo de grandes dimensões, tal como um camião e a distância é curta, de 

modo que a função FCW não consegue obter as informações completas de forma do veículo; 

● O veículo está em marcha-atrás; 

● O veículo está a travar ou a acelerar rapidamente; 

● Veículos ou formas não convencionais, tais como animais, sinais, barreiras de proteção, pontes e 

edifícios à frente. 

Travagem automática de emergência (AEB) 

A função AEB consegue monitorizar veículos e peões à frente. Se o sistema avaliar que existe risco de 

colisão, pode controlar os ciclos de desaceleração do veículo utilizando o sistema de travagem, para 

evitar colisão ou reduzir a gravidade da colisão. Quando a função AEB está operacional, a velocidade 

deve ser superior a 10 km/h; quando a função AEB para veículos, peões e bicicletas está a funcionar, a 

velocidade de estar entre 10 e 80 km/h. Quando a velocidade excede a amplitude de operação, a 

função AEB não funciona. Se a velocidade atual do veículo for entre 40 e 80 km/h, a função de 

travagem automática de emergência pode controlar a desaceleração do veículo mas não para o 

veículo. Se a velocidade atual do veículo estiver entre 0 e 40 km/h, a função de travagem automática de 

emergência pode parar o veículo; depois de estar parado durante 2 segundos, a função de travagem 

automática de emergência irá devolver o controlo do veículo ao condutor. 

É possível desativar a função AEB no painel de controlo. Depois de desativar a função, a luz 

indicadora de desativação da função FCW/AEB acende no painel de instrumentos. 

CAMINHO: Vehicle Control - Advanced driving assist - AEB 
 

 

 
Luz de aviso de avaria do alerta de colisão frontal/travagem automática de emergência 

 

 Luz indicadora de alerta de colisão frontal/travagem automática de emergência (AEB) 

desativados 
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PERIGO: É estritamente proibido efetuar o teste de travagem de emergência na função AEB para evitar 

acidentes causados por circunstâncias imprevistas. 

AVISO: 

● Defina a função AEB num ambiente onde o veículo esteja parado e a segurança esteja assegurada. 

● A função AEB só pode ser ativada depois de a função FCW ser ativada. 

● Esta função é uma função de auxílio à condução e não consegue impedir completamente colisões. O 

condutor é responsável pela segurança de todos os comportamentos de condução. Mesmo que a 

função AEB esteja equipada, o condutor ainda deve concentrar-se, conduzir com cuidado e observar 

sempre as condições da estrada para evitar acidentes. 

● Quando o veículo aplica a travagem de emergência sob o controlo da função AEB, a força de 

travagem forte pode fazer com que os passageiros se inclinem bastante para a frente, e todos os 

passageiros, incluindo o condutor, têm de utilizar sempre os cintos de segurança, caso contrário, a 

função AEB não será acionada. 

● Esta função controla a redução de velocidade até 40 km/h e o veículo não pode efetuar a travagem 

automática de emergência até parar quando a velocidade é elevada (a velocidade é 0 km/h). 

● Depois de o veículo ser iniciado e a função de travagem de emergência autónoma ser ativada, esta 

pode ser implementada até 4 vezes. Depois de o veículo ser reiniciado, o número de travagens de 

emergência autónomas é restaurado para 4 vezes. 
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● Condições meteorológicas severas, tal como chuva, neve, fumo, granizo, areia e retroiluminação irão 

afetar a estabilidade da função AEB. Não recomendamos a utilização da função AEB em clima severo. 

● A função AEB apenas consegue identificar veículos, peões ou bicicletas à frente na faixa atual. Não 

identifica animais, bloqueios na estrada, cintas de isolamento e outros equipamentos rodoviários 

irregulares. Não consegue identificar alvos com pequenas rodas, tais como motociclos, carrinhas, veículos 

de transporte de animais, tais como carros de bois e carroças e veículos com chassis muito elevados. 

● Durante a operação da função, o comportamento de condução intenso do condutor, tal como fazer 

curvas apertadas, mudar de faixa e pressionar o acelerador irão suprimir a função AEB. 

A função AEB tem limitações e não funciona em alguns cenários, incluindo mas não se limitando a: 

● O desempenho da deteção do radar central de visualização frontal ou da câmara frontal inteligente é 

afetado; 

● Ao conduzir com chuva e neve, o contorno do veículo da frente não é claramente identificado devido à 

chuva e à lama salpicada pelas rodas do veículo da frente e veículos circundantes; 

● Os veículos da frente são detetados em condições de estrada especiais, tais como estradas sinuosas, em 

declive, ao entrar ou sair de uma ponte; 

● O veículo alvo está a circular na direção oposta, a atravessar cruzamentos, a efetuar curvas apertadas, a 

entrar numa faixa a uma curta distância, a mudar da faixa atual; 

● Existem veículos a circular na direção oposta na faixa atual ou o veículo está a circular na direção oposta; 

● Ao conduzir à noite ou num túnel, o veículo da frente não liga os farolins traseiros normalmente; 

● Os farolins traseiros do veículo da frente são todos luzes de LED ou outras luzes coloridas não padrão; 

● Ao conduzir numa avenida à noite, a luz dos candeeiros de rua cintila porque a luz é bloqueada pelas 

árvores; 

● Os veículos da frente são de grandes dimensões, tratores, atrelados, veículos de reboque, carrinhas todo 

o terreno, camiões de saneamento, pulverizadores ou outros camiões; 

● O comportamento de condução do veículo da frente não é regular, tal como quando está a atravessar 

faixas ou o estacionamento do veículo da frente não é regular; 

● O veículo da frente não está na mesma faixa que o veículo; 

AIWAYS U5 | 141 



● O veículo da frente está parcialmente bloqueado; 

● Os peões não se encontram à frente do veículo, estão numa posição não completamente visível, na 

sombra, no escuro, não estão de pé, viajam juntos ou a altura da criança é inferior a uma 

determinada altura. 

Aviso de desvio de faixa (LDW) 
A função LDW consegue reconhecer a linha da faixa da frente através da câmara frontal inteligente. 

Quando a função LDW está ativada, a velocidade é superior a 60 km/h e uma linha de faixa foi 

reconhecida, se a roda estiver prestes a mudar ou tiver mudado de faixa, o sistema irá avisar o condutor 

para manter o veículo na faixa atual através de um aviso audível e visual com a luz de aviso de desvio 

de faixa (amarela) acesa e a linha de faixa lateral correspondente a ficar vermelha e a piscar. Se a 

velocidade for inferior a 55 km/h ou superior a 180 km/h, a função LDW desativará. 
 

 Luz indicadora de ativação do aviso 

de desvio de faixa (LDW) 

 Luz de aviso do aviso de desvio de 

faixa (LDW) 

 

 
Luz de aviso de avaria do aviso de 

desvio de faixa (LDW) 

 Luz indicadora de aviso de desvio 

de faixa (LDW) a ativar 
 

Pode definir o nível de sensibilidade da função LDW no painel de controlo ou desativar esta função. 

Quando a função LDW for desativada, a luz indicadora de desativação da função acende no painel de 

instrumentos. 

CAMINHO: Vehicle control - Advanced driving assist - Lane Departure Warning (LDW) 
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ATENÇÃO: Ative a função LDW quando o veículo estiver parado para garantir um ambiente seguro. 

A função LDW tem limitações e não funciona em alguns cenários, incluindo mas não se limitando a: 

● A câmara frontal inteligente está bloqueada ou não consegue reconhecer a linha de faixa ou a linha 

de faixa está demasiado fina, danificada ou esbatida, levando a um reconhecimento errado; 

● O veículo está a circular numa estrada demasiado larga, demasiado estreita ou tem curvas apertadas; 

● O veículo acabou de entrar numa secção ou numa secção sem linhas de faixa; 

● O condutor ativa os indicadores de mudança de direção ou as luzes de emergência; 

● O veículo não está na mudança D; 

● O controlo eletrónico de estabilidade (ESP) está ativado; 

● O condutor acelera ativamente ou desacelera rapidamente; 

● O condutor virou ativamente e virou o volante demasiado rápido. 

AVISO: 

● A função LDW é uma função de auxílio à condução. Mesmo que a função LDW esteja ativada, o 

condutor ainda deve concentrar-se, conduzir com cuidado e observar sempre as condições da 

estrada para evitar acidentes. 

● A função LDW pode ter um erro no reconhecimento das linhas de faixa, identificando erradamente 

pavimentos deficientes, algumas estruturas rodoviárias ou objetos nas linhas de faixa e provocar 

falsos alarmes. Recomendamos que desative esta função quando os veículos passarem por secções 

de estrada irregulares ou locais de construção. 

● Condições meteorológicas severas, tal como chuva, neve, fumo, granizo, areia e retroiluminação irão 

afetar a estabilidade da função LDW. Não recomendamos a utilização desta função em clima severo. 

● Durante a operação da função LDW, as ações de condução intensas do condutor, tal como fazer 

curvas apertadas e mudar de faixa e pressionar o acelerador irão suprimir a função LDW. 

Assistência à manutenção na faixa (LKA) 
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Luz indicadora de ativação do aviso 

de desvio de faixa (LDW) 

 
Luz de aviso do aviso de desvio de 

faixa (LDW) 

 

 
Luz de aviso de avaria do aviso de 

desvio de faixa (LDW) 

 
Luz indicadora de aviso de desvio 

de faixa (LDW) a ativar 
 

A função LKA consegue reconhecer a linha da faixa através da câmara frontal inteligente. Quando a 

função LKA está ativada, a velocidade é superior a 60 km/h e foi reconhecida uma linha de faixa, se as 

rodas atravessarem a faixa parcial ou completamente, a função LKA irá intervir ativamente na direção, 

ajudando o condutor a manter o veículo na faixa atual. Se a velocidade for inferior a 55 km/h ou 

superior a 180 km/h, a função LKA desativará. 
 

A função LKA pode ser ativada (ON) ou desativada (OFF) no painel de controlo. 

CAMINHO: Vehicle Control - Advanced driving assist - LKA 

A função LKA tem limitações ou não funciona em alguns cenários de condução, incluindo mas não se limitando a: 

● As mãos do condutor não estão no volante até a função expirar e não conseguem controlar o 

volante a tempo depois do aviso do sistema; 

● No processo de ajuste autónomo do veículo, o condutor contraria manualmente o ajuste da direção; 
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● A câmara frontal inteligente está bloqueada ou não consegue reconhecer a linha de faixa ou a linha 

de faixa está demasiado fina, danificada ou esbatida, levando a um reconhecimento errado; 

● O veículo está a circular numa estrada demasiado larga, demasiado estreita ou tem curvas apertadas; 

● O veículo acabou de entrar numa secção com linhas de faixa ou numa secção sem linhas de faixa; 

● O condutor ativa os indicadores de mudança de direção ou as luzes de emergência; 

● O veículo não está na mudança D; 

● O controlo eletrónico de estabilidade (ESP) está ativado; 

● O condutor acelera ativamente ou desacelera rapidamente; 

● O condutor virou ativamente e virou o volante demasiado rápido.  

AVISO: 

● A função LKA é uma função de auxílio à condução, que alerta e intervém adequadamente no 

comportamento de saída de faixa. Mesmo equipada, o condutor ainda deve concentrar-se, segurar 

no volante, conduzir com cuidado e observar sempre as condições da estrada para evitar acidentes. 

● Ative a função LKA num ambiente onde o veículo esteja parado e a segurança esteja assegurada. 

● Esta função pode apresentar erros no reconhecimento de linhas de faixa, identificando erradamente 

pavimentos irregulares, algumas estruturas rodoviárias ou objetos nas linhas de faixa. Quando o 

veículo circula de forma anómala por este motivo, assuma o controlo do veículo imediatamente, 

trave e desacelere e mantenha o veículo estável. Recomendamos que desative esta função quando 

os veículos passarem por secções de estrada irregulares ou locais de construção. 

● Condições meteorológicas severas, tal como chuva, neve, fumo, granizo, areia e retroiluminação irão 

afetar a estabilidade da função LKA. Não recomendamos a utilização da função LKA em clima severo. 

● Durante a operação da função LKA, as ações de condução intensas do condutor, tal como fazer 

curvas apertadas, mudar de faixa e pressionar o acelerador irão suprimir a função LKA. 

● Em caso de situações de trânsito complexas, tais como convergência, mudança de faixa, ativação, 

desativação, cruzamento, recomendamos que o condutor controle ativamente o veículo e o 

mantenha estável. 
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NOTA: 

● A função LKA depende da ativação da função LDW e pode funcionar normalmente após a ativação 

de ambas ao mesmo tempo. 

● Ao utilizar a função LKA inicialmente, o condutor não tem qualquer expectativa psicológica da 

intervenção do sistema, a força de intervenção de sensação subjetiva pode ser demasiada e o tempo 

de intervenção demasiado tardio. Isto faz parte da definição normal do sistema. Depois de o 

condutor se familiarizar com o funcionamento do sistema, pode utilizar a função LKA com mais 

facilidade. 

Controlo inteligente de máximos (IHBC) 

Se a função IHBC estiver ativada, rode o botão no manípulo de controlo das luzes para a posição 

“Auto”. Se a velocidade for superior a 40 km/h, a função IHBC pode controlar automaticamente o 

estado dos máximos de acordo com as luzes dos veículos da frente, em sentido contrário ou na mesma 

direção, e a luz ambiente. Ao mesmo tempo que garante condições de iluminação suficientes, pode 

também evitar que os máximos encandeiem os condutores em sentido contrário ou na mesma direção. 
 

 

 
Luz indicadora de ativação do controlo inteligente de máximos (IHBC) 

 
Luz indicadora de controlo inteligente de máximos (IHBC) a ativar 
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É possível desativar a função IHBC no painel de controlo. Quando a função IHBC for desativada, a luz 

indicadora do controlo inteligente de máximos no ecrã de informações apaga. 

CAMINHO: Vehicle Control - Setting - Lighting -Automatic switching of high beam and low beam 

ATENÇÃO: 

● Quando a velocidade for inferior a 25 km/h, a função IHBC desativará. 

● A mudança frequente de máximos irá fazer com que o veículo da frente avalie erradamente a 

intenção de condução, aumenta o risco da condução e é considerado um comportamento de 

condução não civilizado. Por isso, a função IHBC será suprimida durante algum tempo depois de 

mudar de máximos para médios e já não acenderá as luzes imediatamente. 

● Depois de o condutor acionar ativamente o manípulo das luzes para mudar para máximos, a função 

IHBC será suprimida durante 3 minutos e já não acenderá as luzes imediatamente. 

● Condições meteorológicas severas, tal como chuva, neve, fumo, granizo, areia e retroiluminação irão 

afetar a estabilidade da função IHBC. Não recomendamos a utilização desta função em clima severo. 

NOTA: Os tipos de fontes de luz que podem ser reconhecidos pela função IHBC incluem luzes de 

halogéneo, luzes de LED e luzes xénon; os tipos de posições de luzes que podem ser reconhecidos 

incluem máximos, luzes de presença de veículos convencionais, faróis de bicicletas, veículos elétricos de 

duas rodas e motociclos. 
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Reconhecimento de sinais de trânsito (TSR) 

A função TSR utiliza a câmara frontal inteligente para identificar os sinais de limite de velocidade à 

frente do veículo e em ambos os lados da estrada e apresenta o limite de velocidade da estrada atual 

no painel de instrumentos. Esta indicação desaparece após 3 segundos. Se a velocidade exceder o 

limite de velocidade, a luz de aviso de limite de velocidade no painel de instrumentos pisca e soa um 

alarme para notificar o condutor de que o veículo está em excesso de velocidade. 
 

A função TSR pode ser ativada (ON) ou desativada (OFF) no painel de controlo. 

CAMINHO: Vehicle Control - Advanced driving assist - TSR 

ATENÇÃO: 

● A função TSR é apenas uma função de aviso e alerta e não controla e reduz ativamente a velocidade 

do veículo. O condutor tem de obedecer aos limites de velocidade da estrada atual e o excesso de 

velocidade é estritamente proibido. 

● Condições meteorológicas severas, tal como chuva, neve, fumo, granizo, areia e retroiluminação irão 

afetar a estabilidade da função TSR e a sua utilização não é recomendada. 

● Uma condução intensa, viragens rápidas, mudanças de faixa e outros comportamentos irão afetar a 

estabilidade da função TSR, resultando na falha de reconhecimento por parte do sistema, falsos 

alarmes e falsas saídas. 
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A função TSR apenas consegue identificar sinais de trânsito e marcações que cumpram os requisitos 

das leis e regulamentos nacionais; não conseguirá identificar sinais de trânsito e marcações que não 

cumpram estes requisitos. 

NOTA: A função TSR não está disponível em todos os países ou regiões, consulte o fornecedor de 

serviços local para mais informações. 

Os sinais de trânsito reconhecidos pela função TSR incluem: sinais de limite de velocidade de valor fixo 

e variável, permanentes e temporários; sinais de trânsito que não cumprem os requisitos incluem mas 

não se limitam a: gráficos não padrão, sinais danificados, sinais bloqueados, sinais marcados no piso, 

sinais de texto. (Tal como “visibilidade”, “chuva e neve” ) 

O sistema não consegue distinguir a direção precisa dos sinais sem um objeto de direção claro, no local 

onde se encontram. Sinais sem um objeto de direção claro incluem mas não se limitam a: sinais de 

limite de velocidade em rampa próximo de rampas superiores e inferiores de autoestradas e sinais de 

limite de velocidade de estradas elevadas próximo de faixas ao nível do chão. 

Deteção de ângulo morto (BSD) 

A função BSD monitoriza principalmente a zona de ângulo morto que não é possível observar pelo 

retrovisor. Deteta os veículos no ângulo morto em ambos os lados do veículo através de um radar de 

ondas e alerta o condutor, evitando acidentes de trânsito causados por veículos no ângulo morto que 

não é possível observar nas mudanças de faixa. 

Quando a função BSD está ativada, a velocidade do veículo é superior a 20 km/h e existem veículos ou 

veículos de duas rodas no ângulo morto, o sistema apresenta-o na luz indicadora lateral do retrovisor 

esquerdo ou direito respetivo para avisar o condutor que precisa de se focar no ângulo morto. 
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Pode definir o modo de alarme da função BSD ou desativá-lo no painel de controlo. 

CAMINHO: Vehicle control - Advanced driving assist - Blind Spot Detection (BSD) 

AVISO: 

● A função BSD é uma função de auxílio à condução e não substitui a observação direta. Mesmo que 

esteja ativada, o condutor tem de observar a situação de trânsito e conduzir com atenção para evitar 

acidentes. Os condutores não devem confiar unicamente nesta função para se lembrarem de que 

podem aparecer objetos ou veículos no ângulo morto ou lateralmente. Muitos fatores externos 

podem reduzir o desempenho do BSD. 

● Quando o veículo está em marcha-atrás, na mudança de estacionamento ou a velocidade é inferior a 

15 km/h, a função BSD é desativada automaticamente. 

As condições seguintes podem levar à identificação por radar de obstáculos e afetar o desempenho do 

BSD, incluindo mas não se limitando a: 

● O radar está a ser desligado, está tapado ou coberto por terra, gelo, neve, chapas metálicas, fitas 

adesivas, etiquetas ou folhas; 

● O radar ou as áreas circundantes são afetados devido a colisões ou riscos; 

● A chuva, neve, nevoeiro, granizo e outras condições meteorológicas extremas podem afetar o 

desempenho do radar; 

 
150 | AIWAYS U5 



● Devido à limitação das características de reconhecimento do radar, em raras circunstâncias podem 

ser gerados falsos alarmes por algumas vedações metálicas, plantas e paredes de betão. 

Assistência à mudança de faixa (LCA) 

A função LCA utiliza sobretudo um radar de ondas para detetar veículos a ultrapassar que se 

aproximam rapidamente numa distância de até 80 metros atrás do veículo em ambos os lados. Quando 

o veículo a ultrapassar se aproxima rapidamente e satisfaz as condições de alarme, o sistema notifica o 

condutor através de sinais visuais e audíveis para que possam evitar acidentes de trânsito provocados 

por ultrapassagens de veículos da lateral e traseira durante as mudanças de faixa. 

Quando a função LCA está ativada, a velocidade do veículo é superior a 20 km/h, existem veículos e 

veículos de duas rodas a aproximarem-se rapidamente de qualquer um dos lados de trás do veículo e 

as condições de alarme estão reunidas, o sistema acende a luz indicadora do retrovisor exterior do lado 

correspondente e transmite um alarme sonoro para avisar o condutor e evitar a colisão ao mudar de 

faixa. Este aviso é acionado quando o condutor liga o indicador de mudança de direção do lado 

correspondente. 
 

Pode definir o modo de alarme da função LCA ou desativá-la no painel de controlo. 

CAMINHO: Vehicle control - Advanced driving assist - Blind Spot Detection (BSD) 

AVISO: 
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● A função LCA é uma função de auxílio à condução e não substitui a observação direta. Mesmo que 

esteja equipada, o condutor ainda deve concentrar-se, conduzir com cuidado e observar sempre as 

condições da estrada para evitar acidentes. Os condutores não devem confiar unicamente na função 

LCA para se lembrarem de que podem aparecer objetos ou veículos lateralmente ou por trás. Muitos 

fatores externos podem reduzir o desempenho do LCA. 

● Antes de mudar de faixa, observe pelo retrovisor e verifique por cima do ombro se é possível mudar de 

faixa em segurança. O desempenho do LCA é afetado por vários fatores, que podem levar a alarmes 

inexistentes ou falsos alarmes. 

● Quando o veículo está em marcha-atrás, na mudança de estacionamento ou a velocidade é inferior a 15 

km/h, a função LCA é desativada automaticamente. 

As condições seguintes podem causar dificuldades de reconhecimento do radar e afetar o desempenho 

do LCA, incluindo mas não se limitando a: 

● O radar está a ser desligado, está tapado ou coberto por terra, gelo, neve, chapas metálicas, fitas 

adesivas, etiquetas ou folhas; 

● O radar ou as áreas circundantes são afetados devido a colisões ou riscos; 

● A chuva, neve, nevoeiro, granizo e outras condições meteorológicas extremas podem afetar o 

desempenho do radar; 

● Devido à limitação das características de reconhecimento do radar, em raras circunstâncias podem ser 

gerados falsos alarmes por algumas vedações metálicas, plantas e paredes de betão. 

● O LCA não reconhece peões, ciclistas e animais. 

Aviso de porta aberta (DOW) 
A função DOW monitoriza sobretudo uma área de 80 metros de comprimento e 0,5 metros de largura por 

trás de ambos os lados do veículo. Quando o veículo para e a porta é aberta, o radar de monitorização do 

ângulo morto deteta alvos que se aproximam rapidamente por trás do veículo e envia um alarme para os 

passageiros que estão a abrir a porta para evitar a colisão. 

Quando o veículo está parado, se o condutor ou passageiro abrirem uma das portas e um veículo se 

aproximar rapidamente de trás pode ocorrer risco de colisão, o sistema alerta o condutor ou passageiro 
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para que tenha atenção ao trânsito e abra a porta com cuidado, fazendo piscar as luzes no retrovisor 

exterior correspondente juntamente com um aviso sonoro. 
 

Pode definir o modo de alarme da função DOW ou desativá-la no painel de controlo. 

CAMINHO: Vehicle control - Advanced driving assist - Door opening warning (DOW) 

ATENÇÃO: 

● A função DOW é uma função de auxílio à condução e não substitui a observação direta. Mesmo que 

a função DOW esteja equipada, o condutor ou passageiro ainda têm de observar ativamente as 

condições da estrada antes de abrirem a porta. Os condutores não devem confiar unicamente na 

função DOW para se lembrarem de que podem aparecer objetos ou veículos lateralmente ou por 

trás. Muitos fatores externos podem reduzir o desempenho do DOW. 

● Se o ambiente circundante for ruidoso: por exemplo, o ruído exterior é demasiado alto, o som do 

alarme pode não ser ouvido. 

● Só quando o veículo está parado é que a função DOW irá funcionar no espaço de 60 segundos se 

for aberta uma porta. 

ATENÇÃO: Tem de confirmar a segurança do ambiente circundante antes de abrir a porta; caso 

contrário, tal pode causar ferimentos pessoais e outros incidentes de segurança. 
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As condições seguintes podem levar à identificação por radar de obstáculos e afetar o desempenho do 

DOW, incluindo mas não se limitando a: 

● O radar está a ser desligado, está tapado ou coberto por terra, gelo, neve, chapas metálicas, fitas 

adesivas, etiquetas ou folhas; 

● O radar ou as áreas circundantes são afetados devido a colisões ou riscos; 

● A chuva, neve, nevoeiro, granizo e outras condições meteorológicas extremas podem afetar o desempenho do 

radar; 

● Devido à limitação das características de reconhecimento do radar, em raras circunstâncias podem 

ser gerados falsos alarmes por algumas vedações metálicas, plantas e paredes de betão. 

Alerta de tráfego à retaguarda (RCTA) 
A função RCTA consegue monitorizar objetos que atravessem o percurso de marcha-atrás do veículo. 

Quando o sistema deteta um potencial risco, pisca a luz indicadora do retrovisor do lado correspondente 

e soa um alarme para alertar o condutor para objetos que se estejam a atravessar atrás do veículo com 

sinais visuais e audíveis. 
 

Pode definir o modo de alarme da função RCTA ou desativá-la no ecrã da consola.  

CAMINHO: Vehicle control - Advanced driving assist - Door opening warning (DOW) 

AVISO: 
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● A função RCTA é uma função de auxílio à condução e não substitui a observação direta. Mesmo que 

esteja ativada, o condutor ainda tem de observar ativamente as condições da estrada. Os condutores 

não devem confiar unicamente na função de alerta de tráfego à retaguarda para se lembrarem de que 

podem aparecer veículos atrás ao efetuar marcha-atrás. Muitos fatores externos podem reduzir o 

desempenho do RCTA. 

● Se o ambiente circundante for ruidoso, por exemplo, o ruído exterior é demasiado alto, o som do 

alarme pode não ser ouvido. 

● O aviso lateral do veículo não responde a alvos no ângulo morto do sensor. O alerta de tráfego à 

retaguarda não deteta veículos através de obstáculos ou veículos estacionados. 

Condições de trabalho do RCTA: 

● O veículo está em marcha-atrás; 

● O veículo alvo passa por trás a uma velocidade inferior a 30 km/h; 

● O tempo de colisão esperado é inferior a 3 segundos. 

A função de alerta de tráfego à retaguarda não deteta um veículo a passar por trás nas seguintes 

condições, incluindo mas não se limitando a: 

● Estacionamento na perpendicular com veículos em ambos os lados e veículos no lado interior; 

● Estacionamento em ângulo, com veículos de um lado e veículos a atravessar na direção onde os 

veículos bloqueiem a linha de visão. 

As condições seguintes podem levar à identificação por radar de obstáculos e afetar o desempenho do 

alerta de tráfego à retaguarda, incluindo mas não se limitando a: 

● O radar está a ser desligado, está tapado ou coberto por terra, gelo, neve, chapas metálicas, fitas 

adesivas, etiquetas ou folhas; 

● O radar ou as áreas circundantes são afetados devido a colisões ou riscos; 

● A chuva, neve, nevoeiro, granizo e outras condições meteorológicas extremas podem afetar o 

desempenho do radar; 

● Devido à limitação das características de reconhecimento do radar, em raras circunstâncias podem ser 

gerados falsos alarmes por algumas vedações metálicas, plantas e paredes de betão. 
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Câmara e sistemas de reconhecimento 
Imagem invertida 
Se o veículo estiver equipado com a função de imagem invertida, coloque o veículo em marcha-atrás 

ao posicioná-lo no lugar de estacionamento próximo do destino. Nesta altura, o ecrã da consola entra 

no modo de visualização de imagem invertida para facilitar o estacionamento. 

Durante o estacionamento, pode ajustar o ângulo do volante com base nas alterações dinâmicas da 

linha de assistência. A distância entre o veículo e os obstáculos é indicada por branco, amarelo e 

vermelho. Se o veículo estiver equipado com sensores nos para-choques dianteiro e traseiro, a 

frequência dos sons do alarme vai encurtando à medida que a distância entre o veículo e o obstáculo 

diminui durante o estacionamento. Preste atenção à indicação de alteração da distância. 

ATENÇÃO: Se a velocidade for superior ao limite, a função de imagem invertida sairá e lembrá-lo-á de 

que deve conduzir com cuidado. Pode deslizar para cima, para baixo, para a esquerda e direita com 

dois dedos para sair da interface de imagem invertida. 

NOTA: Saia da marcha-atrás na interface de imagem invertida. Se a velocidade do veículo atingir o 

limite, a interface de imagem invertida fecha automaticamente. 

Imagem panorâmica 
Se o veículo estiver equipado com imagem panorâmica, pode entrar no modo de imagem panorâmica 

utilizando o menu correspondente no ecrã da consola ou premir o botão "*" no volante (tem de definir 

a função de imagem panorâmica antecipadamente). Clique no botão de vista correspondente da 

interface de imagem panorâmica para mudar a perspetiva da mesma; clique no botão de vista 3D para 

alternar entre modo de vista 2D e modo de vista 3D. 

CAMINHO: Settings - Direction control - Customized direction control 「*」 button 

Na interface de imagem panorâmica, pode deslizar para cima, para baixo, para a esquerda e direita com 

dois dedos para sair da interface atual. 
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ATENÇÃO: Se a velocidade for superior ao limite, a função de imagem panorâmica sairá e lembrá-lo-á de 

que deve conduzir com cuidado. Pode deslizar para cima, para baixo, para a esquerda e direita com dois 

dedos para sair da interface de imagem panorâmica. 

Assistência ao estacionamento automático (APA) 

O veículo pode estar equipado com uma função de assistência ao estacionamento automático (adiante 

referida como “APA”). Quando tiver conduzido até próximo do seu destino e precisar de encontrar um 

lugar de estacionamento, pode utilizar o APA para concluir o estacionamento. O APA utiliza sensores 

ultrassónicos para determinar a distância entre o veículo e o passeio ou entre o veículo e um veículo 

estacionado, identificar o lugar de estacionamento e ajustar a posição em conformidade. Antes de utilizar 

o APA, leia as seguintes instruções com atenção. 

Restrições do APA 

O APA pode não funcionar corretamente nas seguintes circunstâncias. Tenha cuidado e esteja pronto para 

assumir o controlo do veículo manualmente: 

● A superfície da estrada é irregular (o APA apenas foi concebido e desenvolvido para uma superfície de 

estrada lisa); 

● O lugar de estacionamento alvo é próximo de uma parede ou coluna; 

● Um ou mais sensores ultrassónicos estão danificados, a superfície dos quais está manchada ou coberta 

por gelo, neve ou sujidade; 

● Existe chuva forte, neve intensa, calor extremo, frio extremo ou outra condição meteorológica severa; 

● Os sensores ultrassónicos são afetados por outro equipamento ultrassónico. 

NOTA: Limitado pelas características físicas do ultrassom, o APA poderá apresentar alguns erros na 

identificação de lugares de estacionamento compostos de veículos convencionais; poderão ocorrer 

situações, tal como falha na identificação ou reconhecimento errado em cenários de lugares de 

estacionamento especiais. 
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Quando estiver próximo do lugar de estacionamento, ative o interruptor do APA à medida que o veículo 

se desloca para a frente, selecione o modo de estacionamento de acordo com a indicação do sistema e 

ative para encontrar o lugar de estacionamento. No processo de encontrar um lugar de estacionamento, 

se este for identificado à esquerda e direita ao mesmo tempo, pode selecionar o lugar ativando o 

indicador de mudança de direção esquerdo ou direito com o manípulo de controlo das luzes. 

NOTA: 

● No processo de encontrar um lugar de estacionamento, a distância entre o lado direito e o lado 

esquerdo do veículo (estacionamento em paralelo) ou a frente (estacionamento vertical) do veículo 

estacionado deve ser assegurada entre 1 e 1,5 m. 

● Uma distância maior pode levar a falha na procura e identificação precisas do lugar de 

estacionamento e uma distância menor pode conduzir a falha do sistema ao planear a rota de 

estacionamento e provocar a falha do estacionamento. 

● Para que o veículo consiga detetar um lugar de estacionamento disponível adequado, os requisitos 

mínimos são os seguintes; o lugar de estacionamento paralelo deve ter, pelo menos, 5,6 metros de 

comprimento com um veículo já estacionado à frente. O lugar de estacionamento vertical deve ter, 

pelo menos, 2,6 metros de largura com um veículo estacionado de um dos lados. 

Quando o sistema indicar que o lugar de estacionamento foi encontrado, tem de confirmar novamente 

se o lugar de estacionamento alvo é seguro e está disponível. Coloque o veículo em marcha-atrás, ative 

o interruptor do APA e mantenha-o premido de acordo com as indicações do sistema. Quando o  
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sistema indicar que deve soltar o pedal do travão, certifique-se de que o interruptor do APA está ativado e 

premido até o estacionamento estar concluído. 

AVISO: O sistema APA pode não conseguir detetar objetos no lugar de estacionamento de forma atempada 

e precisa. Verifique visualmente se o lugar é seguro e está disponível. 

Preste sempre atenção ao ambiente circundante durante o estacionamento automático. Se for necessário 

suspender o APA, pressione o pedal do travão para parar o processo. Assim que a emergência tiver passado, 

solte o pedal do travão para retomar o estacionamento. Todo o processo tem de estar concluído em 4 

minutos. Caso contrário, tem de sair do estacionamento automático porque o processo expirou. 

Se o estacionamento for interrompido porque soltou o interruptor do estacionamento automático, uma 

porta que não a do condutor foi aberta ou outras operações em que o tempo de pausa seja até 60 

segundos, o sistema pode retomar o estacionamento quando as condições estiverem novamente reunidas. 

Se o tempo de pausa exceder 60 seg., o sistema sai do estacionamento automático. 

ATENÇÃO: 

● Durante o estacionamento, o volante irá virar de acordo com o ajuste da operação. Não interfira com a 

viragem do volante nesta altura, caso contrário, o estacionamento automático será cancelado. 

● Deve observar continuamente o ambiente circundante e a planta do pé deve estar por cima do pedal do 

travão, para poder controlar o veículo em caso de acidente. 

● Se algum obstáculo entrar na rota de estacionamento planeada e não sair num curto espaço de tempo, o 

estacionamento automático será cancelado por motivos de segurança. 

● Se o sistema de estacionamento falhar, será automaticamente interrompido sem interferência externa. 

Para evitar acidentes, o condutor tem de assumir o controlo do veículo imediatamente. 

● O sistema irá avisar antecipadamente da pausa ou cancelamento do estacionamento através do ecrã e do 

som da consola de acordo com as alterações do próprio veículo e das condições externas. 

● O condutor deve prestar sempre atenção à mensagem do veículo, observar as alterações ao ambiente 

externo, estar pronto para travar ou assumir o controlo do veículo e compreender e obedecer totalmente 

à mensagem enviada pelo veículo. 
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● O condutor será totalmente responsável pela colisão do veículo e por ferimentos pessoais causados 

por incumprimento da mensagem do veículo, insistência no estacionamento, travagem fora de 

tempo ou controlo do veículo e a AIWAYS não assumirá qualquer responsabilidade. 

NOTA: 

● Durante o estacionamento automático, soltar o interruptor do APA ou abrir a porta do lado do 

passageiro e a tampa da porta de carregamento irão provocar a pausa do processo de 

estacionamento. 

● Durante o estacionamento, se o interruptor do APA for libertado subitamente, o sistema entra em 

modo de emergência e aplica os travões. 

● Nesta altura, a força de travagem aplicada pelo sistema será relativamente forte, o que pode causar 

desconforto aos passageiros e o condutor deve manter-se calmo. 
 

Após o estacionamento, o sistema irá ativar a função de estacionamento eletrónico e mudar 

automaticamente para a mudança de estacionamento (P). Para garantir a segurança, confirme se o 

veículo está estacionado no lugar de estacionamento. 

Sair do veículo 
Preparação antes de sair do veículo 
Quando estiver pronto para sair do veículo, verifique e confirme a segurança do mesmo, do seguinte modo: 
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● Mude para a engrenagem de estacionamento (P). 

● Aplique sempre o travão de estacionamento eletrónico. Verifique se o indicador de controlo acende. 

● Se o veículo estiver numa subida, vire as rodas dianteiras para o lado oposto do passeio. Se o veículo 

estiver numa descida, vire as rodas dianteiras para o passeio. 

● Feche os vidros e o teto de abrir. 

● Desligue o veículo e vire o volante até o bloqueio do volante ativar. 

● Não deixe crianças ou animais no veículo. 

● Retire a chave inteligente do veículo. 

● Tranque o veículo. 
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Fecho do veículo 
Fecho com a chave inteligente 
Quando terminar o estacionamento, coloque o veículo na mudança de estacionamento e aplique o travão 

de mão eletrónico, o veículo destranca automaticamente as portas (se a função de abertura para a mudança 

de estacionamento estiver ativada). Pode configurar as funções correspondentes no ecrã da consola. Antes 

de sair do veículo, tem de tomar a iniciativa de desligar o veículo no ecrã da consola; depois de sair do 

veículo, tem de confirmar que as portas, os vidros e o capot estão fechados. Em seguida, prima o botão de 

fecho na chave inteligente para trancar o veículo. Nesta altura, o retrovisor exterior é automaticamente 

rebatido, a pega exterior da porta fica automaticamente oculta, a buzina soa uma vez e o indicador de 

mudança de direção pisca para notificá-lo de que trancou o veículo. Pode também tocar no 

microinterruptor na parte da frente da pega exterior da porta para trancar manualmente o veículo. 

Se a buzina soar ao trancar o veículo, isso significa que o veículo não foi trancado. Confirme o estado das 

portas, da porta da bagageira e do capot. Recomendamos que defina as funções para destrancar na 

engrenagem de estacionamento (P), feche automaticamente as portas e os vidros ao trancar o veículo e ao 

trancar o veículo no ecrã IVI. O retrovisor exterior rebate automaticamente para fornecer uma experiência de 

condução sem problemas. 

Ao trancar o veículo, todos os vidros, teto de abrir e cortina de sol serão também fechados 

automaticamente. Tal pode ser configurado no ecrã da consola. 

AVISO: Ao trancar o veículo, não deixe crianças sozinhas no veículo para prevenir acidentes. 

ATENÇÃO: Depois de o veículo ser trancado, os componentes do sistema de arrefecimento podem 

continuar a funcionar durante um tempo e fazem um ligeiro ruído, o que é normal. 

Fecho com telemóvel 
Fecho através da aplicação 
Se não for possível trancar o veículo com a chave inteligente, pode trancar o veículo remotamente através da 

aplicação. 
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ATENÇÃO: Se não tiver a chave inteligente consigo e utilizar a aplicação para destrancar e ligar o 

veículo, lembre-se de não deixar o telemóvel no veículo. 

Fecho de emergência 
Fecho mecânico 
Pode trancar o veículo com uma chave mecânica. A fechadura está situada no interior da pega exterior 

da porta do lado do condutor. Puxe a pega exterior da porta, insira a chave mecânica e rode-a para a 

direita para trancar. 

ATENÇÃO: Antes de trancar, certifique-se de que todas as portas estão fechadas. 

Em caso de impacto no veículo ou de falha da bateria de 12 V, o veículo pode não ser capaz de 

fornecer energia normalmente e pode não ser possível utilizar a chave inteligente ou a aplicação para 

trancar todas as portas. Podem ser utilizados os seguintes métodos como medidas provisórias para 

trancar o veículo: 

1. Abra a porta a trancar e localize a fechadura mecânica no fecho das portas; 

2. Insira a chave mecânica na fechadura e feche a porta esquerda/direita depois de a rodar para a 

esquerda/direita; 

3. Puxe as pegas das portas uma a uma a partir do exterior para confirmar que as portas estão trancadas. 
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Carregamento 

Preparação para carregamento 

Antes de deixar o veículo, pode carregá-lo. Para manter o veículo em bom estado, carregue-o 

imediatamente quando a bateria estiver fraca. 

ATENÇÃO: O veículo apenas pode ser carregado quando está no modo de estacionamento e não pode 

ser carregado quando está no modo de condução (quando a caixa de velocidades está na posição de 

avanço ou marcha-atrás) e no modo de atualização do software. 

O veículo dispõe de tomadas de carregamento CC (corrente contínua) e CA (corrente alternada), como 

se mostra na imagem: 

 

1. Tomada de carregamento CA (carregamento normal), utilizando CA para carregar. 

2. Tomada de carregamento CC (carregamento rápido), utilizando CC para carregar.  

AVISO: 

● Para evitar acidentes, carregue em locais afastados de gases inflamáveis ou de acumulação de líquidos. 

● Devido ao perigo de alta tensão, recomendamos que mantenha uma certa distância do posto de 

carregamento durante o mesmo. Não toque no carregador EV e nos terminais metálicos na porta 

de carregamento, caso contrário, poderá causar ferimentos pessoais. 

● O sistema de carregamento de alta tensão não tem peças a verificar pelo condutor. Os 

componentes de alta tensão têm cor laranja. Nunca toque nestas peças. 
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● O equipamento de carregamento não pode ser utilizado por menores de idade e estes não têm 

permissão para se aproximarem durante a operação de carregamento. 

● Antes de carregar, verifique a porta do carregador EV e a porta de carregamento do veículo quanto a 

sinais de sujidade, matérias estranhas, deformação, escurecimento e desgaste. Se encontrar alguma 

anomalia, não efetue o carregamento e contacte o Ponto de serviço autorizado Aiways para 

manutenção atempada, caso contrário, pode provocar a falha de carregamento do veículo, danos no 

equipamento de carregamento e ferimentos pessoais em casos graves. 

● Não desligue o carregador EV antes de o processo de carregamento terminar para evitar arco 

elétrico na porta de carregamento. 

● Durante o carregamento rápido, o utilizador com pacemaker implantado tem de manter-se afastado 

do veículo para evitar interferência eletromagnética que afete a eficácia normal do equipamento. 

● É proibido modificar ou desmontar o conector de carregamento e o equipamento de carregamento 

sem permissão, e é proibido carregar quando o equipamento de carregamento está danificado, 

enferrujado, molhado ou tiver matérias estranhas. 

Em caso de falha do equipamento de carregamento, contacte o fabricante do equipamento de 

carregamento e não tente resolvê-la sozinho. 

● Não carregue ao ar livre em caso de chuva intensa, caso contrário, poderá ocorrer falha de 

carregamento e danos ao veículo ou ao equipamento de carregamento em casos graves. 

Quando precisar de carregar depois de o veículo ter estado exposto a chuva, confirme se não entrou 

água na porta de carregamento. 

Não carregue quando existirem manchas óbvias de água na porta de carregamento, caso contrário, 

poderá ocorrer falha de carregamento e danos ao veículo ou ao equipamento de carregamento. 

● Ao carregar, não utilize um dispositivo de lavagem de alta pressão para lavar a porta de 

carregamento, caso contrário, poderá ocorrer falha de carregamento e danos ao veículo ou ao 

equipamento de carregamento em casos graves. 

● Se notar algum odor ou fumo no veículo durante o processo de carregamento, pare de carregar 

imediatamente e contacte os serviços de emergência. 
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● Utilize o equipamento de carregamento em conformidade com a norma para carregar o veículo, caso 

contrário, poderá ocorrer falha de carregamento e danos ao veículo ou ao equipamento de 

carregamento em casos graves, que podem resultar em ferimentos. 

● É estritamente proibido, em quaisquer circunstâncias e quaisquer condições, tocar com a mão na 

peça metálica exposta da porta de carregamento. 

O tempo de carregamento da bateria elétrica está relacionado com estado de carga, temperatura 

ambiente, aparelho elétrico no veículo durante o carregamento (como o ar condicionado), 

carregamento CC ou CA, potência de saída do equipamento de carregamento (torre) e outros fatores. 

ATENÇÃO: O tempo de carregamento mais rápido (corrente contínua) para energia de 20% a 80% é de 

35 minutos quando a temperatura circundante é de 25 °C; quando a temperatura circundante é 

demasiado elevada ou demasiado baixa, o tempo de carregamento será superior devido à necessidade 

de arrefecer ou aquecer a bateria elétrica (a capacidade da bateria elétrica será afetada se o veículo 

estiver guardado num ambiente de temperatura baixa durante muito tempo). 

Operação de carregamento 
Pode utilizar o ponto de carregamento CA e o posto de carregamento CA dedicado para utilização 

doméstica e o posto de carregamento CA público para carregamento normal do veículo ou o posto de 

carregamento CC para carregamento rápido do veículo: 

1. O veículo está em modo de estacionamento. Assim que o veículo estiver desligado, pressione o 

painel de revestimento da porta de carregamento e rode-o para abrir a tampa da porta de 

carregamento normal ou rápido; 

2. Verifique se o conector e o equipamento de carregamento estão em boas condições e ligue o 

carregador do veículo elétrico (carregador EV) diretamente à porta de carregamento do veículo. 

Nesta altura, a porta de carregamento fica ajustada ao carregador EV: se o ajuste for adequado, a luz 

indicadora ligada ao cabo de carregamento no painel de instrumentos acende; 

3. Ligue a fonte de alimentação do equipamento de carregamento, inicie o carregamento e a luz 

indicadora  no painel de instrumentos acende. 
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4. Quando o carregamento estiver concluído, termine primeiro a operação de carregamento no posto de 

carregamento. Depois de destrancar o veículo, prima sem soltar o botão de desbloqueio do carregador 

EV e desligue-o. 

5. Se o carregamento falhar, volte a ligar o posto de carregamento e tente novamente. Se o carregamento 

continuar a falhar, contacte imediatamente o Ponto de serviço autorizado Aiways ou o fornecedor do 

serviço de carregamento para manutenção. 

6. Depois de desligar o carregador EV, guarde-o, tape a tomada de carregamento e feche o painel da porta 

de carregamento. 

O carregador EV não pode ser desligado durante o carregamento CC ou quando o veículo está trancado. 

Apenas consegue desligar o carregador EV depois de o carregamento terminar e o veículo ser destrancado. 

Se pretender parar o carregamento ativamente (ou para emergência), tente desligar o carregador EV das 

seguintes formas: 

1. Prima sem soltar o botão de fecho do veículo e o botão de abertura da porta da bagageira na chave 

inteligente durante 8 segundos ao mesmo tempo, em seguida, o tempo restante de carregamento no 

painel de instrumentos não será apresentado (restam – – minutos), pode ouvir um “clique” na área da 

porta de carregamento que significa que o carregador EV (pistola de carregamento) foi desbloqueado. 

2. Se mesmo assim não conseguir desligar o carregador EV, contacte o Ponto de serviço autorizado Aiways 

imediatamente para resolução do problema. 

ATENÇÃO: Durante o carregamento CA ou o fecho do veículo, não é possível desligar o carregador EV. 

Não o desligue à força. Se não for possível desligá-lo após o carregamento, contacte o Ponto de 

serviço autorizado Aiways ou o fornecedor do serviço de carregamento imediatamente. 

NOTA: Ao utilizar o posto de carregamento CA público para carregar o veículo, pode utilizar o 

carregador CA do veículo para ligar o veículo e o posto de carregamento CA público; o carregador CA 

do veículo está normalmente armazenado na bagageira. 

Confirmação de carregamento 
O estado atual da bateria elétrica será apresentado no ecrã de informações: 
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Luz indicadora de cabo de carregamento ligado   : quando esta luz está acesa, indica que o cabo 

de carregamento está ligado. 

Luz indicadora de estado de carregamento  : quando esta luz está acesa, indica que a bateria 

elétrica está a carregar. 

Condução com estado de carga baixo 

O comportamento do veículo com estado de carga baixo. 

Estado de 

carga (%) 

O comportamento do veículo: Painel de 

instrumentos 

O comportamento do veículo: Outros 

 

≤25% 
Luz de aviso de estado de carga da bateria 

elétrica acende (amarela) e toca uma vez. 

Um aviso sonoro para que o condutor preste 

atenção à energia restante. 

 

≤10% 
Luz de aviso de estado de carga da bateria 

elétrica (amarela) cintila. 

 

Nenhum 

 

≤5% 
Luz de aviso de estado de carga da bateria 

elétrica (vermelha) cintila e toca uma vez. 

A quilometragem já não é apresentada no painel 

de instrumentos. 

 

≤3% 

 

Luz de aviso de estado de carga da bateria 

elétrica (vermelha) cintila e toca uma vez. 

O compressor do ar condicionado está desligado. 

A potência de saída e o desempenho de 

aceleração estão limitados. 

 

≤1% 
A luz de aviso de estado de carga da bateria 

elétrica já não é apresentada no painel de 

instrumentos. 

A potência de saída e o desempenho de 

aceleração estão limitados. 

 

≤0% 
A luz de aviso de avaria da bateria elétrica 

está acesa. 

A alimentação do veículo está desligada. 

A potência de saída e o desempenho de 

aceleração estão limitados. 

Quando o estado de carga é demasiado baixo, a potência de saída será limitada. A velocidade máxima 

e o desempenho de aceleração serão limitados. 
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Carregamento ICCB, tipo 2 
Cabo de carregamento CA (tipo 2) 

Características 

● A ficha de carregamento cumpre as normas 62196-2 IEC 2010 SHEET 2-IIb e SAE J1772-2010. 

● A montagem do produto cumpre o método de ligação do modo de carregamento 3 IEC61851-12010. 

● Excelente desempenho de proteção, nível de proteção IP55 quando em operação. 

● Ficha de aspeto atrativo, design ergonómico, fácil de utilizar. 

● Materiais fiáveis, não inflamável, resistente a pressão, resistente a abrasão, resistente a impactos e 

altamente lubrificado. 

Desempenho ambiental 

● Temperatura de funcionamento: -30 ℃ a 50 ℃ 

Desempenho elétrico 

● Corrente nominal: 32 A (suportado pelo cabo) 

● Tensão de funcionamento: 250 V 

● Resistência ao isolamento: >1000 MΩ （CC 500 V） 

● Aumento de temperatura dos terminais: <50 K 

● Tensão suportável: 2000 V 

● Resistência de contacto: 0,5 mΩ máx 

Carregador doméstico com ICCB 

Descrição do produto 

O cabo de carregamento do veículo elétrico é um cabo de carregamento portátil de 16 A. Dispõe de 

uma ficha DIN VED 0620-1 que não necessita de montagem. Basta ligar e começar a carregar. 

● Impermeabilidade IP55 

● Proteção contra fugas 
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● Proteção contra sobreaquecimento 

● Resistência a chamas 

● Resistência a raios 

● Proteção contra sobrecarga de corrente 

● Proteção contra sobretensão 

Características 

● Entrada：220 V CA 50/60 HZ 

● Saída：220 V CA 16 Amp 50/60 HZ 

● A ficha de carregamento cumpre a norma 62196-2 IEC 2010 SHEET 2-lle 

● A ficha de alimentação cumpre a norma DIN VED 0620-1 

● A caixa de controlo cumpre a norma IEC 61851-1 2010 

● Excelente desempenho de proteção, nível de proteção IP55 – condição de trabalho 

Desempenho ambiental 

● Temperatura de funcionamento: -30 ℃ a 50 ℃ 

Precauções para a utilização 

1. Ligação para carregamento: ao carregar, é necessário ligar a ficha e a tomada. Se ouvir um som de 

estalido claro é porque está bloqueado. 

2. Nota: puxe a ficha de carregamento para fora, paralela à interface. Não oscile a ficha ao retirá-la da 

tomada de carregamento. 

3. Utilize o gancho triangular da caixa de controlo. Depois de carregar, pendure o cabo no gancho 

anexo para evitar que o fio de carregamento seja danificado. 

4. Para evitar um choque elétrico, não toque no condutor metálico ao trabalhar com alta tensão. 

5. O invólucro do produto é feito de termoplástico. Para evitar afetar a utilização, não sujeite o 

invólucro a impactos ou força extrema. 

6. Para carregar, ligue primeiro a pequena ficha na parte posterior e depois ligue a ficha de 

carregamento. Depois de carregar, desligue primeiro a ficha de carregamento na parte posterior. 
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Descrição das funções 

Insira a ficha ICCB na tomada doméstica. Se os indicadores vermelho e verde estiverem acesos, o cabo 

de carregamento está ligado. Insira a outra extremidade da pistola de carregamento na porta de 

carregamento lento do veículo, o painel de instrumentos mostra "charge gun connected" (pistola de 

carregamento ligada) e o indicador azul de carregamento pisca. O veículo está a carregar. 

Descrição do estado do indicador LED PSE 

Condição Alimentação Ligado Carregamento Avaria Observação 

1 Apagado Apagado Apagado Apagado Sem alimentação 

 

2 

 

Vermelho 

 

Apagado 

 

Apagado 

 

Apagado 
Alimentação, não está a 

carregar Ligado, não está a 

carregar 

3 Vermelho Verde Apagado Apagado Ligado, não está a carregar 

4 Vermelho Verde Azul 

intermitente 

Apagado A carregar 

5 Vermelho Verde Azul Apagado Carregamento concluído 

6 Vermelho Apagado Apagado Amarelo Verificação automática da 

alimentação 

7 Vermelho Verde Apagado Amarelo Falha de comunicação 

8 Vermelho Verde Azul 

intermitente 

Amarelo Proteção contra sobrecarga de 

corrente 

9 Vermelho Verde 

intermitente 

Azul 

intermitente 

Amarelo Proteção contra fugas 

 

10 

 

Vermelho 

 

Apagado 

 

Apagado 

 

Amarelo 

intermitente 

Proteção contra sobre ou 

subtensão 

 

11 

 

Vermelho 

 

Verde 

 

Azul 

 

Amarelo 
Proteção contra 

sobreaquecimento 
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Bateria elétrica 
Utilização da bateria elétrica 
O desempenho da bateria elétrica está relacionado com a temperatura circundante. A temperatura de 

funcionamento ideal varia entre 5 °C e 35 °C e a temperatura máxima de funcionamento varia entre -30 

°C e 55 °C. Para garantir que o veículo está na melhor condição de funcionamento, deve evitar utilizá-lo 

em temperaturas extremas. Temperaturas demasiado elevadas ou demasiado baixas irão afetar o 

desempenho das baterias elétricas e dos veículos. A bateria elétrica é uma parte importante da 

condução do veículo. Preste atenção aos seguintes itens durante a utilização: 

ATENÇÃO: 

● Se o veículo estiver estacionado num ambiente com uma temperatura demasiado elevada ou 

demasiado baixa, a vida útil da bateria elétrica será diretamente afetada. 

Não estacione num ambiente com temperatura alta ou baixa durante muito tempo (mais de 8 horas); 

se o veículo não for utilizado durante muito tempo, certifique-se de que a capacidade da bateria 

elétrica é superior a 70% e o veículo está estacionado num local fresco para garantir a vida útil da 

bateria elétrica. Recomendamos que verifique a capacidade da bateria todas as semanas e utilize o 

veículo, pelo menos, uma vez por mês. 

● Não estacione o veículo num local com uma fonte de calor de alta temperatura para evitar incêndio 

acidental. O veículo deve encontrar-se num local seco. Evite estacionar num parque de 

estacionamento molhado ou com muita água. 

● Utilize equipamento que cumpra as especificações de carregamento para carregar o veículo e siga as 

instruções do posto de carregamento para carregá-lo corretamente. 

Evite a utilização frequente do modo de carregamento CC de alta potência, caso contrário irá afetar a 

vida útil da bateria elétrica. 

AVISO: 

● A bateria elétrica é um componente de alta tensão. Nunca toque, mova ou desmonte a bateria, as 

linhas correspondentes e os componentes de alta potência para evitar ferimentos ou eletrocussão. 
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● Danos no sistema de alta tensão ou na bateria elétrica podem causar curto-circuito, 

sobreaquecimento ou incêndio. De qualquer modo, mantenha-se afastado do veículo em caso de 

danos elétricos ou após um acidente. 

Em caso de colisão 

O sistema de controlo do veículo irá desligar o sistema de alta tensão, a luz indicadora de estado de 

alimentação pronta apaga e o veículo não pode continuar a circular, contacte a AIWAYS imediatamente. 

AVISO: 

● Se não for possível estimar a dimensão dos danos ao veículo, não toque no mesmo. Mantenha-se 

afastado e contacte o Ponto de serviço autorizado Aiways imediatamente. Certifique-se de que 

informa os socorristas de que se trata de um veículo elétrico e que ninguém pode aproximar-se, 

tocar ou mover o veículo. 

● De qualquer modo, não é permitido efetuar a manutenção do veículo quando o mesmo não está 

completamente desligado. 

● Se o veículo emitir fumo ou pegar fogo, saia do veículo imediatamente, afaste-se e contacte o Ponto 

de serviço autorizado Aiways imediatamente. 

● Se o veículo tiver de circular dentro de água, verifique primeiro a profundidade da água, a 

velocidade, as condições da estrada debaixo de água e outras informações. Podem existir buracos ou 

pedras ocultas na água, o que aumentará a dificuldade de circular dentro de água. Recomendamos 

que não permaneça em água profunda durante muito tempo quando o veículo está a circular, de 

outro modo, poderá danificar os componentes de alta tensão do veículo. Recomendamos que 

minimize a circulação dentro de água. 

Condução em estradas inundadas 

AVISO: 

● Não estacione ou faça marcha-atrás na água em nenhuma circunstância. Ao circular dentro de água, 

o efeito de travagem pode ser afetado. Nesta altura, a operação de travagem de emergência deve 

ser evitada o máximo possível. 
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● Se conduzir através de uma área de água profunda longa rapidamente, a água pode entrar no capot, 

danificar o controlador do motor de tração e outros componentes, resultando na sua avaria. Conduza 

a baixa velocidade através de uma área de água profunda com uma longa distância. 

Reciclagem da bateria elétrica 

As baterias elétricas usadas têm de ser corretamente recicladas. Durante a manutenção e reparação 

do veículo, a bateria elétrica deve ser reciclada se as seguintes situações se aplicarem: 

1. Durante a manutenção e reparação da bateria elétrica, o Ponto de serviço autorizado Aiways irá 

verificar a capacidade e o estado da bateria. As baterias que têm de ser recicladas de acordo com as 

leis e regulamentos relevantes devem ser recicladas pelo Ponto de serviço autorizado Aiways, que 

será o principal responsável pela eliminação correta. 

2. Outras baterias podem ser consideradas como não adequadas para utilização constante, mas 

podem ser recicladas para utilização em cascata após uma manutenção simples. 

3. Em caso de avaria grave ou danos na bateria, não poderá ser utilizada em cascata e deve ser 

reciclada. 

ATENÇÃO: Não elimine uma bateria elétrica usada livremente para evitar poluição grave para o 

ambiente. 

O processo de reciclagem de uma bateria elétrica: a reciclagem e o tratamento subsequente são 

efetuados pelo Ponto de serviço autorizado Aiways ou por uma agência de reciclagem designada pela 

Aiways. Os detalhes sobre as agências de reciclagem podem ser encontrados no site oficial da Aiways. 

Política de reciclagem 

A bateria elétrica está instalada no chassis do veículo e o interior é composto por células de bateria de 

lítio. Não descarte a bateria elétrica de forma inadequada. A eliminação inadequada pode causar 

poluição e danos ambientais. 

Certifique-se de que segue as informações ou requisitos abaixo. Para obter detalhes sobre a 

reciclagem e eliminação de baterias elétricas, consulte o site oficial da Aiways. 
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● Requisitos do pessoal: a operação de desmontagem das baterias elétricas tem de ser efetuada por 

profissionais qualificados pelo fornecedor das mesmas. 

● Transporte: as baterias elétricas são mercadorias perigosas e têm de ser transportadas por veículos 

qualificados para o transporte de mercadorias perigosas. 

● Armazenamento: as baterias elétricas devem ser armazenadas a temperaturas normais e num 

ambiente seco, afastado de materiais inflamáveis, fontes de calor, fontes de água e outros perigos. 
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Temporariamente afastado do 

veículo 



Faróis Follow me 

Follow me home 

Quando chega ao seu destino e deixa o seu veículo para se dirigir a casa, a função “follow me home” irá 

iluminar-lhe o caminho quando sair do veículo. Pode definir a duração da função “follow me home” após 

trancar o veículo no ecrã da consola. 

CAMINHO: Vehicle control - Lighting - Follow me home 

Follow me out of home 

Quando precisar de caminhar na direção do veículo vindo de uma zona pouco iluminada, pode premir 

o botão de abertura da chave inteligente e os faróis do veículo irão iluminar automaticamente o 

caminho em redor do veículo. Pode definir a duração da iluminação da função “Follow me out of home” 

no ecrã da consola. 

CAMINHO: Vehicle control - Lighting - Headlamp out of home 

Verificação remota 

Verificação do estado de carregamento 

Depois de deixar o veículo, pode verificar o estado de carregamento do veículo através da aplicação e ver 

informações relativas ao carregamento, tais como a tensão, a corrente, a taxa e a autonomia. 

Verificação do estado do veículo 

Depois de deixar o veículo, pode verificar o estado das partes mecânicas do veículo através da aplicação e 

receber as informações de estado do veículo, tais como portas, vidros e porta da bagageira. 
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Acessórios do veículo 



Readaptação 

Readaptação mecânica 

A posição dianteira inferior (posição tradicional do “porta-luvas”) do lado do passageiro dianteiro do 

veículo está reservada para a interface da readaptação. Esta interface pode ser equipada com vários 

acessórios com base nas exigências personalizadas. A capacidade máxima de carga de uma única interface 

é de 5 kg. Para informações específicas sobre acessórios de readaptação, consulte o conteúdo relevante 

na aplicação ou entre em contacto com o seu Ponto de serviço autorizado Aiways. Para evitar os 

potenciais riscos de segurança provocados pela alteração do estado do veículo sem autorização, a 

operação da readaptação mecânica precisa de ser levada a cabo sob a autorização efetiva da Aiways. 

Recomenda-se que conclua o trabalho de instalação relevante com o Ponto de serviço autorizado Aiways. 
 

Barras de tejadilho 
A capacidade máxima de carga das barras de tejadilho não deve exceder os 75 kg. 

ATENÇÃO: 

● Antes de conduzir o veículo, certifique-se de que os artigos carregados se encontram firmemente 

fixos na barra de tejadilho; é estritamente proibido carregar artigos que excedam o comprimento e a 

largura do veículo. 
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● Quando conduzir em estradas acidentadas ou durante um longo período de tempo, certifique-se 

sempre de que os artigos carregados ainda se encontram fixos no lugar. 

Readaptação de equipamento elétrico 
A extremidade dianteira do tejadilho do veículo está equipada com uma interface USB que pode ser 

utilizada como uma interface de alimentação para o equipamento elétrico de bordo, tal como um 

equipamento de registo de dados de condução. O compartimento de arrumação da consola está 

equipado com uma interface de alimentação de 12 V que pode ser utilizada como uma interface de 

alimentação para o equipamento elétrico de bordo, tais como compressores. A extremidade esquerda 

da bagageira está equipada com uma interface de alimentação de 12 V que pode ser utilizada como 

uma interface de alimentação para o equipamento elétrico de bordo, tais como aspiradores. 

ATENÇÃO: Para garantir que os acessórios de readaptação não afetam os respetivos requisitos técnicos 

do veículo e não afetam a segurança do mesmo, a Aiways recomenda vivamente que se dirija ao seu 

Ponto de serviço autorizado Aiways para realizar as operações de readaptação. 

Os técnicos do Ponto de serviço autorizado Aiways estão familiarizados com os produtos e serviços 

da Aiways graças a uma formação rigorosa, recorrendo a operações relacionadas, sendo profissionais, 

fiáveis e honestos. 

AVISO: Se a operação de readaptação for efetuada por terceiros sem a autorização da Aiways e se tiver 

impacto no desempenho do veículo resultando em consequências inesperadas, a Aiways não assume 

qualquer responsabilidade. 
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Manutenção do veículo 



Atualização do sistema 
OTA 
Para a atualização OTA (Over-the-Air), o veículo pode ter pré-instalado hardware relacionado quando 

sai da fábrica. Pode concluir a ativação da função do hardware incorporado através da atualização OTA 

ou atualização manual no local. Quando receber um aviso de atualização do software, pode escolher 

atualizar imediatamente ou mais tarde. Antes da atualização do software, coloque primeiro o veículo 

num ambiente seguro para garantir um acesso à rede sem problemas. Algumas funções do veículo 

poderão não funcionar corretamente durante o processo de atualização do software. O processo de 

atualização pode demorar algum tempo. Aguarde pacientemente. Se o processo de atualização do 

software não puder ser concluído normalmente ou se o veículo apresentar problemas após a utilização, 

entre imediatamente em contacto com o seu Ponto de serviço autorizado Aiways para manutenção. 

CAMINHO: Settings - About - System upgrade 

AVISO: O veículo só pode ser atualizado em determinadas condições. Antes de começar a atualização, 

tem de garantir que o veículo se encontra num ambiente seguro; o veículo está parado e a ligação à 

rede é forte. Quaisquer outros estados podem levar a uma falha na atualização. Siga rigorosamente as 

instruções antes da atualização do software para evitar acidentes. 

Reabastecimento de líquidos 
Reabastecimento de líquidos 
Para adicionar líquido de arrefecimento ou óleo dos travões, a caixa de arrumação do compartimento 

do motor tem de ser removida; para adicionar óleo do redutor, o conjunto de proteção inferior tem de 

ser removido. O redutor faz parte do conjunto do redutor do motor, que é um componente de alta 

tensão. 

Para adicionar refrigerante do ar condicionado é necessário equipamento especial. Se ocorrer uma fuga 

durante o abastecimento, tal pode provocar a poluição do ambiente. À luz das razões acima, entre em 

contacto com a Aiways para adicionar óleo para que se possam evitar ferimentos pessoais provocados 

pelo contacto acidental com peças de alta tensão ou evitar a fuga de óleo que polua o ambiente. 
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Diferença: o óleo do redutor 1 corresponde ao ano modelo 19 e o óleo do redutor 2 corresponde ao 

ano modelo 21. 

Item Modelo Quantidade 

Líquido de arrefecimento BASF 6580 12 L 

Óleo dos travões BASF DOT4+ 1,2 L 

Óleo do redutor 1 Dexron VI 1,8 L 

Óleo do redutor 2 Castrol BOT 352 B1 BEV 0,8 L 

Refrigerante do ar condicionado R1234yf 645 g 

Líquido do lava-vidros Ponto de congelação: - 25 ℃ 3 L 

AVISO: 

● Entre em contacto com o Ponto de serviço autorizado Aiways para adicionar óleo e fluidos para 

evitar ferimentos pessoais provocados pelo contacto acidental com peças de alta tensão ou evitar a 

fuga de óleo que polua o ambiente. 

● Os fluidos de operação são perigosos e tóxicos. Não permita que estes fluidos entrem em contacto 

com a pele nem com os olhos e não inale os vapores. 

● Tenha cuidado quando trabalhar na área do motor. Existe perigo de peças quentes e em movimento 

e de eletrocussão. Desligue o modo de alimentação quando abrir o compartimento do motor. 

● Limpe os fluidos errantes. 

O Líquido de arrefecimento pode manter a condução do veículo num intervalo de temperatura 

adequado. O óleo dos travões é o meio que transmite pressão de travagem no sistema de travagem. 

Quando o painel de instrumentos indicar que o nível do óleo dos travões está baixo, entre em contacto 

com o seu Ponto de serviço autorizado Aiways imediatamente para adicionar óleo dos travões. O óleo 

do redutor é utilizado para lubrificação e arrefecimento das engrenagens e rolamentos do redutor. 

Entre em contacto com o seu Ponto de serviço autorizado Aiways se necessitar de adicionar óleo do 

redutor. 
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O líquido do lava-vidros pode limpar manchas de água, pó e outra sujidade no para-brisas/vidro 

traseiro para garantir uma visão nítida dianteira e traseira quando conduz. Se o nível estiver demasiado 

baixo, o líquido do lava-vidros que cumpra os requisitos, pode ser abastecido de forma independente. 

O depósito do líquido do lava-vidros (tampa azul) está localizado no lado esquerdo do compartimento 

do motor. Ao abastecer, o nível do líquido deve estar próximo do bico, não demasiado cheio. 

ATENÇÃO: Recipientes de líquido vazios não pertencem ao desperdício doméstico. 

Substituição de peças 
Manutenção das escovas do limpa para-brisas 
Evite utilizar a escova do limpa para-brisas para limpar uma sujidade maior no vidro do para-brisas, 

para que não afete a escova do limpa para-brisas e reduza o tempo de vida útil. Se achar que a 

borracha endureceu, está estalada ou que o limpa para-brisas deixa riscos no vidro ou não consegue 

limpar uma área, as escovas do limpa para-brisas têm de ser substituídas imediatamente. Utilize apenas 

escovas com as mesmas especificações que as originais quando as substituir. 

1. Introduza o caminho correspondente do ecrã da consola, desligue a alimentação (desligue o veículo) 

de acordo com as instruções, volte a introduzir o caminho correspondente, coloque o limpa para-

brisas no modo de serviço. 

2. Depois de entrar no modo de serviço, o limpa para-brisas irá passar automaticamente para uma 

posição adequada para a substituição; levante o braço do limpa para-brisas e afaste-o do vidro; 
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3. Prima o botão do braço do limpa para-brisas e levante ao mesmo tempo a extremidade superior da 

escova do limpa para-brisas e afaste-a para o exterior para a desengatar do braço do limpa para-

brisas; 

 

4. Retire a escova do limpa para-brisas do braço do limpa-vidros e elimine a escova do limpa para-brisas; 

5. Coloque o conector da nova escova do limpa para-brisas na ranhura do braço do mesmo; 

6. Empurre a escova do limpa para-brisas na direção do braço do mesmo até que a escova esteja 

totalmente inserida e assegure-se que se encontra corretamente fixa no braço do limpa para-brisas; 

7. Faça regressar o braço do limpa para-brisas ao para-brisas. 

Após substituir a escova do limpa para-brisas, ligue o veículo e o limpa para-brisas irá reiniciar automaticamente. 

Bateria de baixa tensão 
A bateria de baixa tensão está localizada no compartimento do motor e essencialmente fornece 

alimentação para o funcionamento normal do equipamento de arranque e do equipamento elétrico de 

bordo do veículo. Manter eletricidade suficiente na bateria de baixa tensão pode prolongar o seu 

tempo de vida útil. 

AVISO: 

● O eletrólito da bateria é corrosivo. Se entrar em contacto com os olhos e a pele, lave imediatamente 

abundantemente com água e procure assistência médica. 
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● Não inale os vapores da bateria e use proteção para os olhos e para a pele quando trabalhar na bateria. 

● Não fume nem manuseie com chamas perto da bateria. 

● Mantenha as crianças afastadas da bateria. 

● As baterias usadas devem ser eliminadas num ponto de recolha para reciclagem adequado. 

ATENÇÃO: Quando estiver prestes a sair do veículo, certifique-se de que o equipamento elétrico, tal 

como as luzes, está desligado; se a bateria de tensão de 12 V sofrer uma falta de energia grave e não 

consiga funcionar corretamente, entre imediatamente em contacto com o Ponto de serviço autorizado 

Aiways para manutenção. Por razões de segurança, não opere sem permissão. 

NOTA: Depois de desligar e voltar a ligar a bateria de tensão de 12 V, a função de levantamento com 

um botão e de anti-entalamento do vidro estará indisponível. Pode executar a operação de inicialização 

para repor as funções relevantes. 

Informações dos fusíveis 

Fusíveis do compartimento do motor 
 

 

NOTA: Apenas os fusíveis da mesma capacidade e modelo podem ser utilizados para substituição. As 

informações detalhadas estão sujeitas aos dispositivos efetivos do seu veículo. 
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Posição Capacidade/modelo Instruções 

F01 Minus Reservado 

F02 Minus Reservado 

F03 7,5 A Motor de ajuste dos faróis/médios do lado 

esquerdo 

F04 7,5 A Motor de ajuste dos faróis/médios do lado 

direito 

F05 7,5 A Luz de máximos, esq. 

F06 7,5 A Luz de máximos, dir. 

F07 7,5 A Aquecimento dos retrovisores 

F08 5 A Válvula solenoide do AVAC 

F09 7,5 A Bomba de água eletrónica da bateria elétrica 

F10 7,5 A Bomba de água eletrónica do AVAC 

F11 5 A Compressor elétrico 

F12 5 A Conjunto PTC 

F13 15 A Bomba de água de arrefecimento do motor 

F14 Minus Reservado 

F15 50 A Ventoinha do condensador 

F16 Minus Reservado 

F17 Minus Reservado 

F18 25 A Motor do ventilador 

F19 Minus Reservado 
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Posição Capacidade/modelo Instruções 

F20 Minus Reservado 

F21 40 A Válvula ESC (EPB) 

F22 40 A Motor ESC (EPB) 

F23 5 A IBS (sensor inteligente da bateria) 

F24 7,5 A Reservado 

F25 7,5 A Reservado 

F26 15 A Reservado 

F27 15 A Buzina elétrica 

F28 30 A Aquecimento dos retrovisores/desembaciador 

traseiro 

F29 5 A Interruptor de serviço 

F30 5 A VCU/EVCC 

F31 5 A PEU 

F32 10 A Pacote A BMS 

F33 5 A OBC/AGS/interruptor do travão 

F34 Minus Reservado 

F35 Minus Reservado 

F36 Minus Reservado 

F37 Minus Reservado 

F38 Minus Reservado 
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Posição Capacidade/modelo Instruções 

F39 Minus Reservado 

F40 Minus Reservado 

R1 Minus Relé da luz de médios 

R2 Minus Relé da luz de máximos 

R3 Minus Relé da buzina elétrica 

R4 Minus Relé de aquecimento dos 

retrovisores/desembaciador traseiro 

R5 Minus Relé principal do AVAC 

R6 Minus Reservado 

R7 Minus Reservado 

R8 Minus Relé do motor do ventilador 

R9 Minus Reservado 

R10 Minus Reservado 

R11 Minus Reservado 

R12 Minus Relé principal da VCU 

EF1 60 A ibooster 

EF2 200 A CC-CC 

EF3 125 A IEC (caixa de distribuição dos instrumentos) 

EF4 80 A Motor da EPS 

EF5 Minus Reservado 

 

192 | AIWAYS U5 



Posição Capacidade/modelo Instruções 

1 30 A Sobresselente 

2 20 A Sobresselente 

3 15 A Sobresselente 

4 10 A Sobresselente 

5 7,5 A Sobresselente 

6 7,5 A Sobresselente 

7 5 A Sobresselente 

8 5 A Sobresselente 

 

NOTA: Os fusíveis 1 ~ 8 são fusíveis sobresselentes. Depois de os outros fusíveis ficarem queimados, esses 

podem ser substituídos por fusíveis sobresselentes. 

Fusíveis do painel de instrumentos 

NOTA: Apenas os fusíveis da mesma capacidade e modelo podem ser utilizados para substituição. As 

informações detalhadas estão sujeitas aos dispositivos efetivos do seu veículo. 
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Posição Capacidade/modelo Instruções 

F1 7,5 A Porta de diagnóstico 

F2 5 A T-BOX 

F3 5 A Gateway 

F4 5 A MEDIDOR 

F5 20 A Controlador do ecrã da consola 

F6 30 A BCM – Veículo elétrico – Sob controlo 

F7 7,5 A Ar condicionado/sensor de luz ou chuva 

 

F8 

 

5 A 
Conjunto de controlo panorâmico/câmara 

frontal/BSD/deteção de sonolência do condutor 

F9 5 A ESCL / volante multifunções 

F10 5 A Caixa de velocidades eletrónica/interruptor do 

EPB 

F11 10 A Pacote B BMS 

F12 20 A Interruptor e módulo da pega da porta 

F13 20 A BCM – fecho centralizado 

F14 5 A Luz da bagageira/sensor de abertura ativado 

pelo pé 

F15 30 A Conjunto de controlo dos bancos 

F16 7,5 A Retrovisor elétrico 

F17 40 A BCM – luz exterior 

F18 40 A IGN2 

F19 40 A IGN3 
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Posição Capacidade/modelo Instruções 

F20 40 A IGN1 

F21 Minus Reservado 

F22 Minus Reservado 

F23 Minus Reservado 

F24 5 A Estacionamento automático/sensor de 

estacionamento 

F25 Minus Reservado 

F26 15 A Elevador do vidro dianteiro, esq. 

F27 15 A Elevador do vidro dianteiro, dir. 

F28 15 A Elevador do vidro traseiro, esq. 

F29 15 A Elevador do vidro traseiro, dir. 

F30 20 A Porta da bagageira elétrica 

F31 20 A Teto de abrir 

F32 30 A Regulação do banco do condutor 

F33 30 A Regulação do banco do passageiro 

F34 30 A Motor do limpa-vidros dianteiro 

F35 15 A Motor do limpa-vidros traseiro 

F36 15 A Motor do lava-vidros 

F37 5 A Alarme de baixa velocidade/regulação da visão 

traseira 

F38 15 A Fonte de alimentação de emergência (interior) 
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Posição Capacidade/modelo Instruções 

F39 15 A Fonte de alimentação de emergência (bagageira) 

F40 5 A Fonte de alimentação USB 

F41 5 A Radar central de visualização frontal 

F42 10 A Airbag 

F43 5 A EPS 

F44 5 A Sensor do ângulo do volante 

F45 5 A Sensor de desvio 

F46 5 A Interruptor do pedal do travão/B_BMS 

 

F47 

 

5 A 
Ecrã da consola/Controlo do AC/panorâmico/ aquecimento 

dos bancos/câmara de visualização frontal/BSD 

F48 5 A T-BOX/gateway/instrumento/caixa de 

velocidades eletrónica 

F49 5 A ESC/ibooster 

F50 5 A VCU/BMS/PEU 

R1 Minus Relé IGN2 

R2 Minus Relé IGN3 

R3 Minus Reservado 

R4 Minus Relé do motor do limpa-vidros traseiro 

R5 Minus Relé de abertura dos retrovisores 

R6 Minus Relé de retração dos retrovisores 

R7 Minus Relé IGN1 

196 | AIWAYS U5 



Posição Capacidade/modelo Instruções 

R8 Minus Reservado 

R9 Minus Reservado 

Regulação do estado 
Inspeção diária 
As inspeções diárias permitem que os problemas sejam detetados a tempo, os potenciais riscos de 

segurança sejam eliminados e os acidentes sejam evitados. Verifique os seguintes itens: 

● Função das luzes, buzina, nível do líquido de lavagem, limpa para-brisas. 

● Cintos de segurança, pedal do travão. 

● Pressão dos pneus, estado e aspeto. 

● Fuga de óleo no chão. 

● Todos os vidros e espelhos estão limpos de sujidade, neve ou gelo. 

Se o veículo for frequentemente conduzido num ambiente adverso, recomenda-se que siga os 

lembretes de manutenções inteligentes para manter ou encurtar os intervalos de manutenções de 

forma adequada com base na situação específica. Para considerações técnicas e de segurança, 

recomenda-se que realize as operações de manutenção no seu Ponto de serviço autorizado Aiways. 

Líquido tóxico 

AVISO: Os líquidos utilizados nos veículos são nocivos para o ser humano e não podem ser engolidos 

nem entrar em contacto com feridas não cicatrizadas. Para sua segurança, leia atentamente e siga todas 

as instruções impressas nas etiquetas e recipientes. 

Limpeza do veículo 
É necessário cumprir as instruções de utilização quando utilizar equipamento de limpeza de alta 

pressão para limpar o veículo. Preste especial atenção ao facto de a distância de pulverização e 

pressão ser a adequada no que toca a materiais macios, tais como mangueiras de borracha ou 
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materiais de isolamento acústico. Não utilize bocais de jato redondo nem bocais rotativos; os pneus em 

particular nunca podem ser limpos com bocais de jato redondo, mesmo a uma grande distância de 

pulverização e por curta duração, já que isto pode causar danos. 

Para proteger o verniz, lave regularmente o seu veículo. Especialmente os excrementos de pássaros, 

resinas de árvores, pólen, resíduos industriais, manchas de alcatrão e de óleo ou sal da estrada precisam 

de ser removidos o mais depressa possível. 

O veículo pode ser lavado num posto de lavagem automática. Antes de lavar, feche os vidros e o teto de 

abrir, recolha os retrovisores exteriores e ajuste o interruptor do limpa-vidros para “OFF” (desligado). 

Informe previamente o operador do posto de lavagem que o veículo está equipado com uma cobertura 

para carga e antena. O sistema de travagem do veículo precisa de ser verificado após a lavagem para 

assegurar que a humidade e corrosão não danificaram as pastilhas dos travões nem enfraqueceram o 

desempenho dos mesmos. 

NOTA: Quando o veículo é lavado num posto de lavagem automática, a chave inteligente deve ser 

colocada fora do intervalo de controlo. A porta da bagageira pode ficar danificada se aberta 

acidentalmente. 

Quando conduzir em estradas com sal ou areia, a parte inferior da carroçaria tem de ser limpa com 

regularidade. Tal irá evitar que sal e sujidade se acumulem, provocando a aceleração da corrosão da parte 

inferior da carroçaria e da suspensão. A parte inferior da carroçaria deve ser verificada antes e depois do 

inverno e, se necessário, arranjada. 

Cumpra as regulamentações locais referentes à lavagem de veículos (por ex. não lave o seu veículo em 

vias públicas).  

AVISO: Não lave o veículo enquanto o mesmo está a carregar! 

Polimento e enceramento 

O polimento é necessário se a pintura se tornar baça ou se depósitos sólidos ficaram incrustados na 

mesma. As peças de plástico não pintadas da carroçaria não podem ser tratadas com cera nem agentes de 

polimento. 
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Limpeza interior 

Limpe o interior do veículo, incluindo o painel de instrumentos, com um pano seco ou produto de 

limpeza para interiores. Limpe os estofos de pele com um pano macio, ligeiramente húmido. Tenha 

cuidado para não danificar os estofos de pele. 

Limpe os cintos de segurança com água morna ou agentes de limpeza para interiores. Deixe o cinto 

secar antes de o recolher. 

Os ecrãs só devem ser limpos com um pano macio, ligeiramente húmido. 

Utilize um aspirador para limpar os estofos e o piso. 

Alinhamento das quatro rodas 

Se conduzir em estradas em mau estado durante um longo período de tempo, o desempenho normal 

dos pneus pode ser afetado. Pode necessitar de ajustar o alinhamento das quatro rodas do seu veículo 

para assegurar uma condução estável e manobrabilidade fácil, assim como reduzir qualquer desgaste 

anormal dos pneus e do mecanismo da direção. 

Manutenção do teto de abrir 

Para assegurar um funcionamento estável do teto de abrir, utilize álcool e outros agentes de limpeza 

para limpar o vidro e dirija-se ao seu Ponto de serviço autorizado Aiways para a manutenção do teto 

de abrir de acordo com o plano de manutenções. 

Manutenção das escovas do limpa para-brisas 

Tente evitar utilizar a escova do limpa para-brisas para limpar uma sujidade maior no vidro do para-

brisas; tal pode afetar negativamente a escova do limpa para-brisas e reduzir o respetivo tempo de vida 

útil. Se achar que a borracha endureceu, ficou estalada ou que o limpa para-brisas deixa riscos no vidro 

ou não consegue limpar uma área, as escovas do limpa para-brisas precisam de ser substituídas 

imediatamente. Utilize apenas escovas de limpa para-brisas com as mesmas especificações que as 

originais quando as substituir. 
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Familiarize-se com o 

seu veículo 



Informações de identificação do veículo 
Número de identificação do veículo (VIN) 
Pode ler o número de identificação do veículo com um dispositivo de teste de diagnóstico compatível 

com o seu veículo: 

1. Ligue o dispositivo de teste de diagnóstico à interface de diagnóstico de bordo e ligue o 

computador ao dispositivo de teste de diagnóstico; 

2. Ligue o interruptor do dispositivo de teste de diagnóstico e inicie sessão no software de diagnóstico, 

leia as informações do veículo para verificar o número de identificação do veículo. 

Os números de identificação do veículo estão localizados como descrito a seguir: 

 

1. Chapa metálica do painel interior no compartimento do motor (no lado direito). 

2. Travessa da carroçaria do banco do passageiro dianteiro, parte inferior. 

3. Chapa metálica no canto inferior esquerdo do vidro do para-brisas dianteiro. 

4. Chapa metálica exterior do pilar B (lado esquerdo). 

5. Chapa metálica do painel interior na porta da bagageira (no lado direito). 

6. Base do amortecedor direito. 
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7. Placa de identificação abaixo da chapa metálica do painel exterior do pilar B direito. 

8. Painel metálico interior da porta traseira direita. 

9. Chapa metálica do lado direito (piso traseiro). 

NOTA: A gravação na carroçaria é utilizada no n.º 2 e a colagem da placa de identificação é utilizada 

para os outros números. 

A placa de identificação do veículo está localizada debaixo do pilar B no lado direito; a placa de 

identificação do motor de tração está localizada na parte dianteira do motor e o número está localizado 

na parte inferior da parte dianteira do motor. 

Parâmetros de peso do veículo 

Item Valor 

Modelo do produto Ano modelo 19_Padrão Ano modelo 21_Padrão Ano modelo 21_Premium 

Número de passageiros 

(pessoas) 

 

5 

Tara (kg) 1700 1720 1770 

Peso com carga máxima 

(kg) 

2135 2155 2155 

Peso do eixo dianteiro sem 

carga (kg) 

 

908 

 

906 

 

956 

Peso do eixo traseiro sem 

carga (kg) 

 

792 

 

814 

 

814 

Peso do eixo dianteiro com 

carga máxima (kg) 

 

1070 

 

1080 

 

1080 

Peso do eixo traseiro com 

carga máxima (kg) 

 

1065 

 

1075 

 

1075 

Parâmetros de dimensão do veículo 
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Item Valor 

 Comprimento (mm) 4680 

 

Dimensão global 

 

Largura (mm) 
1865 (sem retrovisores 

exteriores) 

 Altura (mm) 1700 (com antena tipo 

barbatana de tubarão) 

 

Eixo das rodas 
 

Eixo das rodas dianteiras (mm) 1592 

Eixo das rodas traseiras (mm) 1590 

Distância entre eixos (mm) 2800 

Suspensão dianteira (mm) 910 

Suspensão traseira (mm) 970 

Parâmetros da bateria elétrica 
 

Item Valor 

Modelo do produto Ano modelo 19_Padrão Ano modelo 21_Padrão Ano modelo 

21_Premium 

Modelo da bateria elétrica AIBP-LFCE-002 AIBP-LFXE-001 AIBP-LFCE-003 

Tipo de bateria elétrica Bateria de iões de lítio ternária 

Capacidade nominal 

(kWh) 

63 63 63 

Peso (kg) 359 365 365 

Tensão nominal (V) 347 350 351 

Nível de proteção IP67 
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Parâmetros do motor de tração 

Item Valor 

Modelo do produto Ano modelo 21_Padrão Ano modelo 21_Padrão Ano modelo 21_Premium 

Modelo do motor de 

tração 

TZ242XS004 TZ220XS003 TZ220XS003 

Tipo de motor Motor síncrono de ímanes permanentes de três fases 

Potência nominal/ 

potência máxima de 

pico (kW) 

 

55/125 

 

60/150 

 

60/150 

Velocidade 

nominal/velocidade 

máxima de pico (r/min) 

 

4000/10600 

 

4160/16000 

 

4160/16000 

Binário nominal/binário 

máximo de pico (Nm) 

 

140/315 

 

140/310 

 

140/310 

Forma de tração Tração dianteira montada à frente 

Nível de proteção IP67 

Parâmetros de desempenho dinâmico 

Item Parâmetro 

 

Modelo do produto 
Ano modelo 

19_Padrão 

Ano modelo 

21_Padrão 

Ano modelo 

21_Premium 

Tempo de aceleração 0 ~ 100 km/h (s) ≤10 ≤8,5 ≤8,5 

Velocidade nominal máxima (km/h) 160 

Inclinação máxima (%) 30 

 

204 | AIWAYS U5 



Parâmetros de trafegabilidade 
 

Item Valor 

Diâmetro mínimo de viragem (m) 11,2 

Ângulo de ataque (carga máxima) 19° 

Ângulo de saída (carga máxima) 22,6° 

Distância mínima ao solo (carga máxima) (mm) 147,6 

Parâmetros de alinhamento das rodas 
 

Item Valor 

 

 

 
Roda dianteira 

Ângulo de câmber －0°16′±0°30′ 

Diferença dos ângulos do câmber do lado esquerdo e 

direito 

≤30′ 

Paralelismo (lado único) 0°05′±0°05′ 

Diferença da convergência/divergência do lado 

esquerdo e direito 

≤6′ 

Ângulo de inclinação do cavilhão 6°48′±0°45′ 

 

 

 

 

Roda traseira 
 

Ângulo de câmber －1°20′±0°30′ 

Diferença dos ângulos de divergência do lado 

esquerdo e direito 

≤30′ 

Paralelismo (lado único) 0°05′±0°05′ 

Diferença da convergência/divergência do lado 

esquerdo e direito 

≤6′ 

Parâmetros do sistema de travagem 
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Item Parâmetro 

Intervalo de utilização razoável do par de fricção do travão - 

pastilha do travão (mm) 
Dianteira：2~11 / Traseira：

2~11 

Intervalo de utilização razoável do par de fricção do travão - 

disco do travão (mm) 
Dianteira：28~30 / Traseira：

10~12 

Intervalo razoável do curso livre do pedal do travão (mm) 15~25 

Ciclo de substituição do óleo dos travões (o que ocorrer primeiro) 3 anos ou 100 000 km 

Período de rodagem do desempenho dos travões do novo 

veículo (km) 

1500 

Período de rodagem do desempenho dos travões após a substituição 

dos discos e pastilhas dos travões (km) 

 

800 

Informações do cliente 
Fim de vida útil e reciclagem do veículo 
As informações sobre o fim de vida útil e a reciclagem do veículo nos centros de vida útil de veículos 

estão disponíveis no nosso site, onde seja exigido por lei. Confie este trabalho apenas a um centro de 

reciclagem autorizado. 

Declaração de conformidade com as normas 

Sistemas de radiocomunicação 

Este veículo possui sistemas que transmitem e/ou recebem ondas de rádio abrangidos pela Diretiva 

2014/53/UE. Os fabricantes dos sistemas indicados a seguir declaram a conformidade com a Diretiva 

2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE para cada um dos sistemas está 

disponível no seguinte endereço da internet: www.ai-ways.eu. 

● O importador é: AIWAYS. 

Sistema de infoentretenimento - Multimédia Navi 
 

206 | AIWAYS U5 



Fabricante Endereço 

 
Huizhou Foryou General Electronics Co., Ltd. 

No. 1 North Shangxia Road, Dongjiang Hi-tech 

Industry Park, Huizhou, Guangdong Province, 

516005, R. P. China 
 

Frequência de funcionamento (MHz): 
 

Rede Frequência de 

funcionamento (MHz) 

Saída máxima (dBm) 

Bluetooth 2402,0–2480,0 3,0 

 
Wi-Fi 

2412,0–2472,0 

5180,0–5240,0 

 
3,0 

Sistema de infoentretenimento - Rádio 
 

Fabricante Endereço 

 
Huizhou Foryou General Electronics Co., Ltd. 

North Shangxia Road, Dongjiang Hi-tech Industry 

Park, Huizhou, Guangdong Province, 516005, R. P. 

China 

 

Frequência de funcionamento (MHz) Saída máxima (dBm/w) 

4 43 / 20 

Módulo da antena 
 

Fabricante Endereço 

 

Changzhou CTW Electronics Co., Ltd 
No.16 Changjiang North Road Xinbei Dist. 213022 

Changzhou 
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Frequência de funcionamento (MHz): 
 

Rede Frequência de 

funcionamento (MHz) 

Saída máxima (dBm) 

AM 0,515~1,71 5 

FM 87,5~108 10 

GPS 1559~1577 33 

Telemóvel 824~960 / 1710~2690 2 

Carregador sem fios 
 

Fabricante Endereço 

ShangHai Qiangsong Aviation Technology Co.,Ltd. No.68, Jiechen Road, Songjiang District, Shanghai 

 

Frequência de funcionamento (MHz) Saída máxima (dBm/w) 

0,127 42 /15 

Transmissor da chave eletrónica 
 

Fabricante Endereço 

 

UAES 
555 rongqiao road, pudong new area, Shanghai, 

China 

 

Frequência de funcionamento (MHz) Saída máxima (dBm) 

433,92 sem definição 

Recetor da chave eletrónica 
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Fabricante Endereço 

 

UAES 
555 rongqiao road, pudong new area, Shanghai, 

China 

 

Frequência de funcionamento (kHz) Saída máxima (dBm) 

433,92 sem definição 

Unidade do radar de ângulo morto 
 

Fabricante Endereço 

Huayu Automotive Systems Co.,Ltd 303 East Guoding Road, Shanghai, China 

 

Frequência de funcionamento (GHz) Saída máxima (dBm) 

24,05~24,25 20 (EIRP) 

Unidade do radar frontal 
 

Fabricante Endereço 

 

DENSO Corporation 
1-1, Showa-cho, Kariya-shi, Aichi-ken, 448-8661 

Japão 

Declaração de conformidade: Pela presente, a DENSO Corporation declara que o tipo de equipamento 

de rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de 

conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da internet: 

https://www.denso.com/global/en/contact-us/doc/ 
 

Transmissor Frequência de 

funcionamento (GHz) 
Saída máxima (mW) 

DNMWR010 76,5 416,87 
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REACH 

Registo, avaliação, autorização e restrição de produtos químicos (REACH) é um regulamento da União 

Europeia adotado para melhorar a proteção da saúde humana e o meio ambiente dos riscos que os 

produtos químicos podem causar. Visite www.ai-ways.eu para mais informações e para aceder à 

comunicação do artigo 33.º. 

Atualização do software 

O sistema de infoentretenimento pode transferir e instalar as atualizações de software selecionadas 

através de uma ligação sem fios. 

A disponibilidade destas atualizações de software over-the-air do veículo varia consoante o veículo e o 

país. Pode encontrar mais informações na nossa página inicial. 

Ligação à Internet 

A transferência de atualizações de software over-the-air do veículo requer ligação à Internet, que pode 

ser acedida através de hotspot Wi-Fi protegido por palavra-passe, por ex. fornecido por um telemóvel. 

Pode ser estabelecida uma ligação à Internet através do ecrã de informações. 

Atualizações 

O sistema irá apresentar-lhe determinadas atualizações a serem transferidas e instaladas. Existe também 

uma opção para verificar a existência de atualizações de forma manual. As atualizações podem ser 

verificadas manualmente através do ecrã de informações. Siga as mensagens no ecrã no respetivo menu. 

NOTA: Durante o processo de instalação, o veículo pode ficar inoperacional. 

Marcas comerciais registadas 

● Apple Inc. 

● Apple CarPlay™ é uma marca comercial da Apple Inc. 

● App Store® e iTunes Store® são marcas comerciais registadas da Apple Inc. 

● iPhone®, iPod®, iPod touch®, iPod nano®, iPad® e Siri® são marcas comerciais registadas da Apple Inc. 

● Bluetooth SIG, Inc. 

● Bluetooth® é uma marca comercial registada da Bluetooth SIG, Inc. 
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● DivX, LLC 

● DivX® e DivX Certified® são marcas comerciais registadas da DivX, LLC. 

● Google Inc. 

● Android™ e Google Play™ Store são marcas comerciais da Google Inc. 

Registo de dados do veículo e proteção da privacidade 

Telemática do veículo 

O U5 está equipado com módulos eletrónicos que monitorizam e registam os dados de vários sistemas 

do veículo, incluindo sistemas do motor, componentes do piloto de IA, bateria, travagem e sistemas 

elétricos. Os dados das várias condições de condução e do veículo que os módulos eletrónicos registam 

incluem informações de travagem, aceleração, viagem e outras informações relacionadas relativas ao 

veículo, assim como funcionalidades, tais como eventos e estado de carregamento, ativação/desativação 

de vários sistemas, diagnóstico de códigos de avaria, VIN, velocidade, direção e localização. 

Os dados são armazenados pelo veículo e podem ser acedidos, utilizados e armazenados pelos técnicos 

de serviço Aiways durante a revisão do veículo ou transmitidos de forma periódica à Aiways por ligação 

sem fios através do sistema telemático do veículo. Estes dados podem ser utilizados pela Aiways para 

vários propósitos, incluindo, mas não se limitando a: fornecer-lhe serviços telemáticos da Aiways; 

resolução de problemas; avaliar a qualidade, funcionamento e desempenho do seu veículo; análise e 

pesquisa pela Aiways e respetivos parceiros para melhoramento do design dos nossos veículos e 

sistemas; defender a Aiways; e conforme exigido de outro modo por lei. A Aiways pode resolver 

problemas remotamente e prestar-lhe o serviço necessário bastando para isso rever o registo de dados 

do veículo. 

As informações do veículo são transmitidas por ligação sem fios para a Aiways através do sistema 

telemático da Aiways numa base periódica. Os dados são utilizados tal como descrito anteriormente e 

ajudam-nos a assegurar a correta manutenção do seu veículo. As funções adicionais do U5 nos diversos 

sistemas do seu veículo podem utilizar o sistema telemático do veículo e as informações que daí advêm, 

incluindo os lembretes de carregamento, atualizações de software e acesso e controlo à distância. 

A Aiways não irá divulgar os dados registados no seu veículo a nenhum terceiro exceto se: 
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1. For obtido um acordo ou consentimento do proprietário do veículo (ou da empresa de leasing para um 

veículo adquirido em regime de leasing). 

2. Os dados forem oficialmente pedidos pela polícia ou outras autoridades. 

3. Os dados forem utilizados como defesa para a Aiways. 

4. A divulgação for ordenada por um tribunal. 

5. Os dados forem utilizados para objetivos de pesquisa sem divulgação de dados do proprietário nem 

informações de identificação do veículo. 

6. Os dados forem divulgados a uma empresa afiliada da Aiways, incluindo respetivos sucessores e 

cessionários, ou aos nossos fornecedores de gestão de dados e sistemas de informação. 

Para mais informações sobre o modo como a Aiways processa os dados recolhidos do seu veículo, reveja a 

Política de Privacidade da Aiways em http://www.ai-ways.eu/. 

Partilha de dados 

Para a garantia de qualidade e apoio do melhoramento contínuo das funções avançadas tais como o piloto 

de IA, o U5 precisa de recolher dados sobre análises, segmento rodoviário, diagnóstico e utilização do 

veículo e enviar estes dados para a Aiways para análise. Esta análise ajuda a Aiways a melhorar os produtos 

e serviços ao aprender com as experiências de condução dos veículos da Aiways. Apesar de a Aiways 

partilhar estes dados com os seus parceiros, a sua identificação não será divulgada nestes dados e apenas 

pode ser enviada à Aiways após o seu consentimento explícito. De modo a proteger a sua privacidade, as 

suas informações pessoais: ou têm acesso limitado por técnicas de preservação da privacidade ou são 

removidas de qualquer relatório antes de serem enviadas. 

Para mais informações sobre o modo como a Aiways processa os dados recolhidos do seu veículo, reveja a 

Política de Privacidade da Aiways em http://www.ai-ways.eu/. 

Controlo de qualidade 

Pode ser apresentada alguma quilometragem extra no conta-quilómetros quando for buscar o seu U5. Tal é 

o resultado da testagem abrangente que assegura a qualidade do seu U5. 

A testagem inclui inspeções extensivas durante e após a produção. A inspeção final ocorre na Aiways, que 

inclui um ensaio em estrada levado a cabo por um técnico. 
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Contactar a Aiways 

Para mais informações sobre o seu U5, visite www.ai-ways.eu. 

Funções de infoentretenimento e conforto 

As suas definições de conforto e definições personalizadas podem ser guardadas no veículo e alteradas ou 

repostas em qualquer altura. Dependendo do tipo de equipamento aplicável, estas incluem: 

● Definições do ar condicionado 

● Definições personalizadas, tais como a iluminação interior 

Pode introduzir os seus próprios dados nas funções de infoentretenimento do seu veículo como uma 

das seleções. Dependendo do tipo de equipamento aplicável, estas incluem: 

● Os dados de multimédia, tais como música, vídeos e fotos para a reprodução num sistema multimédia 

integrado 

● Dados do livro de endereços para utilização com um sistema mãos-livres integrado 

● Introduzir destinos 

● Dados na utilização de serviços online 

Estes dados para as funções de infoentretenimento e conforto podem ser guardados localmente no 

veículo ou serem mantidos num dispositivo que tenha ligado ao veículo (por ex. um smartphone, uma 

pen USB ou leitor de MP3). Os dados introduzidos por si podem ser eliminados em qualquer momento. 

Estes dados podem também ser transmitidos para fora do veículo a seu pedido, especialmente 

quando utilizar serviços online através das suas seleções de definições. 

Integração de smartphone, por ex. Easy Connection ou Apple CarPlay 

Se o seu veículo estiver equipado com as ferramentas de integração acima, pode ligar o seu 

smartphone ou outro dispositivo móvel ao veículo para que possa controlar o seu telemóvel através da 

ferramenta integrada no veículo. Neste caso, o som e imagem do smartphone pode sair através do 

sistema multimédia no veículo. Ao mesmo tempo, informações específicas do seu veículo são 

transmitidas para o seu smartphone, que incluem dados tais como dados de posição, modo 

diurno/noturno e outras informações gerais do veículo, dependendo do tipo de integração. Para mais 

informações, consulte as instruções de utilização do sistema de infoentretenimento do veículo. 
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Esta integração permite a utilização de determinadas aplicações do smartphone, tais como de 

navegação ou reprodução de música. Não é possível qualquer outra integração entre o smartphone e o 

veículo, especialmente o acesso ativo aos dados do veículo. Dado que é o fornecedor da aplicação que 

determina os problemas relativos ao processamento posterior de dados, vai depender da aplicação em 

utilização e do sistema operativo do seu smartphone se lhe permitem configurar as definições, quais e 

como o fazer. 

Serviços online 

Se o seu veículo possuir uma ligação de rede de rádio, isto permite a troca de dados entre o seu 

veículo e os outros sistemas. A ligação de rede de rádio é possível através de um dispositivo 

transmissor no seu veículo ou de um dispositivo móvel fornecido por si (por ex. um smartphone). As 

funções online podem ser realizadas através desta ligação de rede de rádio. Estas incluem aplicações e 

serviços online fornecidos a si pelo fabricante ou por outros fornecedores. 

Serviços próprios 

No caso dos serviços online do fabricante, as funções em questão são descritas pelo fabricante num 

local adequado (por ex. manual do proprietário, o site do fabricante) e são fornecidas as informações 

de proteção de dados associadas. Os dados pessoais podem ser utilizados para fornecer serviços 

online. O intercâmbio de dados para este propósito é realizado através de uma ligação protegida, por 

ex. ao utilizar os sistemas informáticos do fabricante disponibilizados para este propósito. A recolha, 

processamento e utilização de dados pessoais para o propósito de preparação de serviços são 

unicamente realizados com base em autorização legal, por ex. no caso de um sistema de comunicação 

de emergência prescrito legalmente ou um acordo contratual, ou por força de consentimento. 

Pode ativar ou desativar os serviços e funções que definiu (sujeitos a taxas em certa medida), assim 

como, em alguns casos, toda a ligação de rede de rádio do veículo. Tal não inclui funções e serviços 

estatutários, tal como um sistema de comunicação de emergência. 

Serviços de terceiros 

Se utilizar os serviços online de outros fornecedores (terceiros), estes serviços serão sujeitos às 

condições de responsabilidade, proteção de dados e utilização do fornecedor em questão. 
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O fabricante não possui qualquer controlo sobre o conteúdo intercambiado a este respeito. Por 

conseguinte, tenha em atenção a natureza, âmbito e objetivo da recolha e utilização de dados pessoais 

no âmbito dos serviços de terceiros do fornecedor em questão. 

Radiofrequência 

Este equipamento gera e transmite radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as 

instruções, pode interferir com as comunicações de rádio. Contudo, não existe garantia que não ocorra 

interferência numa determinada instalação. No caso de a interferência ocorrer, pode corrigi-la 

desligando e reiniciando o equipamento ou tente eliminar a interferência seguindo estas medidas: 

● Reorientar e mudar a antena recetora de local. 

● Aumentar a distância entre o equipamento e o recetor. 

● Ligar o equipamento a uma saída noutro circuito. 

● Consulte o concessionário ou um técnico de rádio/TV experiente para o(a) ajudar. 

Identificação (RFID) 

A tecnologia RFID é utilizada em alguns veículos para funções como monitorização da pressão dos 

pneus e imobilização. Também é utilizada para proporcionar funções de conveniência, tais como o 

controlo do trancar/destrancar das portas e o ligar do veículo à distância. 

Informações de aviso do veículo 

Informações dos sinais de aviso 

Sinais de aviso de perigo de alta tensão e sinais de componentes de alta tensão (todos os 

componentes cor de laranja são componentes de alta tensão) 
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Sinal de aviso de componente de alta tensão 
 

Etiqueta para airbag do passageiro dianteiro desativado quando utilizar uma cadeira de segurança para criança 
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Li-ion 

 

Sinal de aviso da bateria elétrica 
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