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Go-kart 

Instrukcja obsługi 

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi 

technicznej pojazdu. Przeczytaj ją przed rozpoczęciem użytkowania pojazdu. Niezastosowanie się 

do ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub prowadzić 

nawet do śmierci. 

Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu ? Instrukcja powinna być integralną 

częścią pojazdu. Bardzo ważne jest, by każdy użytkownik pojazdu zapoznał się z poniższą 

instrukcją obsługi. Jeżeli pojazd będzie sprzedawany instrukcję należy przekazać nowemu 

właścicielowi. 

Niniejsza instrukcja zawiera najbardziej aktualne informacje o pojeździe w momencie jej 

drukowania. Ze względu na ulepszenia produktów lub zmiany w produkcji, może dochodzić do 

rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi a dokładnymi 

informacjami o produkcie. 
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Informacje o gwarancji 

Cieszymy się że zakupili Państwo pojazd naszej marki. W celu zapewnienia najwyższej 

jakości usługi serwisu gwarancyjnego prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z 

instrukcją obsługi: 

Zachowaj rachunek / fakturę zakupu: dowód zakupu potrzebny będzie podczas korzystania z 

usługi gwarancyjnej. 

Czego nie pokrywa gwarancja: Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnych uszkodzeń 

wynikających z niewłaściwego użytkowania, zaniedbania, wypadku lub działania w 

jakikolwiek sposób sprzeczny z opisem użytkowania pojazdu znajdującym się w poniższej 

instrukcji obsługi. Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów wykorzystywanych do celów 

handlowych lub wypożyczalni lub używanych do celów zarobkowych oraz nie pokrywa 

kosztów transportu do serwisu gwarancyjnego. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń 

wynikających z jazdy wyczynowej, wypadków, skoków, lub jakichkolwiek innych 

zastosowań uznanych za nienormatywne użytkowanie pojazdu. 

Ograniczenia / wykluczenia: Gwarancja nie obejmuje usług gwarancyjnych po zarobkowej 

odsprzedaży pojazdu. Nieaprobowane modyfikacje pojazdu skutkują utratą praw 

gwarancyjnych. Gwarancja objęte są tylko i wyłącznie usługi związane z naprawą pojazdu – 

wyjęte są z praw gwarancyjnych usługi typu holowanie pojazdu lub innego rodzaju usługi  

nieobjęte prawami gwarancyjnymi. Niniejsza gwarancja nie obejmuje drobnych skaz 

powierzchniowych, zatarć, pęknięć lub innych szkód kosmetycznych powstających na skutek 

normalnego użytkowania lub innego umyślnego lub nieumyślnego uszkodzenia produktu. 

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, które powstały w wyniku 

stosowania niewłaściwych środków czyszczących, rozpuszczalników lub środków 

chemicznych do pielęgnacji produktu lub uszkodzeń spowodowanych dymem, sadzą lub solą 

morską. Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń związanych z 

przechowywaniem pojazdu. Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje naprawy lub 

niewłaściwie postawionej błędnej diagnozy. 

Obowiązki właściciela pojazdu: Jako właściciel pojazdu, jesteś odpowiedzialny za 

dokonywanie wymaganej konserwacji pojazdu oraz utrzymywanie na odpowiednim poziomie 

wszystkich płynów eksploatacyjnych. Twoja reklamacja może zostać odrzucona nawet tylko i 

wyłącznie z powodu Twojego niedbalstwa , nieodpowiedniej konserwacji pojazdu ,braku 

stosownej dokumentacji serwisowej oraz niezatwierdzonych przez producenta zmian / 

modyfikacji. 
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Wprowadzenie 

Pojazd ten jest idealny dla osób młodszych posiadających podstawowe doświadczenie w 

użytkowaniu tego typu pojazdów. 

Pojazd typu gokart jest pojazdem terenowym. Unikaj eksploatacji tego pojazdu na 

utwardzonych powierzchniach włączając w to publiczne drogi, parkingi, chodniki i podjazdy.  

Zabrania się także używać pojazdu typu off-road na autostradach, szosach szybkiego ruchu 

lub innych drogach publicznych. 

Pamiętaj : poruszając się pojazdem zachowuj najwyższy poziom uwagi i ostrożności. Trasy 

które wybierasz powinny być przed przystąpieniem do jazdy skontrolowane i zatwierdzone. 

Chroń środowisko. Nie niszcz środowiska. 

Zanim przystąpisz do jazdy pojazdem typu gokart upewnij się, że zapoznałeś się z jego 

budową i załączoną do pojazdu instrukcją obsługi. Pamiętaj o okresowo przypadającym 

interwałom serwisowym. W niniejszej instrukcji znajdziesz liczne informacje dotyczące 

bezpiecznej jazdy, bezpiecznego ubioru oraz bezpiecznego zachowania. W celu ułatwienia 

zapoznania się z pojazdem podzieliliśmy instrukcję na poszczególne działy. 

W niniejszej instrukcji znajdziesz znak czerwonego wykrzyknika na żółtym tle. Informacjom 

za nim wymienionym należy przyjrzeć się bardzo szczegółowo. W instrukcji znajdziesz także 

podstawowe procedury serwisowe. 

Zapoznaj się także z warunkami gwarancyjnymi, twoimi prawami i obowiązkami. 
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa 

Pamiętaj : bezpieczeństwo Twoje oraz Twoich współtowarzyszy jest najważniejsze. Używając 

terenowego pojazdy typu gokart ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje czyny. 

Pamiętaj by nie zranić siebie ani żadnego ze swoich współtowarzyszy. 

Nie jesteśmy w stanie ostrzec cię przed wszystkimi zagrożeniami / niebezpieczeństwami 

wynikającymi z użytkowania pojazdu typu gokart. Zachowaj po prostu zdrowy rozsądek. 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa mogą mieć różnego rodzaju formę: 

• Naklejki na pojeździe :  zwróć uwagę na umieszczone na pojeździe naklejki 

•    Informacje dotyczące bezpieczeństwa:  wszędzie gdzie zobaczysz żółty znak 

ostrzegawczy      powinieneś przeczytać napisane za nim informacje: 

TROJKAT Z WYKRZYKNIKIEM oznacza NIEBEZPIECZEŃSTWO. 

 

Drogi użytkowniku. Miejsca, które powinieneś przeczytać 

bardzo uważnie zaznaczyliśmy żółtym znakiem 

ostrzegawczym.  

Nie stosowanie się do opisanych w tym miejscach zasad 

skutkować może kalectwem lub nawet śmiercią. 

• Informacje dotyczące bezpieczeństwa przypominają o zachowaniu rozwagi. 

• Dział bezpieczeństwa mówiący o bezpiecznej jeździe. 

• Instrukcja :  w instrukcji obsługi przedstawiliśmy informacje dot. użytkowania pojazdu. 

W instrukcji zapisano najważniejsze informacje użytkowe dotyczące bezpieczeństwa - przeczytaj ją uważnie. 
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa 

Właściciel / użytkownik gokarta może czerpać z pojazdu wiele frajdy, lecz pamiętać musi zawsze 

o zachowaniu rozsądku i podejmowaniu przemyślanych decyzji. 

Opisywany w instrukcji obsługi gokart przeznaczony jest dla młodszych użytkowników, lecz 

zwrócić należy uwagę na odpowiednie przygotowanie psychiczne i emocjonalne młodego 

użytkownika. Zanim młody użytkownik rozpocznie swoją przygodę z pojazdem zalecamy jemu 

jak i jego rodzicom dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. Poniżej prezentujemy 

najważniejsze zasady bezpieczeństwa dotyczące użytkowania pojazdu. 

Zawsze używaj kasku ochronnego: poniższa informacja jest faktem: 

'"Używanie kasku wyraźnie zmniejsza obrażenia powstające w skutku wypadku." 

Nigdy nie używaj pojazdu bez założonego na głowę kasku. Nawet niewielka 

prędkość podczas wypadku może nieść za sobą  poważne zdrowotne konsekwencje. 

Zalecamy także używać odzieży ochronnej, okularów ochronnych jak i specjalnego 

obuwia.  

Zakaz przewożenia pasażerów: Opisywany w instrukcji pojazd przeznaczony jest 

konstrukcyjnie (brak drugiego siedziska, podstawek pod nogi) do przewozu tylko i 

wyłącznie 1 osoby. Poruszanie się pojazdem z niedozwoloną ilością pasażerów 

skutkować może utratą panowania nad pojazdem  i poważnym w konsekwencjach 

zdrowotnych wypadkiem.  

Używaj pojazdu tylko off-road: Opisywany w instrukcji obsługi pojazd zaprojektowany 

został to jazdy tylko i wyłącznie off-road. Pojazd nie posiada wyposażenia takiego jak 

światła, sygnału dźwiękowego oraz innych, niezbędnych do poruszania się po drogach 

publicznych elementów wyposażenia. Zastosowane w pojeździe opony nie są 

przystosowane do użytkowania ich na asfalcie. W przypadku gdy masz do pokonania 

utwardzony odcinek drogi zalecamy zsiąść z pojazdu i przepchać go.  

Jeździć w miarę własnych możliwości : nie używaj pojazdu jeżeli nie posiadasz do 

tego odpowiednich umiejętności. Nauka obsługi pojazdu wymaga odpowiedniej ilości 

czasu. Podczas pierwszych jazd poruszaj się wolno i sukcesywnie zwiększaj swój 

poziom zaawansowania. Używki typu alkohol i narkotyki  niekorzystnie wpływają na 

koncentrację podczas jazdy. 

Uważaj na niebezpieczeństwo : Teren po którym będziesz się poruszał pojazdem 

skrywa zawsze niebezpieczeństwo. Dlatego też ostrzegamy przed możliwością 

wykonania nagłego manewru np. Skrętu przed kamieniami, korzeniami lub innymi 

przeszkodami. Podjazd pod górę także wymaga doświadczenia – przed szczytem 

odpuść gaz, by zdążyć zauważyć co jest za szczytem. 

Nie używaj alkoholu podczas jazdy : Jazda pod wpływem alkoholu ogranicza 

sprawność i spostrzegawczość. Zwiększenie ilości wypitego alkoholu pogarsza stan 

kierowcy. Jeżeli użyczasz komuś pojazdu to upewnij się, że osoba ta także nie jest pod 

wpływem alkoholu. Przypominamy, że jazda pojazdem mechanicznym pod wpływem 

alkoholu jest przestępstwem ! 4 



Informacje dotyczące bezpieczeństwa 

Poświęć czas by się nauczyć 

Naukę jazdy na pojeździe prowadzić należy w bezpiecznym obszarze. 

Nie używaj opisywanego w instrukcji gokarta w nocy : Brak oświetlenia oraz 

mniejsza widoczność skutkują gorszą spostrzegalnością kierowcy. Brak 

odpowiedniej widoczności może być niebezpieczne i prowadzić do kolizji lub 

wypadku. 

Z okres nocny uważany jest czas na 30 minut przed wschodem słońca oraz 30 

min po zachodzie słońca. 

Nie uruchamiaj pojazdu w zamkniętych pomieszczeniach : spaliny 

wydobywające się przez układ wydechowy z silnika zawierają tlenek węgla, 

który jest dla ludzi szkodliwy. Niebezpieczeństwo śmierci. 

Bezpieczna odległość od ruchomych elementów gokarta : Zabrania się 

zbliżania rąk do ruchomych elementów pojazdu. Nie zastosowanie się do 

powyższej zasady skutkować może groźnymi w skutkach uszkodzeniami ciała. 

Slizgi i drifty: Ukształtowanie terenu oraz sama jego nawierzchnia zachęcać 

mogą do zady wyczynowej. Zwróć baczną uwagę na fakt, że pojazd bardzo 

łatwo traci przyczepność na śliskich i mokrych powierzchniach (na lodzie 

możliwe jest nawet całkowite utracenie panowania nad pojazdem). Aby 

uniknąć poślizgu na śliskim terenie należy utrzymywać niską prędkość, 

kontrolować tor jazdy pojazdu oraz zachować szczególną ostrożność. 
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa 

Osoba kupująca pojazd, z reguły rodzic, powinien mieć bezpieczeństwo dziecka na pierwszym 

miejscu. Jazda gokartem off-road przynosi wiele frajdy, jednak jedna nieprzemyślana decyzja 

prowadzić może do ciężkich w skutkach uszkodzeń ciała. Ty jako rodzić powinieneś przeczytać 

uważnie poniższą instrukcję i wraz z dzieckiem omówić zasady bezpiecznej jazdy. Dziecko 

podczas jazdy gokartem powinno być zawsze pod opieką osoby dorosłej. 

Zanim jako rodzic podejmiesz decyzję o tym, czy dziecko może poruszać się gokartem czy nie 

, upewnij się że jest do tego odpowiednio przygotowane. Wiek i wzrost to nie jedyne wytyczne 

określające możność poruszania się gokartem. Pamiętajmy także o innych uwarunkowaniach 

takich jak budowa ciała, psychiczne oraz emocjonalne nastawienie dziecka.  

Po pierwsze należy rozważyć możliwości fizycznego dziecka. Dziecko powinno być w stanie 

swobodnie kierować pojazdem typu gokart. Dosięgać musi do wszystkich elementów 

sterujących pojazd (np. pedał gazu, hamulca). Po drugie, należy rozważyć możliwość sportowe 

dziecka. Dziecko powinno być nauczone jazdy na rowerze. Należy obowiązkowo skontrolować, 

czy dziecko jest w stanie prawidłowo określić odległość oraz prędkość i posiada odpowiednią 

koordynację rąk i nóg. 

Każda osoba, która nie wykazuje dobrej koordynacji, równowagi i zwinności nie powinna 

jeździć pojazdem typu gokart. 

Należy także określić poziom mentalnej i emocjonalnej dojrzałości swojego dziecka. bądź 

wobec siebie szczery i zadaj sobie następujące pytania: Czy dziecko jest w stanie przewidzieć 

problemy i dojść do logicznych wniosków? Czy dziecko przestrzega przepisy drogowe / zasady 

poruszania się po ścieżkach rowerowych podczas jazdy na rowerze?  

Jeśli odpowiedziałeś na te pytania przecząco zastanów się czy powinieneś przekazać dziecku 

pojazd typu gokart.. 

Jeśli zaś zdecydowałeś, że Twoje dziecko jest gotowe do jazdy, należy pamiętać o tym, by 

Twoje dziecko nigdy nie użytkowało pojazdu bez włożonego na głowę kasku. To do Ciebie 

(jako rodzica) należy, aby zapewnić dziecku bezpieczeństwo, nawet jeśli uczą się jeździć z 

pomocą inne doświadczonej dorosłej osoby. Zawsze nadzoruj swoje dziecko podczas jazdy / 

użytkowania pojazdu. Regularnie przypominaj mu o zasadach bezpieczeństwa. Jako rodzic jest 

odpowiedzialny za stan techniczny pojazdu typu gokart. 

Zanim przystąpisz do wprowadzania modyfikacji pojazdu przeczytaj uważnie poniższą instrukcję 

bardzo uważnie. 

Niefachowo wykonane lub niedopuszczone modyfikacje  prowadzić mogą do 

wypadku lub śmierci. Zapoznaj się z instrukcją obsługi. 

Niefachowo przeprowadzone modyfikacje pojazdu skutkować mogą utratą przyczepności / 

równowagi pojazdu. Mogą wydłużyć drogę hamowania, ograniczyć przyspieszenie lub też 

sterowność pojazdu. Z uwagi na ww zagrożenia  odradzamy przeprowadzać samemu prac 

modyfikacyjnych na pojeździe. 
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Opis pojazdu i umiejscowienie elementów sterujących 

Użytkowanie pojazdu w terenie wymaga dobrej znajomości rozłożenia wszystkich elementów 

pojazdu, w szczególności manetki / pedału gazu, dźwigni hamulca lub innych, istotnych dla 

bezpieczeństwa elementów pojazdu. Zanim zaczniesz swoją przygodę z pojazdem przeczytaj 

uważnie informacje opisane w tym dziale. 

Mocowanie koła kierowniczego 

W celu zabezpieczenia kierownicy należy: 

1. Po rozpakowaniu pojazdu poukładaj jego elementy 

na płaskiej powierzchni it on. 

2. Pociągnij do siebie koło kierownicze i zablokuj 

pasującą dla użytkownika pozycję. Dolne mocowanie 

przewidziane jest dla  niższych użytkowników. 

3. Wsuń bolec zabezpieczający do otworu blokującego a 

następnie go dokręć. 

4. Poruszaj kierownicą w przód i w tył w celu 

sprawdzenia odpowiedniego zablokowania kolumny 

kierowniczej. 
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Kierownica 

Ssanie 

Ręczny rozrusznik 
Hamulec tarczowy 

Odcięc

ie 

paliwa 

Pedał hamulca Pedał gazu 
Włącznik 

silnika 

Mocowanie 

18 ft-lbs 



 

Mocowanie pałąka bezpieczeństwa & zderzak przedni 

Pałąk bezpieczeństwa: 

1. Nałóż dołączone zaślepki na końcówki pałąków. 

2. Przy pomocy dołączonych śrub skręć elementy pałąka 

bezpieczeństwa.  

3.    Powstały w ten oto sposób pałąk zabezpieczający połącz 

z kolejnymi elementami. 

4. Skręć element bezpieczeństwa w jedną całość za 

siedzeniem. 

 

Chorągiewka bezpieczeństwa: 

1. W celu zamontowania chorągiewki bezpieczeństwa wsunąć 

należy ją w odpowiednio przygotowane to tego celu 

miejsce. 

2. Poluzuj śruby mocowania chorągiewki  . 

3.  Wsuń mas chorągiewki bezpieczeństwa w otwór. 

4. Dokręć śruby mocowania flagi. 
 

Zderzak przedni: 

1.    Zamocuj zderzak z przodu pojazdu / ramy. 

2. Użyj do tego dołączonych w zestawie śrub 

montażowych. 

Operating Controls 

Zatrzymanie silnika 

Przycisk / przełącznik zatrzymania  silnika używany jest 

w celu wyłączenia silnika. Przesunięcie go do pozycji 

OFF odcina zasilanie świecy zapłonowej. W celu 

ponownego uruchomienia pojazdu przesuń przełącznik 

w górę. 
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Opis poszczególnych elementów pojazdu 

Zawór paliwa 

Pojazd wyposażony jest w dwudrożny zawór paliwowy 

umiejscowiony na instalacji paliwowej między 

zbiornikiem paliwa a gaźnikiem. W celu włączenia 

zasilania w paliwo gaźnika przestawić go należy do 

pozycji ON. Po wyłączeniu silnika przestawić należy 

zawór do pozycji OFF.  

Zawsze, gdy pojazd nie jest używany należy ustawić 

zawór w pozycji OFF. Ustawieniem takie zapobiega 

przedostawaniu się paliwa do gaźnika podczas 

parkowania pojazdu. 
 

Ssanie 

Ssanie służy do uruchamiania pojazdu gdy silnik jest 

zimny lub gdy na dworze panują niekorzystne warunki 

temperaturowe. Przełącznik ssania umiejscowiony 

został nad filtrem powietrza na tyle silnika. Włączone 

ssanie zwiększa zużycie paliwa. Patrz na zdjęcie po 

prawej. 

"Start"- pozycja ON  

"Jazda"- pozycja OFF 
 

Pedał gazu 

Pedał gazu jest polakierowany na zielono i 

umiejscowiony jest po prawej stronie i służy do kontroli 

obrotów silnika a co za tym idzie prędkości pojazdu. W 

celu zwiększenia prędkości pojazdu należy wcisnąć 

pedał przyspiesznika, w celu zredukowania prędkości 

odpuścić go.  

Pełne odpuszczenie pedału gazu poskutkuje powrotu 

obrotów silnika do ich normalnego poziomu. 

Pedał hamulca 

Pedał hamulca polakierowany jest kolorem czerwonym 

i znajduje się po lewej stronie i służy do uruchamiania 

układu hamulcowego ulokowanego na tylnej osi 

pojazdu. Wciśnięcie pedału hamulca powoduje 

zwiększenie ciśnienia w układzie hamulcowym co 

równoważne jest z zaciśnięciem się klocków 

hamulcowych na tarczy hamulcowej. W zależności od 

użytej na pedał hamulca siły efekt hamowania będzie 

mocniejszy lub słabszy. W celu zwolnienia hamulca 

należy odpuścić pedał hamulca. 
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Opis poszczególnych elementów pojazdu 

Rozrusznik ręczny 

Pojazd wyposażony jest w rozrusznik ręczny. 

Umiejscowiony jest on po prawej stronie silnika 

bezpośrednio za siedziskiem. 

 

Filtr powietrza 

Filtr powietrza służy do trzymania z dala brudu i dużych 

obiektów od układu zasilania silnika w powietrze. 

Znajduje się on w tylnej części silnika pod pokrywą 

filtra powietrza. Dokonuj kontroli filtra przed 

przystąpieniem do jazdy, aby mieć pewność, że jest on 

czysty i wolny od zanieczyszczeń. W celu utrzymania 

filtra powietrza w nienagannym stanie stosować można 

okresowo specjalnego oleju do filtrów powietrza 

(zazwyczaj w sprayu).  

Świeca zapłonowa 

Świeca zapłonowa służy do wytworzenia iskry, która 

pozwala działać silnikowi spalinowemu. Nigdy nie 

należy dotykać świecy zapłonowej gdy silnik jest 

uruchomiony - niebezpieczeństwo porażeniem 

prądem. Informacje dotyczące pielęgnacji i kontroli 

świecy zapłonowej opisane zostały w odpowiednim 

dziale niniejszej instrukcji obsługi. 

 

Układ hamulcowy 

Pojazdy typu gokart wyposażone są w hydrauliczny 

układ hamulcowy. Układ taki pozwala równomiernie 

rozłożyć siłę hamowania a co za tym idzie pozwala 

pewnie zatrzymać pojazd. Układ taki pozwala także 

utrzymać pojazd w miejscu podczas uruchomionego 

silnika. Proszę zwrócić uwagę na informacje serwisowe 

zapisane w odpowiednim dziale niniejszej instrukcji 

obsługi. 
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Przed jazdą 

Zanim przystąpisz do jazdy opisywanym w niniejszej instrukcji pojazdem upewnij się, że jest on 

odpowiednio przygotowany. Na kolejnych stronach przedstawiamy w jaki sposób należy dbać o 

pojazd i w jaki sposób go bezpiecznie użytkować.  

Rodzicu : zapoznaj się koniecznie z informacjami dot. bezpieczeństwa na stronie 6. 

Czy jesteś gotowy na jazdę? 

Przed przystąpieniem do pierwszej jazdy upewnij się, że: 

1. Przeczytałeś instrukcję obsługi. 

2. Zrozumiałeś zawarte w instrukcji informacje bezpieczeństwa. 

3. Wiesz jak posługiwać się pojazdem typu gokart. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do jazdy upewnij się, że: 

1. Ty jako kierowca jesteś w dobrej formie i kondycji. 

2. Nie piłeś alkoholu lub nie zażywałeś narkotyków. 

3. Posiadasz odpowiedni kask, ochronę oczu oraz ciała (odzież ochronna). 

Kask ochronny i odzież ochronna 

Dla własnego bezpieczeństwa powinieneś podczas jazdy zawsze mieć na głowie kask ochronny, 

okulary ochronne, odzież ochronną oraz specjalne wzmacniane obuwie. 

Pamiętaj jednak, że żadne ubranie ochronne nie jest w stanie pełnić pełnej ochrony Twojego 

ciała.  

Brak kasku ochronnego zwiększa ryzyko kalectwa / śmierci. 

Dla własnego bezpieczeństwa powinieneś podczas jazdy zawsze mieć na głowie 

kask ochronny. 
Kask ochronny jest najważniejszym elementem ochronnym podczas użytkowania pojazdu. Nie 

ma lepszej metody chronienia głowy przed zranieniami. Każdy dobry kask posiada odpowiednie 

certyfikaty bezpieczeństwa  świadczące o jego zdatności do użytku w tego typu pojazdach. Kaski 

z otwartą szczęką zapewniają także ochronę głowy ale nie tak dobrą jak kaski pełne. 

Podczas zakupu kasku koniecznie skontroluj czy posiada on certyfikację bezpieczeństwa DOT 

(Department of Transportation) lub inną certyfikację uznawaną w Twoim kraju (znak 

bezpieczeństwa B lub CE). 

Długie włosy, luźno zwisająca odzież lub inne zwisające przedmioty mogą 

spowodować spadniecie kierowcy z pojazdu lub jego wywrócenie się. 

Zabezpiecz wszystkie luźno zwisające przedmioty ! 
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Czy gokartem jeździ się łatwo? 

Przed każdą jazdą sprawdź swój pojazd. Wszelkiego rodzaju anomalie należy usunąć 

natychmiast po ich zdiagnozowaniu. Jazda typu off-road jest bardzo fajka ale niesie za sobą 

wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa i ukryte zagrożenia nie tylko dla Ciebie jako użytkownika 

pojazdu ale i samego pojazdu typu gokart.
Niewłaściwy serwis i konserwacja pojazdu typu gokart lub nieusunięcie usterki 

przed przystąpieniem do jazdy może prowadzić do kolizji / wypadku a co za tym 

idzie poważnych obrażeń ciała i  śmierci. Przed rozpoczęciem jazdy dokonuj 

kontroli pojazdu ! W razie zauważenia usterki usuń ją niezwłocznie.

Informacja do rodziców: bardzo ważne jest, by młody użytkownik sam nauczył się dokonywać 

inspekcji pojazdu. Ale to na was spoczywa pełna odpowiedzialność związana z kontrolą młodego 

użytkownika, w jaki a w szczególności czy w poprawny sposób dokonuje inspekcji pojazdu. 

Kontrola przed jazdą 

Kontrola pojazdu przed przystąpieniem do jazdy: 

Opony - Używaj ciśnieniomierza by sprawdzić ciśnienie powietrza (10-15 psi). W razie potrzeby 

dopompuj powietrza lub go spuść. Opony należy również sprawdzić pod kątem uszkodzeń lub 

nadmiernego zużycia. 

Felgi - sprawdzaj regularnie obręcze, aby mieć pewność, że nie są wygięte lub uszkodzone. 

Wycieki - Spójrz pod gokarta w celu poszukiwania na oznak wyciekających płynów 

eksploatacyjnych. 

Olej silnikowy - sprawdzaj regularnie poziom oleju silnikowego i uzupełnij go w razie potrzeby. 

Paliwo - sprawdzaj poziom paliwa w baku. Zatankuj jeśli to konieczne. Bądź pewien, że korek 

wlewu paliwa jest dokręcony. 

Łańcuch napędowy - sprawdzaj stan łańcucha napędowego i jego luz. Reguluj i smaruj go w 

razie potrzeby. Szczegółowa instrukcja dotycząca regulacji luzu łańcucha napędowego, opisana 

została w instrukcji obsługi pojazdu. 

Świeca zapłonowa - sprawdzaj regularnie świecę zapłonową. Dokręcić w razie potrzeby. 

Upewnij się, że nasadka (fajka) nałożona jest w odpowiedni sposób na świecę. 

Śruby i nakrętki - sprawdzaj regularnie pojazd pod kątem dokręcenia  śrub i nakrętek. Dokręć 

luźne śruby / nakrętki w razie potrzeby. 

Po odebraniu / zakupie pojazdu sprawdź następujące elementy: 

Kierownica - pamiętaj by kierownica gokarta ruszała się swobodnie i była w odpowiedni sposób 

dokręcona zabezpieczony. 

Manetka gazu - Wciśnij manetkę gazu, aby mieć pewność, że porusza się gładko i swobodnie. 

Upewnij się, że po zwolnieniu nacisku wraca do położenia wyjściowego. 

Hamulce - naciśnij na pedał hamulca i upewnij się, że hamulce działają poprawnie. 
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Podstawy & jazda 

Niniejsza sekcja instrukcji obsługi prezentuje podstawowe informacje związane z prawidłowym 

użytkowaniem pojazdów typu gokart. W tym dziel przedstawimy Ci w jaki sposób uruchamiać, 

wyłączać pojazd, w jaki sposób hamować i zatrzymywać pojazd. 

Pamiętaj że pierwsze godziny (dni) użytkowania pojazdu decydują o jego żywotności i kondycji 

na lata. Przez pierwsze godziny jazdy należy oszczędzać pojazd. Nie nadwyrężaj silnika.  

Wskazówki dotyczące bezpiecznej jazdy 

Zanim przystąpisz do jazdy opisywanym w niniejszej instrukcji pojazdem upewnij się, że 

zapoznałeś się z zasadami bezpieczeństwa podczas użytkowania tego typu pojazdów. 

Zanim rozpoczniesz swoją przygodę z pojazdem typu gokart poćwicz jazdę w bezpiecznym 

miejscu. 
Dla własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych nie uruchamiaj silnika 

w zamkniętych, źle wentylowanych pomieszczeniach (np. garażach, 

piwnicach). Silnik produkuje tlenek węgla, który to jest dla ludzi szkodliwy. 

Wdychanie go prowadzi do omdlenia a następnie śmierci. 

Pojazd nie posiada oświetlenia. Zakaz poruszania się pojazdem w nocy. 

Uruchamianie & Wyłączanie silnika 

Pojazd uruchamiaj tylko i wyłącznie w sposób opisany poniżej. 

Przygotowanie 

Sprawdź ustawienie przełącznika silnika. W razie 

konieczności przesuń go do pozycji „ON” (1). 

Turn the fuel valve to the "ON" position (2). 

 
Procedura uruchamiania pojazdu 

W celu uruchomienia silnika ciepłego postępuj zgodnie z procedurą opisaną jako procedura 

wysokiej temperatury. 

Standardowa temperatura powietrza 50- 95 F (10 - 35 C) 

1. Przesuń manetkę ssania w prawo i uruchom START. 

2. Pociągnij linkę rozrusznika ręcznego. 
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Uruchamianie & Wyłączanie silnika 

Procedura uruchamiania pojazdu (kont.) 

1. Po uruchomieniu silnika odczekaj chwilę a następnie delikatnie zwiększ obroty silnika 

naciskając pedał gazu. 

2. Po około 15 sekundach od uruchomienia silnika przesuń przełącznik ssania do końca w lewo 

(pozycja „OFF”). 

3. W przypadku, gdyby silnik nie miał jeszcze równomiernych obrotów należy zwiększyć 

ilość ssania tak, by silnik pracował równo. Odczekaj kolejne 15 sekund i ponownie spóbuj 

wyłączyć ssanie. 

Temperatura powietrza: 95 F (35 C) lub wyższa 

1. Nie używaj ssania. 

2. Uruchom silnik  (procedura identyczna jak w punkcie 2 przy normalnej temp. otoczenia) 

Temperatura powietrza: 50 F (10 C) lub niższa 

1. Postępuj zgodnie z punktami 1 - 2 jak w przypadku temperatury normalnej. 

2. Rozgrzej silnik delikatnie zwiększając obroty silnika poprzez naciskanie pedału gazu. 

3.   Po odpowiednim rozgrzaniu się silnika wyłącz ssanie przesuwając zawór ssania do pozycji 

„OFF”. 

Uwaga: Nadmierne korzystanie z ssania (pozycja „ON”) zwiększa zużycie nie tylko paliwa ale 

i samego silnika. 

Zalanie silnika 

Gdy nie uda Ci się odpalić silnika po kilku próbach możliwe jest że doszło do „zalania silnika”. 

Postępuj wtedy zgodnie z instrukcją odpalania silnika po zalaniu: 

1. Przełącz starter do pozycji "OFF". 

2. Przełącznik ssania ustaw w lewo do pozycji "OFF". 

3. Wciśnij pedał gazu do końca / oporu. 

4. Użyj 10-15 razy rozrusznika pojazdu. 

5. Przełącz starter do pozycji "ON". 

6. Postępuj zgodnie z procedurą uruchamiania zimnego silnika. 

Zatrzymanie silnika 

W celu zatrzymania (wyłączenia) silnika przestaw przełącznik silnika na pozycję „OFF”. 
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Technika hamowania 

Poniżej przedstawimy Państwu podstawową technikę hamowania pojazdem typu gokart. W celu 

zwolnienia / zatrzymania pojazdu naciśnij pedał hamulca. Im większej użyjesz siły tym mocniej 

pojazd zacznie hamować. 

Zanim zaczniesz manewr skrętu dopasuj do średnicy zakrętu i własnych umiejętności prędkość 

pojazdu. Nie zaleca się hamować podczas manewru zawracania – niebezpieczeństwo wpadnięcia 

w poślizg. Utrata panowania nad pojazdem doprowadzić może do przewrócenia się pojazdu. 

Pamiętaj o tym, że droga hamowania na śliskiej nawierzchni, na nawierzchni mokrej 

odpowiednio się wydłuża.  Wszelkiego rodzaju manewry powinny być wykonywane spokojnie 

i dopasowane do panujących warunków.  Gwałtowne przyspieszanie i hamowanie  prowadzić 

może do utraty kontroli nad pojazdem.  

Dla własnego bezpieczeństwa dopasuje prędkość do panujących warunków atmosferycznych i 

własnych umiejętności.  

 
Zwróć szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas jazdy po terenie 

błotnistym / mokrym. Pamiętaj że zanieczyszczony / mokry układ 

hamulcowy nie działa tak sprawnie jak suchy i czysty. 

Parkowanie & Kontrola po jeździe 

Po zakończeniu jazdy przekręcić wyłącznik silnika w pozycji "OFF". Jeśli nie będziesz 

kontynuował jazdy w najbliższym czasie przekręć zawór paliwa do pozycji "OFF". Pamiętaj by 

zawsze parkować pojazd na płaskiej powierzchni. 

Jeśli nie będziesz użytkował pojazdy typu gokart przez dłuższy okres czasu to przekręć zawór 

paliwa do pozycji "OFF" podczas jeszcze pracującego silnika. Dodaj gazu a silnik zgaśnie sam 

z powodu braku paliwa. W ten oto sposób wykorzystasz całe, pozostałe w gaźniku paliwo. 

Postępowanie takie chroni gaźnik przed ewentualnymi uszkodzeniami spowodowanymi 

stojącym w gaźniku paliwem. 
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Serwisowanie FSD80GK 

Stan pojazdu przekłada się bezpośrednio na Twoje bezpieczeństwo.  Pamiętaj – utrzymując 

pojazd w poprawnym stanie technicznym dbasz nie tylko o środowisko, swoje zdrowie ale i 

zapewniasz sobie maksymalną dawkę zabawy i frajdy.  

W celu odpowiedniej pielęgnacji pojazdu zapoznaj się z interwałem serwisowym. 

Bardzo ważne są kontrole przeprowadzane przed każdą jazdą.  

Im więcej i im częściej kontrolować będziesz stan pojazdu, tym łatwiej będzie dokonać 

planowanego / okresowego przeglądu serwisowego i tym lepszy będzie stan zakupionego przez 

Ciebie pojazdu. 

Pamiętaj także o regularnej kontroli filtra powietrza. 
Niewłaściwa pielęgnacja stanu pojazdu typu gokart doprowadzić może do zwiększenia 

się problemu a co za tym idzie do kolizji lub wypadku. Zawsze stosuj się do interwału 

serwisowego zalecanego przez producenta. 

Pamiętaj - właściwa pielęgnacja i konserwacja pojazdu jest obowiązkiem właściciela i leży po 

jego stronie. Pamiętaj o regularnej kontroli stanu pojazdu. 

Informacja dla rodziców: To do Ciebie (jako rodzica) należy, aby zapewnić dziecku 

bezpieczeństwo, nawet jeśli uczą się jeździć z pomocą innej doświadczonej dorosłej osoby. 

Zawsze nadzoruj swoje dziecko podczas jazdy / użytkowania / tankowania pojazdu. Regularnie 

przypominaj mu o zasadach bezpieczeństwa. Jako rodzic jest odpowiedzialny za stan techniczny 

pojazdu typu gokart. 

Nieprawidłowe przestrzeganie instrukcji i interwału konserwacji może spowodować 

poważnie uszkodzenia ciała lub nawet śmierć użytkownika pojazdu. Zawsze 

przestrzegaj procedur i zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji. 

Ważne wskazówki dot. bezpieczeństwa 

Zanim przystąpisz do prac naprawczych upewnij się że silnik jest wyłączony – pozwoli to 

wyeliminować niebezpieczne wypadki / zagrożenia: 

1. Z pracującego silnika wydobywa się tlenek węgla – Pamiętaj o odpowiedniej wentylacji 

pomieszczenia, w którym to naprawiasz pojazd. 

2. Poparzenia – pamiętaj o tym, że duża ilość elementów pojazdu rozgrzewa się podczas pracy. 

Odczekaj odpowiednią ilość czasu zanim przystąpisz do prac naprawczych. 

3. Niebezpieczeństwo przez ruchome części – nie uruchamiaj bez potrzeby naprawianego 

silnika. 

Przed przystąpieniem do naprawy zapoznaj się dokładnie z instrukcją. Upewnij się, że masz 

posiadasz odpowiednie umiejętności i narzędzia do prowadzenia tego typu prac. Zaparkuj pojazd 

na równym podłożu, pod koła wsuń kliny (kliny zapobiegają przesuwania się pojazdu). Aby 

zmniejszyć ryzyko pożaru lub wybuchu, należy zachować ostrożność przy pracach w pobliżu 

zbiornika paliwa. Do czyszczenia części pojazdu używaj tylko niepalnego rozpuszczalnika 

(takiego jak np. nafta). Zabrania się palić w pobliżu pojazdu. 
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Kontrola pojazdu 

Regularna kontrola i serwis jest wymagany do utrzymania pojazdu w bezpiecznym i 

niezawodnym stanie technicznym. Poniżej znajduje się harmonogram konserwacji pojazdu: 

kiedy jakie składniki muszą być kontrolowane, serwisowane lub też wymieniane. Niektóre 

pozycje wymienione na liście mogą być wykonywane przy posiadaniu podstawowych 

umiejętności oraz narzędzi. Inne prace wymagają bardziej rozbudowanych procedur 

serwisowych bazujących na specjalnych szkoleniach, narzędziach i / lub sprzęcie. Jeśli nie 

czujesz się na siłach do wykonywania prac / procedur opisanych w instrukcji lub jeśli 

potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym. 

Z uwagi na to, że pojazd nie został wyposażony w licznik kilometrów, serwis następuje wedle 

harmonogramu godzinowego. W celu ułatwienia Państwu określenia momentu przeglądu 

proponujemy zapisywać godziny, w których to pojazd był używany. Pamiętaj o kontroli 

bezpieczeństwa pojazdu po dokonaniu przeglądu okresowego. 

Każda z czynności serwisowych wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy mechanicznej. 

Uwaga: W przypadku gdy użytkujesz pojazd na zakurzonych drogach należy częściej 

przeprowadzać prace serwisowe. 

Harmonogram serwisowy 
 

każdoraz

owo 

przed 

jazdą 

w 

pierwszym 

miesiącu lub 

po 30 

godzinach  

or 20 Firs 

co 3 

miesiące lub co 

50 godzin 

 

co 6 

 miesięcy lub 

co  100 godzin 

100  co roku lub co 

300  godzin 

Kontrola hamulca X     

Kontrola gazu X     

Kontrola smarowania / Łańcucha X     

Kontrola śrub i nakrętek 
X 

    

Olej 

silnikowy 

kontrola X     

wymiana  X X   

Filtr 

powietrza 

kontrola X     

czyszczenie   X   

wymiana     X 

Gaźnik   X   

Świeca zap. czyszczenie    X  

 wymiana     X 

Kontrola biegu jałowego     X 

Kontrola zaworu / czyszczenie     
X 

Czyszczenie zbiornika paliwa     X 

Kontrola instalacji paliwowej     X 

*smarowanie / kontrola sprzęgła 
Co 24 godzin użytkowania 

* prace do wykonania przez użytkownika, w razie wątpliwości prosimy o kontakt 

z serwisem. 

 

** prace do wykonania w autoryzowanym centrum serwiowym. 
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Rozłożenie elementów pojazdu 
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Tarcza hamulcowa 

Zawór 

docięcia 

paliwa 

Wlew paliwa 

Filtr powietrza 

Gaźnik 

Filtr oleju 

Śruby 

zawieszen

ia 

Spust oleju 



 

Podstawowe procedury serwisowe 

Zalecane paliwo 

Zastosowany w pojeździe silnik spalinowy przystosowany jest do pracy na paliwie 

bezołowiowym o ilości oktanów >87. Przed przystąpieniem do tankowania upewnij się że 

paliwo które masz zamiar tankować nie jest : ołowiowe lub diesel. 

Używanie paliwa o mniejszej ilości oktanów niż zalecane prowadzić może do uszkodzenia 

jednostki napędowej. Silnik straci moc i zacznie nierównomiernie pracować (słychać będzie 

charakterystyczne / dobrze słyszalne stuki dochodzące z silnika). 

Zabrania używania się paliwa ołowiowego.  

Zabrania używania się paliwa zanieczyszczonego olejem. 

Chroń paliwo i zbiornik paliwa przed brudem i zanieczyszczeniami. 

Tankowanie 

1. Przekręć korek wlewu paliwa zgodnie z ruchem wskazówek zegara a następnie go 

zdejmij. 

2. Przy pomocy lejka napełnij zbiornik paliwa. 

3. Załóż ponownie korek wlewu paliwa. 

Paliwo jest łatwo palne. Nieodpowiednie 

obchodzenie się z paliwem prowadzić 

może do poparzeń skóry.  

Przed rozpoczęciem procedury tankowania 

należy upewnić się że silnik został 

wyłączony.  

Tankowanie pojazdu odbywać może się 

tylko i wyłącznie na świeżym powietrzu. 

Rozlane paliwo należy niezwłocznie 

usunąć. 
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Podstawowe procedury serwisowe 

Zalecenia dot. oleju silnikowego 

My jako producent pojazdu zalecamy olej wielosezonowy SAE 10W-30: 

SAE klasyfikacja oleju 

 
Temperatura otoczenia 

Zakupiony przez Państwa pojazd nie wymaga dodawania jakichkolwiek 

dodatków do oleju. Zalecamy stosować tylko i wyłącznie rekomendowany 

przez producenta olej silnikowy.  

Nie zalecamy stosować olejów silnikowych grafitowych lub o przedłużonym 

okresie serwisowym. Patrz klasyfikacja API. Stosowanie nieodpowiedniego 

oleju prowadzić może do uszkodzenia silnika. 

Kontrola i uzupełnianie poziomu oleju 

1. Zaparkuj pojazd na równej powierzchni. 

2. Oczyść miejsce wokół wlewu oleju. 

3. Wykręć korek oleju i wyczyść bagnet. 

4. Włóż ponownie bagnet do silnika ( nie wkręcając 

go) i odczytaj poziom oleju. 

5. W  potrzeby należy uzupełnić poziom oleju.  (1) 

poziom MAX, (2) poziom MIN. Zwracamy uwagę 

na fakt, iż niedozwolone jest „przelanie” oleju. 

6. Włóż bagnet a następnie go dokręć. 

7. Uruchom silnik i sprawdź czy nie ma wycieków. 
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Podstawowe procedury serwisowe 

Wymiana oleju silnikowego 

1. zaparkuj pojazd na płaskiej powierzchni 

2. wykręć bagnet 

3. podłóż podkład (papierowy) i pojemnik na olej 

pod silnik 

4. odkręć śrubę spustową 

5. jak olej spłynął do końca poruszaj pojazdem w 

lewo i prawo w celu sprawdzenia czy nie 

pozostały pozostałości  starego oleju. 

6. sprawdź podkładkę korka oleju, w razie 

konieczności wymień 

7. Wkręć śrubę spustową używając klucza 18. 

8. Nalej zalecany przez producenta olej i skontroluj 

jego poziom. 

9. Włóż bagnet i ponownie skontroluj poziom oleju. 

10. Uruchom silnik na około 1-2 min. 

11. Zgaś silnik i sprawdź ponownie poziom oleju. W 

razie konieczności uzupełnij poziom oleju. Nie 

przelej oleju ! (patrz informacje na stronie 19). 

12. Sprawdź czy nie ma wycieków. 

13. Oddaj zużyty olej do stacji obsługi / recyklingu. 

 

UWAGA 

Zużyty olej silnikowy 

podlega recyklingowi. 

Olej jest nieprzyjazny 

środowisku! 

Filtr powietrza 

Filtr powietrza umiejscowiony jest w tylnej części silnika. Serwis i obsługa filtra powietrza są 

bardzo ważne w przypadku pojazdów typu offroad. Brud, wilgoć i inne zanieczyszczenia mają 

duży wpływ na parametry silnika. Pamiętaj o regularnym serwisie filtra powietrza. 

1. Odepnij zaczepy filtra powietrza i dokonaj 

inspekcji. 

2. Wyjmij filtr powietrza. 

3. Załóż okulary ochronne i oczyść filtr 

powietrza stosując mineralną substancję 

niepalną. Stosując rozcieńczalnik 

spowodujesz uszkodzenie wkładu filtra 

powietrza. 

4. Skontroluj stan filtra powietrza i w razie 

konieczności wymień go na nowy. 

5. Pozwól filtrowi powietrza wyschnąć / 

odparować. 

6. Zamontuj filtr i obudowę. 
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Podstawowe procedury serwisowe 

Świeca zapłonowa 

Uszkodzona, zanieczyszczona świeca powodować 

może nie równą pracę silnika pojazdu typu gokart. 

Oto kilka punktów, które pozwolą Ci na kontrolę / 

wymianę świecy zapłonowej. 

  

1. Oczyść okolicę świecy z brudu i błota. 

2. Odłącz fajkę od świecy. 

3. Wykręć świecę przy pomocy odpowiedniego 

klucza. 

4. Oczyść elektrody i ustaw odpowiednią przerwę. 

Świeca powinna być sucha. 

5. Przy pomocy papieru ściernego ziarnistości 220-

400 oczyść elektrody.  W przypadku, gdy świeca 

jest ponadnormatywnie zanieczyszczona użyj 

specjalnego środka czyszczącego lub zamień 

świecę na nową wolną od wad. 

 

6. Kontroluj elektrody pod kątem zużycia. Środkowa elektora powinna mieć niemalże 

ostre / kwadratowe krawędzie. Elektroda zewnętrza nie powinna wykazywać 

jakiekolwiek erozji. Izolator nie powinien być uszkodzony / popękany. 

Zamiennik świecy zapłonowej rekomendowany przez producenta to Autolite 255. 

7. Kontrolę odstępu między elektrodami wykonuje się przy pomocy szczelinomierza. Jeśli 

nie posiadasz szczelinomierza zwróć się o pomoc do lokalnego serwisu. Prawidłowy 

odstęp między elektrodami wynosi 0.7mm. Zanim zainstalujesz nową świecę skontroluj 

odstęp między elektrodami. 

8. Upewnij się, że okolica miejsca wkręcania świecy jest czysta. Wkręć świecę ręką. Do 

odkręcenia świecy użyj klucza 19mm. Świeca powinna być przykręcona odpowiednią 

siłą. 
Uszkodzona świeca zapłonowa doprowadzić może do uszkodzenia silnika. 

Pamiętaj o prawidłowym dokręceniu świecy ! 

Normala świeca 

(środek lekko 

brązowy) 

Zanieczyszczona 

świeca 

(zbyt uboga mieszanka) 

Zanieczyszczona 

świeca 

(zbyt bogata 

mieszanka) 

Zanieczyszczona 

świeca 

(zbyt dużo oleju) 

Kiedy sprawdzisz świecę zapłonową będziesz mógł jej wygląd przyporządkować do jednego z 

prezentowanych obrazków. Wszelkiego rodzaju anomalie występujące na świecy zapłonowej 

świadczą o nieprawidłowym ustawieniem mieszanki paliwa / zużyciu oleju przez silnik. 

Uwaga: świeca zaolejona świadczy o uszkodzeniu silnika. Prosimy o natychmiastowy kontakt z 

autoryzowanym centrum serwisowym. 
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Podstawowe procedury serwisowe 

Odpowietrzanie układu hamulcowego 

 W przypadku, gdy pojazd nie hamuje w taki sposób jak powinien należy przeprowadzić 

inspekcję układu hamulcowego – odpowietrzenia układu hamulcowego.  

W poniższym dziale opisaliśmy procedurę odpowietrzania układu hamulcowego. 

1. Zlokalizuj zawór odpowietrznika 

zacisku hamulcowego i załóż na niego rurkę. 

Drugi koniec rurki włóż do zbiorniczka 

(pojemnika) z płynem hamulcowym. Sprawdź 

poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku 

wyrównawczym. 

2. Odkręć korek zbiorniczka 

wyrównawczego i upewnij się ze jest w nim 

odpowiednia ilość płynu hamulcowego (poziom 

MAX). W razie konieczności dolej płynu 

hamulcowego. 

Dopuszczony płyn hamulcowy : DOT 3. 

3. Następnie, przy pomocy osoby trzeciej 

pompuj / naciskaj pedał hamulca a druga osoba 

odkręca odpowietrznik (w lewo).  Następnie 

należy zakręcić odpowietrznik i kolejny raz 

nacisnąć na pedał hamulca. 

4. Czynność powtarzać do momentu, aż nie 

będzie w płynie hamulcowym pęcherzyków 

powietrza. 

5. Po zakończeniu prac związanych z 

odpowietrzeniem układu hamulcowego odłącz 

przewód nałożony na odpowietrznik i załóż 

zaślepkę ochronną na odpowietrznik. 

 

1 - odpowietrznik 

2 – Pojemnik z płynem hamulcowym 

Zużyty płyn hamulcowy należy oddać do recyklingu. Zabrania się wylewania 

płynu hamulcowego do kanalizacji lub ścieków. 
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Podstawowe procedury serwisowe 

Ciśnienie powietrza w oponach 

Odpowiednio napompowane opony gwarantują prawidłowe prowadzenie pojazdu i najwyższej 

jakości komfort jazdy. Nieodpowiednie ciśnienie powietrza w kołach skutkować może 

nieprawidłowym zachowaniem się pojazdu. Opona z nieprawidłowym, zbyt niskim ciśnieniem 

ulega szybciej przegrzaniu i może ulec uszkodzeniu. Opona z nieprawidłowym, nadmiernym 

ciśnieniem nie gwarantuje prawidłowego kontaktu z powierzchnią podłoża. 

Nieodpowiednie ciśnienie powietrza w oponach prowadzić może do kolizji i 

wypadku. Postępuj zgodnie z instrukcją i utrzymuj zawsze zalecane przez producenta 

ciśnienie powietrza w oponach. 

Załóż nakrętki na wentyle. W przypadku gdy zgubiłeś nakładkę na wentyl niezwłocznie zakup i 

nakręć nową.  Kontrolę ciśnienia powietrza w kołach dokonuje się na zimnej oponie. Kontrola 

ciśnienia na oponie ciepłej skutkować będzie nieprawidłowym odczytem wartości ciśnienia. 

Poniżej tabelka prawidłowego ciśnienia powietrza w oponach. 

Opona przednia (zimna) 10-15 PSI (69-103 kPa) 

Opona tylna (zimna ) 10-15 PSI (69-103kPa) 

Kontrola opon 

Nieodpowiednie ciśnienie powietrza w oponie doprowadzić może do utraty panowania nad 

pojazdem a co za tym idzie do kolizji / wypadku. Regularnie kontroluj ciśnienie powietrza w 

kołach. W przypadku wątpliwości sięgnąć możesz zawsze do niniejszej instrukcji obsługi / dział 

rozwiązywania problemów. 

• Skontroluj opony pod kątem uszkodzeń i wybrzuszeń na ściankach bocznych. 

Opona wykazująca uszkodzenia podlega wymianie. 

• Wszelkiego rodzaju uszkodzenia typu nacięcia i popękania opony wymagają 

natychmiastowej ich wymiany. 

• Wszelkiego rodzaju ciała obce w oponie wymagają usunięcia a następnie naprawy lub 

wymiany opony na nową. 

• Kontrola felg. 

• Kontroluj stan bieżnika ogumienia. Opony należy wymienić w momencie, gdy osiągnięty 

zostanie poziom bezpieczeństwa wysokości bieżnika 4mm lub gdy opony stracą swoje 

właściwości jezdne. 

Nie wolno używać pojazdu z uszkodzoną opną / felgą. Utrata ciśnienia 

powietrza prowadzić może do utraty panowania nad pojazdem. 
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Podstawowe procedury serwisowe 

W przypadku gdy doszło do uszkodzenia opony należy wymienić / naprawić ją natychmiast po 

zauważeniu uszkodzenia. Możesz naprawić oponę przy pomocy zestawu naprawczego lub zleć 

pracę serwisowi wulkanizacyjnemu. 

Nie podejmuj się jakichkolwiek napraw jeśli nie posiadasz odpowiedniego 

rodzaju narzędzi. Stosowanie niestosownych narzędzi prowadzić może do 

uszkodzenia pojazdu. 

Kontrola łańcucha napędowego 

Żywotność łańcucha uzależniona jest od wielu czynników – smarowania, serwisu, naciągu, stylu 

jazdy. Im niej poświęcasz łańcuchowi uwagi, tym szybciej dojdzie do jego uszkodzenia / do 

uszkodzenia zębatek. 

Zanim przystąpisz do naprawy / wymiany łańcucha upewnij się że zaparkowałeś pojazd na 

równej powierzchni a silnik jest wyłączony.  W przypadku gdy niekonieczna jest wymiana 

zębatek i łańcucha dokonaj po prostu inspekcji i smarowania układu napędowego. 

1. Kontroluj zużycie łańcucha między ogniwami. Przesuwaj ręką łańcuch. Pionowa 

szczelina powinna znajdować się w przedziale 1/4-1/2 cala. 

UWAGA 

Zużyty łańcuch prowadzić może do dalszych 

uszkodzeń układu napędowego. 

2. Kontroluj łańcuch i elementy napędowe pod kątem: 

uszkodzeń samego łańcucha, rolek, napinaczy, pęknięć lub innych nietypowych anomalii. 

Jeżeli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia należy niezwłocznie wymienić uszkodzony 

element na nowy wolny od wad.  

Pamiętaj o prawidłowym i okresowym smarowaniu Ruchomych elementów – smarowanie 

zapobiega tworzeniu się rdzawych osadów na elementach napędowych.  

Procedura naprawcza / wymiana łańcucha została szczegółowo opisana w niniejszej 

obsłudze. 

 

3. Jeżeli zauważysz, że łańcuch zaczyna się ślizgać należy wymienić go wraz z 

odpowiednymi zębatkami. Nie czekaj aż powstaną większe uszkodzenia układu 

przenoszenia napędu. 

4. Kontroluj stan zębatek. Na następnej stronie przedstawiamy rysunek prezentujący możliwe 

zużycie zębatek napędowych. 
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Podstawowe procedury serwisowe 

Kontrola łańcucha (kont.) 

W celu określenia okresu wymiany zębatek patrz na rysunek po prawej. Nigdy nie zakładaj 

nowego łańcucha na stare zębatki. 

UWAGA 

Nie używaj nowego łańcucha 

na starej zębatce. 

wymiana 

OK 

Wymiana łańcucha, czyszczenie & wymiana 

wymiana 

W przypadku gdy użytkujesz pojazd w ciężkich warunkach, należy przed nałożeniem smaru 

porządnie wyczyścić łańcuch i układ napędowy. W celu wymiany i oczyszczenia łańcucha 

postępuj zgodnie z instrukcją poniżej. 
1. Usuń zabezpieczenie łańcucha (1). Nie 

wyginaj lub zaginaj zabezpieczenia. 

Zdejmij łańcuch. 

2. Wyczyść łańcuch w niepalnej substancji a 

następnie pozwól mu wyschnąć. 

3. Skontroluj łańcuch czy nie posiada 

uszkodzeń, luźnych oczek lub innych 

anomalii. 

4. Skontroluj zębatkę czy nie posiada 

uszkodzeń. 

 

5. W celu założenia łańcucha należy go przełożyć przez zębatkę, i drugi koniec zbliżyć do 

nałożonej części tak bardzo jak tylko to możliwe. Następnie wsunąć bolec zabezpieczający i 

założyć zawleczkę. Pamiętaj o kierunku kręcenia się silnika a co za tym idzie łańcucha. 

 

6. Przesmaruj łańcuch. 

7. Bolec zabezpieczający tzw. zawleczka to najsłabsze ogniwo łańcucha. Pamiętaj, że w 

każdym momencie możesz wymienić zawleczkę na nową. Dodatkowo radzimy wymieniać 

zawleczkę podczas wymiany łańcucha. 
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Podstawowe procedury serwisowe 

Regulacja łańcucha napędowego 

Regulacja ta wymaga użycia obu z łańcuchów. W celu, by pojazd pracował ciszej i bardzie 

kulturalnie przedstawimy Ci sposób regulacji i kontroli łańcucha. Pamiętaj że prawidłowo 

pracujący łańcuch wydłuża żywotność wielu elementów silnika pojazdu. 

W celu regulacji napędu postępuj w następujący sposób: 

1. Podnieś tył pojazdu i oprzyj go tak, by koła były w powietrzu i swobodnie mogły się 

obracać. 

2. Usuń osłonę silnika. 

Regulacja wewnętrznego łańcucha: 

1. Znajdź cztery śruby mocujące wałek i je poluzuj. 

2. Przesuń osłonę o ¼ lub ½ obrotu tak, aż  

zobaczysz naciąg 

Wewnętrznego łańcucha. Naciągnij łańcuch 

3. Dokręć śruby mocujące (15-18 ft-lbs). 

Regulacja zewnętrznego łańcucha: 

1. Poluzuj 4 śruby przy silniku (dwie z przodu 

dwie z tyłu). 

2. Zlokalizuj obie śruby mocujące na tyle płyty montażowej. 

Poluzuj ja, ciągnij łańcuch a następnie je ponownie  

dociągnij.   

3. Dokręć śruby mocowania silnika15-18 ft-lbs. 

Po zakończonej kontroli / regulacji łańcucha 

sprawdź, czy odpowiednio dokręcone zostały 

wszystkie śruby. 
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Podstawowe procedury serwisowe 

Smarowanie łańcucha napędowego 

Prawidłowe smarowanie łańcucha jest 

niezbędne do utrzymania prawidłowej 

żywotność układu napędowego pojazdu. 

Zdejmij pokrywę silnika i osłonę łańcucha. 

Unieś tył gokarta i upewnij się że koła obracają 

się swobodnie. W razie konieczności umieść 

pojazd na odpowiednich podporach. 

Gdy pojazd jest uniesiony obracaj powoli tylne 

koła i spryskaj smarem łańcuch. Smaruj łańcuch 

przed każdą jazdą - pozwoli to osiągnąć 

maksymalną żywotność układu napędowego.  
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Rozwiązywanie problemów 

Silnik się uruchamia się lub uruchamia się z trudem 

1. Kontrola gaźnika – upewnij się, że paliwo dociera do gaźnika. 

W gaźniku znajduje się paliwo? 

Nie - zatkany zawór / układ paliwowy 

 - zanieczyszczony lub zamknięty zawór paliwowy 

- nierównomierny przepływ paliwa 

                      Tak                  - patrz krok 2 

2. Kontrola świecy zapłonowej – wykręć świecę i dokonaj kontroli. 

Świeca zapłonowa jest w odpowiednim stanie? 

Nie  - zalany silnik / gaźnik 

 - zamknięty zawór 

ssania 

 - otwarty zawór 

gaźnika 

  - brudny lub zanieczyszczony filtr powietrza 

 - zużyte pierścienie (wymiana silnika) 

Tak - patrz krok 3 
3. Kontrola świecy zapłonowej –wykręć świecę, nałóż fajkę, zbliż siwieće do metalowego 

element pojazdu I uruchom rozrusznik. W przypadku gdy świeca jest OK zauważysz błękitną 

iskrę przeskakującą między świecą a metalowym elementem. Uszkodzona świeca nie uruchomi 

pojazdu. Nie dotykaj świecy podczas uruchamiania silnika. Niebezpieczeństwo 

porażenia prądem. 

Iskra? 

Nie             -    zanieczyszczona lub uszkodzona świeca zapłonowa 

- złamany lub uszkodzony przewód zasilający świecę 

- zepsuty lub zwarty iskrownik 

- zepsuty przełącznik wyłącznika silnika 

- luźne lub skorodowane połączenia eklektyczne (oczyść połączenia 

elektryczne) 

Tak              -    patrz krok 4 

4. Rozruch silnika – Uruchom silnik wedle normalnej procedury. 

Silnik się uruchamia ale gaśnie po uruchomieniu? 

Tak             -     niepoprawnie działanie ssania 

- zanieczyszczony i nieprawidłowo wyregulowany gaźnik 

- uszkodzony kolektor dolotowy 

- niepoprawny kąt zapłonu 

- zanieczyszczone paliwo 
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Rozwiązywanie problemów 

Słaba moc silnika 

1. Kontrola układu napędowego – Unieś pojazd i zakręć ręką kołem. 

Koło obraca się swobodnie? 

Nie -    hamulec blokuje 

- uszkodzona felga 

- uszkodzona ośka 

Tak -    patrz krok 2 

2. Kontrola ciśnienia powietrza w oponach – skontroluj ciśnienie powietrza w ogumieniu. 

Ciśnienie powietrza w porządku? (10-15 PSI) 

Nie -    skontroluj zawór (wentyl) 

- uszkodzona opona 

Tak -    patrz krok 3 

3. Kontrola kondycji silnika – pojazd przyspiesza poprawnie. 

Pojazd zwiększa poprawnie prędkość? 

Nie -    zanieczyszczony filtr powietrza 

-    zanieczyszczony filtr paliwa 

-    zanieczyszczony / uszkodzony układ 

wydechowy 

- zamknięty zawór ssania 

- zablokowany zawór ssania 

- skontroluj pedał gazu, ustaw prędkość biegu jałowego 

Tak -    patrz krok 4 

4. Kontrola świecy zapłonowej – wykręć świecę i sprawdź jak wygląda. 

Świeca jest w stanie normalnym / nienagannym? 

Nie -    świeca nie była serwisowana okresowo 

- sprawdź zakres temperaturowy świecy 

- świeca uszkodzona 

Tak -    patrz krok 5 

5. Kontrola oleju – sprawdź poziom i stan oleju. 

Poprawny poziom i stan oleju? 

Nie - za wysoki poziom oleju 

 - za niski poziom oleju 

 -  zanieczyszczony olej 

Tak -        patrz krok 6 

6. Kontrola gaźnika – kontrola dysz gaźnika. 

Gaźnik był zatkany i zanieczyszczony? 

Nie -     patrz krok 7 

Tak -     gaźnik nie był kontrolowany okresowo 

-  zanieczyszczone paliwo 

7. Kontrola przegrzewającego się silnika – Sprawdź czy silnik się nie przegrzewa. 

Silnik się przegrzewa? 

Nie -       patrz krok 8 

Tak              -       nadmierne gromadzenie się osadu w komorze spalania 

-    skontroluj rodzaj paliwa 

-        skontroluj sprzęgło 

-    skontroluj mieszankę paliwa 
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Rozwiązywanie problemów 

Słaba moc silnika (kont.) 

8. Kontrola stanu silnika – przyspiesz gwałtownie i utrzymuj 

wysoką prędkość. 

Silnik wydaje stuki? 

Tak – kolizja tłoka z zaworami (wymiana silnika) 

- nieprawidłowe paliwo (octane rating) 

- zła mieszanka 

- osad w gaźniku 

Słaba moc na niskich obrotach 

1. Kontrola kolektora dolotowego - Sprawdzić kolektor dolotowy pod kątem nieszczelności 

2. Czy jest jakaś nieszczelność na kolektorze? 

Nie             -    patrz krok 2 

Tak             -    poluzuj śruby gaźnika 

                   -    uszkodzona izolacja 

       -    uszkodzona uszczelka kolektora dolotowego 

       -    pęknięty lub uszkodzony kolektor dolotowy / rura 

 

Jeśli  "Tak" 

3. Kontrola świecy zapłonowej –wykręć świecę, nałóż fajkę, zbliż śiecę do metalowego 

element pojazdu I uruchom rozrusznik. W przypadku gdy świeca jest OK zauważysz błękitną 

iskrę przeskakującą między świecą a metalowym elementem. Uszkodzona świeca nie uruchomi 

pojazdu. 

Nie dotykaj świecy podczas uruchamiania silnika. Niebezpieczeństwo 

porażenia prądem !! 

Jest dobra iskra? 

Nie              -    stara lub uszkodzona świeca zapłonowa 

- uszkodzona fajka świecy zapłonowej 

- uszkodzony lub zwarty iskrownik 

- uszkodzony przełącznik wyłącznika silnika na kierownicy 

- poluzowane kable zasilania elektrycznego (sprawdź i oczyść układ 

elektryczny) 

Tak 
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Rozwiązywanie problemów 

Słaba moc na wysokich obrotach 

 

1. Sprawdź instalacje paliwową – Odłącz przewód paliwowy od gaźnika. 

Paliwo wycieka z przewodu? 

Nie - zablokowany układ paliwowy / filtr paliwa 

- sprawdź zawór 

Tak             - patrz krok 2 

2. Kontrola gaźnika – Zdemontuj gaźnik i sprawdź czy nie jest zatkany. 

Gaźnik był zatkany / zanieczyszczony? 

Nie  

Tak – Gaźnik nie był okresowo serwisownany , zanieczyszczone paliwo. 

Trudności w sterowaniu 

Ciężko działający układ kierowniczy 

-    kontrola drążków kierowniczych 

Chwiejące się koło podczas jazdy 

- nadmierny luz łożyska koła 

- uszkodzona felga 

- nieprawidłowo zainstalowana piasta 

- wyprostuj felgę 

Pojazd ściąga podczas jazdy 

- uszkodzona ośka 

- uszkodzone koło 
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Rozwiązywanie problemów nieoczekiwanych 

Informacje ogólne 

W przypadku napotkania jakichkolwiek problemów podczas jazdy, pierwszą rzeczą jaką należy 

zrobić, to zatrzymać w bezpieczny sposób pojazd. Jeśli masz przebitą oponę, słyszysz 

niepokojące stuki z silnika lub zauważysz innego rodzaju anomalie należy zatrzymać pojazd. 

Kontynuowanie jazdy może uszkodzić pojazd bardziej a co gorsza stwarza dla Ciebie, jako 

użytkownika duże zagrożenie. 

Zatrzymaj pojazd i oceń stan problemu / uszkodzenia. Rozsądnie podejdź do identyfikacji 

problemu. Możliwe jest, że na trasie nie będzie możliwości naprawienia pojazdu. Szukaj pomocy 

u odpowiednich osób. 

Gdy pojawiający się problem jest bardziej poważny niżby się mogło wydawać, lub nie masz 

odpowiednich narzędzi, materiałów eksploatacyjnych i umiejętności potrzebnych do naprawy 

pojazdu, należy w bezpieczny sposób odtransportować pojazd typu gokart do bazy / serwisu. W 

zależności od odległości od bazy / serwisu masz wiele możliwości odtransportowania pojazdu. 

Nie ma znaczenia z jakim problemem masz do czynienia, zawsze postępuj w następujący sposób: 

1. Bezpieczeństwo ponad wszystko. 

2. Jeżeli problem nie jest duży i posiadasz odpowiednie narzędzia i wiedzę to możesz doraźnie 

naprawić pojazd. 

3. Jeżeli nie jesteś w stanie dokonać naprawy nie kontynuuj jazdy – niebezpieczeństwo wypadku 

i narażenia zdrowia. 

Postępowanie w przypadku niemożności uruchomienia silnika. 

Gdy silnik nie daje się uruchomić 

W przypadku gdy silnik nie wydawał przed zgaśnięciem niepokojących ucho dźwięków i ręczny 

starter działa normalnie, to problem może być czysto mechaniczny. 

Skontroluj poziom paliwa: 

1. Upewnij się że mam odpowiednią ilość paliwa a zawór na przewodzie paliwowym jest w poz.  

"ON". 

2. Przekręć zawór paliwowy do poz. “OFF”, odłącz przewód od gaźnika, przestaw zawór na 

“ON” i zobacz czy wylewa się z przewodu paliwo. Jeśli nie to oznacza że zatkany jest 

przewód paliwowy lub uszkodzony jest zawór paliwowy. 

3. Podłącz ponownie zasilanie gaźnika w paliwo. 

Uwaga na iskrę ze świecy zapłonowej !  Iskra i rozlane paliwo mogą 

doprowadzić do eksplozji. Uwaga na opary paliwa ! 

W przypadku gdy układ paliwowy nie wskazuje na defekt, problem związany z uruchomieniem 

leżeć może w układzie elektrycznym. 

1. Sprawdź “fajkę”. Upewnij się że nie jest luźna ani odpięta od świecy. 

2. Zdejmij i nałóż ponownie fajkę na świece zapłonową. Sprawdź czy jest iskra. 

3. Jeśli nie ma iskry to oznacza, że problem może leżeć gdzie indziej. 

Jeśli nie możesz zidentyfikować problem odprowadź pojazd do serwisu i zleć naprawę 

wyspecjalizowanemu personelowi. 
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Naprawa doraźna 

Przebita opona 

W jaki sposób naprawisz przebitą / uszkodzoną oponę zależy tylko i wyłącznie od Ciebie i od 

posiadanych narzędzi. W przypadku niewielkich uszkodzeń proponujemy 2 drogi 

postępowania: 

1. Użyj zestawu naprawczego w sprayu. Pozwala on doraźnie naprawić oponę bez konieczności 

jej zdejmowania. 

2. Użyj zestawu naprawczego typu standard. Wymaga on niestety odkręcenia koła i zdjęcia 

opony. Naprawa taka wymaga posiadania odpowiedniego rodzaju narzędzi. 

W przypadku, gdy opona uszkodzona jest w taki sposób, że naprawa jej jest niemożliwa, to 

należy ją wymienić na nową. 

W przypadku, gdy niemożliwe jest naprawienie opony to należy pojazd odstawić do warsztatu 

I zlecić naprawę przeszkolonemu personelowi.  

Uwaga : nienapompowana opona może spaść z felgi i dostać się między ramę pojazdu a felgę 

co doprowadzić może do poważnego w skutkach wypadku / kolizji. 

Podczas wypadku 

Ochrona osób poszkodowanych w wypadku jest najważniejszą rzeczą o którą trzeba zadbać po 

wszelkiego rodzaju kolizjach / wypadkach. Jeśli doszło do wypadku zadbaj o porządek, wezwij 

pomoc i kontynuuj wyścig dopiero wtedy, gdy będziesz pewien, że udzielona została rannym 

uczestnikom fachowa pomoc. Nie używaj uszkodzonego pojazdu. Nie używaj pojazdu jeśli 

jesteś ranny. 

Jeśli jesteś pewien, że nie odniosłeś obrażeń skontroluj pojazd pod kątem uszkodzeń 

mechanicznych. Sprawdź najważniejsze śruby, nakrętki i połączenia oraz istotne dla 

bezpieczeństwa pojazdu elementy. W przypadku, gdy uszkodzenia pojazdu nie pozwalają na 

kontynuację wyścigu należy pojazd w bezpieczny sposób odtransportować do bazy. 

Niekiedy dochodzi do niewidocznych gołym okiem uszkodzeń. Po każdej kolizji należy bardzo 

dokonać bardzo dokładnej inspekcji pojazdu. 

W razie awarii 

Podczas jazdy po kamieniach, błocie może dojść do uszkodzenia elementów pojazdu takich jak 

łańcuch, przewody hamulcowe, linka gazu lub innych istotnych dla pojazdu elementów. Istnieje 

możliwość przeprowadzenia doraźnej naprawy pojazdu, ale pamiętaj o tym, że w ten oto sposób 

naprawiony pojazd nie jest w 100 % sprawny. 

1. Łańcuch nałożyć można ponownie poprzez zwolnienie naciągu głównego, nałożenie 

łańcucha oraz ponowne naciągnięcie naciągu głównego. W przypadku gdy łańcuch ulegnie 

zerwaniu należy go wymienić na nowy, wolny od wad. 

2. W przypadku gdy uszkodzeniu ulegnie linka gazu nie należy kontynuować jazdy. Jazda 

pojazdem z uszkodzonym przyspiesznikiem jest bardzo niebezpieczna i grozi wypadkiem. 

Nie dokonuj napraw jeśli nie zostałeś pod tym kątem przeszkolony. 
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Oświadczenie dotyczące kontroli emisji spalin 

Twoje prawa i obowiązki 

Prezentowany pojazd off-road skonstruowany został tak, by spełniać standardy emisyjne przez 

okres 5 lat lub 10 000 km ( w zależności co nastąpi pierwsze). 

Przed przystąpieniem do kontroli jakości spalin konieczne może być przeprowadzenie regulacji 

gaźnika, wtrysku paliwa, katalizatora lub innych elementów zasilających pojazd. 

Informacja dotycząca gwarancji kontroli emisji spalin. 

Uwaga! 

Obowiązki właściciela pojazdu 

Jako właściciel pojazdu jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wymienionego w instrukcji 

serwisowej interwału serwisowego. 

Naprawy gwarancyjne powinny być wykonane w okresie czasu nie dłuższym niż 30 dni. 

W przypadku, gdy używasz pojazdu podczas wszelkiego rodzaju zawodów sportowych, 

automatycznie zrzekasz się praw gwarancyjnych. 

Twoje prawa i obowiązki 

A. Pojazd jest zaprojektowany, zbudowany i wyposażony w taki sposób, aby spełniać w 

momencie pierwotnego zakupu detalicznego wszystkie w danym momencie obowiązujące 

Agencji Ochrony Środowiska; oraz 

B. jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych, które powodują, iż taki pojazd nie jest 

zgodne z obowiązującymi przepisami narzucanymi przez Agencję Ochrony Środowiska.. 
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Oświadczenie dotyczące emisji 

Twoje prawa i obowiązki (kont.) 

II. ograniczenia systemu kontroli spalin nie pokrywają szkód powstałych w skutek: 

A. wymiany i zamiany elementów pojazdu po 

(a.l) wypadku 

(a.2) nadużyciach 

(a.3) nieprawidłowych napraw lub serwisu 

(a.4) wyścigach ulicznych 

B. nie zachowania kontroli, wymiany części lub nieprawidłowego serwisu i napraw 

określonych w niniejszej instrukcji. 

C. Nieposiadania wmontowanego w pojeździe licznika kilometrów, bez którego to nie 

możnością jest prawidłowe odczytanie przebiegu pojazdu. 

III. Podstawa prawna. Niniejsza gwarancja daje Ci prawo do pełnego korzystania z praw 

konsumenckich związanych z nabyciem pojazdu. 

IV. Informacja dodatkowa. Stosować wolno tylko i wyłącznie dopuszczone przez producenta 

części zamienne. Właściciel pojazdu odpowiedzialny jest za stan pojazdu i za terminowe 

przeprowadzanie prac serwisowych. Okresowe kontrole pojazdu przeprowadzać można samemu 

lub w punktach serwisowych. Okres objęty gwarancją rozpoczyna się z dniem dostarczenia 

pojazdu do odbiorcy. 
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