LIKE 50 4T (Euro4)

Szanowni użytkownicy motocykli i skuterów KYMCO :
Dziękujemy Państwu za zakup naszego pojazdu i witamy was w rodzinie posiadaczy KYMCO.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją obsługi aby w pełni cieszyć się bezpieczną i przyjemną jazdą.
Państwa bezpieczeństwo nie zależy wyłącznie od ostrożności i znajomości skutera. Zależy ono również od stanu
technicznego pojazdu. Przed każdą jazdą niezbędne jest sprawdzenie stanu technicznego pojazdu oraz regularne
wykonywanie przeglądów- zgodnie z zaleceniami producenta. KYMCO gwarantuje jakość swoich produktów pod
warunkiem eksploatacji zgodnej z wytycznymi z instrukcji.

UWAGA:
1. Dane techniczne i specyfikacje zawarte w tej instrukcji służą jedynie do ogólnej informacji i mogą zostać
zmienione bez powiadomienia.

BEZPIECZNA JAZDA SKUTEREM

Pojazd ten może Ci służyć z powodzeniem przez wiele lat pod warunkiem zachowania odpowiedzialnego i
bezpiecznego sposobu użytkowania. Jest wiele rzeczy, które możesz zrobić, aby móc cieszyć się bezpieczną jazdą. W
poniższej instrukcji znajdują się te, które wydają nam się być najważniejsze.
Używanie kasku
Podstawowym zabezpieczeniem motocyklisty jest odpowiednio dobrany kask. Obrażenia głowy należą do
najpoważniejszych, jakie mogą się zdarzyć. Zawsze stosuj kask, którego jakość potwierdzona jest znakiem
homologacyjnym.
Bądź widoczny dla innych uczestników ruchu
Staraj się być dobrze widocznym dla innych uczestników ruchu, możesz tego dokonać zakładając jasne lub
odblaskowe ubrania (kamizelki). Pamiętaj o stosowaniu kierunkowskazów za każdym razem, gdy chcesz skręcić bądź
zmienić pas. W ekstremalnych sytuacjach możesz użyć sygnału dźwiękowego.
Nie przeceniaj swoich możliwości
Prowadź pojazd zgodnie z posiadanymi umiejętnościami. Znajomość granic swoich umiejętności i wyobraźnia pozwoli
ci uniknąć przykrych sytuacji na drogach.
Dbaj o stan techniczny pojazdu
Stan techniczny pojazdu ma duży wpływ na bezpieczeństwo jazdy, pamiętaj o sprawdzeniu pojazdu przed każdą jazdą
oraz o wykonywaniu przeglądów okresowych. Nigdy nie przekraczaj dozwolonego obciążenia pojazdu, oraz nie stosuj
akcesoriów innych niż zalecane przez producenta.
Sprawdzenie pojazdu przed jazdą
Pamiętaj o dokładnym sprawdzeniu pojazdu gdyż ma to duży wpływ na bezpieczeństwo kierującego i pasażera.
Zachowaj szczególną ostrożność podczas jazdy w niesprzyjających warunkach pogodowych.
Jazda podczas złej pogody, szczególnie w deszczu wymaga zachowania szczególnej uwagi. Na mokrym asfalcie droga
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hamowania znacznie się wydłuża. Unikaj jazdy po znakach i liniach malowanych na drodze, po pokrywach studzienek
kanalizacyjnych oraz po wszelkich nieczystościach gdyż podczas deszczu stają się one wyjątkowo śliskie. Bądź
szczególnie ostrożny na przejazdach tramwajowych i kolejowych oraz na mostach. Zwolnij i zachowaj szczególna
ostrożność za każdym razem, gdy nie jesteś pewny co do warunków panujących na drodze.
Modyfikacje
wszelkie modyfikacje pojazdu lub demontaż oryginalnego wyposażenia mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy,
mogą też być nielegalne. Zawsze stosuj się do przepisów prawa.
Ubiór ochronny
Ze względów bezpieczeństwa zalecamy abyście zawsze używali atestowanego kasku, osłony oczu, butów, rękawiczek,
długich spodni, oraz kurtki lub koszuli z długim rękawem.
Kask
Odpowiedni kask jest najważniejszą częścią ubioru motocyklisty, jest również najlepszą możliwą ochroną głowy. Kask
powinien być starannie dopasowany do głowy jeźdźca, w przypadku kasków niewyposażonych w szybkę stosuj gogle.
Wyposażenie dodatkowe
Jako dodatek do kasku oraz ochrony oczu polecamy również:
- wytrzymałe buty z antypoślizgową podeszwą chroniące stopy i kostki
- rękawice motocyklowe zapewniające ochronę przed czynnikami atmosferycznymi, oraz minimalizujące ryzyko
wszelkich uszkodzeń ciała.
- kurtka motocyklowa w jasnym kolorze lub wyposażona w odblaskowe wstawki.
Unikaj jazdy w luźnych ubraniach, wykazują one mniejsze właściwości ochronne oraz stwarzają ryzyko wplątania się
w ruchome części pojazdu.
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AKCESORIA I MODYFIKACJE

Na chwilę obecną na rynku dostępny jest duży wybór akcesoriów do naszych pojazdów. Proszę pamiętać iż
Kymco nie może zagwarantować, jakości wszystkich produktów. Przed dokonaniem zakupu radzimy
skontaktować sie z autoryzowanym punktem sprzedaży w celu uzyskania porady przed zakupem, bądź
pomocy przy montażu.

! UWAGA !
Niewłaściwe akcesoria lub modyfikacje pojazdu mogą spowodować iż stanie się on niebezpieczny dla
użytkownika. Do jakichkolwiek modyfikacji pojazdu zawsze stosuj oryginalne akcesoria bądź podzespoły
zaprojektowane do zastosowania w danym modelu. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z autoryzowanym
dealerem Kymco.

Kymco odradza wprowadzanie wszelkich modyfikacji mających na celu zmianę oryginalnego wyglądu
pojazdu lub sposobu jego działania.
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ROZMIESZCZENIE NAJWAŻNIEJSZYCH PODZESPOłÓW, CZĘŚCI,
WSKAŹNIKÓW I INSTRUMENTÓW STERUJĄCYCH.
1. Tylne światło stop
2. Reflektor
3. Lewe przednie światło kierunkowskazu
4. Odblask
5. Wlew paliwa
6. Podstawka boczna
7. Podstawka centralna
8. Numer silnika
9. Filtr powietrza
10. Lewe tylne światło kierunkowskazu
11. Schowek pod kanapą
12. Haczyk na kask
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13. Tylna lampa, światło stop
14. Tłumik
15. Bagnet
16. Podnóżek pasażera
17. Prawe przednie światło kierunkowskazu
18. Dźwignia przedniego hamulca
19. Przycisk rozrusznika
20. Stacyjka zapłonowa
21. Numer VIN
22. Prawe tylne światło kierunkowskazu

5

23. Prawe lusterko
24. Lewe lusterko
25. Przednie światło kierunkowskazu
26. Tylne światło kierunkowskazu
27. Tylna lampa, światło stop
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STACYJKA ZAPŁONOWA
Wszystkie układy elektryczne są
wyłączone. Silnik nie odpali.
Obwód startera został zamknięty,
silnik może zostać uruchomiony.
Kluczyk nie może być wyjęty ze stacyjki.
W celu zablokowania kolumny kierowniczej
wciśnij kluczyk i przekręć go do pozycji
wyjmij kluczyk. W tej pozycji wszystkie układy elektryczne pojazdu są wyłączone.
Przekręć kluczyk w lewo w celu podniesienia kanapy pojazdu. Jeśli silnik pracuje, najpierw
wciśnij kluczyk poczym przekręć go w lewo.
UWAGA !
• Po zablokowaniu delikatnie skręć kierownicę aby sprawdzić
działanie mechanizmu zapadkowego blokady.
• Nie przekręcaj kluczyka do pozycji LOCK podczas jazdy.
Spowoduje to nieuniknioną utratę kontroli nad pojazdem
i groźny w skutkach wypadek.
• Nie parkuj swojego skutera w miejscach w których mógłby on
blokować ruch drogowy.
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ZABEZPIECZENIE STACYJKI
W celu zabezpieczenia stacyjki wciśnij przycisk ( 1)
Pokrywa (2) zostanie zamknięta.

W celu odblokowania stacyjki umieść kluczyk (3) odpowiednią stroną
we wskazanym miejscu i przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Kluczyki posiadają unikalny kod wybity na tabliczce znamionowej
dołączonej do zestawu. Ze względów bezpieczeństwa kod ten nie jest
wybity nigdzie indziej na pojeździe. W wypadku zagubienia kluczyków
kod ten umożliwia zamówienie nowego zestawu.
Kod kluczyka
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ZESTAW WSKAŹNIKÓW TABLICY ROZDZIELCZEJ
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(1)



(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

LICZNIK PRZEBIEGU.
Wciśnij MODE aby przełączyć pomiędzy ODO- przebieg całkowity; TRIP –przebieg chwilowy;
OIL TRIP- przebieg od wymiany oleju; BELT TRIP- przebieg od wymiany paska.
Aby wyzerować licznik TRIP: podczas wyświetlania przebiegu TRIP wciśnij i przytrzymaj
równocześnie MODE i ADJ
Wciśnij ADJ aby przełączyć wyświetlanie między Km/h a Mph.
WSKAŹNIK POZIOMU PALIWA.
Wskaźnik poziomu paliwa pokazuje poziom paliwa w zbiorniku. Wskaźnik poinformuje kierowcę
o konieczności zatankowania.
PRĘDKOŚCIOMIERZ : Prędkość jazdy jest wskazana w km/h lub Mph
KONTROLKA KIERUNKOWSKAZÓW: Miga przy włączonym kierunkowskazie.
LAMPKA KONTROLNA ŚWIATEŁ DROGOWYCH [DŁUGICH] Włączenie świateł
drogowych powoduje rozświetlenie lampki kontrolnej świateł drogowych (długich).
KONTROLNA SERVICE: kontrolka zapala się co 2000 km przypominając o konieczności
wykonania przegląd pojazdu.
WSKAŹNIK NAŁADOWANIA AKUMULATORA
ZEGAREK
CELP: Kontrolka Check engine: Jeśli po uruchomieniu silnika kontrolka nie gaśnie oznacza to iż
w układzie EFI wykryty został błąd. Zgłoś się do dealera Kymco w celu zdiagnozowania usterki.

Aby sprawdzić działanie kontrolki CELP – włącz zapłon bez uruchamiania silnika. Kontrolka powinna
zapalić się na ok. 2 sec poczym powinna zgasnąć.
10

(1)

(2)

(3)
(4)

OIL TRIP: kontrolka zapala się co 2000 km
Przypominając o konieczności wykonania przeglądu olejowego.
Kontrolkę trzeba zresetować po każdej wymianie oleju.
BELT TRIP: kontrolka zapala się co 20000 km
Przypominając o konieczności wymiany paska napędowego.
Kontrolkę trzeba zresetować po każdej wymianie.
USB : kontrolka zapali się po podłączeniu do ładowania dowolnego urządzenia.
Kontrolka zacznie migać w przypadku spadku napięcia na akumulatorze.
TERMOMETR: wskazuje temperaturę otoczenia.
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RESETOWANIE KONTROLKI SERVICE
Po każdej wymianie oleju bądź paska napędowego powinna zostać zresetowana kontrolka.

1.
2.
3.

Wciśnij MODE aby wybrać odpowiedni tryb wyświetlania
Wybierz OIL TRIP lub BELT TRIP, przytrzymaj równocześnie wciśnięte przyciski MODE i ADJ do
momentu wyzerowania licznika.
Kontrolki zapalą się ponownie po przejechaniu 2000 km (oil service) i 20000km (Belt trip).

Wraz z zapaleniem się kontrolki serwisowej
Zaczną również migać kontrolki: ODO/TRIP/
OIL TRIP/BELT TRIP
12

USTAWIENIE ZEGARKA
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Włącz zapłon
Wciśnij i przytrzymaj przycisk ADJUST
przez 2 sec. Wybierz tryb ODO.
Wciśnij i przytrzymaj MODE i ADJUST
przez 2 sec. Zegarek zacznie migać, co
umożliwi ustawienie zegara.
Przycisk MODE umożliwia wybranie
odpowiedniej godziny.
W celu zmiany minut przytrzymaj MODE
do momentu aż minuty zaczną migać
Przycisk ADJUST umożliwia wybranie
odpowiedniej minuty.
W celu zapamiętania ustawień wciśnij równocześnie
MODE i ADJUST ( zegarek przestanie migać).

PAMIĘTAJ: jeśli żaden przycisk nie zostanie wciśnięty przez ponad
10 sec ustawienie zegara zostanie anulowane.
PAMIETAJ: zegar zresetuje się każdorazowo po odłączeniu akumulatora.
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GNIAZDO USB
Pojazd został wyposażony w akcesoryjne gniazdo USB
Zapewniające możliwość ładowania urządzeń zgodnych
Z poniższą specyfikacją.
- włącz zapłon poczym uruchom silnik aby użyć gniazda USB
- otwórz schowek pod kierownicą (1)
- odsłoń gniazdo USB (2)
- podłącz urządzenie
Możliwości gniazda:
Napięcie wyjściowe: DC 5V
Maksymalny pręd wyjściowy: 2A

UWAGA:
Gniazdo zostało przystosowane do ładowania baterii telefonów
komórkowych. Podłączenie innych urządzeń może doprowadzić
do uszkodzenia układu elektrycznego pojazdu.
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PODNÓŻKI PASAŻERA
Pojazd ten został wyposażony w podnóżki dla pasażera.
- wciśnij podnóżek, aby go rozłożyć
- złóż podnóżki, jeśli jedziesz solo.

PRZYCISK ROZRUSZNIKA
(1)

Elektryczny rozrusznik –w celu uruchomienia
pojazdu wciśnij równocześnie klamkę hamulca i
przycisk rozrusznika

! UWAGA
• Nie dotykaj przycisku rozrusznika elektrycznego podczas
pracy silnika. Uruchomienie rozrusznika przy pracującym
silniku może spowodować poważne uszkodzenie silnika
skutera.
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ŚWIATŁA, KIERUNKOWSKAZY, KLAKSON
(3) Włącznik świateł kierunkowskazów
Skręcając w prawo przesuń przełącznik świateł kierunkowskazów
zgodnie z kierunkiem strzałki. Skręcając w lewo przesuń przełącznik
świateł kierunkowskazów zgodnie z kierunkiem strzałki.
Wciśnij przełącznik w celu wyłączenia świateł kierunkowskazów.
Przycisk klaksonu. Sygnał dźwiękowy i kierunkowskazy nie
Działają przy stacyjce przełączonej do pozycji OFF
(4) Przycisk klaksonu
Sygnał dźwiękowy klaksonu uruchamia się wciśnięciem przycisku,
stacyjka musi być przełączona do pozycji ON
Przełącznik świateł drogowych/sygnał świetlny
Po włączeniu przełącznika do pozycji zaznaczonej tym
Symbolem zostają włączone światła drogowe [długie].
Po włączeniu przełącznika do pozycji zaznaczonej tym
Symbolem zostają włączone światła mijania. Podczas jazdy
w mieście, w terenie zabudowanym używaj tylko świateł mijania.

(5)

(6) PASSING sygnał świetlny służący do np. ostrzegania
innych pojazdów poprzez rozbłyśnięcie przedniego światła
UWAGA
Po włączeniu świateł kierunkowskazów zapala się lampka kontrolna świateł
drogowych na tablicy rozdzielczej.
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SPRAWDZENIE POZIOMU PALIWA /UZUPEŁNIENIE PALIWA
Jeśli wskaźnik poziomu paliwa zacznie miga uzupełnij zbiornik paliwem.
Uzupełnianie paliwa:
1.
Otwórz klapkę wlewu paliwa
2.
Aby odblokować wlew użyj kluczyka od stacyjki.
3.
Aby otworzyć korek przekręć kluczyk zgodnie z ruchem wskazówek
Zegara.
4.
Podnieś korek.
Aby zamknąć wlew:
1.
Włóż korek w miejsce wlewu.
2.
Wciśnij korek z włożonym kluczykiem
3.
Upewnij się że trójkątny symbol wskazuje przód pojazdu.
4.
Wyjmij kluczyk, zamknij klapkę wlewu.
Zalecane paliwo:
Zaleca się stosowanie paliwa bezołowiowego o liczbie oktanowej min. 92.
UWAGA
• Wyłącz silnik przed tankowaniem paliwa
Napełnienie zbiornika ponad poziom wskaźnika powoduje wylewanie
się paliwa przez korek. Nie wzbogacaj tankowanego paliwa o żadne
dodatki gdyż mogą być one przyczyną zniszczenia silnika.

17

PODNOSZENIE KANAPY
Odblokowanie kanapy odbywa się poprzez przekręcenia kluczyka
do pozycji
W sytuacji, gdy silnik pojazdu pracuje wciśnij
kluczyk poczym przekręć go w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Jeśli sinik jest wyłączony przekręć kluczyk przeciwnie
do ruchu wskazówek.
Unieś kanapę chwytając za jej tylną część.

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE:
Schowek pod kanapą (1) : 10 kg
Tylny stelaż (2) : 5 kg
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MOCOWANIE HEŁMU
1. Otwórz zamek kanapy i podnieś kanapę.
2. Załóż pasek kasku na jeden z zaczepów mocujących umiejscowionych na
obrzeżu schowka kanapy (1).
3. Opuść kanapę i zatrzaśnij ją.
4. Aby zdjąć kask podnieś siedzisko kanapy.
UWAGA
• Zakładaj kask podczas jazdy. Przewożenie hełmu przyczepionego do mocowania grozi uszkodzeniem części lakierowanych.

Haczyk
Jeśli chcesz skorzystać z haczyka wciśnij przycisk (2).

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE:
Przedni haczyk: 3 kg
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ZAWIESZENIE
Każdy amortyzator (1) w tym skuterze posiada
możliwość ustawienia napięcia wstępnego sprężyny.
Pamiętaj aby zawsze ustawiać amortyzatory
zachowując kolejność (1-2-3 lub 3-2-1).
Przestawienie bezpośrednio z 1 na 3 etc. może
spowodować uszkodzenie amortyzatora.
Do regulacji stosuj specjalny klucz, Twardsze (a)
miękkie (b). Ustawienie w pozycji 1 odpowiada
lekkiemu ładunkowi i równej drodze.
Pozycja 3 daje sztywniejszy tył odpowiedni podczas
jazdy załadowanym pojazdem.
1. Obręcz regulacyjna sprężyny
2. Wskaźnik ustawienia
3. Narzędzie do regulacji

! UWAGA !
Pamiętaj : aby oba amortyzatory ustawione były w jednakowy sposób.
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SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO PRZED JAZDĄ
Sprawdź stan techniczny swojego skutera przed każdą jazdą. Szybki przegląd i wzrokowa inspekcja wszystkich
podzespołów są absolutnie konieczne ze względów bezpieczeństwa oraz jako zapobieżenie uszkodzeniom, usterkom
technicznym i awariom.
- Olej silnikowy
! UWAGA !
Sprawdź poziom- dolej, jeśli będzie to konieczne.
Skontroluj silnik pod kątem wycieków.
Jazda skuterem ze zbyt małą ilością oleju może
- Poziom paliwa
być przyczyna poważnego uszkodzenia silnika.
Pamiętaj o uzupełnianiu paliwa w zbiorniku.
Silnik należy schłodzić przed wykonywaniem
Kontroluj układ pod kątem wycieków.
jakichkolwiek czynności serwisowych
- Przednie i tylne hamulce
Sprawdzaj działanie układu.
Kontroluj układ pod kątem wycieków.
! UWAGA !
-Opony
Sprawdzaj stan opon, kontroluj ciśnienie.
Niewłaściwa obsługa serwisowa pojazdu
lub zwlekanie z usuwaniem usterek może
-Manetka gazu
prowadzić do poważnych konsekwencji.
Sprawdzaj czy działa płynnie w każdy położeniu kierownicy.
Zawsze dokonuj szybkiej inspekcji
-Światła i sygnał dźwiękowy
Kontroluj prawidłowe działanie wszystkich świateł.
pojazdu przed jazdą i bezzwłocznie
-Układ kierowniczy
usuwaj wszelkie usterki
Kontroluj stan i płynność działania.
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DOCIERANIE POJAZDU
Pierwsze 1600 km jest najważniejsze w przypadku nowego pojazdu. Prawidłowo dotarty pojazd będzie charakteryzował
się lepszymi osiągami i większą żywotnością.
Niezawodność pojazdu i osiągi pojazdu zależą również od właściwej obsługi oraz cierpliwości podczas docierania.
Pamiętaj: nie przeciążaj silnika podczas docierania.
Podczas docierania stosuj następujące wskazówki:
- podczas pierwszych 800 km odkręcaj gaz na ½ obrotu manetki
- do 1600 km odkręcaj gaz na ¾ obrotu manetki
- staraj się jechać ze zmienną prędkością, to umożliwi wszystkim częściom mechanicznym pojazdu na równomierne
ułożenie się dając im jednocześnie szanse na schłodzenie.
- unikaj ciągłej jazdy z niską prędkością, grozi to „zeszkleniem” się podzespołów i ich nieprawidłowym dopasowaniu.
Pozwól pojazdowi na łagodne dochodzenie to pożądanej prędkości, bez gwałtownego otwierania manetki. Podczas
pierwszych 500 kilometrów unikaj pełnego otwierania przepustnicy.

Pierwszy przegląd po 1000 km jest dla twojego pojazdu najważniejszy.
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URUCHAMIANIE SILNIKA
! UWAGA !

W celu ochrony katalizatora umieszczonego
w tłumiku unikaj zbyt długiej pracy silnika
na jałowych obrotach.
Zawsze stosuj paliwo bezołowiowe.

! UWAGA !

Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia
rozrusznika nie pozwalaj mu pracować
jednorazowo dłużej niż przez 5 sec. Jeśli
silnik nie zapala sprawdź poziom paliwa
oraz stan akumulatora. Odczekaj 15 sec.
Przed podjęciem kolejnej próby.

1.
2.

Zanim uruchomisz silnik ustaw pojazd na centralnej podstawce.
Przekręć kluczyk do pozycji ON.
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3.
4.

5.
6.

Wciśnij dźwignię tylnego hamulca.
Naciśnij przycisk rozrusznika (1) bez obracania
manetką gazu. Zwolnij przycisk rozrusznika natychmiast
po starcie silnika.
Podczas rozgrzewania silnika nie dodawaj gazu.
Przed rozpoczęciem jazdy pozwól silnikowi rozgrzewać
się przez 2-3 min.

! UWAGA !

Przed rozpoczęciem jazdy pozwól silnikowi
rozgrzewać się przez 2-3 min. Czas ten jest
potrzebny na to, aby olej dotarł do wszystkich
części silnika.
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OBSŁUGA POJAZDU
! UWAGA !

Odpowiednia obsługa serwisowa jest niezbędna dla
bezpiecznej i bezproblemowej jazdy. Zmniejsza
również zużycie paliwa, a co za tym idzie jest bardziej
ekologiczna.

Nieprawidłowa obsługa serwisowa, bądź
lekceważenie usterek mogą doprowadzić do
wypadku, w którym możesz zostać poważnie
ranny lub nawet zginąć.
W sytuacji, gdy twój pojazd uczestniczył w
jakiejkolwiek kolizji przed kontynuacją jazdy
udaj się na kontrolę do autoryzowanego
punktu obsługi Kymco.

Aby pomóc ci prawidłowo zadbać o skuter na
najbliższych stronach tej instrukcji zamieściliśmy
wytyczne określające
zakres prac serwisowych.
Poniższe wskazówki zakładają, iż pojazd będzie
wykorzystywany zgodnie za swoim przeznaczeniem.
Ciągłe użytkowanie pojazdu w ciężkich warunkach
(jazda z dużymi prędkościami, mokre lub zakurzone
warunki) będzie wymagało częstszych przeglądów.

! UWAGA !

Pamiętaj nigdy nie uruchamiaj silnika w
zamkniętym pomieszczeniu. Gazy
wydechowe
zawierają tlenek węgla, gaz ten jest
bezwonny, i niewidoczny gołym okiem a do
tego wyjątkowo zabójczy.

Pamiętaj aby przestrzegać terminowości przeglądów
określonej w tej instrukcji.
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PRZEGLĄDY OKRESOWE
Pamiętaj o wykonywaniu przeglądów okresowych zgodnie z poniższym harmonogramem.
Okres przeglądu określa się na podstawie wskazań licznika przebiegu lub według okresu liczonego w miesiącach.
I: sprawdź, wyczyść, dopasuj, nasmaruj lub wymień, jeśli będzie to konieczne
C: wyczyść R: wymień
A: dopasuj
L: nasmaruj
D: zdiagnozuj
Poniższa tabela przeglądów określa wszystkie czynności obsługowe niezbędne do utrzymania pojazdu w perfekcyjnym
stanie. Wszelkie prace powinny być prowadzone w oparciu o standardy i specyfikacje oraz przez personel zalecany
przez Kymco.
Pamiętaj noty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Przy wyższych przebiegach powtarzaj przeglądy co 2000km
Serwisuj skuter częściej jeśli często jeździsz szybko lub w deszczu.
Serwisuj skuter częściej jeśli jeździsz w wyjątkowo mokrych bądź zakurzonych warunkach
Kontroluj co 5000km, wymieniaj co 10.000km
Wymieniaj co 6 miesięcy bądź co 5000km, cokolwiek nastąpi wcześniej wymiana wymaga wiedzy z zakresu
mechaniki
Wymieniaj co rok, wymiana wymaga wiedzy z zakresu mechaniki.
Wymień co 2000km, kontroluj co 1000km, uzupełnij poziom oleju jeśli zajdzie taka potrzeba.
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Przedmiot operacji
serwisowej
Po przebiegu
Lub okresie
Filtr powietrza
Świeca zapłonowa
Działanie manetki gazu
Regulacja zaworów
Układ paliwowy
Odma
Olej silnikowy
Siatkowy filtr oleju
Olej przekładniowy
Pasek napędowy

Regularna obsługa serwisowa (KM)
NOTA
NR:
Miesiące:
NOTA 2
NOTA 4

300

1000 3000 5000 7000
3
I

6
R

12
I

18
R

R
I
A

A

NOTA 5

C
R
C
R

C
R

C
R
C
R
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11000

24
I

30
R

R
A

I
NOTA 3
NOTA 7

9000

C
R

A
I

C
R
C
R
I

C
R

C
R
C
R

NOTA NR:
Po przebiegu
Miesiące:
Lub okresie
Sprzęgło
NOTA 6
Płyn hamulcowy
Klocki hamulcowe
Układ hamulcowy
Przełącznik świateł stop
Boczna podstawka
Zawieszenie
Wolne obroty
Regulacja świateł
Śruby, nakrętki, mocowania
Koła i opony
Łożysko główki ramy
Układ wtryskowy
Wtrysk

300

1000 3000
3
6
I

5000
12

7000
18
I

9000
24

11000
30
I

Wymień co 10.000km lub raz do roku

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
D
D

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
D
D
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OLEJ SILNIKOWY
Poziom oleju silnikowego należy sprawdzać codziennie
przed jazdą skuterem.
- wykręć bagnet (3) poczym wytrzyj go do sucha
- włóż bagnet ponownie do otworu (nie wkręcaj go!)
- wyjmij ponownie bagnet. Poziom oleju powinien
znajdować się pomiędzy kreską górnego poziomu (1) i
kreską dolnego poziomu (2).
UWAGA
Temperatura silnika i układu wydechowego jest bardzo wysoka. Uważaj, aby się nie poparzyć podczas
sprawdzania poziomu oleju. Jazda skuterem ze zbyt małą ilością oleju może być przyczyna poważnego
uszkodzenia silnika. Zbyt duża ilość oleju grozi jego wyciekami, lub zabrudzeniem filtra powietrza.
ZLECANY OLEJ
Zalecany olej silnikowy to olej motocyklowy do silników czterosuwowych
klasy SL zgodny z klasyfikacją API lub wyższą.
ILOŚĆ OLEJU: 0,85L/ 0,7L przy wymianie
LEPKOŚĆ: SAE 15W40
Jeśli zalecany olej nie jest aktualnie dostępny z pomocą tabeli
dobierz inny którego parametry będą pasować do temperatury otoczenia
w jakiej będzie pracował silnik pojazdu.
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WYMIANA OLEJU SILNIKOWEGO
Regularna wymiana oleju silnikowego to kluczowy czynnik decydujący o stanie i żywotności silnika. Wymieniaj
olej silnikowy zgodnie z harmonogramem opisanym w tabeli przeglądów.
Jeżeli pojazd jest eksploatowany w warunkach szczególnego zapylenia, to wymiany oleju powinny być częstsze.
Zużyty olej należy utylizować w sposób nie zanieczyszczający środowiska naturalnego.
Silnik przed wymianą oleju należy rozgrzać.
! UWAGA !
1. Wykręć korek wlewu oleju z bagnetem.
2. Umieść pod silnikiem pojemnik na zużyty olej.
Silnik i powiązane z nim komponenty mogą być gorące.
3. Wykręć śrubę spustową i spuść olej.
Zachowaj ostrożność sprawdzając poziom oleju aby się
Podczas wymiany oleju wyczyść również sitkowy
nie sparzyć. Jeśli będzie to konieczne poczekaj aż
wszystko ostygnie przed podjęciem przy nich pracy.
filtr.
4. Wkręć z powrotem śrubę spustową dokręć ją z
odpowiednia siłą Siła dokręcania śruby spustowej: 25 N-m
Napełnij silnik poprzez otwór bagnetu świeżym olejem silnikowym
5. Wykręć bagnet poczym wytrzyj go do sucha
włóż bagnet ponownie do otworu (nie wkręcaj go !)
6. Wyjmij ponownie bagnet. Poziom oleju powinien
znajdować się pomiędzy kreską górnego poziomu (1) i kreską dolnego poziomu (2)
7. Uruchom silnik i rozgrzej go na wolnych obrotach przez około 2-3 minuty
8. Wyłącz silnik i sprawdź poziom oleju na bagnecie.
Sprawdź czy nie ma wycieków oleju.
9. Upewnij się czy zarówno bagnet jak i korek spustowy oleju są właściwie dokręcone.
30

WYMIANA OLEJU PRZEKŁADNIOWEGO
1.
2.
3.
4.
5.

Ustaw skuter na równej powierzchni.
Umieść pojemnik na zużyty olej pod lewą stroną przekładni,
odkręć śrubę spustową (1)
Odkręć śrubę wlewu oleju (2) .Powoli obracaj kołem,
pozwoli to usunąć z przekładni większość oleju.
Po spuszczeniu oleju przykręć ponownie korek spustowy i
dokręć go z odpowiednią siłą.
Uzupełnij olej przekładniowy poprzez otwór wlewu (2).

• Rekomendowany olej przekładniowy : SAE 90
• Ilość oleju przekładniowego : 0,12L
• Ilość oleju przekładniowego przy wymianie : 0,11

! UWAGA !
Nie przekraczaj zalecanej ilości oleju. Nadmiar oleju
przekładniowego może zostać wypchnięty do
komory filtra powietrza powodując jego zanieczyszczenie
skutkujące pogorszeniem osiągów silnika.
Stosowanie nieodpowiedniego oleju przekładniowego może
powodować szybsze zużycie się elementów przekładni.

31

FILTR POWIETRZA –DEMONTAŻ I WYMIANA
Pamiętaj, filtr powietrza powinien być regularnie wymieniany
przez autoryzowany punkt serwisowy Kymco.
- Wykręć śruby mocujące pokrywę filtra powietrza a następnie
zdemontuj pokrywę filtra. (1)
- Wymontuj filtr powietrza (2)
- Zamontuj nowy filtr.
- Zamontuj pokrywę filtra.

! UWAGA !
Niewłaściwy montaż filtra może powodować iż do
silnika dostawać będzie się woda lub bród powodując
jego przedwczesne zużycie.
Stosując niewłaściwy filtr Kymco lub filtr innego
producenta niespełniający wymogów stawianych
oryginalnym częściom zamiennym może prowadzić
do przedwczesnego zużycia silnika.
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DZIAŁANIE PRZEPUSTNICY
Przed każdą jazdą sprawdź działanie przepustnicy w pełnym
zakresie pracy. Sprawdź czy przepustnica nie zacina się oraz
czy działa prawidłowo we wszystkich położeniach skrętu
kierownicy.

Zmierz na manetce skok jałowy przepustnicy, powinien
on wynosić:
2.0mm - 6.0mm

PAMIĘTAJ:
Jeśli stwierdzisz iż luz manetki wymaga regulacji
zgłoś się do dealera Kymco.
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SPRAWDZENIE ŚWIECY ZAPŁONOWEJ
· Sprawdź stan elektrod świec zapłonowych.
· Zanieczyszczone nagarem elektrody świecy oraz zbyt duża
przerwa są przyczyną słabej iskry.
· Demontaż świecy zapłonowej.
1. Wymontuj świecę zapłonową kluczem do świec.
(Montaż świecy jest odwrotnością procedury demontażu.)
2. Oczyść elektrody świec zapłonowej szczotką miedzianą
3. Ustaw właściwą przerwę pomiędzy elektrodami świecy:
0.7~0.8mm
Świeca zapłonowa:
CR6HSA(NGK)
CR7HSA(NGK)
1 Dekarbonizacja
2.Pęknięcia, uszkodzenia
3.Przerwa, zużycie, nagar

UWAGA
Montaż niewłaściwej świecy zapłonowej
może być przyczyną zniszczenia silnika.
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SPRAWDZANIE POZIOMU PŁYNU HAMULCOWEGO
Ustaw skuter prosto, sprawdź poziom w przednim i tylnym
zbiorniczku hamulcowym.
Poziom płynu powinien znajdować się powyżej kreski
oznaczonej literą L. (1)
Jeżeli poziom jest poniżej litery L sprawdź zużycie klocków
hamulcowych.
Zużyte klocki należy wymienić na nowe. Jeżeli klocki nie są
zużyte, sprawdź szczelność układu hamulcowego.
Zawsze stosuj płyn hamulcowy DOT 4
Sprawdzaj również stan przewodów hamulcowych oraz mocowań
elementów układu hamulcowego pod kątem wszelkiego rodzaju wycieków.

! UWAGA !
Nie mieszaj różnych rodzajów płynów hamulcowych gdyż może to skutkować
awarią układy hamulcowego. Kontakt płynu z elementami nadwozia doprowadzi do
powstania uszkodzeń.
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HAMULEC POSTOJOWY

POCIĄGNIJ

Hamulec postojowy pomaga zapobiegać przewróceniu się pojazdu
podczas parkowania na pochyłym terenie.
Wciśnij dźwignię tylnego hamulca poczym popchnij dźwigienkę
hamulca postojowego, dźwigienka zablokuje dźwignię tylnego
hamulca.

REGULACJA LUZU DŹWIGNI HAMULCOWYCH
Prawidłowym ustawieniem jest dystans mierzony pomiędzy dźwignią
w pozycji maksymalnie wciśniętej a znajdującą się w neutralnej pozycji.
1. Prawidłowy luz wynosi 1-2 cm
2. Obracając śrubę (1) przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara powiększasz luz dźwigni.
Obracając śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara
zmniejszasz luz.
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HAMULEC POSTOJOWY
PCHNIJ

SPRAWDZANIE STANU OKŁADZIN HAMULCOWYCH
KOŁO PRZEDNIE:
Zużycie klocków hamulcowych zależy od sposobu eksploatacji
oraz warunków drogowych.
Okładziny cierne klocków hamulcowych z przodu posiadają rowek
Kontrolny do sprawdzania zużycia klocków. Jeżeli zużycie okładziny
dosięgnie dna rowka wtedy Klocki trzeba wymienić na nowe, jako
komplet.

! UWAGA !
- Unikaj jazdy z ręką na dźwigni hamulca gdyż prowadzić to może
do szybszego zużycia okładzin klocków.
- Zużyte okładziny klocków hamulcowych wydłużają drogę hamowania.

Klocki hamulcowe powinny być wymieniane w serwisie KYMCO
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KOŁO TYLNE:
Prawidłowym ustawieniem jest dystans mierzony pomiędzy dźwignią
w pozycji maksymalnie wciśniętej a znajdującą się w neutralnej pozycji.
1. Delikatne luzy reguluj za pomocą przy manetce hamulca.
2. Jeśli regulacja przeprowadzona przy manetce nie pomogła ustalić
prawidłowego luzu wyreguluj go za pomocą nakrętki znajdującej się na
końcu linki hamulcowej przy tylnym kole.
3.Obracając śrubę (1) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara powiększasz
luz dźwigni.
Obracając śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara zmniejszasz luz.
4.Jeśli znacznik (2) pokryje się z oznaczeniem na pokrywie bębna będzie to
oznaczało iż szczęki hamulcowe wymagają wymiany.

(1)
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(2)

AKUMULATOR
W tym modelu KYMCO zastosowany został bezobsługowy akumulator.
Nie wymaga on uzupełniania elektrolitu wodą destylowaną. Cele akumulatora od
chwili zalania są zamknięta na stałe.
W przypadku, gdy zaciski akumulatora są skorodowane lub pokryte nalotem należy
go wymontować i oczyścić.
PAMIĘTAJ
Nigdy nie otwieraj pokrywy cel akumulatora ( bezobsługowego)Jeżeli pojazd jest nieużytkowany akumulator
rozładowuje się samoistnie. Dlatego po odstawieniu pojazdu na dłuższy okres, należy wymontować i
naładować akumulator. Akumulatory bezobsługowe mogą być doładowywane tylko
specjalnym prostownikiem do akumulatorów bezobsługowych. Stosowanie nieodpowiedniego prostownika jest drugą
najczęstszą przyczyną zniszczenia akumulatorów tego typu.

Demontaż akumulatora:
Rozłącz masę (-) (1)
Rozłącz plus (+) (2)
Wyjmij akumulator
Montaż odbywa się w odwrotny sposób
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BEZPIECZNIKI
Częste przepalanie się bezpiecznika wskazuje na zwarcie w układzie
elektrycznym danego obwodu lub jego przeciążenie. W takim wypadku
musisz udać się do ASO KYMCO.

Zastosowane bezpieczniki:
15A *1
10A*1

! UWAGA !
Nigdy nie stosuj bezpiecznika o wartości innej
niż specyfikowana dla danego obwodu, gdyż grozi
to uszkodzeniem układu elektrycznego lub
zapaleniem się skutera.
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OPONY
Pamiętaj o regularnym sprawdzaniu ciśnienia w oponach, oraz o
kontroli ich zużycia. Właściwe ciśnienie w oponie ma wpływ na
jej żywotność oraz ma duży wpływ na bezpieczeństwo jazdy.
Zbyt niskie ciśnienie w oponie nie tylko przyśpiesza jej zużycie,
ale ma też duży wpływ na stabilność pojazdu. Niedopompowane
opony utrudniają płynne pokonywanie zakrętów, a zbyt duże
ciśnienie zmniejsza powierzchnię styku opony z podłożem co
może prowadzić do utraty panowania nad pojazdem. Ciśnienie
powinno się sprawdzać na zimnych oponach.
Zalecane ciśnienie:
Przednie koło (tylko kierowca): 1.75 BAR
Tylne kolo (tylko kierowca): 2.0 BAR
Przednie koło(kierowca+pasażer): 1.75 BAR
Tylne koło(kierowca+pasażer): 2.25 BAR

Rozmiar opon:
Przednia 110/70/12
Tylna 130/70/12
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! UWAGA !
Ignorowanie ostrzeżeń może prowadzić do
uszkodzeń opon a co za tym idzie wypadku.
Opony pojazdu są jedyną rzeczą łączącą cię z
drogą.
Przestrzegaj poniższych instrukcji:
-sprawdzaj opony i ich ciśnienie przed każdą
jazdą.
- unikaj przeładowania pojazdu
- wymieniaj opony jak tylko stwierdzisz ich
zużycie, bądź jakiekolwiek ich uszkodzenia.
- zawsze stosuj zalecane opony o właściwym
rozmiarze określonym w tej instrukcji.
- wyważ koła po wymianie opon
Zignorowanie konieczności dotarcia opon może
prowadzić do uślizgu koła i utraty kontroli nad
pojazdem.
Zachowaj szczególną uwagę podczas jazdy na
nowych oponach. Zastosuj się do wskazówek
zamieszczonych w dziale docieranie, unikaj
gwałtownych przyśpieszeń, ostrych złożeń w
zakrętach i gwałtownego hamowania

KONTROLA OGUMIENIA
1. Sprawdzenie ciśnienia opon należy dokonywać z kołem ustawionym na podłożu.
W przypadku jakichkolwiek problemów z prowadzeniem skutera sprawdź miernikiem ciśnienie opon.
Pomiar ciśnienia opon powinien odbywać się w temperaturze pokojowej.
2. Sprawdź czy opony nie mają pęknięć lub innych trwałych uszkodzeń takich jak np. wyrwany kawałek bieżnika
3. Sprawdź czy powierzchnia kontaktu opony z podłożem nie jest nadmiernie zużyta
4. Sprawdź czy w oponę lub w bieżnik opony nie wbiły się jakieś obce ciała.
przedmioty, kawałki metalu, żwir lub kamienie.
5. Opona której głębokość bieżnika (1) przekroczyła dozwoloną normę powinna być
wymieniona na nową.

! UWAGA !
• Niewłaściwe ciśnienie opon, pęknięcia,
uszkodzenia oraz
ponadnormatywne zużycie negatywnie
wpływają na bezpieczeństwo
prowadzenie skutera i mogą być w przyczyną
groźnego wypadku.
• Pęknięta, uszkodzona, zdeformowana lub
ponad normatywnie
zużyta opona musi być wymieniona na nową.

Limit zużycia opon:
Przód: 1.6 mm
Tył: 2.0 mm
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MYCIE POJAZDU
Regularnie myj swój pojazd, pomoże to zabezpieczyć jego powierzchnię oraz ułatwi kontrolę stanu technicznego
skutera pod kontem jakichkolwiek wycieków.
Podczas mycia pojazdu unikaj środków, które nie zostały stworzone z myślą o pielęgnacji skutera lub samochodu.
Mogą one zawierać środki chemiczne stosowanie, których może doprowadzić do uszkodzenia elementów metalowych,
plastików lub lakieru.
Przed myciem upewnij się, iż zarówno silnik jak i układ wydechowy pojazdu są zimne.
Zalecamy unikanie korzystania z myjek wysokociśnieniowych typowych dla myjni samochodowych.
Pamiętaj: woda lub powietrze pod wysokim ciśnieniem może
uszkodzić niektóre części skutera.
1.opłucz pojazd letnią wodą, aby spłukać luźny bród i kurz.
2.umyj pojazd przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki używając letniej wody. Unikaj kierowania strumienia wody na
wydech czy elementy elektryczne pojazdu.
3.plastiki myj miękką szmatką lub gąbką zamoczoną w wodzie z lekkim detergentem. Plastiki czy szybę myj delikatnie
często płucząc wodą. Pamiętaj o trzymaniu płynu hamulcowego czy też innych inwazyjnych środków z dala od
pojazdu, mogą one trwale uszkodzić plastiki czy powłokę lakierniczą.
4.po zakończeniu mycia spłucz pojazd dużą ilością czystej wody. Osad z detergentu użytego do mycia może
powodować korodowanie aluminium.
5.po wyschnięciu pojazdu uruchom silnik i pozwól mu pracować przez kilka minut.
Bezpośrednio po myciu pojazdu wewnątrz reflektorów może pojawić się wilgoć. Zawilgotnienie to z czasem zniknie,
można to przyśpieszyć uruchamiając silnik i włączając na kilka minut długie światła.
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ODMA
Puszka filtra powietrza została wyposażona w tubę spustową (1).
Służy ona do drenażu oleju jak i innych płynów mogących
kondensować się w obudowie filtra w trakcie użytkowania pojazdu.
Pamiętaj, aby okresowo kontrolować ilość
płynu w transparentnej rurce.
Jeśli zajdzie potrzeba opróżnienia
nagromadzonego płynu:
- zdejmij obejmę (2)
- wyjmij korek (3)
- spuść płyn do przygotowanego pojemnika
(pamiętaj o jego prawidłowym zutylizowaniu)
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PRZECHOWYWANIE

Długotrwałe garażowanie pojazdu wymaga odpowiedniego zabezpieczenia niektórych elementów przed niszczeniem i
korozją. Dokładnie wyczyszczony pojazd należy przygotować do przechowywania w następujący sposób:
1.Wymień olej oraz filtr oleju
2. Spuścić całe paliwo z przewodów paliwowych oraz ze zbiornika do odpowiedniego pojemnika. Wypryskaj zbiornik
od środka sprayem zapobiegającym rdzewieniu. Zakręć korek wlewu paliwa.
3.Wykręcić świecę zapłonową, zalać jedną łyżeczkę oleju silnikowego do cylindra przez otwór po świecy. Wykonaj
kilka obrotów wałem korbowym, aby rozprowadzić olej po ściankach cylindra. Wkręć świecę na miejsce poczym załóż
na nią fajkę.
4. Wymontuj akumulator i przynajmniej raz na miesiąc doładuj go. Nie przechowuj akumulatora w nadmiernie gorącym
bądź zimnym miejscu.
5. Umyj pojazd a po wysuszeniu nawoskuj elementy lakierowane, metalowe bądź aluminiowe elementy nasmaruj oliwą
zapobiegającą rdzewieniu.
6. Sprawdź ciśnienie powietrza w oponach, ustaw skuter na równym podłożu poczym podłóż drewniane kołki pod
opony.
7.Nakryj pojazd materiałem przepuszczającym powietrze. Pamiętaj, aby ustawić pojazd w pomieszczeniu wolnym od
wilgoci, w którym panuje w miarę wyrównana temperatura
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Typ silnika
3

Pojemność skokowa (cm )
Średnica cylindra i skok
Tłoka
Stopień sprężania
Wolne obroty silnika
System rozruchowy
Rozmiar opon
Żarówki reflektor
Żarówki tylna lampa

4-suw, jeden cylinder
SOHC
50 cc

Długość

1915 mm

Szerokość

680 mm

39 x 41,4 mm

Wysokość

1130 mm

11,2
2000 obr/min

Waga

119 kg / 150 kg

Rozstaw osi

1315 mm

olej silnikowy wymiana

0,7 L
#92 lub 95 benzyna bezołowiowa

Rozrusznik elektryczny
PRZÓD : 110/70-12
TYŁ : 130/70-12
12V,3W*2 / 12V,3W*4

Paliwo

3V/0.2W*23

Żarówki kierunkowskazy

9*0,2W (przód) 1*3W (tył)

Podświetlenie tablicy

12V/5W

Światło pozycyjne

3V/0,2W*3
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Świeca zapłonowa

CR7HSA/ CR6HSA

Pojemność zbiornika
paliwa
Olej przekładniowy
wymiana

SAE 15W40 API: SF
0,10 L

Bezpieczniki

15.A*1 / 10.A*1

Akumulator

12V-6Ah

6,5 L.
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