
As luzes de aviso (luzes espia) no painel de instrumento são uma fonte importante de informação para o condutor. Elas servem 
para alertar sobre uma anormalidade ou o funcionamento de algum acessório do veículo. Essas luzes acendem ao ligar o motor, 
permanecem acesas durante alguns instantes e se apagam.

INDICADORES NO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO



1. Luz de aviso da bateria – Indica que a bateria não está recebendo carga. 
Caso a luz indicadora da bateria se acenda no painel, como proceder?… 
Parar o veículo em local seguro, pois trata-se de uma luz de emergência 
(vermelha) e seguir os procedimentos especificado pelo manual do 
veículo e/ou pela empresa para este tipo de situação. 

2. ABS – Indica uma falha no sistema de freios ABS, que precisa ser 
verificada. 

3. Luz de aviso padrão – Aviso genérico que indica a necessidade de 
procurar uma oficina. 

4. Cinto de segurança – Lembrete para afivelar o cinto de segurança.  

5. Airbag – Indica o mau funcionamento do sistema, que deve ser 
verificado por um técnico capacitado. 
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1. Luz indicadora de temperatura alta – Indica problemas no sistema 
de arrefecimento. O superaquecimento pode danificar o motor e 
causar sérios prejuízos. 

2. Luz de “Check Engine” – Indica problemas no sistema de injeção.  

3. Luz da pressão do óleo – Indica baixa pressão de óleo do motor 
causada pela redução da viscosidade do lubrificante ou 
entupimento da bomba. Cuidado: isso pode até levar o motor do 
carro a fundir.  

4. Porta aberta – Indica que uma das portas do veículo não foi 
corretamente fechada.  

5. Luz de aviso do freio – Indica que o freio de estacionamento foi 
acionado. Em alguns modelos, o freio 'de mão' é representado pelo 
mesmo símbolo do nível do fluido. 
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indesa@cepasafedrive.com
www.cepasafedrive.com

CONHECER E USAR CORRETAMENTE O AUTOMÓVEL FAZ 
PARTE DA SEGURANÇA. 

Este material didáctico fue elaborado por el Departamento de Diseño y Desarrollo de CEPA International. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización correspondiente
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