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Siga atentamente os passos deste manual e 

aproveite ao máximo o prazer de conduzir 

a sua MUV.

Estilo, diversão, praticidade e 

tecnologia 100% elétrica.

Bem Vindo a MUV!

Nome:_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Chassi:_________________________________________________________________ 

Data:________________________Potência:________________________________

AVISO: Antes de usar o produto, leia este manual de operação e o manual de 

instruções fornecido com as baterias de lítio, pois a empresa não assume qualquer 

responsabilidade sobre as consequências do uso indevido.

Este equipamento é recomendado para uso em vias particulares.
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CONTEÚDO

• Bateria de Lítio

• A bateria deve ser descartada em local seguro,
adequado e credenciado.
*Preserve o meio ambiente, descartando
corretamente a sua bateria.

• Capítulo 1 - Introdução ao Produto

• Capítulo 2 - Nomes e Imagem

• Capítulo 3 - Especificações Técnicas

• Capítulo 4 - Instruções de uso e precauções.

• Condução segura e precauções;

• Forma correta de uso;

• Inspeção, limpeza e manutenção;

• Falhas comuns e soluções de problemas.

• Capítulo 5 - Esquema Elétrico

• Garantia e Manutenção Periódica
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BATERIA DE LÍTIO

Dispositivo de operação 
de carregamento com descrição:

Bateria de lítio Carregador de bateria de lítio

Fonte de carregamento de carga:
A fonte indicará que a bateria foi 
carregada (não ultrapassar 8 horas)

Quando a luz indicativa estiver 
vermelha: A bateria não possui carga 
ou está quase sem nenhuma carga. 
Por favor, carregue através da 
ligação da porta de carregamento;

Tomada do fusível de alimentação: 
Verificar o fusível no primeiro uso 
antes de ligar
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CAPÍTULO 1

MUV usa design de tecnologia 3D, combinando um estilo único com uma 
estrutura minimalista, extraordinária, nobre e elegante. Ela fará com que se apaixone 
à primeira vista. As principais características são:

1. Bateria de lítio: Os produtos passam nos testes internacionais e são seguros 
e confiáveis. Com vida útil 3 vezes mais longa do que os veículos movido a bateria de 

chumbo-ácido, porém 2/3 mais leve;

Alta voltagem, boa  capacidade de escalada e aceleração rápida. Energia ecológica - 
sem poluição na produção e uso.

2. Localização da bateria: Localizada  no centro sob o apoio dos pés, 
equilibrando força, segurança e facilidade.

3. Motor: Eletromagnético usando materiais de melhor qualidade, silício de
alta qualidade, aço, molas reforçadas, rolamentos de precisão, eixo principal/grosso
elétrico, capacidade de suporte forte, poderosa e de grande durabilidade.

4. Pneus: Sem câmara, largos, próprios para qualquer terreno (ATV – ALL
TERRAIN VEHICLES), compactação pesada, melhor estabilidade, mais aderência,
curtas distâncias de travagem, seguros, confortáveis e suaves.

5. Quadro da moto: Design de montagem virtual tridimensional, flexibilidade
automática tecnologicamente avançada, soldado automaticamente, pedais maiores,
apoio dos pés antiderrapante, condução mais segura e sem preocupação.

6. Discos de travagem: Travões de disco hidráulicos compactos, corpo
da bomba feito com tecnologia de forjamento de liga de alumínio, tecnologia de
usinagem computadorizada (CNC) avançada de modo que o travão do veículo seja
flexível e de confortável movimento.

7. Guiador: Design ergonómico, aerodinâmico e aperfeiçoado para o lazer,
resistente, sólido, permitindo uma fácil manipulação.

Introdução do produto
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CAPÍTULO 2

TODOS OS PRODUTOS 
POSSUEM
1. Guiador

2. Acelerador (localizado na manete esquerda)

3. Travões (localizados em ambas as manetes )

4. Sistema de travagem dianteiro (localizado na roda dianteira)

5. Sistema de travagem traseiro (localizado na roda traseira)

6. Reservatório óleo travão (localizado em ambas as manetes)

7. Conta-quilómetros com Luz (opção com bluetooth) ( painel )

8. Botão luz alta (localizado na parte superior da chave de seta,

na manete esquerda)

9. Botão de farol e setas (localizado na parte inferior da chave de seta,

na manete esquerda)

10. Assento

11. Para-lamas dianteiro

12. Para-lamas traseiro

13. Roda dianteira

14. Roda traseira com o motor

15. Pneu dianteiro

16. Pneu traseiro

17. Amortecedor dianteiro

18. Amortecedor traseiro

19. Pastilha de travão dianteira

(localizada no centro do travão da roda dianteira)

20. Pastilha de travão traseira (localizada no centro do travão da roda traseira)

21. Disco de Travão (localizado no centro de ambas as rodas)

22. Lanterna traseira (opção com setas) (localizado no para-lamas traseiro)

23. Descanso/Apoio dos pés e tapete

24. Caixa da bateria e drive (localizados abaixo do descanso/apoio dos pés)

25. Bateria de Lítio (localizada na parte interna da caixa da bateria e drive)
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CAPÍTULO 3

Modelos................................Beach VIII /  Beach X / Custom L / Custom S /Chopper  
E-Vintage

Peso da Moto.......................>60Kg

Carga Máxima.....................120 Kg

Velocidade máxima ...........20-50KM/H

Autonomia...........................20-50KM

Inclinação Max....................<30°

Bateria de Lítio ...................15AH / 18AH / 20AH

Voltagem de Saída..............60V 72V

Motor ...................................CC 2000W

Voltagem de Entrada..........AC100-240V
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CAPÍTULO 4

Condução Segura e Precauções

Forma correta de uso

• Obedeça às regras de trânsito, conduza com segurança, dentro da velocidade de 

segurança (a velocidade de segurança é de cerca de 20 km/h).

• Antes de conduzir, verifique primeiro o manual. Treine em lugar aberto,  para 

sentir melhor a sensação de condução, conhecer a estrutura e a performance da 

moto. Esta é a base da condução segura.

• Por favor, não empreste a sua MUV a pessoas que não conhecem e não

saibam conduzi-la. Não conduza com uma mão só. Conduzir embriagado é muito

perigoso.

• Redobre os cuidados em dias chuvosos, por causa do chão húmido, dias de chuva 

e neve são mais perigosos. Por favor, não conduza rápido, tenha cuidado ao andar 

Lembre-se que travar com antecedência pode evitar acidentes.

• Use o capacete corretamente.

• Vista-se apropriadamente: não use roupas apertadas cujas mangas não abram.

• Não ultrapasse a carga máxima permitida para a MUV: 1 0kg, pois a

sensação de controlo é diferente para diferentes carregamentos. Com

carregamento excessivo, pode gerar vibração.

Técnicas de Condução:

• Manter uma posição neutra para conduzir livremente.

• Posição de condução sentada: fique sempre no meio do assento.

• Conduzindo em pé: quando acelerar precisa rodar o acelerador lentamente.

Evite forte aceleração. A instabilidade gerada pode causar acidentes.

• Na estrada acidentada ou danificada: diminua a velocidade.

Evite paralelepípedos e pedras.

• Na chuva ou neve: risco de deslizamento em estrada molhada, portanto

concentre-se em conduzir lentamente; Quando houver água na via e houver risco de 

molhar a caixa da bateria sob o descanso de pés NÃO PASSAR pois podem ocorrer 

curto-circuitos e danos nos dispositivos elétricos da MUV. Ao mesmo tempo o 

desempenho da travagem pode diminuir, o que poderia levar a acidentes.
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Estacionando a EUROMUV

Indicador de Carga

Método de troca de energia:

Aceleração:

• Quando for estacionar, prest  atenção a veículos e pedestres ao seu redor, 

par  lentamente no lado direito da superfície da via e evite estacionar em 

ruas inclinadas;

• Com a MUV parada, rode a chave de ignição e puxe para remover.

• O Mostrador digital mostra a carga da bateria. Quanto está com bateria

total, todos os “palitos” encontram-se preenchidos. Quando está a chegar ao

final da bateria, o último “palito” começa e piscar, podendo perder potência.

• Rode a chave de força no sentido horário para dar partida. Ao conduzir não

remova a chave e desligue a força, nem mesmo rode a trava no sentido anti-

horário.

• Ao parar, ai sim, deve rodar a chave no sentido anti-horário, desligue a

alimentação de energia e remova a chave.

• Rode o acelerador no sentido do motorista e acelere aos poucos. Para

diminuir a velocidade, solte lentamente o acelerador; quando o acelerador

volta a sua posição inicial, o motor pára de funcionar.



Método de utilização dos 
travões e precauções:

• Método de utilização: Ajuste o espaço no disco: com uma chave hexagonal de 2

mm para girar a porca de ajuste (entre a alavanca do travão e a barra do guiador), 

ajustando o espaço entre as pastilhas de travão e o disco de travão até sentir posição 

confortável apropriada;

• A cada seis meses, as pastilhas de travão gastam mais de 1mm ou quando a alavanca 

do travão na porca de ajuste não foi ajustada à posição correta, precisará substituí-la 

uma vez; substitua os filmes de disco com um acabamento limpo usando uma chave 

de fendas pressionando as pastilhas de travão para remover o espaço desocupado 

para uma outra peça. No caso de substituição completa de novas pastilhas de travão 

e necessário travar a alavanca do travão no parafuso de ajuste à posição apropriada 

(onde se sente confortável);

• Em funcionamento: A execução da superfície do disco levará algum tempo. Em

funcionamento total, a força de travagem será significativamente aumentada. O 

travão novo sendo usado na primeira semana do período de rodagem não deverá 

ser usado de maneira brusca, sob o risco de causar danos irreparáveis às pastilhas 

de travão, travão e para o corpo do travão. A maneira correta é a utilização normal 

com leves travagens nas pastilhas de travão e discos de travão para manter um atrito 

apropriado.

• Troca de óleo: o acionamento do travão de disco é com óleo mineral. Se sentir a

manete de travão fraca, é hora de substituir (2 a 3 anos), usando uma seringa para a 

extração e troca do óleo.

Atenção:
• Não use óleos lubrificantes nas proximidades do disco de travão e pinças certifique-

se de não tocar na superfície de disco de travão e do bloco de travão diretamente com 

a sua mão, caso contrário isto reduzirá significativamente o desempenho do travão;

• É bom não deixar água entrar em contato com o travão novo, a fim de evitar poluir o

bloco de travão com alguma graxa lubrificante;

• Acionar o travão hidráulico com muita força – se isso ocorrer, irá precisar de mais

treino em um lugar seguro para se adaptar a uma travagem normal. Evite travar com 

força – isso pode levar ao bloqueio da roda e deixá-lo sem controlo e causar ferimentos.

10
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Método para carregar a bateria e 
questões que precisam de atenção 

Modo de usar:

• Quando for carregar, primeiro ligue o cabo da bateria, depois ligue o 

cabo AC110/220v. Ao final do carregamento é ao contrário: primeiro

puxe o cabo AC110/220V e, então, retire o cabo da bateria.

• A luz de carga fica vermelha durante o tempo normal de

carregamento. Quando o carregamento estiver completo, a luz de

carga fica verde.

• Se a temperatura estiver muito alta e a luz vermelha a piscar

por causa do carregador estar em alta temperatura, desligue o

carregador e mova-o para um local fresco ou bem ventilado. Quando

a temperatura interna do carregador estiver em <60 °, retorne ao

carregamento normal.

• Quando a bateria estiver fora de uso, a tensão de pulso da saída do

carregador é menor que 42v entre a saída positiva e a saída negativa,

mais carga resistiva de 1 KΩ. Pode ser usado para testar a tensão real

do carregador.



INSTRUÇOES DE RECARREGAMENTO

Observações:

• Não use a moto enquanto a bateria estiver com pouca energia. Se a energia estiver

muito baixa, a bateria irá acabar rapidamente, podendo parar no meio do trajeto.

• Após a compra da sua EUROMUV, devido ao transporte da fábrica e o armazenamento,

a EUROMUV pode estar com pouca bateria e pode levar a falta de energia, portanto,

recarregue antes de usar.

• Verifique se a tensão nominal de entrada da EUROMUV e a tensão de alimentação são

as mesmas.

• A bateria pode ser carregada diretamente na EUROMUV, mas o interruptor de energia 

deve ser desligado.

• Ligue a porta de carga da moto elétrica ao carregador primeiro, depois o cabo do

carregador a uma fonte de alimentação CA de 110/220V. (Nota: Não ligue a saída do 

carregador positiva e negativa)

• Quando a luz do carregador nas instruções de alimentação e carregamento estiver

com a luz vermelha, indica que a energia foi ligada.

• Tempo de carregamento para bateria de lítio: 4-8 horas, NÃO MAIS DO QUE 8

HORAS.

Certifique-se de que o tempo de carregamento não seja mais do que o mencionado 

acima, ou irá facilmente causar danos, deformação ou explosão da bateria. A 

sobrecarga causada por danos na bateria não está coberta pela garantia.

• Após o carregamento, deve ser desligado primeiro o cabo da fonte AC de energia, e 

então desligue o cabo ligado com a moto.

• Quando não estiver a carregar, desligue o carregador da tomada ou o carregador

ficará ligado à corrente alternada durante muito tempo.

• Verificar o aquecimento da sua bateria após longos percursos percorridos.

•  Use a MUV com o carregador original. Não use outros carregadores para carregar 

a sua MUV.

• O carregamento deve ser realizado em locais ventilados e secos. A temperatura

deve estar entre 10 e 35 graus, NUNCA SOB O SOL. O carregador e a bateria não 

funcionam apropriadamente se qualquer um dos itens acima for desrespeitado.

•Carregar em lugares longe de crianças. Quando for retirar o cabo do carregador, as

mãos devem estar secas.

1
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Descarga (uso)

•  A bateria só pode ser usada neste modelo EUROMUV, não sendo permitido ser usada 

outros. Caso contrário, não estará coberta pela garantia.

• Havendo um curto-circuito, o sistema de gerenciamento de bateria será protegido

automaticamente, e o filme de segurança ligado ao cabo de força está com fusível 

para uma dupla proteção da bateria. A bateria voltará ao funcionamento depois de 

remover o curto-circuito e retirar o cabo de alimentação por cerca de 2 minutos.

• Dano no controlador de bateria, motor, buzina, instalações de iluminação, etc. ou

utilização não razoável levarão a uma grande descarga de corrente da bateria.

Caso isso ocorra, a bateria corta a saída de forma protetora. Mas ela irá restaurar 

a energia dentro de 10 segundos e não tem efeito sobre o seu funcionamento em 

andamento.

• Faixa de temperatura operacional: 0 ~ 40 e o poder de explosão da bateria diminuirá 

com a diminuição da temperatura, que é um fenómeno normal como como qualquer 

outra bateria.

• Não crie curto-circuito para a saída de descarga de energia.

CUIDADOS IMPORTANTES:
• Não use a MUV na chuva para evitar curto-circuito;

• Não coloque a bateria perto do fogo ou o calor para evitar explosão;

• Não expor o carregador a humidade ou água;

• Não permita que crianças e menores de 18 anos manipulem a
MUV;

• Não exceder o limite máximo de carga em 1 0kg;

• Não ande na MUV depois de consumir bebidas alcoólicas;

• Use capacete e equipamentos de proteção;

• Respeite as leis e sinalizações de trânsito local.
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Armazenamento

• Se o tempo de armazenamento for longo (mais de um mês), é recomendado

carregar aos 60% ~ 80% da bateria. Para um período de armazenamento a cada 

dois meses, a bateria precisa compensar o carregamento, e também precisa com-

pensar o carregamento antes do uso da bateria.

- As baterias devem ser mantidas em um local fresco e seco.

- No período de armazenamento, objetos condutores devem ser evitados de esta-

rem diretamente ligados aos polos positivos e negativos.

- É proibido o uso de baterias perto da fonte de calor.

- É proibida a desmontagem da bateria.

Inspeção, limpeza e manutenção
Itens de inspeção regulares ou diários:

 Observe um local seguro para a inspeção da EUROMUV.

 Observe durante o uso se há partes anormais, para verificar algum impacto na 

operação.

 Efeito de travamento do travão: verifique se a alavanca do travão está apertada, 

suave, moderada, ou normal.

 Se o pneu tiver fissuras, danos, desgaste anormal ou metal, pedra, vidro etc. 

objectos afiados embutidos; a profundidade do pneu canelado, flancos no pneu fo-

ram usados 2/3. Verifique a necessidade de substituição de pneus; De acordo com 

a situação de contato do pneu com o solo, verifique a pressão do pneu. A pressão 

do ar normal para o pneu traseiro é de 12 e 20 libras

 Se a indicação da tensão de alimentação está em potência total (Com base em 2 

e 3 para verificar).

 Se o eixo dianteiro e traseiro estiver solto

 Inspeção do sistema de direção: para cima, para baixo, frente, costas, direita, 

esquerda agite o guiador e o garfo, se a direção está elástico moderado e flexível, se 

há som anormal de batida, se o sistema de direção tornou-se flexível, se há proble-

mas ao som de contato, etc., Entre em contacto com seu REVENDEDOR/

ASSISTÊNCIA local para lhe fornecer o mais perfeito serviço pós-venda.
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Falhas comuns e soluções de problemas
Dicas/Solução
EUROMUV não aciona motor:

•Verifi car conexão bateria e carga da bateria;
•Ligar chave de ignição no segundo estágio;
•Verifi car cilindros dos travões que podem estar enroscados e
não desligando o rele de desacionamento do motor.

Roda traseira com barulho ou desalinhada:

•Reapertar parafusos da roda dianteira e traseira a cada 15 dias.



Botão das 3 velocidades não funciona:

•Verifi car conexão

Barulho no compartimento da bateria:

•Verifi car se está trancado com a chave:

•Verifi car se as borrachas antirruídos não caíram

Lanterna traseira não acende:
•Verifi car conexões e soldas

16
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Banco solto ou com barulho:

•Verificar parafusos de fixação. (Revisar periodicamente a fixação dos parafusos).

Vazamento de óleo nos amortecedores dianteiro e traseiro:

•Procurar assistência técnica mais próxima.

•Barulho nas pastilhas de travões dianteira e traseira:

•Se a sua MUV for nova: andar para as pastilhas se ajustarem ao disco;

•Caso os barulhos não parem: procurar a assistência mais próxima;

•A cada 90 dias verificar as pastilhas de travão, pois podem estar gastas e a

necessitar de substituição.

*Este equipamento não é indicado para circular em pavimentos irregulares.
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Nível travão baixo: (foto)
•Completar com óleo Dot4.

Guiador solto:
•Reapertar os 4 parafusos da mesa

MUV com vibrações ao andar em ruas de pavimentação irregular:
•Verifi car pressão dos pneus 12-20 Libras
Obs.: Sempre verifi car se os fi os e conexões no compartimento da bateria estão
a aquecer. Caso estejam a aquecer, por favor procurar a assistência técnica mais
próxima.
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CAPÍTULO 5

Esquema elétrico

Para garantir a segurança do transporte da EUROMUV e da 

descarga da bateria, instale o fusível antes de usar, usando os 3 

passos abaixo mostrados na fi gura:

1. Encontre primeiro o fusível e o suporte do fusível;

2. Instale o fusível no suporte do fusível;

3. Cubra com a tampa impermeável. OK!



GARANTIA E MANUTENÇÃO PERIÓDICA

EUROMUV concede garantia nas MOTOS de 2 anos (24 meses) por defeitos de fabrico.

Obs. As garantia da BATERIA e MOTOR por defeitos de fabrico o prazo é de 6 meses, reduzidos para 

o prazo de 2 (dois) meses, quando utilizadas em aluguer e/ou serviços de entrega.

CONDIÇÕESSPARA A GARANTIA

Para validade e acionamento da garantia ora oferecida, as seguinte condições devem ser atendidas:

O CLIENTE deverá comunicar imediantamente onde adquiriu o produto acerca do defeito verificado, 

enviando-lhe copia fatura de compra, cópia do termo de garantia, preenchido e carimbado pela 

euromuuv ou revenda e uma breve descrição do defeito verificado

O CLIENTE devera enviar o veículo elétrico para serviços de garantia, para uma autorizada indicada 

pela revenda sendo que todos os custos para envio e retono são de exclusiva responsabilidade do 

cliente

Confirmado que o defeito é resultado de falha de material ou de processo de fabricação, a 

euromuuv, a seu unico e exclusivo critério realizara o reparo ou a substituição de partes, peças e 

componentes comprovadamente defeituosos, hipoteses em que nada sera cobrado do cliente a 

titulo de mão de obra ou de material de reparo ou substituição.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA

Os casos cuja situação não estiver relacionada no próximo item a manutenção periódica deverá ser 

realizada a cada 6 meses ou 300 km (o que acontecer primeiro).

Para os casos abaixo a manutenção periódica deverá ser realizada a cada 2 meses ou a cada 300 km 

(o que acontecer primeiro).



A. Uso em condições de areia e/ou superfícies com alta salinidade (praia, usinas e regiões de alto

potencial corrosivo).

B. Uso constante de peso no limite ou acima do permitido.

C. Uso com finalidade comercial Aluguer e/ou entregas).

Obs. Nos casos em que for identificado alguma anomalia no funcionamento geral da moto, 

recomendamos que a mesma seja enviada imediantamente a uma revenda mais próxima para 

verificação do caso sob pena de perda da cobertura da GARANTIA.

PERDA DA GARANTIA

A garantia perdera sua validade nas seguintes hipoteses:

a) Falta de manutenção periódica recomendada pela EuroMuuv, ou manutenção realizada fora do

prazo estabelecido.

b) Realizar serviço de revisão ou manutenção em estabelecimento não credenciado ou autorizado.

c) Adulteração das caracteristicas originais da EuroMuuv, alterar e/ou substituição das partes, peças

e componentes por outros seminovos ou não origirnais.

d) Deterioração normal do revestimento, pintura ou outros itens de aparência e acabamento.

e) Corrosão de componentes, decorrentes de agentes externos que comprometam sua proteção

contra corrosão, como batidas, arranhões ou ataques químicos..

EXCLUSÕES E LIMITAÇÕES GERAIS

A garantia não cobre os seguintes itens:



a) Peças que não tenham defeito original de fabrica.

b) Qualquer indenização por danos decorrentes de sinistros de qualquer natureza seja danos ao

veiculo eletrico, a terceiros ou a bens de terceiros.

c) As despesas com entrega e retorno do veiculo elétrico para realização de assistência técnica.

d) Produtos ou peças danificadas devido a acidentes no transporte e/ou manuseiro, riscos,

amassamentos ou interperies da natureza.

e) Troca de componestes decorrentes do uso ou desgaste normal, tais como cabos de aço, pasilhas

de freio, lampadas e afins.

f) Ajustes habituais decorrentes do uso ou desgaste normal.

g) Pequenas irregularidades que não afetem a qualidade, o desempenho ou a função, em peças,

assim como pequenos ruidos ou vibrações que apareçam em condições especificas ou esporadicas.

h) Outros custos diretos ou indiretamente causados pelo cliente, tampouco prejuizos, danos,

despesas ou lucros cessantes.

i) Defeitos causados por manutenção impropria ou indevida, de sinistro ou colisão de qualquer

natureza decorrente do desgaste natural das partes, peças e componetes ou da ação de agentes da 

natureza, agua ou por influencia de agente quimico ou animal.

j) Defeito decorrente de limpeza inadequada, utilizando produtos quimicos solventes ou abrasicos,

esponjas de aço ou qualquer outra substancia inadequada a limpeza do produto.

k) Danos ocasionados pela condução em ruas sem asfalto, como paralelepipedos, ou más condições

de conservação e manutenção.

l) Danos ocasionados pela agua aos dipositivos eletricos

m) Ocasionados a bateria pela guarda incorreta ou por longos periodos sem recarrega-la, por

exemplo, manter exposta ao sol e chuva

n) Instalação ou uso de peças e acessórios não originais e que afetam a estrutura, segurança e

desempenho

o) Inobservancia ou utilização em desacordo com as instruções constantes do manual de uso e

conservação que acompanha o produto

CONDIÇÕES GERAIS

Esta garantia é valida apenas em territorio nacional e para os produtos adquiridos em Portugal

Ao termino do prazo de garantia ora especificado, todos e quaisquer custos de reparo e/ou 

manutenção do veiculo eletrico, peças e componentes correrão por conta do cliente.



Para maiores informações 

Acessa a www.euromuv.com 

Informações de contacto 
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