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 Előszó  

Köszönjük, hogy a KEEWAY termékét választotta. A motorozás egy nagyon izgalmas sport, de mielőtt útra kelne, kérjük, tanulmányozza figyelmesen ezt az útmutatót.  

Ez az útmutató leírja a jármű helyes használatát, az üzemeltetését, szerviz ciklusokat, karbantartási eljárást, egyéb fontos tudnivalókat. Bármilyen kérdése van, kérje a 

műszaki osztályunk segítségét. Csapatunk küldetése a vásárló tökéletes kiszolgálása. Az Ön járműve apró részletekben eltérhet a leírásban szereplőtől, mert 

termékeinket folyamatosan fejlesztjük. Köszönjük megértését.  

Kérjük, figyelmesen olvassa el a kezelési leírást, és tartsa be az abban foglaltakat. A kezelési utasítást tartsa mindig a jármű mellett. Amennyiben eladja a járművet a 

Kezelési leírást is mellékelje.  

Az füzet áttanulmányozása során Különböző veszélyességi fokozatokkal fog találkozni, amelyeket a következő jelzéssel láttunk el:  

ATTENTION/CAUTION/WARING  

ATTENTION = Fontos tájékoztató a kezeléssel kapcsolatban.  

CAUTION = Ezt a jelzést olyan helyeken találja, ahol fokozottan kell ügyelni a balesetveszélyre.  

WARNING = Ez a figyelmeztetés ott található, ahol különösen fontos betartani a biztonsági szabályokat a baleset, vagy sérülés elkerülése érdekében.  

Elérhetőségeink:  

Keeway Motor Europe  

2000 Szentendre, Kőzúzó u. 8.  

Tel: +36 26 500 005  

Fax: +36 26 312 034  

http://www.keewaymotor.com  

http://www.keeway.hu  

 

Partner márkakereskedő és szerviz 

Biturbó Kft 

Email: alkatresz@biturbo.hu  

http://www.biturbo.hu 
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Biztonságos motorozás 

Biztonságos vezetés 

1.  Indulás e lő t t i  e l lenőrzést  minden 

e l indulás  előt t  végezze e l .  

2. Ezt a járművet, csak jogosítvánnyal vezetheti. 

3. Balesetek, sérülések elkerülése érdekében, 

motorozás alatt viseljen feltűnő színű ruházatot, és 

tartson megfelelő követési távolságot. 

4. Mindig tartsa be az előírt sebességhatárokat. 

5. Minden irányváltoztatásnál használja az 

irányjelzőt. 

6. Különösen legyen figyelmes alárendelt útról 

fölhajtáskor, parkolóban, gyorsítósáv használatakor. 

7. Mindkét kezét tartsa mindig a kormányon, és 

győződjön meg, hogy utasa is biztonságosan 

helyezkedett el.  

8. A jármű tun ingolása,  vagy áta lakí tása  

t i los .  

 

 

Bukósisak  és ruházat 

1. Motorozás alatt mindig viseljen bukósisakot, védőruházatot, 

kesztyűt, motoros csizmát Ön és utasa  egyaránt. 

2. A forró  kipufogót  soha  ne  érintse  meg. 

3. Ne viseljen hosszú lelógó ruhadarabot motorozás alatt, se Ön, se 

utasa. 

Csomagszállítás 

A túlterhelés balesetet, vagy a jármű sérülését okozhatja. Vegye 

figyelembe az alábbi adatokat:  

Az első csomagtartó terhelhetősége: 1.5kg； 

Hátsó csomagtartó terhelhetősége: 3kg； 

Sisaktartó max terhelhetősége: 10kg; 

Csomagkampó terhelhetősége: 1.5kg. 

Biztonság 

1. Ha  őrizetlenül hagyja a járművet győződjön meg róla, hogy a 

kormányzárat  bekapcsolta, és a kulcsot eltávolította. 

2. Biztonságos helyen parkolja le a járművet.. 

3. Egy pótzárat mindenképp használjon. 
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Alváz és Motorszám  

                                                        

Az alváz és motorszámot a jármű 

nyilvántartásánál használják (VIN) Mikor alkatrészt 

rendel, vagy speciális szervizre van szüksége, az 

alváz-és motorszám segít, a legpontosabb 

beazonosításban 

Alvázszám. (VIN)  ○,A   a vázba gravírozva  

ENGINE No. ○,B  a motorblokk bal oldalába 

gravírozva  

○,C alvázszám a váz jobb hátsó részén taláható  

Az alváz-és motorszámot jegyezze föl. 

 

VIN NO.：                                              

 

 

ENGINE NO.：                                              
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Kezelőszervek 

 

(1) Hátsó fékkar          (2) Index kapcsoló; 

(3) Műszerfal               (4) Világításkapcsoló; 

(5) Első fékkar             (6) Gázmarkolat 

(7) Gyújtáskapcsoló     (8) Ülészár           

(9)  Akkumulátor          (10) Oldalsztender          

(11) Középsztender     (12) Légszűrőleaner          

(13) Kipufogó dob       (14) Csomagakasztó                

(15) Ülés                     (16) Csomagtartó       

(17) Első csomagtartó 
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Visszajelzők 

(1)Km. számláló             (2) Sebességmérő        

(3)Index visszajelző   (4) Fényszóró visszajelző                       

(5) Fordulatszámmérő    (6) Benzinszint jelző 

(7) Ventillátor visszajelző  (8) Vízhőfokjelző 

 

① Km. számláló 

A  teljes megtett  távolságot  méri km.-ben. 

② Sebességmérő 

A  pillanatnyi sebbességet   méri (külső gyűrű, km/h  belső gyűrű 

mp/h.  

③ Index visszajelző 

A visszajelző az indexlápák működését jelzi.. 

④ Távolsági fényszóró visszajelző 

A  távolsági fényszóró bekapcsolt állapotát  jelzi . 

⑤ Fordulatszámmérő 

A főtengely percenkénti fordulatszámát jelzi. 

 

⑥ Üzemanyagszintjelző 

    A tankban lévő üzemanyag mennyiségét jelzi. Minimum ROZ90-

es vagy magasabb oktánszámú üzemanyagot használjon. 

⑦ Ventillátor visszajelző 
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Amikor a hűtőventillátor bekapcsol a visszajelző világít. 

⑧ Motorhőmérséklet jelző 

A motor hőmérsékletét jelzi, amutatónak ,mindig a piros jelzés alatt 

kell lennie.Ellenőrizze  a hűtőrendszert,ha a mutató a piros mezőbe 

lép. 
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Gyújtáskapcsoló 

 

A járműhöz 2 db kulcs tartozik.. 

‘ ‘Ebben az állásban áram alá kerül a jármű teljes 

rendszere, és az indító gombbal be lehet indítani. 

Ha a kulcsot visszafordítja a motor leáll. 

‘ ‘ Helyezze be a kulcsot, ,forgassa az 

órajárással ellentétes irányba, és a kormányzárat 

ezzel aktiválta. Nyitás ezzel ellentétes sorrendben 

történik.  

‘ ‘A kormányzár lezárva, a motor nem fog indulni. 

Parkfény bekapcsolva.  

 

 

FIGYELEM: 
Ha leparkol győződjön meg, hogy a 

kormányzárat bekapcsolta.  

‘ ‘Használjon parkfényt, ha szükséges.  

 

 

 

 

 

 

 

 

VIGYÁZAT: 
Ne fordítsa a kulcsot ebbe az állásba  

“ ”motorozás közben, mert a jármű 
irányíthatalanná válik.  
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Motorindító gomb 

 

 

‘ ‘Gyújtáskapcsolót fordítsa  ‘ON’, állásba 

nyomja meg az indító gombot , és a motor 

beindul.. 

 

 

 

FIGYELEM: 
A  motor beindulása után azonnal 

engedje el az indító gombot. Járó motornál 
az indító gombot TILOS megnyomni. 

 

Világításkapcsolók 

 

‘ ‘A helyzetjező fények., első fényszóró, 

műszerfal világítás, és a hátsólámpa világít . 

‘ ‘A helyzetjelző lámpák műszerfal világítás és 

a hátsólámpa világítás  

‘●Minden világítás ki van kapcsolva. 
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Távolsági/városi világítás 

 

 

 

‘ ’ Távolsági fényszóró 

‘ ’ Városi fényszóró 

‘ ’ Féynkürt 

  A  gombot  billentve válthat, a világítsi funkciók között.  

A városi világítást mindig használja. 

A fénykürtöt villantsa föl előzési szándék jelzése céljából  

 

Kürt gomb 

 ‘ ‘ Nyomja meg a gombot, hangjelzés adása 

céljából. 

 

Irányjelző kapcsoló 

Az irányjelzőt minden irányváltoztatáskor használja. 

Balra ‘, a bal indexek és a visszajelző villog Jobbra ‘, A 

jobb indexek és  visszjelző villog Középállásban ki kapcsolva. 

 

VIGYÁZAT: 
Győződjön meg róla, 

hogy.irányváltás alatt folyamatosan 
működik az index. Az irányváltás 
befejeztével kapcsolja ki kézzel, mivel 
nincs automata funkciója. 
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Sisaktartó 

 

A sisaktartót az ülés alatt találja. Helyezze be  

kulcsot jobbra, az ülés föl nyílik.A lezárás fordított 

sorrendben történik, engedje el a kulcsot, és 

nyomja le az ülést.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGYELEM: 

A sisaktartó max. terhelhetősége1,5 kg. 

Győződjön meg. Hogy az ülés le van zárva. 

Nem célszerű élelmiszert szállítani  a 

sisaktartóban, mert itt magas a hőmérséklet. 

Ne hagyjon értéket a csomagtartóban. 

A sisaktaró nem zár vízmentesen, ne tartson 

benne vízre érzékeny dolgokat.. 
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Kesztyű, és irattartó 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyezze be a kulcsot fordítsa jobbra és a fedél 

kinyílik. Záráshoz csukja be a fedelet, majd vegye 

ki a kulcsot  

Akkumulátor 

(1) Akku kapacitás: 12V/6AH. 

(2) Az akku a lábtartó idom közepén található. 

(3) Kapcsolja ki a gyújtáskapcsolót. Csavarja ki a 

csavart az akkutartó fedelén. Vegye le a (-) sarut 

először, majd a (+)-ot, végül ki tudja emelni az 

akkut. 

 

 

 

FIGYELEM: 
a Csomagtaró max terhelhetősége 

1,5kg..          
Ne tároljon benne értékes dolgokat. 
Vegye figyelembe, hogy ez a tároló nem 
vízálló, tehát olyan holmit tartson 
benne,aminek nem árt az eső, vagy a 
mosásból származó víz. 
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Üzemanyagtank 

Tankolásnál vegye le a tanksapkát balra forgatva, 

tankolás után helyzze vissza jobra forgatva. 

 

 

    
Ellenőrzés és olajcsere 

Csak 4 ütemű motorolajat használjon. 

Magas mínőségű olajat használjon, és cserélje 

rendszeresen.  

Rendszeresen ellenőrizze az olajszintet, és az 

előírt intervallumonként cserélje. Indítsa be a 

motort, hagyja néhány percig járni, majd 

ellenőrizze az olajszintet. 

②  Újból helyezze vissza a megtörölt nívópálcát. 

③  Húzza ki, majd ellenőrizze, hogy a két jelzés 

között van-e?.  

④  Cseréljen olajat a “kezelési utasítás”-ajánlása 

szerint.  

⑤  Az olajcsere mennyisége 0,8l.  

Olyan olajat használjon, ami teljesíti ezt a szintet: 

A.P.I. ’SF’. 

FIGYELEM: 

Legalább 90-es vagy magasabb 

oktánszámú benzint tankoljon. 

VIGYÁZAT: 

Tankolás közben mindig állítsa le a motort! 
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FIGYELEM: 
Rendszeresen ellenőrizze a 

motorolajszintet.  
Ismeretlen eredetű olajat tilos a motorba 
tölteni.. 

 

Motorolajcsere folyamata 

①  Állítsa le a motort, majd állítsa középsztenderre. 

②  Helyezzen megfelelő edényt a leeresztő csavar alá. 

③  Vegye ki a nívópálcát, csavarja ki a leeresztő csavart. 

④  A berúgókarral néhányszor forgassa meg a 

motort, hogy minden olaj kifollyon.  

⑤  csavarja vissza a leeresztőcsavart, majd töltse 

be a betöltő nyíláson a friss olajat.. 

⑥  Szorítsa meg a nívópálcát, indítsa be a motort.  

⑦  Állítsa le, majd ellenőrizze a szintet újra. 

■Kormány ellenőrzés 

Ellenőrizze a kormány szabad mozgását és nem 

lehet nagy a holtjátéka sem. 

 

■Féklámpa ellenőrzés 

Fordítsa a gyújtáskapcsolót ’ ‘.állásba, és ellenőroizze a 

fékkarok behúzásakor, a féklámpák múködését  Ellenőrizze, hogy a 

féklámpa búrája tiszta és nincs rajta sérülés. 

 

■Irányjezlők működésének ellenőrzése 

Fordítsa a gyújtáskapcsolót ’ ‘.állásba, és ellenőroizze , hogy 

a kapcsolókkal szinkronban működik-e minden 

irányjelző, valamint a búrák tiszták, és 

sérülésmentesek legyenek 

 

■Első lámpa ellenőrzése: 

Ellenőrizzük, hogy bekapcsolt állapotban 

helyesen működik-e, valamint nem sérült-e? 
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■Gumiabroncsok ellenőrzése 

Guminyomás ellenőrzése 

Normál nyomás:  

Első gumi: 280 kPa        hátsó gumi: 280 kPa 

Amennyiben a gumiabroncson sérülést lát., vagy 

a mintázata kopott, cserélje újra 

A helytelen guminyomás vibrációt okozhat a 

kormányon, valamint a fékutat is jelentősen 

befolyásolja. 

Mintázat  mélysége 

Első gumi 3.2 mm 

Hátsó gumi 3.2 mm 

 

 

■Km óra ellenőrzése 

Ellenőriztesse szervizben, ha nem működik helyesen. 

 

■Kürt ellenőrzése 

Fordítsa a gyújtáskapcsolót ’ ‘.állásba, és ellenőroizze nyomja 

meg a gombot,hogy a kürt működik-e? 

 

■Visszapillantó tükrök ellenőrzése 

Ellenőrizze, és állítsa be megfelelően a 

visszpillantó tükröket, hogy a mögöttes forgalmat 

jól lássa. 

 

■Kipufogó ellenőrzése. 

Ellenőrizze a kipufogó rögzítő csavarjait, kellően 

rögzítik e a kipufogót. 
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■Hűtés ellenőrzése 

 

Hűtésre a motor helyes működés miatt van 

szükség, indulás előtt szemrevételezéssel mindig 

ellenőrizze a hűtőfolyadék szintnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indulás előtti ellenőrzés 

a következő ellenőrzéseket minden elindulás előtt 

hajtsa végre 

(1) Első-hátsó fék ellenőrzés 

A fék karok holtjátéka10-20mm lehet 

A fék karok holtjátékának egész utazás alatt 

változatlannak kell maradnia. 

(2)  Fékfolyadék ellenőrzése 

Csak az alábbi minősítésű fékolajat használjon 

DOT3 or DOT4. 

A kis kémlelő ablakon  

kerszetül tudja a fékolaj 

szintet ellenőrizni, ha 

alcsony a szint tölse 

nívóig 

VIGYÁZAT 

Soha ne vagye le a hűtőspkát, járó 

motornál, vagy épp a leállítás utánool. 

Cserélj a hűtőfolyadékot évente, vagy 

10000km.-ként 
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(3)  Fékbetétek 

A fotón látható módon 

ellenőrizze a betétek 

vastagságát, aha kopottak, 

cserélje újra. 

Ajánljuk, hogy a 

fékrendszer 

karbantartásását, javítását bízza szakszervizre.. 

A hidraulikus fék magas nyomáson működik.. A 

biztonság érdekében a fékcsöveket 4 évente a 

fékfolyadékot 2 évente cseréltesse újra .Fékbetét 

csere után a fékfolyadék szintje újra eléri a normal 

szintet, ne töltse túl.   
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A motor indítása: 

 

Ellenőrizze a motorolajszintet,üzemanyagszintet, 

vaalmint a hűtőfolyadék szintjét. Győződjön meg 

róla, hogy a hátsó kerék nem érintkezik a talajjal. 

Helyezze be a kulcsot és forgassa  ’ ‘állásba. 

Indítózás közben valamelyik fékkart húzza be. 

 

 

 

 

 

 

 

Mikor a motor hideg, különösen télen indításnál 

adjunk kis gázt a könnyebb indulás érdekében. A 

bemelegítés alatt gyorsítsunk mérsékelt tempóban, 

amíg a motorhőmérséklet el ne éri az üzemi 

szintet..  

Az elektromos önindítót használja indításra, ha 

már a motor üzemmeleg.  

 

 

 

 

 

 

 

  FIGYELEM: 

Motorindítás, és járatás közben ne legyen a 

közelünkben gyúlékony anyag.  
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VIGYÁZAT: 

Ne pörgesse a motort terheletlenül extrém 

magas fordulaton, mert károsodhat.. 

A kipufogó gáz mérgező anyagokat tartalmaz 

ne járassa a motort zárt helyen. 

 

Motorozás 

(1)  Állítsa le sztenderről a motort. 

Oldalsztender a motor bal oldalán található. Ha megáll, állítsa 

sztenderre a járművet, ha lemeli sztenderről ezek automatikusan 

fölcsukódnak.. 

Győződjön meg, hogy biztosan visszacsukódott a sztender. 

(2)  Engedje el a fékkart. 

Nagyon veszélyes hirtelen elengedni a fékkart, miközben a 

motor magas fordulaton pörög..  

(3)  Finoman adagolja a gázt 

A fékkart lassan engedje ki, lassan folyamatosan húzza gázt, és 

a  jármű elindul. 

Kerülje a hirtelen gyorsításokat és lassításokat, ezze megtudja 

növelni a jármű élettartamát. .   

(4)  Használat 

Az első 1500km alatt ne lépje túl a 60km/h. 

Kövesse a táblázat utasításait.: 

távolság(KM) 
0-

300 
300-
500 

500-
1000 

1000-
1500 

sebesség(km/h) 
25-
30 

35-40 45-50 55-60 

 

Az első 300 km után ellenőrizze a motort, nem 

tapasztal-e valamilyen renellenességet, 

cseréltessen motor, és hajtómű olajat. 

(5) Fékek használata. 

Mindig mindkét fékkel lassítsa a járművet, így 

satbilabb a lassítás,és nem kopik eltérően  az első 

és hátsó fék . 

A féktávolság nagyban függ a sebességtől.. 

Mindig biztonságos féktávot tartson a járművek 

között. 

(6)  Ne fékezzen ,vagy kanyarodjon drasztikusan. 

Hirtelen kanyarodás, vagy fékezés eséhez 

vezethet.. 
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Rendszeres karbantartás 

Meghatározott km.megtétele után végeztessen 

karbatartást, tisztítást, kenést, vagy cseréltesse 

alkatrészt a karbantartási táblázat szerint 

Figyelmébe ajánljuk, hogy a leghosszabb 

élettartam elérése érdekében a karbatartásokat 

hivatalos szervizeinkben végeztesse el. 

(1) Hajtómű-olajcsere és pótlás 

Cseréltesse 5000km-ként, vagy félévente 

Ha nem éri el a nívót töltsön utána.  

Hajtómű olaj minősége legalább: 85W/90 in GL-5.  

Hajtómű olaj csere mennyisége 0.15L/0.13L 

Ellenőrizze nincs-e szivárgás 

 

 

 

FIGYELEM: 
Ne használjon más típusú, vagy rossz 

minőségű olajat.  
A teljesítmény csökkenhet, ha túl sok, vagy 
túl kevés az olaj.. 
Ha szélsőséges körülmények között 
használja cseréltessen gyakrabban olajat. 
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(2) Kenési javaslatok 

Helyes kenési eljárás könnyebbé teszi a 

kezelőszervek működését, és meghosszabbítja a 

jármű élettartamát, segít megőrizni a minőséget.  

Esőben történő hosszú motorozás után mossuk le 

a járművet, és lássuk el az ábra szerint megfelelő 

kenőanyaggal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘□,Ｙ’ Kenőolaj 

‘□,Ｚ zsír 

Fékkar csavar □,Ｚ 

Oldalsztender tengely és rugó beakasztó □,Ｚ 

Középsztender tengely és rugó beakasztó □,Ｚ 

Km. óra meghajtó □,Ｚ 

Gázbowden □,Ｙ  

Első fékkar csavar□,Ｚ 

Km.spirál □,Ｙ 
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(3) Gyújtógyertya 

Finom rézkefét, vagy speciális gyertya tisztítót 

használjon a gyújtógyertya égésterméktől való 

megtisztításához. Állítsa be a hézagot az 

elektródák között  0.5-0.7 mm  az első 1000 km, 

után majd 4000 km.-ként. 

Cseréljen gyertyát  8000 km.-ként 

(4) Karburátor 

A karburatort a gyárban beszabályozták, ne állítsa el . Csak a 

gázbowden holtjátékát és az alapjáratot szabad  állítani. 

 

 

 

 

Alapjárat 

beállítása: 

1. Melegítse be a motort  

2. Állítsa be az alapjáratot .  

Erre a fordulatra: 1,500±100rpm 

  

●Gázbowden holtjáték beállítása 

 

 

 

 

 

 

 

a、Lazítsa meg a kontraanyát①； 

b、forgassa az állítócsavart ② hogy a holtjáték 0.5-

1.0mm legyen 

c、 húzza meg az 1 anyát ,miután a  2számú 

csavarral beállította a holtjétékot a kép szerint. 
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 FIGYELEM: 

A gázbowden holtjáték beállítása után ellnőrizze, hogy a 

gázmarkolat akadálymentesen működik.  

 

(5) Gumiabroncsok ellenőrzése 

A biztonság érdekében rendszeresen ellenőrizze a 

gumiabroncsok állapotát. 

Nem megfelelő guminyomás ronthatja a jármű 

stabilitását, növeli a fékutat, vibrációt okoz a 

kormányon,és idő előtt elhasználódik az abroncs. 

Indulás előtt ellenőrizze a guminyomást. 

(6)  Az izzók típusai, és teljesítménye 

Csak ugyanolyan típusú, és teljesítményű izzót használjon az 

elektromos rendszer védelme érdekében.  

 

Fényszóró izzó 12V 55W 

Park fény izzó 12V  W5W 

Féklámpa /hátsó park fény 
izzó 

12V 21/5W 

Index izzók 12V 10W/ 12V16W 

Rendszám világítás izzó 12V 5W 

 

(7)  Fényszóró beállítása 

Csavarhúzó segítségével állítsa be a fényszórót.  

(8)  Fényszóró izzócsere 

Szerelje ki  a fényszórót., vegy le a porvédőt , 

emelje ki a rossz izzót, és fordított sorrendben 

szerelje össze az első lámpát, ügyeljen a helyes 

beállításra 

FIGYELEM: 
Ne húzza túl  a gyertyát, mert a hengerfej 

sérülését okozhatja.  
Ne helyezzen idegen anyagot a 
gyertyanyílásba. 
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(9)  Indexizzó csere 

Szereljük le az idexbúrát, cseréljük ki a hibás izzót 

ugyanolyan teljesítményűre, majd szereljük vissza 

a búrát. Ellenőrizzük a működést. 

(10) Hátsólámpa/féklámpa izzó és hátsó 

index izzó csere 

a. Tegyük szabaddá a szereléshez a lámpabúrákat 

b. csavarjuk ki a hátsó összekötő idom, és 

oldalidom csavarjait. 

c. Szereljük le a lámpabúrákat. 

d, Cseréljük ki az izzókat az eredeti teljesítményűre.  

e,Fordított sorrendben végezzük el az 

összeszerelést. 

 

(11)  Biztosíték csere 

Kapcsoljuk ki a gyújtáskapcsolót, ellenőizzük a 

kiégett biztosítékot. Szüntessük meg a hibát, ami  

a kiégést okozta, majd helyezzünk be ugyanolyan 

teljesítményű biztosítékot. 

 

VIGYÁZAT: 
ne használjon nagyobb teljesítményű 

biztosítékot mint a gyári, mert súlyosan 
károsíthatja a jármű elektromos rendszerét. 
És tüzet is okozhat. 

 

 

 

AKKUMULÁTOR 

Az akkumulátor zárt rendszerű akku, nem 

igényel különösebb  karbantartást., Tartsa tisztán 

Gyakori indítások, rövidtávú motorozás csökkenti 

az akkumulátor teljesítményét, és élettartamát,. 

Akku csere 

(1) Kapcsolja ki a gyújtáskapcsolót; 

(2) Csavarja ki a fedélcsavart; 

(3) Távolítsa el az akkufedelet. 

(4) Távolítsa el először a negative kábelt, majd a pozitív kábelt. 

(5) Gondosan vegye ki az akkumulátort.  

A visszahelyezés fordított sorrendben történik. 

Az akku védelme érdekében ne önindítózzon  
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5 sec.nél hosszabban. Ha nem indul be egyből a 

motor, várjon 15 sec-et, és  indítson újra. 

 

 

       

VIGYÁZAT: 

Akku cserénél ügyeljen a polaritásra.   

Akkucsere előtt győződjön meg, hogy a 

gyújtáskapcsoló ki van kapcsolva. 

 

 

 

 

 

 

Légszűrő karbantartás 

A légszűrő a jármű bal oldalán van, közel a hátsókerékhez . Ha a 

légszűrő eltömődik csökken az átersztő képessége, romlik a motor 

levegő ellátotsága, romlik a  motor teljesítmény. 

A  légszűrő karbantartását a következő sorrendben végezze: 

(1)  Csavarja ki a rögzítőcsavart 

(2)  Csavarja ki az oldalburkolat csavart.  

(3)  Emelje le a légszűrő fedelet.  

(4)  Sűrített levegővel tisztítsa ki  a betétet. 

(5)Helyezze vissza  a szűrőbetétet, majd az összeszerelést fordított 

sorrendben végezze el. 
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FIGYELEM: 

Ha a járművet poros, szennyezett környezetben 

használja gyakrabban tisztíts a légszűrőt. 

Ha por, vagy homok kerül a hengerbe komoly 

alkatrész sérülést okoz, és a motor idő előtt 

tönkremegy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méretek, és technikai adatok 

Motor típus KW153MI-2 

működése 1hengeres, 4ütemű, folyadék hűtésű 
 

Lökettérfogat 124.6ml 

Furat-löket  52.4mm×57.8mm 
 

Sűrétési arány 11:1 

Max. teljesítmény 8.5KW/9000r/ min 

Valós teljesítmény 7.8kW/8500r/min 

Hajtási mód Szíjhajtás , automata váltó 

Kupplung Száraz, röpsúlyos 

Gyújtás CDI 

Indítási mód Elektromos 

Üzemanyagtank  7.4L 

Tömeg 105kg 

Hossz 2070mm 

Szélesség 715mm 

Magasság 1260mm 

Tengelytáv 1360mm 

Gumik  
Első gumi 100/80-16   Hátsó gumi 120/80-
16 

Fékrendszer Elől/hátul tárcsafék  

Max. terhelhetőség 150kg 

Hajtóanyag típus RQ-90 vagy magasabb 

Tervezett Max. 

sebesség 
85km/h 
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Tárolás: 

Ha hosszabb időre tárolja le a járművet, távolítsa el 

az üzemanyagot, csatlakoztassa le az akkut és 

mossa le a járművet. 

Csavarja ki  gyertyát fecskendezzen 15ccm tiszta motorolajat a 

hengerbe, majd forgassa meg néhányszor a főtengelyt a 

berúgókar segítségével, majd csavarja vissza a gyertyát. Lehetőleg 

száraz, fénytől védett helyen tárolja.Lehetőleg takarja 

le. 

Mielőtt újra motorozni kezd tisztítsa meg a járművet, és minden 

funkciót ellenőrizzen, a már föntebb említett módon 

Akku tárolása: 

Teljesen feltöltött állapotban hűvös száraz helyen 

tárolja. Tölltse föl két havonta 
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Karbantartási táblázat 

 

I: Ellenőrzés, tisztítás, beállítás 

 C: Tisztítás (szükség szerint 

csere)   

 R: Csere 

 

‘*’ Szimbólummal jelölt részt 

javasojuk szakszervizben 

javíttatni 

① Rendszeresen ellenőrizze, ha 

nehéz körülmények között 

használja a járművet.   

② Ha kimagaslóan magas a 

futásteljesítmény a 

karbantartásokat fokozott 

gyakorisággal végezze el . 

 

 

 

 
Karbantartási táblázat 

300km 
 
 

Megtett távolság 

1000km 3000km 5000km 7000km 

Benzincső I  I I I 

Accelerograph operating I  I I I 

Légszűrő I C C R C 

Gyújtógyertya I  I R I 

Motorolaj  R I csere 2000 km-ként 

*karburátor(alapjárat) I I I I I 

fékbetétek I  I I I 

fékrendszer I I I I I 

*hajtószíj I csere 24000 km-ként 

Féklámpa kapcsoló I  I I I 

*Féynszóró beállítás I  I I I 

* Kupplung I   I  

*kerék felfüggesztés I  I I I 

*Anyák,csavarok 
asteners 

I I  I  

*kerekek  I  I  I 

*kormány és markolatok I I   I 

* fékcsövek 
I I I I I 

 Csere  4 évenként 

* Fékfolyadék 
I I I I I 

 csere 2évenként 
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Elekromos bekötési rajz 
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