
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SŁOWO WSTĘPNE 

Serdecznie dziękujemy za zakup pojazdu czterokołowego marki BENYCO. 

Instrukcja zawiera podstawowe dane, procedury obsługi, regulacje, konserwacje oraz 
rozwiązywanie problemów z pojazdem czterokołowym. 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. 

 
Wszystkie naprawy nieopisane w niniejszej instrukcji należy przeprowadzać w lokalnym Centrum 
Serwisowym Benyco. 

 

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



SPIS TREŚCI 

BEZPIECZNA JAZDA .......................................... 3 
BEZPIECZEŃSTWO ............................................. 4 
SPECYFIKACJA.................................................... 5 
OPIS POJAZDU .................................................... 6 
NUMERY VIN ………………………………..…. 9 
STACYJKA ……………………………………...10 
ZAMEK SIEDZISKA ……………………………10 
PALIWO, ZBIORNIK PALIWA …………...…….11 
MANETKA PRAWA…………………………..….12 
OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI …………………….13 
OLEJ SILNIKOWY ………………………………13 
OPONY ............................................................... 14 
SPOSÓB POSTĘPOWANIA ................................ 15 
URUCHAMIANIE SILNIKA ............................... 15 
URUCHAMIANIE SILNIKA ROZRUSZNIKIEM ..... 16 
DOTARCIE ........................................................ 17 
PARKOWANIE POJAZDU ............................... 18 

WYMIANA OLEJU SILNIKOWEGO ..................... 18 
ŚWIECA ZAPŁONOWA ....................................19 
FILTR POWIETRZA ............................................ 20 
SZCZELNOŚĆ UKŁADU  ...................................... 20 
OBSŁUGA MANETKI GAZU ............................... 21 
BIEG JAŁOWY ................................................... 21 
KONTROLA ZAWIESZENIA PRZEDNIEGO ........ 22 
PRZEDNI HAMULEC TARCZOWY ..................... 23 
REGULACJA HAMULCA TYLNEGO .................... 24 
REGULACJA DŹWIGNI HAMULCA .................... 24 
AKUMULATOR ................................................ 25 
BEZPIECZNIK ................................................... 27 
PARKOWANIE .................................................. 27 
PONOWNY ROZRUCH........................................ 28 
SERWISOWANIE ................................................ 29 
HARMONOGRAM SERWISOWY ........................ 29 
DIAGRAM UKŁADU ELEKTYCZNEGO ............. 30 



BEZPIECZNA JAZDA  

UWAGA 

Bezpieczne poruszanie się pojazdem wymaga odpowiedniego przygotowania oraz umiejętności.  Zanim przystąpisz 
do jazdy zapoznaj się dokładnie z pojazdem oraz niniejszą instrukcją.   
Pojazd ten został przystosowany do jazdy terenowej jak i po utwardzanych drogach – pamiętaj aby nieutwardzone 
powierzchnie były wolne od dużych, ciężko przejezdnych przeszkód. 
Zabronione jest poruszanie się pojazdem pod wpływem alkoholu czy też narkotyków lub innych środków 
odurzających. Jazda w takim stanie podlega karze.  Podczas jazdy zachowuj bezpieczny odstęp od innych pojazdów. 
Zabrania się jazdy pojazdem dzieciom bez opieki osoby dorosłej lub bez uprawnień. 
Nie uruchamiaj pojazdu w pomieszczeniach zamkniętych i / lub o słabej wentylacji. Spaliny zawierają trujący gaz – 

tlenek węgla (CO). 
Układ wydechowy oraz silnik nagrzewają się podczas jazdy – niebezpieczeństwo poparzenia. 

 
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.



BEZPIECZEŃSTWO  

Dla bezpieczeństwa kierującego oraz pasażera konieczne jest używanie podczas poruszania się pojazdem odpowiedniej 
odzieży ochronnej w tym kasku, rękawiczek oraz ochrony oczu. 
Odzież kierowcy oraz pasażera powinna być tak dobrana, by nie mogła wkręcić się w żadne ruchome części pojazdu. 
Luźne oraz swobodnie zwisające fragment odzieży doprowadzić mogą do niebezpiecznych sytuacji. 
Modyfikacje pojazdu lub usuwanie elementów oryginalnych nie jest dopuszczalne – w niektórych krajach należy 
stosować się do lokalnie obowiązujących zasad oraz przepisów dotyczących akcesoriów pojazdu. 
Oryginalne akcesoria zostały zaprojektowane specjalnie dla niniejszego pojazdu. Montaż nieoryginalnych części niesie 
ze sobą ryzyko wystąpienia awarii. Przed montażem nieoryginalnej części należy: 
Uważnie sprawdzić część aby upewnić się, że nie stwarza niebezpieczeństwa, nie zasłania świateł lub ogranicza 
prześwitu pojazdu. 
Nieoryginalne, dodatkowo dokładane akcesoria mogą ograniczać sterownością pojazdu a co za tym idzie prowadzić do 
niebezpiecznych dla życia sytuacji awaryjnych. 
Nie dokonuj modyfikacji układu elektrycznego – przeciążenie układu doprowadzić może do uszkodzeń lub do pożaru 
pojazdu. 
Nie dokonuj modyfikacji układu chłodzenia pojazdu. 



SPECYFIKACJA 
 

 

Model XY250ST-4B Model XY250ST-4B 

Długość 1820mm Zbiornik paliwa 5 ± 0.1L 
Szerokość 1190mm Rodzaj silnika 1-cylin, 4-suw, chłodzony powietrzem 

Wysokość 1170mm Moc maksymalna 13.2kw/7500r/min 

Prześwit 110mm Moment maks. obr. l5.0N.rn/5500r/min 
Wysokość zawieszenia 1150mm Bieg jałowy 1500 ± 150 r/min 

Masa własna 150kg Rozrusznik elektryczny 

Dopuszczalna ładowność 130kg Sprzęgło Mokre, wielotarczowe 
Kąt nachylenia kierownicy 45° Świeca zapłonowa D8REA 

Prędkość maksymalna 65km/h Pojemność oleju 0.9L 
Hamulec przedni /tylny Tarczowy/tarczowy Olej silnikowy SAE15W/40 

Ogumienie (przód/tył) 23x7-10 / 22x10-10 Pompa olejowa Wirująca 
Pojemność 250cm3 Ładowanie Magnetyczne 

Stopień sprężania 9.0:1 Smarowanie SAE15W/40 
Zapłon C.D.I Akumulator 12V9Ah 

Wysokość siedziska 800mm Wymiary tłoka 67.0mm x 65.0mm 



 

 
OPIS POJAZDU 

Lusterko wsteczne Licznik 

Manetka gazu 

Korek wlewu paliwa 

Lewa manetka 



 

 
Zbiornik paliwa Manetka lewa 

Siedzisko 

Osłona przednia Osłona tylna 

Stelaż ochronny 

Amortyzator 

Koło tylne 
Podnóżek  

Koło przednie 



 

 
Manetka prawa 

Siedzisko 

Osłona przednia Osłona tylna 

Stelaż ochronny 

Amortyzator 

Koło tylne 
Podnóżek Koło przednie 



 
 

 
NUMER VIN 

W celu łatwiejszej identyfikacji pojazdu podczas zakupu części zamiennych zalecamy zapisać numery seryjne 
pojazdu. Odnotowanie numeru VIN ułatwi także odszukanie pojazdu po kradzieży. 

(1) Tabliczka znamionowa            (2) VIN  (3) Numer silnika 
 

Numer VIN : ** 

          Kod silnika :  ** 
NOTES 

(1) Tabliczka znamionowa pojazdu umiejscowiona jest na górnym wsparciu przedniej ramy. 
(2) Numer VIN wybity jest na przedniej belce poprzecznej. 
(3) Numer silnika nabity jest po lewej stronie obudowy silnika. 

 



PRZEŁĄCZNIK ZAPŁONU 
Przełącznik zapłonu ulokowany został po prawej 

stronie pojazdu. 

 
( OFF ) oraz (ON)  

Oznaczenia: 

 ( OFF ): brak możliwości włączenia lub 

wyłączenia pojazdu i świateł – można wyjąć kluczyk. 

 (ON ): możliwość włączenia lub wyłączenia 

pojazdu i świateł – nie można wyjąć  kluczyka. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

 

 

ZAMEK SIEDZISKA 
Blokada siedziska znajduje się pod siedziskiem. 

Pociągnij do tyłu dźwignie zamka siedziska, zamek się 
otworzy. W celu zamknięcia opuścić należy siedzisko i 
docisnąć go – słychać będzie charakterystyczny dźwięk. 

Zamek siedziska 

 

Stacyjka 
Korek wlewu paliwa 



PALIWO ORAZ ZBIORNIK PALIWA 

Wybór paliwa 
Paliwo jest jedną z najważniejszych rzeczy w pojeździe – nieodpowiednie paliwo może mieć wpływ na jakość pracy 

silnika a co za tym idzie jakość jazdy, żywotność silnika i układu wydechowego. Przestrzegać należy poniższej 

specyfikacji. 
Pojazd przystosowany został do tankowania paliwa bezołowiowego o parametrze min 95 OKT.  

ZBIORNIK PALIWA 
Pojemność zbiornika paliwa 5.5 ± 0.1L  
UWAGA 

 Paliwo oraz jego opary są bardzo łatwo palne. Pojazd tankować można tylko i wyłącznie w dobrze 
wentylowanych pomieszczeniach lub na świeżym powietrzu. Podczas tankowania zabronione jest palenie 
tytoniu !!! Podczas tankowania unikaj także otwartego ognia !!! 

 Tankowane paliwo musi być wolne od jakichkolwiek zanieczyszczeń. 
 Uważaj, aby nie rozlewać paliwa podczas tankowania. Rozlane paliwo lub opary paliwa mogą się zapalić. Jeśli 

paliwo jest rozlane, upewnij się, że przed uruchomieniem silnika powierzchnia wokół pojazdu jest sucha. 
 Unikać długotrwałego lub powtarzającego się kontaktu ze skórą lub / oraz wdychania oparów. 
 TRZYMAJ Z DALA OD DZIECI. 



MANETKA PRAWA 

Wyłącznik awaryjny 
Normalne położenie przełącznika – pozycja środkowa, w celu wyłączenia pojazdu przesuń go w lewo lub prawo.   

Blokada hamulca 
Po zatrzymaniu pojazdu naciśnij go w celu zabezpieczenia pojazdu przed toczeniem się. W celu ponownego zwolnienia 

hamulca należy go nacisnąć ponownie a sprężyna odpuści i zwolni hamulec.  

Przycisk rozrusznika 
W celu uruchomienia pojazdu nacisnąć należy przełącznik rozrusznika

 

 

Wyłącznik awaryjny 
Blokada hamulca 

Starter 



OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI 
Poluzuj śrubę blokującą, ustaw żądaną pozycję i 

zablokuj śrubą blokującą.  

UWAGA 

Kierowca niedoświadczony powinien używać 

ogranicznika prędkości – pozwoli to uniknąć kolizji i 

wypadków. 

 
 
 
 
 
 
OLEJ SILNIKOWY 

Jakość oleju odgrywa istotną rolę w wydajności 

silnika i jego trwałości. Stosować można tylko i 

wyłącznie olej silnikowy zgodny z poniższymi 

informacjami. Zabrania się używania innego niż 

zalecanego oleju. 

Zalecany olej silnikowy: olej do silników spalinowych 

specyfikacji  SAE15W/40-SE lub SE, SF, SC z klasyfikacją 

jakościową wg API. 
Silnik zakupionego pojazdu zalany został olejem silnikowym  
SAE 15W/40-SE – olej ten pracować może w temperaturach 
+40’C do -10’C. W przypadku stosowania innego oleju 
silnikowego pamiętać należy o doborze odpowiedniej 
specyfikacji. Lepkość zależy od regionów i temperatury, więc 
olej powinien być dobrany odpowiednio z rekomendacją. W 
przypadku gdy niedostępny jest olej SAE15W/40-SE nie 
powinno używać się pojazdu w temperaturach poniżej   -10’C. 
 

Przed wymianą oleju 
silnikowego spuścić należy 
stary olej i oddać go do 
recyklingu. Następnie zalać 
należy silnik nowym 
olejem.                 

Regulacja 

Śruba kontrująca 



UWAGA 
Uruchamianie silnika z nieodpowiednią ilością oleju 
silnikowego doprowadzić może do poważnych uszkodzeń 
silnika. 

OPONY 
Prawidłowe ciśnienie powietrza w oponach odpowiada za 
bezpieczeństwo i komfort jazdy oraz za trwałość 
ogumienia. 
Ciśnienie w oponach sprawdzać należy okresowo na 
zimnej oponie. 
Ciśnienie powietrza w oponach powinno być zgodne z 
poniższą tabelką. 
 

Ciśnienie (kPa) Przód: 35 Tył: 35 

Rozmiar opony Przód: 21 x 7-10 Tył: 20 x 11-10 

INFORMACJA 
Opony należy kontrolować także pod względem 

uszkodzeń lub wad. 

Sprawdzaj czy felgi pojazdu nie są uszkodzone. 
W przypadku zauważenia uszkodzeń felgi lub opony 
należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem. 
UWAGA 

• Uszkodzona opona doprowadzić może do 
niestabilności pojazdu – opony naprawiać należy w 
odpowiednich punktach wulkanizacyjnych. 

• Nieodpowiednie ciśnienie ma duży wpływ na 
szybsze zużycie ogumienia oraz na bezpieczeństwo jazdy. 
Zbyt niskie ciśnienie skutkować może ześlizgnięciem 
opony z felgi a co za tym idzie utratą panowania nad 
pojazdem. 
 

• Jazda na nadmiernie zużytych oponach jest 
niebezpieczna. Zużyte opony negatywnie wpływają na 
właściwości jezdne pojazdu. 

• Pojazd użytkować należy tylko i wyłącznie na 
ogumieniu przedstawionym w poniższej tabeli.   
 
Graniczne, dopuszczone wartości zużycia ogumienia 
Wartość graniczna nie powinna być przekraczana. 

Graniczne, dopuszczone wartości 
Przód 2.0 mm Tył 2.0 mm 



SPOSÓB POSTĘPOWANIA 

INSPEKCJA PRZED JAZDĄ 

UWAGA 
Niewykonanie inspekcji przed jazdą może skutkować 
poważnymi urazami lub uszkodzeniem pojazdu. 
Dokonuj inspekcji pojazdu przed każdą jazdą. Lista czynności 
kontrolnych nie jest długa a stosując się do niej podróżować 

będziesz nie tylko w większym komforcie ale i bardziej 
bezpiecznie. 
1. Kontrola poziomu oleju oraz ewentualnych wycieków. 
2. Kontrola poziomu paliwa – w razie konieczności uzupełnij 

paliwo w pojeździe. 
3.Kontrola działania układu hamulcowego – w razie 

konieczności dokonaj regulacji i wymian. 
4. Kontrola ogumienia oraz ciśnienia powietrza w oponach. 
5. Kontrola ruchu manetki gazu; sprawdź czy można odkręcić 
ją do oporu i czy samodzielnie powraca po odpuszczeniu.  W 

razie konieczności przesmaruj. 
6. Sprawdź wszelkiego rodzaju połączenia i śruby. W 

razie konieczności dokręć je. 
7. Kontrola płynności działania układu kierowniczego. 
W razie konieczności usuń wszelkie usterki. 
 
W razie trudności z naprawą lub poprawnym 
ustawieniem skontaktuj się autoryzowanym serwisem. 

URUCHAMIANIE SILNIKA 
Pojazd uruchamiaj zawsze z poniższymi 

wskazówkami oraz zaleceniami. 
UWAGA 
Nigdy nie uruchamiaj pojazdu w zamkniętych 
pomieszczeniach. Spaliny zawierają trujący gaz – 
tlenek węgla (CO) – wdychanie ich doprowadzić może 
do omdlenia, zatrucia oraz śmierci.



 
URUCHAMIANIE POJAZDU STARTEREM  
l. Ustaw pojazd na równym podłożu, naciśnij hamulec i 

przygotuj pojazd do uruchomienia. 
2. Włóż kluczyk do stacyjki i przekręć go do pozycji  (ON). 
3. Ustaw wyłącznik awaryjny w pozycji  "ON". 
4. Dodając lekko gazu naciśnij przycisk rozrusznika.  
Po uruchomieniu silnika zwolnić należy przycisk rozrusznika. 
 
 

 

 

 

Nie używaj rozrusznika przez więcej niż 5 

sekund (jednorazowo). Zanim przystąpisz do 

ponownej próby uruchomienia pojazdu odczekaj co 

najmniej 10 sekund.   
5. Po uruchomieniu silnika należy odczekać chwilę by 

silnik popracował i rozgrzał się. 
6. Zanim przystąpisz do jazdy upewnij się, że silnik 

pracuje równo.  

UWAGA 
Odkręcenie manetki gazu do końca doprowadzić może 

do wyrwania pojazdu spod kierowcy. 

 

Manetka gazu Stacyjka  



DOCIERANIE POJAZDU 
Przez pierwsze dwa tygodnie użytkowania pojazdu należy 

zachować szczególną ostrożność i nie eksploatować pojazdu 

nadmiernie. 
Nie należy wykorzystywać maksymalnego przyśpieszenia 

oraz nie prowadzić pojazdu przez długie okresy z tą samą 

prędkością.  

UWAGA 
Po okresie dotarcia należy wykonać czynności serwisowe 
określone przez harmonogram serwisowy co pozwoli 

przedłużyć okres użytkowania pojazdu. 

JAZDA 

UWAGA 
Przed przystąpieniem do jazdy zapoznaj się z niniejszą 
instrukcją. 
 
 

1. Pojazd będzie gotowy do jazdy po rozgrzaniu się 
silnika. 

2. Przed ruszeniem należy zwolnić hamulec. 
UWAGA 
Kierowanie pojazdem jedną ręką doprowadzić może 

do utraty kontroli nad pojazdem. 
3. Przyspieszać należy powoli oraz spokojnie (nie 

przekręcaj manetki gazu zbyt gwałtownie). 
4. W celu spowolnienia pojazdu należy odpuścić 

manetkę gazu oraz nacisnąć dźwignię hamulca. 

Hamować należy przy użyciu obu hamulców – 

przedniego i tylnego. 

INFORMACJA 

Hamując używaj zawsze obu hamulców. Naciskaj 

dźwignię jednostajnym ale zdecydowanym ruchem. 
Nie doprowadzaj do blokowania kół – zablokowane 

koła doprowadzić mogą do utraty kontroli nad 

pojazdem. 



PARKOWANIE POJAZDU 
1.Zredukuj prędkość i wyhamuj pojazd aż do zatrzymania.   
2.Przekręć kluczyk do pozycji (OFF), wyjmij kluczyk ze 

stacyjki. 
3.Naciśnij przycisk hamulca postojowego. 

 

KONTOLA I WYMIANA OLEJU 
Poziom oleju winien być między min a max na bagnecie. 
1.Uruchom silnik i pozwól mu popracować na wolnych 

obrotach przez parę minut. 
2.Zatrzymaj silnik i ustaw pojazd na równym podłożu. 
3.Po kilku minutach wyjmij bagnet, wytrzyj go i ponownie go 

włóż. Następnie wyjmij go i odczytaj poziom oleju. Poziom 
oleju winien być na bagnecie między min a max. 

 

WYMIANA OLEJU SILNIKOWEGO 
Jakość oleju silnikowego ma bardzo duży wpływ na 
żywotność silnika. Zmieniaj olej silnikowy zgodnie z 
zaleceniami autoryzowanego serwisu. 
1.Spuść olej silnikowy. 
2.Odczekaj odpowiednią ilość czasu aż olej silnikowy 

spłynie do końca. 
3.Nalej nowego oleju - około 0.9L. 

Korek zalewowy / Bagnet 
 



UWAGA 
Uruchamianie i praca silnika z niewystarczającą ilością 
oleju prowadzi do uszkodzeń ruchomych części silnika. 
Użytkowanie pojazdu w trudnych warunkach 
atmosferycznych (kurz itd.) zaleca się częstszą niż to 
zalecane w harmonogramie serwisowym wymianę oleju 

silnikowego. Zużyty olej silnikowy oddać należy do 
recyklingu. Zalecamy oddać go do lokalnego punktu 
serwisowo - recyklingowego. Zakaz wylewania zużytego 
oleju do kanalizacji lub zbiorników wodnych !! 

ŚWIECA ZAPŁONOWA 

Dobór świecy 
Rekomendowana świeca:  D8REA 

Kontrola i wymiana. 
1. Odłącz przewód zasilający świecę. 

2. Usuń zabrudzenia z okolicy świecy. Wyjmij 
świecę za pomocą klucza do świec. 

3. Skontroluj czy porcelana i elektrody nie są uszkodzone. 
W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń należy 
wymienić świecę na nową. Świecę zapłonową czyścić 
należy przy pomocy szczotki drucianej. 
4. Sprawdź odstęp elektrody świecy. W przypadku 

konieczności dokonaj stosownej regulacji odstępu 

elektrody. 
Skontroluj odstęp między elektrodami - 0.6 ~ 0.7mm. 

Upewnij się że świeca nie jest 

uszkodzona i jest w dobrym stanie. 
5. Wkręć świecę i dokręć ją 

odpowiednim kluczem. 
6. Podłącz świecę. 

 
(1) Elektroda zewnętrzna 
(2) Elektroda wewnętrzna 

 



FILTR POWIETRZA 
Filtr powietrza kontrolowany powinien być co 30 dni. W 
przypadku poruszania się pojazdem po bardzo 
zanieczyszczonych drogach czynność tę wykonywać należy 
częściej. Skontaktuj się ze swoim autoryzowanym serwisem w 
celu dokładniejszych informacji. 
1. Otwórz obudowę i wyjmij element filtrujący. 
2. Umyj filtr płynem niepalnym – osusz go !! 
 
UWAGA 
Zabrania się stosowania do mycia filtra powietrza płynów 
łatwopalnych. Stosowanie takich cieczy może doprowadzić do 
pożaru !!! 
4. Nasącz filtr powietrza w oleju o specyfikacji 15W/40QE 

odczekaj aż olej spłynie z filtra. 
5. Wyczyść obudowę filtra powietrza. 
6. Zamontuj filtr powietrza w odwrotnej kolejności niż 

dokonywany był demontaż. 

UWAGA 
• Zabronione jest uruchamianie pojazdu bez 

założonego i sprawnego filtra powietrza. Pracujący 
silnik potrzebuje duże ilości czystego, wolnego od 
zanieczyszczeń powietrza. Zanieczyszczone powietrze 
prowadzi do uszkodzeń silnika 

• Upewnij się, że filtr powietrza jest sprawny. 
• Podczas mycia pojazdu chroń filtr powietrza 

przed zamoczeniem. 

KONTROLA UKŁADU ZASILAJĄCEGO 

W POWIETRZE 
Dokonuj regularnych kontroli przecieków, 

wycieków czy też innych uszkodzeń. Uszkodzone 
elementy należy wymienić na wolne od wad.  
Nieszczelny układ zasilający w powietrze ma bardzo 
duży wpływ na osiągi silnika. 



OBSŁUGA MANETKI GAZU 
1. Sprawdź czy manetka obraca się bez oporów od pozycji w pełni otwartej do pozycji w pełni zamkniętej. 
2. Sprawdź luz manetki. 
Standardowy luz wynosić powinien między 2 - 6 mm. 

W celu wyregulowania luzu należy poluzować śrubę, dokonać regulacji a następnie ją dokręcić. 

 

BIEG JAŁOWY 
W celu dokonania regulacji rozgrzać należy silnik do normalnej temperatury pracy. 

 

INFORMACJA 
Nie należy niepotrzebnie zmieniać ustawienia biegu jałowego. Regulacja gaźnika powinna być wykonana przez 
wykwalifikowaną osobę z autoryzowanego serwisu. 

 



UWAGA 
Gaźnik to bardzo precyzyjne urządzenie – jeśli nie masz doświadczenia nie dokonuj prac regulacyjnych !!!!. 

OSTRZEŻENIE 
Nieprawidłowe serwisowanie gaźnika może skutkować niebezpieczeństwem. 

 

KONTROLA ZAWIESZENIA PRZEDNIEGO 
1 Kontrola widelca przedniego – naciskając na kierownicę sprawdź, czy  nie ma żadnych luzów oraz czy układ 

kierowniczy pracuje cicho i reaguje  na ruchy drążka sterowniczego.  
2 Kontrola amortyzatorów zawieszenia przedniego – kontrola wycieków. 

3 Kontrola mocowania zawieszenia. 
 
UWAGA 
Przed sprawdzeniem należy pojazd ustawić na równej nawierzchni tak aby się 
nie przewrócił. W przypadku wykrycia usterki, wadliwy element należy 
wymienić. 

Ogranicznik 
 



PRZEDNI HAMULEC TARCZOWY 
Odległość pokonywana przez dźwignię hamulca przed załączeniem hamulca nazywamy luzem dźwigni hamulca. 
Luz na dźwigni hamulca przedniego powinien wynosić około 10-20mm. 
1. Regulacji dokonuje się przy pomocy śruby regulującej luz dźwigni hamulca. 
2. Naciśnij dźwignię hamulca w celu kontroli luzu. 
Należy regularnie sprawdzać stan hamulców oraz mocowań. 
INFORMACJA 

• Należy sprawdzić czy śruba regulująca jest we właściwej pozycji i odpowiednio zabezpieczona. 
• W przypadku braku umiejętności przy regulacji należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem. 

(1) Śruba regulacyjna 
(2) Hamulec przedni 

 
 



REGULACJA HAMULCA TYLNEGO 
Podczas sprawdzania stanu hamulca pojazd powinien być 

nieruchomy. Należy sprawdzić:  

(1) Czy pedał hamulca tylnego ma luz 15-20mm  

(2) Luz ustawia się przekręcając śrubę regulującą 
(3) Po regulacji należy sprawdzić czy śruba regulująca jest 

odpowiednio zabezpieczona 

 

UWAGA 
Po regulacji należy sprawdzić czy światło hamowania zapala 

się właściwie. 

. 

Tarcza hamulca tylnego 

         Zacisk tylny 

REGULACJA DŹWIGNI HAMULCA 
(1) Po regulacji należy sprawdzić czy światło hamowania zapala się właściwie. 
(2)Jeśli światło się nie zapala należy sprawdzić stan żarówki, kabla oraz dźwigni hamulca, w razie usterki wadliwą część 
należy wymienić. 
UWAGA: Należy sprawdzić czy luz dźwigni mieści się w wyznaczonym zakresie 

 



AKUMULATOR 
Akumulator jest wypełniony kwasem siarkowym (elektrolit). Kontakt ze skórą lub oczami może skutkować poważnym 
oparzeniem. Elektrolit powinien zawsze być pomiędzy górną a dolną linią kontrolną. 
INFORMACJA 
Należy prawidłowo podłączyć kable do akumulatora. Nieprawidłowe podłączenie kabli może skutkować uszkodzeniem 

obwodu elektrycznego oraz akumulatora. Czerwony kabel należy podłączyć do (+),  a czarny kabel do (-). Niezależnie od 

preferowanego sposobu uruchamiania silnika, akumulator musi być prawidłowo podłączony, aby gwarantować 

prawidłowe funkcjonowanie pojazdu. Podczas sprawdzania akumulatora należy zawsze wyłączyć zapłon.  

Elektrolit jest toksyczny, Nie pozwalać dzieciom na kontakt z elektrolitem. Podczas długoterminowego parkowania 

pojazdu należy wyjąć akumulator i doładowywać go nie mniej niż raz na miesiąc. 
          Klema plusowa 

UWAGA 
 W akumulatorze mogą mieć miejsce reakcje chemiczne 

wytwarzające wybuchowe gazy. Należy umieścić akumulator w 
miejscu z dala od źródeł ciepła. 

 Akumulator jest wypełniony kwasem siarkowym (elektrolit). 
Kontakt ze skórą lub oczami może skutkować poważnym 

oparzeniem lub utratą wzroku.  
 Elektrolit jest toksyczny. Chroń dzieci przed kontaktem z 

elektrolitem.                                                                                                                               

Klema minusowa 

Linia kontrolna 



 Elektrolit zmywamy ze skóry przy pomocy dużej ilości wody. 
 W przypadku gdy elektrolit dostanie się do oczu płukać należy je bieżącą wodą przez około 15 min a następnie 

skontaktować się z lekarzem. 
 Elektrolit jest toksyczny. W przypadku połknięcia należy wypić dużą ilość wody , mleka lub oleju roślinnego a 

następnie  skontaktować się z lekarzem. 
 TRZYMAĆ Z DALA OD DZIECI.  

 
WYJĘCIE AKUMULATORA 
(1) Otwórz miejsce przechowywania akumulatora (2) odłącz najpierw klemę minusową (-) a następnie dodatnią (+);  
(3) Wyjmij akumulator. 
 

(1) Obudowa (2) Śruba (3) Klema minusowa (4) Akumulator (5) Klema dodatnia 
 

NARZĘDZIA PODRĘCZNE 
Drobnych napraw dokonywać można przy pomocy podręcznego zestawu 
naprawczego. 
(1)Kucz płaski 8 x l0 mm; (2) śrubokręt płaski x krzyżakowy;  
(3) Kucz płaski 12 x 14 mm; (4) Klucz do świec 
 



BEZPIECZNIKI 
W przypadku zwarcia instalacji bezpiecznik ochroni 
komponenty elektryczne pojazdu. Przepalony bezpiecznik 
należy wymienić. 
Należy stosować wyłącznie bezpieczniki o odpowiednich 

parametrach. Użycie niewłaściwego bezpiecznika może 
skutkować awarią. Jeśli problem będzie się powtarzał należy 
skontaktować się z autoryzowanym serwisem. 

UWAGA 
Efektywność układu hamulcowego spada po umyciu 
pojazdu. Hamulce osiągają pełną moc dopiero po 
osuszeniu się tarcz i klocków hamulcowych. 
Niebezpieczeństwo kolizji. 
Po umyciu pojazdu należy sprawdzić efektywność 

działania hamulców. Jadąc naciskaj dźwignię hamulca 
przedniego oraz tylnego tak długo, aż hamulce będą 
działać z normalną siłą. 
PARKOWANIE DŁUGOTERMINOWE 
Parkowanie długoterminowe związane jest z pewnymi 

czynnościami.  Przestrzegaj ich a pojazd twój będzie 

zawsze w dobrej kondycji.  

PRZECHOWYWANIE POJAZDU 
l. Oczyść pojazd. 
2. Opróżnij zbiornik paliwa. 

Bezpiecznik 



UWAGA 
Paliwo jest bardzo łatwo palne. Czynności serwisowo-kontrolne wykonywać należy tylko i wyłącznie przy wyłączonym 
silniku i na świeżym powietrzu lub w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Zakaz palenia papierosów w pobliżu 
pojazdu. 
Wykręć świecę zapłonową i nalej do cylindra około 15 – 20 mililitrów oleju silnikowego; przekręć kluczyk i uruchom 
starter. Olej zostanie rozprowadzony po całości cylindra. Wkręć świecę zapłonową na miejsce. 
Przesmaruj wszystkie przewody. 

INFORMACJA 
Usuwając akumulator pamiętaj o tym, by odłączyć wpierw klemę minusową (-) a następnie plusową (+). Podczas 
montażu postępuj w kolejności odwrotnej. Pamiętaj o wyłączeniu stacyjki (OFF) podczas prac przy akumulatorze.. 
Zabezpiecz wylot tłumika szmatką tak by do środka nie dostała się wilgoć. 
Okryj pojazd (nie stosuj pokryć z tworzywa sztucznego); pojazd ustaw z dala od źródeł ciepła. 
Nie ustawiaj pojazdu w miejscu o bezpośrednim nasłonecznieniu. 
 
ROZRUCH PO PARKOWANIU DŁUGOTERMINOWYM 
1. Zdejmij okrycie i umyj pojazd. 

2. Skontroluj stan naładowania akumulatora – w razie konieczności naładuj go. 
3. Zatankuj pojazd. 
4. Dokonaj oględzin pojazdu i przygotuj go do jazdy w miejscu wolnym od ruchu ulicznego. 



SERWIS 
Harmonogram serwisowy pokazuje użytkownikowi jak często i co należy wymieniać, smarować lub regulować. Bardzo 

ważne jest by pojazd poddawany był regularnym czynnością serwisowym – od ich jakości zależy nie tylko wasze ale i 
innych uczestników ruchu drogowego bezpieczeństwo.   

HARMONOGRAM SERWISOWY 
Harmonogram serwisowy przygotowany został dla pojazdów użytkowanych w normalnych warunkach drogowych.  

W przypadku użytkowania pojazdu w trudnych warunkach drogowych (mokre, kurzące, piaszczyste podłoże itd.) okresy 

między przeglądami należy odpowiednio skrócić. Prace serwisowe winny być wykonywane przez odpowiednio w tym 
celu przeszkolony personel serwisowy. 
I: inspekcja, czyszczenie oraz wymiana w razie konieczności; C: czyszczenie i smarowanie; W: wymiana 

 Przed jazdą Co 30 dni Co roku 
Układ paliwowy                   I I I 
Manetki I                             I I 
Filtr powietrza I                            C W 
Świeca zapłonowa                              I W 
Prędkość biegu jałowego                   I                             I I 
Okładziny cierne I I I 
Układ hamulcowy                   I                             I I 
Śruby, nakrętki, mocowania                   I                             I I 
Koła                   I                             I I 
Układ kierowniczy I  I 
Układ zawieszenia I                             I I 



SCHEMAT   ELEKTRYCZNY 



 
 
 


