
 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 



FONTOS TUDNIVALÓK 

1. Sofőr 
Ez a motor csak egy személy használatára készült. 

2. Útviszonyok 
A motor használatához általános útviszonyokra van szükség. 

3. Olvassa figyelmesen ezt a könyvet. Az új sofőröknek sokat kell gyakorolniuk a vezetést, 
hogy stabilan tudják használni a motort. 

Fordítsunk különös figyelmet a következő mondatokra: 
FIGYELEM: a használati utasítás be nem tartása a sofőr megsérülését, halálát is okozhatja. 
FIGYELEM: a használati utasítás be nem tartása veszélyes lehet Önre, és 
                      a motor tönkremenetelét okozhatja. 
ÉRTESÍTÉS: a könyv értékes információkat tartalmaz. 
Ez az útmutató elősegíti a motor tartósságát. Tartsuk szem előtt a használati utasítás intelmeit 
motorozás közben is. Ez a könyv a cégünk szerzeménye, ne készítsen másolatot az írásos 
beleegyezésünk nélkül. 
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BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 
1. Ellenőrizzük a motort a használat előtt. 
2. Ne motorozzunk vezetői engedély 

nélkül, és ne adjuk kölcsön a motort 
vezetői engedéllyel nem rendelkező 
személynek. 

3. Ne hajtsunk a megengedett sebességnél 
gyorsabban. 

4. Ha kanyarodunk, vagy sávot váltunk, 
használjuk az irányjelzőt. 

5. Kereszteződésnél vagy gyors sávban ne 
vonja el a figyelmünket a környezet, 
legyünk különösen figyelmesek. 

6. Rossz időben nagy figyelemmel 
vezessünk. Csökkentsük a sebességet, 
és kezdjünk el hamarabb fékezni. 

7. Vezessen két kézzel, mert az egykezes 
vezetés nagyon veszélyes. A lábunk 
legyen a lábtartón 

 
  



KÜLÖNBÖZŐ ALKATRÉSZEK NEVEI 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. BAL OLDALI KAPCSOLÓK  
2. SEBESSÉGMÉRŐ 
3. JOBB OLDALI KAPCSOLÓK 
4. ELSŐ FÉKKAR 
5. KORMÁNY FOGANTYÚ 
6. GYÚJTÁSKAPCSOLÓ   
7. AKKUMULÁTOR  
8. ÜLÉS ZÁR 
9. BERUGÓKAR 
10.  TÁMASZTÓ   
11. FÉKKAR 
12. CSOMAGTARTÓ 
13. HÁTSÓ CSOMAGTARTÓ 
14. OLDALTÁMASZTÓ 

15. VISSZAPILLANTÓTÜKÖR 
a. Alvázszám helye 
b. Motorszám helye 
Gyújtáskapcsoló 
OFF 
Ebben a helyzetben minden áramkör ki van kapcsolva. 
A kulcsot ki lehet húzni. 
ON 
Ebben a helyzetben az indító és  
a kijelző áramkörök be vannak  
kapcsolva, és a motor indítható. 
A kulcsot nem lehet kihúzni. 
LOCK 
Fordítsuk a kormánykart ütközésig balra, a 
gyújtáskapcsolót az OFF feliratra, a kulcsot pedig a LOCK 
feliratra, és rögzítsük a kormánykart. 
A kulcsot ki lehet húzni. 
 
Figyelem! 
Parkoláskor ne felejtse el lezárni a motort és kihúzni a 
gyújtáskulcsot, hogy megelőzzük a lopást! 

Jelzőkürt gomb 
A gyújtáskapcsoló ON állásában nyomjuk meg a gombot, 
és megszólal a jelzőkürt. 
Irányjelző-kapcsoló 



Forduláskor vagy sávváltáskor fordítsuk az irányjelző 
kapcsolót jobbra vagy balra és az első és hátsó villogó a 
megfelelő irányba fog jelezni. 

Állítsuk vissza az irányjelzőkapcsolót a helyére, hogy az 
irányjelző kikapcsoljon. 
 

Hibaelhárítás 
Ha a robogó meghibásodik, lépjünk kapcsolatba a 
kereskedővel vagy a szervizzel. Öntevékenyen is 
megvizsgálhatjuk a robogót. 
Ha nem működik a motor, a következők szerint járjunk 
el a vizsgálatkor. 
• Ellenőrizzük van-e elég üzemanyag a tartályban. 
• Ellenőrizzük, hogy át tud-e folyni a benzin a 

vezetéken, és a  tartályból a porlasztóba. 
• Ha a benzin át tud folyni a vezetéken (dugulás 

esetén tisztítsuk meg az olajszűrőt, és a porlasztót), 
ellenőrizzük a gyújtásrendszert. 

Figyelem!  
• Ne folyassuk ki a benzint a földre. Tegyük 

tartályba és tartsuk távol hőtől és tűzfészektől. 
• Ellenőrizzük, hogy az olajleeresztő cső tömören 

csatlakozik-e, nincsenek-e rajta repedések, vagy 
szivárgások. 

• Rúgjuk be a motort, és ellenőrizzük, hogy jól 
működik-e az olajszivattyú. 

Gyújtásellenőrzés: 
Vegyük ki a gyújtógyertyát és nézzük meg van-e szikra. 
Tegyük a gyújtáskapcsolót ON állásba. 

Indítsuk be a motort az elektromos indítóval, vagy 
berúgással: kék gyújtó szikrának kell felvillannia, a 
pólusok és a gyertya között. Ha nem, ellenőrizzük,  
Hogy a pólushézag az ajánlott értékre van-e állítva. 
Hogy nincs-e repedés a gyertya kerámiafoglalatán, ha 
szükséges, cseréljük ki. 
Ha az új gyújtógyertya sem ad gyújtószikrát, akkor a 
gyújtásszabályozó rendszerben van a hiba. Forduljunk 
szakszervizhez segítségért. 
Rendellenes működés 
• Nem kielégítő a sűrítés. 
• Ellenőrizzük, nem lazult-e meg és nem szivárog-e a 

hengerfej és a gyújtógyertya. 
• Megnövekedett az olajfogyasztás és csökkent a 

motorteljesítmény. 
• A levegőszűrő eldugult, vagy elszennyeződött. 
• Nem megfelelő a fékhatás. 
• Állítsuk be a féket és ellenőrizzük, nincs-e 

olajszivárgás a kerékdobban, vagy hogy nem 
kopott-e, vagy  törött-e el a fékbetét. 

• Nem kívánatos nedvesség. 
• Forduljunk segítségért a szervizhez. 
Figyelem: 
Ha nem tudjuk felderíteni a probléma okát, forduljunk 
szervizhez. 

 



A biztonságos vezetéshez vegyük figyelembe 
az alábbiakat: 
Vezetőnek és utasnak egyaránt becsatolt 
bukósisakot kell viselnie. 
A nagyobb biztonság kedvéért lapos sarkú cipőt 
viseljünk. 
Vezetési mód 
Mindkét kezünk legyen a kormányon. 
Üljünk természetes tartásban, hogy szabadon tudjuk 
működtetni a robogót. 
A kétkerekű robogót lovaglóülésben vezethetjük a 
legbiztonságosabban. Az ülés közepén üljünk. Ha 
hátrahúzódunk az ülésen, csökkentjük az első kerék 
terhelését. 
A könnyebb és stabilabb kanyarodáshoz dőljön egy 
kicsit befelé. 
Rossz útviszonyok esetén lassítsunk, és fogjuk 
erősen a gázadagoló kart. 
A hirtelen kanyarodás és fékezés könnyen 
megcsúszást és felborulást eredményezhet. Nagyon 
veszélyes! Nagy sebességnél legyünk különösen 
elővigyázatosak. 
Esőben óvatosan vezessünk, és gyorsuláskor ne 
forduljunk hirtelen. 
Tartsunk kellő távolságot az előttünk haladó 
járművektől, és ne felejtsük el, hogy esős időben 

duplájára növekszik a fékút a száraz időbelihez 
képest. 
Ha lefelé megyünk, engedjük el a gázadagoló kart, 
és időközönként fékezzünk, hogy kisebb sebességet 
tartsunk. Ne tartsuk az első és hátsó féket hosszú 
időn át félig behúzva, mert megéghet a fékbetét, és 
rövidül az élettartama. 
Fékezéskor engedjük el a gázszabályozó kart, és 
egyszerre húzzuk be az első és hátsó féket. 
Fékezéskor lassan húzzuk meg a fékfogantyút, 
majd lassulás után tartsuk erősen. Ez a legjobb 
fékezési mód. 
Figyelem! 
Az első és hátsó fék külön-külön használata 
könnyen megcsúszást okozhat, ezért fékezéskor 
egyszerre használjuk az első és a hátsó féket. 
Rakomány 
Teher felrakása után nehéznek érződik a kormány 
tartása, úgyhogy legyünk elővigyázatosak. 
A túlterhelés a kormánykar rázkódását okozhatja. 
1.ELEKTROMOS INDÍTÓGOMB 
Tartsuk húzva az első vagy a hátsó féket, majd 
nyomjuk meg az indítógombot a motor 
beindításához. 
 
MEGJEGYZÉS: 



A motor beindulása után engedjük el a gombot. Ha 
a motor jár, ne nyomjuk meg az indítógombot. Ne 
nyomjuk a gombot egyszerre 3 másodpercnél 
tovább. Két indítás között hagyjunk legalább 10 
másodperc szünetet. Ha a motor nem indul még az 
ötödik indításra sem, akkor ne használjuk az 
indítógombot, míg meg nem találjuk a hibát. 
2.BERUGÓKAR: 
Lépjünk rá a berugókarra a motor indításához. 
MEGJEGYZÉS: 
Miután motor beindult, toljuk vissza a kart az 
eredeti helyzetébe, mert veszélyes lehet. 

1. CSOMAGTARTÓ ÉS A HÁTSÓ 
TARTÓ: 

A csomagtartó az ülés alatt található. 
MEGJEGYZÉS: Ne tegyünk bele 10 kg-nál 
nehezebb súlyt. A hátsó tartóra ne tegyünk 3 kg-nál 
nehezebb súlyt. Ne tegyen nagyon értékes, 
gyúlékony, vagy romlandó dolgokat a 
csomagtartóba. 
2. AKKUMULÁTOR: 
Az akkumulátor 12v-4AH típusú. A lábtartó alatt 
helyezkedik el. Miután kivettük a fedőt, amely a 
biztosítékokat tartalmazza, vegyük ki az 
akkumulátort. 

 
HASZNÁLATELŐTTI ELLENŐRZÉSEK 
Ellenőrizzük a motort használat előtt. A biztonság, a 
hibák vagy balesetek elkerülése érdekében ha 
szükséges, csináljunk részletes ellenőrzést. Ha nem 
túl nehéz, akkor csináljunk minden használat előtt 
ellenőrzést. 
1. Első és hátsó fék 
A fék holtjátéka 10-20mm legyen. 
• Ellenőrizzük és állítsuk be a fék holtjátékát, hogy 

elérjük a legjobb fékteljesítményt. 

• A fék beállítása után húzzuk be majd engedjük el 
néhányszor, hogy megbizonyosodjunk arról, 
hogy a kerekek szabadon forognak a féktől. 
Száraz úton gyorsítsunk fel, majd nézzük meg, 
hogy helyesen fognak-e a fékek. 

FIGYELEM: A fék beállítása után ellenőrizzük a 
kormány szabad mozgását hogy elkerüljük a kormány 
hibájából eredő baleseteket. 
2. Üzemanyagszint ellenőrzése 



• Ellenőrizzük gyakran az üzemanyagszintet. Ha 
szükséges, töltsünk benzint a tartályba, és 
időnként ellenőrizzük, hogy sehol nem ereszt-e. 
Kérjük használjon 91-es , vagy annál magasabb 
oktánszámú, üzemanyagot. 

FIGYELEM: A motort állítsa le, mialatt 
üzemanyagot tölt. Ne töltse túl tele a tartályt, mert 
akkor könnyen elszivároghat belőle az üzemanyag 
egy része. 
3. Olajszint ellenőrzése 
 Ellenőrizze gyakran az olajszintet. Ha szükséges 

töltsön olajat a tartályba. 
 Kérjük használjon CPI motorolajat, vagy 

valamilyen annak megfelelő más motorolajat. 

FIGYELEM: Ha a motort úgy használjuk, hogy 
abban nincs elég olaj, akkor a motor rongálódhat. 
OLAJCSERE ÉS ÚJRATÖLTÉS A 
FOGASKEREKEKNÉL: 
 Ha a motor már áll 2-3 perce, távolítsuk el az 

elzárócsavart. 
 Ha az olaj nem elég, akkor töltsük fel a 

megfelelő olajjal. 
 Tanácsos az SAE 90 APIGL-4 vagy APIGL-5 

olaj használata. 
 Az olajat a fogaskerekeknél fél évente egyszer, 

vagy 5000 km-enként kell cserélni. 
 A tartály kapacitása 100cc. 

4. Lámpák és kürt 
Ellenőrizzük az első, a hátsó, a féklámpa és az 
irányjelző, a jelzőlámpákat és a kürtöt, hogy azok 
megfelelően működnek-e. 
5. Egyéb 
Ellenőrizze a: 

Kerékkopás mértékét, és a keréknyomást. 
Semmi olyan alkatrész nem szorul-e, aminek 
mozognia kéne (pl. kormány). 
Hogy a meghúzott alkatrészek nem lazultak-e ki, és 
nincs-e semmi rendellenesség. 

 
 



RITKÁBB ELLENŐRZÉSEK 
A biztonságos és kényelmes motorozás érdekében kérjük végezzen alaposabb átvizsgálást. A CPI eladó és 
szervizközpontok gondoskodnak az ellenőrzésekről és a javításokról. Az ellenőrzések időpontjait és adatait 
megtudhatja a karbantartási könyvből. 
FIGYELEM: A vásárlás után 1000 km után vigye a motort szervizbe először. Kérjük néha végezzen alapos 
vizsgálatot ez a könyv leírása szerint. 

A MOTOR JELLEMZŐI 

Hossz 1605mm Első abroncs mérete 3.00-10/4PR 
Szélesség 595mm Hátsó abroncs mérete 3.00-10/4PR 
Magasság 1065mm Első fék  Dobfék 
Kerékátmérő 1155mm Olajtartály mérete 1.0L 
Tiszta súly 70kg Üzemanyagtartály mérete 5,6L 
Motor üzemmód: 1 hengeres, kétütemű, léghűtéses Kapaszkodóképesség 8o 
Motor modell 1 hengeres, 2 ütemű Áttétel Bordásszíj, c. v. t. 
Furat x löket 40mm x 39.2mm Gyújtási mód C.D.I. 
Hengerűrtartalom 49,3ml Sűrítési arány 6,9:1 
Tényleges térfogat 50ml Indítási mód Elektromosan vagy berúgással 
Maximum teljesítmény   Kuplung Száraz/centrifugális 
és fordulatszám 2,5 kW/7250 fordulat/perc 
Átlagos teljesítmény  Maximum terhelés 90kg 
És fordulatszám 4,0 Nm/5520 fordulat/perc 
Hátsó fék Dobfék 



KARBANTARTÁSI REND 
Jelmagyarázat:         I= felülvizsgálat: tisztítás, kenés, utántöltés, ha szükséges javítás vagy csere; 
          A= beállítás; C= tisztítás; R= csere; T= meghúzás. 

Megtett út (km) 
Megnevezés 300 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10e. 11e. 12e. /nap 

Üzemanyag és olajszint  I            I 
Olajszivattyú I  I I   I   I   I  
Levegőszűrő A levegőszűrőt minden 1000 km után tisztítani, ha szükséges, cserélni kell. 
Akkumulátor 6 havonként ellenőrizzük az akkumulátor feszültségét 
Gyújtógyertya  C C C R     R     
Hajtóműolaj R   R   R   R  R   
Fékrendszer  I I I I I I I I I I I I I 

Porlasztó     I    I    I  
Szíjáttétel         I      

Kipufogódob, henger, 
szelepkormosodás 

 C C C  C   C   C   

Kormányhézag     A    A    A  
Első teleszkóp         I      

Hátsó lengéscsillapító         I      
Bovdenkenés           I    
Motorindítás           I    

Csavarok és anyák T     T     T    
Generátor           I    
 

 



 


