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ПРЕДГОВОР
Хвала вам што сте одабрали наше производе.

Овај приручник покрива главне податке, основну структуру и главне процедуре 
рада, подешавања, одржавање и решавање проблема мотоцикла．То ће вам 
помоћи да се упознате са свим неопходне вештине како бисте своје возило 

довели у пуном, најбољем стању играјте се са минималним проблемима за дуг 
радни век. Производи су увек подложни даљем побољшању, што ће изазвати 

неку разлику између возила и овог упутства, без даљњег. 29



I. БЕЗБЕДНА ВОЖЊА
Правила за безбедну вожњу:
1. Мора се извршити провера пре покретања мотора, како би се спречиле незгоде и
оштећења компоненте.
2. Само квалификовано лице које је положило возачки испит са возачком дозволом,
дозвољено je да управља возилом, али не и никоме другом без возачке дозволе.
3. Потребна је пуна преокупација током вожње, обраћајући пажњу на следеће тачке
★ Избегавајте било какву могућу повреду од других моторних возила:
★ Не возите преблизу другим возилима;
★ Останите на своју траку.
4. Строго се придржавајте локалних саобраћајних правила. Пошто је вожња прекомерном
брзином узрок многих несрећа, немојте возити неприлагођеном брзином. Укључите сигнал
скретање када скрећете или мењате траку.
5. Посебну пажњу треба обратити на прелазу путева у нивоу, улазу и излазу паркинг или на
аутомобилској траци.
6. Током вожње, ухватите леви управљач за леву руку и ручицу за окретање гаса за десна
рука, са ногама на подножју.
7. Носач пртљага је дизајниран за ношење лаке робе, који треба да буде безбедно
причвршћен да спречите лабаво кретање које може да изазове незгоде током вожње.
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Заштитна одећа

1. Заштитна одећа као што је кацига са заштитном маском, наочаре отпорне на прашину и
рукавице треба носити током вожње ради личне безбедности.
2. Путник треба да носи високе чизме или одећу која покрива ноге како би спречила повреде
загрејани издувни пригушивач током вожње.
3. Широка одећа није прикладна за вожњу мотоциклом јер се може закачити ручица за
управљање, полуга за ударац, ослонац за ноге или точак, што доводи до опасности.

★ Модификација возила

Опрез:
Свака неовлашћена модификација возила или замена оригиналних делова не може да 
обезбеди безбедност у вожњи .Корисник се мора придржавати прописа од органи контроле 
саобраћаја. Не сносимо одговорност за било које возило са неовлашћене измене.
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II. Главне карактеристике

Укупна дужина 
Укупна ширина 
Укупна висина 

Међуосов. растојање

Сопст. тежина 
Носивост

Предњи точак 
Задњи точак 
Макс. брзина 

Кочење
 Способ. пењања

1850mm
660mm
1070mm
1246mm
86kg

150kg(са возачем)
 2.25-17
2.50-17

≤50km/h
≤7m

39×41.4
10 : 1

2.0kw / 7500r/min
2.5N·m/(6500r/min)

1500r/min
49.5ml
A7RTC

0.6～0.7mm
Усисни:0.05-0.08mm 
Издувни:0.05-0.08mm

Цилиндар x ход 
Компресија

 Номинална моћ 
Обртини моменат

Idling speed 
Зафатнина
 Свећица

Зазор свећице

Зазор вентила

       ≥23 ° Потрошња 2.1 L/100 km
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Резервоар за уље
Резервоар горива

Пренос
1. брзина
2.брзина
3. брзина
4. брзина

Transmission ratio of sprocket 
Primary transmission ratio

Батерија
Палење

10A
12V-35W/35

W 12V-21/5W

12V-10W×4
12V-1.7W×1
12V-1.7W×1
12V-3W×2
12V-1.7W

12V-1.7W×1

Осигурачи

Предно светло 
Задно/стоп светло

Позиционо светло
Жмигавци
Средно светло

Индикатор жмигавца

0.8L
3.5L

Ланац
2.833
1.706
1.238
0.958

2.571
4.059

12N4-3B
CDI

Светло километража
Индикатор дугог светла 

Индикатор брзина
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III. Делови и функције

Прекидач светла

Километража

Туража

Саух

Сирена

Прекидач жмигаваца

Палење
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Предни точак

Амортизер 

Фар

Ретровизор
Задње светло и 

жмигавце

Амортизер
Мењач

Број мотора (леве 
стране)

Задњи точак

Странична ногара
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Ауспух

Седиште

Прекидач паљења

Предна кочница
Додатно седиште

Ножна кочница

Главна ногараКурбла
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Број
①

②

④

③

⑥

Име
Брзиномер

Опис
у km/h

Леви индикатор светли када је прекидач за жмигавце 
лево, а десни светли када је прекидач за жмигавце десно

Светли када је прекидач за дуга светла укључен.

Индикатор 
жмигаваца

Индикатор дуга светла

Лер индикатор

Мерач горива

Километража

Светли кад је мењач и лер позицији

    Кад је стрелчица на F, значчи да је 5L горива у резервоару, а кад је 
у црвени дио, у резервоару су 0.7L , па је потребно надопунити. 

Немојте да препуњивате резервоар

Приказује укупну пређену километражу коју је возило већ прешло.

①

③

④

②

⑤

⑤

⑥
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OFF

ON

LOCK

Брава 

Положај Функција

Угасити мопед 
(сва кола искључена)

Стартовање и вожња 
(сва кола укључена)

Закључити 
управљач

Напомена

Кључ се може 
извадити

Кључ се не може 
извадити

Кључ се може
извадити

ФУНКЦИЈЕ

OFF

Ручка славине

ON

OFF

ON

LOCK

Довод горива

(1) Пуњење горива
Укупан капацитет резервоара за гориво је 3,5 л.
Безоловни бензин 90 или више октана је потребно за
мотоцикл. Током пунење горивом, возило подуприте га
главном ногаром, отворите
брава седишта, подигните јастук, отворите поклопац
резервоара и сипајте гориво кроз отвор.

(2) Рад славине за гориво (вентил горива
резервоар).
ON: Са ручком славине за гориво до овога
положај, коло горива је отворено за снабдевање.
ОFF: Са ручком славине за гориво до овога
положај, круг горива је прекинут и нема снабдевања.
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Покретање мотора
Опрез: пошто издувни гас садржи отровни угљен моноксид, не сме се палити мотор на блиском месту или
остава.
(1) Поставите кључ браве за паљење у положај ОН.
(2) Утврдите неутрални положај, са укљученим светлом.
(3) Утврдите количину горива у резервоару.
(4) Поставите ручицу славине за гориво у положај УКЉУЧЕНО.

★Да бисте покренули хладан мотор:
(1) Повуците саух карбуратора.
(2) Окрените ручицу гаса за 1/8 до 1/4 обртаја.
(3) Покрените мотор помоћу електричног или кик-старт система.
(4) Лагано окрените ручку за окретање гаса да бисте повећали брзину мотора и загрејали мотор.
(5) Затворите саух карбуратора када се мотор довољно загреје.

Опрез:
(1) Мотор се може покренути тек након што се утврди неутрални положај. У супротном ће се десити несрећа.
(2) Непотребан рад у празном ходу (нарочито при великој брзини) је штетан за мотор.
Процедуре за заустављање мотора:
(1) Отпустите ручицу гаса да успорите мотор.
(2) Окрените у неутрални положај.
(3) Поставите кључ за паљење у положај ОFF.
(4) Поставите ручицу за славину за гориво (вентил резервоара за гориво) у положај ОFF.

Разрада мотора
Првих 1000 км вожње је период раздаре када треба обратити пажњу на следеће ставке:
1. Строго забранити утовар тешке робе и пењање стрмим путем. Лагано убрзајте. Не возите више од 50км без одмора.
2. Пре вожње, мотор треба загрејати 3-5 минута да би се делови за вожњу довољно подмазали.
3. Првих 500km је први корак када максимална брзина не може да пређе 40 km/h. Каснијих 500km је други корак
када максимална брзина не може да пређе 55km/h.
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Дугме за електрично покретање
Дугме за електрични старт се налази испод прекидача предњег светла. Мотор се не може покренути 
притиском на ово дугме осим ако прекидач за хитно заустављање рада моторна није постављен на "ОN", 
положај и мотор у неутралном положају. Приликом покретања мотора, подесите прекидач  у положају " ON ". 
У случају нужде, окрените га у положај "OFF" да директно зауставите мотор искључивањем електричне 
енергије

Прекидачи на десном управљачу

Дугме за електрично покретање

Шраф за подесивање
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Прекидачи на левом управљачу

① Прекидач светла

положај, укључено је диго светло. 

положај, укључено је оборено светло

② Прекидач жмигаваца

← положај ЛЕВО 

→ положај ДЕСНО

③ Сирена

Притисните дугме за сирену

④ Саух

Окрените лево да затворите саух,
окрените десно да отворите саух

Сирена

Прекидач светла

Прекидач 
жмигаваца

Саух
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Напомена: (N)-Лер (неутрални степен)

(1)-прва брзина
(2)-друга брзина
(3)-трећa брзина
(4)-четврта брзина

N

1

2 3

4

N

1

2
3

4

Мењање брзине напред 

Мењање брзине уназад

         Приликом стајање 

Мењање брзине напред 

Мењање брзине уназад

Приликом вожње

Промена брзина
Код мотоцикла постоје два случаја у мењању брзина.
Промена брзина приликом стајање и мењање брзина током 
вожње.
Приликом стајања може се пребацити из четврте брзине у
лер (систем циркулацијског зупчаника). Приликом вожње, са 
четвртог степена преноса и лер се може пребацити само стиском 
педале мењача, четири пута уназад
Гас мора бити затворен пре сваке промене степена преноса
време. Промена степена преноса пре потпуно одузимање гаса је
забрањено.
*Педала за мењање брзине мора да се користи на одговарајући
начин.
*Забрањено је гажење педале за мењање брзина током
вожње како би се спречило оштећење квачила приликом нагле
промене брзина.

Опрез при вожњи
1. Избегавајте непотребно тркање мотора и високо турирање, да
би избегли оштећења на мотор.
2. Избегавајте вожњу када је квачило полу-одвојено,
иначе ће се плоча квачила брзо истрошити.
3. Поставите брзину на 1. позицију током пењања.
4. Када возите посебно низбрдо или високом брзином,  лер
позиција је забрањена.
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Обнова моторног уља
Машинско уље игра веома важну улогу у 
нормалном раду мотора и из тог разлога 
је неопходно проверити га и периодично 
мељати на сваких 800-1.000 км вожње по 
следећим процедурама:

Уклоните чеп са дна мотора док је он 
хладан, да бисте испустили сво старо уље. 

Очистите сито филтера за уље и поново га 
поставите на место. Затим сипајте 0,88Л 
свежег моторног уља и покрените мотор 
да ради у празном ходу 2-3 минута. 

Угасите мотор на 1-2 минута и проверите 
да ли је ниво уља између горње и доње 
линије мерача уља. 

Немојте користити уље различитог или 
лошијег квалитета од наведеног како 
бисте избегли квар машине.

КОНТРОЛЕ, ПОДЕШАВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Мерач уља у мотору

Провера моторног уља
★ Пре сваке вожње, док је мотор на
равном терену, проверите ниво
моторног уља које треба да буде
између горње и доње линије
мерача

★ Користие висококвалитетно 4-
тактно моторно уље, као класа SE
или SF у API класификацију, од
SAE15W-40 у вискозности које ће
помоћи у одржавају радног века
мотора. Обратите пажњу на табелу
да би одабрали најсоодветније уље
према условима рада.
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Чишћење резервоара за моторно уље

(1) Испразните сво моторно уље које је ушло у строј из резервоара за уље.

(2) Демонтирајте повезане делове.

(3) Очистите све повезане делове.

(4) Сипаајте потребно уље.

Штопна за испуст
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Провера свећице

0.6～0.7mm

Препоручена свећица: NHSP LD A7RTC

Провера и замена свећице:
(1) Очистите свећицу свуда около.
(2) Скините поклопац свећице и извадите свећица помоћу
кључа из кутије алата.
(3) Проверите да ли је електрода покварена или бочна
електрода је прегорела. Молимо замените
већицу када је покварена или диелектрик има пукотину.
(4) Подесите размак свећице на 0,6-0,7м м
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Филтер ваздуха

Провера и чишћење филтера за ваздух

Извадите филтер за ваздух и проверите да ли је 
контаминиран.

Демонтажа:
Отпустите шраф стезног прстена и раставите филтер за 
ваздух.

Чишћење:
Оперите филтер у чистом уљу за прање и обришите га 
сувом крпом.
Потопите га у чисто машинско уље, осушите и вратите 
на место.
Препоручено уље: 15W-40

Опрез:
Eлемент филтера за ваздух u употребу мора бити добр 
нaтакнут или ће се мотор увући  прашину и прљавштину

Спречите да вода уђе у филтер приликом прања возила

Филтер се никада не сме чистити бензином или било 
којим другим средством са ниском тачком паљења
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Шраф за подешавање лер гаса Шраф за подешавањеШраф за закључавање

Подешавање сајли гаса

Уверите се да шраф за подешавање сајли гаса и 
шраф за закључавање раде нормално.

Проверите да ли је ручица за окретање гаса са 
потребним слободним покретом.
Потребан слободни радни покрет: 2-6 мм. Ако 
није, окрените матицу за подешавање да бисте 
то осигурали.

* Након подешавања, покрените мотор
и проверите слободно кретање опет. Поновите
подешавање ако је потребно док не буде по
вашој жељи и потреби.

Подешавање карбуратора

Кораци подешавања брзине у празном ходу (лер гас)
1. Користите главног постоља за подупирање
мотоцикла.
2. Користите шраф за подешавање брзине у празном
ходу за подешавање брзине празног хода. Потребна
брзина у празном ходу: (1500 ±150)р/мин

Опрез:
Не користите подешавање брзине у празном ходу да 
бисте сакрили друге кварове карбуратора. Када се 
појаве неправилности, возач мора пустити да 
карбуратор подеси сервисер. 
Подесите брзину празног хода након 10 минута 
загријавање хладног мотора или заустављања вожње.
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Провера и подешавање код сервисера

Провера зазора ваздушног вентила
Бука ће произаћи из превеликог зазора ваздушног вентила. Међутим, ако постоји сувише мали зазор или га 
уопште нема, затварање вентила ће бити отежано, што ће узроковати сагоревање вентила и пад излаза. Због тога 
се отвор ваздушног вентила мора периодично проверавати.

Провера кочница
Предња кочница мотоцикла је диск, а задња кочница је бубањ. Када сила кочења мотоцикла је недовољна, 
проверите степен потршености плочица или кочионих папучица и обратите се најближем сервису

Контактирајте ваш сервисер или посетите ваш сервис кај заприметите неке од горенавеђених појава или бар 
једном годишњег.

Провера б атерије
Најпре проверите контакте. У случају корозије, очистите. У вертикалном положају погледајте да ли је ниво 
електролита батерије између горње и доње ознаке. Ако је испод доњег, у батерију се додаје дестилована 
вода. Батерија садржи опасне материје! Будите опрезни или контактирајте најближег сервиса.

Провера осигурача
Поставите прекидач за паљење у положај "ОFF". За замену треба користити осигурач од 10А. Отворите 
јастук седишта, уклоните држач осигурача са стране батерије и замените осигура. Немојте користити 
ниједан осигурач изнад наведене вредности. Ако је нови осигурач поново прегорео чим је постављен, то 
значи да постоји проблем са другим електричним деловима. У том случаку контактирајте најближег 
сервисера
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Прање мотоцикла

Редовно чишћење возила може успорити бледење боје и олакшати проверу да ли има оштећења и 
цурења машинског уља.

Прање мотоцикла водом под превеликим притиском може довести до оштећења неких његових 
компоненти. Због тога, не испуштајте воду под превеликим притиском директно на следеће делове:
- Главнина точка
- Издувна цев
- Резервоар за гориво и доњи део јастука
- Карбуратор
- Брава и прекидач за паљење
- Сатови

Након претходног брисања, возило треба опрати чистом водом како би се уклонили прљави остаци како 
би се спречила корозија. Пластичне делове треба очистити брисањем крпом или пеном натопљеном 
неутралним детерџентом.

Након што се очишћено возило осуши на ваздуху, подмажите ланац и покрените мотор на празном ходу 
неколико минута.
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Складиштење и одржавање 

Да би мотоцикл био складиштен на дужи временски период, на пример зими, треба предузети мере да га 
заштитите од непотребних оштећења. Осим тога, потребно је правилно одржавање пре складиштења из 
страха да ћете то занемарити када наставите са вожњом возила

(1) Замените моторно уље и филтер уља
(2) Испустите гориво из резервоара за гориво и карбуратора и попрскајте раствор против рђе у резервоар за
гориво, а затим затворите резервоар поклопцем.
Опрез:

Ако је време складиштења дуже од месец дана, веома је важно испустити гориво из карбуратора како би се 
осигурало његово нормално функционисање. Упозорење: Како је гориво запаљиво, не пушите, не палите и не 
остављајте варнице када испуштате гориво.(3) Извадите свећицу, напуните око 15-20 мл чистог моторног 
уља у цилиндар, покрените мотор неколико пута да бисте равномерно распоредили уље у цилиндру и на 
крају вратите свећицу.

Пажња:
Кључ за паљење мора бити постављен у положај "ОFF". Да бисте заштитили систем паљења од оштећења, 
свећицу треба ставити на њен поклопац и уземљити.
(4) Раставите батерију и ставите је на сеновито, хладно и добро проветрено место. Препоручује се да се
батерија мења једном месечно.
(5) Очистите возило. Нанесите уље против рђе на део који је подложан рђи.
(6) Надувајте гуму по потреби и подигните возило тако да два точка буду одвојена од земље.

(7) Ставите покривач преко мотоцикла, паркирајте мотоцикл на сеновитом, хладном и сувом месту где је
температура стабилна. Не паркирајте возило на сунцу. Ако имате гаражу, паркирајте возило у њој.
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Систем горива
Филтер горива

Туража
Саух

Филтер вазхуха
Свећица

Зазор вентила 
Зазор вентила

Моторно уље
Систем подмазивања

Затегнутост ланца
Карбуратор

Ланац 
Батерија

Предне кочнице
Задне кочнице

Црево глицерина
Шољица глицерина

Глицерин
Предне кочнице

Прекидач штоп светла
Светла
Квачило

Странична ногара
Суспензија

Шрафове и затегаче
Точкови

Лагер управљача

Компоненте

Интервал

*
*
*
*

*

*
*

* *
* *
* *
* *
*
*

*
*

* *
* *

Километража

R-годишно
R-годишно

Месечно

R-на 4 године

R-на 2 године

I

1000km 4000km 8000km 12000km

I
C
I
I

I
I
I

A
I

I、L
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

I
C
I
I
C
I
I
I

A
I

I、L
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

I
C
I
I
C
I
I
I

C
A
I

I、L
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

C
I

Note 1
I
I
I

A
I

I、L
I

I

I

I
I
I
I

I
I
I
I

Замените сваки:  300km、600km、1000km、2000km

Замените једном на две године

C

важи и за диск коч.

Remark

Табела одржавања

А-прилагодити   C-очистити   R-заменити   Т-затегнути   L-подмазати
I-проверите, очистите, подмажите, подесите или замените ако је потребно

*: Одржавање може урадити корисник под надзором сервисера
**: Одржавање мора урадити овлашчени сервисер
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VI.Шема електричне инстлације
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PREDGOVOR
Hvala vam što ste odabrali naše proizvode.

Ovaj priručnik pokriva osnovne podatke, osnovnu strukturu i glavne operativne 
procedure, postavke, održavanje i rješavanje problema motocikla. stoljeća. Proizvodi 
su uvijek podložni daljnjem poboljšanju, što će dovesti do neke razlike između vozila i 

ovog priručnika, bez daljnjeg. 53



I. SIGURNA VOŽNJA
Pravila za sigurnu vožnju:

1. Mora se izvršiti provjera prije pokretanja motora kako bi se spriječile nezgode i
oštećenje komponente.
2. Vozilom može upravljati samo kvalifikovana osoba koja je položila vozački ispit sa
vozačkom dozvolom, ali ne i bilo ko drugi bez vozačke dozvole.
3. Potrebna je puna preokupacija tokom vožnje, obraćajući pažnju na sledeće tačke:

★ Izbjegnite sve moguće ozljede od drugih motornih vozila:
★ Ne vozite preblizu drugim vozilima;
★ Ostanite na svojoj traci.

4. Strogo se pridržavajte lokalnih saobraćajnih pravila. Pošto je prekoračenje brzine uzrok
mnogih nesreća, nemojte voziti neprilagođenom brzinom. Uključite pokazivač smjera prilikom
skretanja ili promjene trake.
5. Posebnu pažnju treba obratiti na putne prelaze, parking ulaze i izlaze ili na kolovoz.
6. Dok vozite, uhvatite lijevi volan lijevom rukom, a ručicu gasa desnom rukom, sa nogama na
podnožju.
7. Nosač prtljaga je dizajniran za prevoz lake robe, koju treba dobro pričvrstiti kako bi se
spriječilo labavo kretanje koje može uzrokovati nesreće tokom vožnje.
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Zaštitna odjeća

1. Zaštitnu odjeću kao što je kaciga sa zaštitnom maskom, naočale otporne na prašinu i rukavice
treba nositi tokom vožnje radi lične sigurnosti.
2. Putnik treba da nosi visoke čizme ili odeću koja mu pokriva stopala kako bi se sprečile povrede
zagrejanog prigušivača tokom vožnje.
3. Široka odjeća nije prikladna za vožnju motocikla jer može se uhvatiti za ručicu upravljača,
polugu za udarac, oslonac za noge ili točak, što je opasno.

★ Modifikacija vozila

Oprez:
Bilo kakva neovlašćena mofikacija vozila ili zamjena originalnih dijelova ne može osigurati 
sigurnost u vožnji. Korisnik se mora pridržavati propisa organa kontrole saobraćaja. Ne snosimo 
odgovornost za bilo koje vozilo sa neovlašćenom modifikacijom.
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II. Glavne karakteristike

Ukupna dužina 
Ukupna širina
Ukupna visina

Međuosovinski razmak

Težina vozila 
Maks.opterećenje

Prednji točak 
Zadnji točak 
Maks.brzina 
Zaustavni put

Max.ugao penjanja

1850mm
660mm
1070mm
1246mm
86kg

150kg(sa vozačem)
 2.25-17"
2.50-17"

≤50km/h
≤7m

39×41.4
10 : 1

2.0kw / 7500r/min
2.5N·m/(6500r/min)

1500r/min
49.5ml
A7RTC

0.6～0.7mm
Usisni:0.05-0.08mm 
Ispušni:0.05-0.08mm

Provrt cilindra x hod 
Kompresija

Nominalna moć
Obrtni momenat

Brzina u praznom hodu 
Zapremina
Svećica

Zazor svećice

Zazor ventila

       ≤23 ° Potrošnja 2.1 L/100 km
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Rezervoar za ulje
Rezervoar goriva

Prenos
1. brzina
2. brzina
3. brzina
4. brzina

Prijenosni omjer lančanika 
Primarni prijenosni omjer

Baterija
Paljenje

10A
12V-35W/35

W 12V-21/5W

12V-10W×4
12V-1.7W×1
12V-1.7W×1
12V-3W×2
12V-1.7W

12V-1.7W×1

Osigurači

Prednje svetlo 
Stražnje/Stop svetlo

Svetlo pozicije
Migavci
Srednje svetlo

Indikator migavca

0.8L
3.5L

Lanac
2.833
1.706
1.238
0.958

2.571
4.059

12N4-3B
CDI

Svetlo instrument table
Indikator dugog svetla 

Indikator brzine
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III. Delovi i funkcije vozila

Prekidač svetla

Instrument tabla

Gas

Sauh

Sirena

Prekidač migavca

Paljenje
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Prednji točak

Amortizer 

Prednje svetlo

Retrovizor
Zadnje svetlo i 

migavci

Amortizer
Menjač

Zadnji točak

Bočni naslon  
Broj motora (sa leve strane)
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Auspuh

Sedalo

Prekidač paljenja

Prednja ručna kočnica
Dopunsko sedalo

Zadnja kočnica 

Glavni naslonKurbla
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Broj
①

②

④

③

⑥

Naziv
Merač brzine

Opis
u km/h

Lijevi indikator svijetli kada je prekidač pokazivača smjera na 
lijevoj strani, a desni indikator svijetli kada je prekidač 

pokazivača smjera na desnoj strani

Svijeti kada je uključeno dugo svijetlo

Indikator
migavca

Indikator digog svjetla

Ler indikator

Merač goriva

Merač pređenog puta

Svetli kada je menjač u položaju praznog hoda 

Kada je strelica na F to znači da je 3,5 litara goriva u rezervoaru, 
a kada je u crvenom delu onda u rezervoaru su 0,7 litra, pa je 
potrebno nadopuniti. 
Nemojte prepuniti rezervoar.

Meri ukupnu pređenu kilometražu koju je vozilo prešlo..

①

③

④

②

⑤

⑤

⑥
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OFF

ON

LOCK

Položaj Funkcija

Gašenje mopeda 
(sva kola su isključena)

Start i vožnja 
(sva kola su uključena)

Zaključavanje 
upravljača

Bilješka

Кljuč se može 
izvaditi

Ključ nije moguće 
izvaditi iz brave

Ključ se može
izvaditi

FUNKCIJE

Brava 

OFF

Ručica slavine

ON

OFF

ON

LOCK

Dovod goriva

(1) Točenje goriva
Ukupni kapacitet rezervoara za gorivo je 3,5 l. Za motocikl
potreban je bezolovni benzin od 90 ili više oktana. Dok
sipate gorivo, poduprite vozilo sa otvorenom glavnim
naslonom zaključajte sedišta, podignite jastuk, otvorite
poklopac rezervoara i sipajte gorivo kroz otvor.
(2) Rad slavine za gorivo(ventil goriva na rezervoar).
ON: Sa ručkom slavine za gorivo do ovog

položaja, krug goriva je otvoren za dovod. 
OFF: Sa ručkom slavine za gorivo do ovaj

položaj, krug goriva je prekinut i nema napajanja.
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Pokretanje motora
Oprez: Pošto izduvni gasovi sadrže otrovni ugljen monoksid, nemojte pokretati motor na zatvorenom mestu ili 
skladištu.
(1) Postavite ključ za paljenje u položaj ON.
(2) Odredite neutralni položaj, s uključenim svjetlom.
(3) Odredite količinu goriva u rezervoaru.
(4) Postavite ručicu slavine za gorivo u položaj ON.

★Da bi ste pokrenuli hladan motor:

(1) Izvucite karburator.
(2) Okrenite ručicu gasa za 1/8 do 1/4 okretaja.
(3) Pokrenite motor sa električnim ili kick-start sistemom.
(4) Lagano okrenite ručicu gasa da povećate brzinu motora i zagrijete motor.
(5) Zatvorite poklopac karburatora kada se motor dovoljno zagrije.

Oprez:

(1) Motor se smije pokrenuti tek nakon uspostavljanja neutralnog položaja. U suprotnom će se dogoditi nesreća.
(2) Nepotreban rad u praznom hodu (posebno pri velikim brzinama) je štetan za motor.
Procedure zaustavljanja motora:
(1) Otpustite ručicu gasa da usporite motor.
(2) Okrenite u neutralno.
(3) Postavite ključ za paljenje u položaj OFF.
(4) Postavite ručicu slavine za gorivo (ventil rezervoara za gorivo) u položaj OFF.

Razrada motora
Prvih 1000 km vožnje je period razrade kada treba obratiti pažnju na sledeće stavke:

1. Strogo zabraniti utovar teške robe i penjanje po strmim putevima. Lagano ubrzajte. Ne vozite više od 50 km bez pauze.
2. Prije vožnje motor treba zagrijati 3-5 minuta kako bi pogonski dijelovi bili dovoljno podmazani.
3. Prvih 500 km je prvi korak kada maksimalna brzina ne može preći 40 km/h. Kasnijih 500km je drugi korak kada
maksimalna brzina ne može preći 55km/h.
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Dugme za električni start
Dugme za električni start se nalazi ispod prekidača farova. Motor se ne može pokrenuti pritiskom na ovo dugme 
osim ako prekidač za zaustavljanje u nuždi motora nije postavljen u položaj "ON", a motor u neutralnom položaju. 
Prilikom pokretanja motora, postavite prekidač u položaj "ON". U slučaju nužde, okrenite ga u položaj 
"ISKLJUČENO" da zaustavite motor direktno isključivanjem napajanja

Prekidači na desnom ručicom

Dugme za električno pokretanje

Vijak za podešavanje
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Prekidači na levom ručicom

① Prekidač svjetla

položaj, uključeno dugo svjetlo 

položaj, uključeno je oboreno svjetlo

② Prekidač migavca

← položaj LJEVO 

→ položaj DESNO

③ Sirena

Aktivira se pritiskom na taster

④ Sauh

okrenite ljevo da zatvorite sauh,

okrenite desno da otvorite sauh

Sirena

Prekidač svjetla

Prekidač 
migavca

Sauh
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Bijelješka: (N)-Ler (Neutralni stepen)

(1)-prva brzina
(2)-druga brzina 
(3)-treća brzina 
(4)-č etvrta brzina

N

1

2 3

4

N

1

2
3

4

Menjanje brzine unapred 

Menjanje brzine unazad

         Prilokom stajanja 

Menjanje brzine unapred 

Menjanje brzine unazad

Prilikom vožnje

Promena brzine
Postoje dva slučaja promjene brzina na motociklu.
Menjanje brzina dok stojite i menjanje brzina tokom vožnje.
Kada stoji, može se prebaciti iz četvrte brzine u
ler (sistem cirkulacijskog zupčanika). Tokom vožnje, četvrti stepen 
prenosa i prazan hod se mogu menjati samo pritiskom na pedalu 
menjača četiri puta
Gas se mora zatvoriti prije bilo kakvog vremena promjene stepena 
prijenosa. Zabranjeno je mijenjati brzinu prije potpunog uklanjanja 
gasa.

* Pedalu mjenjača morate koristiti na odgovarajući način.
* Zabranjeno je gaziti na pedalu mjenjača tokom vožnje kako bi se
spriječilo oštećenje kvačila prilikom naglih promjena brzina.

Oprez prilikom vožnje
1. Izbjegavajte nepotrebne trke motora i visoke obrtaje, kako biste
izbjegli oštećenje motora.
2. Izbjegavajte vožnju kada je kvačilo polu-odvojeno, inače će se
ploča kvačila brzo istrošiti.
3. Postavite brzinu na 1. poziciju tokom penjanja.
4. Kod vožnje posebno nizbrdo ili pri velikim brzinama, položaj
praznog hoda je zabranjen.
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Machine oil
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Rekuperacija motornog ulja
Motorno ulje igra veoma važnu ulogu u 
normalnom radu motora i iz tog razloga ga 
je potrebno provjeravati i periodično 
mjenjati svakih 800-1.000 km vožnje prema 
sljedećim procedurama:

Uklonite čep sa dna motora dok je hladan, 
da ispraznite svo staro ulje.

Očistite sito filtera za ulje i vratite ga na 
mjesto. Zatim nalijte 0,88L svježeg 
motornog ulja i pokrenite motor u praznom 
hodu 2-3 minute.

Ugasite motor na 1-2 minute i provjerite da 
li je nivo ulja između vrha i dna linije za 
mjerenje ulja.

Nemojte koristiti ulje drugačijeg ili nižeg 
kvaliteta od navedenog kako biste izbjegli 
kvar mašine.

KONTROLE, PODEŠAVANJA I ODRŽAVANJE

Mjerač ulja u motoru

Provjera motornog ulja
★ Prije svake vožnje, dok je moped na
ravnom terenu, provjerite nivo
motornog ulja između gornje i donje
linije mjerača.

★ Koristiti visokokvalitetno ulje za 4-
taktne motore, kao što je klasa SE ili
SF u API klasifikaciji, od SAE15W-40 u
viskoznosti koja će pomoći u
održavanju vijeka motora. Obratite
pažnju na tabelu kako biste odabrali
najprikladnije ulje prema radnim
uslovima.
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Čiščenje rezervoara za motorno ulje

(1) Ispustite svo motorno ulje koje je ušlo u mašinu iz rezervoara za ulje.
(2) Uklonite spojene dijelove.
(3) Očistite sve povezane dijelove.
(4) Dodajte potrebno ulje.

Zaustavni ventil
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0.6～0.7mmProvjerite svjećicu

Preporučena svjećica: NHSP LD A7RTC 

Provjera i zamjena svjećice:

(1) Očistite svjećicu okolo.
(2) Skinite poklopac svjećice i izvadite svjećicu iz kutije za
alat pomoću ključa.
(3) Provjerite je li elektroda neispravna ili je bočna elektroda
pregorjela. Molimo zamijenite svjećicu najčešće kada je
slomljena ili dielektrik ima pukotinu.
(4) Podesite razmak svjećica na 0,6-0,7 mm
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Filter zraka

Provera i čišćenje zračnog filtera

Uklonite filter za zrak i provjerite ima li kontaminacije.

Rastavljanje:
Otpustite zavrtanj za stezni prsten i rastavite filter za 
vazduh.

Čišćenje:
Operite filter u čistom ulju za pranje i obrišite ga suhom 
krpom.
Potopite ga u čisto mašinsko ulje, osušite i vratite na 
mesto.
Preporučeno ulje: 15W-40

Oprez:
Element filtera zraka koji se koristi mora biti dobro 
postavljen ili će motor apsorbirati prašinu i prljavštinu

Spriječite ulazak vode u filter prilikom pranja vozila

Filter se nikada ne smije čistiti benzinom ili bilo kojim 
drugim sredstvom sa niskom tačkom paljenja
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Vijak za podešavanje gasa u leruVijak za zaključavanje  Vijak za podešavanje

Podešavanje sajle gasa

Uvjerite se da vijak za podešavanje plinskog 
kabela i vijak za zaključavanje rade normalno.
Provjerite da li poluga gasa ima potreban 
slobodan pokret.
Potreban slobodan radni pokret: 2-6 mm. Ako nije, 
okrenite maticu za podešavanje da biste to 
učvrstili.

* Nakon podešavanja, pokrenite motor
i ponovo provjerite slobodno kretanje. Ponovite
postavku ako je potrebno sve dok ne bude po
vašem ukusu i potrebi.

Podešavanje karburatora

Koraci podešavanja brzine u praznom hodu (gas u ler)

1. Koristite glavno postolje za podupiranje motocikla.

2. Koristite zavrtanj za podešavanje brzine u praznom

hodu da podesite brzinu u praznom hodu. Potrebna 

brzina u praznom hodu: (1500 ± 150) o/min

Oprez:
Nemojte koristiti podešavanje brzine u praznom hodu da 
sakrijete druge kvarove karburatora. Kada se pojave 
nepravilnosti, vozač mora dozvoliti da karburator podesi 
serviser.
Podesite broj obrtaja u praznom hodu nakon 10 minuta 
zagrijavanja hladnog motora ili zaustavljanja vožnje.
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Provjerite i podesite u servisnom centru

Provjera zazora zračnog ventila
Buka će nastati zbog prevelikog zazora ventila za zrak. Međutim, ako je zazor premali ili ga nema, zatvaranje ventila će 
biti teško, što će dovesti do izgaranja ventila i pada izlaznog otvora. Stoga se otvor zračnog ventila mora periodično 
provjeravati.

Provjerite kočnice
Prednja kočnica motocikla je disk, a stražnja kočnica je bubanj. Kada je sila kočenja motocikla nedovoljna, provjerite 
stepen istrošenosti ploča ili pedala kočnice i obratite se najbližem servisu.

Provjera baterije
Prvo provjerite kontakte. U slučaju korozije, očistiti. U vertikalnom položaju provjerite da li je nivo elektrolita baterije 
između gornje i donje oznake. Ako je ispod dna, destilovana se dodaje u bateriju
vode. Baterija sadrži opasne materije! Budite oprezni ili se obratite najbližem servisnom centru.

Provjera osigurača
Postavite prekidač za paljenje u položaj "OFF". Za zamjenu treba koristiti osigurač od 10A. Otvoriti
jastuk sjedala, uklonite držač osigurača na strani baterije i zamijenite osigurače. Nemojte koristiti
nema osigurača iznad navedene vrijednosti. Ako novi osigurač ponovo pregori čim se postavi, to
znači da postoji problem s drugim električnim dijelovima. U tom slučaju kontaktirajte svoje najbliže
serviser

Obratite se svom serviseru ili posjetite servisni centar ako primijetite nešto od gore navedenog ili barem jednom 
godišnje.
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Pranje motocikla

Redovno čišćenje vozila može usporiti blijeđenje boje i olakšati provjeru oštećenja i curenja 
mašinskog ulja.
Pranje motocikla vodom pod prevelikim pritiskom može oštetiti neke njegove komponente. 
Stoga ne ispuštajte vodu pod prevelikim pritiskom direktno na sljedeće dijelove:

- Glavina motora
- Auspuha
- Spremnik za gorivo i donji jastuk
- Karburator
- Brava i prekidač za paljenje
- Satovi

Nakon prethodnog brisanja, vozilo treba oprati čistom vodom kako bi se uklonili prljavi ostaci 
kako bi se spriječila korozija. Plastične dijelove treba čistiti brisanjem krpom ili pjenom 
natopljenom neutralnim deterdžentom.

Nakon što se očišćeno vozilo osuši na zraku, podmažite lanac i pokrenite motor u praznom 
hodu nekoliko minuta.
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Skladištenje i održavanje 

Da bi se motocikl mogao duže čuvati, na primjer zimi, potrebno je poduzeti mjere zaštite od nepotrebnih 
oštećenja. Osim toga, potrebno je pravilno održavanje prije skladištenja iz straha da ćete ga zanemariti kada 
nastavite s vožnjom.

(1) Zamijenite motorno ulje i filter ulja
(2) Ispustite gorivo iz rezervoara za gorivo i karburatora i poprskajte rastvor protiv rđe u rezervoar za gorivo, a
zatim zatvorite rezervoar poklopcem.
Oprez:

Ako je vrijeme skladištenja duže od mjesec dana, vrlo je važno ispustiti gorivo iz karburatora kako bi se osiguralo 
njegovo normalno funkcioniranje. Upozorenje: Kako je gorivo zapaljivo, nemojte pušiti, paliti niti varničiti prilikom 
ispuštanja goriva.
(3) Izvadite svjećicu, napunite oko 15-20 ml čistog motornog ulja u cilindar, pokrenite motor nekoliko puta da se
rasporedi ravnomjerno ulje u cilindar i na kraju vratite svjećicu.
Pažnja:
Ključ za paljenje mora biti postavljen u položaj "OFF". Da biste zaštitili sistem paljenja od oštećenja, svjećicu treba
staviti na njegov poklopac i uzemljiti.

(4) Rastavite bateriju i stavite je na sjenovito, hladno i dobro provetreno mesto. Preporučuje se zamjena baterije
jednom mjesečno.
(5) Očistite vozilo. Nanesite ulje protiv rđe na dio koji je sklon hrđi.
(6) Po potrebi napumpajte gumu i podignite vozilo tako da se dva točka odvoje od tla.
(7) Stavite ćebe preko motocikla, parkirajte motocikl na sjenovitom, hladnom i suhom mjestu gdje je temperatura
stabilna. Ne parkirajte vozilo na suncu. Ako imate garažu, parkirajte vozilo u njoj.
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Sistem goriva
Filter goriva
Poluga gasa

Sauh
Filter zraka
Svjećica

Zazor ventila
Zazor ventila

Motorno ulje
Sistem podmazivanja

Zatezanje lanca
Karburator

Lanac
Baterija

Prednje kočnice
Zadnje kočnice

Crijevo glicerina
Tank za glicerin

Glicerin
Prednje kočnice

Prekidač stop svjetla
Svjetla
Kvačilo

Bočni naslon
Suspenzija

Vijci i stezaljke
Točkovi

Ležaj upravljača

Komponente

Interval

*
*
*
*

*

*
*

* *
* *
* *
* *
*
*

*
*

* *
* *

Kilometraža

R-godišnje
R-godišnje

Mjesečno

R-na 4 godine

R-na 2 godine

I

1000km 4000km 8000km 12000km

I
C
I
I

I
I
I

A
I

I、L
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

I
C
I
I
C
I
I
I

A
I

I、L
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

I
C
I
I
C
I
I
I

C
A
I

I、L
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

C
I

Note 1
I
I
I

A
I

I、L
I

I

I

I
I
I
I

I
I
I
I

Zamenite svaki:  300km、600km、1000km、2000km

Zamenite jednom na 2 godine

C

važi i za disk kočnice

Primjedba

Tabela održavanja

A-podešavanje C-čišćenje R-zamjena T-zatezanje L-podmazivanje
I-Provjerite, očistite, podmažite, prilagodite ili zamijenite ako je potrebno

*: Održavanje može izvršiti korisnik pod nadzorom servisera
 **: Održavanje mora izvršiti ovlašćeni serviser
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VI.Šema električne instalacije
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