NEW DOWNTOWN 125i ABS

2

UWAGA
Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia
elektroniki i układu wtryskowego
pojazdu pamiętaj odłączać bądź
podłączać akumulator na
wyłączonym zapłonie !!
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Gratulujemy Wam trafnego wyboru, jakim był zakup motocykla New Downtown 125i
Niniejs zy podręcznik dopomoże Wam zapozna ć się z Waszym skuterem, jego częś ciami składowymi ora z
dzia łaniem. Poradzi Wam również ja k usuwa ć ewentualne niedomagania i konserwowa ć pojazd. Zwra camy
uwagę na koniecznoś ć dokładnego przestrzegania , we własnym interesie, zawa rtych w tej ins trukcji
ws kazówek. Nieprzes trzeganie zaleceń podanych w ins trukcji obsługi grozi utra tą gwa rancji .
Prosi my o zwrócenie szczególnej uwagi na wskazówki os trzega wcze wyróżnione nagłówkiem „ UWAGA!”.
Nie s tosowa nie się do tych os trzeżeń może prowadzi ć do powa żnych uszkodzeń poja zdu, ja k również w
konsekwencji do zagrożenia życia i zdrowia kierowcy i pasażera .
Importer zastrzega sobie możliwoś ć zmian w pojeździe, wypływa jących z jego rozwoju, które niezna cznie
będą nie zgadza ć się z opisami podanymi w niniejszej ins trukcji .
Życzymy Wa m wielu tysi ęcy kilometrów przyjemniej i bezawa ryjnej ja zdy.
Motor-Land S.J.
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Numer VIN:

Numer seryjny silnika:

Po zakupie motocykla zaleca si ę
za notowanie jego numerów
identyfi ka cyjnych.
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INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA JAZDY
Skuter ten może tobie służyć z powodzeniem przez wiele la t, pod wa runkiem odpowiedzialnego,
bezpiecznego sposobu użytkowania . W tej instrukcji obsługi znajdziesz wiele pomocnych informa cji i porad
dotyczących bezpieczeńs twa, ale najważniejs ze z ni ch chcemy ci przeds tawi ć na samym początku.
Jazda w kasku
Bezpieczeńs two użytkowania skutera za czyna się od odpowiedniego, dobrej jakoś ci hełmu. Najgroźniejs ze i
na jczęsts ze obra żenia to obra żenia głowy. Zawsze zakłada j odpowiedni a tes towany hełm motocykl owy oraz
os łonę oczu.
Bądź widoczny dla innych uczestnik ów ruchu
Żeby być ba rdziej widocznym, do ja zdy zakłada j jasne odblaskowe ubrania, s ygnalizuj zmianę kierunku lub
toru ja zdy i używa j s ygna łu dźwiękowego za wsze wtedy, kiedy jes t to niezbędne żeby powiadomi ć innych
uczes tników ruchu o swojej obecnoś ci .
Nie przeceniaj swoich możliwości
Prowadź poja zd tak jak na to pozwala ją twoje umiejętności . Świadomoś ć niebezpieczeństw pozwala
uniknąć wypadków.
Dbaj o dobry stan techniczny swojego pojazdu
Ze wzgl ędów bezpieczeńs twa jest ba rdzo wa żne żeby wykonywa ć spra wdzenie stanu techni cznego przed
ka żdą jazdą ora z wykonywa ć zalecaną obsługę techni czną. Nigdy nie przekra cza j limi tów obci ążenia i stosuj
wyposażenie dodatkowe rekomendowane przez KYMCO.
Sprawdzanie stanu techniczneg o przed jazdą
Nie zapomina j o przeprowadzeniu przed jazdą dokładnego spra wdzenia techni cznego.
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Bądź szczególnie ostrożny podczas jazdy w niepogodę
Jazda w niepogodę, szczególnie w dni des zczowe wymaga dużej os trożności . Droga ha mowa nia wydłuża się
zna cznie na mokrej nawierzchni . W des zczowe dni unika j ja zdy po malowanych na na wierzchni pasach i
znaka ch drogowych, omi jaj wła zy do kana łów oraz plamy rozlanego oleju. Bądź s zczególnie os trożny na
przeja zda ch kolejowych i tra mwa jowych oraz mos tach. Zaws ze zwolni j, jeżeli dos trzeżes z ja kieś
niebezpieczeńs two.
Modyfikacje
Ws zelkie modyfika cje skutera lub demonta ż oryginalnego wyposa żenia mogą obni żyć bezpieczeńs two
jazdy, mogą być też nielegalne. Odnośnie wyposażenia l ub modyfika cji s tosuj się zaws ze do przepisów
pra wa .
UBIÓR OCHRONNY
Ze wzgl ędów bezpieczeńs twa zaleca my żeby zawsze do ja zdy zakłada ć a testowany hełm motocyklowy,
os łonę oczu, byty, rękawi czki , długie spodnie ora z kurtkę lub koszul ę z długimi rękawa mi.
Kask
Hełm motocyklowy to na jwa żniejsza częś ć ubioru ochronnego, która chroni od us zkodzeń głowy. Hełm
powinien posiadać szybę, ewentualnie można jeździ ć również w okulara ch ochronnych (gogle).
Wyposażenie dodatkowe
-s olidne byty motocyklowe z a nty poślizgowymi podes zwa mi, chroni ące stopy i kos tki
-ręka wice motocyklowe
-kurtka motocyklowa w jasnych odblaskowych kolora ch. Uni kaj jazdy w zbyt luźnym ubraniu, gdyż może się
ono za czepi ć o jakieś częś ci skutera .
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AKCESORIA I MODYFIKACJE
Na chwil ę obecną na rynku dostępny jes t duży wybór a kcesoriów do naszych poja zdów. Pros zę pami ęta ć i ż
Kymco nie może za gwa rantowa ć, jakoś ci wszys tki ch produktów. Przed dokonaniem zakupu radzimy
skontaktowa ć sie z autoryzowanym punktem sprzeda ży w cel u uzys kania porady przed zakupem, bądź
pomocy przy monta żu.

Kymco odradza wprowa dzanie ws zelki ch modyfika cji ma jących na celu zmianę oryginalnego wygl ądu
pojazdu lub sposobu jego działania .
! UWAGA !

Niewłaś ciwe akcesoria lub modyfika cje pojazdu mogą spowodowa ć iż s tanie si ę on niebezpieczny
dla użytkownika . Do jaki chkolwiek modyfi kacji poja zdu zaws ze s tosuj orygi nalne akcesoria bądź
podzespoły zaprojektowane do zastosowania w danym modelu. W przypadku wątpliwości
skontaktuj się z autoryzowanym dealerem Kymco.
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ROZMIESZCZENIE CZĘŚCI I PODZESPOŁÓW
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Dźwignia hamulca tylnego
Reflektor
Kierunkowska z lewy
Wlew paliwa
Uchwyt na kask
Boczna podpórka
Kanapa
Numer silnika
Fil tr powietrza
Kierunkowska z lewy
Świa tła tyl ne, ś wiatła stopu
Schowek pod kanapą
Odblask

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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Pra wy kierunkowska z
Tłumik
Wlew oleju (bagnet)
Centralna pods tawka
Podnóżek pasażera
Pra wy kierunkowska z
Dźwignia przedniego ha mul ca
Pra we przełączni ki
Włącznik zapłonu
Numer VIN
Pra wy odblask

25.
26.
27.
28.
29.
30.

Przednie kierunkowskazy
Świa tło mi jania
Świa tło drogowe
Świa tła pozycyjne/ s top
Tylne kierunkows kazy
Lewy s chowek
(z gniazdem USB)
31. Pra wy s chowek

PAMIETAJ: Twój pojazd może nieznacznie róż nić się od prezentowaneg o na ilustracjach.

11

STACYJKA
Ws zys tkie układy elektryczne są
wyłączone. Silnik nie odpali.
Obwód s ta rtera zosta ł za mknięty,
silnik może zosta ć uruchomiony.
Kluczyk nie może być wyjęty ze s tacyjki .
W celu zablokowania kolumny kierowni czej
wciśni j kluczyk i przekręć go do pozycji
wyjmi j kluczyk. W tej pozycji wszys tkie układy elektryczne poja zdu są wyłączone.
Przekręć kluczyk w lewo w cel u podniesienia kanapy poja zdu. Jeśli silnik pra cuje, najpierw wciśni j
kl uczyk poczym przekręć go w lewo.
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ZABEZPIECZENIE STACYJKI
W cel u zabezpieczenia s ta cyjki wciśni j przycisk ( 1)
Pokrywa zosta nie zamkni ęta.

W cel u odblokowania s tacyjki umieść kluczyk odpowiednią s troną (2)
w miejs cu (3) i przekręć zgodnie z ruchem ws kazówek zegara .

Kluczyki posiadają uni kalny kod wybity na tabli czce znamionowej
dołączonej do zes ta wu.

13

ZESTAW WSKAŹNIKÓW
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Ws kaźnik przebiegu
Przycis k „MODE” zmienia ws kazania mi ędzy ODO;
Przebieg dzienny A/B; Przebieg mi ędzy serwisami;
Średni dys tans .
Wciśnij przycis k „RESET” przez 3 sec. aby
wyzerowa ć przebieg A/B, przebieg do serwisu.
Wciśnij MODE i RESET przez 3 sec aby zmieni ć
ws kazania z km/h na MPH.
Prędkoś ciomierz
Kontrol ka kierunkows kazów
Kontrol ka świa teł drogowych
Kontrol ka rezerwy paliwa – za tankuj bezzwłocznie po jej zapaleniu .
Obrotomierz
Zega rek
Ws kaźnik tempera tury płynu chłodzącego
Ws kaźnik poziomu paliwa , gdy za cznie miga ć os ta tni segment bezzwłocznie za tankuj.

10. Kontrol ka wskazująca wykrycie błędu w układzie
wtryskowym, bądź elektrycznym poja zdu. Kontrol ka zapala
się na chwilę przed uruchomieniem pojazdu, jeśli po
uruchomieniu silnika nie zgaśnie zaleca się kontrolę
u dealera KYMCO.
11. Podświetlona kontrol ka informuje o potrzebie wykonania
przeglądu poja zdu. Zapala się na chwilę przed uruchomieniem
silnika, poczym powinna zgasnąć.
12. Li cznik przebiegu mi ędzy wymianami oleju. Po ka żdej
wymianie powinien zos ta ć zresetowany.
13. Doda tkowe ws kazania , wciśnij przycisk FUNK aby wybra ć
mi ędzy i nforma cją o napi ęciu akumulatora , tempera turą
zewnętrzną a zużyciem paliwa .
14. Ws kaźnik kodu błędu Fi (funkcja niedostępna w wers ji
EURO 4)
15. Przewidywany dys tans możliwy do pokonania na posiadanym paliwie (opcjonalnie)
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Napięcie akumulatora
Podaje aktualne na pięcie na akumula torze.

Wyświetlacz temperatury otoczenia
Przytrzyma j przez 3 sec przyciski FUNC i RESET
Aby zmieni ć jednos tki z ⁰C na ⁰F

Chwilowe zużycie paliwa
Wciskając FUNC można zmieni ć sposób wyś wietlania
zużycia z km/L na L/100km.
Uwaga. Jeśli zmieniając wskazania ODO na MPH li cznik
będzie ws kazywa ł zużycie w jednos tka ch MPG
Uwaga. Zużycie nie będzie wskazywane przy prędkoś ci
poniżej 10 km/h

16

Średnie zużycie paliwa.
Średnie zużycie paliwa mierzone na dys tansie
od osta tniego wyzerowania (tylko na TRIP A)

Zasięg na pozostałym paliwie (opcjonalnie)
Jeśli ilość paliwa w zbiorniku spadnie do poziomu
poniżej 1.9L wyświetli si ę funkcja RANGE
ws kazująca w przybliżeniu dys tans jaki można przebyć
na pozos ta łym paliwie.

Licznik przebiegu między serwisami.
Ws kazuje dys tans przebyty od os tatniego przegl ądu
(Resetu liczni ka przebiegu).
Przytrzyma j przez 3 sec RESET aby wyzerowa ć przebieg
mi ędzy przegl ąda mi ora z kontrol kę „oil servi ce”
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Wskaźnik kodu błędu FI
(funkcja niedostępna w modelu EURO4)
Ws kazuje kod us terki
w układzie
wtryskowym pojazdu.
Jeśli w trakcie jazdy
wyświetlany jes t
jakikolwiek kod
spra wdź pojazd w
na jbliżs zym serwisie
Kymco.

WYŚWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY – ZEGAREK
Czas wyś wietlany jes t przy włączonym zapłonie.
W celu us tawienia zega ra :
1. Włącz zapłon
2. Wciśnij i przytrzyma j przycisk ADJUST przez 2 sec. Wybierz tryb ODO.
3. Wciśnij i przytrzyma j MODE i ADJUST przez 2 sec.
Zega rek za cznie miga ć, co umożliwia usta wienie zegara .
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4.

Przycis k ADJUST umożliwia wybranie odpowiedniej godziny.

5.

W cel u zmiany minut przytrzymaj MODE do momentu aż minuty zaczną miga ć

6.

Przycis k ADJUST umożliwia wybranie odpowiedniej minuty.

7.

W cel u zapami ętania usta wień wciśni j równocześnie MODE i ADJUST przed upływem 10 sec
od usta wienia pra widłowej godziny ( zega rek przestanie mi ga ć).

KONTROLKA ABS
Zl okalizowana jes t po prawej stronie licznika na obrotomierzu.
Układ ABS-u samoczynnie diagnozuje się po włączeniu
za płonu w pojeździe. Kontrolka powinna zgasn ąć krótko
po uruchomieni u silnika i rozpoczęciu ja zdy. Jeśli układ
dzia ła pra widłowo kontrol ka pozos tanie zgas zona .
W przypadku wykrycia usterki w ukła dzie ABS kontrolka
za pali się i pozos tanie zapalona do momentu napra wy.
Po wykryciu błędu ABS zostanie odłączony, w tym czasie
Układ ha mul cowy będzie pra cował jak w pojeździe bez
ABS-u
Uwaga po s twierdzeniu us terki iw układzie uda j się do
Serwisu Kymco celem skontrolowania pojazdu.
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GNIAZDO USB
Poja zd wyposażony zosta ł w gniazdo USB wyłącznie do zasilania
telefonów komórkowych i urządzeń spełnia jących
poniżs ze wyma gania:
Napięcie wyjściowe: DC 4.8V~5.25V
Maksymalny prąd wyjściowy: 2.1A
Przekroczenie tych parametrów może skutkować
uszkodzeniem układu elektrycznego pojazdu.
W cel u skorzys tania z gnia zdka włącz zapłon poczym
uruchom silnik.
Otwórz drzwi czki lewego s chowka (1)
Otwórz pokrywę gnia zda USB (2)
Włóż wtyczkę do gniazda .
UWAGA: Jeśli prąd na wyjściu przekroczy 2.3A układ
elektryczny samoczynnie się wyłączy w celu ochrony
przed przeładowaniem .
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PRZEŁĄCZNIKI FUNKCYJN E PRZY KIEROWNICY PRAWA STRONA.
(1) Przycis k rozrusznika
W cel u uruchomienia silnika
wciśni j klamkę hamul ca i przycisk rozrus znika
UWAGA: rozrusznik nie zadziała jeśli boczna stopka
nie będzie całkowicie złożona.
(2) Przełącznik zapłonu

pojazdu

- obwód otwa rty - zapłon włączony
- obwód za mkni ęty – zapłon wyłączony
Nie wyłączenie zapłonu na czas dłuższego postoju
może skutkować powolnym rozładowaniem akumulatora.
(3) Światła awaryjne
Włączenie świa teł a wa ryjnych powoduje włączenie wszys tki ch kierunkowska zów co ma na celu
os trzeżenie innych użytkowników drogi o niebezpieczeństwie.
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PRZEŁĄCZNIKI FUNKCYJN E PRZY KIEROWNICY LEWA STRONA.
(2) Przełącznik kierunkowska zów
Przesuni ęcie przełącznika w lewo lub w prawo spowoduje
włączenie kierunkowska zów w pojeździe.
← lewy
→ prawy
Wciśnięcie przełącznika spowoduje wyłączenie kierunkowskazu.
(3) Przycisk s ygnału dźwi ękowego (klaksonu)
(4)

Przełącznik świateł:
- mi jania
- drogowe
4.
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Mrugnięcie świa tłami drogowymi .

POZIOM PALIWA I TANKOWANIE
Jak tylko zapali si ę kontrolka rezerwy niezwłocznie uzupełnij
zbiorni k odpowiedni m paliwem bezołowiowym.
W cel u za tankowania pojazdu:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwórz os łonę wlewu paliwa
Otwórz wlew używa jąc kluczyka od s ta cyjki – przekręcając
w prawo
Uzupełni j paliwo
Za mknij wlew paliwa dociska jąc korek. (nie na ciskaj kl uczyka )
Za mknij os łonę wlewu.

UWAGA
W celu uniknięcia problemów technicznych z układem
zapłonowym pojazdu i z katalizatorem
stosuj tylko benzynę bezołowiową o liczbie
oktanowej powyżej 91.
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KANAPA
Odblokowanie kanapy odbywa się poprzez przekręcenia kluczyka
do pozycji
W s ytua cji, gdy silnik poja zdu pra cuje wciśnij
kl uczyk poczym przekręć go w kierunku
przeci wnym do ruchu wskazówek zega ra.

UCHWYT NA KASK
Aby s korzys ta ć z uchwytu podnieś kanapę, zawieś kask na
za czepie (1) poczym ostrożnie za trzaśnij kanapę.
UWAGA
Z zaczepu korzystaj wyłącznie na postoju.
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ZAMYKANIE KANAPY
Opuść siedzisko powoli poczym za trzaśnij je dociska jąc z
pra wej s trony nad za trzaskiem.
UWAGA
Dociskanie kanapy w miejs cu innym niż nad zatrzaskiem może
nie przynieś ć pożądanego efektu – kanapa może pozosta ć otwa rta .
Przed rozpoczęciem jazdy upewni j się czy kanapa jest zamkni ęta.

UWAGA
Przed za trzaśnięciem kanapy upewni j się czy ni c co pod nią przechowujesz
nie wejdzie w kontakt z za trzaskiem. Jeśli podczas za mykania coś wejdzie
w konta kt z zamkiem możesz mieć problem z zamknięciem kanapy
lub przeci wnie nie da się ona otworzyć.
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REGULACJA ZAWIESZEN IA
Ka żdy z amortyza torów w twoim pojeździe posiada
pi ęcios topniową regula cję napięcia ws tępnego sprężyny,
1-mi ękko -- 5- sztywno.
Użyj odpowiedniego klucza (1) do zmiany usta wień.
Pamiętaj aby przestawiać tryby pojedynczo!
(1-2-3-4-5 lub 5-4-3-2-1)
Bezpoś rednia zmiana o kilka
pozycji może doprowadzi ć do uszkodzenia a mortyza tora .
Pa mięta j, aby obydwa a mortyza tory były us tawione tak samo.
W przeciwnym wypadku zachwiana zosta nie równowa ga pojazdu
co może s kutkowa ć utra tą kontroli nad poja zdem.
Zawieszenie standardowo ustawione jest na pozycji: 3
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PODSTAWKA BOCZNA
Dzia łanie podnóżka
- spra wdź czy s prężyna nie jes t us zkodzona l ub
czy nie jest nadmiernie rozciągni ęta
- spra wdź czy podsta wka otwiera i zamyka się pra widłowo
- spra wdź działanie czujnika odci ęcia zapłonu:
1.
2.
3.

Us ta w s kuter na podsta wce centralnej
Złóż pods tawkę boczną i uruchom silnik
Rozłóż pods tawkę boczną, silnik powinien
zgasnąć.

Jeżeli s ys tem pods tawki nie działa w sposób opisany powyżej
należy go spra wdzi ć w ASO KYMCO
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KONTROLA PRZED JAZDĄ
Pa mięta j aby przed każdą jazdą poświ ęcić kilka chwil
na sprawdzenie s tanu technicznego pojazdu. Jeśli
za uwa żys z ja kiekolwiek usterki natychmiast zajmij
się i ch usunięciem.

! UWAGA !
Niewłaś ciwa obs ługa serwisowa pojazdu lub
zwlekanie z usuwaniem usterek może prowadzi ć
do poważnych konsekwencji .
Za wsze dokonuj szybkiej inspekcji poja zdu przed
jazdą i bezzwłocznie usuwaj wszelkie us terki .
Punkty do sprawdzenia:
1.pozi om oleju w silniku, ewentualne wycieki
2.pozi om paliwa w zbiorni ku, ewentualne wycieki.
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3.ha mul ce, sprawdź działanie, ewentualne wycieki
płynu.
4.opony, s tan ora z ciśnienie
5. manetka ga zu, sprawdź czy działa płynnie, nie
za ci na si ę.
6. świa tła, kierunkows kazy oraz s ygna ł dźwi ękowy

7. kierowni ca , sprawdź płynność dzia łania ora z luzy
na główce ra my

DOCIERANIE
Pierwsze 1600 km ( 100 mil) jes t na jwa żniejsze w
przypadku nowego pojazdu. Prawi dłowo dota rty
pojazd będzie cha rakteryzował się leps zymi
osi ąga mi i wi ęks zą żywotnoś cią.
Nieza wodnoś ć pojazdu i osi ągi poja zdu zależą
również od właściwej obsługi ora z cierpliwoś ci
podczas docierania.
Pamiętaj: nie przeci ążaj silnika podczas docierania.
Podczas dociera nia stosuj następujące wskazówki :
- podczas pierws zych 800km odkręca j ga z na ½
obrotu manetki
- do 1600 km odkręca j gaz na ¾ obrotu ma netki

- s ta ra j si ę jecha ć ze zmienną prędkoś ci ą, to
umożliwi ws zys tki m częś ciom mechani cznym
pojazdu na równomierne ułożenie si ę dając im
jednocześnie sza nse na schłodzenie.
- unika j ciągłej ja zdy z ma łą prędkoś cią, grozi to
„zeszkleniem” się podzespołów i niepra widłowym
ułożeniu. Pozwól pojazdowi na łagodne
dochodzenie to pożądanej prędkoś ci, bez
gwa łtownego otwierania mane tki . Podczas
pierwszych 1600 kilometrów unika j pełnego
otwierania przepus tni cy.
Pierwszy przegląd po 1000 km jest dla twojego
pojazdu najważniejszy.
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URUCHAMIANIE SILNIKA
Pami ęta j aby podczas uruchamiania silnika przes trzega ć
poniżs zych wskazówek:
! UWAGA !
Aby zapobiegać uszkodzeniom katalizatora
pamiętaj aby nie zostawiać pojazdu
pracującego zbyt długo na wolnych obrotach i
nie stosuj benzyny ołowiowej.

! UWAGA !
Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia roz rusznika nie
pozwalaj mu pracować jednorazowo dłużej niż
przez 5 sec. Jeś li silnik nie zapala sprawdź poz iom
paliwa oraz stan akumulatora. Nie przyciskaj
rozrusz nika podczas pracy silnika gdyż grozi to
jego uszkodzeniem.

1. Pos taw pojazd na centralnej pods tawce (złóż boczną nóżkę)
2. Przekręć kluczyk (1) w sta cyjce do pozycji
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3. Wciśnij dźwigni ę tylnego ha mul ca (2), aby
umożliwi ć przepływ prądu do rozrus zni ka .
4.Na ciśnij przycisk rozrusznika (3) bez obra cania
ma netką ga zu.
5. Nie dodawa j ga zu podczas rozgrzewania silnika .
6.Przed rozpoczęciem jazdy pozwól silnikowi nagrzewa ć si ę
przez 2-3 min.

! UWAGA !
Jazda ze zbyt niskim poziomem oleju, lub zbyt
niskim jego ciśnieniem grozi poważnymi
uszkod zeniami silnika.
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SYSTEM ABS
za projektowany zos tał z myśl ą o zapobieganiu blokowaniu kół podczas manewru hamowania podczas ja zdy
na wpros t. Sys tem automatycznie regul uje si łę hamowania poprzez błyska wiczne wzma cnianie i os łabianie
ciśnienia w układzie hamul cowym, co zapobiega blokowaniu kół. Obsługa hamulców jes t identyczna jak w
pojazda ch bez ABS.
Pomimo iż ABS pomaga w trakcie hamowania musisz pamiętać iż:
-ABS nie jes t w stanie skompensowa ć trudnych wa runków drogowych, złej oceny wa runków bądź
niepra widłowego doboru siły hamowania .
-ABS nie ma za zadanie skrócenia drogi ha mowa nia na luźnej, nierównej czy pochyłej powierzchni. W taki ch
s ytua cja ch droga ha mowania poja zdu wyposażonego w ABS może być dłużs za niż w adekwa tnym pojeździe
bez ABS-u.
-ABS zapobiega blokowani u kół podczas hamowania w jeździe na wpros t, ale nie jes t w s tanie zapobiec
uślizgowi kół podczas hamowania w zakręcie. Podczas ja zdy po łuku dobrze jest ograni czyć ha mowanie do
lekkiej aplika cji obydwu dźwigni ha mul cowych lub nie ha mować wcale. Ograni cz prędkość pojazdu przed
wja zdem w łuk.Sys tem ABS porównuje prędkoś ć pojazdu z prędkości ą obrotową kół. Stos owanie innego
rozmia ry ogumienia ni ż zalecane przez Kymco może wprowadzić w błąd komputer, a to może prowadzi ć do
wydłużenia drogi hamowania
Pamiętaj:
Podczas funkcjonowania ABS-u normalnym jes t odczuwanie pulsowania dźwigni hamul cowej.
ABS nie działa przy jeździe z prędkoś cią poniżej 10 km/h.

32

SPRAWDZEN IE POJAZDU I KON TROLA TECHNICZNA
Odpowiednia obsługa serwisowa jes t niezbędna dla
bezpiecznej i bezproblemowej ja zdy. Zmniejs za również
zużycie paliwa a co za tym idzie jes t ba rdziej ekologiczna .
Aby pomóc ci prawidłowo zadba ć o skuter na na jbliżs zych
s tronach tej ins trukcji zamieś ciliśmy wytyczne określające
za kres pra c serwisowych.
Poniżs ze wska zówki zakła dają, iż poja zd będzie
wykorzys tywany zgodnie za swoim przezna czeniem. Ci ągłe
użytkowanie pojazdu w ci ężki ch wa runka ch (jazda z
dużymi prędkoś ciami , mokre lub zakurzone wa runki )
będzie wyma ga ło częs ts zych przeglądów.
Pamiętaj aby przes trzegać terminowoś ci przegl ądów
określonej w tej i nstrukcji .

33

! UWAGA !
Nieprawidłowa obs ługa serwisowa , bądź
lekceważenie us terek mogą doprowa dzi ć do
wypadku, w którym możesz zosta ć powa żnie
ranny lub nawet zginąć.
W s ytua cji, gdy twój poja zd uczestni czył w
jakiejkol wiek koli zji przed kontynua cją jazdy
udaj się na kontrol ę do autoryzowanego
punktu obs ługi Kymco.
! UWAGA !
Pa mięta j nigdy nie uruchamiaj silnika w
za mkni ętym pomieszczeniu. Ga zy
wydechowe zawiera ją tlenek węgla, gaz
ten jes t bezwonny, i niewidoczny gołym
okiem a do tego wyjątkowo zabójczy.

TABELA OBSŁ UGI OKRESOWEJ

Pa mięta j o wykonywaniu przeglądów okresowych zgodnie z poni ższym ha rmonogra mem.
Okres przeglądu określa się na pods tawie ws kazań licznika przebiegu lub według okresu li czonego w
miesi ącach.
I: sprawdź, wyczyść, dopasuj, naoliw lub wymień, jeśli będzie to konieczne
C: wyczyść R: wymień
A: dopasuj
L: naoliw
D:skontroluj
Poniżs za tabela przegl ądów określa ws zys tkie czynnoś ci obs ługowe niezbędne do utrzymania pojazdu w
perfekcyjnym s tanie. Wszel kie pra ce powinny być prowadzone w opa rciu o standa rdy i specyfika cje oraz
przez personel zalecany przez Kymco.
Pamiętaj noty:
1. Przy wyższych przebiega ch powta rzaj przeglądy co 5000km
2. Serwisuj skuter częś ciej jeśli jeździsz w wyjątkowo mokrych bądź zakurzonych wa runka ch
3. Serwisuj skuter częś ciej jeśli częs to jeździsz szybko lub w deszczu.
4. po wymianie spra wdzaj co 20000km
5. wymieniaj co rok bądź co 10000km, wymiana wyma ga wiedzy z zakresu mechaniki
6. wymieniaj co 2 lata lub według wskaza ń li cznika przebiegu – wymiana wymaga wiedzy z zakresu
mechaniki .
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CZĘSTOTLIWOŚĆ

PRZEDMIOT
FILTR POWIETRZA
ŚWIECE
* PRZEPUSTNICA
* LUZY ZAWOROWE
* PRZEWÓD PALIWA
ODMA KARTERA

*
*
*
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OLEJ SILNIKOWY
FILTR OLEJU
SITO OLEJOWE
OBROTY SILNIKA
PŁYN CHŁODZĄCY
OLEJ PRZEKŁADNIOWY

WSKAZANIE LICZNIKA PRZEBIEGU
NOTA 1.

NOTY
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NOTA 5.
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CZĘSTOTLIWOŚĆ

PRZEDMIOT
*
PASEK NAPĘDOWY
**

*
*

*
*
**
**
**
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OKŁADZINY SPRZĘGŁA
PŁYN HAMULCOWY
KLOCKI HAMULCOWE
UKŁAD HAMULCOWY
WŁĄCZNIKI ŚWIATEŁ
DZIAŁANIE DŹWIGNI
HAMULCOWYCH
BOCZNA STOPKA
KALIBRACJA ŚWIATEŁ
ŚRUBY, NAKRĘTKI
KOŁA, OPONY
GŁÓWKA RAMY
WTRYSKIWACZ

WSKAZANIE LICZNIKA PRZEBIEGU
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OLEJ SILNIKOWY
W cel u zapewnienia długiej żywotnoś ci silnika
s tosuj dobrej jakoś ci motocyklowy olej do silników
4-suwowych. Stosuj tyl ko oleje o specyfi ka cji SJ i
klas yfika cji API.
Lepkość oleju SAE 15W-40
Jeśli olej o podanej klas yfika cji jes t niedos tępny wybie rz
za mienni k z pomocą poniżs zej tabeli .

Ilość całkowita: 1.2L
Ilość przy wymianie: 1L
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Kontrola poziomu oleju
silnikowego
spra wdzaj poziom oleju
codziennie przed każdą ja zdą.
Poziom musi być utrzymywany
pomi ędzy górnym (1) a dolnym
(2) zna cznikiem na bagnecie
kontrolnym (3).

SPRAWDZANIE POZIOMU OLEJU

WYMIANA OLEJU

Poziom oleju silnikowego należy s prawdza ć codziennie
przed ja zdą.
Poziom oleju powinien znajdować si ę pomi ędzy kreską
Górnego pozi omu (1) i kreską dolnego poziomu (2)
na bagnecie pomia rowym,
na włożonym a nie wkręconym bagnecie(3).
W cel u spra wdzenia poziomu oleju należy:
- uruchom silnik na kilka minut, wyłączyć go
- usta wi ć pojazd na równym, poziomym podłożu,
- odczeka ć aż ca ły olej spłynie na dno silnika .
- wykręci ć bagnet oleju i wytrzeć
- włożyć (a nie wkręci ć) z powrotem,
- wyjąć i odczyta ć poziom
- wkręci ć ponownie

Silni k przed wymianą oleju należy
delika tnie rozgrzać.
Wykręć korek wlewu oleju z ba gnetem.
Umieś ć pod silnikiem pojemni k na zużyty
olej.
Wykręć ś rubę spus tową i pozwól olejowi
ś ciec.
Wkręć ś rubę spustową z odpowiedni ą
siłą (25 N-m)
Napełni j silnik świeżym olejem
Wymia na z fil trem – 1.2L
Wymia na bez fil tra – 1.0L
Uruchom silnik na około 2-3 min
Wyłącz silnik i spra wdź poziom oleju, w
ra zie potrzeby
uzupełni j. Spra wdź czy nie ma wycieków.

! UWAGA !
Silnik oraz powiązane z nim części mogą być
bardzo gorące. Uważaj aby się nie poparzyć
podczas sprawd zania poziomu oleju.
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Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia silnika
stosuj tylko oleje o zalecanej
specyfikacji.

WYMIANA FILTRA OLEJU
- wykręć ba gnet do sprawdza nia poziomu oleju
- Umieść pod silnikiem pojemnik na zużyty olej.
- wykręć ś ruby mocujące pokrywę filtra
- wyjmij o-ring, sprężynę ora z s ta ry fil tr.
- zamontuj nowy fil tr, dopilnuj aby uszczelnia cz skierowany był
do wewnątrz silnika.
- wra z z fil trem wymień również o-ri ng.
- posma ruj o-ring cienką wa rs twą oleju silnikowego.
- wsuń sprężynę poczym za montuj pokrywę filtra .
- dokręć z odpowiedni ą si łą ś ruby mocujące pokrywę.
ABY UNIKNĄĆ RYZYKA USZKODZENIA SILNIKA ZAWSZE STOSUJ
ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE LUB WYSOKIEJ KLASY ZAMIENNIKI.

UWAGA!
ODWROTNIE ZAMONTOWANY FILTR UNIEMOŻLIWI PRAWIDŁOWY OBIEG OLEJU
PROWADZĄC DO POWAŻNYCH USZKODZEŃ SILNIKA.!
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OLEJ PRZEKŁADNIOWY
Wymiana oleju
1.Pos taw skuter na centralnej podsta wce
2. Odkręć ś rubę spus tową (1)
3. Odkręć ś rubę wlewu oleju (2) poczym przekręć
tylnym kołem aby spuś ci ć olej.
4. Napełni j przekładni ę zalecanym olejem we wska zanej
poniżej ilości .
Zalecany olej: SAE 90
Ilość oleju: 0,13L
Ilość przy wymianie: 0,12L
5. Za kręć korek wlewu oleju.
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Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia
przekładni stosuj tylko oleje o zalecanej
specyfikacji.

FILTR POWIETRZA
Fil tr powietrza (1) należy regula rnie wymienia ć,
wymiana powinna być częs tsza , jeżeli poja zd użytkowany
jes t w wa runka ch szczególnego zapylenia l ub dużej
wil gotnoś ci powietrza .
PAMIĘTAJ, stosowanie nieodpowiednich części zamiennych
Może doprowadzić do uszkodzenia pojaz du.

DZIAŁAN IE PRZEPUSTN ICY
Przed każdą jazdą spra wdź dzia łanie przepus tni cy w pełnym
za kresie pra cy. Sprawdź czy przepustni ca nie za cina się ora z
czy działa pra widłowo we wszys tki ch położeniach skrętu kierowni cy.
Zmierz na manetce skok ja łowy przepus tni cy, powinien on wynosić:
2.0mm - 6.0mm
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ŚWIECA ZAPŁONOWA
Świece zapłonowe należy demontowa ć i czyś ci ć w rama ch
przeglądu okresowego, poniewa ż ciepło i na ga r powodują
powolną erozję elektrod świecy.
W przypadku zużycia ś wiecy, jej us zkodzeń lub przekroczeniu
li mi tu czasowego jej użytkowania należy wymieni ć ją na
nową właś ciwego typu:

ZALECANA ŚWIECA : CR7E (NGK)
Za nim zains talujesz świecę zapłonową, zmierz za pomocą s zczelinomierza
przerwę pomi ędzy elektrodami świecy, jeżeli ods tęp jes t niezgodny
ze specyfi ka cją wyreguluj go.

ODSTĘP POMIĘDZY ELEKTRODAMI POWINIEN WYNOSIĆ : 0.7mm – 0.8mm
Zastosowanie niewłaściwej świecy zapłonowej może prowadzić do uszkodzeń silnika,
uszkodzenia wynikające ze źle dobranej świecy nie będą naprawiane w ramach gwarancji.
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SPRAWDZANIE POZIOMU PŁYN U HAMULCOWEGO
Us ta w s kuter prosto, spra wdź poziom w pra wym i lewym
zbiorniczku .
Poziom płynu powinien znajdować si ę powyżej kreski
ozna czonej li terą L.
Płyn powinien być wymieniany regula rnie- zgodnie z interwa łami
opisanymi powyżej.
Jeżeli poziom jes t poniżej litery L spra wdź zużycie klocków
ha mul cowych.
Zużyte klocki należy wymieni ć na nowe. Jeżeli klocki nie są
zużyte, sprawdź s zczel noś ć układu ha mul cowego.
Zawsze stosuj płyn hamulcowy DOT 4
Sprawdza j również s tan przewodów ha mul cowych ora z mocowań
elementów układu hamul cowego.
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REGULACJA DŹWIGN I HAMULCA
Dźwignie za równo przedniego jak i tylnego hamul ca
wyposażone s ą w cztero stopniową regulację, umożliwia
to każdemu użytkownikowi dos tosowanie odległoś ci
dźwigni według własnych upodobań.
W cel u zmiany us tawień:
- popchni j dźwignie ha mul ca (1)
- zmień usta wienie pokrętłem (2)
- s ymbol (3) wska zuje a ktualnie wybraną pozycję
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KONTROLA ZUŻYCIA KLOCKÓW HAMULCOWYCH
Kontroluj wcięcia w klocka ch ha mul cowych, powinny
być one wi doczne, wska zując na to i ż nie s ą one zużyte.
Jeśli którykolwiek z klocków sta rty jes t do głębokoś ci
wci ęcia ozna cza to i ż mus zą zos ta ć wymienione wszys tkie
klocki na kole.
Unika j ja zdy z ręką na dźwi gni hamul ca gdyż prowadzi ć to
może do s zybszego zużycia okładzin klocków.
Za nim rozpoczniesz pierws zą ja zdę po wymianie klocków
na ciśnij kilkukrotnie dźwignie hamul ców aby upewni ć się
iż klocki ułożyły si ę pra widłowo względem ta rczy.
! UWAGA !
Stosowa nie niewłaściwych kl ocków może spowodowa ć i ż
ABS nie będzie prawidłowo funkcjonowa ł, ora z że droga
ha mowania może si ę wydłużyć. Zawsze montuj klo cki
zalecane przez producenta
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AKUMULATOR
Twój s kuter zosta ł wyposażony w bezobsługowy zamkni ęty akumula tor, więc niema konieczności
spra wdzania w ni m poziomu elektroli tu cza też dolewania wody des tyl owanej.
Pa mięta j: jeśli wyda je ci się iż akumulator jes t słaby l ub gdy stwierdzisz że ma wyciek elektroli tu, skonta ktuj
się z autoryzowanym serwisem.
Demontaż akumulatora:
- odepnij klemę ujemną (-) (1)
- odepnij klemę doda tni ą (+) (2)
- wyjmij akumulator
- a kumulator montuj w odwrotnej kolejności

! UWAGA !
Akumulator zamontowany w pojeździe jes t
bezobsługowy i może ulec zniszczeniu jeśli
zos tanie usuni ęta jego pokrywa .
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BEZPIECZNIKI
Koniecznoś ć częs tej wymiany spalonych bezpieczników
może wskazywa ć na wys tąpienie krótkiego spi ęcia lub
przeładowania s ys temu elektrycznego pojazdu.
Pa mięta j: w s ytuacji jak powyżej skonta ktuj si ę z serwisem
Kymco.
! UWAGA !
Nigdy nie s tosuj innych bezpieczników ni ż zalecane,
grozi to poważnymi us zkodzeniami s ys temu
elektrycznego poja zdu!

47

CIŚNIENIE POWIETRZA W OPONACH
! UWAGA !
Ignorowanie os trzeżeń może prowadzi ć
do uszkodzeń opon a co za tym i dzie
wypadku.
Opony pojazdu s ą jedyną rzeczą łączącą
ci ę z drogą.
Przes trzega j poniżs zych ins trukcji :
-s prawdza j opony i i ch ciśnienie przed
ka żdą jazdą.
- unika j przeładowania pojazdu
- wymieniaj opony ja k tylko s twierdzis z i ch
zużycie, bądź ja kiekol wiek i ch
us zkodzenia.
- zaws ze stosuj zalecane opony o
właś ciwym rozmia rze określonym w tej
ins trukcji.
- wyważ koła po wymianie opon
- przeczytaj ten dzia ł i nstrukcji obs ługi .

Zbyt niskie ciśnienie powietrza w opona ch nie tylko
przyśpies za i ch zużycie, ale również poważnie
za kłóca s tabilność skutera w czasie ja zdy.
Nie do pompowane opony utrudniają wchodzenie w zakręt,
a z kolei nadmierne ciśnienie w oponie
zmniejs za powierzchnię s tyku opony z nawierzchnią,
co może być przyczyną poślizgu koła .
Sprawdź czy opony mają prawidłowe ciśnienie powietrza:
Na zimnych oponach!
PRZÓD : 29.0 PSI (2.0 kgf/cm 2)- 2 BAR
2
TYŁ : 32 PSI (2.25 kgf/cm )- 2.2 BAR
Rozmia r opon w twoim pojeździe to:
PRZÓD : 120/80-14 M/C 58S
TYŁ : 150/70 – 13 M/C 64S
PAMIĘTAJ ABY ZAWSZE ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ
PODCZAS JAZDY NA NOWYCH OPONACH
ICH PRAWIDŁOWE DOTARCIE NASTĘPUJE PO OKOŁO 150 KM PRZEBIEGU.
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STAN OPON
Właś ci wy stan techni czny opony ma duży wpływ na za chowanie się poja zdu na drodze.
Sprawdza j sta n opon przed każdą ja zdą, wymień opony jeśli s twierdzisz i ch us zkodzenie lub głębokoś ć
bieżnika spadnie poniżej
- z przodu 1.6mm
- z tyłu 2.0mm.
Pamiętaj aby mierzyć głębokość bieżnika (1) a nie polegać na ocenie wizualnej.
! UWAGA !
Nieprawidłowo naprawiona, za łożona
bądź wywa rzona opona może
spowodowa ć utra tę kontroli bądź
przyś pieszone zużycie opony.
Wymia nę bądź napra wę opon zleca j
wykwalifikowanym mechanikom.
Pa mięta j o pra widłowym monta żu opon
kierunkowych.
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SPRAWDZANIE POZIOMU PŁYN U CHŁODZĄCEGO
Zbiornik rezerwowy umieszczony jest pod lewą częś ci ą podłogi .
Sprawdź pozi om płynu chłodzącego poprzez wziernik (1).
Inspekcje należy przeprowadzać po nagrzaniu silnika ze s kuterem
us tawionym w pozycji pionowej (2). Jeśli poziom płynu jest poni żej
zna cznika „LOW” zdemontuj lewą matę podłogową
wykręć ś rubkę mocującą os łonę (3),zdejmij korek wlewu (4)
uzupełni j płyn do poziomu „FULL”
Pamiętaj, aby nigdy nie dolewać płynu chłodzącego
bezpośrednio do chłodnicy.
! UWAGA !
Płyn chłodzący jest silnie toksyczny
Przechowuj płyn z dala od dzieci
W przypadku połknięcia bezzwłocznie
zadzwoń po pomoc
Jeśli płyn dostanie się na skórę lub do oka
zmyj do dużą ilością wody.
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WYMIANA PŁYN U CHŁODZĄCEGO.
Płyn chłodzący w twoim skuterze powinien być
wymieniany przez autoryzowany serwis.
Zalecenia odnośnie płynu chłodzącego:
Płyn powinien być odpowiednio dobrany ta aby nie
za ma rzał bądź też nie przegrzewał się i nie
powodował korozji układu. Pa mi ętaj aby podczas
wymiany s tosowa ć dobrej ja koś ci płyn z doda tka mi
antykorozyjnymi przewi dzianymi do silników z
alumini owym blokiem (spra wdź etykietę produktu).
Do twojego skutera zalecana jest mieszanka w
s tosunku 50:50 koncentra tu i wody destylowanej.
Jes t to mieszanka rekomendowana dla większości
za kresów tempera tury pra cy.
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! UWAGA !
Płyn w chłodnicy znajduje się pod ciśnieniem,
zdjęcie korka, gdy silnik jest wciąż gorący grozi
poparzeniem!!
Przed roz poczęciem pracy upewnij się iż silnik
pojazdu oraz płyn chłodzący już wystygły.
! UWAGA !
Jako składnik płynu chłodzącego stosuj jedynie nisko
mineralizowaną wodę pitną lub wodę destylowaną.
Woda bogata w składniki mineralne lub sól będzie
miała szkodliwy wpływ na aluminiowe elementy
silnika. Stosowanie zwykłej wody z kranu grozi
poważnymi uszkodzeniami układu chłodzącego.
Jeśli użytkujesz pojazd w temperaturach poniżej zera
powinieneś stosować płyn o innych proporcjach niż
zalecane powyżej.
Zawartość glikolu nie powinna jednak przekraczać
60%. Pamiętaj by po zimie przywrócić poprzednie
proporcje płynu.
Proporcje poniżej 40% glikolu i 60% wody nie
zapewniają właściwej ochrony antykorozyjnej.

CZYSZCZENIE SZYBY I PLASTIKOWYCH
ELEMENTÓW POJAZDU

ODPOWIETRZENIE SKRZYNI KORBOWEJ

Os łona fil tra powietrza wyposażona zos tała w rurkę
spus tową (1) do spus zczania wody
ora z oleju skondensowanego w skrzyni korbowej.
Czyś ć s zybę jedynie za pomocą mi ękkiej s zma tki i
Jeśli zoba czysz płyn zbierający si ę w rurce
dużej iloś ci wody, unika j stosowania ja kichkol wiek
odprowadzającej, zdejmi j klips (2) następnie zdejmij
detergentów czy innych ś rodków chemi cznych.
Po umyci u wysus z szybę używając mi ękkiej s zma tki. za tyczkę (3) -spuś ć płyn do odpowiedniego pojemnika
na odpady. Pa mięta j o ponownym za mocowaniu
Aby uniknąć ewentualnych zadra pań czy uszkodzeń za tyczki .
s tosuj jedynie czys tą wodę oraz szma tkę bądź gąbkę. Płyn może zbiera ć si ę szybciej jeśli często jeździsz w
des zczu, silnik częs to pra cuje na wys oki ch obrota ch,
bądź po myciu pojazdu.
W przypadku ba rdzo brudnej s zyby użyj lekkiego
roztworu detergentu, gąbki i dużej ilości wody.
Upewni j si ę i ż dokładnie spłuka łeś pozos tałoś ci
detergentu.(pozos ta łoś ci detergentu mogą
powodowa ć pękanie szyby).
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PRZECHOWYWAN IE
Długotrwa łe gara żowanie pojazdu wyma ga odpowiedniego zabezpieczenia niektórych elementów przed
nis zczeniem i korozją. Dokładnie wyczys zczony poja zd należy przygotowa ć do przechowywa nia w
nas tępujący sposób:
-Wymień olej ora z fil tr oleju.
- Spuści ć ca łe paliwo z przewodów paliwowych ora z ze zbiorni ka do odpowiedniego pojemni ka.
-Wymontuj akumula tor i przynajmniej ra z na miesiąc doła duj go. Nie przechowuj akumula tora w
nadmiernie gorącym bądź zimnym miejscu.
- Umyj poja zd a po wys uszeniu na woskuj elementy lakierowane, metalowe bądź aluminiowe elementy
nasma ruj oliwą zapobiega jącą rdzewieniu.
- Sprawdź ciśnienie powietrza w opona ch, usta w s kuter na równym podłożu z podkładkami pod koła mi.
- Nakryj poja zd ma teria łem przepuszcza jącym powietrze. Przechowuj go w suchym pomies zczeniu.

PONOWNE PRZYGOTOWANIE POJAZDU DO JAZDY
- odkryj poczym wyczyś ć poja zd.
- Spra wdź a kumulator, jeśli tego wymaga doładuj go
- za tankuj pojazd
- wykonaj szybką inspekcję pojazdu przed jazdą (opisaną w rozdziała ch powyżej). Przetestuj dzia łanie
ws zys tkich podzespołów swojego skutera , wykona j jazdę tes tową.
PAMIĘTAJ ABY NIE TANKOWAĆ PALIWA W ZAMKNIĘTYM POMIESZCZENIU!
OPARY BENZYNY SĄ WYJĄTKOWO ŁATWOPALNE.!
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KONTROLA EMISJI SPAL IN
Twój s kuter wyposa żony zos ta ł w s ys tem dopalania spalin, polega on na skierowaniu spalin do komory
rozprężeniowej poprzez s ys tem wtrys kowy. Uniemożliwia to na wydos tanie si ę nieoczys zczonych ga zów do
a tmosfery.
Ga zy pows ta łe na skutek spalania benzyny p odlega ją kontroli przed wydos taniem się do a tmosfery poprzez
kons trukcją silnika , układowi wtrys kowemu, usta wieniom zapłonu ora z układowi wydechowemu. Sys tem
ten zawiera również kataliza tora układzie wydechowym.
Silni k, wlot powietrza ora z ukła d wydechowy skutera zaprojektowane zos ta ły w zgodzie z aktualnie
obowiązującymi przepisami odnośnie emis ji dźwi ęku. Nie modyfi kuj żadnego z tych elementów gdyż może
to skutkowa ć utra tą dowody rejes tra cyjnego.

! UWAGA !
Nie modyfi kuj poja zdu gdyż ws zelkie zmiany mogą skutkować utratą
pra wa porus zania si ę pojazdu po droga ch publi cznych.
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DANE TECHNICZNE
wymiary
długość……………………………………2265mm
szerokość…………………………………..670mm
wysokość………………………………….1330mm
rozstaw osi………………………………..1555mm

Bezpieczniki:
Main & H/L Beam fuse...........................15A
ABS/ENG.ECU & Ignition & Fan fuse......10A
Charge fuse...........................................30A
ABS module fuse....................................25A

Pojemności
Olej silnikowy (wymiana)………………….1.0L
Olej przekładniowy(wymiana)…..…….0.12L
Zbiornik paliwa…………………………………12.5L
Waga netto …………………………………....164kg

Silnik
Typ………………………..czterosuwowy SOHC
Pojemność……………………………..…124.8cc
Cylinder, skok…………………....54 X 54.5mm
Kompresja…………………………………..11.7
Moc maksymalna…………..14.3 KM/9000 obr/min
Świeca…………………………………….…CR7E
Obroty jałowe………………………1800obr/min
Chłodzenie……………………………………ciecz
Rozrusznik…………………………….elektryczny
Skrzynia biegów………………..…automatyczna

Układ elektryczny
Rodzaj zapłonu…..indukcyjny cewka zapłonowa
Ustawienie zapłonu……………………..komputer
Akumulator …YTX /GTX12 A-BS (10 AH ) 1 2 v
Światła mijania/drogowe…...H8 12V 55/55Wx2
Światła pozycyjne....... 12 v/0.7Wx2 L ED
Światła stopu……………12 v/3. 3W x2 L ED
Kierunkowskazy . .. .. .. .. pr zód : 12 v 2W X 2
Tył :12 v 10W X 2
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Nadwozie
Rozmiar opon, przód………………120/80-R14
Rozmiar opon, tył…………………..150/70-R13
Hamulce przód……………………………tarcza
Hamulce tył………………………………..tarcza

SPIS TREŚCI
POWITANIE……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….4
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA JAZDY……………………………………………………………………………......…….6
ROZMIESZCZENIE CZĘŚCI I PODZESPOŁÓW …………………………………………………………………………………………...……….9
STACYJKA……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...……12
ZABEZPIECZENIE STACYJKI……………………………………………………………………………………………………………………...…….13
ZESTAW WSKAŹNIKÓW…………………………………………………………………………………………………………………………… ...…14
FUNKCJE KOMPUTERA POKAŁADOWEGO.……………………………………………………………………………………………...…….16
ZAGAREK………………………………………………………………………………………………………………………………………………......…18
KONTROLKA ABS...............................................................................................................................................19
GNIAZDO USB....................................................................................................................................................20
PRZEŁĄCZNIKI FUNKCYJNE PRZY KIEROWNICY PRAWA STRONA……………………………………………………………....……21
PRZEŁĄCZNIKI FUNKCYJNE PRZY KIEROWNICY LEWA STRONA…………………………………………………………………....…22
POZIOM PALIWA I TANKOWANIE…………………………………………………………………………………………………………… ....….23
KANAPA, UCHWYT NA KASK……………….........…………………………………………………………………………………………....……24
REGULACJA ZAWIESZENIA……………………………………………………………………………………………………………………… ....….26
TABELA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH……………………………………………………………………………………………………… ......23
PODSTAWKA BOCZNA………………………………………………………………………………………………………………………………......27
KONTROLA PRZED JAZDĄ............................................................................................................................. ......28
DOCIERANIE............................................................................................................... ........................................29
URUCHAMIANIE SILNIKA.................................................................................................... ................................30
SYSTEM ABS....................................................................................................................... ................................32
SPRAWDZENIE POJAZDU I KONTROLA TECHNICZNA............................................................................ .............33
TABELA OBSŁUGI OKRESOWEJ........................................................................................... ................................34
OLEJ SILNIKOWY……………………………………………………………………………………………………………………………………… ....…37

56

SPRAWDZANIE POZIOMU OLEJU……………………………………………………………………………………………………………… ...38
WYMIANA OLEJU…………………………………………………………………………………………………………………………………….….38
WYMIANA FILTRA OLEJU……………………………………………………………………………………………………………………….......39
OLEJ PRZEKŁADNIOWY…………………………………………………………………………………………………………………………….….40
FILTR POWIETRZA………………………………………………………………………………………………………………… …………………..…41
DZIAŁANIE PRZEPUSTNICY……………………………………………………………………………………………………………………… ..….41
ŚWIECA ZAPŁONOWA…………………………………………………………………………………………………………………………… ..……42
SPRAWDZANIE POZIOMU PŁYNU HAMULCOWEGO…………………………………………………………………………………...…43
REGULACJA DŹWIGNI HAMULCA……………………………………………………………………………………………………………..…..44
ZUŻYCIE KLOCKÓW HAMULCOWYCH…………………………………………………………………………………………………… .…..…45
AKUMULATOR………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...…46
BEZPIECZNIKI…...................……………………………………………………………………………………………………………………...…..47
CIŚNIENIE POWIETRZA W OPONACH……………………………………………………………………………………………………… ...….48
STAN OPON.......................................................................................................................................................49
SPRAWDZANIE POZIOMU PŁYNU CHŁODZĄCEGO…………………………………………………………………………………...……50
WYMIANA PŁYNU CHŁODZĄCEGO.................................................................................................... ................51
CZYSZCZENIE SZYBY I PLASTIKOWYCH ELEMENTÓW POJAZDU........................................................................52
ODPOWIETRZENIE SKRZYNI KORBOWEJ.......................................................................................................... .52
PRZECHOWYWANIE/ PONOWNE PRZYGOTOWANIE POJAZDU DO JAZDY........................................................53
KONTROLA EMISJI SPALIN............................................................................................................. ....................54
DANE TECHNICZNE …………………………………………………………………………………………………………………………………....…39

57

NOTATKI

58

59

WYŁĄCZNY IMPORTER

ul. Kolejowa 362/364, 05-092 Dziekanów Nowy
tel: (22) 670-98-01
www.motor-land.com.pl

