


 
SŁOWO WSTĘPNE 

 
 

Serdecznie dziękujemy za zakup pojazdu marki BENYCO. Instrukcja zawiera podstawowe dane, opisy, procedury 

obsługi, regulacje, konserwacje oraz rozwiązywanie problemów z pojazdem. Pomoże zapoznać się ze wszystkimi 

niezbędnymi informacjami, abyś mógł w pełni cieszyć się i korzystać z zakupionego pojazdu. Dokładne zrozumienie 

instrukcji oraz stosowanie się do jej zapisów zminimalizuje kłopoty i wydłuży żywotność pojazdu. Produkty naszej 

marki podlegają stałemu rozwojowi oraz poprawom – istnieje możliwość powstania drobnych różnić między 
zakupionym pojazdem a niniejszą instrukcją. 

 
Niniejsza instrukcja powinna być przechowywana wraz z pojazdem. W przypadku zbycia pojazdu zaleca się 

przekazanie niniejszej instrukcji nowemu właścicielowi. 

Niniejsza instrukcja zawiera najświeższe informacje dostępne w momencie jej publikacji. Producent zastrzega sobie 
prawo wprowadzania zmian w produkcie bez uprzedniego powiadomienia o ich zaistnieniu. 

Niniejsza instrukcja nie może być powielana lub kopiowana przez strony trzecie. 

Zdjęcia oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji mogą przedstawiać pojazd różniący się od zakupionego 
pojazdu. 

 



 

 
Witamy! 

Gratulujemy zakupu naszego najnowszego 
motocykla/motoroweru. Witamy w ogólnoświatowej 
rodzinie naszych klientów. Wszystkie nasze produkty 
znane są z wysokiej jakości. 

Aby zagwarantować bezpieczeństwo użytkowania 
pojazdu: 
• Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. 
• Należy stosować się do wszystkich procedur oraz 
zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji. 
• Należy zwracać szczególną uwagę na informacje 
dotyczące bezpieczeństwa użytkowania. 



 

 
Bezpieczeństwo - Porady 

Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Naszych 
produktów należy używać w sposób odpowiedzialny. 

Aby pomóc w podejmowaniu bezpiecznych decyzji 
spisaliśmy szereg procedur oraz przydatnych 
informacji. Informacje te przypominają o potencjalnych 
zagrożeniach. 

Oczywiście nie jest możliwe przewidzenie wszelkich 
niebezpieczeństw mogących się przytrafić podczas 
użytkowania pojazdu. Konieczne jest, więc 
zachowanie zdrowego rozsądku. 

Istotne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 
podawane są w różnej formie, np.: 
• Oznakowania na pojeździe. 
• Ostrzeżenia słowne: Uwaga, Ostrzeżenie, 
Niebezpieczeństwo. 

Niezastosowanie się do niniejszych zaleceń może 
skutkować poważnymi obrażeniami lub nawet 
śmiercią. 

Niezastosowanie się do niniejszych zaleceń może 
skutkować poważnymi obrażeniami lub nawet 
śmiercią. 

Niezastosowanie się do niniejszych zaleceń może 
skutkować poważnymi obrażeniami lub nawet 
śmiercią. 

Inne istotne informacje można 
uzyskać w niniejszej instrukcji. 
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Bezpieczeństwo 

Niniejsza sekcja zawiera istotne informacje o bezpieczeństwie 
użytkowania pojazdu. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią 
niniejszej sekcji:  

Zalecenia ....................................................................    str. 6 
Oznaczenia oraz rysunki .............................................. str. 9 
Przepisy bezpieczeństwa ............................................ str.14 
Przepisy ruchu drogowego ........................................... str.15 
Części zamienne oraz regulacja ................................. str. 19 
Wymiana ....................................................................   str. 20 



 

 
Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo 

W celu zachowania bezpieczeństwa jazdy należy 
stosować się do poniższych zaleceń: 
♦ Przeprowadzać okresowe czynności 

serwisowe zgodnie z zaleceniami niniejszej 
instrukcji. 

• Wyłączyć silnik. Nie zbliżać pojazdu do źródeł 
otwartego płomienia lub intensywnego ciepła 
podczas tankowania. 

• Nie należy uruchamiać silnika w zamkniętych 
lub niewentylowanych pomieszczeniach. 
Spaliny zawierają trujący tlenek węgla, który 
może powodować śmierć. 

  
Należy pamiętać o konieczności 
używania kasku. 

Noszenie kasku jak również innych elementów 
ochronnych stroju istotnie obniża ryzyko poniesienia 
poważnych obrażeń w wyniku wypadku drogowego. 
Należy używać wyłącznie sprzętu posiadającego 
właściwe atesty. 

Przed ruszeniem 
Należy mieć na uwadze własny stan fizyczny oraz 
psychiczny oraz nie prowadzić w stanie nietrzeźwym. 

Kierujący jak i pasażer muszą używać odpowiedniego 
sprzętu ochronnego. Pasażer winien przyjąć 
odpowiednią pozycję za kierującym, aby umożliwić mu 
bezpieczne prowadzenie pojazdu. Przez cały czas jazdy 
pasażer winien trzymać nogi na podpórkach. 

Należy powoli zapoznać się z 
charakterystyką pojazdu. 
Nawet, jeśli kierujący jest osobą doświadczoną, pierwsze 
jazdy nowym pojazdem należy wykonywać w miejscu 
pozwalającym na bezpieczne zapoznanie się z 
charakterystyką pojazdu. 

Należy zachować ostrożność! 
Należy nieustannie zwracać uwagę na innych 
uczestników ruchu. Nie należy stosować pojazdu do 
celów innych niż przewidzianych przez producenta.. 

Instrukcja O
bsługi 



 

 
Bezpieczeństwo 

Zachować dobra widoczność. 
Należy zachować dobra widoczność, np. poprzez 
używanie odzieży odblaskowej, używanie 
kierunkowskazów oraz w razie konieczności sygnału 
dźwiękowego. 
 
  Brawura jest zabroniona. 
Nie należy prowadzić pojazdu z prędkościami 
przekraczającymi dozwolone limity lub wykraczającymi 
poza umiejętności kierującego. Zmęczenie lub brak 
ruchu negatywnie wpływają na koncentrację podczas 
jazdy. 
Nie należy prowadzić pod wpływem 
alkoholu. 

Nie należy prowadzić pod wpływem alkoholu. Alkohol 
negatywnie wpływa na koncentrację oraz czas reakcji. 
Im większa konsumpcja alkoholu tym większy jego 
wpływ na stan kierowcy. 

Należy utrzymać pojazd w dobrym 
stanie technicznym 

Pojazd należy serwisować zgodnie z 
harmonogramem I zaleceniami. Nie należy 
wprowadzać zmian specyfikacji pojazdu, które 
mogłyby negatywnie wpłynąć na jego właściwości 
jezdne. 
 
 
W przypadku wypadku drogowego 
Bezpieczeństwo jest kwestią kluczową. W przypadku 
odniesienia obrażeń należy niezwłocznie podjąć 
kroki stosowne do ich zakresu. W przypadku 
wątpliwości należy niezwłocznie skontaktować się z 
właściwymi służbami ratowniczymi. 

Instrukcja O
bsługi 



 

 
Bezpieczeństwo 

Jeśli po wypadku decydujesz się na kontynuację jazdy 
należy uprzednio sprawdzić stan techniczny pojazdu. 
Jeśli pojazd działa prawidłowo można kontynuować 
jazdę. Sprawdź czy nie ma wycieku paliwa, czy 
mocowania, dźwignie, hamulce oraz opony nie są 
uszkodzone. Jazdę należy kontynuować z ograniczoną 
prędkością. Zaleca się zlecenia sprawdzenia pojazdu 
wykwalifikowanemu specjaliście. 

 

Niebezpieczeństwa związane z tlenkiem 
węgla 

Spaliny zawierają tlenek węgla, który jest 
bezwonnym, bezzapachowym oraz trującym gazem. 
Wdychanie tlenku węgla może skutkować utratą 
przytomności lub nawet śmiercią. 

Uruchamianie silnika w zamkniętym pomieszczeniu 
może zwiększać ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. 

Instrukcja O
bsługi 

Tlenek węgla jest gazem trującym. Wdychanie takiego 
gazu może powodować utratę przytomności lub nawet 
śmierć. Należy unikać sytuacji, w którym możliwe 
byłoby wdychanie tlenku węgla. 



 

 
Oznaczenia oraz Rysunki 

Oznaczenia oraz Rysunki 
Kolejne strony zawierają opisy znaczeń 
poszczególnych oznaczeń. Niektóre przypominają o 
potencjalnych niebezpieczeństwach mogących 
prowadzić do obrażeń. Inne zawierają istotne 
informacje dotyczące bezpieczeństwa. Nie należy 
usuwać oznaczeń z pojazdu. 

W przypadku zatarcia lub odpadnięcia oznaczenia 
należy je wymienić. Każde oznaczenie zawiera 
określony symbol. Obok znajduje się objaśnienie 
znaczeń poszczególnych symboli. 

Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją. 

Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją. Dla 
bezpieczeństwa należy skorzystać z oferty 
serwisowej autoryzowanej stacji obsługi. 

Niebezpieczeństwo (czerwone tło) 
Niezastosowanie się do niniejszych zaleceń 
może prowadzić do poważnych obrażeń a 
nawet śmierci. 

Ostrzeżenie (pomarańczowe tło) 
Niezastosowanie się do niniejszych zaleceń 
może prowadzić do poważnych obrażeń a 
nawet śmierci. 

Uwaga (żółte tło) 
Niezastosowanie się do niniejszych zaleceń 
może prowadzić do poważnych obrażeń a 
nawet śmierci. 



 

 
Oznaczenia oraz Rysunki 

Oznaczenie 
akumulatora 
• Unikać kontaktu akumulatora ze źródłami otwartego ognia 

lub ciepła. Akumulator wytwarza gazy, które mogą być 
powodować eksplozje. 

• Podczas obsługi akumulatora należy nosić gogle ochronne 
w celu zapobieżenia wypadkom. 

• Obsługa akumulatora winna być wykonywana wyłącznie 
przez osoby dorosłe mające pełną świadomość 
potencjalnych niebezpieczeństw. 

• Obsługa akumulatora winna być wykonywana z najwyższą 
ostrożnością. 

• Przed obsługą akumulatora należy uważnie zapoznać się z 
niniejszą instrukcją. 

• Nie należy używać akumulatora o niskim poziomie 
elektrolitów. 

Instrukcja O
bsługi 



 

 
Oznaczenia oraz Rysunki 

Oznaczenie zatyczki 
chłodnicy - 
Niebezpieczeństwo 
Nigdy nie otwieraj zatyczki chłodnicy, gdy ta jest rozgrzana. 
Ciśnienie upustowe zaworu to 108 kPa. 

Instrukcja O
bsługi 

Oznaczenie mocowań oraz ładowności 
WYMIANA 
UWAGA 
Mocowania oraz wymiana 
• Mocowanie dodatkowych elementów wyposażenia lub bagażu może 

negatywnie wpłynąć na stabilność pojazdu. 
• Przed montażem nowych części należy zapoznać się z instrukcją 

montażu. 
• Całkowita masa montowanego wyposażenia lub bagażu nie może 

przekraczać 80 kg . 
• Całkowita waga bagażu nie może przekraczać 8 kg. 
• Nie zaleca się montażu dodatkowego wyposażenia na kierownicy. 



 

 
Oznaczenia oraz rysunki 

Oznaczenie opon 
Ciśnienie opon: 
[Sam kierowca] 
Opona przednia 200 kPa  
Opona tylna 200 kPa 
[Kierowca + pasażer] 
Opona przednia 200 kPa  
Opona tylna 225 kPa  
Rozmiar opon: 
Opona przednia 110/70-17M/C 545 
Opona tylna 140/70-17M/C 665 
Marka opon:  IRC 
Opona tylna: RX-01FD 
Opona tylna: RX-01RZ 

Instrukcja O
bsługi 



 

 
Oznaczenia oraz rysunki 

Oznaczenie ostrzegawcze 
Bezpieczeństwo nakazuje, aby zawsze nosić kask ochronny. 
Oznaczenie paliwa 
Należy używać wyłącznie benzyny bezołowiowej. 

Instrukcja O
bsługi Oznaczenie paska klinowego 

Pasek należy regularnie smarować i regulować.  
Zakres luzu: 20 - 30 mm 

Udźwig: Nie obciążać powyżej 3 kg. 



 

 
Zasady Bezpieczeństwa 

Zasady Bezpieczeństwa 
• Prowadź ostrożnie. 
• Należy przypominać pasażerowi, aby zawsze 

trzymał nogi na podpórkach a ręce na poręczy. 
• Należy zawsze pamiętać o zachowaniu należytej 

ostrożności. 

Wyposażenie ochronne 
Każdy jadący pojazdem musi mieć na sobie kask 
ochronny oraz jaskrawy strój. Styl jazdy należy 
dostosować do warunków drogowych. 

I   Kask 
Certyfikowany kask o odpowiednim 
rozmiarze. 

• Regulowany z opaską na szyję. 
• Certyfikowany kask gwarantuje bezpieczeństwo 

jazdy. 

Instrukcja O
bsługi 

Jazda bez kasku zwiększa ryzyko poważnego urazu 
lub śmierci w przypadku wypadku drogowego. 

Każdy jadący pojazdem musi mieć na sobie kask 
ochronny oraz jaskrawy strój. 

I   Rękawice 
Długie rękawice skórzane. 
I   Buty do jazdy 
Odporne buty o odpowiedniej podeszwie oraz ochronie 
kostek. 
I   Kurtka oraz spodnie 

Jaskrawy strój, odpowiednie spodnie do jazdy. 



 

 
Zasady Prowadzenia Pojazdu 

Zasady Prowadzenia Pojazdu 
Hamowanie Dotarcie Instrukcja O

bsługi 

Przez pierwsze 500 km przebiegu należy stosować się 
do poniższych zaleceń. 

• Unikać ostrych startów oraz mocnego 
przyśpieszania. 

•Unikać ostrego hamowania. 
•Prowadź ostrożnie. 

Należy stosować się do poniższych zaleceń: 
• Należy unikać nadmiernego hamowania oraz nagłych 

zmian prędkości. 
► Nadmierne hamowanie źle wpływa na 
stabilność pojazdu. 
► Przed wykonaniem skrętu należy zredukować 
prędkość. 

• Na drogach o niskiej, jakości należy ograniczyć 
prędkość z uwagi na możliwość utraty kontroli nad 
pojazdem. 

• Należy unikać długiego hamowania. 
► Ciągłe hamowanie prowadzi do przegrzania 
hamulców oraz gorszego hamowania. 



 

 
Zasady Prowadzenia Pojazdu 

Poprawne hamowanie 

Układ hamulcowy rozkłada siłę hamowania równo 
pomiędzy przednim i tylnym kołem. 

Należy wspomagać siłę hamowania hamulców 
hamowaniem manetką gazu. 

 

Hamowanie silnikiem 
Hamowanie silnikiem redukuje drogę hamowania. Aby 
zwiększyć efekt należy cofnąć pojazd z puszczoną 
manetką gazu. Hamowanie silnikiem jest szczególnie 
istotne podczas długich zjazdów. 

I   Śliskie nawierzchnie 
Mokra droga oznacza dłuższą drogę hamowania. 

Na mokrych nawierzchniach należy zachować szczególną 
ostrożność. 

Mokre hamulce mogą źle funkcjonować. 

Instrukcja O
bsługi 



 

 
Zasady Prowadzenia Pojazdu 

Parkowanie 

Instrukcja O
bsługi 

• Należy parkować na równej, twardej nawierzchni. 
• W przypadku konieczności parkowania na zboczu 

należy zabezpieczyć pojazd przed przewróceniem. 
• Należy uważać na rozgrzane element pojazdu. 
• Nie wolno dotykać tłumika, hamulców lub innych 

rozgrzanych elementów . 
• Aby zminimalizować ryzyko kradzieży należy 

zablokować kierownicę i wyjąć kluczyk ze stacyjki. 
Zaleca się użycie immobilizera. 

Parkowanie na bocznej podpórce 
i.Wyłącz silnik. 
2. Ustaw podpórkę. 
3. Przekręć kierownicę w lewo aż pojazd spocznie 
na podpórce. 

► Przekręcenie kierownicy w prawo obniża stabilność 
pojazdu. 
4. Przekręć kluczyk do pozycji (LOCK) i wtedy 
wyciągnij. 



 

 
Zasady Prowadzenia Pojazdu 

Paliwo i tankowanie 

Instrukcja O
bsługi 

Należy stosować się do poniższych zaleceń: 
• Używać wyłącznie benzyny bezołowiowej. 
• Używać paliwa o odpowiedniej liczbie oktanów. 

Paliwo niskiej jakości może ograniczyć wydajność 
silnika. 

• Nie należy stosować paliwa z zawartością 
alkoholu. 
• Nie należy używać starej lub zanieczyszczonej 

benzyny lub olej. 
• Nie należy dopuścić do zanieczyszczenia zbiornika 

paliwa tank. 



 

 
Części zamienne i regulacja 

Części zamienne i regulacja 
Zaleca się korzystanie wyłącznie z części oryginalnych 
oraz unikanie części nieoryginalnych. Nie należy 
modyfikować oryginalnej konfiguracji pojazdu. Może to 
skutkować uszkodzeniem pojazdu oraz unieważnić 
gwarancję. Przed montażem części zamiennej należy 
upewnić się czy jest ona dopuszczona do użytkowania. 

Instrukcja O
bsługi 

Niewłaściwe części lub montaż mogą być 
przyczyną wypadków. Wypadki mogą skutkować 
obrażeniami lub śmiercią. 

Należy stosować się do wszystkich zaleceń 
dotyczących modyfikacji pojazdu. 

Nie należy holować innych pojazdów. Holowanie innych 
pojazdów może negatywnie wpłynąć na właściwości 
jezdne pojazdu. 



 

 
Części zamienne i regulacja 

Wymiana 
• Nadmierne obciążenie pojazdu negatywnie wpływa na 

sprawność układu kierowniczego oraz hamulcowego. 
Prędkość jazdy należy dostosować do obciążenia. 

• Należy stosować się do limitów obciążenia. Patrz str 
105. 

• Bagaż należy mocno przytroczyć oraz rozłożyć masę 
tak aby nie doprowadzić do nierównowagi. 

• Nie wolno zasłaniać świateł lub wylotu tłumika. 

Instrukcja O
bsługi 

Przeładowanie lub nieprawidłowe załadowanie są 
przyczynami wypadków mogących skutkować 
obrażeniami lub nawet śmiercią. 

Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń 
niniejszej instrukcji. 



 

 UMIEJSCOWIENIE KOMPONENTÓW 

Instrukcja O
bsługi 

 
Set tylny 

Bezpieczniki  

Akumulator 
Bezpiecznik główny 

Przedni zbiornik płynu 
hamulcowego 

Manetka gazu 

Wlew oleju 

Filtr oleju 
Miernik poziomu oleju 

Pokrywa boczna  

Odpływ miski olejowej 

Zbiornik wyrównawczy chłodnicy 



 

 

Dźwignia sprzęgła Siedzenie kierowcy Instrukcja O
bsługi 

Bezpiecznik ABS Wlew paliwa 

Siedzenie pasażera 

Filtr powietrza 

Łańcuch napędowy 
Sprężyna tylnego 

amortyzatora Podpórka boczna 
Przewód spustowy miski olejowej 

Przełącznik 



 

 Deska Rozdzielcza 

Obrotomierz Instrukcja O
bsługi 

Nie należy doprowadzać do 
wzrostu obrotów do poziomu 
czerwonego pola.  

Czerwone pole obrotomierza  

Przycisk Przycisk 

Zmiana jednostek miary na prędkościomierzu i obrotomierzu 
Wciśnij i przytrzymaj przycisk  "MODE”, aby wejść w tryb wyboru jednostki miary. Po dokonaniu wyboru należy 
ponownie wcisnąć i przytrzymać przycisk   "MODE" aby potwierdzić wybór.  
. 



 

 

Kontrolka lewego kierunkowskazu Instrukcja O
bsługi 

Kontrolka biegu jałowego 
Kontrolka zapala się po ustawieniu 
dźwigni zmiany biegów na “N”. 

Kontrolka prawego kierunkowskazu 

Kontrolka świateł długich 



 

 

Przełącznik rozrusznika 

Instrukcja O
bsługi Wyłącznik silnika 

W normalnych warunkach jest w pozycji 
RUN 

W przypadku nagłej 
konieczności należy ustawić 
przełącznik      do pozycji OFF 

Przycisk rozrusznika 
Przycisk klaksonu 

Przełącznik kierunkowskazu 
■Przełącznik świateł drogowych / mijania / długich  

26 26 



 

 

Przełącznik rozrusznika 
Włącza/wyłącza system oraz blokuje kierownicę. Włączone zasilanie Instrukcja O

bsługi 

Kluczyk można włożyć, gdy przełącznik jest w 
pozycji OFF lub LOCK. 

Wyłącznik 
silnika 

Blokada kierownicy 
Zaparkuj oraz zablokuj kierownicę, aby zapobiec 
kradzieży pojazdu. Zaleca się użycie dodatkowej 
blokady lub innych zabezpieczeń. 

Blokada 
Kierownicy 

Przekręć kierownicę do końca w lewo. 

Wciśnij i przytrzymaj kluczyk oraz 
przekręć do pozycji LOCK. Wciśnij 

W przypadku problemów można 
potrząsnąć kierownicą. 

Przekręć Wyciągnij kluczyk Kluczyk 
I Odblokowanie 
Włóż kluczyk, wciśnij i przekręć do pozycji 
OFF. 



 

 Uruchamianie silnika 

Sprawdź czy przełącznik jest w pozycji RUN. 
 
Przekręć kluczyk do pozycji ON. 
Wrzuć luz. ( zapali się kontrolka [N]) Po 
podniesieniu bocznej podpórki należy zaciągnąć 
dźwignię sprzęgła, aby uruchomić silnik. 
 
Wciśnij i przytrzymaj przycisk rozrusznika oraz 
zamknij manetkę gazu. 

W celu uruchomienia silnika należy zastosować 
poniższą procedurę. 

Instrukcja obsługi 

Otwórz manetkę gazu i wciśnij przycisk rozrusznika 
przez 5 sekund. 
Powtórz procedurę startu. 
Gdy silnik zapali delikatnie otwórz manetkę gazu. 
 
Jeśli silnik nie zapali poczekaj 10 sekund przed 
ponowną próbą uruchomienia. 

• Jeśli silnik nie zapali po 5 sekundach należy 
przełączyć na OFF, poczekać 10 sekund i 
spróbować ponownie. 

• Nie należy nadmiernie zwiększać obrotów silnika 
podczas uruchamiania. 

• Jeśli manetka gazu jest przekręcona silnik nie 
zapali. 



 

 

Zmiana biegów 

Skrzynia biegów ma 6 przełożeń. 
Przesunięcie dźwigni w dół wrzuca pierwszy 
bieg. Kolejne biegi wrzuca się przesuwając 
dźwignię do góry. 

Instrukcja O
bsługi 

Gdy pojazd jest na bocznej podpórce silnik 
zostanie uruchomiony po wrzuceniu biegu 



 

 

Serwisowanie 

Przed podjęciem czynności serwisowych należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Dane 
serwisowe znajdują się w sekcji “Specyfikacja ". 

Istota serwisowania  str. 30 
Harmonogram  str. 31 
Podstawowe Zasady   str. 34 
Narzędzia   str. 44 
Demontaż oraz instalacja str. 45 
Siedzenie pasażera  str. 45 
Siedzenie kierowcy      str. 46 
Pokrywa boczna prawa str. 47 
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Światła przednie  str. 69 
Przełącznik świateł  str. 69 



 

 
Konieczność Serwisowania 

Serwisowanie - Bezpieczeństwo Serwisowanie 
Przed rozpoczęciem prac serwisowych należy zapoznać 
się z instrukcją oraz przygotować odpowiednie narzędzia. 
Wszelkie prace serwisowe należy podejmować ze 
zrozumieniem i świadomością wszelkich zagrożeń z nimi 
związanych. 

Stosować się do zaleceń serwisowych: 
• Wyłączyć silnik oraz wyjąć kluczyk. 
• Ustawić pojazd na równej, twardej powierzchni. 
• W celu uniknięcia poparzeń, przed rozpoczęciem prac 

należy odczekać aż poszczególne elementy pojazdu się 
schłodzą. 

• Silnik należy uruchamiać wyłącznie w 
pomieszczeniach dobrze wentylowanych. 

Stosowanie zaleceń dotyczących serwisowania 
pojazdu jest podstawą bezpiecznego użytkowania. 
Prawidłowo utrzymany pojazd gwarantuje 
bezpieczeństwo, optymalne osiągi oraz zmniejsza 
ryzyko wypadku. Właściciel pojazdu ponosi 
odpowiedzialność za jego stan techniczny. 

Przed każdą jazdą należy sprawdzić pojazd oraz 
wykonać czynności serwisowe przewidziane w 
harmonogramie. 

Serw
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Niewłaściwe serwisowanie lub wadliwa naprawa 
mogą być przyczyną wypadków, które mogą 
skutkować obrażeniami lub śmiercią. 

Należy bezwzględnie stosować się do 
zaleceń oraz wytycznych serwisowych 
zawartych w niniejszej instrukcji. 



 

 
Harmonogram Serwisowy 

Niniejszy harmonogram opisuje konieczne czynności 
serwisowe pozwalające zapewnić bezpieczeństwo 
użytkowania pojazdu. 

Wszelkie czynności serwisowe należy wykonywać 
zgodnie ze standardami oraz specyfikacjami 
producenta. Zalecamy zlecenie wykonania czynności 
serwisowych wyspecjalizowanych technikom. Zaleca się 
przeprowadzanie wszystkich czynności serwisowych w 
autoryzowanym salonie marki Benyco. Wszelkie 
wykonane czynności należy notować w książce 
serwisowej.   

Koszt serwisu pokrywany jest przez właściciela 
pojazdu na podstawie faktury wystawionej przez 
serwis. Faktury należy przechowywać a w przypadku 
sprzedaży pojazdu przekazać nowemu właścicielowi. 

Po wykonaniu każdej czynności serwisowej zaleca 
się przeprowadzenie jazdy testowej. 

 



 

 

Komponent Inspekcja 
przed jazdą 

Przebieg      Doroczna 
inspekcja 

Regularna 
wymiana  

 
 
 

x l000km 1 12 24 36 48  
 

 
 Paliwo KEY    I I I I I  

Poziom paliwa  I         
Manetka gazu KEY I   I I I I I  
Spust miski olejowej      R  R   
Odpływ miski olejowej     C C C C C  
Świeca KEY     I  R   
Odstęp zaworów KEY   I  I  I   
Olej silnikowy  I  R R R R R R  

Filtr oleju    R R R R R R  

Bieg jałowy KEY   I I I I I I  
Chłodziwo  I   I I I I I 3 lata 
Układ chłodzenia KEY    I I I I I  
Doprowadzenie 
powietrza 

KEY    I I I I I  

Harmonogram serwisowania 

Uwaga: Poziom serwisowania 
Inspekcja 
Czyszczenie 
Smarowanie 
Wymiana 

(KEY) Średni. Zalecamy zlecenie serwisu sprzedawcy, który dysponuje 
odpowiednią wiedzą oraz narzędziami do wykonania wszelkich prac. 
Procedura serwisowa opisana jest w podręczniku serwisowym. 

Technika. Bezpieczeństwo nakazuje zlecenie prac serwisowych 

sprzedawcy. 



 

 

Komponent Inspekcja przed 
jazdą 

Przebieg 1 Doroczna 
inspekcja 

Regularna 
wymiana 

 
 

 
 

x l000km 1 12 24 36 48  
 

 
 

Wał  I  Co 1,000 km:  I  L I  

Napęd     I I I I   

Płyn hamulcowy  I   I I I I I 2 lata 
Zużycie klocków hamulcowych  I   I I I I I  

Układ hamulcowy    I I I I I I  

Wyłącznik KEY    I I I I I  

Mocowanie świateł KEY    I I I I I  

Światła/klakson  I         
Wyłącznik silnika  I         

Sprzęgło  I  I I I I I I  

Podpórka boczna    I I I I I I  

Zawieszenie KEY   I I I I I I  
Śruby i mocowania KEY   I I I I I I  

Opony/koła KEY I  I I I I I I  

Łożysko kierownicy KEY   I I I I I I  

Harmonogram serwisowania 
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Uwaga: 
1: W przypadku wyższego przebiegu należy powtórzyć powyższy cykl serwisowy. 
2 : W przypadku użytkowania pojazdu w trudnych warunkach należy skrócić odstępy między serwisami. 
3 Wymiana niektórych komponentów wymaga doświadczenia oraz odpowiednich narzędzi. 



 

 
Podstawowe Zasady Serwisowania 

Inspekcja przed jazdą 
• Sprawdzić sprzęgło. 
• Sprawdzić jednostkę napędową, w razie konieczności 

przesmarować. 
• Sprawdzić stan oraz ciśnienie opon. 
• Sprawdzić działanie gazu na każdym biegu. 
• Sprawdzić działanie wyłącznika silnika. 
• Sprawdzić podstawowe połączenia śrubowe. 

Przed każdą jazdą należy uważnie sprawdzić czy 
pojazd jest sprawny technicznie. Inspekcja pozwoli 
zachować bezpieczeństwo twoje jak i innych 
uczestników ruchu. 
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Przed ruszeniem należy: 
• Sprawdzić stan paliwa. W razie potrzeby zatankować. 
• Sprawdzić czy paliwa starczy na planowaną podróż. 
• Sprawdzić stan płynu chłodzącego i w razie 
konieczności uzupełnić. 
• Sprawdzić wszystkie światła i podświetlenia. 
• Sprawdzić działanie hamulców oraz poziom płynu 

hamulcowego. 



 

 
Podstawowe Zasady Serwisowania 

Części zamienne 
Należy korzystać wyłącznie z oryginalnych lub 
równoważnych części zamiennych. 

Podczas zamawiania części należy zawsze wskazać 
nazwę modelu oraz kod podany na etykiecie. 
Etykieta umieszczona jest na ramie oraz pod 
siedziskiem. 
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Etykieta 

Montaż części nieoryginalnych może negatywnie 
wpłynąć na stan techniczny pojazdu i być 
przyczyną poważnych obrażeń a nawet śmierci. 
Należy zawsze używać oryginalnych części 
zamiennych. 



 

 
Podstawowe Zasady Serwisowania 

Akumulator 

Pojazd został wyposażony w akumulator 
bezobsługowy. Nie jest konieczne sprawdzanie 
poziomu elektrolitu lub dolewanie wody destylowanej. 
W przypadku zabrudzenia elektrod należy je oczyścić 
bez zdejmowania pierścieni uszczelniających. 

Nie należy otwierać pokrywy akumulatora, gdy kluczyk 
jest w pozycji ON. 

Akumulator wydziela niebezpieczny gaz - wodór. 

Iskry lub płomień mogą doprowadzić do wybuchu 
oraz poważnych obrażeń a nawet śmierci. 

Podczas obsługi akumulatora należy zachować 
najwyższą ostrożność. 
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Akumulator jest bezobsługowy. Usunięcie taśmy 
może trwale uszkodzić akumulator. 

Ten symbol oznacza, iż akumulator podlega 
szczególnych zasadom utylizacji. 

I   Czyszczenie elektrod 
1. Wyjąć akumulator. 
2. Jeśli elektroda jest skorodowana należy ją 

oczyścić ciepłą wodą i osuszyć. 
 

Niewłaściwa utylizacja akumulatora jest 
niebezpieczna dla środowiska. Należy 
przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących 
utylizacji. 



 

 
Podstawowe Zasady Serwisowania 

3. Jeśli elektroda jest mocno skorodowana należy ją 

oczyścić metalową szczotką. 
Bezpieczniki 

Bezpieczniki chronią obwody elektryczne pojazdu. W 
przypadku awarii któregokolwiek komponentu należy 

sprawdzić stan bezpiecznika. 

Sprawdzanie i wymiana bezpiecznika Przed 

sprawdzeniem bezpiecznika należy wyłączyć zasilanie. 

Jeśli bezpiecznik jest przepalony należy go wymienić. W 

dziale „specyfikacje” można znaleźć informacje o rodzajach 

bezpieczników. 
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4. Po oczyszczeniu należy ponownie zamontować 
akumulator. 

Akumulator ma ograniczony czas użytkowania. Aby 
dowiedzieć się, kiedy należy go wymienić należy 
skontaktować się ze sprzedawcą.  . 

Akumulator należy wymieniać na identyczny. 
Użycie innego akumulatora niż zalecany przez 
producenta może skutkować poważnym 
uszkodzeniem pojazdu. 



 

 
Podstawowe Zasady Serwisowania 

Często przepalający się bezpiecznik może 
oznaczać usterkę układu elektrycznego. W takich 
przypadkach należy skontaktować się ze 
sprzedawcą. 
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Olej silnikowy 

Zmiany w zużyciu oleju mogą wynikać z warunków 

użytkowania. Poziom oleju należy sprawdzać 

regularnie i w razie konieczności uzupełniać. Brudny 

lub zużyty olej należy wymienić natychmiast. 

I   Wybór oleju silnikowego 

Informacje można znaleźć w sekcji 
“Specyfikacja”. 

SAE. 15W-40 



 

 
Podstawowe Zasady Serwisowania 

Płyn hamulcowy 
Jeśli wał pracuje nieprawidłowo należy niezwłocznie 
zwrócić się do sprzedawcy. 

Należy również sprawdzać inne element napędowe. 
W przypadku konieczności elementy te należy 
wymienić. 

Nie należy bezpodstawnie dolewać lub wymieniać płynu 

hamulcowego. Należy używać wyłącznie wysokiej jakości 

płynu hamulcowego. W przypadku niskiego poziomu 
płynu należy zwrócić się do sprzedawcy. 
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Płyn hamulcowy może uszkodzić plastikowe element 

pojazdu. W przypadku rozlania pojazd należy 

niezwłocznie umyć. 

Zalecany płyn hamulcowy: 
Płyn hamulcowy DOT 3, DOT 4 Honda lub 
równorzędny produkt 

Wał napędowy 
Regularnie należy sprawdzać i smarować wał napędowy. 

W przypadku użytkowania w trudnych warunkach należy 

skrócić okresy pomiędzy przeglądami. Montaż elementów napędowych należy 
zlecić wykwalifikowanemu mechanikowi. 



 

 
Podstawowe zasady serwisowania 

Nie należy czyścić pojazdu myjką ciśnieniową, 
metalową szczotką, ostrymi detergentami (benzyną lub 
benzenem), lub substancjami niezgodnymi z 
zaleceniami producenta. 
Niewłaściwa substancja czyszcząca może uszkodzić 
element pojazdu. 
Należy unikać zabrudzenia elementów pojazdu. 
 

I   Czyszczenie i smarowanie  
Po sprawdzeniu napięcia należy oczyścić i nasmarować 
łańcuch oraz głowicę. Czyszczenie należy wykonać 
suchą szmatką nasączoną odpowiednim preparatem. W 
przypadku intensywnych zabrudzeń należy użyć 
miękkiej szczotki. Po oczyszczeniu należy nasmarować 
olejem o odpowiednich parametrach. 
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Zalecany Smar 
Smar przeznaczony smarowania układów 
napędowych. 

Zalecane chłodziwo 

Pro Honda HP jest gotową mieszanką chłodziwa oraz 
wody destylowanej. 
Mieszanka: 50% chłodziwo + 50% woda 

destylowana (opcja dla silników chłodzonych 
cieczą) 



 

 
Podstawowe Zasady Serwisowania 
Płyn o stężeniu poniżej 40% nie gwarantuje ochronny 
przeciwkorozyjnej. Należy stosować płyn o koncentracji 
60%. 

Opony (Sprawdzenie/Wymiana) 

I   Sprawdzanie Ciśnienia Opon Ciśnienie w 
oponach należy sprawdzać regularnie. Ciśnienie w 
oponie sprawdza się gdy opona jest zimna. 
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anie Użycie płynu nieprzystosowanego do silników 
aluminiowych lub wody kranowej powoduje korozję. 

Filtr powietrza 
Sprawdzanie stanu opon 

Należy sprawdzić czy opona nie jest uszkodzona, 
pęknięta lub przebita. Należy zwrócić uwagę czy 
opona nie jest odkształcona. 

Pojazd wyposażono w filtr powietrza. 
Czyszczenie filtra skompresowanym powietrzem 
może powodować jego uszkodzenie 
. 

Odpływ miski olejowej 
Jeśli pojazd użytkowany jest w trudnych warunkach 
należy skrócić okresy między przeglądami. W 
przypadku powstania nalotu na odpływie miski olejowej 
należy wykonać serwis. 



 

 
Podstawowe Zasady Serwisowania 

I   Sprawdzanie stanu opon 
Sprawdzić stan bieżnika. 

Serw
isow

anie 

Jazda na zużytych oponach może skutkować 
obrażeniami lub śmiercią. 
Należy stosować się do zaleceń zawartych w 
niniejszej instrukcji. 

I    Sprawdzanie wysokości bieżnika Sprawdzać 
czy bieżnik ma wymaganą wysokość. W przypadku 
zużycia bieżnika zaleca się wymianę opony. 



 

 
Podstawowe Zasady Serwisowania 

Wymiana opon winna być wykonana przez 
sprzedawcę. 
Informacje dotyczące opon można znaleźć w sekcji 
“Specyfikacja”. 
W przypadku konieczności wymiany opony 
należy stosować się do poniższych zaleceń: 
• Należy używać opon o  identycznych parametrach. 

• Nie należy stosować opon dętkowych. 

• Felgi są zaprojektowane na opony bezdętkowe. Inna 
opona może spaść z felgi. 
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Montaż niewłaściwej opony może negatywnie 
wpłynąć na stabilność oraz właściwości jezdne 
pojazdu. 
Należy bezwzględnie przestrzegać 
specyfikacji opon podanej w niniejszej 
instrukcji. 



 

 
Narzędzia 

Narzędzia znajdują się pod siedziskiem pasażera. 
Narzędzia mogą być przydatne do wykonania 
napraw, montażu oraz wymiany części. 

• Klucze 
• Klucz nasadowy 8 x10 mm 
• Klucz nasadowy 12 x 14 mm 
• Śrubokręt 
• Klucz  5 mm 
• Klucz 6 mm 
• Klucz 5 mm 
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Usuwanie oraz montaż wyposażenia 

Siedzenie pasażera 
Demontaż 

1. Włożyć kluczyk w zamek siedzenia. 2. Przekręcić 
kluczyk oraz podnieść siedzenie. 

Montaż 

1. Wstawić trzymak w klamrę ramy. 
2. Naciśnij i przytrzymaj tył siedzenia pasażera. 

Sprawdź czy siedzenie jest poprawnie 
zamocowane. 

Siedzenie zabezpieczane jest automatycznie po 
zamknięciu. Należy pamiętać aby nie zostawić 
kluczyka w pojemniku siedzenia. 
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Siedzenie pasażera Trzymak 

Rama tylna 
Zamek siedzenia 

 

 



 
Podstawowe zasady serwisowania 

Siedzenie Kierowcy 
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Śruby Demontaż 

1. Zdejmij siedzenie kierowcy. 
2. Odkręć śruby i podnieś siedzenie. 

I Montaż 
1. Wsuń pałąk w szynę. 
2. Ustaw prawidłowo i dokręć. Sprawdź czy 

siedzenie jest poprawnie zamontowane. 

Siedzenie kierowcy 

Trzymak- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Usuwanie oraz montaż wyposażenia 

Pokrywa boczna prawa 

Podczas wymiany filtra oleju należy zdjąć prawą 
boczną pokrywę. 

I   Demontaż 
1. Odkręć śruby A oraz B. 
2. Poluzuj mocowanie. 
3. Zdejmij część środkową. 

► Odłącz przedni kierunkowskaz.  
► Delikatnie poluzuj hak. 
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Mocowanie 
Zaślepka 

Mocowanie 

Zaślepka 
Śruba A 

Kierunkowskaz 

Śruba B 



 

 

4. Odkręcić należy śruby C i D oraz inne 
pozostałe po prawej strony osłony. Montaż 

Montażu dokonujemy w odwrotnej do 
demontażu kolejności. 

Konserw
acja Śruba 

Śruba 
 Śruba 

Osłona prawa 



 

 

Akumulator 

2. Odkręć i usuń mocowanie akumulatora. 
3. Odłącz klemę ujemną. 
4. Odłącz klemę dodatnią. 
5. Wyjmij akumulator. Uważaj by nie połączyć ze 
sobą klem dodatniej i ujemnej. 

Montaż 
Akumulator montuje się w odwrotnej kolejności 
do jego demontażu. Zaczynaj podłączanie od 
klemy dodatniej. Upewnij się, że wszystkie śruby 
zostały odpowiednio dokręcone. 

Przeczytaj dział “postępowanie z akumulatorem”. 

Nie obracaj akumulatora “do góry nogami”. 

Klema minusowa  Śruba 
Klema 
plusowa 

Akumulator 

Mocowanie  

I   Demontaż  
Upewnij się, że stacyjka przełączona została 
do pozycji OFF. 1. Zdemontuj osłonę fotela 
kierowcy. 



 

 

Olej silnikowy 

Kontrola oleju 

Konserw
acja 

Wlew oleju 1. W przypadku gdy silnik jest zimny należy go 
uruchomić i odczekać około 3-5 min aż się 
rozgrzeje. 
2. Wyłącz zapłon i odczekaj około 2-3 minuty 
aż olej spłynie do miski olejowej. 
3. Ustaw pojazd na równym podłożu 
4. Skontroluj poziom oleju – powinien być w 
przedziale między znakiem min a max. 

Oczko kontrolne 

max 

min 



 

 

Uzupełnianie oleju 
W przypadku gdy poziom oleju zbliża się do minimum 
należy uzupełnić jego poziom. Stosować należy tylko I 
wyłącznie zalecany przez producenta olej. 

1. Zdejmij korek wlewu oleju i dolej zalecanego przez 
producenta oleju – nie wolno przekroczyć linii max. 

►W celu kontroli poziomu oleju ustawić należy pojazd 
na równej powierzchni. 

►Uzupełnij olej do poziomu max. 

►Uważaj by wraz z olejem nie przedostały się do 
silnika inne ciała obce. 

► Rozlany olej należy wytrzeć tak szybko jak to 
możliwe. 

2. Wkręć korek wlewu oleju. 

Zarówno zbyt niski poziom oleju jak i zbyt wysoki 
poziom doprowadzić mogą do uszkodzenia silnika. 
Zabrania stosowania się oleju o innej lepkości niż 
zalecana jest przez producenta. 

konserw
acja 

Zalecane przez producenta środki smarujące 
zebrane zostały w tabeli informacyjnej o 
pojeździe pod koniec instrukcji obsługi. 



 

 

Wymiana oleju i filtra 
oleju 

Konserw
acja 

Wymiana oleju I filtra oleju wiąże się z 
posiadaniem specjalistycznych narzędzi. Prace te 
powinna wykonać stacja serwisowa. 

Stosowanie nieodpowiedniego filtra 
oleju prowadzi do uszkodzeń silnika. 

Podkładka Śruba spustowa 
1. Usuń osłonę. 
2. W przypadku gdy silnik jest zimny należy go 

uruchomić i odczekać około 3-5 min aż się 
rozgrzeje. 

3- Odkręć korek zalewowy i odczekaj 2-3 minuty 
aż olej spłynie do miski olejowej 

4- Ustaw pojazd na równym podłożu. 
5- Ustaw wannę olejową pod korkiem spustowym. 
Odkręć śrubę spustową. 

6. wyjmij śrubę wraz z uszczelką a olej zacznie 
wypływać.  
7.odkręć filtr oleju – uwaga w filtrze znajduje się 
zawsze trochę oleju.  
► Zużyty olej i filtr oleju oddać należy do punktu 
recyklingu. 



 

 

12. Kontrola poziomu oleju. 
13. Kontrola wycieków oleju. 
14. Montaż osłony. 

8. Załóż nowy filtr oleju – zwróć uwagę na stronę     
    zew. i wew.  
9. Kolejnym elementem jest sprężynka dociskowa 

oraz uszczelka. Na samym końcu założyć należy 
osłonę filtra oleju i dokręcić go czterema śrubami. 

Konserw
acja Nieprawidłowy montaż filtra oleju doprowadzić 

może do uszkodzenia silnika. 
Siła dokręcająca : 12 Nm  
Wymień uszczelkę i dokręć śruby. 

Siła dokręcająca : 24 Nm  

Wymieniaj olej silnikowy tylko i wyłącznie na 
rekomendowany przez producenta pojazdu. 

Osłona filtra 
Prawidłowa ilość oleju silnikowego 

Wymiana oleju i filtra oleju: 
1.5L 
Wymiana oleju: 
1.4L 

Filtr oleju 
Sprężyna 

Śruby 
osłony Uszczelka Oznakowanie – “zew” 



 

 

Płyn chłodzący 

Kontrola płynu chłodzącego 

1. Ustaw pojazd na równym podłożu. 

2. Pojazd stać powinien pionowo. 

3. Sprawdź czy poziom płynu chłodzącego znajduje się 
pomiędzy MIN a MAX. 

W przypadku gdy poziom jest w okolicy MIN lub 
zbiorniczek wyrównawczy jest pusty skontaktować 
się należy z punktem serwisowym. Nieodpowiednia 
ilość płynu chłodniczego doprowadzić może do 
poważnych uszkodzeń silnika. 

Konserw
acja 

Poziom MAX 

Poziom MIN 
Zbiornik 
wyrównawczy 

Uzupełnianie płynu chłodniczego 
W przypadku gdy poziom jest w okolicy MIN lub 
zbiorniczek wyrównawczy jest pusty należy 
uzupełnić poziom płynu chłodniczego do MAX. 
Płyn chłodzący dodaje się do zbiorniczka 
wyrównawczego. 



 

 

Zbiorniczek wyrównawczy 2. Wykręć śrubę. 
3. Usuń ramie mocujące i wyjmij zaślepkę 

zbiorniczka wyrównawczego.  
4. Następnie uzupełnij płyn chłodzący. Obserwować 

należy poziom. 
► Nie wolno wlać więcej płynu niż do poziomu 

MAX. 
► Zwrócić należy uwagę na to, by nie przedostały się 

do zbiorniczka wyrównawczego ciała obce. 
5. Zamontuj / załóż zaślepkę. 
6. Przykręć śruby. 

Zaślepka zbiorniczka 
Śruba Konserw

acja 

Mocowanie 

Zanim zaczniesz odkręcać śrubę z chłodnicy 
odczekać należy odpowiednią ilość czasu aż silnik 
ostygnie !!! niebezpieczeństwo poparzenia !! 

Otwór 
zalewowy 

Wymiana płynu chłodzącego 

Wymiana płynu chłodzącego zlecona powinna być 
wykwalifikowanym punktom serwisowym. Konieczne 
jest posiadanie odpowiedniej wiedzy fachowej oraz 
narzędzi   



 

Hamulce 

Poziom MIN Kontrola hamulcy 
Zbiorniczek 
wyrównawczy 

Konserw
acja 

1. Zaparkuj pojazd na równym podłożu i ustaw go na 
podpórce bocznej. 

2. Skontroluj poziom płynu hamulcowego w 
zbiorniczkach wyrównawczych. Zarówno w przednim 
zbiorniczku wyrównawczym jak i tylnym zbiorniczku 
wyrównawczym poziom płynu powinien być między 
MIN a MAX. 

W przypadku gdy poziom płynu hamulcowego jest 
poniżej linii MIN skontrolować należy luz na manetce i 
pedale hamulca oraz stan okładzin ciernych. Jeżeli te 
rzeczy są w porządku skontrolować należy szczelność 
układu hamulcowego. Kontrola szczelności układu 
hamulcowego winna być przeprowadzona przez 
autoryzowany serwis naprawczy. 

TYŁ 
Zbiorniczek wyrównawczy 

Poziom 
MAX 

Poziom 
MIN 



 

 

PRZÓD Kontrola okładzin ciernych 

Okresowo dokonuj kontroli stanu okładzin 
ciernych. W przypadku gdy grubość okładzin 
ciernych osiągnie poziom wskaźnika kontrolnego 
należy je niezwłocznie wymienić na nowe. 
 
Okresowo kontrolować należy także stan tarcz 
hamulcowych. Wszelkiego rodzaju pęknięcia oraz 
uszkodzenia klasyfikują tarczę hamulcową do 
wymiany. 

Pamiętaj że klocki hamulcowe wymienia się 
parami !! 

Konserw
acja 

Wskaźnik zużycia Wskaźnik zużycia 

Okładzina Hamulec 

Wskaźnik zużycia Wskaźnik zużycia 

Okładzina Hamulec 

Wskaźnik zużycia Wskaźnik zużycia 

Okładzina Hamulec 



 

 

Podstawka boczna 

4. Uruchom silnik, wciśnij sprzęgło i wrzuć bieg. 

5. Schowaj w pełni podstawkę boczną. Układ 
zasilania pojazdu powinien wyłączyć się w 
momencie pełnego rozłożenia podstawki bocznej. W 
przypadku gdy tak się nie dzieje udać się należy do 
najbliższego punktu serwisowego. 

Konserw
acja 

Sprężyna  
podstawki bocznej  

 
1. Skontroluj zakres działania podstawki bocznej. W 
przypadku gdy działa ona ze zbyt dużym oporem 
należy przesmarować mocowanie oraz sprężynę.   

2. Skontroluj czy sprężyna nie ma pęknięć czy też 
innych uszkodzeń. 

3. Usiądź na siedzisku, ustaw skrzynie biegów na 
luz i złóż częściowo podstawkę boczną. 



 

 

Łańcuch napędowy 

3. Zaparkuj pojazd i przy pomocy punktu kontrolnego 
określ poziom rozciągnięcia łańcucha. Kontrola luzu łańcucha napędowego 

Każdy pojazd wyposażony jest w tak zwane punkty 
kontrolne rozciągnięcia łańcucha. Okresowa 
kontrola pozwoli na dokładne określenie stanu 
zużycia łańcucha napędowego. Zleć kontrolę w 
autoryzowanym punkcie serwisowym. 

1. Zaparkuj pojazd na równym podłożu. 
2. Wyłącz silnik i ustaw skrzynie biegów 
w pozycji N - luz. 

Konserw
acja 

Luz na łańcuchu napędowym: 
20 - 30 mm 

► W przypadku gdy luz wynosi 50 mm nie należy 
jeździć motocyklem. 

4. Uruchom pojazd i skontroluj poziom drgania 
łańcucha podczas pracy silnika. 



 

Regulacja 5. Skontroluj przekładnie oraz zębatkę. 
6. Oczyść i przesmaruj łańcuch. konserw

acja 

Regulacja luzu łańcucha napędowego Znacznik 
kontrolny 

Regulacja łańcucha napędowego wymaga posiadania 
odpowiedniego rodzaju narzędzi. 
Zleć regulację łańcucha autoryzowanemu serwisowi 
naprawczemu. 

1. Zaparkuj pojazd na równym podłożu i ustaw go na 
podpórce bocznej. 

2. Wyłącz silnik i ustaw skrzynie biegów w pozycji N - 
luz. 

3.Odkręć nakrętkę tylnej osi. 
4.Odkręć nakrętki kontrujące z obu stron wahacza. 

Nakrętka regulacyjna 
Śruba tylnej osi 

Nakrętka kontrująca 

Nakrętka regulacyjna 



 

 

9. Skontroluj poziom naciągnięcia łańcucha. W 
przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy 
skontaktować się z autoryzowanym punktem 
serwisowym. Nieprawidłowy montaż koła spowodować 
może utratę / spadek siły hamowania. 

5. Kręć obiema nakrętkami regulującymi tak długo, aż 
ustawią się w odpowiedniej pozycji. Do napięcia 
łańcucha napędowego, obrócić nakrętkę regulacyjną 
w prawo; aby poluzować łańcuch, obrócić nakrętkę w 
lewo.  Ustawić szczelinę łańcucha napędowego w 
połowie pomiędzy kołem a tylną przekładnią. 
Sprawdź luz łańcucha. 

6. Skontroluj na znacznikach kontrolnych czy ośka 
tylna znajduje się w odpowiednim położeniu. Ośka 
powinna być z jednej i z drugiej strony na jednym i 
tym samym poziomie. Skontroluj stopień napięcia 
łańcucha. 

7. Dokręć śruby osi tylnej. 

Konserw
acja 

Siła dokręcenia: 88 Nm 

8. Stosując się do wytycznych związanych z siłą 
dokręcania śrub dokręć śrubę regulacyjną i 
kontrującą. 



 

 

| Kontrola łańcucha napędowego 
Podczas regulacji łańcucha napędowego zwracać 
należy uwagę na strefy graniczne. W momencie gdy 
poziom napięcia osiągnie przedział graniczny oznacza 
to że łańcuch jest już zużyty i nie nadaje się więcej do 
użytku. Oznacza to także, że łańcuch należy wymienić 
na nowy ! 

Kontrola łańcucha napędowego konserw
acja 

Jeżeli regulacja łańcucha osiągnie limit oznacza to, że 
łańcuch należy wymienić. Zalecamy zlecić prace 
wymiany łańcucha autoryzowanemu serwisowi 
naprawczemu. 

Łańcuch napędowy: DID 520VF lub RK 520KLO 

Wymianę łańcucha napędowego zlecić należy 
wyspecjalizowanemu serwisowi naprawczemu 

Kąt nastawczy 1° 

Strefa czerwona  limit 

granica 



 

 

Sprzęgło 

Kontrola sprzęgła 
Kontrola luzu sprzęgła 

 

Luz sprzęgła: 10-20 mm 

Okresowo kontroluj stan linki cięgna sprzęgła. W razie 
konieczności zleć wymianę. Stosowanie zalecanych 
przez producenta pojazdu środków smarujących linkę 
wydłuży jej prawidłowy okres działania i ochroni ją przed 
korozją. 

Konserw
acja 

Luz Manetka sprzęgła 



 

Regulacja luzu sprzęgła 
Regulacja napięcia linki 

Nakrętka kontrująca Konserw
acja 

Regulacja górna 

Regulację rozpoczynamy od regulacji na manetce. 

1. Zdejmij gumową osłonę. 
2. Poluzuj regulacje napięcia linki. 
3. Ustaw odpowiednie napięcie / luz linki - około 10-20 mm. 
4. Dokręć / zakontruj ustawienie nakrętką kontrująca. 
5. Zainstaluj gumową osłonę. 

Gumowa osłona 
Regulacja dolna 

Jeżeli nie mamy możliwości regulacji napięcia linki 
sprzęgła na górze koło manetki regulacje można 
dokonać na dole – koło zakończenia linki sprzęgła. 
Regulacji dokonuje się przy pomocy śruby 
regulacyjnej i nakrętki kontrującej. 



 

 

Dolna śruba regulująca 1. Poluzować górną nakrętkę regulacyjną i dokręcić 
wału sprzęgła (regulator górny) do skrajnej pozycji. 
Następnie dokręcić nakrętkę regulującą i kontrującą. 

2. Poluzuj dolną nakrętkę kontrującą. 

3. Kręć tak długo śrubą regulacyjną aż luz na manetce 
wynosić będzie 10-20 mm. 

4. Dokręć śrubę kontrującą i raz jeszcze skontroluj luz 
na manetce. Jeżeli jest prawidłowy dokręć śruby z 
odpowiednią siłą. 

5. Uruchom silnik i skontroluj czy wchodzą wszystkie 
biegi.  Pierwsze ruszenie pojazdem z miejsca wykonuj 
powoli i ostrożnie. Nowo wyregulowane sprzęgło może 
chwycić bardzo szybko !! dopiero po pełnym 
odpuszczeniu dźwigni sprzęgła można szybko 
przyspieszyć. 

Dolna nakrętka kontrująca 

Konserw
acja 

W przypadku gdy niemożliwe będzie 
przeprowadzenie regulacji lub zakres regulacji 
się skończy należy skontaktować się z 
autoryzowanym punktem serwisowym. 



 

Manetka gazu 

Regulacja luzu manetki 
gazu 

Kontrola manetki gazu 
Wyłącz silnik i sprawdzić działanie przepustnicy – czy 
działa gładko i bez blokowania. Sprawdź ponadto luz 
manetki. Jeżeli przepustnica nie może się swobodnie 
obracać lub nie może automatycznie powrócić do 
wyjściowej pozycji lub wałek przepustnicy jest 
uszkodzony, należy oddać pojazd do kontroli w 
autoryzowanym punkcie serwisowym. Jazda z 
niesprawnym układem zasilania doprowadzić może do 
uszkodzenia pojazdu.  

Konserw
acja 

1. Zdejmij osłonę. 
2. Poluzuj śrubę regulującą. 
3. Ustaw odpowiednie napięcie / luz linki 
gazu w przedziale 2-6 mm. 
4. Dokręć / zakontruj ustawienie nakrętką 
kontrująca – skontroluj działanie. 

Luz manetki gazu 
Wynosić powinien 2-6 mm 

- Manetka gazu 
 
            Śruba kontrująca 

Regulacja 



 

 

Wąż odprowadzający nadmiar 
paliwa 

1. Odkręć zakrętkę węża odprowadzającego. 
2. Podstaw odpowiedni pojemnik zbiorczy. 
3. Zakręć zakrętkę węża odprowadzającego. 

Konserw
acja 

Wąż odprowadzający nadmiar paliwa 



 

Pozostałe regulacje 
Regulacja zawieszenia tylnego 

Sprężyna Częsta zmiana regulacji zawieszenia 1-5 lub 5-
1 powoduje szybsze zużywanie się 
zawieszenia. 

Konserw
acja 

Istnieje możliwość regulacji napięcia sprężyny – w 
zależności od panujących warunków drogowych. 
Regulacja to odpowiednie nastawienie twardości 
zawieszenia. W zależności od nastawionej pozycji (1 do 
5) zawieszenie pojazdu będzie miękkie lub twarde. 
Pozycja 2 to pozycja standardowa.   

Nie usuwaj / modyfikuj żadnych części. Konserwacji 
dokonuj tylko i wyłącznie zgodnie z zaleceniami 
producenta. W razie jakichkolwiek wątpliwości 
skontaktuj się z autoryzowanym punktem 
serwisowym. 

Zawieszenie 

Regulator 
Klucz dynamometryczny 



 

 

Regulacja światła przedniego Regulacja przełącznika świateł  

| Istnieje możliwość regulacji światła przedniego – w 
zależności od optymalnego promienia / zakresu 
świecenia.  Regulacji dokonuje się przy pomocy 
śrubokręta, który to znaleźć można w zestawie 
narzędzi podręcznych. Podczas regulacji obserwować 
należy snop światła. 

Sprawdź zakres działania przełącznika świateł. W 
przypadku gdy działa on z za dużym opóźnieniem 
należy przekręcić go w kierunku A, jeżeli za 
wcześnie to w kierunku B. 

konserw
acja 

Przełącznik świateł parkowania 

w dół w górę 

w dół 
regulator 
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Problemy z rozruchem silnika 

|   Rozrusznik kręci ale silnik nie odpala. 

Skontroluj następujące elementy: 
• Sprawdź czy poprawnie wykonujesz procedurę 
startową. 

• Upewnij się że masz odpowiednią ilość paliwa w 
zbiorniku. 

• Sprawdź czy zapala się kontrolka systemu PGM-FI 
(Program EFI) – Kontrolka MIL (tylko w modelach EFI). 

► gdy kontrolka się zapala skontaktować należy się z 
najbliższym punktem serwisowym. 

Skontroluj następujące elementy: 
• Sprawdź czy przełącznik zapłonu jest w 
odpowiedniej pozycji. 

• Sprawdź bezpieczniki. 

• Skontroluj przewody wysokiego napięcia od 
akumulatora. 

• Skontroluj poziom naładowania 
akumulatora. 

W przypadku niemożności rozwiązania 
problem prosimy o kontakt z punktem 
serwisowym.  

Problem
y z uruchom

ieniem
 silnika 



 

 

Przegrzanie się silnika (miganie elementów wskaźnika temp. H – dla 
silników chłodzonych cieczą) 

Następujące znaki wyświetlane są w przypadku 
przegrzania się silnika: 
• miganie wskaźnika temp. płynu chłodzącego. 
• słabsze przyspieszenie.  
W tych przypadkach zatrzymać należy pojazd w 
bezpiecznym miejscu i postępować zgodnie z instrukcją. 

2.Sprawdz działanie wentylatora na chłodnicy – 
zakręć nim. 
 
 
W przypadku gdy nie działa nie można kontynuować 
jazdy. Skontaktuj się z punktem serwisowym. 
 
Wyłącz zapłon I odczekaj aż silnik ostygnie. 
 
 
 
3. Po ostygnięciu silnika skontrolować należy czy 
chłodnica nie ma uszkodzeń / przecieków. 
 
Gdy chłodnica jest nieszczelna nie należy używać 
pojazdu. Skontaktuj się z punktem serwisowym. 
 
4. Sprawdź poziom płynu chłodzącego w 
zbiorniczku wyrównawczym. W razie konieczności 
uzupełnij go. 
 
5. Jeżeli punkty od 1 do 4 są w porządku możesz 
kontynuować jazdę. Jednocześnie obserwuj 
kontrolkę temperatury silnika. 

Problem
y z uruchom

ieniem
 silnika 

Poruszanie się pojazdem z przegrzanym silnikiem 
doprowadzić może do nieodwracalnych uszkodzeń.  

1. Wyłącz zapłon. Silnik zgaśnie. Uruchom 
ponownie. 



 

 

Kontrolki ostrzegawcze                    (tylko modele z EFI ) 

 
System PGM-FI (Program EFI) 
Kontrolka (MIL) 

Zaświecenie się tej kontrolki podczas pracy silnika 
oznaczać może poważny problem system PGM-FI 
Należy zwolnić i jak najszybciej skontaktować się z 
punktem serwisowym. 

Kontrolka ABS  
(Antilock Brake System) 
(wybrane modele) 
W przypadku uszkodzenia / awarii układu 
hamulcowego zapali się kontrolka ABS. Informacji tej 
nie należy lekceważyć. Należy zwolnić i jak 
najszybciej skontaktować się z punktem 
serwisowym. 

• Kontrolka zapali się lub zacznie migać podczas jazdy. 

• Kontrolka nie zapala się podczas odpalania pojazdu. 

• Kontrolka nie gaśnie po osiągnięciu prędkości 10 km/h. 

• 
Problem

y z uruchom
ieniem

 silnika 



 

 

Sygnały ostrzegawcze 

Kontrolka temperatury płynnu 
chłodzącego 

W przypadku zejścia poziomu płynu chodzącego 
poniżej minimum zaświecą się i zaczną migać 
wszystkie wskaźniki temp. silnika. Należy jak 
najszybciej uzupełnić płyn chłodzący. 

Kontrolka poziomu paliwa 

W przypadku uszkodzenia / awarii układu zasilania w 
paliwo zaświecą się i zaczną migać wszystkie wskaźniki 
poziomu paliwa. Informacji tej nie należy lekceważyć. 
Należy jak najszybciej skontaktować się z punktem 
serwisowym.  

►
Problem

y z uruchom
ieniem

 silnika 



 

 

Ogumienie 

Naprawa uszkodzonego ogumienia wymaga nie tylko 
specjalistycznego sprzętu ale i odpowiedniej wiedzy. 
Zalecamy wykonywanie tych prac przez 
wykwalifikowany personel. Naprawa tymczasowa 
powinna być poddana kontroli przez stację 
wulkanizacyjną. 

Naprawa tymczasowa – zestaw 
naprawczy 

Niewielkie uszkodzenie opony naprawić można przy 
pomocy awaryjnego zestawu naprawczego. Pamiętać 
należy jednak, że zestawy te działają tylko i wyłącznie 
w przypadku opon bezdętkowych. 

Zapoznaj się z instrukcją zestawu naprawczego. 

Poruszanie się pojazdem z tymczasowo naprawioną 
oponą jest bardzo niebezpieczne. Nie należy 
przekraczać prędkości 50 km/h. Tak szybko jak to 
możliwe udać należy się do punktu wulkanizacyjnego. 

Poruszanie się pojazdem z tymczasowo 
naprawioną oponą jest bardzo niebezpieczne. 
Nieodpowiednio naprawiona opona może bardzo 
łatwo ujedz uszkodzeniu – możliwość wypadku !! 
Nie należy przekraczać prędkości 50 km/h. Tak 
szybko jak to możliwe udać należy się do punktu 
wulkanizacyjnego. 

►
Problem

y z uruchom
ieniem

 silnika Demontaż koła 
Zanim przystąpisz do naprawy koła 
przeczytaj niniejsze zalecenia i instrukcje. 



 

 

Każde zdjęcie koła wiąże się z niebezpieczeństwem 
uszkodzenia czujnika prędkości – postępuj podczas 
demontażu spokojnie I ostrożnie. 

I Koło przednie 
Demontaż 
1. Zaparkuj pojazd na równym, trwałym podłożu. 
2. Odkręć nakrętki osi przedniej. 

 

1. Poluzuj śrubę regulacyjną. 
2. Podeprzyj pojazd tak by stał pewnie i nie istniało 

niebezpieczeństwo przewrócenia się. 
3. Zdemontuj przednią ośkę, koło i podporę 
►Podczas smarowania uważać należy na tarcze I klocki 

hamulcowe. Smar na tych elementach układu 
hamulcowego bardzo osłabia siłę hamowania. 

►Nie uruchamiaj hamulca podczas gdy zdemontowany 
jest zacisk hamulcowy. 

►
Problem

y z uruchom
ieniem

 silnika 

Ośka 
przednia - 
śruba 

Ośka przednia 

Śruba regulacyjna 



 

 

Montaż 
1. Załóż blokadę koła. 
2. Ustaw koło między widelec i opuść pojazd 
na koło.  

4. Po montażu koła upewnij się, że koło obraca się 
prawidłowo i nie obciera o żadne elementy pojazdu.  
Sprawdź czy śruby mocujące dokręcono z 
odpowiednią siłą. Jeżeli nie wiesz z jaką siłą je 
dokręcić należy skontaktować się z autoryzowaną 
stacją naprawczą. Niepoprawny montaż skutkować 
będzie spadkiem siły hamowania. 

Problem
y z uruchom

ieniem
 silnika 

Podczas montażu i demontażu koła uważać 
należy na  klocki hamulcowe – istnieje możliwość 
ich uszkodzenia. 

3- Dokręć śrubę ośki _____________________  
Siła dokręcania: 59 Nm 



 

 

I   Koło tylne 

Demontaż  
1. Przed demontażem tylnego koła ustawić należy pojazd 
tak by nie było możliwości przewrócenia się motoru. 
2. Poluzuj śruby mocujące koło tylne, upewnij się czy 
łańcuch ma odpowiedni luz. 
3. Wyjmij tylną ośkę. 

4. Popchnij koło do przodu I zdejmij łańcuch. 

Śruba regulacyjna Problem
y z uruchom

ieniem
 silnika 

Nakrętka 
Śruba regulacyjna 

Mocowanie ośki 

Łańcuch 

Mocowanie ośki Nakrętka 



 

 

5. Usuń ośkę i unieś ją. Pilnuj by zacisk hamulcowy 
nie spadł na podłogę. Nie wolno skręcać przewodu 
hamulcowego. 
 
►Podczas smarowania uważać należy na tarcze I 

klocki hamulcowe. Smar na tych elementach układu 
hamulcowego bardzo osłabia siłę hamowania. 

►Nie uruchamiaj hamulca podczas gdy 
zdemontowany jest zacisk hamulcowy. 

Montaż  
1.Koło tylne montuje się w odwrotnej kolejności co 
było demontowane. 
 
► Podczas instalacji elementów należy uważać, aby 

zacisk hamulcowy nie miał kontaktu z podłożem. 
Niebezpieczeństwo zabrudzenia tłoczka. 

Podczas montażu pilnować należy, by nie uszkodzić 
ani okładzin ciernych ani tarcz hamulcowych pojazdu. Problem

y z uruchom
ieniem

 silnika 

2. Upewnij się, że zaczep wspornika na zacisku hamulca 
jest zabezpieczony. 

Ślizg Wspornik zacisku hamulcowego 

Zaczep 

Wahacz 



 

 

3. Wyreguluj łańcuch. 

4. Skontroluj dokręcenie ośki. 5. Problem
y z uruchom

ieniem
 silnika 

Siła dokręcania: 88 Nm  

5. Po montażu koła upewnij się, że koło obraca 
się prawidłowo i nie obciera o żadne elementy 
pojazdu. Kilkukrotnie naciśnij pedał hamulca.   
Sprawdź czy śruby mocujące dokręcono z 
odpowiednią siłą. 

Jeżeli nie wiesz z jaką siłą je dokręcić należy 
skontaktować się z autoryzowaną stacją 
naprawczą. Niepoprawny montaż skutkować 
będzie spadkiem siły hamowania. 



 

 

Problemy z elektryką 

Przepalone żarówki Niski poziom elektrolitu 

Akumulator ładować można tylko I wyłącznie przy 
pomocy odpowiednich prostowników. Podczas 
ładowania akumulatora należy go wymontować z 
pojazdu. 

Zabrania się używać prostowników samochodowych. 
Prostowniki samochodowe dają większe napięcie które 
może doprowadzić do przegrzania i nieodwracalnego 
uszkodzenia akumulatora. 

Gdy pojazd nadal nie odpala po naładowaniu 
akumulatora skontaktuj się z sprzedawcą pojazdu / 
serwisem. 

Sposób postępowania przy przepalonych 
żarówkach - wymiana. 

Przełącz zapłon do pozycji OFF lub LOCK. 

Zanim przystąpisz do wymiany upewnij się że żarówka 
wystygła. 

Używaj tylko i wyłącznie takich żarówek, jakie polecane 
są przez producenta pojazdu. 

Zanim przystąpisz do jazdy skontroluj czy 
wymieniona żarówka działa prawidłowo. 

Gdy nie wiesz jaka powinna być stosowana żarówka 
spojrzeć należy do informacji o pojeździe na końcu 
niniejszej instrukcji obsługi. 

Problem
y z uruchom

ieniem
 silnika 

Zabrania się odpalania pojazdu przy pomocy 
akumulatorów samochodowych. Akumulatory 
samochodowe są wiele bardziej mocniejsze i 
doprowadzić mogą do uszkodzenia inst. el.  



 

 

Żarówki 

1. Zdemontuj adapter bez obracania go. 

2. Zdejmij osłonę. 

3. Wyjmij żarówkę bez obracania jej – drugą ręką 
przytrzymaj zabezpieczenie. 

4. Włóż nową żarówkę i zmontuj reflektor w odwrotnej 
kolejności niż demontaż. 

Zabrania dotykania się szklanych elementów żarówki 
palcami. Pozostający tłuszcz na żarówce znacznie 
skraca jej żywotność. Gdyby jednak doszło do tego, że 
żarówka dotknięta została ręką, oczyścić należy ją 
przy pomocy alkoholu. 

Problem
y z uruchom

ieniem
 silnika 

Zabezpieczenie 

Żarówka 
Osłonka Kostka 



 

 

Światła pozycyjne Oświetlenie tylne 

Problem
y z uruchom

ieniem
 silnika 

Żarówka 
Żarówka 
/ 

Mocowanie Mocowanie 

Prawą i lewą żarówkę wymienia się dokładnie w 
ten sam sposób. 
1. Odkręć osłonę zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara i wyjmij ją. 
2. Wyjmij żarówkę nie obracając jej. 
3. Włóż nową żarówkę i zmontuj reflektor w 
odwrotnej kolejności niż demontaż. 

 

1. Zdemontuj siedzisko pasażera. 
2. Odkręć osłonę zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara i wyjmij ją. 
3. Naciśnij i obróć żarówkę aż poczujesz “luz”. 
4. Włóż nową żarówkę i zmontuj reflektor w 
odwrotnej kolejności niż demontaż. 
5. Zamontuj siedzisko pasażera. 



 

 

LED – brak wyposażenia Oświetlenie tabl. rejestracyjnej 

1. Odkręć śruby. 
2. Zdejmij osłonkę i uszczelkę. 
3. Wyjmij żarówkę nie obracając jej. 

Problem
y z rozruchem

 silnika 

Uszczelka 

Osłona oświetlenia tablicy rej. 

Śruby 

4. Włóż nową żarówkę i zmontuj reflektor w 
odwrotnej kolejności niż demontaż. 
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Liczniki, kontrolki i inne funkcje 
Przełącznik zapłonu 
Gdy przełącznik zapłonu jest włączony działają także 
element oświetleniowe pojazdu. Wyłączając silnik 
wyłączany jest także układ ładowania.  

Przełącznik wyłączenia silnika 
Wyłącznika silnika używać należy tylko i wyłącznie w 
sytuacjach awaryjnych. 

Użycie tego przełącznika skutkuje natychmiastowym 
wyłączeniem silnika – poruszanie się pojazdem z 
wyłączonym silnikiem jest bardzo niebezpieczna. Po 
użyciu przełącznika wyłączenia silnika należy 
przekręcić kluczyk w stacyjce i wyłączyć zapłon. 
Włączony zapłon doprowadzić może do rozładowania 
się akumulatora. 
 
Licznik przebiegu 
Licznik przebiegu kończy się na 999.999 – po 
osiągnięciu tego przebiegu licznik się zatrzymuje. 

Liczni przebiegu dziennego 
Licznik przebiegu dziennego działa do 999,9 km. Po 
osiągnięciu tego przebiegu zeruje się i zaczyna liczyć 
od 0. 

Schowek na dokumenty 
Instrukcja obsługi oraz inne ważne dokumenty pojazdu 
przechowywać należy w suchym i bezpiecznym miejscu 
-  np. w schowku pod siedziskiem. 

Inform
acje 



 

 

 

Paliwo zawierające alkohol 

W niektórych regionach świata stosuje się alkoholem 
modyfikowane paliwa. Paliwa takie może i są bardziej 
przyjazne środowisku ale nie zawsze są one przyjazne 
dla silników mechanicznych. Skontrolować należy ich 
zawartość oktanową. Odradza się stosowania paliw 
zawierających alkohol. 

Stosowane paliwo nie powinno mieć większej 
wartości oktanowej niż jest to zalecane przez 
producenta. Zbyt wysoka wartość oktanowa 
doprowadzić może do uszkodzeń ruchomych 
części silnika. 

Jeżeli tankowane przez Ciebie paliwo wydaje się 
być nieodpowiednie zmień stację paliwową. 

Inform
acje 



 

 

Katalizator 

Zakupiony przez Państwa pojazd wyposażony został w 
trójdrożny układa katalityczny – katalizator to 
urządzenie, które zawiera metale szlachetne, które 
mogą służyć w wysokich temperaturach jako 
katalizatory reakcji chemicznych do konwersji 
węglowodorów, tlenku węgla i tlenków węgla 
zawartych w spalinach w nieszkodliwe związki. 

Wadliwy katalizator zwiększa zanieczyszczenie 
powietrza i zmniejsza wydajność silnika. Jeżeli 
wymagana jest wymiana, należy zawsze używać 
oryginalnych części zamiennych lub ich 
odpowiedników. 

Przestrzegaj następujących przepisów i zasad w 
celu ochrony katalizatora pojazdu: 

• Tankuj zawsze paliwo bezołowiowe. Paliwo ołowiowe 
doprowadzić może do uszkodzenia katalizatora. 
• Pojazd powinien być zawsze w dobrym stanie 
technicznym. 
• W przypadku podejrzenia zatkania się układu 
wydechowego należy wyłączyć silnik i odczekać aż układ 
wydechowy wystygnie. Wszelkiego rodzaju prace 
naprawcze wykonuje się na wyłączonym silniku. 

Inform
acje 



 

 

Pielęgnacja pojazdu 
Elementy te jest bardzo łatwo zarysować. Unikaj 
nalewania wody do tłumika. Chroń układ elektryczny 
oraz jego elementy przed zalaniem podczas mycia. 
3. Używaj dużej ilości czystej wody. 

4. Przesmaruj element ruchome po zakończeniu 
mycia pojazdu. 
► Upewnij się, że olej i płyny smarujące nie dostały się 
na element układu hamulcowego. Zanieczyszczone 
smarem tarcze hamulcowe nie  zapewniają  
odpowiedniej siły hamowania – możliwość 
spowodowania kolizji. 
5. Pamiętać należy także o przesmarowaniu łańcucha 
napędowego. 

6. Warstwa wosku chroni pojazd przed korozją. 
 

► Unikaj płynów o ostrym działaniu oraz mocno 
chemicznych. Produkty takie mogą uszkodzić 
plastikowe oraz lakierowane powierzchnie pojazdu. 
Chroń układ hamulcowy oraz opony przed woskiem. 
► Odradza się stosowania wosku na powierzchnie 
matowe. 

Regularne mycie i czyszczeni pojazdu pozwoli na 
szybsze zauważenie uszkodzeń pojazdu i pozwoli 
szybciej zadbać o prawidłowy stan techniczny pojazdu. 

Poruszanie się pojazdem w obszarach o dużym zasoleniu 
powietrza prowadzić może do szybszej korozji. Zaleca się 
wtedy częstsze mycie i woskowanie pojazdu. 
 
 
Czyszczenie 
 
Zanim przystąpisz do mycia i czyszczenia pojazdu 
odczekać należy aż element takie jak układ wydechowy, 
hamulce i silnik wystygną. 
1. Grubszego rodzaju zanieczyszczenia zmyć należy przy 
pomocy wody. 
2. Następnie używaj delikatnego detergentu i gąbki oraz 
zmywaka. 
► Elementy takie jak owiewkę, klosze reflektorów, felgi I 
inne delikatne części myć należy z dużą ostrożnością. 

Inform
acje 



 

• nie wolno zalewać wodą filtra powietrza. 
► zalany wodą silnik może mieć problemy z 
uruchomieniem. 

• zabrania się kierować strumienia wody z myjki 
ciśnieniowej bezpośrednio na lampy pojazdu. 
► W przypadku gdy woda dostała się do 
reflektora zadbać należy o t, by rozebrać klosz i wszystko 
wysuszyć. Woda kondensacyjna przyspiesza proces 
korozji. 

Elementy aluminiowe 

Kontakt aluminium z błotem, solą drogową skutkuje 
rdzewieniem. Elementy aluminiowe czyścić należy 
okresowo. Unikać należy zarysowań na powierzchniach 
aluminiowych: 
• nie używaj ostrych myjek oraz agresywnego środka 
myjącego. 
• Unikaj wszelkiego rodzaju elementów mogących 
zarysować pojazd. 

Felgi, reflektory i inne delikatne elementy 

Wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia na reflektorach 
usuwać należy przy pomocy wody i delikatnej gąbki 

I   Wskazówki dotyczące mycia pojazdu 

Podczas mycia pojazdu stosować się należy do 
następujących zaleceń: 
• nie używaj myjek ciśnieniowych. 
► myjki ciśnieniowe uszkadzać mogą lakierowane oraz 
drobne, ruchome elementy pojazdu. Prowadzić mogą 
także do dysfunkcji układu elektrycznego. 

• zabrania się nalewać wodę bezpośrednio do tłumika. 

► Woda w tłumiku doprowadzić może do 
korozji wewnątrz tłumika. 
• suche hamulce. 
► Woda zmniejsza efektywność hamowania. 
Po czyszczeniu i myciu pojazdu nie należy poruszać się 
zbyt szybko – odczekaj aż hamulce przeschną. 

• zabrania się kierować strumienia wody z myjki 
ciśnieniowej bezpośrednio na siedzisko pojazdu. 
► Woda uszkodzić może wiele ruchomych i 
elektrycznych elementów pojazdu !! 

Inform
acje 



 

 

• W celu usunięcia zanieczyszczeń, należy użyć 
rozcieńczonego detergentu i płukać dużą ilością wody". 

• Unikaj kontaktu płynu hamulcowego / paliwa z 
licznikami, owiewką, felgami czy też oświetleniem 
pojazdu. 

     Układ wydechowy 

W przypadku gdy układ wydechowy \ tłumik pomalowany 
został farbą ochronną należy uważać podczas mycia 
pojazdu. Nie wolno używać agresywnie reagujących 
detergentów. Jeżeli masz jakiekolwiek obawy związane z 
możliwością uszkodzenia powierzchni lakierowanych 
skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawca pojazdów. 

Parkowanie / przechowywanie 
pojazdu 

Parkując pojazd pod “chmurką” związane jest z 
stosowaniem odpowiednich / zalecanych 
pokrowców ochronnych. 

Podczas długoterminowego parkowania pojazdu 
zadbać należy o: 
• Dokładnie umyj i zawoskuj pojazd (odradzamy 
woskować na kolor matowy polakierowane 
powierzchnie) . Elementy chromowane pokryć należy 
specjalną substancją chroniącą przed korozją. 
• Przesmaruj łańcuch napędowy. 
• Ustaw pojazd na stojaku I podłóż pod każde z kół 
podkładki tak, by nie miało styczności z podłożem. 
• Gdy planujesz parkowanie długoterminowe po 
jeździe w deszczu należy najpierw osuszyć 
pojazd.  
• Wyjmij akumulator. Ustaw do w dobrze 
wentylowanym pomieszczeniu. 
► Jeżeli akumulator ma pozostać w pojeździe należy 
odłączyć klemę ujemną – ochroni to akumulator przed 
rozładowaniem. 

Inform
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Ochrona środowiska 
Przyjemnie jest poruszać się motocyklem. Zwróćcie 
Państwo podczas użytkowania pojazdu na ochronę 
środowiska. 
 
 
Przyjazne dla środowiska produkty czyszczące.  
 
Do mycia pojazdu używać należy szamponów bio-
degradowalnych. Unikać należy aerozoli niszczących 
warstwę ozonową. 
 
 
Odpady / śmiecie 
Zużyty olej oraz filtr oleju oddać należy do recyklingu. 
Zabrania wyrzucać się tego typu śmieci do odpadów 
komunalnych. Skontaktuj się z lokalnym serwisem lub z 
działem ochrony środowiska w swoim mieście 
zamieszkania. Odpady typu olej lub inne płyny 
eksploatacyjne są bardzo szkodliwe dla środowiska. Nie 
wolno wlewać oleju do zbiorników wodnych. 

Po parkowaniu długoterminowym wykonać 
należy czynności sprawdzające zalecane w 
interwale serwisowym. 

Transport pojazdu 

W razie konieczności transportowania pojazdu 
użyć należy w tym celu przyczepki. Pojazd 
ładować należy przy pomocy odpowiedniej 
długości rampy załadunkowej lub tzw. windy. 
Pojazd należy zabezpieczyć pasami. Zabrania 
się holowania pojazdu. 

Inform
acje 

Holowanie pojazdu doprowadzić może do poważnych 
uszkodzeń układu przenoszenia napędu 



 

 

Ochrona środowiska 

Numery seryjne 
Numery seryjne ramy i motocykla są unikalnymi 
numerami identyfikacyjnymi Twojego pojazdu i 
wymagane są podczas rejestracji motocykla. Liczby 
te są również wymagane podczas zamawiania 
części zamiennych. Numer ramy jest wybity na 
prawej stronie mocowania układu kierowniczego, 
numer silnika wybity jest na lewej stronie ramy 
motocykla. Zalecamy zanotować te numery i 
trzymać je w bezpiecznym miejscu. 

Inform
acje 

Numer ramy 

Numer silnika 



 

MODEL RK 50S 125CC CHŁODZ. CIECZĄ 200CC CHŁODZ. POWIETRZEM 250CC CHŁODZ. CIECZĄ 4zawory 

Dł. x Szer. x Wys. 1980x710x1110mm 2050760*1160mm 2050760*1160mm 2050760*1160mm 

Prześwit 1330mm 1330mm 1330mm 1330mm 

Wys. siedziska 780mm 780mm 780mm 780mm 

Silnik 1 cylindrowy, 4-zaworowy, chłodzony 
powietrzem, wałek rozrządu w głowicy 

125cc chłodzony cieczą. 4 cylindry, 
rozrząd dolny 

200cc chłodz. powietrzem, rozrząd 
górny zmienny, wałek 
wyrównujący 

250 ccm chłodzony cieczą,4  
cylindry DOHC  

Średnica tłoka 39x41.4mm 56.5*49.5mm 65.5*59mm 70*65mm 

Moc maks. 2.4kW/8000r/min 8kw/8000r/min 11.2kw/7500r/min 19kw/8000r/min 

Moment obr. 3.0N.m/7500r/min 9.2N.m/7500r/min 15.6N.m/6500r/min 22N.m/7500r/min 

Prędkość maks. 45km/h 100KM/H 130KM/H 150KM/H 

Zębatka 11T przód i 55T tył 14T przód  i 40T tył 14T przód i 40T tył 14T przód i 40T tył 

Stop. sprężania 7.3:1 10.5:1 9.25:1 11:01 

Świeca zapłonowa. NQKCR7HSA C9EH LGD8TC C9EH 

Gaźnik JINKETZ16 TK PZ30V SHENGWEYPZ30 TKPZ30V 

Zbiornik paliwa 19litrów 19litrów 19litrów 19litrów 

Zawieszenie Przód podwójny amortyzator, tył jeden 
amortyzator 

Przód podwójny amortyzator, tył jeden 
amortyzator 

Przód podwójny amortyzator, tył 
jeden amortyzator 

Przód podwójny amortyzator, 
tył jeden amortyzator 

Przen. napędu 4 biegi 5 biegów 5 biegów 6 biegów 

Hamulce Przód i tył pojedyncza tarcza - okrągła Przód podwójna a tył pojedyncza tarcza 
- falista 

Przód podwójna a tył pojedyncza 
tarcza - falista 

Przód podwójna a tył pojedyncza 
tarcza - falista 

Opony Przód: 100/70-17; Tył:130/70-17 Przód 110/70-17, Tył 150/60-17 Przód 110/70-17, Tył 150/60-17 Przód 110/70-17, Tył 150/60-17 

Prędkościomierz mechaniczny mechaniczny lub elektroniczny mechaniczny elektroniczny 

Rozrusznik nożny / elektryczny elektryczny elektryczny elektryczny 

Masa netto 120kg 132kg 134kg 139kg 

     



 


