


 

BEZPIECZEŃSTWO 

1. Sprawdź motocykl przed jazdą by uniknąć wypadków i uszkodzenia 
pojazdu 

2. Musisz posiadać stosowne uprawnienia do prowadzenia wydane 
przez władze 

3. By uniknąć zranienia zwracaj uwagę na: 
a) Używaj odblaskowej odzieży 
b) Zachowaj odstęp od innych pojazdów 
c) Przestrzegaj przepisów 
d) Zbyt duża prędkość może prowadzić do wypadku. Kontroluj 

prędkość na wypadek nieprzewidzianych okoliczności 
e) Używaj poprawnie świateł i sygnałów świetlnych 
f) Uważaj szczególnie podczas parkowania i wjazdu na parkingi 
g) Zakładaj zawsze homologowany kask ochronny osłaniający całą 

twarz i certyfikowaną odzież ochronną. Uważaj na gorący tłumik 
– zawsze zakładaj długie ochronne buty.  

4. Nie stosuj zamienników części w pojeździe i nie dokonuj 
nieuprawnionych modyfikacji 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

1. Lokalizacja podzespołów 

 

 

 

 

 

 

Fig 1. 

1. Prędkościomierz 
2. Obrotomierz 
3. Dźwignia sprzęgła 
4. Przycisk klaksonu 
5. Przełącznik 

kierunkowskazów 
6. Przycisk rozrusznika 

Fig 2. 
1. Podnóżek 
2. Rozrusznik nożny 
3. Pedał tylnego hamulca 
4. Tłumik 
5. Podstawka centralna 

Fig 3. 

1. Kranik paliwa 

2. Dźwignia zmiany 
biegów 

3. Gaźnik 

 

 

 



 

OBSŁUGA PRZEŁĄCZNIKÓW I ELEMENTÓW MOTOCYKLA 

1. Stacyjka 

OFF – Obwód jest otwarty i zapłon jest wyłączony. Nie można uruchomić 
silnika a kluczyk można wyjąć. 

ON – Obwód jest  zamknięty, można uruchomić silnik. Kluczyk nie można 
wyjąć. 

P – Oznacza że tylne i przednie światła pozycyjne są włączone i można 
wyjąć kluczyk. Tej pozycji należy używać podczas postoju na poboczu 
drogi.  

 

 

 

2. Liczniki 

1. Prędkościomierz – pokazuje prędkość jazdy 

2. Licznik dzienny – pokazuje przejechany dystans w trasie 

3. Licznik przebiegu – pokazuje całkowity przebieg motocykla 

4. Obrotomierz – pokazuje prędkość obrotową silnika 

5. Czerwone pole – unikaj wkręcania silnika na obroty czerwonego 
pola i nigdy nie wykraczaj poza ten obszar 

 

6. Przełącznik świateł drogowych  

Kiedy przełącznik jest włączony, światła mijania są wyłączone a 
włączone są światła drogowe. 

7. Przełącznik kierunkowskazów 

8. Używanie elektrycznego rozrusznika i kopniaka 

! nie można jednocześnie używać kopniaka i rozrusznika 
elektrycznego 

! nie naciskaj kopniaka zbyt mocno by nie uszkodzić zębatek i stopy 

 

 

 

 

 



 

9. Kranik paliwa 

Znajduje się po lewej stronie na dole zbiornika paliwa.  

OFF – dopływ paliwa jest zamknięty 

ON – dopływ paliwa jest otwarty 

RES – włączanie rezerwy – ok. 2l paliwa w zbiorniku 

Po napełnieniu zbiornika, przełącz kranik na pozycję ON. 

10. Zbiornik paliwa 

Korek zbiornika paliwa może być zdjęty za pomocą kluczyka stacyjki, 
przekręcając go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. 

Po zatankowaniu należy go zamknąć przekręcając zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara i wyjmując kluczyk.  

! Zbiornik paliwa nie może  być przelany zbyt dużą ilością paliwa. 

! Nie rozlewaj paliwa po zbiorniku 

! Nie rozlewaj paliwa na gorący silnik 

! Nie otwieraj wlewu paliwa jeśli silnik pracuje 

11. Opony 

Odpowiednie ciśnienie w oponach zapewnia optymalne 
prowadzenie, stabilność jazdy i bezpieczeństwo  oraz wydłuża życie 
opon.  

 

Ciśnienie w oponach (kpa): 

 Przednia opona Tylna opona 

Tylko kierowca 175 (1.75 Bar) 200 (2.00 Bar) 

Kierowca i pasażer 175 (1.75 Bar) 225 (2.25 Bar) 

 

12. Dźwignia ssania 

Umieszczona jest przy gaźniku. Przy uruchamianiu zimnego silnika 
naciśnij dźwignię. Kiedy silnik uzyska dobre obroty, zwolnij dźwignię.  

 

13. Zmiana biegów 

Oddziaływanie na dźwignię Bieg Zakres prędkości 

Naciśnięcie w dół 1 bieg 0-25 km/h 

Naciśnięcie w górę 1 raz 2 bieg 10-45 km/h 

Naciśnięcie w górę 2 raz 3 bieg 20-70 km/h 

Naciśnięcie w górę 3 raz 4 bieg Powyżej 30 km/h 

Naciśnięcie w górę 4 raz 5 bieg Powyżej 50 km/h 



 

! Nigdy nie zmieniaj biegów z włączonym sprzęgłem i odkręconą 
manetką gazu – może to spowodować uszkodzenie silnika lub 
łańcucha 

 

14. Blokada kierownicy 

Przekręć kierownicę przeciwnie do wskazówek zegara do oporu. 
Włóż kluczyk i przekręć go przeciwnie do wskazówek. Kierownica 
zostanie zablokowana 

INSTRUKCJA OBSŁUGI MOTOCYKLA 

1. Sprawdzenie przed jazdą 

1. Sprawdź poziom oleju i uzupełnij w razie potrzeby, sprawdź 
stan paliwa w zbiorniku i wyklucz wycieki płynów 

2. Sprawdź działanie hamulców.  

3. Sprawdź stan opon, dętek i ciśnienie. Upewnij się że nie są 
uszkodzone 

4. Sprawdź i wyreguluj łańcuch, nasmaruj w razie potrzeby 

5. Sprawdź działanie manetki gazu 

6. Sprawdź światła, kierunkowskazy, czujniki stopu, sygnał 
dźwiękowy 

! Pamiętaj żeby zawsze sprawdzać motocykl przed jazdą. Zajmuje 
to chwilę, a pomoże Ci uniknąć zbędnych napraw i wypadku.  

2. Uruchamianie silnika 

Włóż kluczyk do stacyjki i przekręć zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara na pozycję ON. W łącz ssanie i naciśnij przycisk 
rozrusznika.  

3. Docieranie  

Przez pierwsze 1000 km nie należy przekraczać prędkości 
40km/h. Nie otwieraj przepustnicy do końca. Pamiętaj o zmianie 
prędkości na kolejnych biegach. Po dotarciu przeprowadź serwis.  

4. Regulacje 

Prędkość biegu jałowego – Jeśli prędkość biegu jałowego nie jest 
stabilna, dodaj nieco gazu i ustaw ją na odpowiednim poziomie 

5. Zmiana biegów 

Podczas pracy silnika na biegu jałowym, wciśnij dźwignię 
sprzęgła i naciśnij dźwignię zmiany biegów w dół by włączyć bieg 
1. Dodając gazu powoli zwalniaj dźwignię sprzęgła by motocykl 
ruszył gładko. Gdy motocykl ruszy, zamknij gaz, wciśnij sprzęgło i 
nogą przesuń dźwignię biegów w górę by włączyć bieg 2.  

 

 



 

1. Regulacja łańcucha 

1. Nakrętka regulacyjna 

2. Nakrętka osi koła 

Jeśli łańcuch jest za luźny, może łatwo spaść i uszkodzić silnik.  

Na początku poluzuj nakrętkę regulacji tylnego hamulca i zdejmij 
zawleczkę zabezpieczającą tylną oś koła. Poluzuj oś koła a potem 
nakrętki regulacji napięcia łańcucha. Naciągnij łańcuch 
odpowiednio (powinien mieć luz 1-2 cm między zębatkami). 
Pamiętaj żeby po regulacji dokręcić dobrze oś koła i nakrętki 
regulacji oraz ustawić hamulec tylny.  

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

Jeśli nie można uruchomić silnika, wykonaj poniższe czynności:  
Sprawdzenie układu paliwowego 
 
1. Sprawdź czy w baku jest paliwo i czy kranik jest odkręcony 

odpowiednio do stanu zbiornika. Przekręć na ON. 
2. Zdejmij wężyk paliwa prowadzący do gaźnika i zobacz czy 

benzyna leci przez niego 
3. Załóż wężyk z powrotem, przekręć na ON, wykręć śrubę 

spustową gaźnika i zobacz czy paliwo leci przez odpływ 

Sprawdzenie układu zapłonowego 

1. Wykręć świecę i podłącz do nasadki odkłócającej 
 
 
 

2. Włącz stacyjkę na ON, przyłóż świecę do silnika i zakręć 
rozrusznikiem. Jeśli układ jest sprawny, powinna pojawić się mocna 
stała iskra pomiędzy elektrodami. Jeśli jej nie ma, należy naprawić 
układ zapłonowy. Udaj się do Dealera 
Uważaj żeby podczas sprawdzania opary paliwa się nie zapaliły, 
dlatego nie przykładaj świecy zbyt blisko głowicy cylindra.  

 

 

 

 

Wymiar: Dane: 
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) 2030 x 710 x 1090 
Prześwit (mm) 150 
Kąt skrętu ≤45° 
Masa (kg) 110 
Maksymalna ładowność (kg) 150 
Maksymalna prędkość 95 
Hamulce Przednie Tarczowe 

tylne Bębnowe 
Felgi Przód/tył Aluminiowe 
Skrzynia biegów 5 przełożeń 
Maksymalny hałas [dB(A)] ≤78 
Silnik Jednocylindrowy, czterosuwowy, 
Pojemność silnika (ml) 124 
Rozruch Elektryczny/nożny 
Świeca zapłonowa NGK D8RT 
Przednie światła 12V35W 
Kierunkowskazy 12V10W 
Tylne światło 21W 
Bezpiecznik 15A 



 



 

 




