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Ευχαριστούμε για την προτίμησή σας στην ΚΥΜCO.
Για να απολαύσετε ασφαλή και άνετη οδήγηση, διαβάστε προσεκτικά αυτό το έντυπο 
πριν από την χρήση της μοτοσικλέτας.
Η ασφάλειά σας δεν εξαρτάται μόνο από τη δικιά σας εγρήγορση και την εξοικείωση 
με τη μοτοσικλέτα, αλλά και από την καλή της μηχανική της κατάσταση.
Για το λόγο αυτό ο έλεγχος πριν από την οδήγηση και η περιοδική συντήρηση της 
μοτοσικλέτας είναι απαραίτητη. Η ποιότητα κάθε σκούτερ ή μοτοσικλέτας KYMCO 
είναι εγγυημένη.

Σηµείωση:  
1. Οι πληροφορίες και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο  παρόν έντυπο είναι 
ενδεικτικά και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση από τον κατασκευαστή.
2. Οταν ξεκινάτε τον κινητήρα η μπαταρία θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη για διευ-
κόλυνση της εκκίνησης και για την αύξηση της απόδοσης του κινητήρα.

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Για να διαβάσετε τον αριθμό πλαισίου παρακαλώ δείτε την 
φωτογραφία. Ο αριθμός  πλαισίου είναι γραμμένος και στην 
εγγύηση. Παρακαλούμε σημειώστε τον αριθμό πλαισίου στο 
καθορισμένο σημείο παρακάτω

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ: 
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 ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Ο αριθμός κινητήρα είναι αποτυπωμένος  στο αριστερό μέρος 
του κινητήρα. Σημειώστε τον αριθμό κινητήρα στο καθορισμένο 
σημείο παρακάτω. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ:

 

ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ

Ο αριθμός κλειδιού θα σας χρειαστεί σε περίπτωση που παραγ-
γείλετε καινούργιο κλειδί.  Παρακαλούμε σημειώστε  τον 
αριθμό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ:
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 1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ Ο∆ΗΓΗΣΗ

ΡΟΥΧΑ
(1) Φοράτε κράνος και έχετέ το δεμένο σφιχτά 
(2) Μη φοράτε ρούχα που εμποδίζουν την οδήγηση. Φαρδιά μανίκια 
μπορούν να μπλεχτούν στις μανέτες ή φαρδιά μπατζάκια στην αλυσίδα.
(3) Φοράτε παπούτσια με χαμηλό τακούνι
(4) Κρατάτε το τιμόνι και με τα δυο χέρια. Είναι επικίνδυνη η οδήγηση 
με ένα χέρι.

ΠΡΟΣΟΧΗ
� Κατά την οδήγηση ή όταν σβήνετε τον κινητήρα, η θερμοκρασία του 
καθώς και η θερμοκρασία της εξάτμισης είναι πολύ υψηλές. Μη τα αγγί-
ζετε.
� Αποφύγετε να παρκάρετε κοντά σε ξερά χόρτα ή ευλεκτα υλικά για να 
αποφύγετε τον κίνδυνο φωτιάς.
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ΤΡΟΠΟΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ
� Ασφάλεια των δικύκλων επηρεάζεται από τη θέση οδήγησης. Ο 
αναβάτης θα πρέπει να κάθεται στο κέντρο της σέλας. Εάν ο ανα-
βάτης κάθεται στο πίσω μέρος της σέλας, τότε μειώνεται η φόρτιση 
του εμπρος τροχού. Σαν αποτέλεσμα το τιμόνι γίνεται ελαφρύ και 
πιθανόν να προκαλέσει κίνδυνο στον αναβάτη.
� Οταν στρίβετε είναι ευκολότερο να μετατοπίζετε το σώμα σας 
ελαφρά προς το εσωτερικό της στροφής. Η μοτοσικλέτα θα χάσει 
την ισορροπία της εάν ο αναβάτης δεν γύρει το σώμα του στο εσω-
τερικό της στροφής.
� Οταν οδηγείτε σε χαλασμένο ή ανώμαλο δρόμο, χαμηλώστε ταχύ-
τητα και κρατάτε το τιμόνι γερά.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
� Κρατήστε ικανοποιητικό χώρο ώστε να μπορείτε να οδηγήσετε την 
μοτοσικλέτα σωστά.
� Η αίσθηση του τιμονιού αλλάζει όταν η μοτοσικλέτα είναι φορ-
τωμένη. Υπερβολικό φόρτωμα μπορεί να προκαλέσει δίπλωμα του 
τιμονιού.

(1) To μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος για την σχάρα είναι 3 κιλά.
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΩΝ

(1) Διακόπτης φλας / αλλαγή δέσμης φώτων/ 
σινιάλο φώτων/ διακόπτης κόρνας 
(2) Εμπρόσθιο φανάρι
(3) Κεντρικός διακόπτης 
(4) Εμπρόσθιο αριστ. φλας
(5) Λεβιές ταχυτήτων
(6) Τάπα τεπόζιτου καυσίμου
(7) Οπίσθιο φανάρι
(8) Οπίσθιο αριστερό φλας
(9) Κλειδαριά κράνους
(10) Πλαινό σταντ
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(1) Οπίσθιο φανάρι  
(2) Οπίσθιο δεξίο φλάς 
(3) Εξάτμιση
(4) Λεβγιές οπίσθιου φρένου
(5) Διακόπτης φώτων/μίζας
(6) Τεπόζιτο βενζίνης
(7) Εμπρόσθιο δεξί φλας
(8) Παράθυρο ελέγχου στάθμης λαδιού
(9) Αριθμός πλαισίου
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∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ / ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ
(1) ΟΝ : Σ�αυτή τη θέση μπορεί να ξεκινήσει ο κινητήρας και το κλειδί δεν 
μπορεί να βγει.
(2) ΟFF : Σ�αυτή τη θέση ο κινητήρας σταματά και το κλειδί μπορεί να βγεί.
(3) LOCK: Σ�αυτή τη θέση το τιμόνι κλειδώνει και το κλειδί μπορεί να βγεί.
Στρίψτε το τιμόνι τελείως αριστερά και στρίψτε το κλειδί δεξιά στη θέση 
�LOCK�. 

� Τρόπος κλειδώµατος�
(1) LOCK: Σ�αυτή τη θέση το τιμόνι κλειδώνει και το κλειδί μπορεί να βγει.
Στρίψτε το τιμόνι τελείως αριστερά και στρίψτε το κλειδί δεξιά στη θέση 
�LOCK�
(2) UNLOCK: Στρίψτε το κλειδί αριστερά και η κλειδαριά ελευθερώνεται 
αυτόματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ 
� Αφού κλειδώσετε το τιμόνι, στρίψτε ελαφρά για να βεβαιωθήτε ότι είναι κλει-
δωμένο.
� Μην στρέφετε το κλειδί στη θέση �OFF� κατά την οδήγηση, διότι μπορεί να 
προκληθεί ατύχημα καθώς το ηλεκτρικό σύστημα της μοτοσικλέτας δεν λει-
τουργεί.
� Μην παρκάρετε την μοτοσικλέτα σε μέρος οπου εμποδίζει την κίνηση

 3. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
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ΜΙΖΑ
� Για να ξεκινήσετε τον κινητήρα, στρίψτε το διακόπτη στη 
θέση �ΟΝ� και πιέστε το κουμπί της μίζας προσέχοντας να έχετε 
νεκρά ταχύτητα στο κιβώτιο ταχυτήτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ
� Να ξεκλειδώνετε το τιμόνι πριν από την εκκίνηση του κινη-
τήρα.
� Οταν ο κινητήρας είναι σε λειτουργία μή πιέζετε το κουμπί της 
μίζας για να αποφύγετε ζημιά του κινητήρα.
� Σβήνετε τα φώτα και τα φλας πριν τη χρήση της μίζας.
� Ελευθερώστε το κουμπί της μίζας αμέσως μετά τιν εκκίνηση 
του κινητήρα.

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΩΝ
      Σ� αυτή τη θέση τα φώτα της μοτοσικλέτας και του πίνακα 
οργάνων είναι σβηστά.
      Σ� αυτή τη θέση τα φώτα του πίνακα οργάνων και τα μικρά 
φώτα της μοτοσικλέτας θα ανάψουν.
     Σ� αυτή τη θέση ανάβουν τα φώτα του πίνακα οργάνων και 
τα μεσαία φώτα της μοτοσικλέτας.
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∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ STOP ΚΙΝΗΤΗΡΑ
� Ο κινητήρας σταματά σ� αυτή τη θέση και δεν μπορεί να ξεκινήσει 
ακόμη και εάν ο κεντρικός διακόπτης είναι στη θέση �ON�.
� Ο κινητήρας μπορεί να ξεκινήσει αλλα ο κεντρικός διακόπτης 
πρέπει να είναι στη θέση �ON�.

ΠΡΟΣΟΧΗ
� Ο διακόπτης του STOP πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για σύντομες 
στάσεις.
� Όταν σταθμεύετε για μεγαλύτερο διάστημα, θα πρέπει να γυρίζετε 
τον κεντρικό διακόπτη στη θέση �OFF� ώστε να αποφύγετε άδειασμα 
της μπαταρίας.

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΙΝΙΑΛΟΥ ΦΩΤΩΝ
 Όταν γίνεται προσπέραση και εφόσον έρχονται αυτοκίνητα απο την 
αντίθετη κατεύθυνση, πιέστε και ελευθερώστε τον διακόπτη του σινιά-
λου φωτών καθώς, αυτό αναβοσβήσει και θα προειδοποιήσει τα ερχό-
μενα οχήματα.
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∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ∆ΕΣΜΗΣ ΦΩΤΩΝ
Σ΄αυτή τη θέση ανάβουν τα μεγάλα φώτα
Σ� αυτή τη θέση ανάβουν τα μεσαία φώτα

Χρησιμοποιήστε τα μεσαία φώτα όταν οδηγείτε στην πόλη ή όταν  πλησιάζουν άλλα 
οχήματα από την αντίθετη κατεύθυνση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
� Οταν χρησιμοποιείτε τα μεγάλα φώτα, ανάβει το ενδεικτικό λαμπάκι στον πίνακα 
οργάνων.

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΛΑΣ
� (1) Για να στρίψετε δεξιά (2) Για να στρίψετε αριστερά (3) πιέστε το διακόπτη του 
φλας για να σβήσουν 
� Τα φλας και δεν λειτουργούν όταν ο κεντρικός διακόπτης είναι στη θέση �OFF�.

ΠΡΟΣΟΧΗ
� Το φλας δε σβήνει αυτόματα. Για το λόγο αυτό να το σβήνετε αφού στρίψετε. Σε δια-
φορετική περίπτωση μπορεί να προκληθεί ατύχημα.

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΡΝΑΣ
� Οταν ο κεντρικός διακόπτης είναι στη θέση �ΟΝ�, πιέστε το διακόπτη της κόρνας (4) 
και η κόρνα θα ακουστεί 
� Η κόρνα δεν λειτουργεί όταν ο κεντρικός διακόπτης είναι στη θέση �OFF�.

1
2

1 2
3

4
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ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
Ανοίξτε την πίσω σέλα με το κλειδί του κεντρικού διακόπτη
� Τα εργαλεία βρίσκονται στην εργαλειοθήκη που φαίνεται στη 
φωτογραφία.
� Μπορείτε να τοποθετήσετε και άλλα αντικείμενα στη θήκη αυτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ
� Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος για τη θήκη αυτή είναι 1,5 Κιλά.

ΑΓΚΙΣΤΡΟ (ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑ) ΚΡΑΝΟΥΣ
� Βάλτε το κλειδί και στρέψτε το αριστερά. Τοποθετήστε 
τότε τον ιμάντα του κράνους στην κλειδαριά και πιέστε 
τον πύρο για να κλειδώσει.
� Όταν οδηγείτε, να φοράτε το κράνος και να μην το 
έχετε κλειδωμένο σ� αυτή την κλειδαριά, καθώς μπορεί 
να προκαλέσει γδαρσίματα στα βαμένα μέρη της μοτο-
συκλέτας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ
(1-4) ΤΑΧΥΜΕΤΡΟ: Δείχνει την ταχύτητα σε χιλιόμετρα ή μίλια ανά 
ώρα.
(2) ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: Χρησιμοποιείται για την ρύθμιση της ώρας 
και του οδόμετρου
(3) ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ: Δείχνει το απόθεμα που υπάρχει στο ρεζερ-
βουάρ. Οταν ο δείκτης βρίσκεται στην κόκκινη περιοχή, τότε υπάρχει ανε-
παρκής ποσότητα βενζίνης. Γεμίστε με αμόλυβδη βενζίνη το τεπόζιτο το 
συντομότερο.
(5) ΡΟΛΟΙ: Δείχνει την ώρα.
(6) ΟΛΙΚΟΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗΣ: Δείχνει την συνολική απόσταση που 
έχετε διανύσει σε χιλιόμετρα.
(7) ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ: Δείχνει τις στροφές του κινητήρα ανά λεπτό (RPM). 
Η κόκκινη περιοχή, θυμίζει το όριο των στροφών του κινητήρα ώστε να 
αποφύγετε ζημιά του.
Όταν δεν βρίσκεστε σε κίνηση, μην ανεβάζετε τις στροφές ψηλά ώστε να 
προστατέψετε τη μακροζωία του κινητήρα.
(8) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΠΛΑΓΙΟΥ ΣΤΑΝΤ: Ανάβει όταν το πλάγιο 
στάντ είναι κατεβασμένο
(9) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΝΕΚΡΑΣ: Όταν στο κιβώτιο ταχυτήτων δεν 
υπάρχει ταχύτητα, ανάβει ο δείκτης αυτός.
(10-11) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΦΛΑΣ: Οταν λειτουργούν τα φλας, η 
λυχνία αυτή αναβοσβήνει.
(12) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΩΤΩΝ: Ανάβει όταν ανά-
ψουν τα μεγάλα φώτα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ                                                           

Ο Πίνακας συµπεριλαµβάνει τα παρακάτω:                                                            
1. Ταχύμετρο
2. Χιλιομετρητης/Ημερήσιος Χιλιομετρητης/ Δείκτης 
αλλαγής λαδιού. 
3.Μετρητής καυσίμου
4. Ψηφιακό ρολόι

 Αρχική ένδειξη: όταν ο κεντρικός διακόπτης είναι στην 
ένδειξη ΟΝ, θα ανάψουνε προσωρινά όλες οι ενδείξεις 
στον πίνακα ώστε να βεβαιωθείτε  ότι ο πίνακας υγρών 
κρυστάλλων λειτουργεί κανονικά. 

Ταχύμετρο:  Δείχνει την ταχύτητα οδήγησης της μοτο-
σικλέτας. Πιέστε συνεχόμενα το κουμπί με την ένδειξη  
MODE  για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να 
διαλέξετε ένδειξη σε χιλιόμετρα ανά ώρα Km/h η μιλια 
ανά ώρα Mp/h 
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ΟΛΙΚΟΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗΣ/ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗΣ/ 
∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΑ∆ΙΟΥ

Πιέστε συνεχόμενα το κουμπί με την ένδειξη  MODE  για περισ-
σότερο από 2 δευτερόλεπτα για να διαλέξετε ένδειξη Km/h ή 
Mph για το ταχύμετρο  και μίλια ή χιλιόμετρα  για ολικό χιλιο-
μετρητή/ημερήσιο χιλιομετρητή και δείκτη αλλαγής λαδιού.   

Για να επιλέξετε τον ολικό χιλιομετρητη/ημερήσιο χιλιομε-
τρητη/δείκτη αλλαγής λαδιού  πιεστέ συνεχόμενα για παρα-
πάνω από 2 δευτερόλεπτα το κουμπί με την ένδειξη ADJ.  

Mph

kmh
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Για να μηδενίσετε τον ημερήσιο χιλιομετρητή:
1.  Πιέστε συνεχόμενα το κουμπί με την ένδειξη ADJ για περισσότερο από 

2 δευτερόλεπτα για να εμφανιστεί η ένδειξη TRIP

2.   Πιέστε ταυτόχρονα και συνεχόμενα τα κουμπιά με την ένδειξη  MODE  
και ADJ μέχρι να μηδενιστεί ο ημερήσιος χιλιομετρητης.

 
Για να μηδενίσετε τον δείκτη αλλαγής λαδιού:
1.  Πιέστε συνεχόμενα για πάνω από 2 δευτερόλεπτα το κουμπί με την 
ένδειξη ADJ για να επιλέξετε τον δείκτη αλλαγής λαδιού. 

2.  Πιεστέ ταυτόχρονα και συνεχόμενα τα κουμπιά με την ένδειξη MODE 
και ADJ μέχρι να μηδενιστεί ο δείκτης αλλαγής λαδιού.
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Δείκτης Καυσίμου

Ο δείκτης καυσίμου δείχνει κατά προσέγγιση την διαθέσιμη 
ποσότητα καυσίμου. Η κανονική λειτουργική ποσότητα 
καυσίμου βρίσκετε μεταξύ των περιοχών με την ένδειξη Ε και 
F. Όταν η περιοχή με την ένδειξη Ε αναβοσβήνει σημαίνει ότι 
το καύσιμο τελειώνει και πρέπει να συμπληρώσετε άμεσα. 

Ψηφιακό ρολόι

Δείχνει την ώρα (ώρες και λεπτά) εφόσον ο κεντρικός διακόπτης 
βρίσκετε στην ένδειξη ΟΝ.
 Για να ρυθμίσετε την ώρα:

  1. Ανοίξετε τον κεντρικό διακόπτη
  2. Πιέστε συνεχόμενα το κουμπί με την ένδειξη ADJ για πάνω 
από 2 δευτερόλεπτα για να επιλέξετε την ένδειξη ODO.

Σημείωση: Το ψηφιακό ρολόι μπορεί να ρυθμιστεί μόνο 
στην ένδειξη ODO mode. Ποτέ μην επιλέγετε το ημερήσιο 
χιλιομετρητη η τον δείκτη αλλαγής λαδιού όταν θέλετε να 
ρυθμίσετε το ψηφιακό ρολόι.

 3.  Πιέστε ταυτόχρονα και συνεχόμενα τα κουμπιά με τις 
ένδειξης  MODE και ADJ  για πάνω από 2 δευτερόλεπτα. 
Η ένδειξη της ώρας θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει.
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4.  Για να ρυθμίσετε την ώρα, πιέστε το κουμπί με την 
ένδειξη  ADJ  μέχρι να φτάσει στην σωστή ώρα. 

5.  Πιέστε το κουμπί με την ένδειξη MODE. Η ένδειξη 
των λεπτών θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει.  
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6.  Για να ρυθμίσετε τα λεπτά πιέστε το κουμπί με την ένδειξη ADJ  
μέχρι να φτάσει στα επιθυμητά λεπτά. 

 
7.  Για να τερματιστεί η ρύθμιση της ώρας πιέστε ταυτόχρονα και 
συνεχόμενα και τα δυο κουμπιά με τις ενδείξεις MODE και 
ADJ.  Η ένδειξη θα σταματήσει να αναβοσβήνει αυτόματα.
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ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
� Συνηθείστε να ελέγχετε τη μοτοσικλέτα πριν από την οδήγηση της ώστε να 
προλαμβάνετε ζημιές ή ατυχήματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
� Ελέγξτε και συντηρήστε την καινούργια σας μοτοσικλετα μετά από τα πρώτα 
300km.
� Οδηγίες συντήρησης αναφέρονται στον πίνακα περιοδικής συντήρησης που 
υπάρχει στις τελευταίες σελίδες αυτού του βιβλίου.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΑ∆ΙΟΥ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
� Τοποθετήστε τη μοτοσικλέτα σε όρθια θέση. Ελέγξτε από το ειδικό παραθυ-
ράκι, εάν η στάθμη του λαδιού βρίσκεται ανάμεσα στο κατώτερο και ανώτερο 
σημείο.
� Εάν η στάθμη του λαδιού είναι κοντά στο κατώτερο σημείο συμπληρώστε λάδι 
μέχρι το ανώτερο σημείο του δείκτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ
� Η θερμοκρασία του κινητήρα και της εξάτμισης είναι πολύ υψηλές. Οταν ελέγ-
χετε τη στάθμη του λαδιού προσέξτε ώστε να αποφύγετε την επαφή με αυτά.
� Χρησιμοποιώντας τη μοτοσικλέτα όταν η στάθμη του λαδιού είναι χαμηλή θα 
προκληθεί ζημιά στον κινητήρα.

 4.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΗΣΗ
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΡΕΝΟΥ
� Οδηγήστε τη μοτοσικλέτα με χαμηλή ταχύτητα σε στεγνό δρόμο και 
φρενάρετε διαδοχικά με το μπροστινό και το πίσω φρένο για να ελέγ-
ξετε την απόδοσή τους.
� Το πεντάλ του φρένου θα πρέπει να έχει σωστό ελεύθερο διάστημα.
� Ελεύθερο διάστημα είναι η αρχική θέση του πεντάλ του φρένου μέχρι 
τη θέση στην οποία ενεργεί πλήρως το φρένο.
� Το �ελεύθερο διάστημα� αυτό θα πρέπει να είναι 1-2 εκατοστά για το 
μπροστινό φρένο και 2-3 εκατοστά για το πίσω φρένο.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΕΣΗΣ
� Ελέγξτε εάν η πίεση των ελαστικών είναι κανονική όταν τα ελαστικά 
είναι σε επαφή με το δρόμο.
� Εάν υπάρχει πρόβλημα, ελέγξτε την πίεση με μανόμετρο
� Ελέγχετε την πίεση των ελαστικών όταν είναι σε κανονική θερμοκρα-
σία.
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2. ΚΟΨΙΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ
� Ελέγξτε την περιοχή επαφής των ελαστικών με το δρόμο για κοψίματα ή άλλες 
ζημιές.

3. ΦΘΟΡΕΣ
� Ελέγξτε το πέλμα των ελαστικών για μη φυσιολογικές φθορές.

4. ΞΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
� Ελέγξτε το πέλμα των ελαστικών για ξένα αντικείμενα που τυχόν πάτησαν και 
εισήλθαν σε αυτά.

5. ΒΑΘΟΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ
� Εάν το πέλμα των ελαστικών έχει φθαρεί μέχρι το δείκτη φθοράς τους, τότε θα 
πρέπει να τα αλλάξετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Με φυσιολογική πίεση στα ελαστικά καθώς και ζημιές στο πέλμα τους, μπορούν να 
προκαλέσουν αστάθεια στο τιμόνι ή κλατάρισμα.
Eάν το λάστιχο έχει κοψίματα ή φθορές αλλάξτε το με καινούργιο λάστιχο

Εµπρόσθιος τροχός 1,6/1,75 kg/cm2

Οπίσθιος τροχός 1,9/2,1 kg/cm2

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΙΕΣΗ (µε 1 ή 2 αναβάτες)
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ / ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΣ
� Ελέγξτε εάν το καύσιμο είναι αρκετό 
�  Εάν ο δείκτης της βενζίνης αναβοσβήνει, γεμίστε με αμόλυβδη βενζίνη το 
συντομότερο

 �ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΣ�
1. Σβήστε τον κινητήρα και γυρίστε το διακόπτη στη θέση �OFF�
2. Ανοίξτε το προστατευτικό καπάκι της κλειδαριάς που υπάρχει στην τάπα της 
βενζίνης. Τοποθετήστε το κλειδί και στρέψτε το αριστερόστροφα για να ανοίξετε 
την τάπα.
3. Για να κλείσετε την τάπα, ευθυγραμμίστε τις προεξοχές της τάπας, με τις εσοχές 
που υπάρχουν στο στόμιο του τεπόζιτου της βενζίνης.
4. Κατόπιν πιέστε προς τα κάτω την τάπα για να κουμπώσει στη θέση της.
(1) Ξεκλείδωμα τάπας
(2) Κλείδωμα τάπας

ΠΡΟΣΟΧΗ
� Θα πρέπει οπωσδήποτε να σβήσετε τον κινητήρα για τον ανεφοδιασμό
� Η βενζίνη δεν θα πρέπει να υπερβεί το όριο που υπάρχει στο τεπόζιτο διότι θα 
χυθεί έξω.
� Μην βάζετε διάφορα πρόσθετα στη βενζίνη διότι μπορεί να προκαλέσουν ζημιά 
στον κινητήρα.
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ
� Ελέγξτε οπτικά για ζημιές 
� Πιέστε το μπροστινό φρένο και μετακινήστε πάνω 
κάτω το τιμόνι για να διαπιστώσετε εάν ακούγονται 
μη φυσιολογικοί θόρυβοι
� Μετακινήστε το τιμόνι δεξιά-αριστερά και πάνω-
κάτω για να δείτε εάν υπάρχουν χαλαρωμένα εξαρ-
τήματα.
� Ελέγξτε εάν το τιμόνι στρίβει χωρίς εμπόδια
� Εάν διαπιστώσετε κάποια ανωμαλία, τότε επισκε-
φθείτε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο για έλεγχο.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΡΙΒΗΣ ΦΡΕΝΩΝ

� Για τα τακάκια των φρένων ελέγξτε εάν έχουν 
φθαρεί μέχρι τα το βάθος των αυλακιών φθοράς, 
οπότε θα πρέπει να αντικατασταθούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα τακάκια φθείρονται πιο γρήγορα έαν πατάτε 
ελαφρά τα φρένα κατά την οδήγηση
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ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΟΡΝΑΣ / ΦΩΤΩΝ 
� Γυρίστε το διακόπτη στη θέση �ΟΝ� και πιέστε την κόρνα για να ελέγ-
ξετε εάν λειτουργεί.
� Ξεκινήστε τον κινητήρα και ανάψτε τα φώτα ελέγχοντας εάν ανάβουν.
� Πατήστε διαδοχικά το εμπρός και το πίσω φρένο και ελέγξτε εάν ανάβουν 
τα φώτα του φρένου
� Ελέγξτε εάν ανάβουν τα φλας και εάν ηχεί ο βομβητής τους
� Ελέγξτε επίσης τα κρύσταλλα των φαναριών και των φλας εάν είναι 
καθαρά ή εάν έχουν σπασίματα.
(1) Φανάρι (3) φλας (2) οπίσθιο φανάρι/φως φρένου (4) κουμπί κόρνας

ΠΡΟΣΟΧΗ
Αντικαταστήστε τα σπασμένα φανάρια με καινούργια ώστε να αποφύγετε 
κίνδυνο ατυχήματος λόγω έλλειψης φώτων.
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ
� Η αλυσίδα θα πρέπει να έχει παίξιμο 1-2 εκατοστά πάνω-κάτω στο σημείο ανά-
μεσα στα 2 γρανάζια
� Για τη ρύθμιση χαλαρώστε το παξιμάδι του πίσω τροχού (1) και ρυθμίστε το παξι-
μάδι ρύθμισης (2) μέχρι να έχετε το επιθυμητό παίξιμο της αλυσίδας.
Η διαδικασία θα πρέπει να γίνει και από τις 2 πλευρές του ψαλιδιού μέχρι να ευθυ-
γραμμιστούν οι εγκοπές που υπάρχουν στο ρυθμιστή και στις δυο πλευρές. Κατόπιν 
σφίξτε το παξιμάδι του άξονα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
� Κατά τη ρύθμιση αυτή ο τροχός θα μετακινηθεί προς τα πίσω οπότε θα πρέπει να 
ρυθμίσετε και το ελεύθερο διάστημα του πίσω φρένου.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ
� Ρυθμίστε το ελεύθερο διάστημα της μανέτας του συμπλέκτη. Το ελεύθερο διά-
στημα θα πρέπει να είναι 0,5-1,00 εκατοστά. Ελέγξτε εάν ο συμπλέκτης λειτουργεί 
κανονικά. 
Εάν χρειάζεται ρύθμιση, γυρίστε το παξιμάδι ρύθμισης (adjusting nut) αφού χαλα-
ρώσετε το παξιμάδι συγκράτισης (lock nut).

ΠΡΟΣΟΧΗ
� Εάν το ελεύθερο διάστημα της μανέτας του συμπλέκτη είναι πολύ μικρό ή πολύ 
μεγάλο, τότε οι δίσκοι του συμπλέκτη φθείρονται εύκολα.
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ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ
� Ελέγξτε τη λειτουργία των αναρτήσεων εμπρός και πίσω πιέζοντας το 
τιμόνι και τη σέλλα προς τα κάτω αρκετές φορές.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΦΡΕΝΩΝ
� Πιέστε δυνατά το εμπρός και το πίσω φρένο και προσπαθήστε να μετακι-
νήσετε τη μοτοσικλέτα για να δείτε εάν το φρενάρισμα είναι καλό.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΩΝ
� Καθιστε στο κάθισμα και ελέγξτε εάν η ορατότητα από τους καθρέφτες 
είναι καλή.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
� Ελέγξτε εάν η πινακίδα κυκλοφορίας είναι καθαρή και ευανάγνωστη.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ
� Διαπιστώστε εάν έχουν διορθωθεί βλάβες που είχαν εντοπισθεί παλαιό-
τερα.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ
� Ελέγξτε οπτικά εάν όλα τα σημεία της μοτοσικλέτας που χρειάζονται 
λίπανση έχουν λιπανθεί.
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5. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

� Ξεκλειδώστε το τιμόνι 
� Ανασηκώστε το στάντ
� Γυρίστε το κλειδί του κεντρικού διακόπτη στη θέση �ΟΝ� 
   
ΠΡΟΣΟΧΗ
� Ελέγξτε εάν υπάρχει αρκετη βενζίνη και τη στάθμη του λαδιού πριν ξεκι-
νήσετε τον κινητήρα

� Ο κινητήρας πρέπει να ξεκινά όταν στο κιβώτιο υπάρχει η νεκρά 
Οταν ο διακόπτης είναι στη θέση �ΟΝ� η ένδειξη της νεκράς πρέπει να 
ανάβει στον πίνακα των οργάνων.

ΠΡΟΣΟΧΗ
� Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη ταχύτητα για την οδήγηση.
� Οταν αλλάζετε ταχύτητα θα πρέπει να κλείνετε το γκάζι πριν από την 
αλλαγή
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� Πιέστε τη μίζα χωρίς να γυρίσετε καθόλου το γκάζι
� Εάν ο κινητήρας δεν ανάψει όταν πιέζετε για 3-4 δευτερόλεπτα τη μίζα, γυρίστε 
το γκάζι κατά 1/8~1/4 για να διευκολύνετε την εκκίνηση.
� Για να αποφύγετε άδειασμα της μπαταρίας, μή πιέζετε τη μίζα νυνεχόμενα για 
πάνω από 5 δευτερόλεπτα.
� Εάν ο κινητήρας δεν ξεκινά στα 5 δευτερόλεπτα που πιέζετε τη μίζα, τότε αφήστε 
να περάσουν 5 δευτερόλεπτα πριν την ξαναπατήσετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ
� Μη πιέζετε τη μίζα όταν ο κινητήρας είναι σε λειτουργία
� Όταν ανάψει ο κινητήρας, περιμένετε μέχρι να ζεσταθεί και οι 
στροφές του σταθεροποιηθούν
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 6. Ο∆ΗΓΗΣΗ

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
� Ξεκινήστε τον κινητήρα με τον τρόπο που αναφέρεται στην παράγραφο 5

ΠΡΟΣΟΧΗ
� Απομακρύνετε το δάχτυλο από την μίζα μόλις ο κινητήρας ξεκινήσει.

� Ο κινητήρας πρέπει να παραμένει στη νεκρά πριν απο την εκκίνηση
� Σιγουρευτείτε οτι το γκάζι είναι κλειστό πριν ανηκώσετε το στάντ.
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ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ
� Ανεβείτε στην μοτοσικλέτα από την αριστερή πλευρά και στηριχθείτε 
στο αριστερό πόδι

ΠΡΟΣΟΧΗ
� Ο αναβάτης θα πρέπει να φορά πάντα κράνος, γάντια και προστατευ-
τικά γυαλιά εάν χρησιμοποιεί κράνος ανοιχτού τύπου.
� Μη φοράτε ρούχα που εμποδίζουν την οδήγηση.

ΞΕΚΙΝΗΜΑ
� Τραβήξτε τελείως το λεβγιέ του συμπλέκτη και πατήστε πρός τα 
εμπρός το πεντάλ ταχυτήτων βάζοντας την 1η ταχύτητα στο κιβώτιο 
ταχυτήτων.
� Ανοίξτε απαλά το γκάζι αφήνοντας συγχρόνως το λεβγίε του συμπλέ-
κτη και η μοτοσικλέτα θα κινηθεί προς τα εμπρός.

ΠΡΟΣΟΧΗ
� Οταν αλλάζετε ταχύτητα το γκάζι θα πρέπει να κλείνει.
Τότε τραβάτε τελείως το λεβγιέ του συμπλέκτη και ανασηκώνετε το 
πεντάλ ταχυτήτων για αλλαγή ταχύτητας. Κατόπιν αφήνετε το λεβγιέ 
του συμπλέκτη και ανοίγετε το γκάζι.
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 7. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΗΣΗ

ΣΩΣΤΗ Ο∆ΗΓΗΣΗ
� Πριν ξεκινήσετε ανάψτε το φλας και ελέγξτε πίσω εάν έρχονται άλλα 
οχήματα.
� Μην οδηγείτε ανάμεσα σε αυτοκίνητα και πάντα κρατάτε τη δεξιά 
πλευρά του δρόμου.

ΠΡΟΣΟΧΗ
� Κανονική οδήγηση θα επιμηκύνει τη ζωή του κινητήρα. Τα υλικά 
τριβής του συμπλέκτη φθείρονται πιο γρήγορα όταν οδηγείτε συχνά με 
πολύ χαμηλή ταχύτητα.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
� Η ταχύτητα ρυθμίζεται από το γκάζι
(1) Γυρνώντας το γκάζι προς αυτή την κατεύθυνση η μοτοσικλέτα επι-
ταγχύνει
Σε ανηφορικούς δρόμους ανοίξτε το γκάζι σταδιακά για να αυξηθεί η 
ιπποδύναμη.
(2) Επαναφέροντας το γκάζι, η ταχύτητα μειώνεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ
� Να φρενάρετε συγχρόνως με το κλείσιμο του γκαζιού. Αυτή η διαδι-
κασία μειώνει την απόσταση του φρεναρίσματος
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Η ΣΩΣΤΗ Ο∆ΗΓΗΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
� Για νέα μοτοσυκλέτα να οδηγείτε μέχρι 60km για τα πρώτα 1000km
� Αποφύγετε τις απότομες επιταγχύνσεις και την οδήγηση με υψηλές 
ταχύτητες για μεγάλο διάστημα.
� Οταν η θερμοκρασία του περιβάλοντος είναι υψηλή, ο κινητήρας θερ-
μαίνεται εύκολα όταν λειτουργεί στο ρελαντί για πολύ ώρα.
Σ� αυτή την περίπτωση σβήνετε τον κινητήρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Συνετή οδήγηση επιμηκύνει τη ζωή του κινητήρα

ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑ
� Κλείστε το γκάζι και πιέστε συγχρόνως και τα δυο φρένα.
� Ο καλύτερος τρόπος φρεναρίσματος είναι να φρενάρετε αργά στην 
αρχή και κατόπιν με δύναμη.

ΠΡΟΣΟΧΗ
� Χρησιμοποιώντας μόνο το εμπρός ή πίσω φρένο η μοτοσυκλέτα μπορεί 
να γλυστρίσει
� Μήν πατάτε τα φρένα απότομα διότι μπορεί να χάσετε τον έλεγχο της 
μοτοσυκλέτας.
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ΜΗ ΦΡΕΝΑΡΕΤΕ Η ΣΤΡΙΒΕΤΕ ΑΠΟΤΟΜΑ
� Απότομο φρενάρισμα ή απότομη αλλαγή κατεύθυνσης μπορεί 
να προκαλέσει γλύστριμα της μοτοσικλέτας.

Ο∆ΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ
� Σε βροχή ο δρόμος γλυστρά
� Χρειάζεται μεγαλύτερη απόσταση φρεναρίσματος σε βρεγμένο 
δρόμο απ� ότι σε στεγνό
� Οταν οδηγείτε σε κατηφόρα κλείνετε το γκάζι και φρενάρετε 
σταδιακά πατώντας και αφήνοντας τα φρένα
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 8. ΠΩΣ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ

ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ
� Χρησιμοποιήστε τα φλας προηγουμένως και ελέγξτε εάν ακολουθούν άλλα 
οχήματα
� Κλείστε το γκάζι και φρενάρετε και με τα 2 φρένα
� Οταν σταματήσει η μοτοσικλέτα σβήστε το φλας 
� Πατήστε το διακόπτη του STOP στη θέση �ΟFF� για να σβήσει ο κινητήρας

ΠΡΟΣΟΧΗ
� Κατά την οδήγηση μή κλείνετε σε καμία περίπτωση τον κεντρικό διακόπτη 
ή μην πατάτε το διακόπτη του STOP.
� Οταν ο κεντρικός διακόπτης είναι στη θέση �OFF� το ηλεκτρικό σύστημα 
της μοτοσικλέτας δεν λειτουργεί
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ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ
� Όταν η μοτοσικλέτα σταματήσει, τότε με το αριστερό πόδι κατεβάστε 
το πλάγιο στάντ. Παρκάρετε τη μοτοσικλέτα σε επίπεδο έδαφος.
� Κρατήστε το τιμόνι και με τα 2 χέρια πριν κατεβάσετε το πλάγιο 
στάντ.

ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ
� Αφού παρκάρετε κλειδώστε το τιμόνι και αφαιρέστε το κλειδί για να 
αποφύγετε κλοπή της μοτοσικλέτας.

ΠΡΟΣΟΧΗ
� Μη παρκάρετε σε ανώμαλο έδαφος
� Προσέξτε να μην εμποδίζετε την κυκλοφορία των άλλων οχημάτων
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 9. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ
1. Αφαιρέστε την πίσω σέλα.
2. Αφαιρέστε ττη βίδα της μπροστινής σέλας και αφαιρέστε τη σέλα.

� Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα και ελέγξτε εάν είναι βρώμικο
1. Αφαιρέστε τις βίδες του καλύμματος του φίλτρου και αφαιρέστε το 
κάλυμμα
2. Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα.
3. Για την επανατοποθέτηση ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία

� Καθαρίστε το φίλτρο με αέρα σε πίεση.
� Αλλάζετε το φίλτρο κάθε 4.000 χλμ.
� Το φίλτρο αέρα χρειάζεται πιο συχνά καθάρισμα ή αντικατάσταση 
όταν οδηγείτε σε υπερβολικά σκονισμένες περιοχές.

ΠΡΟΣΟΧΗ
� Μην χρησιμοποιείται νερό ή λάδι για να καθαρίσετε αυτό το φίλτρο.
� Προσέξτε να μην μπει στο νερό στο φίλτρο αέρα διότι αυτό θα προ-
καλέσει δυσκολία στο ξεκίνημα 
� Εάν το φίλτρο δεν τοποθετηθεί σωστά, τότε μπορεί να περάσει σκόνη 
απ΄ευθείας στον κύλινδρο πράγμα που θα μειώσει την απόδοση του 
κινητήρα.
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
� Καθαρίζετε συχνά τη μοτοσικλέτα ώστε να αποφύγετε τη συσσώρευση σκόνης που μπορεί να επηρρεάσει 
τη λειτουργία των διαφόρων εξαρτημάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ
� Εάν η μοτοσικλέτα δεν έχει κινηθεί για μεγάλο διάστημα, ελέγξτε κάθε εξάρτημα και λιπάνετε τα σημεία 
λίπανσης πριν από τη χρήση.
� Κατά το πλύσιμο της μοτοσικλέτας προσέξτε τη σύνθεση των καθαριστικών υγρών ώστε να μην κάνουν 
ζημιά στα βαμμένα εξαρτήματα.
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ΜΠΑΤΑΡΙΑ
� Αυτό το μοντέλο χρησιμοποιεί μπαταρία κλειστού τύπου που δεν χρειάζεται 
συμπλήρωση υγρών.
� Οταν καθαρίζετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας, αφαιρέστε τους πόλους 
από αυτήν.
� Μετά τον καθαρισμό βάλτε στους ακροδέκτες ένα λεπτό στρώμα γράσου ή 
βαζελίνης και μετά τοποθετήστε τους ακροδέκτες.
� Εαν οι ακροδέκτες της μπαταρίας σκουριάσανε, βγάλτε τη μπαταρία για 
καθάρισμα
ΠΡΟΣΟΧΗ
� Η μπαταρία πριν από την 1η χρήση θα πρέπει να φορτιστεί σύμφωνα με τις 
οδηγίες που αναγράφονται σ΄αυτή.
� Εάν η μοτοσυκλέτα δεν χρησιμοποιηθεί για αρκετό καιρό τότε η μπαταρία 
αποφορτίζεται από μόνη της. Για το λόγο αυτό αφαιρέστε την μπαταρία και 
φυλάξτε τη σε δροσερό μέρος αφού πρώτα τη φορτίσετε τελείως.
� Σβήστε το κεντρικό διακόπτη πριν τη αφαίρεση ή τοποθέτηση της μπαταρίας. 
Ο αρνητικός (-) πόλος πρέπει να αφαιρεθεί πρώτος και ο θετικός (+) πόλος 
πρέπει να τοποθετείται πρώτος.
� Σφύξτε τα παξιμάδια των πόλων καλά
� Μην καπνίζετε ή μην φαίρνετε κοντά στη μπαταρία φλόγα ή σπινθήρες.
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ΑΛΛΑΓΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
� Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη και ελέγξτε εαν η ασφάλεια είναι καμ-
μένη.
� Εάν είναι καμμένη η ασφάλεια αντικαταστήστε τη με άλλη
� Πριν αντικαταστήσετε την ασφάλεια ελέγξτε το λόγο για τον οποίο 
κάηκε.
� Ασφάλεια φόρτισης: 15Α
� Ασφάλεια εκκίνησης: 15A
     

ΠΡΟΣΟΧΗ
� Κατά την αφαίρεση των ασφαλειών, προσέξτε ώστε να μην χαλαρώσετε 
πολύ τη βάση συγκράτησης της ασφάλειας.
� Μετά την τοποθέτηση νέας ασφάλειας προσέξτε τη βάση της να μην είναι 
χαλαρή. Αυτός είναι ένας σημαντικός λόγος δισλειτουργιών.
� Μην χρησιμοποιείτε ασφάλειες διαφορετικής έντασης διότι μπορεί να 
προκληθεί ζημιά στο ηλεκτρικό κύκλωμα.
� Kατά την αντικατάσταση ηλεκτρικών εξαρτημάτων, είναι σημαντικό να 
χρσησιμοποιείτε γνήσια εξαρτήματα KYMCO.
� Μη βρέχετε τις ασφάλειες κατά το πλύσιμο της μοτοσυκλέτας
� Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε το λόγο που κάηκε η ασφάλεια, απευθυν-
θείτε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο KYMCO.
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ΑΛΛΑΓΗ ΛΑ∆ΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
1. Τοποθετήστε τη μοτοσικλέτα όρθια σε επίπεδο έδαφος.
2. Αφαιρέστε το δείκτη λαδιού
3. Αφαιρέστε τη βίδα αποστράγγισης λαδιού (Drain screw)
4. Γεμίστε με λάδι μηχανής 0,9 λίτρα και βιδώστε το δείκτη 
λαδιού
5. Ζεστάνετε τον κινητήρα και ελέγξτε την ποσότητα λαδιού πάλι 
αφού ο κινητήρας σταματήσει για 20-30 δευτερόλεπτα 
� Προτεινόμενος τύπος λαδιού : SAE 15W40 KYMCO
� Χωρητικότητα λαδιού / στην αλλαγή : 1.0L/0.9L

ΠΡΟΣΟΧΗ
� Οταν αλλάζετε λάδι κινητήρα, καθαρίζετε και το φίλτρο λαδιού
� Χρησιμοποιείτε τον προτεινόμενο τύπο λαδιού
� Αλλάξτε λάδι στα πρώτα 300 km και κατόπιν κάθε 2.000 km
� Μη χρησιμοποιείτε λάδια διαφόρων προδιαγραφών ή διαφορε-
τικού ιξώδους 
� Το λάδι χρειάζεται συχνότερες αλλαγές εάν οδηγείτε σε σκονι-
σμένες η ψυχρές περιοχές ή οδηγείτε συχνά για πολυ μικρές απο-
στάσεις.
� Mην αναμιγνείετε λιπαντικά διαφόρων κατασκευαστών ή διαφο-
ρετικού ιξώδους διότι μπορεί να προκληθεί ζημιά στον κινητήρα.
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΟΥΖΙ
� Ελέγξτε την ακίδα του μπουζί για φθορές ή κατάλοιπα.
� Κατάλοιπα στα ηλεκτρόδια και μεγάλο διάκενο προκαλούν αδύ-
ναμο σπινθήρα
1. Αφαιρέστε το μπουζί με μπουζόκλειδο
2. Καθαρίστε τις ακίδες με ειδικό καθαριστικό
3. Εάν δεν έχετε το ειδικό καθαριστικό, καθαρίστε με συρμάτινη 
βούρτσα
� Το διάκενο θα πρέπει να είναι 0.6~0.7mm
� Τύπος μπουζί NGK ή CR8E.

ΠΡΟΣΟΧΗ
� Καθαρίζετε τα μπουζί κάθε 2.000km και αντικαταστήστε κάθε 
5.000 Km ή εάν είναι καμμένο το ηλεκτρόδιο
� Βιδώστε το μπουζί στη θέση του πρώτα με το χέρι και σφίξτε 
μετά με τον ειδικό μπουζόκλειδο
� Χρησιμοποιείστε πάντα το προτεινόμενο τύπο μπουζί
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ΕΛΕΓΧΟΣ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΟΥ
� Αφαιρέστε τις 2 βίδες από το τεπόζιτο υγρών φρένου και αφαιρέστε 
το καπάκι του
� Συμπληρώστε υγρό φρένων προδιαγραφών DOT4 μέχρι το υγρό να 
φθάσει στο πάνω σημείο του δείκτη
� Τοποθετήστε το καπάκι του τεπόζιτου υγρών φρένων και σφίξτε τις 
βίδες

ΠΡΟΣΟΧΗ
� Μην αναμιγνύετε υγρά φρένων διαφορετικών κατασκευαστών ή προ-
διαγραφών
� Προσέξτε κατά τη συμπλήρωση υγρών φρένων να μην τρέξουν σε 
βαμμένες επιφάνειες.
� Αλλάξτε το υγρό φρένων κάθε 10.000 χλμ ή μιά φορά το χρόνο.

    
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΣΥΡΜΑΤΩΝ
� Οι ενώσεις των συρμάτων προστατεύονται από λαστιχένια καλύμ-
ματα. Ελέγξτέ τα συχνά για σωστή σύνδεση
� Οταν πλένετε τη μοτοσικλέτα μή ρίχνετε νερό κατ΄ευθείαν στις ενώ-
σεις αυτές. Χρησιμοποιήστε ένα βρεγμένο πανί για να τις καθαρίσετε.
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 10. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΟΤΑΝ Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ∆ΕΝ ΞΕΚΙΝΑ Η ΣΤΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΗΣΗ 
EΛΕΓΞΤΕ:
� Υπάρχει αρκετή βενζίνη;
� Εάν ο δείκτης βενζίνης ανάβει γεμίστε με αμόλυβδη βενζίνη.
� Ακολουθείτε τη σωστή διαδικασία εκκίνησης;
� Υπάρχουν κάποια ελαττωματικά εξαρτήματα;

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ 
� Επισκεφθείτε το εξουσιοδοτημένο συνεργείο KYMCO για έλεγχο και επι-
διόρθωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
� Για αποφυγή ζημιάς και για λόγους ασφάλειας είναι απαραίτητος ο έλεγ-
χος πριν από την οδήγηση όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο αυτό.



σελ. 49

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΡΥΠΩΝ

Αυτό το όχημα καλύπτει τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές Euro-3. Στην εξάτμιση αυτού του μοντέλου, υπάρχει 
σύστημα περιορισμού ρύπων. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί μία βαλβίδα για εμπλουτισμό των καυσαερίων με 
αέρα.

11 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
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Ε: Ελέγξτε και καθαρίστε, λιπάνατε, συμπληρώσατε η αντικαταστήστε αν χρειάζεται.
Ρ: Ρυθμίστε       Κ: Καθαρίστε        A: Αντικαταστήστε        Σ:  Σφίξτε

12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

* Τα παραπάνω εφαρµόζονται σε διάφορα µοντέλα. Εφαρµόστε αυτα που ταιριάζουν σε κάθε µοντέλο
* Όταν ξεπεράσετε τα αναφερόµενα χιλιόµετρα, συνεχίστε τη συντήρηση σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα διαστήµατα.
*  Το φίλτρο αέρος χρειάζεται συχνότερο καθαρισµό η αντικατάσταση όταν το όχηµα οδηγείται σε περιοχές µε πολύ 
   σκόνη.
* Ελέγχετε περιοδίκα το σύστηµα τροφοδοσίας και λίπανσης για τυχόν διαρροές
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13 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ QUANNON 125
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ OHC Τετραχρονος Αερόψυκτος
ΚΥΒΙΣΜΟΣ 124.1
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ * ΔΙΑΔΡΟΜΗ 56.5*49.5mm
ΣΥΜΠΙΕΣΗ 11:01
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΙΖΑ
ΜΠΟΥΖΙ NGK CR8E
ΤΥΠΟΣ ΦΡΕΝΟΥ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΟ/ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΟ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ Χ Π Χ Υ χιλ. 2057 Χ 725 Χ 1174
ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 1355 χιλ.
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΌ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 170 χιλ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V 6.5AH
BAΡΟΣ 137kg
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ ΤΕΠΟΖ. ΒΕΝΖΙΝΗΣ 13.5 Λίτρα
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ KINHTHΡΑ 1.0 Λίτρα
TΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ SAE 15W40
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ ΥΓΡΟΣ ΠΟΛΥΔΙΣΚΟΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΜΠΡΟΣ 110/80-17
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΣΩ 140//70-17
ΡΕΛΑΝΤΙ 1600 rpm
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 15 A
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ΑΓΓΛΙΑ: MASCO LTD 
Τηλ.: 44-1743-761107, fax: 44-1743-761109, UNIT 43. AT CHAM INDUSTRIAL ESTATE, NR SHREWSBURY, SHROPSHIRE, 
ENGLAND SY4 4UG

ΑΥΣΤΡΙΑ: ENMOTO GMBH
Τηλ.: 43-316-711044, fax: 43-316-7110444, A-8020 GRAZ KEPLESTRABE 53, AUSTRIA

ΓΕΡΜΑΝΙA: MSA MOTOSPORT ACCESSORIES GMBH
Τηλ.: 49-961-38850, fax: 49-961-388531, AM FORST 17B, 92637 WEIDEN/Opf.

ΕΛΛΑ∆Α: MOTO TREND SA
Τηλ.: 30-10-2585991, fax: 30-10-2585993, 56, VRIOULON STR, 14341 N.PHILADELPHIA, ATHENS, GREECE

IΣΠΑΝΙΑ: KYMCO MOTO ESPANA SA
Τηλ.: 34-90-2153837, fax: 34-91-6448062, C/L AGUNA, 54 POL. URTINSA 28923, ALCORCON MADRID-SPAIN

ΙΤΑΛΙΑ: PADANA RICAMBI SPA
Τηλ.: 39-030-2120620, fax: 39-027-0048555, VIA ALCIDE DE GASPERI, 1125080 MOLINETTO DI MAZZANO (BRESCIA)-ITALY

ΓΑΛΛΙΑ: MSA INTERNATIONAL
Τηλ.: 352-2634571, fax: 352-26345759, Z.I. BREEDEWUES, L-1259 SENNINGERBER, LUXEMBOURG

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: MANUEL VIEIRA CONDECA SA
Τηλ.: 351-21-8400034, fax: 351-21-8400309, AV. ALMIRANTE REIS, 256-1 D1000, LISBOA, PORTUGAL

ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ: MASCO OY
Τηλ.: 358-9-2790880, fax: 358-9-27908810, LAHELANTIE 280 04330, LAHELA, FINLAND

14   ΛΙΣΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
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