
Revela que a bate-
ria não está sendo
carregada adequa-
damente pelo alter-
nador. Pode haver
danos na correia,
regulador de
tensão ou placas
internas da peça.

Este aviso se acen-
de no painel quan-
do há vazamento
no reservatório do
fluido de freio ou o
líquido se deterio-
rou – o ideal é subs-
tituí-lo a cada qua-
tro anos.

Indica falta de pres-
são do óleo, causa-
da pela redução da
viscosidade do lu-
brificante ou entu-
pimento da bomba.
Cuidado: isso pode
até levar o motor
do carro a fundir.

Este ícone indica
que o freio de esta-
cionamento foi
acionado. Em al-
guns modelos, o
freio ‘de mão’ é re-
presentado pelo
mesmo símbolo do
nível do fluido.

Acusa falha na dosa-
gem de combustí-
vel para o motor –
geralmente causa-
da por gasolina
ruim, que deixa
“borra” (sujeira)
sedimentada no
fundo do tanque.

Esta luz não costu-
ma preocupar: pis-
ca quando se acio-
nam as luzes de se-
ta do veículo. Se pis-
car acima do ritmo
normal, porém, in-
dica que há lâmpa-
da queimada.

Se a luz acender,
isso não significa
que o carro está
sem freio nenhum
– e sim que o siste-
ma antitravamento
(ABS) não está
funcionando
corretamente.

O motor “ferve” pe-
la redução do líqui-
do de arrefecimen-
to. As possíveis cau-
sas: vazamento de
vapor pela tampa
do radiador, man-
gueira furada ou
pane no ventilador.

Pelos ícones que acendem no quadro, o carro ‘fala’ com o dono: indica o funcionamento de
acessórios e dá alertas importantes para a manutenção do veículo. Perguntamos a Ricardo
Bock (FEI) e Gerson Burin (Cesvi Brasil) quais são as avisos que inspiram mais cuidados

TEMPERATURA
DO MOTOR

BAIXO NÍVEL DE
FLUIDO DE FREIO

ÓLEO DO
MOTOR

TANQUINHO
DE GASOLINA

INJEÇÃO
ELETRÔNICA

LUZES DE
DIREÇÃO

FALHA NO
SISTEMA ABS

CARGA DA
BATERIA

ACESSÓRIOS
Alarmes e sistemas
de segurança -

Ar-condicionado -

Capotas e protetores 34

Estofamentos 34

Sonorização 34

CENTROS
AUTOMOTIVOS

Alinhamento técnico -

Amortecedores -

Concessionárias Ford -

Embreagens -

Pneus e rodas -

Manutenção preventiva -

SERVIÇOS E PEÇAS
Autos importados 35

Baterias -

Câmbio 35

Conversão para gás -

Direção hidráulica -

Escapamentos
e catalisadores -

Oficinas mecânicas -

Retíficas 35

Seguros 35

Vidros -

VEJA ONDE
COMPRAR

Entenda as luzes espia do painel

PÁG. 34
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FREIO DE
ESTACIONAMENTO

Capotas e
protetores de

caçamba

A luz mostra que
falta gasolina no re-
servatório para parti-
da a frio. O ideal é
completar o tanqui-
nho com frequência,
evitando que a parte
nobre do combustí-
vel evapore.
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