


WITAMY 
Pragniemy podziękować Państwu za zakup skutera naszej marki. 
Dzięki swojej zwartej konstrukcji, nowoczesnej technologii produkcyjnej skuter zapewni Państwu wygodną i przyjemną 
jazdę. 
 
Przed rozpoczęciem jazdy należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Prosimy przestrzegać każdego punktu 
instrukcji aby wydłużyć żywotność pojazdu oraz zapobiec wypadkom. 
Niniejsza instrukcja opisuje prawidłowy sposób użytkowania oraz procedury serwisowania pojazdu, dzięki którym możliwe 
jest zagwarantowanie bezpieczeństwa i komfortu jazdy. 
 
Wszystkie naprawy nieopisane w niniejszej instrukcji należy przeprowadzać w lokalnym Centrum Serwisowym. 
 
Pamiętaj, korzystając ze skutera zawsze zachowuj należytą ostrożność, prowadzący pojazd powinien posiadać 
wszelkie wymagane prawem uprawnienia do prowadzenia tego typu pojazdów. Nie należy pożyczać pojazdu 
osobom nieposiadającym wyżej wymienionych uprawnień. Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu 
drogowego. Pojazd należy prowadzić obiema rękami siedząc przodem do kierunku jazdy a nogi oparte na podłodze. 
Prowadzenie pojazdu jedną ręką jest bardzo niebezpieczne. Pasażer powinien mocno trzymać się kierowcy lub poręczy i 
mieć stopy oparte na podpórkach. 
 
Nie wolno prowadzić pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub farmakologicznych powodujących 
senność. Uwaga prowadzącego nie może być rozpraszana przez palenie, picie, czytanie, jedzenie itd. 
 
Niniejsza instrukcja została uaktualniona, lecz z uwagi na ciągłe ulepszenia wprowadzane przez fabrykę mogą pojawić się 
różnice pomiędzy niniejszą instrukcją a dostarczonym pojazdem. 
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WAŻNE INFORMACJE 

1 PASAŻER 

Skuter przeznaczony jest to przewożenia kierowcy oraz pasażera. Nie wolno przekraczać maksymalnego 

obciążenia pojazdu podanego w niniejszej instrukcji. 

2 UŻYTKOWANIE NA DRODZE 

Niniejszy skuter przeznaczony jest wyłącznie do użytkowania na drodze.  

3 NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI 

Stosuj się do zaleceń podanych w niniejszej instrukcji. Niniejsza instrukcja stanowi nieodłączną część 

wyposażenia pojazdu i powinna z nim pozostać nawet po jego zbyciu.  
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BEZPIECZEŃSTWO  

ISTOTNE INFORMACJE 
Dla własnego bezpieczeństwa ważne jest by rozumieć wyzwania oczekujące podczas jazdy. Kierowca może 
zrobić wiele, aby zagwarantować bezpieczeństwo użytkowania. W niniejszej instrukcji znajduje się szereg 
zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Poniżej znajdziesz najważniejsze z nich.  
 
Zawsze używaj kasku 
Kask w znaczącym stopniu ogranicza liczbę oraz zakres urazów głowy. Należy zawsze używać środków 
ochrony oczu, odpowiedniego obuwia, rękawic oraz stroju i elementów ochronnych.  

 

Bądź widoczny 
Niektórzy kierowcy nie widzą skuterów, ponieważ nie szukają ich na drodze. Aby stać się bardziej 
widocznym noś odzież odblaskową, jedź w pozycji ułatwiającej zauważenie, używaj kierunkowskazów oraz 
w razie konieczności klaksonu. 

Nie przekraczaj własnych ograniczeń 
Przekraczanie limitów jest istotną przyczyną wypadków. Należy zawsze jeździć na miarę możliwości oraz 
okoliczności. Alkohol, narkotyki, środki odurzające, zmęczenie mogą w istotny sposób ograniczyć zdolność 
kierowania pojazdem. 
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Utrzymuj skuter w dobrym stanie 
Bezpieczeństwo jest bezpośrednio związane ze stanem twojego pojazdu. Przed jazdą wykonaj  wszystkie 
zalecane czynności. 

OSTRZEŻENIE!  
NALEŻY ZAWSZE DOKONAĆ PRZEGLĄDU POJAZDU PRZED JAZDĄ. WERYFIKACJA STANU POJAZDU 
POZWOLI UNIKNĄĆ KWESTII MOGĄCYCH MIEĆ NEGATYWNY WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ STAN 
POJAZDU. NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO ZALECEŃ MOŻE SKUTKOWAĆ ŚMIERCIĄ, POWAŻNYMI 
OBRAŻENIAMI LUB INNYMI SZKODAMI. 
 
 
Maksymalne obciążenie oraz wytyczne 
Skuter został zaprojektowany do przewożenia kierowcy oraz jednego pasażera. Przewożąc pasażera 
zauważysz różnicę w przyśpieszeniu oraz hamowaniu. 
Prawidłowo utrzymany skuter gwarantuje bezpieczeństwo jazdy pod warunkiem zachowania limitów 
obciążenia oraz eksploatacji określonych w niniejszej instrukcji. 
Należy dbać o stan opon oraz hamulców. Nie wolno dopuszczać do nadmiernego obciążenia pojazdu lub 
niewłaściwego rozmieszczenia obciążenia. Niewłaściwa modyfikacja pojazdu może również mieć negatywny 
wpływ na bezpieczeństwo jego użytkowania. 
. 
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OPIS 

1.  Lusterko wsteczne 
2. Dźwignia hamulca 
3. Hak na kask 
4. Zespół wskaźników 
5. Włącznik główny/stacyjka 
6. Siedzenie 

7. Filtr powietrza 
8. Światło tylne 
9. Światło odblaskowe boczne 
10. Światło odblaskowe tylne 
11. Podpórka główna/centralna 
12. Rozrusznik nożny 

13. Podpórka boczna 
14. Tłumik 
15. Światła przednie 
16. Kierunkowskaz lewy oraz prawy 
17. Tylne kierunkowskazy 
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  ZESPÓŁ WSKAŹNIKÓW  

PRĘDKOŚCIOMIERZ 
Prędkość wskazywana jest w km/h lub mph. 
 
LICZNIK PRZEBIEGU 
Całkowity przebieg podawany jest w km. 
Czarne cyfry na białym tle wskazując od 0-80 km/h, a 
czerwone na białym tle od 0-50 mph. 
 
OBROTOMIERZ 
Wskazuje obroty silnika na minutę. 

WSKAŹNIK POZIOMU PALIWA 
Ilość paliwa pozostająca w zbiorniku. Wskaźnik nie 
działa, gdy przełącznik główny jest wyłączony. 
Licznik przesuwa się od F (pełny) do E (pusty). 
Należy tankować wyłącznie benzynę bezołowiową 
o liczbie oktanów 95. LICZNIK PRZEBIEGU 

WSKAŹNIK PALIWA 
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KONTROLKA ŚWIATEŁ DROGOWYCH 
Świeci się, gdy włączone są światła drogowe. 

UWAGA: 
Podczas jazdy należy korzystać ze świateł mijania. 
Używanie świateł drogowych może oślepiać innych 
kierowców. 

KONTROLKA KIERUNKOWSKAZÓW 
Świeci, gdy włączony jest kierunkowskaz. 

KONTROLKI KIERUNKOWSKAZÓW 

KONTROLKA ŚWIATEŁ DROGOWYCH 
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WŁĄCZNIK GŁÓWNY/STACYJKA  

POZYCJA “ON”: 

Obwody elektryczne zamknięte. Można uruchomić silnik. Nie da 
się wyjąć kluczyka. 
 
POZYCJA “OFF”: 
Obwody elektryczne otwarte. Silnik wyłączony, można wyjąć 
kluczyk.  
 
POZYCJA “LOCK”: 
Kierownica zablokowana, można wyjąć kluczyk. 

 

UWAGA: 

*Nie należy pozostawiać włącznika w 
pozycji “ON” przez długi czas przy 
wyłączonym silniku ponieważ może to 
doprowadzić do wyładowania 
akumulatora. 
*W celu zapobiegania kradzieży pojazdu 
należy zawsze używać blokady 
kierownicy podczas parkowania. 
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Włącznik główny 

ON OFF LOCK 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

BLOKADA KIEROWNICY 
Przekręć kierownicę do końca w lewo, uruchom blokadę 
zgodnie z poniższą instrukcją 

Wciśnij kluczyk w pozycji ”OFF” 
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Zwolnij kluczyk 

Przekręć do pozycji ”LOCK” 

Włącznik główny 



ZESPÓŁ PRZEŁĄCZNIKÓW NA KIEROWNICY 

1. Przełącznik świateł 
Gdy włącznik świateł jest w pozycji ON: 

Włączone światła mijania. 

Włączone światła drogowe. 

 

2. Przełącznik kierunkow skazów.  
Przełącznik należy użyć przed wykonaniem 
zmiany kierunku ruchu, skrętu. Przesuń przełącznik  
w prawo aby zasygnalizować skręt w prawo. Przesuń 
przełącznik w lewo aby zasygnalizować skręt w lewo. 
Przełącznik automatycznie powróci do pozycji  
środkowej. 
 
Kierunkowskaz nie przestaje świecić automatycznie. 
Wyłącza się go poprzez wciśnięcie przełącznika po 
wykonaniu manewru. 
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3. Przycisk klaksonu 
Wciśnięcie przycisku uruchamia klakson.  

4. Włącznik świateł 

Wszystkie światła wyłączone. 
Włączone światła pozycyjne, tylne, podświetlenie 
tablicy rejestracyjnej, oraz deski rozdzielczej. 
Wszystkie światła włączone. 

5. WŁĄCZNIK ROZRUSZNIKA 

Włącznik używa się podczas startu za pomocą 
rozrusznika elektrycznego. 

UWAGA: 
Przed uruchomieniem silnika wyłącz światła 
oraz zaciągnij hamulec. 
Zwolnij włącznik rozrusznika natychmiast po 
uruchomieniu silnika.  
Nigdy nie trzymaj wciśniętego włącznika dłużej 
niż 4 sekundy. 
Gdy silnik pracuje nie wolno wciskać włącznika 
rozrusznika. 



KOREK WLEWU PALIWA 
 ( WERSJA Z KLUCZYKIEM ) 

OTWIERANIE: 
Przekręć korek w kierunku przeciwnym do 
wskazówek zegara. 

ZAMYKANIE: 
Wciśnij korek, kluczyk sam wróci do oryginalnej 
pozycji. Wyjmij kluczyk. 

OPIS: 
Po zamknięciu korka oznakowanie “A” powinno być w 
linii z znakiem “ У ” . 

Znak “ • ” na korku oznacza, iż po przekręceniu korka o 
około ¼ obrotu, kluczyk automatycznie wróci do 
oryginalnej pozycji. 
Kluczyk można wyjąć wyłącznie w pozycji „LOCK” 

UWAGA: 
*Korek nie jest zamknięta, jeśli nie zamknięto jego 

kluczykiem. 
*Jeśli korek nie został prawidłowo zamknięty nie da 

się wyjąć kluczyka. 

ZAMEK SIEDZENIA 
Aby otworzyć siedzenie włóż kluczyk do zamka i obróć 
zgodnie z ilustracją. W celu zamknięcia siedzenia, 
opuść je i dociśnij. Sprawdź czy prawidłowo 

zablokowałeś siedzenie. 
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Korek wlewu 

otwieranie 

zamek siedzenia 

otwieranie 



SCHOWEK PRZEDNI 

Schowek przedni znajduje się w przedniej części 
skutera. 

UWAGA: 
Maksymalna ładowność schowka przedniego wynosi 
1.5kg. 

SCHOWEK TYLNY 

Schowek znajduje się pod siedzeniem. Po otwarciu 
siedzenia w schowku można umieścić kask integralny 

UWAGA: 
Maksymalna ładowność schowka tylnego to 5kg. 
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DŹWIGNIA HAMULCA PRZEDNIEGO 

Dźwignia hamulca przedniego znajduje się po prawej 
stronie kierownicy. Zaciągnięcie dźwigni załącza 
hamulec przedni.  
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DŹWIGNIA HAMULCA TYLNEGO 

Dźwignia hamulca tylnego znajduje się po lewej 
stronie kierownicy. Zaciągnięcie dźwigni załącza 
hamulec tylny. 

 



 
URUCHAMIANIE SILNIKA 
 
Przed uruchomieniem silnika należy ustawić pojazd na 
podpórce oraz sprawdzić poziom paliwa i oleju 
silnikowego. 
 
1 .Ustaw włącznik główny w pozycji ON. 

UWAGA: 
Przed uruchomieniem silnika światła powinny być 
wyłączone. 

2.Dodaj gazu oraz zaciągnij dźwignię hamulca tylnego. 
 
3. Wciśnij przycisk rozrusznika. Po uruchomieniu silnika 
nie należy powtórnie używać przycisku rozrusznika.  

 
UWAGA: 

Jeśli silnik nie zacznie pracować, puść przycisk 
rozrusznika, poczekaj kilka sekund i spróbuj 
ponownie. Każda próba nie powinna być dłuższa niż 
4 sekundy. Jeśli silnik nie zapali po 4-5 próbach, 
dodaj więcej gazu i spróbuj ponownie tym razem za 
pomocą rozrusznika nożnego. 
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4. Przy niskich temperaturach przed ruszeniem 
należy odczekać 1-3 minut po uruchomieniu 
silnika. 

UWAGA: 
*Ostre przyśpieszanie przy zimnym silniku 
może skrócić jego żywotność. 

*Zawsze przywróć rozrusznik nożny do 
oryginalnej pozycji. 

*Gazy wydechowe są trujące i mogą powodować 
utratę przytomności a nawet śmierć. Nie należy 
uruchamiać silnika w pomieszczeniu bez 
odpowiedniej wentylacji. 
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RUSZANIE 
1. Zaciągnij dźwignię hamulca tylnego lewą ręką a 

prawą złap za tylny uchwyt. Zepchnij skuter z 
podpórki. 

2. Usiądź na skuterze podpierając się lewą nogą. 
3. Puść dźwignię hamulca tylnego. 
4. Ostrożnie dołącz do ruchu na drodze. 
5. Przyśpieszaj powoli i pamiętaj o włączaniu i 
wyłączaniu kierunkowskazów podczas zmiany 
kierunku jazdy. 



PRZYŚPIESZANIE 

Prędkość można regulować poprzez otwieranie i 
zamykanie manetki gazu. Obrót w stronę kierowcy 
zwiększa prędkość, obrót w drugą stronę zmniejsza 
prędkość. 

Przyśpieszanie / zwalnianie 

DOCIERANIE SILNIKA 

Pierwsze 1500 km jest najważniejszym okresem w życiu 
twojego skutera. Prosimy o uważne zapoznanie się z 
niniejszymi zaleceniami. Ponieważ silnik jest nowy, przez 
pierwsze 1500 km nie należy go nadmiernie obciążać. 
Silnik w tym okresie się dociera. W tym czasie pełne 
wykorzystanie możliwości pojazdu może prowadzić do 
przegrzania silnika, czego należy bezwzględnie unikać. 
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Ograniczyć prędkość jazdy do 45 km/h oraz 

stosować się do poniższych zaleceń: 

1. 0-300km: 
Utrzymywać prędkość poniżej 25 km/h. 

2. 300-500 km: 
Utrzymywać prędkość poniżej 35 km/h. 

3. 500-1000 km: 
Utrzymywać prędkość poniżej 45km/h. 

4.1000-1500 km: 
Utrzymywać prędkość poniżej 50 km/h. 

UWAGA: 
Po przejechaniu 300 km należy wymienić olej 
silnikowy oraz przeczyścić filtr oleju. W 
przypadku problemów z silnikiem w okresie 
dotarcia należy niezwłocznie skontaktować się z 
punktem serwisowym. 

PARKOWANIE 
Po zaparkowaniu należy zgasić silnik, wyłączyć 
główny przełącznik oraz wyjąć kluczyk. 

 

UWAGA: 
Tłumik oraz rura wydechowa są bardzo gorące. 
Skuter należy parkować w miejscu, w którym 
przechodnie lub dzieci nie mają dostępu do 
rozgrzanych elementów pojazdu. Nie należy 
parkować na terenie nachylonym lub miękkim 
podłożu. 
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SPRAWDZANIE POJAZDU PRZED JAZDĄ 

UWAGA: 
Przed każdym użyciem pojazdu należy sprawdzić jego stan techniczny. Inspekcja nie jest czasochłonna a jej 
przeprowadzenie znacznie zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. 

Przed jazdą należy sprawdzić następujące pozycje: 

NR POZYCJA CZYNNOŚĆ 

1 Hamulec przedni Sprawdzić działanie, luz, poziom płynu oraz wycieki. Dopełnić płynem hamulcowym 
 DOT3. 

2 Hamulec tylny Sprawdzić działanie, stan oraz luz. W razie konieczności wyregulować. 
3 Manetka gazu Sprawdzić działanie, w razie konieczności wyregulować. 

4 Olej silnikowy Sprawdzić poziom oleju, dolać w razie konieczności. 

5 Opony/Koła Sprawdzić ciśnienie opon, zużycie oraz uszkodzenia 

6 Mocowania Sprawdzić wszystkie mocowania. W razie konieczności dokręcić. 

7 Światła/przełączniki Sprawdzić działanie. 
8 Paliwo Sprawdzić poziom paliwa, dolać w razie konieczności.  
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HAMULCE 

     a. Luz 10-20 mm                       b. Luz 2-5 mm 

Dźwignie hamulców 
Sprawdzić luz dźwigni i w razie konieczności 
wyregulować. Upewnić się czy hamulce działają 
prawidłowo poprzez wykonanie próbnego 
hamowania przy niskiej prędkości. 

UWAGA: 
Miękkie lub gąbczaste działanie dźwigni oznacza 
awarię układu hamulcowego. W takim przypadku nie 
należy użytkować pojazdu do czasu jego naprawy. 
W tym celu należy niezwłocznie zwrócić się do 
autoryzowanego Centrum Serwisowego. 
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Płyn hamulcowy 

Sprawdzić poziom płynu hamulcowego. Dodać płyn w 
razie konieczności. Zalecany płyn hamulcowy: DOT3 

Wyciek płynu hamulcowego (przód)  
Uruchomić hamulec. Sprawdzić czy z przewodów wycieka 
płyn hamulcowy. 

UWAGA: 
*Płyn hamulcowy może uszkodzić powierzchnie 
lakierowane lub plastikowe. W razie rozlania należy 
go natychmiast usunąć. 
*W przypadku znalezienia wycieku płynu 
hamulcowego należy niezwłocznie zwrócić się do 
autoryzowanego Centrum Serwisowego w celu 
dokonania niezbędnych napraw. 
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1 .Poziom minimalny 



MANETKA GAZU OLEJ SILNIKOWY 

Przekręć manetkę gazu, aby sprawdzić czy działa 
prawidłowo, sprawdź luz. Upewnij się czy po 
zwolnieniu manetka wróci automatycznie do pozycji 
wyjściowej. Wszelkie korekty powinny być 
wprowadzane przez autoryzowane Centrum 
Serwisowe. 

Upewnij się czy olej silnikowy jest na właściwym 
poziomie. Dolej w razie konieczności.  

Zalecany olej silnikowy: 
Olej do silników czterosuwowych SAE 10W-40. 
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a. Luz 3-5 mm 
1.Bagnet a. Poziom maksymalny b. Poziom minimalny 



OPONY 

Aby zagwarantować optymalne osiągi, długowieczność 
oraz bezpieczeństwo użytkowania należy stosować się 
do poniższego zalecenia: 

Ciśnienie opon 
Przed jazdą zawsze sprawdzać i korygować ciśnienie 
powietrza w oponach. 

UWAGA: 

Ciśnienie powietrza w oponach należy sprawdzać 
gdy temperatura wewnątrz jak i z zewnątrz opony 
jest taka sama. 
Ciśnienie powietrza w oponach musi być 
dostosowane do całkowitej masy przewożonego 
ładunku, wagi kierowcy, pasażera oraz prędkości 
jazdy. 
 
Normalne ciśnienie (mierzone na zimno) 

Przód: 200 kpa 

Tył: 225 kpa 
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UWAGA: 

Prawidłowe ułożenie przewożonych ciężarów jest 
kluczowe dla bezpieczeństwa jazdy. Najcięższe 
przedmioty należy mocować możliwie najbliżej 
środka ciężkości skutera. Przed jazdą należy 
skorygować zawieszenie oraz sprawdzić ciśnienie 
powietrza w oponach. 
 
NIE WOLNO NADMIERNIE OBCIĄŻAĆ POJAZD! 

 

Należy sprawdzić czy całkowita masa ładunku, 
kierowcy, pasażera oraz akcesoriów nie przekracza 
maksymalnej ładowności pojazdu. Jazda 
przeciążonym skuterem może skutkować 
poważnymi obrażeniami. 
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SPRAWDZANIE STANU OPON 
Przed jazdą należy zawsze sprawdzać stan opon, 
w tym bieżnik. Sprawdzić czy opony nie uległy 
uszkodzeniom mechanicznym. Jeśli opona jest 
uszkodzona należy ją niezwłocznie wymienić.  

 

Minimalna głębokość bieżnika: 
Przód:1.5mm 
Tył:2.0 mm 

1. Bieżnik 2.Ścianka boczna 



MOCOWANIA 
Przed jazdą należy zawsze sprawdzić stan 
mocowań. 
W razie znalezienia nieprawidłowości należy 
zwrócić się do autoryzowanego Centrum 
Serwisowego. 

ŚWIATŁA ORAZ PRZEŁĄCZNIKI 
Sprawdzić wszystkie światła, zegary oraz lampki. 
Sprawdzić działanie przełączników na kierownicy oraz 
stan głównego włącznika. 
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PALIWO 

Upewnij się czy w baku znajduje się odpowiednia ilość 
paliwa. 

 
UWAGA: 
*Nie należy nadmiernie napełniać baku. Nie należy 
wylewać paliwa na silnik. Nie należy przekraczać 
maksymalnego poziomu paliwa oznaczonego na 
spodzie wlewu paliwa. 
‘Rozlane paliwo należy niezwłocznie usunąć suchą 
szmatką. Rozlane paliwo może uszkodzić element 
lakierowane lub plastikowe. 

Zalecane paliwo:  
95 oktanowe benzyna 
bezołowiowa. 
Pojemność zbiornika: 
5.0L 
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1. Wlew paliwa 2.Poziom paliwa 



OKRESOWE CZYNNOŚCI 
SERWISOWE ORAZ DROBNE 
NAPRAWY 
Okresowe inspekcje, regulacje oraz smarowanie 
pozwolą utrzymać właściwy stan techniczny 
pojazdu. Bezpieczeństwo winno być 
najważniejszym priorytetem właściciela pojazdu. 
Należy stosować się do wytycznych dotyczących 
terminów przeglądów oraz czynności serwisowych. 
Należy mieć na uwadze warunki użytkowania 
pojazdu. Pojazd użytkowany w trudnych warunkach 
wymaga częstszych czynności serwisowych. 

Najważniejsze czynności serwisowe opisane są na 
poniższych stronach. 
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UWAGA: 

*Jeśli nie posiadasz wiedzy na temat 
serwisowania skuterów, wszelkie prace powinny 
być zlecane autoryzowanym Centrum 
Serwisowym. 
‘Skuter przeznaczony jest do jazdy po drogach 
utwardzonych. W przypadku użytkowania 
pojazdu w trudnych warunkach należy częściej 
zmieniać filtr powietrza. Zabrudzony lub zatkany 
filtr powietrza może skutkować uszkodzeniem 
silnika. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELA TERMINÓW PRZEGLĄDÓW I CZYNNOŚCI SERWISOWYCH 

l: Sprawdzić, czyścić, smarować, regulować lub wymienić w razie konieczności A: Regulować C: Czyścić 
R: Wymienić T: Dokręcić 

POZYCJA PRZEBIEG (km) 
Sprawdzić 
codziennie 

 
300 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000  

Olej Silnikowy R R R R R R R R R R R R R I 
Sitko oleju silnikowego С 

   
С 

   
С 

   
С 

 

Olej w przekładni R 
  

R 
  

R 
  

R 
  

R 
 

Świeca Czyścić, co 2000km, wymienić w razie konieczności. 
 

Regulacja zaworów 
 

A 
  

A 
   

A 
   

A 
 

Łańcuch rozrządu 
 

A 
  

A 
   

A 
   

A 
 

Gaźnik 
    

I 
   

I 
   

I 
 

Filtr powietrza Czyścić, co 2000km oraz wymieniać, co 5000km.  
 

Stan akumulatora 1 I I I I I I I I I I I I I I I 
Sitko paliwowe Czyścić co 1000km, wymieniać w razie konieczności. 

 

Układ hamulcowy 
 

I I I I I I I I I 1 I I I "1 
Pasek napędu 

              

Śruby oraz nakrętki T 
    

T 
    

T 
   

Stężenie gazów 
wydechowych 

Regularnie sprawdzać i 
uzupełniać ust. 

W przypadku przekroczenia oznaczonego przebiegu należy stosować się analogicznie do powyższej tabeli . 
*W przypadku użytkowania pojazdu w trudnych warunkach należy skrócić odstępy między wymianami filtra powietrza. 
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OLEJ SILNIKOWY  

1 . Pomiar poziomu oleju 

c. Ustaw skuter na podpórce głównej. Rozgrzej 
silnik. 

UWAGA: 
Sprawdź czy skuter stoi na równej nawierzchni. 
Delikatny przechył pojazdu może zafałszować 
pomiar poziomu oleju. 

a. Wyłącz silnik i odczekaj kilka minut aż olej 
spłynie, następnie wyjmij bagnet. 
 
b. Poziom oleju powinien się mieścić pomiędzy 
wartością minimalną a maksymalną. Jeśli poziom 
jest zbyt niski należy dolać odpowiednią ilość oleju. 
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1.Poziom maksymalny       2.Poziom minimalny 



2. Wymiana oleju silnikowego. Wymień olej po 
przebiegu 300 km. Następne wymiany należy 
przeprowadzać co 1000 km. Poziom oleju należy 
sprawdzać co 500 km. W razie konieczności uzupełnić 
poziom oleju. 

Pojemność zbiornika olejowego:0.9 L 
 
Procedura wymiany oleju: 

a. Rozgrzać silnik przez kilka minut. 
b. Wyłączyć silnik. Pod silnikiem umieścić naczynie 
na zużyty olej i wyjąć bagnet. 
c. Zdjąć korek odpływu i spuścić olej. 
d. Oczyścić sitko. 
e. Ponownie zamontować sitko oraz korek odpływu. 

f. Zalać silnik olejem i włożyć bagnet. 

3.Uruchomić silnik i rozgrzać przez kilka minut. W 

tym czasie sprawdzić czy nie ma wycieków oleju. 

W przypadku zauważenia wycieku należy 

wyłączyć silnik i zbadać przyczynę wycieku. 

 
UWAGA: 
W przypadku użytkowania pojazdu w trudnych 

warunkach należy zwiększyć częstotliwość 

wymiany oleju. 
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Korek odpływu 

Wlew oleju 



WYMIANA OLEJU W PRZEKŁADNI 

Wymienić olej w przekładni po pierwszych 300 km a 
następnie, co pół roku lub co 3000 km. 
Procedura wymiany oleju skrzyni biegów: 

1 . Ustawić pojazd na podpórce głównej. 
4. Pod skrzynią biegów umieścić pojemnik na zużyty 
olej. 
5. Zdjąć korek wlewu oraz korek odpływu, spuścić 
olej. 
6. Ponownie założyć korek odpływu. 
7. Wlać odpowiednią ilość oleju. 

Zalecany olej SEA 80W90 przekładniowy 
 
Pojemność zbiornika: 0.11 L 
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UWAGA: 
Nie pozwolić na zanieczyszczenie wnętrza 
przekładni. Uważać, aby olej nie zalał 
opon lub koła. 
 

2. Założyć korek wlewu. 
3. Sprawdzić czy nie ma wycieków oleju ze 
skrzyni biegów. 

Korek wlewu 

Korek odpływu 



SPRAWDZANIE STANU ŚWIECY ZAPŁONOWEJ 
Świeca zapłonowa jest istotnym komponentem silnika. 
Jej stan można łatwo sprawdzić. Stan świecy może 
wskazywać na stan silnika. W skuterze użytkowanym w 
normalnych warunkach biały izolator wokół środkowej 
elektrody powinien być zabarwiony lekko beżowo. Nie 
należy własnoręcznie diagnozować stanu technicznego 
pojazdu. Należy regularnie sprawdzać stan świecy. 
Nalot może powodować uszkodzenie oraz awarię 
świecy. W przypadku zauważenia dużej ilości nalotu 
należy wymienić świecę. 

Specyfikacja świecy zapłonowej: 

C7HSA (NGK), U22FS-Ü (ND) 
Przed montażem świecy należy zmierzyć odstęp 
elektrod, w razie konieczności wyregulować odstęp 
zgodnie ze specyfikacją. Odstęp świecy:0.8mm 
Podczas montażu świecy zawsze należy oczyścić 
powierzchnię uszczelki oraz założyć nową 
uszczelkę. Wkręcić śrubę ręcznie, następnie 
dokręcić kluczem. 
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elektroda boczna 

uszczelka 

electroda środkowa  



8. Zamontować filtr powietrza oraz pokrywę filtra. 

 UWAGA: 

Spuścić olej zebrany w czerwonej rurce co 1000 
km przebiegu. 
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CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA 
Filtr powietrza należy czyścić w określonych odstępach 

czasu. W przypadku użytkowania w trudnych warunkach 
filtr należy czyścić częściej. 
1 . Ustawić skuter na głównej podpórce. 
2. Zdjąć lewy panel boczny odkręcając śruby mocujące. 
3.  Wyjąć pokrywę filtra, odkręcając mocujące je śruby. 
4. Wyjąć filtr powietrza oraz mocujące go śruby. 
5. Wyjąć wkład filtra oraz delikatnie umyć go płynem. 
W przypadku zauważenia uszkodzeń, wymienić. 
6. Wycisnąć wkład i osuszyć. 
7. Nałożyć olej na powierzchnię filtra oraz usunąć jego 
nadmiar. Filtr powinien być wilgotny, nie mokry. 
Zalecany olej: taki jak olej silnikowy. 
 

UWAGA: 
Nigdy nie uruchamiaj silnika bez wkładu filtra 
powietrza. 



REGULACJA LUZU DŹWIGNI HAMULCA 

           1 .Śruba mocująca         2.Śruba regulująca 

Luz dźwigni hamulca przedniego powinien mieścić 
się w przedziale 2-5 mm. Luz dźwigni hamulca 
tylnego należy ustawić na 10-20 mm. 
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Poluzuj śrubę mocującą i przekręć śrubę regulującą 
w kierunku A aby zwiększyć luz lub w kierunku B 
aby go zmniejszyć. Po regulacji dokręcić śrubę 
mocującą. 
 
UWAGA: 
W przypadku problemów z regulacją należy 
zwrócić się do autoryzowanego Centrum 
Serwisowego. 



SPRAWDZANIE POZIOMU PŁYNU HAMULCOWEGO 

Zbyt niski poziom płynu hamulcowego może dopuścić 
do zapowietrzenia układu hamulcowego, 
ograniczając skuteczność hamulców. 

Przed jazdą należy sprawdzić poziom płynu 
hamulcowego, w razie konieczności dolać.  
 
Procedura: 
1. Sprawdzając poziom płynu należy sprawdzić czy 

szczyt cylindra jest w poziomie poprzez ruszenie 
kierownicą. 

2. Należy używać wyłącznie płynu hamulcowego 
zgodnego ze specyfikacją. W przeciwnym wypadku 
gumowe uszczelki mogą stracić szczelność. 
Zalecany płyn hamulcowy DOT3. 
3. Uzupełniać takim samym płynem hamulcowym. 
Mieszanie płynów może doprowadzić do 
niepożądanej reakcji chemicznej. 
4. Nie dopuścić do dostania się wody do cylindra. 
Woda obniży temperaturę wrzenia płynu. 
5. Płyn hamulcowy może uszkodzić element 
lakierowane lub plastikowe. Rozlany płyn należy 
niezwłocznie usunąć. 
6. W przypadku wycieku płynu należy zwrócić się 
do autoryzowanego Centrum Serwisowego w celu 
określenia przyczyny wycieku. 

-3 6 -  

1.Poziom minimalny 



WYMIANA PŁYNU HAMULCOWEGO  
1. Wymiana płynu winna być przeprowadzona przez 

wykwalifikowany personel. 
2. Autoryzowane Centrum Serwisowe powinna 
wymienić poniższe element podczas przeglądu 
okresowego lub w przypadku uszkodzenia. 
a.  Wymieniać wszystkie uszczelki gumowe co dwa 
lata. 
b.  Wymienić wszystkie przewody co cztery lata. 

INSPEKCJA PRZEWODÓW ORAZ SMAROWANIE 

 
UWAGA: 
Mechaniczne uszkodzenie przewodów może prowadzić 
do rdzewienia. Uszkodzone kable należy niezwłocznie 
wymieniać. 

Wymianę przewodów należy zlecić autoryzowanemu 
Centrum Serwisowe. 
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SMAROWANIE DŹWIGNI HAMULCA 

Należy nasmarować wszystkie ruchome elementy 
dźwigni hamulców.  
Zalecany smar: 
Olej silnikowy SAE 10W40  
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SMAROWANIE PODPÓRKI GŁÓWNEJ ORAZ BOCZNEJ 
Smarować wszystkie ruchome elementy. 
Sprawdzić czy podpórki chodzą bez oporu.  
Zalecany smar: 
Olej silnikowy SAE 10W40  

UWAGA: 
 W przypadku niewłaściwego działania podpórek należy 
skontaktować się z autoryzowanym Centrum 
Serwisowym.  



INSPEKCJA PRZEDNIEGO 

WIDELCA 

 UWAGA: 
Należy ostrożnie podeprzeć skuter taka by nie 
przewrócił się. 

1.Inspekcja wizualna: 
Należy sprawdzić czy widelec nie posiada uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy nie widać wycieku oleju. 
2.Procedura: postaw skuter na równej 
nawierzchni. 
a. Podnieś skuter do pionu i zaciągnij przedni 
hamulec. 
b. Naciśnij kilka razy mocno na kierownicę i sprawdź 

czy widelec prawidłowo odbija. 

UWAGA: 

W przypadku wykrycia nieprawidłowego 
działania należy skontaktować się z 
autoryzowanym Centrum Serwisowym. 
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INSPEKCJA STEROWANIA 
Okresowo należy sprawdzać stan układu sterowania. 
Zużyte lub luźne łożyska mogą być niebezpieczne. 
Pod silnikiem należy umieścić podpórkę i podnieść 
przednie koła z ziemi. Przytrzymaj dolną część 
przedniego widelca i spróbuj poruszyć nimi w przód i 
w tył. Jeśli czujesz luz zwróć się do autoryzowanego 
Centrum Serwisowego w celu regulacji układu 
sterowania. Inspekcja jest prostsza, jeśli przednie 
koło jest zdemontowane. 

UWAGA: 
Skuter należy bezpiecznie podeprzeć taka by się 
nie przewrócił. 
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ŁOŻYSKA KÓŁ 
Luz łożysk koła przedniego lub tylnego wymaga 
sprawdzenia przez autoryzowane Centrum 
Serwisowe. 



WYMIANA BEZPIECZNIKA 
Jeśli bezpiecznik jest przepalony należy wyłączyć główny 
włącznik oraz odłączyć akumulator. Odkręć mocowanie 
pokrywy akumulatora, bezpiecznik znajduje się z boku. 
Wymień na nowy bezpiecznik o tych samych parametrach. 
Upewnij się czy nowy bezpiecznik jest założony prawidłowo. 
Podłącz akumulator a następnie włącz włączniki i sprawdź 
działanie funkcji elektrycznych. 
Bezpiecznik:7A 

UWAGA: 
Nie należy używać bezpieczników o specyfikacji innej niż 
zalecana. Użycie niewłaściwego bezpiecznika może 
skutkować uszkodzeniem pojazdu. 
Nie wolno myć części elektronicznych i akumulatora 
wodą, może to spowodować ich uszkodzenie. 

P o k r yw a  a kum u l a t o r a  

Bezpiecznik 
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AKUMULATOR 

Niniejszy skuter wyposażony jest w akumulator 
bezobsługowy. 

UWAGA: 
*Nigdy nie otwierać akumulatora. 
*Akumulator utraci moc jeśli pojazd nie będzie 

używany przez długi czas. Wyjmij akumulator ze 
skutera, naładuj go, przechowuj w suchym i 
ciepłym miejscu dobrze wentylowanym. 

* Musisz wiedzieć, że podłączony a nie używany 
akumulator rozładowuje się i zasiarcza. Musisz 
systematycznie doładowywać akumulator. 

Złącza: 

1 .Przed czyszczeniem złącz należy wyjąć 
akumulator. 
3. Oczyść złącze, następnie nałóż cienką warstwę 
wazeliny. Ponownie wstaw akumulator. 

UWAGA: 

* Nie zbliżaj się do akumulatora ze źródłem ognia. 
*Podczas demontażu, wyłącz główny włącznik.  

Odłącz elektrody. Po ponownym podłączeniu w 
razie konieczności dokręć śruby. 

* Przechowuj akumulator w miejscu 
niedostępnym dla dzieci. 
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SCHEMAT UKŁADU ELEKTRYCZNEGO 

Przełącznik 
świateł 

Przełącznik 
kierunku 

Przełącznik świateł  
Drogowych/długich KLAKSO

N 
PRZEŁĄCZNIK  
GŁÓWNY 

Przełącznik  
hamulców 

KOLORY: 
CZERWONY:R.CZARNY;B,NIEBIESK
I:L BIAŁY W, ŻÓŁTY: Y, ZIELONY:G 
BRĄZOWY:Br SZARY:Gr , 
FIOLETOWY RÓŻOWY JASNO 
NIEBIESKI POMARAŃCZOWY Ю, 
CIEMNOZIELONY:D g 

PRZEŁĄCZNIK GŁÓWNY 

-37-
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PARAMETRY TECHNICZNE 

Pozycja 50 CC 
Wymiary 1740x668x1050 
Rozstaw kół (mm) 1270 
Prześwit (mm) 120 
Masa netto (kg) 66 
Maks obciążenie (kg) 150 
Prędkość maksymalna (km/h) 45 
Opona przednia/tylna 3.50-10 / 3.50-10 
Ciśnienie opon kPa 200/225 
Koło MT2.15-10 ’ MT2.15-10 
Zbiornik paliwa 5.0 L 
Przedni/tylny hamulec Tarcza/bęben 
Hamowanie manualne 
Akumulator 12V 7Ah 
Zużycie paliwa <2.5 L/100 km 
Typ silnika JJ1P39QMB 

Silnik Jeden cylinder, czterosuw, 
chłodzony powietrzem 

Średnica/skok tłoka mm 39.0x41.5 
Pojemność cylindra ml 49.6 
Stopień sprężania 10.4 : 1 
Moc maksymalna kW/( r/min) 2.2/8000 
Maks moment obr N*m/( r/min) 2.8/5500 
Zapłon CDI 
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