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UWAGA:
 Nie dotykaj łańcucha dla własnego bezpieczeństwa
 Nie wspinaj się na pojazd by uniknąć zranienia

 Nie dotykaj silnika po tym jak został uruchomiony na jakiś czas by
uniknąć poparzenia

 Jeździj pojazdem bezpiecznie, nie przekraczaj 25 km/h



WPROWADZENIE 

Gratulujemy i dziękujemy za wybór Go-Karta. Został zaprojektowany i zbudowany by dostarczać Państwu wrażeń z jazdy, komfortu, 
zapewniając trwałość, użyteczność i bezpieczeństwo.  

Instrukcja Użytkownika jest dołączona by zaznajomić użytkownika ze wszystkimi procedurami obsługi. Zawiera również informacje o 
podstawowej obsłudze i konserwacji Twojego Go-Karta. 

Proszę uważnie przeczytać strony dotyczące ostrzeżeń bezpieczeństwa, umiejętności jazdy i środków ostrożności. Umiejętności, fizyczne 
możliwości i poziom oceny różnią się u dzieci i dorosłych. Niektóre dzieci mogą nie być w stanie bezpiecznie prowadzić Go-Karta. Rodzice 
powinni cały czas nadzorować dzieci używające Go-Karta. Rodzice powinni pozwolić na jazdę Go-Kartem tylko kiedy upewnią się, że dziecko jest 
w stanie używać pojazdu bezpiecznie i odpowiedzialnie.  

Wszystkie informacje zawarte w tej instrukcji bazują na najnowszych danych produktu i specyfikacji dostępnych w czasie drukowania. Ponadto 
Motocross Incorporated, producent Go-Karta zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń, które mogą mieć wpływ na ilustracje i 
wyjaśnienia, bez wcześniejszego powiadamiania. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące obsługi Go-Karta, każdy Autoryzowany 
Dealer chętnie udzieli na nie odpowiedzi.  

Zabrania się kopiowania, cytowania czy drukowania żadnej części tej Instrukcji bez pozwolenia producenta. 

Życzymy przyjemnego użytkowania Go-Karta. Prosimy szanować pojazd, dbać o środowisko, przestrzegać lokalnego prawa i zachowywać się 
odpowiedzialnie.  



 
 

 

 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
Ze względów bezpieczeństwa swojego i innych osób, prosimy odpowiedzialnie używać Go-Karta.  

By pomóc Państwu podejmować odpowiednie środki ostrożności, przygotowaliśmy procedury obsługi i inne informacje umieszczone na 
naklejkach oraz w niniejszej instrukcji. Te informacje uchronią Państwa przed ryzykiem zrobienia krzywdy sobie lub innym.  

Wypadek, kolizja czy przewrócenie Go-Karta mogą nastąpić nawet podczas rutynowych manewrów, takich jak skręcanie, jazda po 
wzniesieniach czy po przeszkodach, jeśli nie będą Państwo przestrzegać ostrzeżeń i środków ostrożności zawartych w niniejszej instrukcji.   

Niedostosowanie się do wymienionych dalej środków ostrożności poważnie zwiększa ryzyko poważnych obrażeń lub nawet śmierci. 

Instrukcja Użytkownika musi pozostać wraz z Go-Kartem cały czas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
1. Mimo że pojazd ma cztery koła, może być przewrócony na którąkolwiek stronę. Gwałtowne skręcanie, jazda po wzniesieniach, 

przyspieszanie i skręcanie na wzniesieniu może doprowadzić do wywrócenia się pojazdu, dlatego zaleca się naukę właściwej jazdy by 
uniknąć tego typu wypadków. 

2. Mimo że pojazd jest łatwy w prowadzeniu, nie powinno się jeździć bez należytej ostrożności. Cały czas trzeba doskonalić swoje 
umiejętności podążając za instrukcjami zawartymi w niniejszej książce. 

3. Przed pierwszą jazdą proszę zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami i ostrzeżeniami, by zaznajomić się z wszystkimi systemami Go-Karta. 
4. Należy codziennie sprawdzać stan techniczny pojazdu przed każdą jazdą. 
5. Kierowca musi zakładać kask, osłonę oczu i ubranie ochronne. 
6. Go-Kart to pojazd terenowy i nie może być używany na publicznych drogach. 
7. Pojazdem nie mogą kierować osoby poniżej dopuszczalnego wieku. 
8. Jazda jest możliwa tylko z przewidzianą liczbą pasażerów. Nie wolno przeciążać pojazdu ładunkiem ponad dopuszczalny udźwig. 
9. Ruchome i nagrzewające się części nie mogą być dotykane przez kierowcę i osoby postronne. 
10. Podczas transportu należy opróżnić zbiornik paliwa i odłączyć akumulator. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

DANE TECHNICZNE 
 
Wymiary 
Długość całkowita  1500mm (59.1in) 
Szerokość całkowita  1000mm (39.4in) 
Rozstaw osi   1060mm (41.7in) 
Rozstaw kół przód  800mm (31.5in) 
Rozstaw kół tył  700mm (27.6in) 
 
Silnik 
Model    144F-5 
Typ    jednocylindrowy, 

czterosuwowy, chłodzony powietrzem 
Stopień kompresji  8:1 
Maks. Moc   1,6kW/7000 (obr/min) 
Zapłon    elektroniczny 
Rozruch   elektryczny/ręczny 
Przeniesienie napędu  łańcuch 
 
 
 
 

 

Dane eksploatacyjne 
Maksymalna ładowność 100kg 
Pojemność zbiornika 
paliwa    4l 
Pokonywanie wzniesień 15o 

Prędkość maksymalna 25km/h 
Akumulator   12V 6,5Ah 
Bezpiecznik   10A 
Światła   12V 21W 
 
Podwozie 
Tylny/przedni hamulec tarczowe 
Przednia opona  4.10-6 
Tylna opona   13x5-6 
 
Ciśnienie w oponach 
Przednia    50 PSI 
Tylna    20 PSI 
 
Waga 
Masa netto   65kg 
 



 
 

 
 

OBSŁUGA 
1) Obsługa przełączników 

UWAGA-nie można podejmować prób uruchomienia Go-Karta przed zapoznaniem się z 
funkcjami i rozmieszczeniem wszystkich przełączników koniecznymi do obsługi pojazdu. 
Kierowca musi wiedzieć jak zatrzymać pojazd przed uruchomieniem i rozpoczęciem 
jazdy. 
I) Pedał gazu 

Prawy pedał służy do zwiększania i kontrolowania prędkości Go-Karta. Kiedy 
obroty silnika wzrastają ponad obroty biegu jałowego, sprzęgło włącza się 
automatycznie i pojazd rusza do przodu. By rozłączyć napęd, należy pozwolić by 
pedał gazu wrócił do pozycji standardowej.  

II) Hamulec 
Pedał hamulca jest umieszczony po lewej stronie pedału gazu. Naciskając go 
tylny hamulec zaciska się na tarczy a tylne koło spowalnia po czym zatrzymuje 
pojazd 

III) Uruchomienie silnika 
1) Włożyć kluczyk do stacyjki; przekręcić kluczyk zgodnie z ruchem wskazówek 

zegara na pozycję ON i przycisnąć zielony przycisk by uruchomić silnik. 
Zwolnić kluczyk kiedy silnik uruchomi się. (UWAGA-nie kręcić rozrusznikiem 
dłużej niż 5 sekund za jednym razem). 

2) Włożyć kluczyk do stacyjki; przekręcić kluczyk zgodnie z ruchem wskazówek zegara na pozycję ON i pociągnąć za uchwyt przy 
silniku, aż silnik uruchomi się. 

IV) Zatrzymanie silnika 



 
 

 
Podczas pracy silnika, przekręcić kluczyk przeciwnie do ruchu wskazówek zegara na pozycję OFF by wyłączyć silnik. Przed 
rozpoczęciem jazdy Go-Kartem, należy sprawdzić czy silnik może normalnie wyłączyć się, w celu upewnienia się że działa 
właściwie. 

2) Kontrola przed jazdą 
I) Sprawdzić poziom paliwa. Dolać w razie potrzeby, uważając żeby nie przelać. Sprawdzić układ na okoliczność wycieków. Ponieważ 

silnik jest czterosuwowy, należy wlać tylko benzynę. 
II) Sprawdzić hamulce. Nacisnąć i odpuścić kilka razy pedał hamulca by upewnić się że działa poprawnie, nie zapada się i nie ma 

nadmiernego luzu. Wyregulować w razie potrzeby. 
III) Sprawdzić opony. Zbadać stan opon i ciśnienie. 
IV) Sprawdzić oś, zębatki i łańcuch napędowy. Zbadać stan osi, łańcucha i napięcie. Nasmarować i naciągnąć lub poluzować w razie 

potrzeby. 
V) Sprawdzić pedał gazu. Zbadać płynność działania i czy pedał powraca do standardowej pozycji. 
VI) Sprawdzić wyłączanie silnika. Zbadać czy silnik wyłącza się normalnie. Naprawić w razie potrzeby. 
VII) Sprawdzić wszystkie nakrętki, śruby i połączenia. Sprawdzić czy nakrętki osi i mocowań kół są dokręcone odpowiednio.  
VIII) Sprawdzić światło hamulca.  
IX) Sprawdzić koła. Sprawdzić czy nakrętki osi i mocowań kół są dokręcone odpowiednio a osie zabezpieczone zawleczkami. 
X) Sprawdzić układ kierowniczy. Zbadać czy działa  bez przeszkód i zacięć oraz czy nie ma nadmiernych luzów. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Zawsze przestrzegaj zasad bezpiecznej obsługi oraz używaj kasku i odzieży ochronnej 

 UWAGA 



 
 

 

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW 
1. przednia opona 
2. przedni amortyzator 
3. przedni zderzak 
4. światła 
5. drążek kierowniczy 
6. element klatki ochronnej 
7. okładzina amortyzująca 
8. boczne wzmocnienie klatki 
9. zbiornik paliwa 
10. silnik 
11. tylny amortyzator 
12. szarpak rozruchowy 
13. tylna opona lewa 
14. tylna opona prawa 
15. akumulator 
16. rama 
17. pasy bezpieczeństwa 
18. fotel kierowcy 
19. kierownica 
20. przednia konsola 
21. przełączniki 
 



 
 

 

3) Pasażerowie  
Go-Kartem może jeździć zarówno jedna, jak i dwie osoby. Łączna waga pasażerów lub samego kierowcy nie powinna przekraczać 50kg.   

4) Siedzenie 
Siedzenie musi być zawsze solidnie przymocowane. Pozycja kierowcy musi umożliwiać swobodną kontrolę pedałów gazu, hamulca, 
przełączników i innych operacji.  

5) Rozpoczęcie jazdy i prowadzenie 
I) Przed uruchomieniem silnika należy upewnić się że kierowca zajął odpowiednią pozycję w Go-Karcie. 
II) Go-Karta należy sprawdzać na otwartej przestrzeni, by kierowca nauczył się ruszać i hamować. 
III) Należy jeździć powoli, zanim kierowca nie zapozna się w pełni z pojazdem. 
IV) Go-Kart ma małe koła więc siła odśrodkowa jest duża podczas skrętu przy dużej prędkości. Należy zwalniać do odpowiedniej 

prędkości przed skrętem, by uniknąć przewrócenia się pojazdu.  
V) Podczas skrętu należy wychylić się w stronę kierunku wykonywanego manewru, czyli podczas skrętu w lewo należy przenieść 

balans ciała na lewą stronę. 
VI) Nie można wozić więcej niż jednego pasażera. Kierowca nie może być zbyt mały, musi pewnie móc trzymać kierownicę i dosięgać 

do pedałów. 
VII) Pasażer musi siedzieć na miejscu pasażera.  

 

INSTRUKCJE SERWISOWANIA 
1) Serwis filtra powietrza 

Sprawdzaj filtr co każde 80 motogodzin.  
UWAGA:  Sprawdzaj częściej jeśli używasz pojazdu na terenie który jest mocno zakurzony.  

I) Wyjmij filtr powietrza. 
II) Napełnij naczynie niepalnym detergentem  i zanurz filtr w nim. 
III) Wysusz filtr, nasącz olejem silnikowym i wysusz znowu. 

 



 
 

2) Świeca zapłonowa 
I) Wykręć święcę za pomocą odpowiedniego klucza i sprawdzaj przy każdej zmianie oleju. Elektrody świecy należy utrzymywać w 

czystości i wolne od nagaru. Obecność oleju lub nagaru na świecy zmniejsza znacznie sprawność silnika. Jeśli jest taka możliwość, 
należy sprawdzić szczelinę między elektrodami szczelinomierzem – powinna wynosić 0,7mm. 

II) Przed wkręceniem z powrotem świecy, nasmaruj delikatnie gwint smarem grafitowym, by w przyszłości zapewnić łatwe odkręcenie.  
III) Jest zalecane, by wymieniać świece przynajmniej raz w roku, by zapewnić łatwy rozruch silnika i dobre osiągi. 

3)  Regulacja gaźnika 
Nigdy nie reguluj gaźnika jeśli nie ma takiej potrzeby. Ustawienia fabryczne są odpowiednie dla większości zastosowań. Nie ma potrzeby 
wyjmowania gaźnika, chyba że musi zostać wymieniony. Potrzebny będzie zewnętrzny obrotomierz.  

I)       Rozgrzej silnik (5-10 min) 
II)       Dokręć śrubę składu mieszanki. Wykręć 2-3/8 obrotu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. 
III)       Podłącz obrotomierz, ustaw prędkość biegu jałowego na 1500obr/min. 
IV)       Wykręć śrubę składu mieszanki powoli i obserwuj prędkość biegu jałowego – przestań wykręcać kiedy obroty będą najwyższe.  
V)       Wyreguluj skład mieszanki i prędkość biegu jałowego do optymalnych wartości. 
VI)       Powtórz punkty IV i V do uzyskania stabilnej pracy silnika. 

4)    Instrukcja czyszczenia 
Utrzymuj pojazd w czystości. Ściereczką usuń brud i olej z miejsc w których nie powinno ich być. Wyczyść rozlaną benzynę lub olej. Utrzymuj 
silnik w     czystości i upewnij się że wentylator nie jest zablokowany przez jakiekolwiek obce przedmioty (kamyki, piasek itd.) oraz działa 
swobodnie. 

5)    Instrukcja smarowania 
Przeprowadzaj smarowanie co 90 dni użytkowania, zastosuj kilka kropli oleju w odpowiednich punktach. 

6) Instrukcja przechowywania 
Jeśli pojazd nie będzie użytkowany przez dłużej niż 30 dni, lub po każdym zakończeniu sezonu, należy przygotować go do przechowywania 
jak opisano poniżej: 
I) Opróżnij gaźnik i zbiornik z paliwa . 
II) Odłącz przewody akumulatora – czerwony „+” i czarny „ –‘’. 
III) Wykręć świecę zapłonową i wlej trochę oleju do cylindra. Przekręć silnik kilkukrotnie by rozsmarować olej w cylindrze.  



 
 

IV) Nie trzymaj i nie przechowuj benzyny w czasie zimy. Używanie starej benzyny które straciła swoje właściwości podczas 
przechowywania może spowodować trudności z rozruchem i wpływać negatywnie na osiągi silnika. Używaj tylko naładowanego 
odpowiednio akumulatora. 

V) Akumulator 
Podłącz czerwony przewód do „+ ‘’ a czarny do „ –‘’  bieguna podczas montowania akumulatora. Powinno się wymienić akumulator 
gdy nie przyjmuje już prądu podczas ładowania. Generalnie, co 2-3 lata konieczna jest jego wymiana na nowy. 

Poziom elektrolitu powinien być pomiędzy górnym i dolnym znacznikiem poziomu. Jeśli poziom jest poniżej dolnego znacznika, należy dolać 
wody destylowanej do poziomu górnego znacznika. 

7) Bezpiecznik 
Bezpiecznik musi być zainstalowany w skrzynce bezpieczników. Typ bezpiecznika: 10A. Jeśli bezpiecznik przepala się cyklicznie, oznacza to 
zwarcie lub przeładowanie.  
Wymiana  bezpiecznika: 
a) Otwórz skrzynkę bezpieczników i wyjmij przepalony bezpiecznik. 
b) Włóż nowy bezpiecznik. 
c) Zamknij skrzynkę. 

8) Pedał gazu i hamulca 
Rutynowe sprawdzenie pedałów hamulca i gazu jest koniecznie by upewnić się że działają poprawnie. W pojeździe zastosowane są 
mechaniczne hamulce tarczowe. Powinno sprawdzać się czy luz na dźwigni pedału hamulca jest odpowiedni oraz czy wszystkie połączenia 
są odpowiednie. Naciśnij hamulec kilkukrotnie i zobacz czy po zwolnieniu koło obraca się swobodnie.  
Wymień linkę hamulca i gazu jeśli tylko zauważysz że są uszkodzone. Pamiętaj o założeniu w odpowiednich miejscach sprężyn, nakrętek i 
zawleczek zabezpieczających.  

9)  Sprawdzenie opon 
Odpowiednie ciśnienie opon wynosi: 
Przednie koła: 4.10-6, ciśnienie: 24 PSI (1.65 bar) 
Tylne koła:       13x5-6, ciśnienie: 20 PSI (1.38 bar) 

Zbyt niskie ciśnienie lub zbyt wysokie nie poprawia osiągów. Ciśnienie należy mierzyć na zimnych oponach. 
 

Stan opon 
Należy sprawdzić powierzchnię i boki opon upewniając się że nie mają żadnych uszkodzeń, dziur, albo przedmiotów czy substancji obcych. 

Opony należy wymienić jeśli głębokość bieżnika będzie mniejsza niż 2mm.  



 
 

TABELA SERWISOWA 
 
 

I – Sprawdzenie 
R – Wymiana 
L – Smarowanie 
  

Czynność Obsługa w 1 tygodniu Obsługa co miesiąc Obsługa co rok 
Układ paliwowy – węże I  I 

Pedał gazu I I  
Filtr powietrza  C  

Świeca  I  
Prędkość biegu jałowego I I  

Łańcuch napędowy I, L I, L  
Zużycie hamulców tarczowych   I 

Układ hamulcowy I I  
Połączenia śrubowe I I  

Opony I I  
Układ kierowniczy   I 

Zawieszenie   I 
Olej silnikowy   R 



 
 

 
 


