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He was 40 years old when he first opened the company's first plant for the Bagley Street,
Detroit. Later on June 16, , he registered his company. Ford Motor Company has developed and
labeled their models in chronological and alphabetical order, starting with the Model A, then K
and later S, which was the last right-hand drive car Ford. Galamb and Eugene Farkas. This
model has been the most common car Ford, which has enabled the company to become one of
the most influential brands in the automotive history. The Model T was reliable, practical, and
affordable, and Ford made a hit in the US, where it was advertised as a mid-range car. Due to
the success of the car, Ford was forced to expand their business and built the production line
first in the world in for the assembly of cars. By , production figures only T models have
reached almost , units. Preferring to renew their own company, Ford has invested all of its
assets in Soon, the company has released a number of new models like the Ford brand, and the
rest under its sub-brands such as Mercury and Lincoln luxury division of Ford. Business in
Europe also went to the benefit of the Ford , especially after the release of Focus models in ,
and although the company has not yet fully recovered, she was definitely on the road to
popularity. Adobe Acrobat Document Ford Aerostar Owner's Manual. Adobe Acrobat Document
1. Ford Aspire Owner's Manual. Ford Bronco Owner's Manual. Adobe Acrobat Document 3. Ford
Crown Victoria Owner's Manual. Ford E Owner's Manual. Adobe Acrobat Document 2. Ford
Edge Owner's Manual. Ford Escape Owner's Manual. Ford Escort Owner's Manual. Ford F
Owner's Manual. Adobe Acrobat Document 6. Ford Transit Owner's Manual. Adobe Acrobat
Document 5. Ford 1. Ford EcoSport Manual. Ford 2. Ford Fiesta Service Repair Manual. Ford
Focus Owner Manual. Adobe Acrobat Document 7. Ford Figo Owner's Manual. Ford Carburetors
Ford Granada Taunus v6 engine manual. Ford Ranger Owners Manual. Ford Mustang Owners
manual. Ford Mustangowners-manual. Ford RS Owners Manual. Ford Mondeo Service and
Repair Manual. Ford Taurus Owners Guide. Ford Sierra Service Repair Manual. Ford Car Wiring
Diagram. Ford Sierra Wiring Diagram. Ford Granada Wiring Diagrams. History of Ford Cars. See
also: Ford cars workshop manuals. The Ford Ka workshop repair manual contains general
information about the design of cars and their modifications, the technical characteristics of
cars, information about how to diagnose and repair components and assemblies, special
attention is paid to repairing the engine, transmission, rear and front suspension, brake system,
heating system, ventilation and air conditioning, bodywork, electrical equipment. Separate
sections of the workshop manual include the Ford Ka operating manual, car electrical diagrams
wiring diagrams , and maintenance recommendations. Ford Ka is a compact city car made by
the American company Ford since One of the few cars Ford, never officially sold in the United
States. All content on the site Carmanualsclub. The site administration does not bear any
responsibility for illegal actions, and any damage incurred by the copyright holders. Your email
address will not be published. Save my name, email, and website in this browser for the next
time I comment. This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is
processed. Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This
category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the
website. These cookies do not store any personal information. Any cookies that may not be
particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user
personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary
cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your
website. Ford Ka. Leave a Reply Cancel reply Your email address will not be published. This
website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can
opt-out if you wish. Accept Reject Read More. Close Privacy Overview This website uses
cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the
cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for
the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us
analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser
only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of
some of these cookies may affect your browsing experience. Necessary Necessary.
Non-necessary Non-necessary. Air bag se equipado Importante As informaes aqui contidas
referem-se a um veculo Ford Ka equipado com todos os opcionais e equipamentos disponveis.
O seu Ford Ka poder no dispor de todos os equipamentos mostrados neste manual. Os dados
contidos no manual so meramente informativos do modo de usar cada equipamento, no
constituindo qualquer garantia quanto existncia, s caractersticas tcnicas ou forma deles em seu
veculo. As ilustraes, informaes tcnicas e especificaes desta publicao eram as vigentes at o
momento de sua impresso. Nenhuma dessas aes gerar por si qualquer obrigao ou
responsabilidade para a Ford ou para o vendedor face ao cliente. Fica proibida a reproduo total
ou parcial desta publicao, assim como de suas ilustraes ou ainda tradues, gravaes e fotocpias
da mesma, por meios mecnicos ou eletrnicos, sem a permisso prvia da Ford Motor Company

Brasil Ltda. Tal impacto dever exceder o valor mnimo de ativao do sensor do sistema, que est
localizado sob o console central, entre a alavanca do cmbio e o freio de estacionamento.
Importante O air bag um sistema de restrio suplementar que proporciona proteo adicional
apenas em caso de impacto frontal, porm no elimina o risco de ferimento nesses casos.
Durante uma coliso leve frontal, capotamento, coliso traseira ou lateral de qualquer intensidade,
o sistema de air bag no ser ativado. O sistema de air bag composto de: Uma bolsa de nylon
inflvel air bag com gerador de gs, oculto por trs da almofada central do volante e por trs do
painel de instrumentos do lado do passageiro. Uma unidade eletrnica de controle e diagnstico
com sensor de impacto e uma luz de advertncia no painel de instrumentos. O gs propelente
gerado quando o air bag acionado. No txico, no inflamvel e composto essencialmente de dixido
de carbono. O gs propelente pode causar ligeira irritao da pele em algumas pessoas aps o
acionamento do air bag. Ajuste-os de forma que o volante possa ser empunhado com os braos
ligeiramente dobrados e coloque o encosto do banco em posio quase vertical mximo Deve-se
manter uma distncia mnima de 25 cm entre o volante e o peito do motorista para reduzir o
perigo de ferimento por proximidade excessiva do air bag quando este inflado. O mesmo se
aplica para o passageiro da frente. No permita que o passageiro viaje no banco dianteiro com
os ps, joelhos ou qualquer outra parte do corpo em contato ou demasiadamente perto da tampa
do air bag. H risco de srios ferimentos se houver disparo do air bag. Nunca utilize cadeira de
criana ou de beb no banco dianteiro. H srio risco de ferimento com o acionamento do air bag do
lado do passageiro se equipado. Consulte o item Bancos, neste captulo, para mais informaes.
Cintos de segurana Importante O air bag no exclui a necessidade do uso dos cintos de
segurana. Para mxima proteo em caso de acidente, os cintos de segurana devem ser usados
corretamente e devem ser respeitadas as recomendaes de distncia do painel e do volante. Se
houver coliso frontal, a unidade eletrnica de controle avaliar a taxa de desacelerao do habitculo
causada pelo impacto, determinando se haver ou no disparo do air bag. As circunstncias que
afetam diferentes colises velocidade de conduo, ngulo de impacto, tipo e tamanho do objeto
atingido, por exemplo variam consideravelmente e afetaro diretamente a taxa de desacelerao,
logo, o veculo poder sofrer danos superficiais considerveis, sem que haja disparo do air bag e,
inversamente, o air bag poder disparar mesmo que o veculo sofra apenas danos estruturais
relativamente pequenos. O enchimento do air bag instantneo e ocorre com uma fora
considervel, acompanhado de um rudo forte. Assim que a cabea e a parte superior do corpo do
ocupante entram em contato com air bag, o gs propelente expelido e, juntamente com o
sistema de restrio do cinto de segurana, limita o movimento do ocupante, reduzindo o risco de
leses na cabea e na parte superior do trax. Depois de disparados, os air bags se esvaziam
rapidamente. Isto proporciona um efeito de amortecimento gradual, alm de assegurar a viso
para a frente do motorista. Importante Os air bags so inflados e esvaziados em alguns milsimos
de segundos. Logo, no oferecero proteo contra os efeitos de impactos secundrios, que podero
ocorrer aps o impacto inicial. A Diversos componentes do sistema de air bag ficam quentes aps
o acionamento. Evite toc-los em qualquer componente do sistema de air bag logo aps o
acionamento. Manuteno Luz de advertncia do air bag Acende-se com a chave de ignio na posio
II, indicando estar o sistema operacional, apagando-se em seguida. Se a luz de advertncia no
acender, permanecer acesa, acender intermitentemente ou continuamente com o veculo em
movimento, sinal de que existe alguma anomalia e o sistema poder no funcionar. Procure os
servios de um Distribuidor Ford. Posio II. Trabalhos de reparos no volante, na coluna da direo e
no sistema de air bag s podem ser executados por tcnicos devidamente treinados, pois existe o
perigo de ferimentos pela ativao inadvertida do air bag. Portanto, o sistema de air bag deve ser
reparado somente em um Distribuidor Ford. Mantenha as reas frente dos air bags sempre
desobstrudas. No coloque nada encostado ou em cima destas reas. Para limp-las, utilize
somente um pano mido e no molhado. Substituio Recomenda-se que o air bag seja substitudo
aps 15 anos. Depois deste perodo, a eficcia do propelente e do air bag pode ficar
comprometida. Aps o acionamento do sistema de air bag, alguns componentes devero ser
substitudos. FordKa Consulte o item Portas - acionamento por controle remoto, neste captulo,
para mais informaes. O sistema ativado 20 segundos aps o travamento do veculo com o
controle remoto, estando todas as portas, tampa do compartimento de bagagens e do motor
completamente fechadas. Assegure-se de que o sensor localizado no teto, prximo porta do
passageiro no esteja coberto. O sistema se auto-adapta s situaes existentes no interior do
veculo. Todavia, no deve ser ativado se houver pessoas ou animais no interior do veculo.
Veculos com vidro manual O alarme ser ativado mesmo que os vidros estejam abertos, porm o
seu disparo ocorrer mediante qualquer movimentao prxima ao veculo. Veculos com vidro
eltrico se equipado. Alarme Quando disparado, o alarme soar por 30 segundos e as luzes dos
indicadores de direo piscaro por 5 minutos. O ciclo ser reiniciado aps 5 segundos por 10 vezes.
Desativao O sistema poder ser desativado de duas maneiras: do controle Pressionando-se os

botes ou remoto ou girando a chave da ignio para a posio II. O motorista ter 10 segundos para
abrir a porta e inserir a chave na ignio antes que o alarme dispare. Veculos com vidro eltrico se
equipado Posio II. Desativao Pressione o boto inibidor e, no intervalo de 20 segundos, saia do
veculo e pressione o boto. Deste modo o sistema desativar o sensor volumtrico. Ativao Para
ativar novamente o sensor volumtrico pressione o boto e abra uma das portas no intervalo de
45 segundos. A utilizao correta destes componentes protege melhor os ocupantes em caso de
acidente. Ajuste os encostos de cabea de modo que a parte superior da cabea e o respectivo
encosto fiquem mesma altura. No coloque o banco dianteiro demasiadamente perto do painel
de instrumentos. Para maior segurana, o banco do motorista deve ser ajustado o mais para trs
possvel, a uma distncia compatvel com o alcance dos controles. O motorista deve segurar o
volante com os braos ligeiramente dobrados, bem como as pernas, de forma que os pedais
possam ser pressionados a fundo at o final. Alavanca de ajuste. Ajuste da posio do banco
Levante a alavanca situada na parte inferior dianteira e movimente o banco. Aps o ajuste, solte
a alavanca e certifique-se do seu correto travamento. B Ajuste da inclinao do encosto do banco
Gire a manopla localizada na lateral do banco. Encosto de cabea dianteiro e traseiros Para
regular a altura dos encostos, pressione os botes de bloqueio e puxe os encostos para cima ou
empurre-os para baixo. Rebatimento do banco traseiro Empurre a alavanca de liberao do banco
para frente e empurre-o sobre o assento. Alavanca de liberao. Ao colocar os bancos na sua
posio original, certifique-se de que os cintos de segurana no estejam obstrudos e o encosto do
banco traseiro devidamente travado. Para que os cintos de segurana de trs pontos traseiros no
sejam danificados ao serem reposicionados, insira a lingueta de fixao do cinto nas fendas
laterais de apoio do banco. A bateria est localizada no lado direito do compartimento do motor,
prximo ao filtro de ar. Acende-se com a chave de ignio na posio II, indicando estar o sistema
operacional, apagando-se assim que o motor entrar em funcionamento. Se esta luz acender
com o veculo em movimento, desligue todo o equipamento eltrico dispensvel e procure
imediatamente os servios do Distribuidor Ford mais prximo. No recomendada a adio de
equipamentos eltricos que sobrecarreguem o sistema eltrico do veculo. Smbolo de aviso na
bateria Gases Normalmente, as baterias produzem gases explosivos que podem causar
ferimentos. Portanto, no aproxime da bateria chamas, fascas ou substncias acesas. Ao
trabalhar prximo a uma bateria, proteja sempre o rosto e os olhos. Providencie sempre ventilao
apropriada. Crianas A bateria dever ser guardada fora do alcance de crianas. B Eletrlito O
eletrlito da bateria cido fortemente corrosivo. Use sempre luvas e culos de proteo. Na
eventualidade de contato de eletrlito com os olhos, lave-os imediatamente com gua fria e
procure, em seguida, por cuidados mdicos. Na eventualidade de ingesto de eletrlito, procure
imediatamente por cuidados mdicos. Fascas e cigarros proibido provocar fascas ou fumar
prximo da bateria. No manuseio de cabos e aparelhos eltricos evitar a formao de fascas e
curto-circuitos. Jamais feche os circuitos entre os plos da bateria. Perigo de leso provocada
por fasca com elevada descarga eltrica. No descarte-a no lixo domstico. Os pontos de venda so
obrigados a aceitar a devoluo da bateria usada e a devolv-la ao fabricante para reciclagem. A
soluo cida e o chumbo contidos na bateria, se descartados na natureza de forma incorreta,
podero contaminar o solo, o subsolo e as guas, bem como causar danos sade do ser humano.
Para a operao adequada da bateria, mantenha a parte superior limpa e seca e assegure-se de
que os cabos estejam firmemente conectados aos terminais da bateria. Sinais de corroso
Remova os cabos dos terminais e limpe-os com uma escova de ao. O cido pode ser
neutralizado com uma soluo de bicarbonato de sdio e gua. Instale-os novamente e aplique uma
pequena quantidade de graxa na parte superior de cada terminal da bateria para evitar novo
processo de corroso. Remoo Antes de remover qualquer um dos cabos da bateria,
imprescindvel desligar a ignio e aguardar 60 segundos, no mnimo. Aps desligada a ignio,
desconecte os cabos da bateria. Comece pelo cabo negativo -. Importante Evite fascas e
chamas expostas. No fume. Os gases explosivos e o cido sulfrico podem provocar cegueira e
queimaduras graves. Para que seu veculo atenda a legislao de limites mximos de emisses de
gases, ele dispe de um catalisador, dispositivo que reduz a poluio dos gases gerados pelo
motor, transformando-os em substncias menos txicas. Est localizado no sistema de
escapamento do veculo. Importante Mesmo os veculos equipados com catalisador no devem
ser colocados em funcionamento em ambientes fechados, pois os gases emitidos podem ser
prejudiciais sade. Nunca deixe o tanque de combustvel esvaziar completamente; Evite
tentativas de partida demasiado longas; Nunca deixe o motor funcionando com cabo de vela
desligado; No empurre ou reboque o veculo, na tentativa de dar partida ao motor, enquanto o
mesmo estiver quente. Utilize cabos auxiliares de partida; Nunca desligue a ignio com o veculo
em movimento. Estacionando o veculo Depois de desligar o motor o sistema de escape ainda
emana calor por algum tempo. Importante No pare com o motor em marcha-lenta ou estacione
sobre folhas secas. H risco de incndio. Dirigindo sobre gua ou lama Ao trafegar sobre grandes

poas de gua, certifiquese de que a gua no exceder a parte inferior do aro das rodas, sob pena
de molhar o sistema de ignio e consequente parada do veculo. Tipo de combustvel Importante
Use unicamente gasolina sem chumbo. Gasolina com chumbo causa danos permanentes no
catalisador e no sensor sonda lambda do motor. A Ford no assume qualquer responsabilidade
por eventuais danos decorrentes do uso de gasolina com chumbo. Embora tais danos sejam
excludos da garantia, procure imediatamente o Distribuidor Ford mais prximo caso tenha
adicionado inadvertidamente gasolina com chumbo. Manuteno Se o motor apresentar falha na
ignio ou desempenho abaixo do normal, procure os servios do Distribuidor Ford mais prximo.
No pressione totalmente o acelerador. Evite aceleraes desnecessrias. O veculo entregue com
duas chaves codificadas, somente estas chaves podem ser utilizadas para dar partida no
veculo e abrir o tanque de combustvel. Consulte o item Sistema Ford Antifurto, neste captulo,
para mais informaes. Recomenda-se guardar sempre uma das chaves em lugar seguro, para
casos de emergncia. Tampa do bocal de enchimento do motor Segure a tampa do bocal de
enchimento e gire a chave no sentido anti-horrio para destrav-la e para abrir, gire a tampa do
bocal no sentido anti-horrio. O sistema de combustvel pressurizado. Se a tampa de combustvel
estiver vazando vapores ou se ouvir um rudo caracterstico, espere at o rudo parar antes de
remover completamente a tampa. C Manuteno Em caso de extravio, esto disponveis chaves de
reposio em seu Distribuidor Ford, pela especificao do nmero da chave na etiqueta fornecida
com as chaves originais. Utilize sempre os cintos de segurana e os sistemas de proteo para
crianas. A parte superior do cinto deve passar pelo ombro e nunca no pescoo e a parte inferior
do cinto sobre a regio plvica e nunca sobre o estmago. Nunca utilize um cinto para mais de uma
pessoa. Assegure-se de que os cintos no estejam torcidos ou soltos, nem obstrudos por outros
passageiros, pacotes etc. Coloque o cinto de segurana somente quando o veculo estiver
parado, nunca com o veculo em movimento. No incline o encosto dos bancos dianteiros
excessivamente, pois os cintos de segurana s garantem proteo mxima com os encostos em
posio prxima vertical. Cintos de segurana de trs pontos retrtil-inercial Este tipo de cinto
disponvel nos bancos dianteiros, em todos os modelos e no banco traseiro em algumas verses.
Mantenha a haste de reteno do cinto no assoalho do habitculo traseiro desobstrudo de
bagagem, objetos etc. Fixao Puxe o cinto com um movimento uniforme para no bloque-lo.
Coloque a lingeta da trava na fechadura do cinto at ouvir um estalo caracterstico, certificandose
do correto travamento dos mesmos. C Liberao Pressione o boto vermelho da fivela. Depois,
deixe o cinto enrolar-se uniforme e completamente. Boto de travamento. Cinto de segurana
subabdominal traseiro central fixo Ao prend-lo, certifique-se com um estalo caracterstico que a
lingueta encaixou-se no fecho. Para apert-lo, puxe a extremidade solta atravs da lingueta,
cuidando para que o cinto se ajuste confortavelmente em volta dos quadris. Cintos de segurana
em mulheres grvidas Os cintos de segurana devem ser usados sempre durante a gravidez,
posicionado de forma a no criar presso desnecessria sobre o abdmen, deixando-o o mais baixo
possvel. Crianas com menos de 12 anos, ou altura inferior a 1,50 m, devem viajar sentadas em
sistemas de proteo apropriados e em conjunto com os cintos de segurana para adultos banco
traseiro. Importante Tenha sempre em mente que o transporte de crianas no banco dianteiro
proibido por lei no Brasil. Crianas de at aproximadamente 4 anos de idade, e que pesem entre 9
e 18 kg, devem viajar sentadas em cadeiras de segurana para crianas. Siga cuidadosamente as
instrues do fabricante da cadeira de segurana. Se a cadeira no for instalada ou utilizada de
forma segura, haver risco de ferimentos graves em caso de acidente. Almofada de segurana
para crianas. Para crianas entre 4 e 11 anos de idade, e que pesem entre 15 e 36 kg,
recomenda-se a utilizao de almofadas de segurana para crianas. Estas possibilitam que o cinto
de segurana para adultos seja colocado altura devida, uma vez que a criana fica mais alta. A
parte superior do cinto passa sobre o ombro e no pelo pescoo e a parte inferior do cinto
assenta sobre os quadris, em vez de passar sobre o estmago. Transporte de bagagem no
compartimento de passageiros Na impossibilidade de transport-las no compartimento de
bagagens, posicione-as no banco traseiro de modo a no atrapalhar a viso do motorista e
prenda-as com o auxlio dos cintos de segurana. C Manuteno Verificao Examine periodicamente
os cintos quanto a danos ou desgastes. Para verificar a estabilidade dos pontos de fixao, assim
como o efeito de bloqueio dos retratores inerciais, basta puxar os cintos bruscamente. Cintos
de segurana que tenham sido excessivamente forados devido a um acidente, devem ser
substitudos e os pontos de fixao verificados por um Distribuidor Ford. Nunca tente reparar ou
lubrificar o mecanismo de enrolamento ou os retratores, nem modificar os cintos. Limpeza dos
cintos de segurana Lave-os com gua morna. Seque-os naturalmente, nunca os exponha a calor
artificial. De forma alguma devero ser utilizados solventes qumicos, gua fervendo, solues
alcalinas ou alvejantes. O mecanismo de enrolamento do retrator inercial no deve ser exposto
umidade excessiva. O cinzeiro, um porta-copos e os porta-objetos esto localizados no console
central do veculo e dois porta-copos adicionais esto localizados atrs da alavanca do freio de

estacionamento. Para utilizar o cinzeiro, abra-o por completo. Ao terminar de fumar apague o
cigarro por completo para evitar que outras pontas de cigarro possam acender no interior do
cinzeiro. Seu veculo pode usar tanto etanol como gasolina, em qualquer proporo. O uso de
combustvel com chumbo proibido por lei podendo danificar o motor e o catalisador do veculo.
Este tipo de combustvel, com chumbo, no comercializado no Brasil mas pode ser encontrado
em alguns pases da Amrica do Sul. Portanto, verifique o tipo de combustvel antes de abastecer
o veculo em outros pases. Caso o veculo seja abastecido com gasolina com chumbo, no
coloque o motor em funcionamento mesmo que a quantidade tenha sido pequena. O chumbo
contido na gasolina provocar danos permanentes no catalisador. Entre em contato
imediatamente com o Distribuidor Ford mais prximo. Pode ser tambm usada gasolina com
maior octanagem. Seu veculo no foi projetado para usar combustveis ou aditivos contendo
compostos metlicos, incluindo aditivos a base de mangans. Estudos indicam que estes tipos de
aditivos podem causar uma deteriorao mais rpida do sistema de controle de emisses do seu
veculo. Combustveis contendo mangans no tm sido observado no Brasil, mas podem ser
encontrados em alguns pases da Amrica do Sul. Portanto verifique o tipo de combustvel antes
de abastecer o veculo em outros pases. No utilize combustvel contendo metanol. Isso pode
danificar componentes crticos do sistema de combustvel. C O uso de gasolina ou etanol
aditivados com aditivos detergentes e dispersantes recomendado pois estes combustveis
promovem a limpeza do sistema de combustvel e do motor, minimizando a formao de depsitos
e otimizando o desempenho do mesmo. O uso contnuo de combustveis sem aditivos
detergentes e dispersantes pode causar emisso excessiva de poluentes pelo escapamento,
ativao prematura da lmpada indicadora de mau funcionamento do motor LIM , dificuldades na
partida a frio e instabilidade da marcha lenta com motor frio. Se esta prtica no for seguida
recomenda-se abastecer o veculo com ao menos um tanque de gasolina aditivada a cada 3
meses ou 5. Veculos com quilometragem elevada, que nunca utilizaram gasolina aditivada,
podero passar a utililiz-la de forma gradual, para evitar entupimentos no sistema de
combustvel. Esta recomendao no se aplica aos usurios que abastecem seus veculos apenas
com etanol sem aditivos, os quais podem alternar para uso de combustveis aditivados a
qualquer momento. O consumo elevado de combustvel , sobretudo, influnciado por:. Antecipe
situaes de perigo e mantenha uma distncia segura do veculo frente. Este procedimento no s
reduz o consumo de combustvel, como tambm reduz o nvel de rudo. A prtica de direo defensiva
no apenas mais econmica, como tambm mais segura para o motorista e outras pessoas.
Respeite os limites de velocidade. Trs minutos de espera com o motor funcionando em ponto
morto resultam em consumo equivalente a um percurso de aproximadamente 1 quilmetro.
Nunca ande com a marcha desengrenada em declives. Motores com injeo eletrnica cortam a
injeo de combustvel quando a rotao do motor est acima da rotao de marcha lenta e o pedal do
acelerador no acionado. Alm de economizar combustvel essa prtica contribui para sua
segurana. O grfico mostra o consumo de combustvel, a velocidade e a escolha de marchas. O
consumo de combustvel aumenta se forem mantidas marchas mais baixas para melhorar
acelerao. Mudanas de marcha A mudana de marcha no tempo correto melhora a economia de
combustvel e reduz a emisso de poluentes. Assim, selecione as marchas do veculo observando
as seguintes velocidades:. Condies de percurso Partidas frequentes a frio e percursos
pequenos acarretam num consumo de combustvel mais alto do que um nico percurso mais
longo, onde o motor funciona na faixa ideal de temperatura. Em baixas temperaturas o
consumo de combustvel ser elevado durante os primeiros km de percurso. Trnsito lento,
terrenos montanhosos, percursos com muitas curvas e estradas em ms condies tm efeito
adverso no consumo de combustvel. Procure os servios de um Distribuidor Ford sempre que
notar qualquer anomalia, como falha no motor ou consumo elevado de combustvel. Verifique e
substitua o filtro de ar do motor sempre que necessrio. Use apenas o leo Motorcraft 5W no
motor do seu veculo. Efetue todos os itens de manuteno regular programada, especificados no
Manual de Garantia e Manuteno. Carregamento Veculo sobrecarregados ou rebocando trailer
tero o consumo de combustvel prejudicado em qualquer velocidade. Transporte de peso
desnecessrio eleva o consumo de combustvel. C Recomendaes para dirigir econmica e
ecologicamente: Coloque o veculo em movimento imediatamente aps a partida do motor. No
espere o motor aquecer. Utilize o acelerador moderadamente. Mude a marcha no tempo correto
para manter o motor a uma rotao adequada. Mantenha a marcha mais alta o maior tempo
possvel. Utilize a acelerao mxima o menor tempo possvel. Antecipe-se as condies de trfego.
Planeje seus percursos e evite horrios de pico no trnsito sempre que possvel. Evite dar partidas
frequentes com o motor frio. Desligue o motor sempre que possvel por exemplo, em situaes de
congestionamento e passagem de nvel. Reduza o arrasto aerodinmico evitando colocar carga
sobre o bagageiro do teto e fechando os vidros durante conduo em velocidades elevadas.
Execute as manutenes peridicas do seu veculo no Distribuidor Ford. Compartimento de

bagagens. Abertura interna - interruptor se equipado Pressione o interruptor localizado no
painel dos instrumentos. Luz de cortesia se equipado Acendem-se automaticamente ao
levantar-se a tampa do compartimento de bagagens. Cobertura do compartimento de bagagem
Remoo Solte primeiro os dois tirantes de fixao da cobertura da tampa traseira e, em seguida,
solte as laterais da cobertura. Para permitir o transporte de cargas mais volumosas, a cobertura
pode ser colocada verticalmente dentro do compartimento de bagagem. Tenha cuidado para
que a carga no obstrua a viso traseira do veculo. Importante No coloque objetos sobre a
cobertura do compartimento de bagagem. Objetos soltos comprometem a segurana. Importante
Ao transportar mercadorias, bicicletas etc. Se a placa de licena for escondida, uma segunda
placa dever ser utilizada. Especificao Tcnica - Compartimento de Bagagem Capacidade
volumtrica l volume absoluto - at o nvel da borda superior do encosto FordKa Como funciona?
O mdulo eletrnico de controle do motor do seu veculo est equipado com um sistema que
monitora os componentes do controle de emisses de poluentes do motor. O sistema OBDBr2
protege o ambiente informando falhas que estejam potencialmente aumentando a emisso de
poluentes do veculo, alm de auxiliar o Distribuidor a reparar adequadamente o veculo. Sempre
que um problema em um desses componentes for detectado, a lmpada indicadora de mau
funcionamento LIM , localizada no painel de instrumentos, acender conforme indicaes a seguir.
Deve apagarse assim que o motor entrar em funcionamento, indicando que o sistema est
operacional. Caso no acenda com a chave na posio II, procure um Distribuidor Ford para correo
deste problema. Se a LIM permanecer acesa aps o motor entrar em funcionamento, o
Diagnstico do Sistema de Controle de Emisses OBDBr-2 detectou o mau funcionamento de
algum componente ou sistema relacionado ao controle de emisses de poluentes. Neste caso,
procure um Distribuidor Ford para inspeo do seu veculo. Se a LIM piscar com o veculo em
movimento, o sistema OBDBr-2 detectou o mau funcionamento de algum componente ou
sistema que pode causar danos ao catalisador e perda de desempenho. Importante Enquanto a
LIM piscar, as temperaturas excessivas do escapamento podem danificar o catalisador, o
sistema de combustvel, os revestimentos interiores do assoalho ou outros componentes do
veculo, com risco de causar um incndio. O uso contnuo do veculo com a LIM acesa pode
comprometer at mesmo a durabilidade do motor e de outros componentes alm de elevar os
custos de reparo do veculo. Procure um Distribuidor Ford para reparo imediatamente. Partida
do veculo aps parada por falta de combustvel Evite ligar o veculo sem combustvel, sob pena de
provocar efeitos adversos nos componentes do motor. Caso ocorra falta de combustvel,
observe: Aps o abastecimento, antes de dar partida no motor, gire alternadamente a chave de
ignio da posio I para II vrias vezes ou mantenha a chave de ignio na posio III por no mnimo 10
segundos, permitindo que o sistema de alimentao do veculo bombeie combustvel do tanque
para o motor. O motor demorar alguns segundos a mais que o normal para dar partida. A
lmpada indicadora de mau funcionamento LIM poder acender. D Manuteno O seu veculo est
equipado com vrios componentes que atuam diretamente no sistema de controle de emisses,
dentre eles, o catalisador, que permitiro que o veculo opere dentro dos padres aplicveis de
emisses no escapamento. Utilize somente o leo lubrificante recomendado pela Ford. Realize as
trocas conforme especificado neste manual. Evite dar partida no veculo sem combustvel. No
desligue a ignio com o veculo em movimento, principalmente em altas velocidades. As revises
peridicas so essenciais para a vida til e desempenho do veculo e do sistema de emisses. No
conduza o veculo com luz do sistema de carga da bateria ou de temperatura do motor acesa.
Dirija-se imediatamente a um Distribuidor Ford quando a lmpada indicadora de mau
funcionamento LIM estiver acesa ou piscando. Utilize gasolina aditivada conforme frequncia
especificada neste manual. Fique atento quanto a vazamentos de fluidos, odores estranhos,
fumaa ou perda de potncia do motor, que podem indicar que o sistema de controle de emisses
no est funcionando adequadamente. Garanta que a estrutura tcnica ou mecnica do veculo no
seja modificada devido substituio ou adio de componentes, peas, acessrios ou equipamentos
no veculo, sob pena de comprometer o sistema de controle de emisses. Informaes sobre o
sistema de emisses esto na Etiqueta de Informaes do Controle de Emisses do Veculo,
localizada no ou prximo do motor. Por exemplo: 1. O veculo funcionou sem combustvel - o
motor pode ter sofrido uma falha de combusto ou funcionou com proporo incorreta de mistura
ar-combustvel. Baixa qualidade do combustvel ou gua no combustvel-o motor pode ter sofrido
uma falha de combusto ou funcionou com proporo incorreta de mistura ar-combustvel.
Funcionamentos irregulares temporrios como os descritos anteriormente podem ser corrigidos
abastecendo-se o veculo com combustvel de boa qualidade. O sistema de direo hidrulica
possui uma bomba movimentada por uma correia ligada ao motor que se encarrega de
pressurizar o leo no instante em que se gira o volante. Lembre-se que a fora necessria para
mudar o veculo de trajetria menor comparada a um veculo com direo mecnica. Caso o motor
pare de funcionar, a assistncia da direo hidrulica tambm no ir funcionar. Isto significa que o

esforo no volante ser maior. Manobras Quando a direo esterada at o final do curso, a presso
hidrulica do sistema aumenta abrindo a vlvula de alvio. Isto gera um rudo caracterstico, similar
a um vazamento de ar. Quando isto ocorrer, retorne levemente a direo no sentido contrrio para
no atingir o final de curso e a presso mxima do sistema. Importante Jamais mantenha a direo
hidrulica do seu veculo esterada at o fim de curso por mais de 3 segundos. Isto pode provocar
um srio desgaste na bomba, que ir comprometer o funcionamento da direo hidrulica
permanentemente. D Evite passar sobre ruas alagadas para no molhar as polias e correias que
acionam a bomba de direo. Caso isto acontea, pode-se ouvir um rudo agudo no compartimento
do motor, similar a um chiado, que no compromete o funcionamento do sistema de direo. Se o
rudo persistir, procure um Distribuidor Ford. O nvel do fluido no deve ultrapassar a marca MX.
Fluido da direo. Abastecimento Se o nvel estiver abaixo da marca MN. Importante Caso ocorra
qualquer falha no sistema de direo hidrulica perda de assistncia ou vazamento de fluido , o
veculo deve ser imobilizado imediatamente. Especificao Tcnica - Direo Hidrulica Direo Hidrulica
tipo pinho e cremalheira, coluna absorvedora de energia. Importante Para maior segurana,
ajuste os espelhos retrovisores antes de movimentar o veculo. As lentes convexas que
equipam os espelhos externos do veculo aumentam o campo visual, fazendo com que as
imagens refletidas paream estar mais distantes que as reais. Tal fato deve ser considerado ao
fazer uso dos espelhos, quando em movimento ou ao manobrar o veculo. Espelhos retrovisores
com controle interno se equipado Alavanca de acionamento do retrovisor externo. Espelho
retrovisor interno Para reduzir o ofuscamento ao dirigir noite, incline o retrovisor, puxando a
alavanca. E Manuteno Importante A limpeza dos espelhos deve ser feita somente com pano
mido, gua e sabo neutro. O sistema de freios de duplo circuito, dividido diagonalmente.
Dianteiros Disco. Se um dos circuitos falhar, o outro continuar a funcionar normalmente. Nesta
condio a distncia de frenagem torna-se mais longa e deve-se exercer maior fora sobre o pedal
dos freios. Dirija-se imediatamente a um Distribuidor Ford. Os freios dianteiros so a disco e os
traseiros a tambor. Aps lavar o veculo, dirigir sob chuva forte, em estradas lamacentas, toque
levemente o pedal do freio, repetidas vezes, enquanto acelera, para eliminar qualquer vestgio
de umidade. Importante Nestas condies, ser necessrio aplicar maior fora no pedal de freio.
Mantenha maior distncia do veculo que vai frente, para maior segurana nas frenagens. Os
materiais de atrito do sistema de freio pastilhas e lonas no contm amianto. Freio de
estacionamento O freio de estacionamento atua nas rodas traseiras. Acionamento Pressione o
pedal do freio de servio. Puxe a alavanca toda para cima at o limite. Ao estacionar o veculo em
subidas ou descidas, engate tambm a 1 marcha. A luz de advertncia no painel dever acender se
a ignio estiver na posio II. Apaga assim que o freio de estacionamento for liberado. Liberao
Puxe a alavanca do freio de estacionamento ligeiramente para cima, pressione o boto retentor e
baixe a alavanca. Caso esteja abaixo do especificado, complete o nvel e procure os servios de
um Distribuidor Ford assim que possvel. O sistema de freios e o sistema de embreagem so
abastecidos pelo mesmo reservatrio. O nvel do lquido deve ser mantido entre as marcas MN. H
srios riscos de danos ao sistema de freios se qualquer outro tipo de fluido for utilizado. No
deixe que o fluido de freios entre em contato com a pele ou olhos. Se isso acontecer, lave
imediatamente as reas afetadas com bastante gua. O fluido de freios danifica a pintura do
veculo. Caso isto ocorra limpe imediatamente a superfcie pintada com uma esponja molhada.
Qualquer entrada de sujeira no sistema pode diminuir a eficincia de frenagem. Caso ocorra a
contaminao do fluido por gua ser necessrio substituir o mesmo. Se ocorrer contaminao por leo
mineral, todas as borrachas que compem o sistema de freio e embreagem devem ser
substitudas. Embalagens de fluido de freio abertas no devem ser armazenadas para uso
posterior. O produto extremamente hidroscpico absorve umidade do ar e rapidamente perde
suas caractersticas. O smbolo gravado na tampa do reservatrio indica que o fluido no pode
conter parafina. F Especificao Tcnica - Sistema de Freios Servios Hidrulico com freio a disco na
dianteira e a tambor auto-ajustvel na traseira. O cilindro mestre duplo servo-assistido e o fluxo
de fluido dirigido por meio de tubulao de ao atravs de circuitos independentes diagonalmente
opostos. Estacionamento Freio de estacionamento mecnico com ao nas rodas traseiras,
acionado por meio de cabo, ligado a uma alavanca posicionada entre os bancos dianteiros. A
caixa central de fusveis e rels est localizada sob o painel de instrumentos, do lado esquerdo do
volante. A caixa de maxi-fusiveis est localizada no compartimento do motor, junto bateria.
Remova a tampa puxando-a pela parte superior. O extrator saca-fusveis , est alojado na central
eltrica, encaixado entre os fusveis. Remova-o puxando para cima. Remoo do fusvel Encaixe o
extrator no fusvel a ser removido, at o ponto de travamento da pina. A seguir puxe-o para
remover o fusvel. Esta caixa de rels est disponvel somente nos veculos com ar-condicionado.
F1 vec. Substitua sempre um fusvel queimado por outro de mesma capacidade de corrente amperagem. Desligue a ignio e todo equipamento eltrico antes de substituir um fusvel ou rel.
Importante Qualquer alterao no autorizada na parte eltrica ou no sistema de combustvel do

veculo pode ocasionar efeitos adversos na performance ou provocar incndio, no cobertos pela
garantia. Qualquer desses reparos deve ser realizado por um Distribuidor Ford. H tambm
etiquetas adesivas, contendo o mesmo nmero gravado nos vidros, nos seguintes locais:
Compartimento do motor sobre a torre do amortecedor, lado direito 1 ; Coluna B, lado direito 2.
Etiqueta com o ano de fabricao Coluna B, lado direito 3. I Nmero do motor O nmero do motor
esta localizado na lateral direita do bloco, parte inferior traseira, prximo carcaa da embreagem.
Manuteno Importante Durante a lavagem do cofre do motor, no remova a etiqueta transparente
que protege o cdigo VIN. II Ignio ligada. Todos os circuitos eltricos ativados. III Motor de partida
ativado. Volte a chave para a posio II assim que o motor entrar em funcionamento retorno
automtico da chave. Exceto pela buzina, lanterna e pisca-alerta, as outras funes so
operacionais somente com a ignio ligada. Importante Nunca gire a chave para a posio 0ou I com
o veculo em movimento. Pressione o pedal da embreagem sem pisar no acelerador. Gire a
chave de ignio para a posio III para acionar o motor de partida. No acione o motor de partida por
mais de 5 segundos consecutivos sob pena de descarregar a bateria. Se o motor no funcionar
na primeira tentativa, gire a chave de ignio para a posio I ou 0 antes de tentar novamente. I Se o
motor no funcionar aps trs tentativas, o reservatrio do sistema de partida a frio, localizado no
lado esquerdo do compartimento do motor pode ter atingido a reserva, ou est esgotado.
Reabastea preferencialmente com gasolina aditivada e d partida novamente. Reservatrio de
partida a frio. Se o problema persistir, espere 10 segundos e siga o processo descrito a seguir.
Importante Mantenha o reservatrio de partida a frio sempre abastecido. Motor afogado
Pressione totalmente o pedal da embreagem. Pressione lentamente o pedal do acelerador at o
fim. Mantenha-o nesta posio e ligue o motor. Pedal da embreagem. Partida do motor aps
desligamento da bateria Ao conect-la novamente e dar a partida no motor, o veculo poder
apresentar algumas caractersticas pouco usuais durante aproximadamente 10 km. Isto deve-se
reprogramao automtica do sistema de gerenciamento eletrnico do motor e pode ser ignorado.
Caso persistam tais caractersticas, procure os servios de um Distribuidor Ford. Isto poder ser
sentido pelo motorista na forma de falha, porm, no significa que haja algum problema. Utilize
exclusivamente baterias com a mesma tenso nominal 12 V. Utilize cabos auxiliares de partida
com alicates de plos isolados e cabo de bitola apropriada. No desligue a bateria do sistema
eltrico do veculo. Ligue uma das extremidades do segundo cabo ao plo negativo - da bateria
auxiliar e a outra a uma pea metlica do motor do veculo com a bateria descarregada cabo B. No
ligue ao plo negativo - da bateria descarregada. Certifique-se de que os cabos estejam
afastados de peas mveis do motor. I Partida do motor O motor do veculo auxiliar deve
permanecer desligado. D partida no motor do veculo com a bateria descarregada. Aps o motor
entrar em funcionamento, deixe-o funcionando por aproximadamente 3 minutos. Importante
Jamais remova os cabos com motor ainda funcionando. O no cumprimento destes
procedimentos poder causar danos aos sistemas eltricos do veculo. Partida empurrando o
veculo Para evitar danos ao catalisador, injeo eletrnica e o motor de partida, no se deve dar
partida no motor empurrando o veculo, principalmente se este estiver com o motor quente. As
lmpadas dos faris baixos, altos, dos indicadores direcionais dianteiros e das lanternas
encontram-se alojadas no mesmo grupo ptico. Farol alto e baixo. Para acess-las, faa-o pela
parte interna do compartimento do motor. Desligue todas as luzes. Abra a tampa do
compartimento do motor. Lanternas Gire a base da lmpada no sentido anti-horrio lado direito
ou para o sentido horrio lado esquerdo para remov-la. Pressione a presilha e desloque-a para
cima farol lado esquerdo ou para baixo farol lado direito e remova a lmpada. Indicadores
direcionais dianteiros Gire a base da lmpada no sentido anti-horrio lado direito e sentido horrio
lado esquerdo. Comprima a trava superior e inferior do suporte e remva-o. Substitua as
lmpadas conforme ilustrao. Luz da placa de licena Desencaixe cuidadosamente o conjunto com
o auxlio de uma chave de fenda e substitua a lmpada queimada. Luzes internas Desligue a luz
interna interruptor na posio central. Remova cuidadosamente o conjunto da lanterna com o
auxlio de uma chave de fenda, solte o refletor pela lateral e substitua a lmpada queimada.
Grupo ptico lateral Para acess-las, faa-o pela parte lateral do retrovisor. Remoo 1. Ao remover a
capa do espelho retrovisor, certifique-se de no provocar danos aos grampos de fixao da capa
ao corpo do retrovisor. Com auxlio de uma esptula plstica adequada, remova a capa superior de
acabamento do espelho retrovisor. Pressione o grampo de fixao da lanterna ao corpo do
espelho retrovisor e remova a lanterna puxando-a para fora do corpo do espelho retrovisor.
Remova o soquete da lmpada de seu alojamento na lanterna. Remova a lmpada do soquete.
Instalao 1. Instale a nova lmpada no soquete. A parte final do soquete emborrachada para
assegurar a vedao da lanterna. Certifique-se de que a parte emborrachada foi acoplada ao
alojamento. Instale o soquete da lmpada no alojamento na lanterna. Encaixe a parte interna da
lanterna e pressione a mesma contra o corpo do espelho retrovisor at sentir o acoplamento do
grampo de fixao no corpo do retrovisor. Pressione nas reas indicadas na ilustrao ao lado e

instale a capa de acabamento do conjunto do retrovisor. L Manuteno Manuseio Jamais segure
as lmpadas pelo vidro. Isto especialmente vlido para lmpadas de halognio, pois poder haver
diminuio da intensidade de luz se houver contato manual com o bulbo. Neste caso, limpe-o com
lcool. Limpeza dos faris Para evitar danos s lentes dos faris, no use produtos abrasivos nem
solventes qumicos. No limpe os faris enquanto secos, nem use objetos de cantos vivos para
limpar as lentes. Alinhamento dos faris dianteiros Aps a substituio de uma lmpada de halognio,
verifique o alinhamento dos faris. Os restos de produtos de limpeza no devem ser descartados
juntamente com o lixo domstico. Deve-se utilizar apenas instalaes preparadas para a remoo
desse tipo de lixo. O elemento mais importante para a conservao da pintura do veculo gua
limpa e sabo neutro. Para a lavagem de seu veculo, utilize sempre gua fria ou morna. Lave
freqentemente seu veculo. Se houver sinais de seiva de rvores, insetos, sujeira industrial ou
excrementos de pssaros, o veculo deve ser lavado o mais breve possvel. Geralmente esses
tipos de depsitos contm elementos qumicos agressivos pintura. Importante Depois de lavar o
veculo, pressione vrias vezes o pedal do freio com o veculo em movimento, para eliminar a
umidade dos discos e pastilhas. Lavagem manual Nunca lave o seu veculo com gua quente,
diretamente sob o sol ou com as superfcies metlicas quentes. Nunca retire o p a seco das
superfcies pintadas, sob pena de arranh-las. Lave o veculo com muita gua se estiver utilizando
um xamp para carros. Seque-o com um pano macio ou flanela. L Lavagem automtica O melhor
mtodo de lavagem a lavagem automtica sem rolos. Importante Gire a antena do rdio, se
equipada, no sentido anti-horrio e retire a mesma antes de entrar num posto de lavagem
automtica. Lavagem do motor Recomenda-se evitar a lavagem frequente do motor. Porm,
quando lavar o motor, tenha cuidado em no utilizar jatos fortes de gua sobre o motor. Nunca
lave o motor quente ou em funcionamento, com gua demasiadamente fria pois o choque trmico
em superfcies aquecidas poder provocar danos ao motor. O condensador do ar-condicionado e
o radiador possuem aletas de alumnio que podem se deformar quando lavadas com jato d'gua
de alta presso. Para evitar danos, lavar somente com jato d'gua de baixa presso. Evite jatos de
gua diretos sobre a bomba da direo hidrulica, reservatrio de fluido de direo, e vedaes da caixa
de direo, assim como sobre as polias e a correia da transmisso que compem o sistema. Isto
pode comprometer o funcionamento da direo hidrulica. Importante No despeje gua, sabo, ou
qualquer outro produto sobre o alternador e o motor de partida. Eles podero ser danificados
caso tenham contato com lquidos. Deve-se evitar tambm limpeza por meio de vapor de gua.
Importante Durante a lavagem do cofre do motor, no remova a etiqueta transparente que
protege o cdigo VIN. De modo algum devero ser jogados nos sistemas de canalizao pblica ou
colocados no lixo domstico. A defesa do meio ambiente diz respeito a todos. Contribua tambm
para este fim. Limpeza dos faris Importante No raspe as lentes dos faris, nem use produtos
abrasivos, nem lcool ou solventes qumicos para limpar os faris. No limpe os faris quando esto
secos. L Revestimento protetor da parte inferior do veculo A parte inferior do seu veculo
revestida com uma camada de proteo anticorrosiva que dever ser periodicamente controlada e,
caso seja necessrio, retocada pelo seu Distribuidor Ford. Mesmo com essa proteo adicional,
recomenda-se a lavagem freqente da parte inferior do veculo, principalmente sob condies de
alta umidade ou salinidade. Limpeza do volante Para a limpeza do volante recomenda-se
somente um pano umedecido com gua. Limpeza das rodas No utilize produtos abrasivos, sob
pena de danificar o verniz de proteo das rodas. Limpeza do vidro traseiro Importante No raspe a
parte interna do vidro traseiro nem use produtos abrasivos ou solventes qumicos para limpar o
vidro. Use um pano limpo, que no solte pelos ou uma camura mida para limpeza interna do
vidro traseiro. Limpeza do tapete com clip de fixao se equipado Para remover o tapete, basta
solt-lo do clip de fixao do carpete. Verificar a correta instalao do tapete posicionando os clips
de fixao do carpete. O posicionamento do tapete do motorista no deve interferir com o
funcionamento dos pedais. No coloque tapetes adicionais em cima dos tapetes de fbrica.
Quando o veculo atingir a quilometragem ou tempo de rodagem indicados na Tabela de
Lubrificao e Manuteno, o que primeiro ocorrer, a luz de advertncia no painel de instrumentos
acender indicando que a prxima reviso peridica dever ser efetuada. A luz de advertncia de
reviso programada acender Tanto para a quilometragem quanto para o tempo existe uma
tolerncia em relao ao valor indicado na Tabela de Manuteno, ou seja: Quilometragem: tm-se
uma tolerncia de mais ou menos 1. Tempo: tm-se uma tolerncia de mais ou menos 01 ms. Caso
uma destas condies tenha sido verificada, o hodmetro digital e o cone de manuteno localizado
no painel piscaro por aproximadamente 10 segundos. Aps este perodo, ambos permanecero
acesos e o painel continuar com seu funcionamento normal. L A luz de advertncia de reviso
programada apagar se A reviso foi efetuada em um Distribuidor Ford. O hodmetro atingiu o
limite superior ao prazo de reviso por quilometragem. O contador de dias atingiu o limite
superior ao prazo de reviso por tempo. Importante Este sistema complementar s indicaes
constantes na Tabela de lubrificao e manuteno. Consulte-a periodicamente. Em caso de

divergncia, as informaes da tabela sero consideradas corretas. Importante O Distribuidor Ford s
poder apagar a luz de advertncia durante o perodo de garantia ou ela s ser apagado quando
forem atingidos os perodos mximos de tempo ou quilometragem na respectiva reviso.
Manuteno Caso o veculo fique por um longo perodo com a bateria descarregada ou
desconectada, procure os servios de um Distribuidor Ford para ajustar o contador de dias da
luz de advertncia de reviso programada. Luz interna O interruptor da luz interna possui trs
posies: acesa com as portas abertas, desligada e ligada. Faris de neblina se equipado Com a
chave de ignio na posio II e a lanterna ligada, pressione o boto para ligar ou desligar os faris de
neblina. A luz indicadora no boto indica acionamento da funo. Os faris de neblina devem ser
utilizados somente sob visibilidade restrita menos de 50 m. Farol baixo Lanternas. Com os faris
baixos acionados, empurre a alavanca em direo ao painel de instrumentos. Puxe a alavanca em
direo ao volante. Ao dirigir noite, d preferncia ao uso dos faris baixos. A comutao para os faris
altos deve ser feita somente se no houver risco de ofuscamento de outros motoristas. Desloque
a alavanca para cima. O comando da alavanca direcional desativado automaticamente com o
retorno do volante posio central. Luz intermitente durante a operao. Um aumento no grau de
intermitncia indica defeito em uma das lmpadas externas indicadoras. Luz do painel, lanternas
e luz da placa de licena Ao desligar o veculo, a luz do painel, lanternas traseira, lanternas
dianteira e a luz da placa de licena so desligadas. Para lig-las com o veculo desligado, coloque
a chave de ignio na posio II, a luz do painel acender e para ligar as lanternas dianteira, lanternas
traseira e luz da placa de licena necessrio girar o interruptor rotativo para acion-las. Este
dispositivo deve ser utilizado em caso de avaria do veculo ou para avisar os outros motoristas
que h perigo. Importante Use o pisca-alerta apenas em situaes de emergncia e com o veculo
parado. O motor do seu veculo pode utilizar tanto lcool como gasolina em qualquer proporo.
Consulte o item Combustvel neste captulo, para mais informaes. Indica a velocidade de giro do
motor em rotaes por minuto. No opere o veculo dentro faixa vermelha do instrumento sob pena
de danificar o motor. Estratgia de funcionamento limitado Se for detectada uma avaria no
sistema de gerenciamento eletrnico do motor, ser acionado o programa de Estratgia de
Funcionamento Limitado''. Este programa permitir que o motor continue cumprindo suas funes
sem danific-lo. Contudo, uma vez que algumas operaes ficam, desse modo, limitadas, a
performance do motor pode ser reduzida. Filtro de leo O filtro de leo tem por funo filtrar todas
as partculas prejudiciais ou abrasivas do motor, sem obstruir o fluxo de leo s suas partes vitais.
Filtros de leo fora das especificaes Ford podero gerar problemas como rudos no motor durante
a partida, bem como danos no cobertos pela garantia. M leo do motor Todo motor de combusto
interna apresenta consumo de leo. Esta caracterstica necessria para garantir adequada
lubrificao na regio dos anis dos pistes, portanto, o nvel de leo deve ser verificado
periodicamente, sempre que o veculo for abastecido ou antes de iniciar uma longa viagem.
Motores novos atingem consumo normal aps, aproximadamente, 5. Durante este perodo o
consumo de at 1 litro de leo considerado normal. Aps este perodo, o consumo ir reduzir
gradativamente cerca de 1 litro a cada Faa as verificaes e complete o nvel sempre que o mesmo
atingir a marca inferior da vareta. O consumo de leo do motor depende tambm do modo de
dirigir e das condies de uso do veculo. Em casos de usos especficos onde o motor muito
exigido, ou seja, uso freqente em altas velocidades, o consumo de leo pode ser maior. Se o
veculo for utilizado em condies severas, a troca de leo do motor dever ser efetuada a cada 5.
Condies severas: Percursos curtos inferiores a 5 km , nos quais o motor no chega a atingir a
temperatura normal de funcionamento. Utilizao freqente em percursos de muita poeira ou
regies montanhosas. Utilizao em trfego urbano pesado. Utilizao em auto-escola, txi, ambulncia,
uso militar ou atividade similar. Uso prolongado com combustvel adulterado. Deve apagar-se
assim que o motor entrar em funcionamento, indicando que o sistema est operacional. Caso no
acenda com a chave na posio II ou no se apague com o motor em funcionamento , procure um
Distribuidor Ford para correo deste problema. Consulte o item Diagnstico do sistema de
controle de emisses, neste captulo, para mais informaes. Luz de advertncia de presso do leo Se
a luz acender com o veculo em movimento, pare imediatamente, desligue a ignio e verifique o
nvel do leo do motor. Complete se necessrio. Luz de advertncia de presso de leo. Se a luz de
advertncia permanecer acesa aps ter sido completado o nvel, procure os servios de um
Distribuidor Ford para a verificao do motor. M leo do motor O consumo de leo do seu veculo
influenciado por muitos fatores. Motores novos atingem consumo normal aps
aproximadamente 5. Sob cargas elevadas, o motor consome mais leo. Verificao do nvel Vareta
medidora do nvel do leo MIN. Verifique o nvel do leo sempre que abastecer ou antes de iniciar
uma viagem longa. Para medir o nvel do leo no crter do motor, certifique-se que o veculo
encontra-se em local plano e no inclinado. A seguir desligue a ignio e espere por pelo menos 5
minutos, at que todo o leo retorne ao crter. Retire a vareta e limpe-a com um pano limpo, sem
felpas, volte a coloc-la at o final do curso e tire-a novamente. O nvel de leo indicado pela

pelcula de leo na vareta. Se o nvel estiver entre as marcas MN. Quando o leo estiver quente o
nvel pode passar alguns milmetros alm da marca MX. Se o nvel estiver na marca MN. O volume
contido entre os nveis MN e MX da vareta de ml. Coloque leo do motor suficiente para o nvel
ficar prximo da marca MX. Nunca complete acima da marca MX. Consumo de leo Nos primeiros
5. O consumo mximo aceitvel neste perodo de 1 litro. Aps o perodo de amaciamento o motor
pode consumir at 1 litro a cada Se o consumo observado for maior dirija-se a um Distribuidor
Ford. No remova a tampa com o motor funcionando. Para remover, gire-a para a esquerda.
Instale pela ordem inversa, observando o encaixe e travamento correto da tampa. Aditivos para
o leo do motor no so necessrios nem recomendados, podendo at, em certas circunstncias,
provocar danos no motor, os quais no esto cobertos pela garantia Ford. Recipientes de leo
vazios e usados no devem ser descartados juntamente com o lixo domstico. Utilize apenas
instalaes preparadas para a remoo desse tipo de lixo. Durante as trocas de leo em postos de
servios, assegurar que o leo utilizado o especificado e na quantidade determinada. No aceite
leos de tipos e marcas desconhecidas ou de embalagens j abertas. Importante Quando o motor
estiver funcionando, cuide para que peas de roupa como gravatas etc. Importante Pessoas
portadoras de marca-passo no devem efetuar trabalhos com o motor do veculo em
funcionamento, devido s altas tenses geradas pelo sistema de ignio. M Importante Use somente
leos que atendam as especificao Ford. No use aditivos suplementares. O uso de leo diferente
do especificado compromete o desempenho e a vida til do motor, podendo tambm causar
danos no cobertos pela garantia. O uso destes leos ir resultar em maior tempo de partida do
motor, perda de performance do veculo, maior consumo de combustvel e aumento no nvel de
emisses de gases poluentes. Dados tcnicos - Motor - 1. Filtro de leo do motor Motorcraft ndice
de CO na marcha-lenta Folga dos eletrodos das velas Rosca das velas. Limpador Movimento de
limpeza lento e rpido Desloque a alavanca uma ou duas posies para cima. Pra-sis Os pra-sis
podem ser inclinados para cima e para baixo e girados para o lado, para proteo lateral. O
pra-sol do motorista dispe de espelho com protetor, para no ofuscar a viso. P Vidro traseiro se
equipado Limpador Puxe a alavanca em direo ao volante. Limpador do vidro traseiro. Lavador
se equipado Puxe a alavanca alm da posio do limpador para esguichar gua no vidro traseiro.
Lavador do vidro traseiro. Importante O sistema s deve ser acionado durante, no mximo, 10
segundos consecutivos, e nunca com o reservatrio de gua vazio. Desembaador do vidro
traseiro se equipado Para o acionamento puxe o interruptor. Interruptor do desembaador do
vidro traseiro. Uma luz no painel dos instrumentos se acender, indicando desembaador
acionado. Assim que o vidro traseiro desembaar desligue o interrumptor. Luz de advertncia do
desembaador acionado FordKa Manuteno Reservatrio do lavador do para-brisa e vidro traseiro
Se necessrio, complete o reservatrio localizado no compartimento do motor, prximo ao
para-brisa, somente com gua limpa e sabo neutro. Ajuste dos bicos de lavagem A posio dos
orifcios de sada dos bicos pode ser regulada utilizando-se um alfinete. Palhetas dos limpadores
Verificao Passe o dedo pela aresta de borracha das palhetas do limpador para verificar se
possuem irregularidades. Resduos de gordura, silicone e combustvel tambm prejudicam a ao
de limpeza das palhetas. Substitua as palhetas dos limpadores pelo menos uma vez por ano.
Pressione o boto 1 , puxando a palheta conforme a figura 2. Remova a palheta do brao. Ao
limpar internamente o vidro traseiro, utilize somente um pano macio ligeiramente mido. No
utilize solventes ou objetos pontiagudos. No coloque objetos sobre a cobertura do
compartimento de bagagem ou adesivos no vidro traseiro sob pena de danificar os filetes de
aquecimento. Importante No utilize querosene, gasolina ou solvente de tinta para limpar as
palhetas. Palhetas com desgaste podem reduzir a visibilidade sob chuva e causar acidentes.
Para reparao da pintura, podese utilizar os procedimentos tradicionais de mercado, porm esta
dever ser executada por um Distribuidor Ford, sob pena de perda da garantia de corroso.
Consulte o captulo "Garantia do produto". Portanto, encere a pintura do seu veculo, uma a duas
vezes por ano garantindo assim a conservao do brilho, alm de permitir que a gua escorra
melhor sobre o veculo. Polimento Ao polir o veculo, assegure-se de que o produto no entre em
contato com superfcies plsticas, pois as manchas so de difcil remoo. No efetue polimento sob
sol forte. Importante Para evitar a perda da garantia do veculo quanto pintura, retire sempre que
possvel sujeiras aparentemente inofensivas, mas que podem causar danos - por ex. P
Revestimento protetor da parte inferior do veculo A parte inferior do seu veculo revestida com
uma camada de proteo anticorrosiva que dever ser periodicamente controlada e, caso seja
necessrio, retocada pelo seu Distribuidor Ford. Os pneus dos veculos automotores possuem
um Grau de Classificao, que pode ser encontrado na lateral do pneu. O grau de classificao se
aplica a pneus novos para uso em veculos de passeio e tem como objetivo, determinar o uso e
a aplicao do pneu. Os pneus possuem indicadores de desgaste da banda de rodagem que so
pequenos ressaltos nos sulcos da banda de rodagem. Estes ressaltos tm no mnimo 1. Troque
de pneu quando estes indicadores estiverem na mesma altura da banda de rodagem, pois isto

significa que os pneus no possuem mais as mesmas caractersticas que garantem a sua
segurana. O desgaste do pneu um grau comparativo, baseado na taxa de desgaste do pneu
quando testado sob condies controladas, em pista de teste especificada em norma. Um pneu
classificado como tem uma durabilidade trs vezes e meia 3 maior que um pneu grau P Contudo,
o desempenho relativo dos pneus depende das condies reais do uso, e pode ser
significativamente diferente da norma devido s variaes nos hbitos de direo, prticas de servio,
diferenas nas caractersticas da estrada e condies ambientais. Os graus de trao, desde o maior
AA at o menor C. Os graus representam a capacidade do pneu de parar em pisos molhados,
medida em condies controladas, em teste especificado sobre superfcies de asfalto e concreto.
Um pneu com a marca C apresenta desempenho de trao menor. O grau de trao baseado em
testes de trao de frenagem direta e no inclui caractersticas de acelerao, curvas ou
aquaplanagem. Temperatura A B C Temperature Os graus de temperatura so A o maior , B e C,
que representam a resistncia do pneu gerao de calor e a sua capacidade de dissip-lo quando
testado sob condies controladas em laboratrio. Altas temperaturas por perodo prolongado
podem causar degradao do material e reduzir a vida do pneu, e temperaturas excessivas podem
levar a danos repentinos. Manuteno e especificaes O grau de temperatura estabelecido para um
pneu devidamente calibrado e no em sobrecarga. Velocidades excessivas, calibrao baixa do
pneu ou excesso de carga podem causar acmulo de calor e possvel dano ao pneu. Baixas
presses nos pneus reduzem a estabilidade, aumentam a resistncia de rolagem, provocam
superaquecimento dos pneus, aceleram o desgaste, aumentam o consumo de combustvel e
podem provocar acidentes. Pneus com presso acima da recomendada prejudicam o conforto,
pois aumentam, os efeitos de pisos irregulares. Alm disso, so mais suscetveis a danos
provocados por impactos em superfcies irregulares de rodagem. Se for necessrio subir o
veculo no meio-fio, faa-o devagar e, se possvel, em ngulo reto. Evite obstculos ngremes e
pontiagudos. Ao estacionar o veculo, cuide para no raspar a face lateral dos pneus. Boas
prticas de direo contribuem para menor desgaste dos pneus. Evite freadas bruscas, fortes
aceleraes partindo da imobilidade, choques contra caladas, buracos e uso prolongado em ruas
ou estradas acidentadas. Mas, o fator mais importante para a vida longa dos pneus manter a
presso nos valores recomendados. Pneus com calibrao incorreta podem afetar a dirigibilidade e
causar falhas repentinas, resultando em perda do controle do veculo. P Manuteno Verificao dos
pneus Sempre que abastecer o veculo, verifique a presso dos pneus a frio lembre-se de incluir
o pneu sobressalente. Examine a superfcie da banda de rodagem periodicamente, a fim de
verificar a existncia de cortes, objetos estranhos ou desgaste no uniforme. Um perfil irregular
indica necessidade de alinhamento das rodas. O desempenho e a segurana dos pneus tendem
a diminuir aps aproximadamente 3 mm de reduo na profundidade dos sulcos. Maior ser o risco
de aquaplanagem quanto menor a profundidade do sulco. Tambm inspecione regularmente as
paredes laterais dos pneus quanto a indcios de deformao ou danos, especialmente bolhas e
cortes. Pneus nestas condies devem ser substitudos. Pneus danificados ou gastos so
perigosos! No dirija o veculo se houver pneus excessivamente gastos, danificados ou com
presso incorreta. Se o veculo ficar parado por um perodo de tempo prolongado, mais de um
ms, coloque-o sobre cavaletes. Isto evitar srios danos aos pneus. Use um manmetro de preciso
para medir a presso dos pneus. Verifique a presso com os pneus frios. Ajuste a presso do pneu
de acordo com as especificaes recomendadas neste Manual. Ao calibrar os pneus, verifique se
no h vazamentos pelo bico h um "assobio" caracterstico. Rodzio dos pneus Visando tornar o
desgaste uniforme entre os pneus dianteiros e traseiros, sugere-se realizar o rodzio dos pneus
de acordo com a Tabela de lubrificao e manuteno, invertendo-se os pneus dianteiros pelos
traseiros, sempre do mesmo lado e sentido de rodagem e nunca na diagonal. Seu veculo est
equipado com pneus radiais. Jamais faa rodzio cruzado. Nota: A mxima diferena de cmber entre
as rodas de 0,75 ou '. Torque recomendado para as porcas de roda todas : Dimetro mnimo de
giro do veculo entre paredes : 10,5 m FordKa Estacione o veculo em superfcie plana e firme
onde no atrapalhe o trfego e permita a troca do pneu com toda a segurana. Desligue o motor e
ligue o pisca-alerta. Aplique o freio de estacionamento e engate a primeira marcha ou marcha a
r. Se o veculo estiver em um declive, coloque calos em ambas as rodas, do lado oposto ao que
vai ser erguido. Antes de erguer o veculo, verifique se a superfcie onde o macaco est apoiado
suficientemente firme para suportar o peso do veculo e de quaisquer suportes adicionais
utilizados. Se houver necessidade, bloqueie as rodas com calos adequados. Remoo Empurre a
cinta de fixao pela presilha, em direo a lanterna. Em seguida, sem soltar a presilha, empurre-a
contra o macaco. Solte a cinta lentamente, sem tirar a mo da presilha. Instalao Para instalar
basta posicionar o macaco em p e proceder de forma inversa a remoo. Seguir o mesmo
procedimento para as duas cintas de fixao do macaco. Pneu sobressalente Nos veculos
equipados com rodas de alumnio, o pneu sobressalente utiliza roda de ao. O pneu
sobressalente encontra-se na parte traseira do veculo, debaixo do assoalho do compartimento

de bagagem. Veculo equipado com o sistema de liberao por argola Remoo No compartimento
de bagagem, puxe a argola amarela do trinco para cima a fim de liberar o suporte do pneu
sobressalente. Com uma mo, segure o suporte do pneu sobressalente e, com a outra, solte o
cabo de segurana. Desa o suporte do pneu sobressalente at o cho. Aps a troca coloque o pneu
furado no suporte, empurrando-o o mximo possvel em direo a frente do veculo. Levante o
suporte e coloque o cabo de segurana. Com as duas mos levantar o suporte pela ala e bater
contra o trinco com fora. O pneu sobressalente deve ser armazenado com o bico de vlvula
voltado para cima assoalho do compartimento de bagagem e para o trinco. Isto evitar acmulo
de detritos e danos roda. Veculo equipado com o sistema de liberao por parafuso - Remoo No
rebata o ltimo estgio da chave de rodas e solte o parafuso na parte posterior no compartimento
de bagagens girando com a chave de rodas no sentido anti horrio. Levante levemente o suporte
da roda, pelo lado de trs do veculo, e solte o gancho. Abaixe lentamente o suporte, remova o
espaador de espuma somente nos veculos equipados com rodas aro 15 e puxe o pneu
sobressalente para fora. Ao guardar a roda com o pneu danificado, proceda na ordem inversa.
Quando o pneu 15 for colocado no local do estepe, o espaador de espuma dever ser guardado
separadamente, pois o mesmo s dever ser utilizado com o pneu 14 e dever ser posicionado
com a inscrio traseira voltada para a traseira do veculo. Suporte do pneu. O macaco somente
deve ser posicionado nos pontos especficos existentes sob as soleiras. Estes pontos so
facilmente identificados por entalhes existentes nas soleiras que permitem encaixe com o
macaco. Importante Veculo 1. As tampas devem ser removidas manualmente pela parte inferior.
Para a montagem, encaixar a parte superior e pressionar a parte inferior at o seu travamento.
Fixao do macaco Encaixe o macaco sob o entalhe mais prximo ao pneu que ser removido.
Utilize a chave de roda como manivela para levantar o veculo, girando-a at o pneu do veculo
ficar afastado do piso. Certifique-se de que o macaco est com sua base perfeitamente apoiada
no piso. A aplicao de macaco em outros pontos pode causar graves danos ao monobloco,
direo, suspenso, ao sistema de freios e ao sistema de combustvel. Porcas de fixao do macaco.
Antes de erguer o veculo, solte as porcas em meia volta. Levante o veculo at o pneu ficar
afastado do solo. Remova completamente as porcas e remova o pneu. Seu veculo pode ser
equipado com rodas de ao com calotas integrais ou parciais as quais so fixadas pelas porcas
portanto observe que durante a remoo do pneu, aps a retirada das porcas, as calotas podem se
soltar. Instalao do pneu Instale o pneu sobressalente no prisioneiro da roda com a vlvula
voltada para fora. As porcas da roda devem ser instaladas com a parte cnica voltada para roda.
P Veculo equipados com calotas integrais Caso as calotas tenham se soltado durante a remoo
observe: Fixe primeiramente a roda com uma porca apenas. Coloque essa porca na posio que
fica mais prxima vlvula do pneu. Em seguida monte a calota na roda. O alvio de vlvula existente
na calota deve coincidir com a vlvula da roda. Est posio permite a montagem da calota sem a
necessidade de remoo da porca j fixada prxima vlvula. Fixe as trs porcas restantes. Aperte
ligeiramente as 4 porcas, girando-as no sentido horrio. Abaixe o veculo at o solo. Aperte as
porcas completamente, observando a sequncia diagonal. Remova o macaco. Coloque o pneu
removido e o macaco em seus respectivos suportes, observando o procedimento inverso ao
descrito anteriormente. Remova os calos caso tenham sidos colocados. Logo que possvel,
verifique o torque de aperto das porcas da roda e a presso do pneu. As portas podem ser
travadas ou destravadas por fora com a chave ou pelo controle remoto se equipado e por
dentro, pela maaneta. Ao sair do veculo a porta do motorista s pode ser travada pelo lado de
fora com a chave. A porta do passageiro pode ser travada ao sair do veculo, pressionando-se
para dentro a maaneta interna e batendo-se a porta. Sistema de travamento central das portas
se equipado O sistema de travamento central das portas pode ser ativado externamente com a
chave pela porta do motorista ou do passageiro. Se a porta do motorista no estiver
devidamente fechada o sistema no travar as portas. Internamente o sistema s ativado somente
pela porta do motorista. Se ocorrer uma falha no sistema eltrico do veculo, as portas podero
ainda ser travadas ou destravadas com o auxlio da chave. P Sistema de travamento por
controle remoto se equipado O sistema de travamento por controle remoto permite travar e
destravar todas as portas sem o auxlio de chave. Pressione o boto para destravar todas as
portas. Caso as portas no sejam abertas aps 45 segundos do destravamento, o sistema ir
trav-las novamente. Travamento das portas. Verifique se todas as portas, compartimento do
motor e bagagem esto devidamente fechados. Pressione uma vez o boto para travar todas as
portas. As luzes externas piscaro uma vez se todas as portas estiverem corretamente fechadas.
Pressionando-se novamente o boto dentro de 3 segundos, a buzina soar confirmando o
travamento correto das portas. Se alguma das portas estiver aberta, a buzina soar duas vezes,
verifique-as. Aviso Sonoro para ativar a buzina. Para Pressione o boto desativ-la, pressione
novamente ou gire a chave de ignio para a posio I ou II. Esta funo funciona somente como aviso
sonoro, no tendo utilizao antifurto. Destravamento do compartimento de bagagem Pressione o

boto , para abrir a tampa do compartimento de bagagem. Quando ativado, o sistema de alarme
interrompido ao pressionar-se o boto. O alarme ser novamente ativado assim que a tampa do
compartimento de bagagens for fechado. Manuteno Substituio da bateria O controle remoto
alimentado por uma bateria de ltio 3V, tipo moeda, modelo CR ou equivalente. A faixa de
alcance do controle remoto pode variar entre 10 a 20 m de acordo com as seguintes condies:
Carga da bateria do controle, conforme o tempo de uso; Condies climticas; Proximidade a
torres de transmisso de estaes de rdio; Estruturas de concreto ao redor do veculo; Outros
veculos estacionados prximos. P Procedimento de substituio da bateria Com uma pequena
moeda gire as duas metades do controle remoto, prximas ao chaveiro. Consulte o diagrama
ilustrado na parte interna da unidade de controle remoto. Junte novamente as duas metades.
Podem ser programados no mximo quatro controles remoto. No caso de perda ou aquisio de
um controle remoto adicional procure um Distribuidor Ford. Selo de Licena de utilizao do
controle remoto O controle remoto, acionado por rdio frequncia, est em conformidade com
todos os critrios de homologao e utilizao e foi autorizado pela Agncia Nacional de
Telecomunicaes ANATEL para operao no seu veculo. Este equipamento opera em carter
secundrio, isto , no tem direito proteo contra interferncia prejudicial, mesmo de estaes do
mesmo tipo, e no pode causar interferncia a sistemas operando em carter primrio. O nmero de
homologao deste comando remoto, junto ANATEL, identificado pela sequncia numrica,
localizada acima do cdigo de barras. Ao rebocar o veculo, faa-o sempre devagar e com
suavidade, evitando movimentos bruscos por parte do veculo rebocador. Importante A chave
da ignio deve estar na posio II quando o veculo estiver sendo rebocado, de modo que as luzes
indicadoras de direo, piscas e as luzes de freio funcionem normalmente. R Importante Visto
que, com o motor desligado, os sistemas auxiliares da direo e do freio no funcionam, ser
necessrio exercer maior fora no pedal do freio e no volante da direo. Mantenha maior distncia
dos veculos frente. Reboque Se houver necessidade de rebocar o veculo, entre em contato com
uma empresa especializada em guincho ou socorro rodovirio. No reboque o veculo com
equipamento de correntes. Ao solicitar este tipo de servio, informe qual o tipo do seu veculo.
Importante Recomendamos que o veculo seja rebocado com um elevador de rodas ou um
equipamento de plataforma. O sistema de alimentao do veculo tem como funo prover a mistura
homognea de uma determinada quantidade de combustvel e outra de ar, formando uma mistura
gasosa e pulverizar uma proporo adequada desta mistura a cada cilindro do motor para a
combusto e consequentemente movimentar o veculo. O sistema compem todo o trajeto do
combustvel desde o tanque at o interior do motor. Tampa do bocal de enchimento Abertura
Bocal de abastecimento de combustvel. Segure a tampa do bocal de enchimento e gire a chave
no sentido anti-horrio para destrav-la e para abrir, gire a tampa do bocal no sentido anti-horrio.
Abastecimento A capacidade mxima do tanque, durante o abastecimento, atingida no segundo
desligamento automtico da bomba. Aperte a tampa girando no sentido horrio at ouvir 3 cliques
e gire a chave no sentido horrio. A tampa hermtica para evitar a emisso de vapores do
combustvel para a atmosfera. Bocal de abastecimento de combustvel Indicador do nvel de
combustvel. Importante No abastea em demasia o reservatrio de combustvel. A presso num
reservatrio muito cheio pode causar vazamento e levar ao derramamento de combustvel e
possvel risco de incndio. Indicador do nvel de combustvel Indica o nvel aproximado do
combustvel existente no tanque. A chave de ignio deve estar na posio "II". A indicao poder
variar ligeiramente com o veculo em movimento. A seta ao lado da bomba de combustvel indica
em qual lado do veculo est localizada a tampa de combustvel. No calcule o consumo de
combustvel do veculo com base na indicao do instrumento do painel. Um clculo mais preciso
ser obtido dividindo a quilometragem percorrida pela quantidade de combustvel consumida
entre dois tanques cheios. Luz de advertncia de baixo nvel combustvel se equipado Quando
acesa indica que o nvel do combustvel atingiu a reserva. Reabastea assim que possvel.
Importante No se aproxime do bocal do tanque portando fsforos ou cigarros acesos.
Combustveis de qualidade inferior, adulterados ou contaminados causaro danos ao motor e no
sero cobertos em garantia. Consulte item Combustvel, neste captulo. O reservatrio deve ser
abastecido com gasolina de preferncia aditivada. Evite manter o sistema de ventilao ligado
durante o abastecimento do reservatrio. Importante O abastecimento do reservatrio deve ser
efetuado com o motor desligado e com cautela para evitar o derramamento de combustvel.
Mantenha o reservatrio de partida a frio sempre abastecido. Este dispositivo importante para a
sua segurana pois corta a alimentao de combustvel em caso de acidente. A ativao do
interruptor tambm pode ser provocada por sbitos choques mecnicos por ex. O interruptor
encontra-se sob o painel de instrumentos, atrs do painel de acabamento, prximo alavanca de
abertura do compartimento do motor, onde h um orifcio que permite acesso ao mesmo. H um
boto sobre o interruptor que se levanta aps este ter sido acionado. Para reativar o interruptor:
Gire a chave da ignio para a posio ''0". Verifique se existem vazamentos no sistema de

alimentao de combustvel. Se no houver vazamento, reative o interruptor da bomba de
combustvel, pressionando o boto sobre o interruptor. Gire a chave de ignio para a posio "II"
espere alguns segundos e volte a colocar a chave na posio "I". Inspecione novamente o
sistema de alimentao para detectar eventuais vazamentos de combustvel. Para evitar o risco de
incndio ou ferimentos, no rearme o interruptor de segurana da bomba de combustvel se houver
vazamentos ou sentir cheiro de combustvel. Os veculos Ford dispem de bicos injetores de
combustvel que no necessitam de limpeza peridica, desde que os combustveis recomendados
sejam utilizados. Como boa prtica para minimizar a formao de depsitos e otimizar a
performance do motor recomendvel abastecer periodicamente o veculo com gasolina aditivada,
a cada 5. Veculos com quilometragem elevada, que nunca utilizaram gasolina aditivada, podero
passar a utiliz-la de forma gradual, para evitar entupimentos do sistema de combustvel. O
sistema de arrefecimento tem como funo resfriar o motor do veculo, mantendo a temperatura
ideal de funcionamento, atravs da circulao do lquido de arrefecimento. Lquido de arrefecimento
Quando usado na proporo correta, o lquido de arrefecimento protege contra a corroso,
superaquecimento e congelamento durante todo o ano. Os motores modernos trabalham em
temperaturas elevadas e lquidos de arrefecimento de qualidade inferior so ineficazes na proteo
do sistema de arrefecimento contra a corroso. Por este motivo, utilize apenas lquido de
arrefecimento que obedea s especificaes da Ford. No permita que o lquido de arrefecimento
entre em contato com a pele ou olhos. Importante Para realizar a manuteno no sistema de
arrefecimento, o motor dever estar desligado e frio, para evitar leses ou queimaduras. O nvel do
lquido de arrefecimento pode ser verificado atravs do reservatrio, localizado no lado direito do
compartimento do motor. Com o motor frio, o nvel do lquido deve estar entre as marcas MN. O
lquido de arrefecimento dilata quando quente e pode ficar acima da marca MX. Importante
Nunca abra a tampa do reservatrio do lquido de arrefecimento com o motor quente. O lquido de
arrefecimento deve ser adicionado com o motor frio. Se for necessrio adicionar lquido de
arrefecimento com o motor quente, deve-se esperar pelo menos 10 minutos aps desligado o
motor. Se o motor voltar a superaquecer, procure os servios um Distribuidor Ford. Jamais
remova a vlvula termosttica do sistema de arrefecimento. Isto causar srios danos ao motor. No
misturar lquidos de especificao diferente recomendada. Capacidade volumtrica 6,25 incluindo o
sistema de ar quente FordKa O Sistema Ford Antifurto um sistema de imobilizao que impede
que o motor funcione, a menos que seja introduzida no contato de ignio uma chave com o
cdigo eletrnico correto. Chaves O veculo entregue com duas chaves codificadas. S estas
chaves podem ser utilizadas para dar partida no veculo. Para assegurar o perfeito intercmbio de
dados entre o veculo e a chave, evite o seu contato com objetos metlicos. O imobiliazador do
motor ativado automaticamente, logo aps ter desligado a ignio. Uma luz indicadora piscar no
painel de instrumentos para confirmar que o sistema est ativo veculo desligado. Desativao
automtica O sistema desativado ao girar a chave at a posio "II" quando feita a verificao do cdigo
correto da chave. S Luz indicadora do Sistema Ford Antifurto Ao ligar a ignio, a luz de controle
no painel de instrumentos acender durante aproximadamente 3 segundos, indicando que o
sistema funciona corretamente. Se a luz de controle piscar ou permanecer acesa durante
aproximadamente 1 minuto, passando depois a piscar vrias vezes em ritmo irregular, isto indica
que o sistema no reconheceu corretamente a codificao da chave e no ser possvel a partida do
motor. Tire a chave e tente novamente. Se persistir procure os servios de um Distribuidor Ford.
Importante Qualquer reparo na parte eltrica do veculo dever ser executada em um Distribuidor
Ford. Proceda da seguinte forma: Insira a primeira chave codificada na ignio e gire-a para a
posio II. Volte posio 0 e, dentro do intervalo de 5 segundos, retire a chave da ignio e insira a
segunda chave codificada na ignio. Gire-a para a posio II, dentro do intervalo de 5 segundos.
Dentro do mesmo intervalo de tempo 5 segundos volte posio 0 e retire a chave da ignio. Em
seguida, insira a chave no codificada para efetuar a codificao. Se a codificao no foi efetuada
corretamente, a luz de controle acender logo que a ignio for ligada com a nova chave. Caso isto
acontea, repita o procedimento de codificao aps 20 segundos. Cuidado para no perder as
chaves. Caso isto ocorra procure os servios de um Distribuidor Ford para recodificao do
sistema. Lembre-se que so necessrias duas chaves para codificar uma terceira. Este sistema
est em conformidade com todos os critrios de homologao e utilizao e foi autorizado pela Agncia
Nacional de Telecomunicaes ANATEL para operao no seu veculo. O nmero de homologao deste
comando remoto, junto ANATEL, identificado pela seqncia numrica, localizada acima do cdigo
de barras. A temperatura do ar, o fluxo e a distribuio podem ser regulados. Sadas de distribuio
de ar A quantidade e a direo do ar podem ser reguladas utilizando-se os reguladores centrais e
laterais. Para direcionar o fluxo de ar gire o anel externo e alterne a posio das aletas. S Ventilao
forada Com o sistema ligado, uma corrente de ar contnua conduzida at as sadas laterais de ar.
Este fluxo de ar evita que os vidros embacem e estabelece uma renovao constante de ar. Aps
alguns minutos a temperatura interna do veculo ir corresponder ao indicado na posio do

controle de temperatura. A temperatura ir variar de acordo com as condies climticas. Por esta
razo, conveniente mant-lo sempre ligado, em qualquer uma das velocidades. Controle de
temperatura se equipado Utilize o controle rotativo para regular a temperatura do ar. Uma parte
menor direcionada para o par-brisa. Frontais A maior parte do ar direcionada para as sadas de
ar frontais. Uma quantidade menor direcionada para o para-brisa. Frontais, para-brisa O fluxo
de ar direcionado para as sada de ar frontais e para-brisa. Uma quantidade menor direcionada
para o assoalho. Para-brisa Todo o fluxo de ar dirigido para o para-brisa. Assoalho e para-brisa
A maior parte do fluxo de ar direcionada para o assoalho e para-brisa. Uma quantidade menor
dirigida para as sadas centrais e laterais. Assoalho A maior parte do fluxo de ar direcionado
para o assoalho. Uma quantidade menor direcionada para as sadas centrais e laterais e para o
para-brisa. Ao acionar o sistema feche completamente os vidros. Interruptor do
ar-condicionado. O sistema de ar-condicionado de seu veculo contm gs Ra, inofensivo camada
de oznio. Para ligar o sistema de ar-condicionado, pressione o interruptor. A luz indicadora no
interruptor acender. O controle do ventilador dever estar em qualquer posio de 1 a 4. O
ar-condicionado retira a umidade do ar refrigerado condensao. Por isso, normal que se
encontre uma pequena poa de gua no cho, por baixo do seu carro, quando estacionado.
Pode-se alternar entre ar externo climas secos ou recirculado climas midos. Recirculao do ar
feita atravs do acionamento do boto deslizante. No utilize o ar recirculado por perodos
prolongados, principalmente se houver muitas pessoas no interior do veculo. A posio de ar
recirculado deve ser utilizada apenas para evitar a entrada de odores desagradveis no interior
do veculo. Os vidros tendem a embaar mais rapidamente quando se utiliza o modo de
recirculao de ar. Gire o controle da temperatura se equipado completamente para a direita e o
controle da. Depois de desembaar o paraou para obter brisa, mude para as posies uma
distribuio agradvel do fluxo de ar no veculo. Veculos com ar-condicionado. O ar-condicionado
retira a umidade do ar e os vidros desembaam-se mais rapidamente. Acione o interruptor do
ar-condicionado. Em dias frios, gire o controle de temperatura para a direita ar quente. Em dias
quentes, gire o controle de temperatura para a esquerda ar frio. Gire o interruptor de controle
de intensidade do fluxo de ar para a posio 4 velocidade mxima. S Aquecimento rpido no interior
do veculo se equipado Gire o controle da temperatura totalmente para a direita. Gire o controle
de distribuio do fluxo de ar para a e o controle do fluxo para posio do assoalho a posio de
velocidade 4 de intensidade do fluxo. Uma pequena parte do ar ser direcionada para o
para-brisa e sadas de ar, o que ser suficiente para mant-lo desembaado. Em tempo frio, o
aquecimento do interior do veculo poder levar alguns minutos. Sugestes para utilizao do
sistema de ar condicionado Ao utilizar o sistema de ar-condicionado mantenha os vidros
abertos por dois ou trs minutos. Isto forar o ar quente sair do veculo. Aps este perodo, feche os
vidros e passe a operar o ar-condicionado normalmente. Evite colocar objetos sobre o painel de
instrumentos. Isto poder bloquear o fluxo de ar das sadas do ar-condicionado. No utilize o
ar-condicionado por perodos prolongados na posio de refrigerao mxima. Poder haver formao
de gelo no interior do sistema de ar-condicionado. Nesta condio, prefervel utilizar o ar
recirculado refrigerao mxima. Em determinadas situaes, o sistema eletrnico do veculo pode
desligar o ar-condicionado por alguns segundos, mantendo a luz indicadora do interruptor
ligada. Deste modo, possvel proporcionar ao motorista maior resposta do motor em situaes de
acelerao ou ultrapassagem sem perder o conforto trmico no veculo. Evitando odores
desagradveis no sistema de ar-condicionado Para evitar acmulo de umidade no sistema de ar
condicionado e, conseqentemente, odores desagradveis devido formao de mofo no interior da
caixa de ventilao, habitue-se a desligar a refrigerao deixando apenas a ventilao ligada por, pelo
menos, dois minutos antes de desligar o motor do veculo. Proceda da seguinte forma: Desligue
o ar-condicionado do veculo. Posicione o interruptor de controle de temperatura totalmente a
direita quente. Espere de 1 a 2 minutos e, em seguida, desligue o motor do veculo. Posicione o
reciculador de ar esquerda para permitir a entrada de ar externo. S Manuteno Mantenha sempre
as entradas de ar frente do para-brisa livres de obstrues como folhas, para permitir que o
aquecimento e a ventilao funcionem de forma correta e eficaz. Especificao Tcnica - Sistema de
Ventilao Capacidade volumtrica Carga do ar-condicionado gs Ra g leo do compressor do
ar-condicionado ml a ml FordKa Apresentao A alavanca de liberao da tampa do compartimento
do motor est localizada sob o painel dos instrumentos, prximo porta do motorista. A trava de
segurana est localizada sob a tampa do compartimento do motor. Importante Nunca abra a
tampa do compartimento do motor se perceber a sada de vapores ou lquidos, desligue o motor
e espere o seu total resfriamento para evitar leses ou queimaduras. Levante ligeiramente a
parte dianteira da tampa e empurre a trava de segurana para o lado. Trava de segurana. T
Fechamento Para fechar a tampa, encaixe a haste de apoio na presilha de fixao, baixe a tampa e
solte-a de uma altura de 20 a 30 centmetros. Verifique sempre se a tampa do compartimento do
motor est bem fechada. A tomada de corrente eltrica destina-se exclusivamente conexo de

acessrios, devendo ser usada somente para ligar aparelhos de 12 volts de at 15 amperes.
Contudo, se for usada por um longo perodo com o motor desligado, a bateria poder
descarregar. Importante No insira nenhum outro objeto nos pontos de alimentao eltrica, sob
pena de danific-lo. O uso incorreto dos pontos de alimentao eltrica pode causar danos no
cobertos pela Ford. T Acendedor de cigarros Utilize somente acendedor de cigarros original
Ford. Importante O acendedor, quando pronto para ser utilizado, apresenta temperaturas
elevadas. Evite manuseio por crianas. A 5 a marcha econmica ou overdrive. Marcha r Para
engatar a marcha r, pressione totalmente o pedal da embreagem, aguarde por 3 segundos, leve
a alavanca de cmbio em ponto morto e, a seguir, empurre-a para a direita, e, por fim, puxe-a
para trs. Para evitar rudos de engate na marcha r, espere cerca de 3 segundos com o veculo
parado e o pedal da embreagem pressionado. A marcha r s deve ser engatada com o veculo
parado. Embreagem Para uma maior durabilidade do sistema de embreagem observe: Ao
colocar o veculo em movimento, certifique-se de que esteja em 1 marcha. Ao fazer redues de
marcha, faa-o sempre em sequncia. Jamais "pule" uma marcha. No descanse o p no pedal da
embreagem. Em subidas ngremes evite "segurar" o veculo atravs da embreagem. Se
permanecer acesa ou acender com o veculo em movimento verifique o nvel do fluido. Caso
esteja abaixo do especificado complete o nvel e procure os servios de um Distribuidor Ford
assim que possvel. Qualquer entrada de sujeira no sistema pode diminuir sua eficincia. O
produto extremamente higroscpico absorve umidade do ar e rapidamente perde suas
caractersticas. Normalmente no necessrio trocar ou completar o nvel do fluido. Consulte a
Tabela de Lubrificao e Manuteno. Se houver vazamentos, procure um Distribuidor Ford.
Velocmetro O velocmetro indica a velocidade do veculo em quilmetros por hora. O hodmetro
parcial registra o total de quilmetros percorridos pelo veculo num determinado percurso.
Pressione rapidamente o boto reset para alternar de relgio para hodmentro parcial e vice-versa.
Para zer-lo, selecione o modo hodmetro parcial e matenha o boto reset pressionado por
aproximadamente 5 segundos. Quando aparecer o relgio no display, pressione novamente o
boto RESET e mantenha-o pressionado por aproximadamente 5 segundos at que os digitos das
horas fiquem piscando posio de ajuste. Pressionando rapidamente o mesmo boto ajuste as
horas. Para ajustar os minutos, pressione novamente o boto RESET e mantenha-o pressionado
por aproximadamente 5 segundos at que os digitos dos minutos fiquem piscando posio de
ajuste. Pressionando rapidamente o mesmo boto ajuste os minutos. Aps finalizar os ajustes,
aguarde aproximadamente 5 segundos, sem apertar o boto RESET, o relgio voltar ao modo
normal. O acionamento dos vidros eltricos feito atravs dos interruptores localizados nas portas.
Acionamento contnuo se equipado Os vidros abrem ou fecham mantendo-se o interruptor
correspondente ao movimento desejado pressionado. Mantenha o interruptor pressionado para
fechar o vidro at a posio desejada ou at que o vidro esteja totalmente fechado. Mantenha o
interruptor pressionado para abrir o vidro ou at a posio desejada ou at que a vidro esteja
totalmente aberto. Importante Se o interruptor for liberado, o vidro para a sua movimentao
imediatamente. V Acionamento em um s toque se equipado Os vidros abrem ou fecham
completamente sem a necessidade de se manter o interruptor pressionado. Apenas um toque
no interruptor fechar automaticamente at o final. Vidros anti-esmagamento se equipado Por
medida de segurana, os vidros param e descem automaticamente quando encontrarem
resistncia ao fechamento. Aps desligar a ignio, o temporizador estar ativado por
aproximadamente 60 segundos. Neste intervalo pode-se abrir ou fechar os vidros. O sistema de
abertura e fechamento dos vidros pode ser acionado atravs do controle remoto. Pressione, por
aproximadamente 3 segundos, sem soltar o interruptor para a abertura total dos vidros ou
apenas pressione o interruptor para o fechamento total de todos os vidros conforme a figura ao
lado. A emisso de um flash de luz atravs das luzes indicadoras de direo somente para o
fechamento dos vidros. Importante Caso haja algum problema que impea fechamento dos
vidros, o aviso sonoro soar duas vezes indicando fechamento incorreto. Aps qualquer falha no
sistema poder ocorrer a perda da movimentao automtica dos vidros. Neste caso efetue a
reprogramao dos mesmos, conforme descrito a seguir. Observao importante: Acionando-se
rapidamente o boto de abertura do controle remoto, sem respeitar o tempo mnimo de 03
segundos ocorrer somente:. V O destravamento das portas. O desligamento do sistema
anti-furto do veculo. Neste caso, para que a abertura dos vidros ocorra, pressione novamente o
interruptor por aproximadamente 03 segundos. A funo anti-esmagamento estar ativada durante
a operao do sistema de acionamento dos vidros por controle remoto. Importante Em caso de
emergncia pressione imediatamente o boto para parar o fechamento automtico dos vidros.
Quando deixar crianas sozinhas dentro do veculo, retire sempre a chave de ignio, para evitar
riscos de ferimentos causados por funcionamento no intencional dos vidros. Perda do
movimento automtico dos vidros se equipado Caso o veculo apresente a perda do fechamento
automtico dos vidros, haver a recuperao automtica quando: O interruptor total do vidro. Com o

fechamento global atravs do controle remoto, o vidro s sem configurao abre m e fecha m ,
totalmente de forma automtica, habilitando novamente a funo. Se o problema persistir, procure
os servios de um Distribuidor Ford. Para assegurar a durabilidade de seu veculo e do sistema
de emisses, necessrio que a manuteno peridica seja efetuada dentro dos intervalos de reviso
recomendados. A correta manuteno, de acordo com as recomendaes do fabricante, fator
indispensvel para a reduo da poluio do ar ambiente. Verificaes de responsabilidade do cliente
Esto listadas a seguir as verificaes e inspees de manuteno de responsabilidade do Cliente, em
intervalos regulares ou quando da utilizao normal do veculo. Eventuais informaes ou
procedimentos necessrios s verificaes consulte no captulo "Seu Ford de A a Z". Quaisquer
condies adversas detectadas devero ser levadas ao conhecimento do seu Distribuidor Ford o
mais rapidamente possvel, para que sejam efetuadas as devidas correes. As verificaes de
responsabilidade do Cliente no so normalmente cobertas pela garantia, ficando por conta do
proprietrio os custos relativos mo-de-obra, peas e lubrificantes utilizados. Nas paradas para
reabastecimento Verificar nvel de leo do motor. Verificar nvel do lquido de arrefecimento.
Verificar nvel do lquido no reservatrio do lavador do para-brisa. Verificar a presso dos pneus.
Verificar nvel do reservatrio do sistema de partida a frio. Quando conduzir o veculo Verificar
quanto rudos anormais do sistema de escapamento ou odores provenientes do sistema no
interior do veculo. Verificar quanto vibraes no volante da direo. Verificar ainda quanto a esforo
excessivo para girar o volante, folga no sistema de direo ou alteraes na posio do volante,
quando em linha reta. Verificar se o veculo tende a puxar para um dos lados quando trafega em
uma superfcie nivelada. Durante as frenagens, verificar se h rudos anormais, tendncia a puxar
para um dos lados, pedal elstico, curso excessivo do pedal de freio ou esforo excessivo para
acionar o pedal. Verificar a operao do freio de estacionamento. Verificar a operao da caixa de
mudanas e do sistema de embreagem. Verificar quanto a vazamentos de fluidos, inspecionando
a superfcie abaixo do veculo quanto a presena de leo, lquido de arrefecimento ou outros
fluidos. A presena de gua limpa sob o dreno do sistema de ar-condicionado deve ser
considerada condio normal. Verificaes mensais Verificar a operao das lmpadas, buzina,
indicadores direcionais, limpador e lavador do para-brisa e sinalizao de advertncia. Verificar,
com o motor frio, se o nvel do fluido da direo hidrulica est acima da marca Mn. Revises
peridicas As revises peridicas devem ser efetuadas dentro de intervalos de 06 meses ou Itens
adicionais de manuteno Os itens de manuteno indicados a seguir so verificaes adicionais, no
abordados nas revises peridicas e devem ser efetuadas nos intervalos de tempo descritos
abaixo: Sistema de arrefecimento A tampa do reservatrio de expanso do sistema de
arrefecimento deve ser inspecionada e limpa a cada intervalo de 3 anos aproximadamente.
Caso haja evidncias de deteriorao do anel de vedao, a tampa dever ser substituda. Importante
Ao fazer a inspeo ou a substituio da tampa, deve-se fazer com o carro desligado e frio, para
evitar leses ou queimaduras. Sistema de freio O fluido de freio deve ser substitudo a cada 2
anos. Utilize sempre o fluido de freio recomendado neste captulo. Com a mesma freqncia, ou
sempre que as sapatas de freio forem substitudas, o que ocorrer primeiro, os componentes de
borracha dos freios dianteiros e traseiros tambm devem ser inspecionados quanto deteriorao
ou fugas de fluido. Tal verificao poder envolver a desmontagem dos conjuntos de freio. Caso
haja indcios de deteriorao, o seu Distribuidor Ford ir alert-lo da necessidade de efetuar uma
reviso no sistema. A no ser que seja efetuada uma reviso completa do sistema, recomendvel
que as revises subseqentes sejam feitas anualmente. Extintor de incndio As instrues para o seu
uso so encontradas no prprio extintor. Sua manuteno de responsabilidade do proprietrio,
portanto, dever ser feita seguindo as instrues do fabricante impressas no equipamento. Est
localizado na frente do banco do passageiro dianteiro. Deve-se fazer inspeo visual
mensalmente, verificando se o indicador e a carcaa no esto danificados, se o gatilho est em
condies de operao e se no h qualquer obstruo na sada do extintor. Deve-se respeitar o prazo de
validade que se encontra no extintor, observando as recomendaes de verificao no mesmo. Se o
plstico transparente que envolve o extintor para o transporte ainda estiver colocado, remova-o
para que no cause obstruo em caso de eventual utilizao do extintor. Ao substitu-lo, certifique-se
que seja por um extintor de incndio com carga de p ABC. Traseira Suspenso
semi-independente autoestabilizante de perfil V, molas helicoidais amortecedores hidrulicos
com mola auxiliar em poliuretano. Direo Hidrulica tipo pinho e cremalheira, coluna absorvedora
de energia. Carga do ar-condicionado gs Ra leo do compressor do ar-condicionado Reservatrio
de gasolina partida a frio. Volume Compartimento de bagagem volume absoluto - at o nvel da
borda superior do encosto. Carroceria Tipo: monobloco, barra de proteo nas portas laterais,
colunas A e B reforadas. A no observao desses valores pode causar alteraes na dirigibilidade
do veculo, com o risco de provocar acidentes e danos ao veculo. A carga til resulta do peso
bruto total menos o peso em ordem de marcha. Equipamentos opcionais ou instalados
posteriormente reduzem a carga til. Sistema de Freios Servio Hidrulico com freio a disco na

dianteira e a tambor auto-ajustvel na traseira. O cilindro mestre duplo servo-assistido e o fluxo
de leo dirigido por meio de tubulao de ao atravs de circuitos independentes diagonalmente
opostos. Pneus Presso dos pneus Verifique, ainda com o motor frio, a presso e o estado dos
pneus. O pneu no deve apresentar sinais de desgaste acentuado, nem bolhas no seu flanco
lateral. Esta verificao deve ser feita antes de qualquer viagem ou a cada reabastecimento do
veculo. No se esquea do pneu sobressalente. Verificar o nvel e completar, se necessrio.
Substituir o fluido de freio a cada 2 anos. Verificar o nvel do reservatrio de expanso, com o
motor frio; completar se necessrio. Drenar com o motor quente e reabastecer com leo novo at a
marca MX. As informaes aqui contidas incorporam as condies essenciais de manuteno e
garantia para a operao adequada e segura de seu veculo. Lembre-se que o no cumprimento do
programa regular de reviso, lubrificao e manuteno implica na perda da validade da garantia para
os itens de verificao na respectiva reviso. Ford Motor Company Brasil Ltda. Neste prazo esto
inclusos os trs meses de garantia legal. Esta garantia cobre todas as peas do seu veculo que,
em servio e uso normal, apresentarem defeito de fabricao ou de material, devidamente
comprovado pelo Distribuidor Ford. As excees esto descritas no item O que no coberto pela
garantia. Fica convencionado que a presente garantia no cobre equipamentos instalados por
terceiros e equipamentos instalados ps-venda que no sejam originais. A obrigao do Distribuidor
Ford nos termos desta garantia consiste na substituio gratuita, em seu estabelecimento, de
peas que sejam por ele, Distribuidor Ford, reconhecidas como defeituosas. Esta garantia estar
automaticamente cancelada, conforme descrito nos termos do item Cancelamento da garantia.
Exceto as responsabilidades ora assumidas, nenhuma outra admitida nos termos desta
garantia. Prazo da garantia A garantia inicia-se a partir do ms de aquisio do veculo 0 km ao
primeiro proprietrio, no prazo abaixo indicado: 12 meses, sem limite de quilometragem. As
excees, excluses ou limitaes esto descritas no item O que no coberto pela garantia. O que no
coberto pela garantia Operaes e itens considerados como manuteno normal. Despesas com leo
lubrificante do motor, leo lubrificante da caixa de mudanas, fluido de freio, fluido da caixa de
direo hidrulica, graxas, lquido do sistema de arrefecimento do motor e carga de gs refrigerante
do sistema de ar-condicionado, so cobertas somente quando feitas em consequncia de reparos
executados em garantia. A presente garantia no cobre custos relacionados com lucros
cessantes. Peas de desgaste natural As peas a seguir so consideradas como de desgaste
natural e devem, portanto, ser pagas pelo Cliente. As substituies dessas peas, necessrias em
razo do fim de sua vida til, so de nica responsabilidade do proprietrio. O desgaste visvel nas
peas assim caracterizadas, cuja durao est intimamente ligada s condies de rodagem,
quilometragem percorrida, tipo de utilizao e modo de dirigir: filtros de ar, combustvel e leo,
pastilhas, tambores, lonas e discos do freio, sistema de embreagem plat, disco e rolamento ,
amortecedores, palhetas do limpador do para-brisa, velas de ignio, fusveis, correias, lmpadas e
pneus. Se a substituio de alguma das peas de desgaste natural ocorrer em razo de comprovado
defeito de material ou fabricao, esta normalmente coberta em garantia. Vidros Havendo vestgio
de quebra em funo de influncia mecnica externa, a garantia fica automaticamente extinguida.
Cancelamento da garantia A Garantia do veculo estar automaticamente cancelada: Se o veculo
for submetido a abusos, sobrecargas ou acidentes; Se o programa regular de reviso, manuteno
e lubrificao for negligenciado; Se for empregado em competies de qualquer espcie ou natureza;
Se for reparado fora das oficinas do Distribuidor Ford; Se os seus componentes originais,
acessrios e equipamentos forem substitudos por outros no fornecidos pela Ford Motor
Company Brasil Ltda; Se forem utilizados combustveis, leos ou fluidos que no os
recomendados neste manual;. Se a estrutura tcnica ou mecnica do veculo for modificada com a
substituio e adio de componentes, peas, acessrios ou equipamentos originais por outros no
instalados originalmente de fbrica no veculo, ou de especificaes diferentes, mesmo que essa
modificao tenha sido realizada por um Distribuidor Ford, tais como alarme, rdio toca-fitas e cd
players, onde se subentende que a modificao foi realizada a pedido do Cliente, por sua conta e
risco; Se o veculo for submetido a qualquer modificao que a juzo exclusivo da Ford Motor
Company Brasil Ltda. Esta garantia no cobre danos devido a sujeiras aparentemente
inofensivas como detritos de origem animal ou vegetal, insetos, marcas de piche e resduos de
poluio industrial, dentre outros. Onde obter servios em garantia Todo atendimento previsto nos
termos desta garantia ser executado preferencialmente no Distribuidor Ford que efetuou a
venda. I have just taken ownership of a 55 plate StreetKa, and hoping that someone can point
me in the direction of, or provide me with a workshop manual for the car. I see others have
posted similar requests, but it's not clear if their requests were fruitful or not. I found the
section I needed then frame grabbed the page and printed it out. Or use a tablet if you don't
mind it getting dirty. Use the index under PayPal button to navigate the book. Thanks for the
feedback gents, most appreciated. I've read that there is a 6. I've never had to pay for a manual
for any car yet. Are there any other ideas? The top link provided above looks somewhat useful,

but no way user friendly or comprehensive for covering all details of the car. For instance, I
suspect the Heater Control Valve has gone on this car, as the fans only blow hot air, not cold.
This manual doesn't seem to hold the information i'd be looking for, to try and assess and fix
these parts on the car. Simple things too, like filter changes etc, there doesn't seem to be
illustrated diagrams or the like to show you where to find bleed points or fill points etc. This is
my first FORD, and I have to say that if this is the best information base you can get for
maintaining your car, then its by far the poorest across all manufacturers i've ever had the
pleasure of dealing with. Can no one else help provide me with anything to help me on my way
with this new car? Thanks in advance. My best piece of advice is to get yourself an OBD tester you might find your O2 sensor is faulty , map sensor , ICV and more seem to be very unreliable.
Heated seats non-op are a recent nightmare issue. You can post now and register later. If you
have an account, sign in now to post with your account. Paste as plain text instead. Only 75
emoji are allowed. Display as a link instead. Clear editor. Upload or insert images from URL.
Workshop Manual. Reply to this topic Start new topic. Recommended Posts. Roger Metcalf 0
Posted December 21, Posted December 21, Where can I find a streetka Workshop Manual. Help
please. Link to post Share on other sites. Rissy 0 Posted November 2, Posted November 2, Can
anyone help me? I used this full Street ka online manual for all my Repairs and they all went to
plan. It's free if you don't mind on screen prompts or donate PayPal for a ad free version. Rissy
Like Loading Stoney 10, Posted November 2, You can also look on Scribd too. Rissy 0 Posted
November 3, Posted November 3, Omendata 82 Posted November 6, Posted November 6, On
ebay for a few quid. I got a copy but it doesnt install properly in Windows 10 so its useless for
modern OS. In this country who needs AC anyway! We can all help you on here! Delboy is a bit
of a genius! I have a new problem on this Streetka almost every week - maybe you should
consider torching it! Omendata 82 Posted November 10, Posted November 10, Not as good as i
thought it would be - very hard to navigate and find stuff! Join the conversation You can post
now and register later. Reply to this topic Insert image from URL. Followers 0. Go to topic
listing. Sign In Sign Up. Insurance Sell your Ford Support. You Fix Cars has thousands of auto
service repair manuals for your Ford - download your manual now! Ford service repair manuals.
Skip to content. Aerostar 76 manuals. Aspire 43 manuals. Bantam 9 manuals. Bronco manuals.
Bronco II 10 manuals. C 1 manual. C-MAX 5 manuals. C-Max Energi 2 manuals. C-Max Hybrid 3
manuals. Capri 14 manuals. Contour 42 manuals. Cortina 1 manual. Cougar 19 manuals. Courier
30 manuals. Crown Victoria manuals. E 54 manuals. E 35 manuals. E 49 manuals. E-Series 4
manuals. Econoline 81 manuals. Ecosport 8 manuals. Edge manuals. Escape manuals. Escort
manuals. Excursion 89 manuals. Expedition manual
ford f body
ford fuse diagrams
mazda 3 starter replacement
s. Explorer manuals. F manuals. F 60 manuals. F Super Duty 5 manuals. F 38 manuals. F 5
manuals. Fairlane 56 manuals. Falcon manuals. Festiva manuals. Fiesta manuals. Five Hundred
61 manuals. Flex manuals. Focus manuals. Focus ST 4 manuals. Freestar 89 manuals. Freestyle
62 manuals. Fusion manuals. Fusion Energi 3 manuals. Fusion Hybrid 2 manuals. Galaxy 19
manuals. Granada manuals. GT 73 manuals. GT 1 manual. Ka 25 manuals. Kuga 24 manuals.
Laser 56 manuals. Limited 39 manuals. LTD 8 manuals. Maverick 65 manuals. Model U 21
manuals. Monarch 1 manual. Mondeo manuals. Mustang manuals. Orion manuals. Pilot 19
manuals. Popular manuals. Probe 21 manuals. Puma 22 manuals. Ranger manuals. Scorpio
manuals. Shelby GT 3 manuals. Shelby GT 33 manuals. Sierra manuals. Taunus 1 manual.
Taurus manuals. Taurus X 13 manuals. Telstar 31 manuals. Tempo 9 manuals. Territory 10
manuals. Think 1 manual. Thunderbird manuals. Tracer 24 manuals. Transit Connect 42
manuals. Triton 5 manuals. Windstar manuals.

