


 

W I T A M Y 

 

Nasze skutery umożliwią Ci doznanie prawdziwej wolności oraz przeżycie ekscytujących przygód. W skuterze nie ma 

tak jak w samochodzie metalowej klatki wokół ciebie. Jesteś tylko Ty i droga a to co was łączy to właśnie ten pojazd. 

Poczuj co to jest wolność. 

W celu cieszenia się z nowego pojazdu i jego możliwości należy bardzo dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcja 

obsługi. 

Podczas zapoznawania się z instrukcją zauważysz napisane drukowanymi literami słowo UWAGA. W takich 

miejscach podawane są zawsze informacje dotyczące bezpieczeństwa twojego, innych uczestników ruchu 

drogowego oraz wskazówki dotyczące ochrony środowiska. 



 

 

 
Gratulujemy zakupu skutera 

Skuter posiada gwarancję na wady produkcyjne. W okresie gwarancji, w przypadku wykrycia wady 
produktu, zostanie on naprawiony lub wymieniony na nowy bez konieczności wniesienia opłaty. Niniejsza 
gwarancja nie obejmuje elementów pojazdu ulegających zużyciu w wyniku normalnej eksploatacji pojazdu 
oraz wszelkich uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania pojazdu. 

 

Gwarancja jest nieważna gdy: 

-Wygięta lub zniszczona jest rama 
- Wygięte lub zniszczone są koła 
- Zderzak wgnieciony lub złamany z uwagi na niewłaściwe użytkowanie 
- Widoczne są ślady wypadku, skoków lub przewrotek. 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego lub niezgodnego 
z zaleceniami użytkowania pojazdu. ( patrz warunki gwarancji w książce gwarancyjnej ) 



 

 

Niniejsza instrukcja powinna być traktowana jako stała część pojazdu i powinna pozostać w pojeździe nawet 
wtedy, gdy pojazd jest sprzedawany lub przekazywany do użytkowania trzeciej osobie. Instrukcja zawiera 
ważne informacje i instrukcje bezpieczeństwa, które należy dokładnie przeczytać przed uruchomieniem 
pojazdu. Wszyscy użytkownicy pojazdu zobowiązani są do stosowania i przestrzegania prawa o ruchu 
drogowym. Zabrania się użytkowania pojazdu przez osoby poniżej 16 roku życia  

Użytkownik odpowiedzialny jest za znajomość i przestrzeganie wszystkich przepisów lokalnych, wojewódzkich i 
państwowych dotyczących eksploatacji tego typu pojazdów, w tym między innymi przepisów bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym, rejestracji pojazdu, emisji spalin i dopuszczalnego poziomu hałasu. 
 

 



 

 

Niebezpieczeństwo prowadzące do uszkodzeń ciała (śmierci). Niebezpieczeństwo prowadzące do uszkodzeń pojazdu. 

UWAGA: Informacje istotne dla bezpieczeństwa oznaczone są w następujący sposób: 

W pierwszej części opisane będą ZAGROŻENIA. 
W drugiej części opisane zostanie CO MOŻE SIĘ STAĆ jeśli nie będziesz stosował się do ZALECEŃ. 
Trzecie cześć opisuje jak UNIKAĆ ZAGROŻEŃ. 

UWAGA! NIESTOSOWANIE SIĘ DO NINIEJSZEJ INSTRUKCJI SKUTKOWAĆ MOŻE BARDZO POWAŻNYMI 
OBRAŻENIAMI CIAŁA LUB NAWET ŚMIERCIĄ. 
UWAGA! NIESTOSOWANIE SIĘ DO NINIEJSZEJ INSTRUKCJI SKUTKOWAĆ MOŻE BARDZO POWAŻNYMI 
USZKODZENIAMI WŁASNEGO POJAZDU I/LUB  MIENIA OSÓB TRZECICH. 
OSTRZEŻENIE! NALEŻY ZAWSZE DOKONAĆ PRZEGLĄDU POJAZDU PRZED JAZDĄ. WERYFIKACJA STANU 
POJAZDU POZWOLI UNIKNĄĆ KWESTII MOGĄCYCH MIEĆ NEGATYWNY WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO 
ORAZ STAN POJAZDU. NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO ZALECEŃ MOŻE SKUTKOWAĆ ŚMIERCIĄ, 
POWAŻNYMI OBRAŻENIAMI LUB INNYMI SZKODAMI. 



 

 

Zanim zaczniesz użytkować pojazd przeczytaj ze zrozumieniem niniejszą instrukcję. Podczas poruszania się 

pojazdem używaj kasku, oraz odpowiedniego rodzaju odzieży ochronnej. 

OSTRZEŻENIE! PODNIEŚ PODPÓRKĘ BOCZNĄ ZANIM URUCHOMISZ POJAZD 
 
OSTRZEŻENIE! PRZESTRZEGAJ WSZYSTKICH UJĘTYCH W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI PORAD ORAZ 
ZALECEŃ. ZANIM PRZYSTĄPISZ DO JAZDY ZAPOZNAJ SIĘ ZE WSZYSTKIMI LOKALNYMI ORAZ 
PAŃSTWOWYMI PRZEPISAMI O RUCHU DROGOWYM ORAZ O BEZPIECZEŃSTWIE W RUCHU 
DROGOWYM. 
 
OSTRZEŻENIE! NIGDY NIE PRZECIĄŻAJ POJAZDU. MAKSYMALNE OBCIĄZENIE WYNOSI 150.14 KG. 
 
 
OSTRZEŻENIE! PODCZAS PORUSZANIA SIĘ POJAZDEM NOŚ ODPOWIEDNIEGO RODZAJU KASK, GOGLE 
ORAZ OBUWIE OCHRONNE. 
 
OSTRZEŻENIE!  NIE PORUSZAJ SIĘ SKUTEREM, W KTÓRYM JEST OTWARY  (ROZŁOŻONY) PODNÓŻEK. 



 

 

Zatrzymywanie pojazdu 

OSTRZEŻENIE! SIŁA HAMOWANIA JEST MNIEJSZA GDY PORUSZASZ SIĘ PO MOKREJ, PIASCZYSTEJ CZY TEŻ ZAOLEJONEJ 
POWIERZCHNI. GWAŁTOWNE HAMOWANIE NA TAKICH POWIERZCHNIACH MOŻE DOPROWADZIĆ DO UTRATY KONTROLI 
NAD POJAZDEM I DO POWAŻNEGO WYPADKU. PRĘDKOŚĆ JAZDY DOPASOWUJ DO PANUJĄCYCH WARUNKÓW NA 
DRODZE. 
 
OSTRZEŻENIE! BARDZO OSTOŻNIE UŻYWAJ PRZEDNIEGO HAMULCA. UNIKAJ SYTUACJI, W KTÓRYCH ISTNIEJE 
PRAWDOPODOBIEŃSTWO ZABLOKOWANIA SIĘ PRZEDNIEGO KOŁA. ZBLOKOWANIE SIĘ KOŁA PRZEDNIEGO 
DOPROWADZIĆ MOŻE DO WYPADKU I POWAŻNYCH OBRAŻEŃ CIAŁA. 
 
OSTRZEŻENIE! PALIWO JEST ŁATWOPALNE ORAZ BARDZO ŁATWO WYBUCHA. PODCZAS TANKOWANIA POJAZDU BĄDŻ 
BARDZO OSTROŻNY.  TANKUJ POJAZD TYLKO I WYŁĄCZNIE W POMIESZCZENIACH DOBRZE WENTYLOWANYCH. PODCZAS 
TANKOWANIA NALEŻY WYŁĄCZYC STACYJKĘ  I USTAWIĆ POJAZD TAK, BY NIE MIAŁ MOŻLIWOŚCI SIĘ PRZEWRÓCIĆ. 
PODCZAS TANKOWANIA POJAZDU ZABRANIA SIĘ PALENIA PAPIEROSÓW I ZAPRÓSZANIA OGNIA. NIGDY NIE WLEWAJ 
WIĘCEJ PALIWA DO ZBIORNIKA NIŻ JEST W STANIE POMIEŚCIĆ. PO ZATANKOWANIU POJAZDU ZAMKNIJ SZCZELNIE 
KOREK WLEWU. 
 
OSTRZEŻENIE! NIE ROZLEWAJ PALIWA PODCZAS TANKOWANIA POJAZDU. ZANIM URUCHOMISZ POJAZD UPEWNIJ SIĘ ŻE 
PALIWO NIE POLAŁO SIĘ PO SILNIKU - JEŚLI TAK, TO NALEŻY WYTRZEĆ POJAZD.  UNIKAJ KONTAKTU PALIWA ZE SKÓRĄ, 
NIE WDYCHAJ OPARÓW PALIWA. PRZECHWUJ PALIWO Z DALA OD OTWARTYCH ŹRÓDEŁ OGNIA ORAZ OD ISKIER 
ELEKTRYCZNYCH. 



 

 

Poniżej prezentowane czynności są bardzo niebezpieczne. Wykonywanie ich powinno odbywać się z dużą rozwagą 
I ostrożnością. Używaj odpowiedniego rodzaju odzieży ochronnej – gogli, rękawic oraz ubioru. Nie dopuść by 
elektrolit dostał się do oczu.  ELEKTROLIT ORAZ AKUMULATOR POWINIEN BYĆ TRZMANY Z DALA OD DZIECI !!. 
TRUCIZNA – POWODUJE POWAŻNE OPARZENIA 
Zawiera kwas siarkowy. 
Unikać kontaktu ze skórą, oczami oraz odzieżą. 
Pusty pojemnik po elektrolicie należy opłukać wodą. 

W RAZIE KONTAKTU Z CIAŁEM: 
Zewnętrznego – opłukać wodą 
Wewnętrznego – Skontaktować się z lekarzem, wypić duże ilości wody lub mleka. 
Spożyć magnez, rozbite jajka lub olej roślinny. 
Oczy – opłukać wodą co 15 minut i zwrócić się po natychmiastową pomoc lekarską. 
TRZYMAJ Z DALA OD DZIECI. 

Nieodpowiednie ustawienie prędkości biegu jałowego jest bardzo niebezpieczne. 
W przypadku gdy prędkość biegu jałowego zostanie ustawiona zbyt duża istnieje podczas uruchamiania  pojazdu  
możliwość „wyrwania” go spod kierującego – MOŻLIWOŚĆ KOLIZJI. Nadmierne zużycie silnika może również być 
skutkiem niewłaściwego ustawienia biegu jałowego lub niewłaściwego rozgrzania silnika. 



 

 

NIE ZDEJMUJ ZAŚLEPEK KONTROLNYCH Z AKUMULATORA. NIE DODAWAJ WODY DO ELEKTROLITU. 

Poruszanie się pojazdem z nieodpowiednim ogumieniem lub z nieodpowiednim ciśnieniem w oponach jest 
bardzo niebezpieczne. Nieodpowiednie ciśnienie w oponach doprowadzić może do utraty panowania nad 
pojazdem. Używaj tylko i wyłącznie zalecanego ogumienia i zalecanego do niego ciśnienia. 

Używanie nieodpowiedniego ogumienia jest bardzo niebezpieczne. 
Zmieniona zostanie przyczepność pojazdu. Zwiększa się ryzyko kolizji. 
Wymień ogumienie z momencie zużycia/uszkodzenia lub osiągnięcia minimalnych parametrów bezpieczeństwa. 

Opróżniane resztek paliwa z gaźnika może być bardzo niebezpieczne. 
Jeśli będziesz nieostrożny możesz doprowadzić do pożaru. 
Podczas odsączania paliwa z gaźnika silnik powinien być wyłączony a kluczyk w pozycji „OFF”.  Podczas 
wykonywania tej pracy zabrania się palenia !! Nie wykonuj prac z paliwem przy otwartych źródłach ognia. 
Zebrane podczas oczyszczania gaźnika paliwo należy odpowiednio zabezpieczyć. 



 

 

Niewłaściwe zabezpieczenie pojazdu może skutkować wypadkiem lub uszkodzeniem pojazdu, 
Podczas transportu pojazdu – pojazd należy transportować w pozycji stojącej – należy zabezpieczyć go 
odpowiedniego rodzaju pasami oraz  mocowaniami. Zabrania się transportowania pojazdu bez odpowiednich 
zabezpieczeń 

Przepompowywanie paliwa może być bardzo niebezpieczne. Paliwo jest bardzo łatwopalne. Podczas opróżniania 
zbiornika paliwa należy pamiętać o tym by silnik był wyłączony a kluczyk znajdował się w pozycji “OFF”. Nie 
wykonuj prac z paliwem przy otwartych źródłach ognia. Zebrane podczas przepompowywania paliwo należy 
odpowiednio zabezpieczyć. 

Kontrola świecy (iskry) może być bardzo niebezpieczna. 
Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem.  
Nie przeprowadzaj kontroli świecy zapłonowej jeśli nie wiesz jak to zrobić.  W trakcie kontroli nie należy zbliżać 
świecy do otworu świecy. Osoby cierpiące na choroby serca lub mające wszczepiony rozrusznik nie powinny 
wykonywać tego testu. Testu nie należy wykonywać w pobliżu zbiorników z paliwem lub innymi substancjami 
łatwopalnymi. 
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZEŃSTWA 

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 
Zrozumienie wyzwań stojących przed kierowcą skutera może poprawić bezpieczeństwo jego użytkowania. Poniżej 
kilka rad i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz ochrony własnego zdrowia. 

Noś odzież ochronną 
Fakty: noszenie podczas poruszaniem się skuterem kasku zmniejsza ryzyko poważnych uszkodzeń głowy. Zawsze noś 
kask, gole ochronne, twarde obuwie, rękawice oraz inną odzież ochronną. 

Niech widzą cię inni 
Niektórym kierowcom ciężko jest zauważyć skuter na drodze. Stań się bardziej widocznym: 
*podczas poruszania się pojazdem powinieneś nosić jasną, dobrze widoczną odzież, lub odblaskowe elementy 
dodatkowe (kamizelka, paski itd.) 
*poruszaj się środkiem pasa drogowego – będziesz dobrze widoczny dla innych kierowców, 
*sygnalizuj chęć skrętu (zmiany pasa ruchu), używaj kierunkowskazów 
*używaj klaksonu w celu ostrzeżenia innych uczestników ruchu, 
*podczas jazdy miej zawsze zapalone światła mijania (nieważne czy poruszasz się w dzień czy w nocy). 



 

 

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZEŃSTWA 
Jeździj zgodnie z własnymi umiejętnościami 
Niedostosowywanie swoich umiejętności oraz przekraczanie limitów prędkości prowadzi do wypadków. Nigdy nie 
poruszaj się szybciej niż pozwalają na to warunki drogowo-pogodowe, przepisy oraz Twoje umiejętności. Pamiętaj o 
tym, że jazda po spożyciu alkoholu oraz innych środków odurzających jest przestępstwem. 

Utrzymuj pojazd w dobrym stanie technicznym 
Bezpieczeństwo twoje oraz innych uczestników ruchu drogowego uzależnione jest od stanu technicznego pojazdów 
które to poruszają się  po drogach. Pamiętaj o zalecanych przeglądach okresowych. 

Wytyczne dotyczące przewożenia towarów 
Zakupiony przez Ciebie pojazd obliczony został do przewozu kierowcy oraz tylko i wyłącznie jednego pasażera. 
Podczas przewożenia pasażera musisz zwrócić uwagę na to, że pojazd będzie miał gorsze przyspieszenie oraz gorzej 
będzie hamował. Tak długo jak przestrzegać będziesz zalecanych maksymalnych obciążeń poruszenie się pojazdem 
będzie bezpieczne i przyjemne. Przeładowanie pojazdu zmniejszy jego stabilność, sterowność oraz inne parametry 
jezdne a co za tym idzie zmniejszy się bezpieczeństwo twoje oraz  innych uczestników ruchu drogowego. Nie 
dokonuj niedozwolonych zmian oraz modyfikacji pojazdu. 



 

 

SEPRAN 50 
 

 
 

 
Rodzaj silnika 

Pojedynczy tłok, dwusuw, 
chłodzony powietrzem 

Długość 1750 mm Poj. silnika 49 cm ³ 
Ciśnienie: opona przód/tył 200 kPa/225 kPa Stopień sprężania 7.0:1 

Masa pojazdu 79 kg Bieg jałowy 1800+100 obr/min 

Maksymalne obciążenie 150 kg Moc maksymalna 2.52 kW/6500 obr/min 
Prędkość maksymalna 45 km/h Max. moment obr. 3.64 Nm/6000 obr/min 

Opona przednia 3.50-10      Poj. zbiornika paliwowego 5.5 L 

Opona tylna 3.50-10     Paliwo PB 95 

Zapłon CDI Smarowanie SAE 10W40 

Świeca zapłonowa BPR7HS Poj. zbiornika oleju 1.0 L 

Akumulator 12V7A.h Bezpiecznik 15 A 

    

Dane techniczne 



 

 

OPIS 

1. Lusterka zewnętrzne 
2. Manetki hamulców 
3. Hak na kask 
4. Prędkościomierz 
5. Stacyjka 
6. Akumulator 
7. Filtr powietrza 

 
15. Tłumik 
16. Kierunkowskazy tylne 
17. Lampy przednie 
18. Kierunkowskazy przednie 

8. Zamek siedzenia 
9. Zestaw świateł tylnych 
10. Odblaski 
11. Zbiornik oleju 
12. Podnóżka centralna 
13. Rozrusznik (kopniak) 
14. Podpórka boczna 



 

 

OPIS 

Licznik przebiegu 
Przebieg podawany jest w km. 
 
Prędkościomierz 
Prędkość podawana jest w km/h i mph.  

Kierunkowskazy  
Kontrolka ta mruga  w momencie włączenia kierunkowskazów. 

Kontrolka poziomu paliwa 
Kontrolka poziomu paliwa wskazuje ile paliwa znajduje się w zbiorniku. Kontrolka ta nie działa gdy stacyjka znajduje 
się w pozycji „OFF”. Wskazówka poziomu porusza się w zależności od poziomu paliwa w zbiorniku w przedziale  od 
”F” ( pełny) do “E” ( pusty ). Uzupełnij zbiornik paliwem klasyfikacji min. PB 95 w momencie, gdy wskazówka zbliżać 
się będzie ku pozycji “E”. Zbiornik paliwa nie ma rezerwy. 

Kontrolka oleju  
W momencie zaświecenia się kontrolki należy natychmiast uzupełnić olej do silników 2-suwowych 

Kontrolka świateł drogowych 
Świeci się w momencie ich załączenia.  
UWAGA: 
*w momencie nadjeżdżających pojazdów z naprzeciwka przełącz światła z drogowych na mijania. Nie oślepiaj 
innych uczestników ruchu drogowego 



 

 

PRZEKAŹNIKI / PRZEŁĄCZNIKI 

Wyłącznik główny 
Pozycja "ON"  
Włączony układ elektryczny. Możliwy jest rozruch silnika. Brak możliwości wyjęcia kluczyka. 
Pozycja "OFF"  
Wyłączony układ elektryczny. Silnik nie działa. Możliwość wyjęcia kluczyka. 
Pozycja "LOCK": 
Pozycja do blokowania kierownicy. Możliwość wyjęcia kluczyka. 

UWAGA: 
*nigdy nie pozostawiaj stacyjki na długo w pozycji "ON". Ryzyko rozładowania akumulatora. 
*pozostawiaj pojazd na parking z zablokowanym zamkiem w kierownicy. Utrudni to kradzież pojazdu 
Zamek (blokada) kierownicy 
Przekręć kierownicę do oporu w lewo i postępuj zgodnie z rysunkami. 

Wepchnij kluczyk – pozycja OFF                               Unieś lekko kluczyk                                     Przekręć kluczyk do pozycji LOCK 



 

 

 

PRZEKAŹNIKI / PRZEŁĄCZNIKI 

Przełączniki na kierownicy 
1. Przyciemnianie 

Gdy przełącznik świateł jest w pozycji 
“ON”: 

: światła mijania włączone. 
 : Światła drogowe 

włączone. 

2. Kierunkowskazy 
Przed zmianą pasa ruchu lub dokonania skrętu należy włączyć odpowiedni kierunkowskaz. Kierunkowskaz lewy 
włączamy poprzez przesunięcie przełącznika kierunkowskazów w lewo „<” zaś prawy poprzez przesunięcie go w 
prawo „>”. Pozycja centralna jest pozycją zerową. Kierunkowskazy nie wyłączają się automatycznie po dokonaniu 
skrętu. Wyłączenie kierunkowskazu następuje poprzez naciśnięcie (wciśnięcie) przełącznika kierunkowskazów. 

3. Klawisz klaksonu  
Dźwięk klaksonu zabrzmi po naciśnięciu klawisza klaksonu. 

4. Wyłącznik główny   
Silnik jest wyłączony  
Silnik jest włączony      
 



 

 

PRZEKAŹNIKI / PRZEŁĄCZNIKI 

5. Przełącznik rozrusznika  
Przycisk ten uruchamia rozrusznik elektryczny. 
UWAGA: 
*Przycisk rozrusznika należy zwolnić natychmiast po tym, jak tylko silnik zacznie pracować. Zabrania używać się 
przycisku rozrusznika podczas pracy silnika. 
*nie używaj rozrusznika prze okres dłuższy niż 4 sekundy. 

Przełącznik świateł 
: światła przednie, światła boczne, światło tylne oraz 
kontrolki zapalają się. ': światła boczne, światło tylne oraz 
kontrolki zapalają się.  : światła przednie, światła 
boczne, światło tylne oraz kontrolki wyłączają się. 



 

 

PRZEKAŹNIKI / PRZEŁĄCZNIKI 

Wyłącznik podnóżka bocznego 
W celu uruchomienia pojazdu należy złożyć podnóżek boczny. Tak długo jak pojazd stoi na podnóżku bocznym tak 
długo wyłączony (zablokowany) jest zapłon pojazdu. 

Dźwignia hamulca tylnego  
Hamulec tylny obsługiwany jest przy pomocy lewej dźwigni. W celu uruchomienia hamulca tylnego dociśnij 
dźwignię do rękojeści kierownicy (do siebie). 

Dźwignia hamulca przedniego 
Hamulec przedni obsługiwany jest przy pomocy prawej manetki. W celu uruchomienia hamulca przedniego dociśnij 
dźwignię do rękojeści kierownicy (do siebie). 
. 
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Manetki hamulców 
Sprawdź czy dźwignie hamulców mają dostateczny luz. W razie konieczności wyreguluj. Upewnij się, że hamulce 
działają poprawnie. Kontrolę siły hamowania wykonuje się tylko I wyłącznie na małych prędkościach. Luz dźwigni 
przy jej końcu powinien być ustawiony na 10-20mm. 
 
UWAGA: 
Miękkie i gąbczaste uczucie na manetce hamulca oznacza, że dzieje się coś nieprawidłowego z naszym układem 
hamulcowym. Zaleca się natychmiastową wizytę w centrum serwisowym skutera. Jazda skuterem z uszkodzonym 
układem hamulcowym jest bardzo niebezpieczna. 

Płyn hamulcowy 
Kontroluj poziom płynu hamulcowego. W razie konieczności uzupełnij poziom płynu. 
Wycieki płynu hamulcowego 
Kilkukrotnie naciśnij na hamulec. Sprawdź czy nie ma wycieków płynu hamulcowego z układu lub też z cylinderków. 
UWAGA: 
*płyn hamulcowy jest szkodliwy dla powierzchni plastikowych lub lakierowanych. Wytrzeć natychmiast po rozlaniu. 
*gdy występują wycieki płynu hamulcowego należy skontaktować się z dealerem i zamówić odpowiednie części 
zamienne. Wycieki płynu hamulcowego są bardzo niebezpieczne!!! 



 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
Opony 
Prawidłowe ciśnienie powietrza w kołach to nie tylko odpowiednie bezpieczeństwo ale i dłuższa żywotność opony. 
UWAGA: 
*ciśnienie powietrza w kołach sprawdzać należy na zimnych oponach. Ciśnienie dopasowane mus być do 
przewożonego pasażera, towaru, wyposażenia pojazdu oraz do rozwijanej prędkości. Patrz : zalecane ciśnienie w 
oponach. 

Kontrola ogumienia 
Zanim przystąpisz do jazdy należy sprawdzić stan ogumienia. W przypadku zauważenia uszkodzeń lub ubytków na 
ogumieniu należy niezwłocznie skontaktować się Dealerem w celu zamówienia (i ustalenia terminu wymiany) 
nowych, wolnych od wad opon. 

1. Bieżnik  
2. Ścianka boczna 
Nieprzekraczalny poziom bezp.: 
przód: 1.5mm; tył: 2.0mm 
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Mocowania i zaczepy  
Zanim przystąpisz do jazdy skuterem sugerujemy kontrolę wszelkiego rodzaju mocowań oraz zaczepów. W razie 
jakichkolwiek wątpliwości zalecamy odwiedziny w autoryzowanym punkcie serwisowym. Pamiętać należy, że śruby 
dokręcane powinny być odpowiednią siłą dociągu. 

Światła, sygnały oraz przełączniki 
Sprawdź światła. Upewnij się że działają poprawnie. Sprawdź działanie manetek oraz przełącznika głównego 
świateł. 

Lusterka 
Ustaw lusterka tak, byś miał jak najlepszy widok do tyłu. 



 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
Paliwo 
Zalecane paliwo: paliwo bezołowiowe 95 oktanów lub więcej. 

UWAGA: 
*nie nalewaj więcej paliwa do zbiornika niż to możliwe. Na rysunku pokazany został maksymalny zalecany poziom 
paliwa w zbiorniku. Paliwo rozpręża się wraz ze wzrostem temperatury. 
*jeśli rozlałeś paliwo  to natychmiast wytrzyj zamoczoną powierzchnię. Paliwo jest nieprzyjazne dla powierzchni 
plastikowych. 

Kontrola poziomu oleju 
1. Ustaw pojazd na poziomej powierzchni. Odkręć korek wlewu oleju i sprawdź poziom. W razie 
konieczności uzupełnij poziom oleju. 
2. Pojemność zbiornka oleju to 1.2L 
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Uruchamianie silnika 
*ustaw pojazd tak by stał bezpiecznie i pewnie. 
*sprawdź czy w pojeździe jest odpowiednia ilość płynów eksploatacyjnych. 
*złóż podporę. 
1. Przekręć kluczyk do pozycji  “ON” 
2. Upewnij się, że wyłącznik główny znajduje się w pozycji “ ” . 
3. Bez dodawania gazu naciśnij na dźwignię hamulca. 
4. Naciśnij guzik rozrusznika. W momencie gdy silnik zaskoczy zabrania się ponownego naciskania przycisku 
startera. 
5. Gdy na dworze jest chłodno, zaleca się przed przystąpieniem do jazdy rozgrzać silnik (1-3 minut).  
UWAGA: 
*gdyby silnik nie zaskoczył natychmiast za pierwszym razem należy odczekać kilka sekund by ponownie spróbować 
go uruchomić. W celu ochrony silnika oraz akumulatora nie zaleca się przytrzymywania startera elektrycznego 
przez okres dłuższy niż 4 sekundy. Gdyby silnik nie zaskoczył po 4-5 próbach należy przekręcić manetkę gazu o 1/8 – 
1/4 i ponownie nacisnąć przycisk rozrusznika. 
*w przypadku gdy pojazd nie daje się uruchomić przy pomocy rozrusznika elektrycznego lub gdy pojazd był 
parkowany przez długo okres czasu zaleca się do uruchomienia pojazdu używania rozrusznika nożnego (kopniaka). 
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Przystępowanie do jazdy 
1. Złap pojazd za kierownicę. Lewą ręką kontroluj dźwignię hamulca tylnego a prawa przedniego. Bujnij skuterem 

do przodu i poczekaj aż spadnie z podpory centralnej. 
2. Usiądź prosto na siedzisku trzymając lewą nogę na podłożu – utrzymuj w ten sposób równowagę pojazdu I siebie 
samego. 
3. Zwolnij dźwignię hamulca tylnego. 
4. Sprawdź czy nic nie nadjeżdża, włącz kierunkowskaz. 
5. Powoli i spokojnie przekręć manetkę gazu. Rozpocznij jazdę. Wyłącz kierunkowskaz po włączeniu się do ruchu. 

Parkowanie 
Po zatrzymaniu pojazdu należy przełączyć kluczyk do odpowiedniej pozycji i go wyjąć ze stacyjki! 
UWAGA: 
*układ wydechowy jest bardzo gorący. Parkuj pojazd w takich miejscach by uniknąć niebezpieczeństwa związanego 
z poparzeniem przechodniów. 
*nie parkuj pojazdu na śliskich , miękkich i nierównych powierzchniach – możliwość przewrócenia się pojazdu. 
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Pierwsze kilometry – docieranie silnika 
Najważniejszym okresem życia skutera jest jego pierwsze 1000 km. Wszystkie elementy w pojeździe są nowe i 
wymagają odpowiedniego dotarcia oraz dopasowania się do siebie. Podczas pierwszych 1000 kilometrów zabrania 
się odkręcania manetki gazu do oporu. Silnik może się przegrzać i nastąpić może poważna awaria jednostki 
napędowej. 
Stosuj się do następujących zasad: 
1. 0-200 km: utrzymuj prędkość poniżej 20 km/h. 
2. 200-500 km: utrzymuj prędkość poniżej 30 km/h 
3. 500-1000 km: utrzymuj prędkość poniżej 35 km/h 



 

 

Przeglądy oraz Serwisowanie 

Formularz Przeglądów Okresowych 
Prawidłowe serwisowanie pojazdu jest niezwykle istotne. W przypadku użytkowania pojazdu w szczególnie 
trudnych warunkach, wszystkie czynności serwisowe należy wykonywać z większą częstotliwością niż zalecono w 
harmonogramie. 
UWAGA: Nie należy wykonywać napraw lub modyfikacji na własną rękę. Należy używać wyłącznie oryginalnych 
części. 
Używanie gorszej jakości części zamiennych skutkuje pogorszeniem się parametrów technicznych oraz 
bezpieczeństwem skutera. 

UWAGA: podczas dokonywania jakichkolwiek prac serwisowych należy upewnić się, że pojazd jest wyłączony, 
odpowiednio ustawiony oraz zabezpieczony. 

UWAGA: jeśli pojazd nie był używany przez okres dłuższy niż jeden miesiąc powinieneś dokonać inspekcji. Unikaj 
jazdy w okresie zimowym – zimą szybciej zużywają się opony, akumulator oraz istnieje ryzyko wystąpienia korozji 
na pojeździe. 



 

 

Czynność  Wskazania licznika (x1000km) 
 
 

 
 

1 4 8 12 strona 
 Co miesiąc  6 12 18  
* Układ paliwowy   I I I I  
* Ruch manetek   I I I I 14 
* Filtr powietrza  UWAGA C:1000 R: jeśli to konieczne   21 
* Świeca zapłonowa   C:2000 R: jeśli to konieczne   24 
* Zawór   I I I I 22 
* Wymiana paska   I : co 1000 R: jeśli to konieczne    
* Olej przekładniowy UWAGA 3 (300km) R   I  23 

 Hamulce   I I I I 10 
 Światło hamulca    I I I  
* Światło przednie    I I I  
* Układ zawieszenia    I I I  
* Mocowania/śruby   I  I   
* Opony / koła    I I I 11 
* Układ kierowniczy   I   I  

SERWIS ORAZ OBSŁUGA 

Tabela czynności serwisowo kontrolnych  
I: kontrola i regulacja w razie konieczności      C: wyczyść        R: wymień 



 

 

Problem Przyczyna Rozwiązanie 

 
 
 
 
 
 

Silnik się nie 
uruchamia 

 

 
 

Brak iskry 

Zużyta świeca zapłonowa Zmień 

Zużyty przewód wysokiego napięcia Zmień 

Zużyte CDI Zmień 

Zużyta stacyjka Zmień 

Poluzowana stacyjka lub przewody Popraw sposób łączenia i mocowania kabli 
 

Słaba iskra 
Zbyt duży lub mały odstęp między elektrodami  Wyreguluj 

Przepalona świeca Zmień 

Zbyt duży osad na świecy Wyczyść 

Brak iskry  

SERWIS ORAZ OBSŁUGA 

 Do wykonania czynności serwisowych konieczne są fachowe narzędzia oraz wiedza techniczna. 
** Dla bezpieczeństwa należy zlecać wszelkie prace serwisowe wykwalifikowanemu serwisowi. 
UWAGA: 1. W przypadku użytkowania pojazdu w szczególnie trudnych warunkach wszelkie czynności serwisowe należy 
przeprowadzać częściej niż zalecono w harmonogramie. 
 



 

 

  
 
Słaba iskra 

Brak paliwa Uzupełnij  
Zatkany wlot oleju Opróżnij 
Problem z układem paliwowym Oczyść 

Opróżnij 
 
 
Słaba kompresja 

Zanieczyszczony filtr powietrza Wyczyść  
Wyciek w układzie Sprawdzić i oczyścić 
Wadliwa świeca Dokręcić śrubę 
Wyciek z pokrywy cylindra Wymienić dystans 
Zużycie wlotu powietrza Wypolerować 

Pojazd nie 
przyspiesza tak jak 
powinien 

Zbyt niska kaloryczność paliwa Wymień paliwo 
Zatkany przewód olejowy Oczyścić 
Zbyt wczesny lub zbyt późny zapłon Sprawdź przewód wysokiego napięcia oraz CDI 
Zbyt słaba iskra Sprawdź zapłon i oczyść 
Niewłaściwa mieszanka  Oczyść wyreguluj gaźnik 
Przecieki na silniku Sprawdź i usuń usterkę 
Zatkany wydech Opróżnij 
Zużyty pasek Wymień 
Zużyte sprzęgło Wymień 
Silnik nie da się uruchomić  
Zużyte sprzęgło Wymień 

Brak zasilania Zużyte okablowanie Wymień 
Wyładowany akumulator Naładuj 

Pojazd jedzie 
niepewnie 

Zbyt szeroki promień skrętu Wyreguluj 
Zbyt niskie ciśnienie  Dopompuj koła 
Luzy na osi przedniej Dokręć śruby 

Hamulce nie działają Zużyte okładziny cierne Wymień 
Sprawdź zużycie hamulców Wymień 
Zużyta linka  Wymień 
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Czyszczenie filtra powietrza 
1. Odkręć śruby z obudowy filtra powietrza. 
2. Zdejmij obudowę filtra powietrza 
3. Wyjmij wkład filtra 
4. Przy pomocy sprężonego powietrza przedmuchaj filtr powietrza i obudowę filtra 
5. Filtr powietrza składamy w kolejności odwrotnej niż był on demontowany  
UWAGA: 
Do czyszczenia elementów filtra powietrza zabrania się używania materiałów (płynów) łatwopalnych. 

Obsługa akumulatora 
Pojazd wyposażony został w akumulator typu szczelnego (bezobsługowy - nie dolewaj wody). 
UWAGA: 
Zabrania się zdejmować wierzchniej pokrywy z akumulatora. W przypadku długoterminowego parkowania pojazdu 
zaleca się wymontowanie akumulatora i odłożenie go w miejsce suche oraz ciemne. W przypadku wystąpienia 
korozji na klemach zaleca się ich odpowiednie wyczyszczenie oraz przesmarowanie. Zanim zaczniesz odłączać 
akumulator upewnij się, że wyłączony jest zapłon. Wpierw odłącz klemę minusową "  " a następnie klemę 
plusową " ". 



 

 

SERWIS ORAZ OBSŁUGA 

Regulacja biegu jałowego 
Rozgrzej silnik zanim przystąpisz do regulacji. 
Przy pracującym silniku śrubą regulującą (1) dostosuj obroty do właściwego poziomu. Po regulacji biegu jałowego 
należy wyregulować luz manetki gazu na 2-4mm (2). 
Prawidłowo wyregulowany bieg jałowy jest istotnym czynnikiem gwarantującym długowieczność i niezawodność 
pojazdu. 

Sugerujemy używanie oleju o parametrze nie mniejszym niż 
SAE 80W/90(w regionach o niskich temperaturach zalecamy 
używać płynów niezamarzających). 



 

 

SERWIS ORAZ OBSŁUGA 

Olej przekładniowy 
Pojemność zalewowa: 0.10L 
Pojemność do zmiany: 0.09L 
1. Ustaw stabilnie pojazd 
2.Wykręć śrubę spustową (1) oraz korek wlewu oleju (2). 
UWAGA: 
Przed wymianą oleju należy rozgrzać silnik i ustawić pojazd na podporze centralnej! 

Oczyść śrubę spustową i wkręć ją ponownie na 
miejsce. Wlej odpowiednia ilość oleju 
przekładniowego. Wkręć śrubę zalewową. Sprawdź 
czy nie ma wycieków oleju. 
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Świeca zapłonowa 
Wykręć świecę przy pomocy odpowiedniego klucza. 
Upewnij się, że świeca jest czysta i że element porcelanowy jest dokładnie po środku świecy. 
Jeżeli zauważysz jakikolwiek skorodowany element na świecy, to należy ją wymienić. 
Świecę czyścimy przy pomocy specjalistycznego płynu do świec i drucianej szczotki. 
Standardowa odległość między elektrodami (1) a (2) wynosi 0.6-0.7 mm. 
Nie używaj innych świec niż zalecane. 

Wymiana bezpiecznika 
W pojeździe zastosowano bezpiecznik o mocy 15A 
W przypadku jakiegokolwiek zwarcia instalacji nastąpi przegrzanie a zarazem przepalenie się bezpiecznika. 
Zabrania się stosowania innych bezpieczników niż te, które zalecane są przez producenta pojazdu. Niestosowania 
się do tego zalecenie może spowodować pożar pojazdu. 
UWAGA: 
Zabrania się naprawy (łączenia na krótko) bezpieczników. 



 

 

PARKOWANIE POJAZDU 

Długoterminowe parkowanie pojazdu 
Gdy pojazd ma być nieużywany przed długi okres czasu (np. okres zimowy) należy, w celu ochrony pojazdu przed 
uszkodzeniami, dokonać kilku prostych i szybkich czynności.  
Zalecamy wykonanie tych czynności przed „zimowaniem” pojazdu z uwagi na to, że wiele osób nie pamięta o 
dokładnej inspekcji skutera przed ponownym jego uruchomieniem “wiosennym”. 
1. Wymień olej silnikowy wraz z filtrem olejowym. 
2. Opróżnij zbiornik paliwa oraz gaźnik. Do gaźnika oraz do zbiornika możesz nalać zalecaną przez producenta ilość 

specjalistycznego płynu antykorozyjnego. Korek wlewu paliwa powinien zostać szczelnie zamknięty. 
UWAGA: 
Paliwo jest bardzo łatwo palne – opary są bardzo łatwo palne, istnieje ryzyko wybuchu. Zakaz palenia papierosów 
lub innych środków w pobliżu pojazdu. 
3. Wykręć świecę i wlej około 15 – 20 ml czystego oleju silnikowego do cylindra. Następnie naciśnij kilkukrotnie na 

starter nożny, by wlany uprzednio olej rozprowadził się po całej powierzchni tłoka. Wkręć świecę. 
UWAGA: 
Zanim zaczniesz używać rozrusznika nożnego upewnij się, że zapłon jest w pozycji “OFF”. 
W celu ochrony układu elektryczno zapłonowego należy pamiętać, by kabel wysokiego napięcia znajdował się na 
świecy i by świeca była odpowiednio uziemiona. 
4. Umyj pojazd a następnie wytrzyj go do sucha. Lakierowa powierzchnie można zabezpieczyć odpowiednią 

warstwą wosku. Elementy chromowane należy zabezpieczyć przed korozją. 
5. Sprawdź ciśnienie powietrza w oponach. Podłóż pod koła klocki (deski) drewniane, by pojazd opierał się 
równomiernie na obu kołach. 
6. Parkuj pojazd w miejscu zacienionym oraz chłodnym, wolnym od opadów atmosferycznych i bez bezpośredniego 

nasłonecznienia. Jeśli to możliwe okryj pojazd plandeką – odradza się stosowania materiałów plastikowych oraz 
lakierowanych. 



 

 

PARKOWANIE POJAZDU 

Ponowny uruchomienie pojazdu 
W przypadku długoterminowego parkowania pojazdu (powyżej 4 miesięcy) zaleca się przed ponownym 
uruchomieniem pojazdu wyczyścić skuter i dokonać wymiany paliwa w zbiorniku.  
W razie konieczności należy naładować akumulator. 
Dokonaj dokładnej inspekcji pojazdu. Pierwsze kilometry jazdy po dłuższej przerwie powinny być spokojne. 

Zestaw narzędzi  
Pojazd wyposażony został w następujący zestaw 
narzędzi: 
Klucz płaski 8x10mm 
Klucz płaski 12x14mm 
Śrubokręt płaski oraz krzyżakowy 
Klucz do świec 



 
 

Model Dł. x szer. x wys.  Rozstaw kół Masa Obciążenie 
maks. 

Prędkość 
maks. 

Koło 
przednie 

Koło tylne Zbiornik 
paliwa 

 

1940x700x1110
mm 

SURAZO 50 

1410mm 108kg 160kg 45km/h 130/60-13 120/60-13 6. 5L 

 

1700x665x1055
mm 

SEPRAN 50 

1220mm 83kg 150kg 43km/h 3.50-10 
 

3.50-10 
 

5. 5L 

 

2060x670x1180
mm 

1430mm 107kg 150kg 45km/h 130/60-13 120/70-12 9. 0L 

 

1885x705x1142
mm 

1295mm 85kg 150kg 45km/h 120/70-12 120/70-12 6. 3L 

 

1925x720x1175
mm 

1280mm 96kg 150kg 45km/h 120/70-12 120/70-12 7. 6L 

 

1810x685x1150
mm 

1280mm 83kg 150kg 45km/h 120/70-12 120/70-12 4. 8L 

 

1800x660x1040
mm 

1265mm 82kg 150kg 45km/h 120/70-12 120/70-12 5. 0L 

Niniejsza instrukcja obsługi obejmuje następujące modele 

Istnieje możliwość, że pojazd będzie wyglądał trochę inaczej niż ten na rysunkach w niniejszej instrukcji. Stale 
rozwijamy produkty, by mogli Cieszyc się Państwo naszymi najnowszymi osiągnięciami. Dziękuje za wyrozumiałość. 
 



 
 
 
 
 
 

 
RADA 
W przypadku awarii pojazdu skontaktuj się 
z autoryzowanym serwisem. Nie dokonuj żadnych 
regulacji lub napraw samodzielnie, jeżeli 
nie posiadasz do tego odpowiedniej wiedzy 
i umiejętności. 
 
 
Uwaga 
Przeglądów dokonuj w autoryzowanym serwisie, 
zgodnie z zaleceniami, przebiegami bądź 
dwa razy do roku. 

Benyco Sp. z o.o. 

05-070 Sulejówek, ul. Różana 37 

tel.: 22 740 13 00 

fax: 22 740 13 01 

 

W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy 

do odwiedzenia naszej strony: 

www.benyco.com 

 

 

 

 

 

 



 


