


Wprowadzenie 

Gratulujemy i dziękujemy za wybór Benyco XCR 125. Został zaprojektowany i zbudowany by dostarczać Państwu 
wrażeń z jazdy, komfortu, zapewniając trwałość, użyteczność i bezpieczeństwo.  

Instrukcja Użytkownika jest dołączona by zaznajomić użytkownika ze wszystkimi procedurami obsługi. Zawiera 
również informacje o podstawowej obsłudze i konserwacji Twojego Benyco XCR 125. 

Proszę uważnie przeczytać strony dotyczące ostrzeżeń bezpieczeństwa, umiejętności jazdy i środków ostrożności. 
Umiejętności, fizyczne możliwości i poziom oceny różnią się u dzieci i dorosłych. Niektóre dzieci mogą nie być w 
stanie bezpiecznie prowadzić Benyco XCR 125. Rodzice powinni cały czas nadzorować dzieci używające Benyco XCR 
125. Rodzice powinni pozwolić na jazdę Benyco XCR 125 tylko kiedy upewnią się, że dziecko jest w stanie używać
pojazdu bezpiecznie i odpowiedzialnie.

Wszystkie informacje zawarte w tej instrukcji bazują na najnowszych danych produktu i specyfikacji dostępnych w 
czasie drukowania. Ponadto producent Benyco XCR 125 zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń, 
które mogą mieć wpływ na ilustracje i wyjaśnienia, bez wcześniejszego powiadamiania. Jeśli macie Państwo 
jakiekolwiek pytania dotyczące obsługi Benyco XCR 125, każdy Autoryzowany Dealer chętnie udzieli na nie 
odpowiedzi.  

Zabrania się kopiowania, cytowania czy drukowania żadnej części tej Instrukcji bez pozwolenia producenta. 

Życzymy przyjemnego użytkowania Benyco XCR 125. Prosimy szanować pojazd, dbać o środowisko, przestrzegać 
lokalnego prawa i zachowywać się odpowiedzialnie.  



Ważna informacja 

Sporty off-roadowe są wspaniałym zajęciem i mamy nadzieję że Państwo również będą czerpali radość z tej formy 
spędzania wolnego czasu. Proszę zapoznać się z lokalnym prawem i przepisami przed rozpoczęciem jazdy. Proszę 
przeczytać tę instrukcję  dokładnie, ponieważ zawiera szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa. Nigdy 
nie jeździj crossem bez odpowiedniej wiedzy. Początkujący powinni przejść odpowiedni kurs przed użytkowaniem 
pojazdu. Dzieci poniżej 16 roku życia nie powinny używać crossa. Użytkowanie tego pojazdu przez osoby poniżej 16 
roku życia może prowadzić do poważnych uszkodzeń ciała lub śmierci. Nawet osoby powyżej 16 lat mogę nie mieć 
odpowiednich umiejętności, zdolności oceny i odpowiedzialności wymaganych do bezpiecznej obsługi crossa. Dla 
własnego bezpieczeństwa upewnij się że używasz pojazdu legalnie, dbaj o środowisko i przestrzegaj  przepisów i 
praw innych ludzi.  

WAŻNE informacje dla rodziców i dorosłych 

 Ten motocykl to nie zabawka.
 Powinieneś zapoznać się z instrukcjami i ostrzeżeniami zawartymi w tej instrukcji, zanim dopuścisz dziecko

do prowadzenia pojazdu. Upewnij się że dziecko rozumie wszystkie informacje i będzie się nimi kierować.
 Ten motocykl powinien być użytkowany tylko pod okiem dorosłej osoby.
 Nigdy nie przeceniaj swoich umiejętności jazdy.
 Pojazd może być niebezpieczny podczas jazdy, dlatego zawsze unikaj nadmiernej prędkości, nierównych

powierzchni, ostrych skrętów i nieznanego terenu.
 Dorośli powinni ustawić cięgno gazu dla mniejszych prędkości dla osób mniej doświadczonych.



 Dzieci mają różny stopień umiejętności.  Niektóre mogą nie być  w stanie jeździć motocyklem bezpiecznie.
 Rodzice powinni pozwalać na jazdę tylko kiedy upewnią się że dziecko ma odpowiednie zdolności do jazdy.
 Jeśli dziecko nie ma doświadczenia w jeździe, powinno zostać przeszkolone przed rozpoczęciem jazdy.
 Zawsze zakładaj homologowany kask, gogle i strój ochronny.
 Nie jest dozwolona żadna nieautoryzowana zmiana oryginalnych części lub modyfikacja pojazdu. Może to

wpływać na bezpieczeństwo i jest nielegalne. Firma Benyco Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za
poprawne działanie pojazdu modyfikowanego.



Zalecenia dotyczące bezpiecznej jazdy 

1. Zapoznaj się dobrze z motocyklem
Umiejętności i wiedza z zakresu mechaniki determinują bezpieczną jazdę. Zalecamy poćwiczenie jazdy
motocyklem poza ruchem ulicznym i bez przeszkód terenowych do momentu zapoznania się w pełni z
pojazdem i jego obsługą.

2. Pamiętaj o bezpiecznym limicie prędkości.
Jeździj w granicach własnych możliwości cały czas. Poznanie tych granic i pozostanie za nimi pozwoli uniknąć
wypadku.

3. Bądź szczególnie skoncentrowany w złą pogodę.
Jazda w niepogodę wymaga dodatkowej uwagi. Droga hamowania podwaja się w czasie deszczu. Trzymaj się
z daleka od pomalowanych powierzchni, dziur i tłustych śladów na drodze ponieważ będą szczególnie śliskie.
Uważaj również podczas przejeżdżania przez tory i po metalowych kratkach. Jeśli tylko nie jesteś pewien
warunków na drodze – ZWOLNIJ



1. Klamka hamulca przedniego
2. Lewa manetka
3. Korek paliwa
4. Kierownica
5. Manetka gazu
6. Klamka sprzęgła
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7. Zawieszenie przednie 
8. Kranik paliwa 
9. Tłumik 

10. Przewód hamulcowy 
11. Tarcza hamulcowa 
12. Zacisk hamulcowy 
13. Osłona zbiornika lewa 
14. Filtr powietrza 
15. Dźwignia ssania 
16. Dźwignia zmiany biegów 
17. Śruba oleju 
18. Ślizg łańcucha 
19. Wahacz 
20. Łańcuch 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
21. Siedzenie 
22. Zbiornik paliwa 
23. Osłona zbiornika paliwa prawa 
24. Tylna tarcza hamulca 
25. Tylny zacisk 
26. Tylny amortyzator 
27. Kopniak 
28. Tylny hamulec 
29. Osłona silnika 
30. Gaźnik 

 

 

 



Kranik Paliwa 
1. Napełnianie paliwa 
Pojemność zbiornika paliwa to 4,5l bezołowiowej 
benzyny 95 oktanowej. By zatankować postaw 
pojazd na centralnej podstawce, otwórz wlew i 
nalej benzyny przez wlew.  
 
2. Obsługa kranika paliwa 
„ON”: Przepływ paliwa jest otwarty 
„OFF”: Przepływ paliwa do gaźnika jest zamknięty 

„RES” : Tryb rezerwy. Używaj tylko kiedy w pozycji 
„ON” zabraknie paliwa. Tankowanie powinno być  
           przeprowadzone jak najszybciej.   
 

UWAGA: Rezerwy w zbiorniku jest tylko 0,5l.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyłącznik awaryjny 

Zlokalizowany jest po lewej stronie kierownicy. W 
przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, należy 
wcisnąć przycisk „A” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uruchamianie silnika 

UWAGA: nigdy nie uruchamiaj motocykla w 
zamkniętych pomieszczeniach, ponieważ spaliny 
zawierają trujący tlenek węgla.  

1. Włącz bieg jałowy. 

2. Upewnij się że w zbiorniku jest paliwo. 

3. Przekręć kranik na „ON”. 

Uruchamianie zimnego silnika 

1. Zaciągnij dźwignię ssania. 

 

2. Zamknij manetkę. 

3. Uruchom silnik za pomocą rozrusznika nożnego.  

4. Dodaj nieco gazu by silnik szybciej się rozgrzał. 

5. Odejmij dźwignię ssania aż do momentu gdy  
silnik zacznie normalnie pracować. 

 

  

 

 

 

 

UWAGA 
 
 
Niepotrzebna praca na biegu jałowym jest szkodliwa 
dla silnika. Silnik może być uruchomiony tylko na luzie. 



Zmiana biegów  

N)  bieg jałowy  3)  3  bieg 

1)  1  bieg                   4)  4  bieg 

2)  2  bieg         

 

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”. To samo z kolejnymi 
biegami.  

 

UWAGA 
 
 

● Gaz musi być zamknięty przed każdą zmianą 
biegu 
● Dźwignia biegów musi być odpowiednio 
obsługiwana. 
● Naciskanie na dźwignię biegów jest zabronione 
przy załączonym napędzie i może prowadzić do 
uszkodzenia. 

 



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. Szprychy naciągnij w razie 
potrzeby. 

4. Sprawdź i wyreguluj łańcuch, nasmaruj w razie 
potrzeby. Luz łańcucha wynosi 15-30 mm.  

5. Sprawdź działanie manetki gazu i linki gazu. 

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

7.  Prędkość biegu jałowego – 1400 ± 100  obr/min 

8. Luz na klamce hamulca – 4-5 mm, luz na dźwigni 
nożnej hamulca 15-25 mm. 

9 . Zbiornik paliwa – sprawdź czy nie ma wycieków i 
jest dobrze zamocowany. 

 

10.  Połączenia śrubowe – dokręć w razie potrzeby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 



Docieranie 

Przeczytaj uważnie poniższe informacje: 

Najważniejszy jest okres pierwszych 20 motogodzin pracy silnika.  

Nie przeładowuj motocykla nadmiernie przez pierwsze godziny jazdy.  

Nie jeździj z przepustnicą otwarta więcej niż w połowie.  

Zróżnicuj prędkość silnika od czasu do czasu. Schładzaj silnik przez 10 minut po każdej godzinie pracy. 

Unikaj gwałtownych przyspieszeń i pozwól silnikowi rozgrzać się przez 2-3 minuty.  

Po dotarciu zmień olej i wyczyść filtr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

×: wymiana, uzupełnienie, regulacja, dokręcenie   

 

K: serwis tylko u Autoryzowanego Dealera 

Częstotliwość 
 
Czynność 

Początek Co każde 

5 godzin  
(1 miesiąc) 

50 godzin 
(6 miesięcy) 

100 godzin 
(12 miesięcy) 

N
ad

w
oz

ie
 

Szprychy i felgi × • • • 
Zużycie łańcucha napędowego× • • • 
K Przednie zawieszenie – sprawdzenie/czyszczenie ×  • • 
K Olej przedniego zawieszenia – sprawdzenie ×  corocznie  
Nakrętki, śruby, połączenia × • • • 
Obrót kierownicy × • • • 
Łożyska kierownicy – smarowanie   • 
Tylna zębatka – sprawdzenie ×  • • 
Generalne smarowanie – wykonać • • • 
Boczna nóżka – sprawdzenie × •  • 
K Łożyska koła – sprawdzenie ×  • • 
K Osie wahacza – sprawdzenie × • • • 
K Tylny amortyzator – sprawdzenie ×  • • 

Si
ln

ik
 

Olej silnikowy – wymiana • • • 
Świeca zapłonowa – czyszczenie, ustawianie przerwy  • • 
Przepustnica – sprawdzenie ×   • 
K Kranik paliwa – czyszczenie  • • • 
Zębatka zdawcza – sprawdzenie ×  • • 
K Przewody paliwowe – sprawdzenie   • • 
K Krzywka hamulca – smarowanie   • • 
K Przewód hamulcowy – sprawdzenie ×  corocznie • 



Olej silnikowy 

Sprawdzaj olej silnikowy przed jazdą ustawiając motocykl na centralnej podstawce na płaskim podłożu. Poziom 
oleju powinien być między górną a dolną linią na bagnecie. Bagnetu nie wkręcamy przy pomiarze.  

Używaj tylko oleju wysokiej jakości SE albo SD SAE10W40. W wyjątkowych sytuacjach można użyć innego oleju o 
podobnych parametrach zgodnie z tabelą na kolejnej stronie. Dobierz olej w zależności od warunków w jakich 
użytkowany jest motocykl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wymiana oleju 

 

 

 

 

 

1. Odkręć śrubę z dołu silnika po wcześniejszym 
rozgrzaniu go i zlej cały olej.  

2. Wyczyść filtr oleju i zamontuj w poprawnej 
pozycji. Nalej 0,8 l nowego oleju i uruchom silnik 
na 2-3 minuty.  

3. Zgaś silnik na 1-2 minuty i sprawdź poziom oleju. 
Dolej w razie potrzeby. Nie używaj oleju o innej 
lepkości niż zalecana. 
 

 

 

 



Świeca zapłonowa 

Świeca zapłonowa to istotna część silnika i jest łatwa 
do sprawdzenia. Kondycja świecy ma duży wpływ na 
pracę silnika. Biała środkowa elektroda wskazuje na 
przedostawanie się lewego powietrza lub problem z 
gaźnikiem. Nie diagnozuj jednak tych problemów 
samemu, skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem. 
Powinno się regularnie kontrolować stan świecy, 
ponieważ przegrzanie i osady powodują powolne 
uszkodzenie świecy. Świecę należy wymienić gdy 
dostanie przebicia lub zużycie elektrod będzie 
znaczne.  

UWAGA: Zanim wkręci się świecę z powrotem, należy 
zmierzyć przerwę między elektrodami – powinna 
wynosić 0,6 - 0,7mm. Wyczyść świecę przed 
montażem. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przerwa elektrod: 0,6 - 0,7 mm  

Typ świecy: CR7HSA 

Moment dokręcania: 13 Nm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Filtr Powietrza 

Sprawdzenie i czyszczenie filtra powietrza: 

Zdejmij filtr powietrza odkręcając klamrę „A” i 
sprawdź czy nie jest zabrudzony.  

Czyszczenie: 

Wypłucz filtr czystym olejem do czyszczenia i wysusz. 
Nasącz czystym olejem silnikowym, wyciśnij i 
zamontuj z powrotem.  

Polecany olej: 15W40 QE 

Jeśli filtr jest uszkodzony, wymień go na nowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA 
 
 
Filtr musi być nienaruszony, inaczej silnik będzie 
zaciągał brudne powietrze z pyłem i kurzem, co 
doprowadzi do jego uszkodzenia lub 
przedwczesnego zużycia.  
Unikaj dostania się wody do filtra podczas mycia 
pojazdu. Nigdy nie myj filtra benzyną ani 
rozpuszczalnikami.    

 
 



Regulacja linki gazu i luzu manetki 

Manetka gazu steruje przepustnicą. Jeśli luz jest za 
mały, może samoczynnie zwiększać obroty silnika, jeśli 
za duży, może nie otwierać przepustnicy do końca.  

Upewnij się że nakrętka linki gazu jest odpowiednio 
dokręcona a linka pracuje normalnie. Sprawdź luz na 
manetce gazu czy jest wystarczający i czy porusza się 
ona swobodnie. Luz powinien wynosić 2-3mm. Jeśli 
manetka nie przekręca się swobodnie, wyreguluj linkę 
gazu za pomocą nakrętki. Po regulacji uruchom silnik i 
sprawdź pracę manetki. Wyreguluj jeszcze raz w razie 
potrzeby   

Poluzuj nakrętkę linki gazu i napnij napinacz żeby 
wyregulować luz na lince gazu.  

 

UWAGA 
 
 
Gładka praca manetki i linki gazu jest bardzo ważna 
dla bezpieczeństwa. Zacięcie tych elementów może 
prowadzić do wypadku. 

 
 



Regulacja gaźnika 

Prędkość biegu jałowego – sprawdzenie i regulacja: 

1. Włącz i rozgrzej silnik. 

2. Kiedy silnik jest rozgrzany, przekręć śrubę regulacji 
w prawo lub lewo. Prędkość biegu jałowego to  
1400 obr/min ± 100. 

 

Upewnij się że podczas regulacji manetka działa 
poprawnie. Zacinająca się manetka lub uszkodzona 
linka gazu mogą spowodować nieprawidłowe 
ustawienie wolnych obrotów.  
 

 

 

 

 

 

 

UWAGA 
 
 
Nie uruchamiaj motocykla w zamkniętych 
niewentylowanych pomieszczeniach.  
Nie dotykaj gorącego silnika. 

 
 



Regulacja łańcucha 

Sprawdzenie naciągu: 

1. Ustaw motocykl na nóżce bocznej.  
2. Przekręć tylnym kołem do momentu gdzie 

łańcuch jest najbardziej napięty. 
3. Podnieś łańcuch na środku między tylną a 

przednią zębatką. 
4. Przy podniesionym łańcuchu odległość od ślizgu 

łańcucha powinna wynosić 0-5mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jeśli luz jest za duży, wyreguluj łańcuch:  

1. Poluzuj oś tylnego koła „A” luzując nakrętkę „B”. 

2. Przekręć nakrętki naciągu po lewej i prawej 
stronie „C” wahacza patrząc na znaki stopnia 
naciągu łańcucha. Sprawdź czy z obu stron widać 
tę samą liczbę znaków.  

3. Dokręć oś koła siłą 35-50Nm. 

4. Sprawdź naciąg kilka razy. 

5. Po regulacji naciągu sprawdź luz tylnego hamulca, 
ponieważ zmieni się po naciągnięciu łańcucha. 

 

 

Smarowanie łańcucha 

1. Wyłącz silnik. 

2. Nasmaruj łańcuch olejem silnikowym SAE 90 lub 
preparatem do łańcuchów używając nasączonej 
szmatki. 

 

 

 

UWAGA 
 

Jeśli łańcuch jest zbyt zużyty i nie da się go 
naciągnąć, należy wymienić go razem z obiema 
zębatkami.  

 
 



 

 

Sprawdzenie zużycia zębatek 

Wizualnie zobacz czy zębatka nie jest zbyt zużyta czy 
uszkodzona. Żeby nie powinny być zakrzywione i 
poszczerbione. Jeśli tak jest, wymień cały zestaw 
napędowy na nowy.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wymiana klocków hamulcowych 

1. Odkręć śruby zacisku „A”. 
2. Wyjmij duży klocek „D” a później mały „C”. 
3. Zamontuj mały klocek na tłoczku. 
4. Zamontuj duży klocek na wewnętrznej części zacisku. 
5. Zamontuj zacisk i dokręć śruby. 

 

 

 



Wymiana płynu hamulcowego  

Motocykl wyposażony jest w tarczowe hamulce. Przeprowadzaj dokładny serwis ponieważ hamulce to ważny 
element motocykla a ich nieprawidłowa obsługa może prowadzić do wypadku, uszkodzenia ciała a nawet śmierci.  

 

 

1. Poluzuj śrubę spustową „A” i spuść płyn. 
2. Przykręć śrubę. Napełnij zbiornik „B” nowym płynem. 
3. Podłącz przezroczysty wężyk do śruby spustowej i koniec włóż do pojemnika. 
4. Naciskaj pedał lub dźwignię hamulca powoli. 
5. Przytrzymaj dźwignię lub pedał. 
6. Odkręć śrubę spustową i pozwól by pedał lub dźwignia poszła do końca swojego zakresu. 
7. Przykręć śrubę spustową nie puszczając dźwigni lub pedału. 
8. Powtórz czynności 4-6 aż do momentu kiedy nie widać będzie w wężyku bąbelków powietrza a dźwignia lub 

pedał będą stawiać mocny opór.  

 

 



Luz pedału hamulca 

 
1. Przekręć kołem żeby sprawdzić czy hamulec nie 

ociera o tarczę. 
2. Naciśnij pedał kilka razy sprawdzając czy 

natychmiast wraca. 
3. Sprawdź sprawność hamowania. 

4. Jeśli hamulec nie działa, wyreguluj go. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA 
 

Zawsze przeprowadzaj staranną regulację. Jeśli 
hamulec będzie ocierał o tarczę, może to 
spowodować przegrzanie i spadek efektywności 
hamowania. 
 



Opony 

Odpowiednie ciśnienie w oponach zapewnia optymalne prowadzenie, stabilność jazdy i bezpieczeństwo oraz 
wydłuża życie opon. Sprawdź opony pod kątem zużycia, uszkodzeń i obcych elementów jakie mogą się w nich 
znajdować. W przypadku uszkodzeń i dużego zużycia, wymień na nowe.  

 

Ciśnienie w oponach (kpa): 

Rodzaj nawierzchni Przednia opona Tylna opona 

Zmniejsz ciśnienie kiedy jeździsz po 
błotnistej, śliskiej i dziurawej 
nawierzchni 

100 (1.00 Bar) 100 (1.00 Bar) 

Kiedy droga jest równa i twarda, 
zwiększ ciśnienie 

125 (1.25 Bara) 125 (1.25 Bara) 

 

 

 

 

 

 



 
1. Śruby przedniego 

zawieszenia  
2. Śruby kierownicy 
3. Śruby osłony 
4. Śruby tylnego amortyzatora 
5. Śruby kanapy 
6. Śruby filtra powietrza 
7. Szprychy 

8. Nakrętka przedniej osi 
9. Śruby zacisku 
10. Śruby głowicy 
11. Śruby zbiornika paliwa 
12. Śruba spustowa oleju 
13. Śruby osłony silnika 
14. Śruba zmiany biegów 
15. Śruby i nakrętki silnika 

16. Śruby ślizgu łańcucha 
17. Śruby osłony łańcucha 
18. Śruby naciągu 
19. Śruby tylnej osłony 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Śruba kierownicy 

21. Śruba klamki hamulca 

22. Śruba błotnika 

23. Śruba tylnej osi 

24. Śruba zacisku 

25. Śruba klocków hamulcowych 

26. Śruba kopniaka 

27. Śruba osi wahacza 

28. Śruba tłumika

 

   



Mycie pojazdu  

Regularne mycie pojazdu pomaga zatrzymać 
blaknięcie kolorów pojazdu i ułatwia zlokalizowanie 
usterek czy uszkodzeń.  

Uwaga: 

Mycie motocykla pod zbyt dużym ciśnieniem może 
spowodować uszkodzenie poszczególnych jego 
elementów, uważaj więc by nie kierować mocnego 
strumienia na: 

— Felgi 

— Układ wydechowy  

— Zbiornik paliwa i osłony dolne 

— Gaźnik 

— Zamki i stacyjkę 

— Liczniki 

1. Po wstępnym czyszczeniu motocykl powinien 
zostać umyty czystą wodą by usunąć zabrudzenia i 
uniknąć korozji. Plastikowe elementy powinny  
 

 

zostać wyczyszczone gąbką lub szmatą nasączoną 
detergentem i spłukane czystą wodą.  

2.  Po wyschnięciu, uruchom silnik na kilka minut . 

3.  Przed jazdą sprawdź działanie układu 
hamulcowego. 

  

Przechowywanie 

Jeśli motocykl nie będzie używany przez dłuższy czas, 
np. w zimie, należy odpowiednio przygotować go do 
przechowywania. Pomoże to uniknąć problemów i 
usterek. 

1.  Zmień olej z filtrem. 

2.  Opróżnij zbiornik paliwa i gaźnik, zbiornik zalej 
świeżym paliwem a gaźnik olejem silnikowym. 

 

 



 

 

2. Wykręć świecę i wlej do cylindra 15-20 ml oleju 
silnikowego, naciśnij rozrusznik nożny kilka razy 
żeby olej się rozsmarował i wkręć świecę  z 
powrotem. 
 
 

 

 

Uwaga: 

Stacyjka musi być w pozycji “¤”(OFF) zanim naciśniesz 
rozrusznik nożny. Żeby uniknąć uszkodzenia zapłonu, 
świeca musi być w nasadce odkłócającej i musi być 
zmasowiona.  

4. Umyj dokładnie pojazd, wysusz i nałóż wosk na 
malowane elementy zaś na chromowane olej 
przeciwko rdzewieniu.  

5. Napompuj opony właściwym ciśnieniem i podeprzyj 
motocykl drewnianymi klockami by koła nie 
dotykały ziemi.  

6. Pojazd przechowuj w chłodnym i zacienionym 
miejscu z dala od wilgoci i bezpośredniego 
nasłonecznienia. Przykryj go odpowiednio ale nie 
plastikowym materiałem.  

 

 

 

 

UWAGA 
 

Ważne jest żeby opróżnić gaźnik z paliwa jeśli pojazd 
ma być nie używany dłużej niż miesiąc. Zapewni to 
prawidłową pracę gaźnika. 

 

UWAGA 
 

Benzyna jest bardzo łatwopalna i w pewnych 
warunkach może nawet wybuchnąć. Unikaj 
otwartych źródeł ognia podczas operowania przy 
zbiorniku paliwa i gaźniku.  
 



 


