


 
 
 
 
 
 

  WPROWADZENIE: 

 
Pragniemy podziękować Państwu za zakup pojazdu naszej marki. 
Dzięki swojej zwartej konstrukcji, nowoczesnej technologii produkcyjnej motorower 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 Autoryzowanym Centrum 
Serwisowym. 
 
Pamiętaj, korzystając z motoroweru 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 podpórkach.. 
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. 

. 



IDENTYFIKACJA 
 

Numer ramy oraz numer silnika są potrzebne do rejestracji pojazdu oraz do zachowania gwarancji.  
Numery te należy zapisać: 

1. Numer seryjny ramy:  ___________________________ 

2. Numer seryjny silnika: ___________________________ 
 
 
 
 
 
 

3. Numer silnika 
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1 . Numer ramy  2.Tabliczka znamionowa 
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CODZIENNE CZYNNOŚCI SERWISOWE
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Element do sprawdzenia  Punkty do sprawdzenia 
Olej silnikowy Czy poziom oleju jest prawidłowy? (1 .OL) 
Paliwo Czy poziom paliwa jest wystarczający? (nie mieszać z olejem) 

Układ 
hamulcowy 

Koło przednie 
Czy hamulec przedni jest w dobrym stanie? (Zakres luzu hamulca w 
przedziale 20-30 mm) 

Koło tylne Czy hamulec tylny jest w dobrym stanie? (Zakres luzu hamulca jest w 
przedziale 10-20 mm) 

Sprzęgło Czy sprzęgło jest w dobrym stanie? (Zakres luzu sprzęgła w zakresie 
10-20mm) 

Łańcuch Czy łańcuch jest prawidłowo napięty? 

Akumulator 
Czy poziom płynu w akumulatorze mieści się w prawidłowym 
przedziale? 

Opony Koło przednie Czy ciśnienie w oponie jest prawidłowe? (175 kpa) 
Koło tylne Czy ciśnienie w oponie jest prawidłowe ? (225 kpa) 

Kierownica Czy kierownica obraca się płynnie? 
Przełączniki, lusterka Czy przełączniki działają prawidłowo? 

Czy jasność kierunkowskazów jest prawidłowa? 
Czy lusterka ustawione są prawidłowo? 

Główne komponenty 
Czy śruby są prawidłowo dokręcone? 



TABELA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH 

Kolejność Pozycja Nowy pojazd 
300/1500 

km 

Przeglądy okresowe 

Co 
miesiąc 

Co 3 
miesiące 

Co pół 
roku Co roku 

1 Olej silnikowy R (300km) Zmieniać olej co 1500 km 
2 Układ hamulcowy I I    
3 Dźwignia hamulca 

przedniego/tylnego  
I     

4 Sprzęgło I  I   

5 Światła / osprzęt elektryczny / 
wskaźniki I I    

6 
Łożyska kierownicy i stabilizacja  

I  I   

7 Układ paliwowy I   I  
8 Filtr paliwa I   I R 
9 Linka gazu I I    
10 Gaźnik I  C I  
11 Filtr powietrza I  I  R 
12 Świeca I  I   
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13 Zapłon I     
14 Akumulator I     
15 Regulacja zaworu I   I  
16 Filtr oleju C   C  
17 Filtr odśrodkowy     C 
18 Łańcuch i układ napędowy I/L I/L    
19 Amortyzator przedni     R 
20 Zawieszenie przód / tył I   I  

21 Podpórka wraz ze sprężyną I   I  

22 Opony I I    
23 Wszystkie śruby / mocowania 

connectors 
I I    

Powyższa tabela dotyczy przebiegów w przedziale 1000-1500 km miesięcznie. 
I - inspekcja, czyszczenie, regulacja lub wymiana (w razie konieczności) 
R - wymiana,  
C - czyszczenie,  
L - smarowanie 
 
UWAGA:  
Jeśli pojazd użytkowany jest w szczególnie trudnych warunkach należy 
czyścić filtr powietrza z większą regularnością.  
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INSTRUKCJA OBSŁUGI

☆  Przełącznik rozrusznika 
 
OFF  obwód jest zamknięty, silnik nie może zostać 
uruchomiony, można wyjąć kluczyk. 
 
ON obwód jest załączony, silnik może zostać 
uruchomiony, kluczyka nie da się wyjąć. 

 

☆Bezpieczeństwo pojazdu i blokada antykradzieżowa 
 

Przekręć kierownicę W lewo, następnie włóż 
kluczyk do stacyjki, przekręć zgodnie ze wskazówkami 
zegara, kolumna kierownicy jest teraz zablokowana. 
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☆  Prędkościomierz 
 

Prędkość pojazdu podawana jest w km/h 
 

☆  Obrotomierz 
 

Obroty silnika podawane są w obr./min. 
 

1. Licznik przebiegu: wskazuje całkowity przebieg pojazdu. 
2. Lewy kierunkowskaz: po włączeniu kierunkowskazu zapali się lampka. 
3. Prawy kierunkowskaz: po włączeniu kierunkowskazu zapali się lampka. 
4. Kontrolka świateł drogowych: zapali się gdy włączone zostaną światła drogowe. 
5. Kontrolka biegu jałowego: zapali się gdy załączony zostanie bieg jałowy. 
6. Wskaźnik biegu: informuje o obecnie załączonym biegu. 
A. Pole czerwone: nie należy długo utrzymywać obrotów silnika w przedziale 

czerwonego pola (może to skutkować uszkodzeniem silnika) 
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PRĘDKOŚCIOMIERZ OBROTOMIERZ
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☆Przełącznik paliwa 
 
  

                Przełącznik paliwa znajduje się pod lewą stroną baku paliwa. 
     
 

Odcięcie dopływu paliwa  
Dopływ paliwa otwarty 
Rezerwa (należy niezwłocznie uzupełnić paliwo) 

 
UWAGA: 
1. Wyłącznie tankować benzynę bezołowiową 95 oktan.. 
Po napełnieniu baku należy przekręcić przełącznik do pozycji 
po wyczerpaniu paliwa należy przekręcić przełącznik do pozycji 

 . Pojazd może pracować przez pewien czas gdy przełącznik 
jest w pozycji.  

 

UWAGA: 
Rezerwa to ok. 2 litry paliwa. Należy niezwłocznie uzupełnić paliwo.  
Jeśli chcesz zdemontować bak to należy przekręcić przełącznik do pozycji 
zamknięcia kranika  , w ten sposób zapobiega się wylaniu paliwa z baku.  
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☆Przełączniki prawej manetki  
 
1.Przycisk rozrusznika. Wciśnij aby uruchomić silnik. 
2.Przełącznik kierunkowskazów. Wciśnij przełącznik aby 
włączyć kierunkowskaz. 
3.Przełącznik świateł mijania 
Ustaw w pozycji , światła przednie, światła tylne, 
podświetlenie zegarów włączone. 
 
☆Przełączniki lewej manetki 
 
1.Przycisk klaksonu 
Wciśnij  aby uruchomić klakson. 
2.Przełącznik kierunkowskazów. Wciśnij przełącznik aby 
włączyć kierunkowskaz. 
3. Wciskając przycisk można włączyć lub wyłączyć światła 
mijania/ drogowe. 
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UWAGA: 
Pamiętaj o włączeniu kierunkowskazu przed rozpoczęciem manewru zmiany 
kierunku jazdy oraz o wyłączeniu kierunkowskazu po zakończeniu manewru. 

☆Przycisk rozrusznika, jak stopniowo zwiększać prędkość jazdy 
 
Przycisk rozrusznika (pozwala na łatwe uruchomienie silnika.) 
1 .Przycisk ten uruchamia silnik. 
2. Przed uruchomieniem silnika należy sprawdzić czy załączony jest bieg jałowy. 
Jeśli tak – wciśnij przycisk rozrusznika, silnik zostanie uruchomiony. 
Jeśli nie – nie można uruchomić silnika, należy najpierw załączyć bieg jałowy. 
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3.Nie należy trzymać wciśniętego przycisku rozrusznika dłużej niż 5 sekund. 
4.Przed uruchomieniem silnika należ sprawdzić czy przycisk silnik stop jest w 
pozycji   
 
☆Sposób stopniowego zwiększania prędkości jazdy: 
 
Podczas jazdy, zredukuj bieg o jeden w dół, następnie zwiększ prędkość. 

Z 5-ego biegu na 4-ty Poniżej 70 km/h 

Z 4-tego biegu na 3-ci Poniżej 50 km/h 

Z 3-ego biegu na 2-gi Poniżej 30 km/h 

Z 2-ego biegu na 1-szy Poniżej 20 km/h 

UWAGA:  
Nie należy przekraczać dozwolonej prędkości. Zbyt długotrwałe 
przyśpieszanie może powodować uszkodzenie silnika a zarazem pojazdu. 
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Rys. 2 

 

☆Uruchomienie silnika 
 
1. Przed uruchomieniem silnika należy sprawdzić poziom 
paliwa oraz oleju. Silnika nie wolno uruchamiać w 
zamkniętych przestrzeniach. 
2. Ustaw przełącznik paliwa do pozycji  (rys. 1) 
3. Włóż kluczyk do stacyjki, następnie przekręć do 
pozycji “on” (aby załączyć układ elektryczny pojazdu) 
4. Ustaw dźwignię gaźnika do pozycji zamkniętej 
“A” (rys. 2) 
5. Przekręć manetkę  gazu do pozycji 1/8-1/4, i 
nastąp energicznie na dźwignię rozrusznika aby 
uruchomić silnik, gdy silnik zostanie uruchomiony 
przekręć dźwignię gaźnika do pozycji pół-zamkniętej 
“B” 
6. Poczekaj 2-3 minuty aż silnik się rozgrzeje – 
następnie ustaw dźwignię w pozycji otwartej. “C” . 
7. Nie przyśpieszaj gwałtownie tuż po uruchomieniu silnika.  
 
UWAGA: 
Gwałtowne przyśpieszanie zwiększa zużycie paliwa oraz zmniejsza 
żywotność silnika. 

 

 

Rys. 1 
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URUCHOMIENIE SILNIKA I ROZPOCZĘCIE JAZDY    



☆  Rozpoczęcie jazdy 
 

1. Przed ruszeniem sprawdź stan hamulców oraz 
 opon. 

2. Dostosuj wybrany bieg do prędkości jazdy zgodnie 
z wykresem po prawej. 

3. Na początku zaleca się jazdę na niższym biegu. 
4. Przez pierwsze 1500 km przebiegu nie należy przekraczać 

prędkości 60 km/h oraz obrotów 6000 obr./min. Pozwoli to 
przedłużyć czas bezawaryjnej eksploatacji pojazdu. 

 

zamknięte

otwarte

Prędkość 

1 bieg

2 bieg
3 bieg
4 bieg
5 bieg 
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INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNI BIEGÓW 
 

Biegi zmieniane są lewą nogą. Skrzynia biegów posiada cztery lub pięć 
przełożeń. Podczas jazdy w dużym ruchu lub podczas jazdy pod górę należy w 
porę redukować bieg aby dostosować moc silnika do sytuacji na drodze.  

Podczas jazdy z góry należy hamować biegami aby nie dopuścić do 
przeciążenia układu hamulcowego 
. 5-ty bieg 4-ty bieg Poniżej 70 km/h 

4-ty bieg 3-ci bieg Poniżej 50 km/h 
3-ci bieg – 2-gi bieg Poniżej 30 km/h 
2-gi bieg 1-szy bieg Poniżej 20 km/h 

UWAGA: 
Aby zmienić bieg najpierw zaciągnij dźwignię sprzęgła i ustaw bieg za 
pomocą pedału znajdującego się z lewej strony pojazdu, następnie 
stopniowo zwolnij sprzęgło. 
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☆  Jazda pod górę 
 
Przed rozpoczęciem jazdy pod górę należy zredukować bieg aby pojazd miał 
dostateczną ilość mocy potrzebną do pokonania wzniesienia. 
 
☆  Jazda z góry 
 
Jadąc delikatnie w dół można kontrolować prędkość pojazdu hamulcami lecz w 
przypadku jazdy z dużego wzniesienia konieczne jest wykorzystanie siły 
hamującej skrzyni biegów.  
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JAZDA PO WZNIESIENIACH 



 ☆Sprawdzanie poziomu oleju 
 
Prawidłowy poziom oraz stan oleju są warunkiem prawidłowej pracy silnika. 
Poziom oleju silnikowego sprawdza się następująco: 
(1) Ustaw pojazd na płaskim podłożu 
(2) Wyciągnij bagnet i oczyść go 
(3) Włóż bagnet do silnika i wyjmij raz jeszcze aby  

zobaczyć aktualny poziom oleju. 
 

☆  Uzupełnianie poziomu oleju 
 
Jeśli poziom oleju jest zbyt niski poniżej 
BDC, należy sprawdzić przyczynę jego 
ubytku (np. wyciek) oraz uzupełnić poziom 
oleju do właściwego poziomu TDC. 

 

Oil letout Bolt

oil level plug

oil Riling Hole
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PODSTAWOWE CZYNNOŚCI SERWISOWE 



☆  Wymiana oleju 
 
1. Termin wymiany oleju: olej należy wymienić po pierwszych 300 km 

przebiegu nowego pojazdu oraz po każdych kolejnych 1500 km 
przebiegu. W przypadku użytkowania pojazdu w niskich temperaturach 
olej należy wymieniać częściej. 

2. Olej należy wymieniać gdy silnik jest rozgrzany. 
3. Wyjmij bagnet oraz odkręć zawór spustowy oleju aby spuścić olej z silnika. 
4. Zakręć zawór spustowy oleju i wlej między 0.9 a 1.0 litra oleju 10W-40/SF 

do znacznika TDC. Włóż bagnet, uruchom silnik i sprawdź czy olej nie 
wycieka. 

 
☆  Problemy z pojazdem 
 
Gdy pojazd ulegnie awarii należy sprawdzić następujące punkty: 
1. Czy w baku jest paliwo? Czy zawór paliwowy jest w pozycji "ON” ? 
2. Czy poziom oleju jest prawidłowy? 
3. Czy świeca jest poluzowana lub przewód wysokiego napięcia jest 

poluzowany? 
4. Czy akumulator jest w dobrym stanie? 
5. Czy bezpiecznik nie jest przepalony? 
6.   Czy awarii uległ układ hamulcowy? 
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☆  Układ wydechowy 
 
1  Należy przestrzegać harmonogramu przeglądów okresowych dotyczącego elementów 

układu wydechowego. 
2 Aby uniknąć przekraczania dopuszczalnych limitów hałasu nie należy na własną rękę 

wprowadzać zmian w układzie wydechowym. 
. 
☆  Regulacja gaźnika 
 
Jeśli gaźnik nie jest prawidłowo wyregulowany silnik 
nie będzie pracował prawidłowo. Regulację gaźnika 
przeprowadza się po 3 minutach pracy silnika. 
Reguluj śrubę biegu jałowego aż silnik pracować będzie 
na 1.400 obrotach ± 100 obr./min. 
Przekręć śrubę zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara 
aby zwiększyć obroty biegu jałowego i vice versa. 
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☆  Regulacja linki gazu: 
 
Prawidłowy zakres regulacji linki gazu to 5-10° 
Wyreguluj linkę za pomocą śruby regulującej. 

 
 
Sprawdź poniższe punkty: 
1. Czy manetkę gazu można przekręcić do 

 pozycji w pełni otwartej  
2. Czy linka gazu nie blokuje się podczas  

kręcenia kierownicą? 
3. Czy linka gazu nie jest splątana z  

innymi linkami / kablami? 

 

regulacja

kontra 
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☆  Regulacja filtra powietrza 
 
Jeśli filtr powietrza jest nadmiernie zabrudzony może to mieć negatywny wpływ 
na osiągi silnika, zwiększając zużycie paliwa. Filtr należy regularnie czyścić. 
1. Zdejmij pokrywę prawej strony. 
2. Odkręć pięć śrub mocujących  
i wyjmij filtr powietrza z obudowy. 
3. Umyj filtr mydlinami, wysusz i zanurz 
w czystym oleju silnikowym. 
Następnie ponownie zamontuj filtr. 

 

Filtr powietrza

22



☆Regulacja zaworu 
 
Nieprawidłowa regulacja zaworu może skutkować zwiększonym hałasem lub 
ograniczoną mocą. Należy regularnie regulować zawór. Zawór reguluje się gdy 
silnik jest schłodzony do temperatury otoczenia. 

 
śruba mocująca 

(2). Podczas regulacji 
przekręć wał o 360' 

(4). Po regulacji dokręć 
śrubę i sprawdź zawór. 

(1). (*T* zaznacz pozycję i sprawdź 
stopień dokręcenia 
. 

 (3). Regulacja zaworu. 
           0.08 mm (0.003 in) 

śruba regulująca 
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☆  Regulacja hamulca przedniego 
 
Prawidłowy zakres ruchu dźwigni hamulca mieści się w przedziale 20-30 mm. 
Zakres można regulować za pomocą śruby. Prawidłowa regulacja dźwigni 
hamulca jest niezwykle istotnym czynnikiem zapewniającym bezpieczeństwo 
jazdy. 

 

 
zwiększenie zmniejszenie 

nakrętka 
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☆  Regulacja hamulca tylnego 
 
1. Prawidłowy zakres ruchu dźwigni hamulca mieści się w przedziale 20-30 
mm. Należy regularnie sprawdzać prawidłowe funkcjonowanie dźwigni. 

 

Podczas regulacji, kręcąc śrubę w prawo zmniejsza się zakres ruchu i vice 
versa. 

nakrętka 
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☆  Regulacja sprzęgła 
 
Sprzęgło przekazuje moc z silnika na tylne koło. Nieprawidłowe funkcjonowanie 
sprzęgła może być przyczyna awarii skrzyni biegów lub problemów z utratą mocy 
silnika. 
Jeśli linka sprzęgła jest zbyt napięta lub zbyt luźna, należy ją niezwłocznie 
wyregulować zgodnie z rysunkiem.  

nakrętka kontrująca 

zmniejszanie

zwiększanie

regulacja
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☆  Regulacja łańcucha 
 
1 .Jeśli łańcuch jest użytkowany od 

dłuższego czasu możliwe jest, że 
pojawią się luzy. Napięcie łańcucha 
należy sprawdzać i regulować w razie 
konieczności.  

2. Napięcie łańcucha sprawdza się 
między dwoma zębatkami. Łańcuch 
nie   powinien ustępować więcej niż 
10~20 mm (rys.l) 

3. Aby wyregulować napięcie łańcucha 
należy poluzować śrubę na osi tylnej, 
a następnie za pomocą śrub 
regulujących ustawić prawidłowe 
napięcie łańcucha oraz ponownie 
dokręcić śrubę na osi (80-100 Nm) 
(rys.2) 

4. Aby chronić łańcuch należy go okresowo czyścić. 
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☆  Serwisowanie akumulatora 
 

Akumulator jest źródłem zasilania układu 
elektrycznego. Należy regularnie sprawdzać 
stan akumulatora. 
1. Elektrolit w akumulatorze ulega 

naturalnemu procesowi parowania. Należy 
regularnie sprawdzać jego stan. 

2. Aby sprawdzić stan elektrolitu należy 
zdjąć lewą pokrywę z pojazdu i sprawdzić 
poziom elektrolitu. 

3. Jeśli poziom elektrolitu jest poniżej 
minimum, należy otworzyć akumulator i 
dolać wody destylowanej. 

4.  W celu uniknięcia powstania korozji należy zabezpieczyć 
nakrętki smarem. 

5. Należy zawsze wietrzyć zawór akumulatora. 
6. Podczas prac z akumulatorem należy uważać aby nie zetknąć ze sobą kabli

zasilających aby nie powstało zwarcie. 
7. Jeśli elektrody są utlenione należy je obmyć ciepłą wodą. 
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☆  Regulacja świateł hamowania 
 

Przełącznik świateł hamowania znajduje się z prawej strony silnika. Światła 
reguluje się następująco: 
1. Sprawdź czy hamulce działają prawidłowo. 
2. Włącz przełącznik. 

3 . Wciśnij pedał hamulca. Światła powinny się zapalić. Jeśli zapalają się 
zbyt późno, przekręć śrubę regulującą w kierunku A. Jeśli zbyt wcześnie, 
przekręć śrubę w kierunku B. 
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☆Wymiana bezpiecznika 
 
1. Jeśli podczas jazdy nagle zgasną światła, możliwe że przepalił się 
bezpiecznik. 
2. Bezpiecznik należy wymieniać na nowy o takich samych parametrach. 
3. Zgodnie ze specyfikacją należy stosować bezpieczniki 15 A. 
 
☆ Sprawdzanie ciśnienia powietrza w oponach. 
 
1. Zbyt wysokie lub zbyt niskie ciśnienie w oponach ma negatywny wpływ na 

właściwości jezdne pojazdu. Poniżej znajduje się tabela z prawidłowymi 
wartościami ciśnienia w oponach. 

2. Ciśnienie należy sprawdzać odpowiednim urządzeniem pomiarowym. 

Jedna osoba (75kg) Przednie koło: 175 kpa > Tylne koło: 200 kpa 
Dwie osoby  
(maks. obciążenie) Przednie koło: 175 kpa > Tylne koło: 225 kpa 
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☆  Sprawdzanie stanu świecy 
 
1. Odłącz kabel wysokiego napięcia i kluczem odkręć świecę. 
2.Sprawdź czy świeca nie jest zabrudzona. 
3.Oczyść świecę i osusz. 
4.Sprawdź czy świeca jest prawidłowo wyregulowana 

0.6~0.7mm  
5.Świecę wkręć ręcznie, następnie dokręć 

¾ obrotu kluczem. 
 
 
☆  CDI – system elektrycznego zapłonu 
 
Dzięki systemowi CDI możliwe jest wykorzystanie układu 
elektrycznego pojazdu to uruchomienia silnika. 
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☆Zalety zapłonu CDI  
 
(1) . Zapłon natychmiastowy, niewymagający regulacji. 
(2) . Bezawaryjny, wodoszczelny, wstrząsoodporny. 
(3) . W krótkim czasie produkuje wysokie napięcie, co ogranicza zużycie 

świecy. 
(4) .Wspomaga ograniczanie zużycia paliwa, zwiększa moc, wyższa 

efektywność spalania 
. 

☆  Narzędzia 
 
Narzędzia potrzebne do utrzymywania 
pojazdu w należytym stanie 
znajdują się w schowku z lewej 
strony pojazdu. Po ich użyciu 
należy je niezwłocznie umieścić 
ponownie w schowku. 
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☆  Regulacja filtra oleju 
 
Pojazd jest wyposażony w metalową gazę filtrującą oraz 

filtr odśrodkowy, zapewniający czystość oleju oraz 
prawidłowe smarowanie silnika, co gwarantuje jego 
długą, bezawaryjną pracę. 

Flirt czyści się następująco. 
1. Przelej olej zgodnie z procedurą wymiany oleju. 
2. Zdejmij pedał zmiany biegów. 
3. Poluzuj śruby z lewej strony silnika, zdejmij 

uszczelkę. 
4. Poluzuj śruby mocujące filtr, wyczyść wnętrze filtra. 
5. Ponownie dokręć wszystkie odkręcane śruby. Jeśli 

uszczelka jest uszkodzona, wymień ją. 
6. Odkręć śrubę mocującą gazę z lewej strony silnika i 

oczyść gazę. 
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Sposób usuwania zabezpieczenia antykorozyjnego z nadwozia pojazdu 
 

Konieczne jest usunięcie zabezpieczenia antykorozyjnego z nadwozia przed 
rozpoczęciem użytkowania pojazdu. Zaleca się stosowanie mieszanki płynu do 
mycia oraz wody (40-50°C, stężenie 5%), następnie umycie pojazdu wodą, na 
koniec suszenie. 
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Wartość: Dane: 
Wymiary dł. x szer. x wys.(mm) 2090 x 720 x 1135 
Masa  108 kg 
Maksymalna ładowność  150 kg 
Maksymalna prędkość 45 km/h 
Zapłon CDI 
Silnik jednocylindrowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem 
Moc maksymalna 3.82 KM przy 9000 min-¹ 
Pojemność silnika 48 cm3 
Rozruch elektryczny / nożny 
Hamulce przód / tył tarczowe / bębnowe 
Koła przód / tył 2.50-17 / 2.75-17 
Skrzynia biegów 4 biegi 
Zbiornik paliwa 8.5 L 



 
  SCHEMAT ELEKTRYCZNY 
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