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!!! БЕЗПЕКА ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Застереження: ця інформація вказує на
потенційну небезпеку або травму, якої
можете зазнати ви чи інші особи або
транспортний засіб у випадку недотримання
зазначених рекомендацій.
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Попередження: Ця інформація вказує на
потенційну небезпеку, яка може призвести
до пошкодження транспортного засобу у
випадку недотримання зазначених
рекомендацій.

Примітка: описи та ілюстрації, представлені в цій
інструкції, не слід сприймати буквально. Суттєві
властивості того типу транспортного засобу, який
описується та ілюструється в цьому документі,
залишаються без змін. Компанія Bajaj Auto
Limited залишає за собою право, але не
зобов’язана, в будь-який час оновлювати цю
інструкцію і вносити модифікації у транспортний
засіб, його частини та комплектуючі з міркувань
зручності та необхідності.

Технічні характеристики
• Двигун: чотиритактний двигун, одноциліндровий
• Діаметр і хід поршня: 72,00 мм х 49,00 мм
• Об’єм двигуна: 199,5 см3
• Ступінь підвищення тиску: 11:1
• Частота обертання на холостих обертах:
1350-1450 об./хв.
• Повна активна потужність: 23.5 PS при 9500
об./хв.
• Максимальний ефективний крутний момент:
18,3 Нм при 8000 об./хв.
• Система запалювання: постійний струм
• Свічка запалювання: 3 шт.
• Ковпак свічки запалювання: 0,7-0,8 мм.
• Коробка передач: 6-ступінчата, з шестернями
постійного зчеплення
• Порядок перемикання передач: 1 – найнижча
передача, 6 – найвища
• Змащування двигуна: подача мастила під
тиском
• Охолодження двигуна: охолодження рідиною
• Засіб полегшення пуску: електричний стартер
• Передні гальма: гідравлічні дискові гальма
• Задні гальма: гідравлічні дискові гальма

• Ємність паливного бака:
Повна: 12 літрів
Резервна, яку можна використовувати: 2,4 літри
Резервна, яку не можна використовувати: 0,2 літри
• Габаритні розміри
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Довжина: 2017 мм
Ширина: 804 мм

Висота: 1195 мм

• Колісна база: 1363 мм

Мінімальний кліренс над землею: 167 мм

• Розмір шин:

Передня: 100/80 - 17
Задня: 130/70 - 17
•Тиск в шинах

Передня: 1,75 bar (кгс/см2) / 25 PSI
Задня (з одним пасажиром): 2,00 bar (кгс/см2) / 28
PSI
Задня (з двома пасажирами): 2,25 bar (кгс/см2) / 32
PSI

Технічні характеристики
Примітка: всі габаритні розміри вказані в НЕ
• Електрична система: 12 вольт
ЗАВАНТАЖЕНОМУ стані. Вищевказана інформація
постійного струму
може
змінюватися.
• Головна фара: H4, 55/60 Вт
• Габаритні вогні: 3 Вт (2 шт.)
• Задня фара/стоп-сигнал: типу LED
• Фара сигналу повороту: 10 Вт
• Лампочка індикатора нейтралі: зелений LED
• Лампочка індикатора дальнього світла:
блакитний LED
• Лампочка індикатора повороту: зелений LED
• Індикатор бокової підніжки: LED
• Лампочка спідометра: LED
• Лампочка підсвічування номерного знаку ззаду:
3 Вт
• Сигнал: 12 В постійного струму
• Акумулятор: 12 В – 8 А/г VRLA
• Споряджена маса ТЗ: 145 кг
• Вага ТЗ брутто: 275 кг (включно з водієм і
пасажиром)
• Максимальна швидкість: 136 км/год
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Ідентифікаційні дані
Серійні номери рами і двигуна використовуються для реєстрації мотоцикла. Вони представляють
собою унікальні буквено-цифрові коди, які дозволяють відрізнити конкретних транспортний засіб від
інших тієї ж моделі та типу.
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Розташування номера двигуна
Зліва від картера біля важеля перемикання
коробки передач (буквено-цифровий 11значний код)

Розташування номера рами
Справа від рульової колонки (буквено-цифровий
17-значний код)
Зліва від рульової колонки (буквено-цифровий
17-значний код) (для відповідних країн)
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Розташування частин
Кришка паливного баку
Цифровий спідометр

OFF

ON

Ручка газу
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Важіль зчеплення

Задня
фара
LED

Вилка передньої осі

Опора
для
заднього
сидіння

Дискові
гальма

Важіль перемикання
передач
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Підніжка

Розташування частин
Поручень Заднє сидіння

Сидіння
водія

Ручка передніх
гальм
MAX
MIN
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Задній
номерний
знак

Індикатор рівня Кришка баку для
охолоджуючої охолоджуючої
рідини рідини

Задній амортизатор
Nitrox

Задні дискові
гальма

Педаль задніх Паперовий
масляний
гальм
фільтр
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Радіатор

Замок керма і запалювання
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Замок керма і запалювання має
три положення:

Заблокувати кермо: для того, щоб заблокувати кермо, поверніть

кермо мотоцикла вліво. Натисніть і відпустіть ключ. Поверніть ключ

в положення LOCK (ЗАБЛОКОВАНО) і вийміть ключ. Кермо можна

LOCK (ЗАБЛОКОВАНО): кермо
заблоковане, запалювання вимкнене

заблокувати лише в лівий бік.

Розблокувати кермо: для того, щоб розблокувати кермо, вставте
ключ в замок керма і запалювання, і поверніть його за годинниковою

OFF (ВИМКНЕНО): кермо
розблоковане, запалювання вимкнене

стрілкою в положення OFF (ВИМКНЕНО) або ON (УВІМКНЕНО).
Ключ: для замка керма і запалювання, кришки паливного баку та
заднього сидіння використовується один ключ.

ON (УВІМКНЕНО): кермо
розблоковане, запалювання увімкнене
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Кришка паливного баку/паливний кран
Паливний кран
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Кришка паливного баку

Кришка паливного баку

Паливний кран

• Для того, аби відкрити кришку паливного

Паливний кран має наступні положення:

бака, відкрийте люк. Вставте ключ в замок і

ON (УВІМКНЕНО): коли рівень палива вище

поверніть його за годинниковою стрілкою та

позначки «Резерв»

підніміть кришку паливного баку.

RES (РЕЗЕРВ): коли рівень палива нижче

• «Кришка паливного баку» блокується, якщо її

позначки «Резерв»

вставити на місце.

OFF (ВИМКНЕНО): коли слід припинити
подачу палива
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Інформація про панель приладів
1

10

2
3
4

Bajaj Ukraine
www.bajaj.com.ua
5
6

9

7

8

6. Індикатор бокової підніжки: коли бокова підніжка
увімкнена, загориться індикатор бокової підніжки.
7. Логотип Bajaj: логотип Bajaj у вигляді букви «В», що
летить, світиться постійно.
8. Кнопка режиму: кнопка режиму, яка використовується для
зміни режиму під час вибору і налаштування нагадування
Trip l (Поїздка 1), Trip 2 (Поїздка 2), ODO (Одометр), Clock &
Service (Годинник і обслуговування).
9. Кнопка налаштування: кнопка налаштування
використовується для налаштування нагадування Clock &
Service (Годинник і обслуговування).
10. Індикатор резерву/вичерпання резерву двигуна:
безперервно горить, коли рівень бензину в баку досягає
резервного рівня. Він також блимає, коли швидкість роботи
двигуна перевищує 10 000 об/хв.

Дисплей спідометра працює лише коли перемикач
запалювання і перемикач аварійного вимикача знаходяться
в положенні ON (УВІМКНЕНО).

1. Індикатор рівня палива: показує рівень палива в баку.
2. Циферблат тахометра: показує швидкість роботи
двигуна в об/хв..
3. Індикатор сигналу повороту (лівий і правий): коли
перемикач сигналу повороту повертається вліво або
вправо,блиматиме індикатор напрямку повороту – вліво
або вправо.
4. Індикатор нейтралі: коли коробка передач встановлена у
нейтральне положення, запалюється індикатор нейтралі.
5. Індикатор увімкнення дальнього світла: Коли увімкнена
фара і вибрано дальнє світло при працюючому двигуні,
загориться індикатор дальнього світла.
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Інформація про панель приладів
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11. Нагадування про обслуговування
: символ гайкового
ключа запалюється, коли показник одометра досягає
встановленого кілометражу для обслуговування. Символ
блиматиме при:
(1) 450 км
(2) 2450 км
(3) 7450 км
(4) 12450 км
і після кожних 5000 км. Символ блиматиме, доки його не
обнулити. Цей символ слід обнулити після проведення
обслуговування.
12. Індикатор низького тиску мастила
: блимає, коли тиск
мастила в двигуні низький.
13. Спідометр: швидкість транспортного засобу
відображатиметься в цифровій формі у км/год.

14.
Одометр: на одометрі висвічується загальна відстань,
пройдена транспортним засобом. Одометр не можна обнулити.
15.
Цифровий годинник: він показує час в
годинах:хвилинах (у 12-годинному форматі).
16.
Індикатор температури охолоджуючої рідини
:
блимає, коли температура охолоджуючої рідини стає більше 115
˚С.
17.
Індикатор низького заряду акумулятора: він позначає,
що акумулятор слід зарядити.
18.
Лічильник щоденного пробігу: на Trip l (Поїздка 1) і Trip
2 (Поїздка 2) висвічується відстань, пройдена з моменту останнього
обнулення цього лічильника.
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Налаштування спідометра
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Trip

Mode

Set

1. Обнулення лічильника щоденного пробігу:
• За допомогою кнопки Mode і Set (Режим і Настройка) можна
вибрати і перевстановити режими ODO (Одометр)/ Trip l
(Поїздка 1)/ Trip 2 (Поїздка 2). Ліва частина панелі
спідометра.
Натисніть і утримуйте
кнопку Mode (Режим) не
менше 2 секунд.

Режим зміниться між ODO
(Одометр)/ Trip l (Поїздка 1)
/ Trip 2 (Поїздка 2).

2. Натисніть і утримуйте
кнопку Mode (Режим) не
менше 15 секунд.

Обраний режим Trip l
(Поїздка 1)/ Trip 2 (Поїздка
2) обнулиться. Інший режим
Trip (Поїздка) продовжить
оновлюватися.

1.

2. Обнулення нагадування про обслуговування
:
• Коли показник одометра досягає встановленого кілометражу,
запалюється символ гайкового ключа.

Натисніть і утримуйте
1. кнопку режиму менше 2
секунд і оберіть Trip 2
Поїздка 2).
Натисніть і утримуйте
2.
кнопку Mode і Set (Режим і
Настройка) довше 5 секунд.

Буде обрано режим Trip 2
(Поїздка 2).

Символ нагадування про
обслуговування
обнулиться.

Примітка: Швидкість двигуна та мотоцикла повинна бути
нульовою.
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Налаштування спідометра
1.
2.

Натисніть і утримуйте
кнопку Mode (Режим)
менше 2 секунд.

Обрано режим TRIP 1
(Поїздка 1

Двокрапка перестає
Натисніть і утримуйте
кнопки Mode і Set (Режим і блимати, а починають
Настройка) разом довше 2 блимати цифри.
секунд.
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3.

TRIP 1/2

Mode

M

S

4.

Set

3. Обнулення годинника:
• Цифровий годинник позначає час в годинах і
хвилинах, розділених двокрапкою.
• Час висвічується у 12-годинному форматі.
• Годинник можна налаштовувати лише в
режимі Trip l (Поїздка 1)

5.

6.

11

Натисніть і утримуйте
кнопку Mode (Режим)
менше 1 секунди.
Натисніть і утримуйте
кнопку Set (Настройка)
менше 1 секунди.

Цифри годин
збільшуватимуться на
одну одиницю.
Збільшуватимуться цифри
хвилин. Якщо натиснути і
тримати кнопку Mode/Set
(Режим/Настройка), цифри
перестануть блимати.

Натисніть і утримуйте
кнопки Mode і Set (Режим і
Настройка) разом довше 2
секунд.

Встановіть величину, яку
слід зберегти. Вийдіть з
режиму налаштування
годинника. Цифри
перестануть блимати, а
почне блимати двокрапка.

Вибрано налаштування
годинника Mode (Режим) і
упродовж більш ніж 5
секунд не виконано
жодних дій з редагування
або транспортний засіб
заведено.

Автоматичний вихід без
збереження величини
налаштування.

Контрольні перемикачі

A
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B

C

Перемикачі на лівій ручці
А. Перемикачі дальнього/ближнього світла: коли
фара увімкнена, за допомогою цього перемикача
можна вибрати ближнє/дальнє світло. Коли
вибрано дальнє світло, на панелі спідометра
запалиться лампочка індикатора дальнього
світла.
Дальнє світло
Ближнє світло
В. Перемикач сигналу повороту: якщо натиснути
лівий
або правий
сигнал повороту,
відповідний індикатор почне блимати. Аби вийти
з цього режиму, натисніть кнопку і відпустіть її.
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С. Кнопка сигналу гудка:
натисніть кнопку,
щоб прозвучав сигнал гудка.
D. Перемикач пропуску: натисніть перемикач,
аби блимнути передньою фарою. Цей сигнал
подається транспортним засобам, які
наближаються з протилежної сторони, під час
обгону.

Контрольні перемикачі

F. Кнопка стартера: за допомогою кнопки
стартера запускається електричний стартер,
коли важіль коробки передач знаходиться в
будь-якому положенні.
Рекомендується запускати двигун, коли
коробка передач знаходиться в
нейтральному положенні.
G. Аварійний вимикач двигуна:
Аварійний вимикач двигуна
використовується в екстрених випадках. Під
час небезпечного руху перемістіть аварійний
вимикач двигуна в положення OFF
(ВИМКНЕНО).

G

Bajaj Ukraine
www.bajaj.com.ua
E
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Перемикачі на правій ручці
Е. Перемикач передньої фари: він має 3
положення

Дисплей спідометра працюватиме, якщо і
перемикач запалювання, і аварійний вимикач
знаходяться в положенні ON (УВІМКНЕНО).

Всі лампочки вимкнені

!!! ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Під час запуску
слідкуйте за тим, щоб аварійний
перемикач знаходився в положенні ON
(УВІМКНЕНО).
Двигун не запуститься, якщо аварійний
перемикач знаходиться в положенні OFF
(ВИМКНЕНО).

Коли працює двигун, увімкнена задня
фара, лампочка лічильника.
Коли працює двигун, увімкнена
передня фара, задня фара і лампочки
лічильника.
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Заднє сидіння/набір інструментів

набір інструментів
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A

Зняття заднього сидіння
Вставте ключ в замок (А)
• Поверніть ключ за годинниковою стрілкою
• Потягніть передній край заднього сидіння
• Зніміть заднє сидіння

Розташування набору інструментів
• Він знаходиться під заднім сидінням
• Набір інструментів утримується 2 гумовими
стрічками

!!! ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Завжди слідкуйте
за тим, щоб набір інструментів був
закріплений гумовою стрічкою.
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Переднє сидіння/акумулятор

B

Bajaj Ukraine
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Акумулятор
• Він знаходиться під переднім сидінням
*Інформація про акумулятор представлена на
сторінці 26, «Обслуговування акумулятора».

Зняття переднього сидіння
• Спершу зніміть заднє сидіння
• Зніміть болти для кріплення переднього
сидіння (В)
• Потягніть задній край переднього сидіння
• Зніміть переднє сидіння

15

Кріплення переднього і заднього сидіння
Кулак і скоба переднього сидіння

C

E

D

A

F

G
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B

H

Кріплення заднього сидіння
• Спершу правильно поставте заднє сидіння
• Вставте заднє сидіння в призначене для
нього місце
• Зачепіть скоби (Е) сидіння за гак (F)
• Вирівняйте стержень переднього сидіння (G)
з замком сидіння (Н)
• Натисніть передню частину сидіння

Кріплення переднього сидіння
• Поставте кулаки переднього сидіння (А) в
скоби шасі (В).
• Потягніть переднє сидіння до паливного баку
• Вставте задні скоби переднього сидіння (С)
в отвори на шасі
• Затягніть болти (D).
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Знімання і кріплення бокової накладки зліва і справа

A

D

C
F

Bajaj Ukraine
www.bajaj.com.ua
E

B

Кріплення бокової накладки зліва або справа
• Вставте кулак (D) у передній частині бокової
накладки в отвір (С) у шасі та втисніть бокову
накладку всередину.
• Вставте кулак (Е) у задній частині бокової
накладки в отвір (F) на шасі та втисніть бокову
накладку всередину.
• Затягніть верхній (А) та нижній (В) гвинти
викруткою.
• Поставте заднє сидіння і сидіння водія.

Знімання бокової накладки зліва або справа
• Зніміть заднє сидіння і сидіння водія
• Викрутіть верхній (А) і нижній (В) гвинт
кріплення бокової накладки
• Потягніть передню частину бокової
накладки, щоб вийняти її кулак з отвору (С),
передбаченому в паливному баку.
• Потягніть задню частину бокової накладки,
щоб вийняти її кулак (Е) з отвору (F),
передбаченому в шасі.

!!! ПОПЕРЕДЖЕННЯ: знімайте накладку у
вищевказаному порядку. В іншому
випадку кулаки можуть зламатися.
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!!!ПОПЕРЕДЖЕННЯ: кріпіть накладку у
вищевказаному порядку, щоб вона
закріпилася відповідним чином.

Щоденний технічний огляд
Перш, ніж сідати на мотоцикл, зверніть увагу
на нижчевказані пункти. Не нехтуйте
перевірками, та здійснюйте огляд перед
кожною поїздкою на мотоциклі.

• Рівень гальмівної рідини вище позначки MIN
(мінімум) на резервуарі, що кріпиться до
дискового гальма ТЗ
• Провисання привідного ланцюга – 25-35 мм, з
відповідною змазкою
• Працездатність всіх лампочок і сигналу гудка
• Вільний хід важеля коробки передач – 2-3 мм
• Перевірте рівень охолоджуючої рідини. Він
повинен знаходитися між позначками MIN
(мінімум) і МАХ (максимум) на ємності з
охолоджуючою рідиною.
• Плавний рух керма, без перешкод
• Вільне підняття бокової підніжки
• Правильний тиск накачування обох шин.
Належна глибина протектора шин, відсутність
тріщин і порізів
• Правильне налаштування дзеркала заднього
виду.

У випадку виявлення будь-яких
невідповідностей під час цих перевірок,
переглядайте розділ «Обслуговування» і
звертайтесь до свого дилера, аби вжити
заходів необхідних для забезпечення
відповідного робочого стану мотоциклу.
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Застереження: у разі нездійснення
щоденних перевірок, можливі важкі
травми чи нещасні випадки

• Достатня кількість пального для запланованої
відстані поїздки. Відсутність витоку палива в
паливних лініях.
• Рівень моторного мастила (між позначками
верхнього і нижнього рівня)
• Газовий трос провисає на 2-3 мм. Плавна
робота і задовільне повернення у закрите
положення
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Як керувати мотоциклом

1. Запуск двигуна:
• Поверніть кран палива в положення ON
(УВІМКНЕНО) або RES (РЕЗЕРВУАР).
• Поверніть ключ в замку запалювання в
положення ON (УВІМКНЕНО).
• Залиште аварійний перемикач в положенні
ON (УВІМКНЕНО).
• Переконайтеся, що коробка передач
знаходиться в нейтральному положенні/
натисніть важіль.
• Якщо двигун холодний, або під час першого
запуску скористайтесь ручним штуцером для
швидкого пуску. Важіль штуцера знаходиться
зліва від карбюратора.
• Повністю закрийте дросель і натисніть
кнопку стартера.
• Щойно двигун запуститься, відпустіть кнопку
стартера.
• Коли двигун достатньо прогріється для того,
аби працювати вхолосту без ручного
штуцера, поверніть ручний штуцер в
положення OFF (ВИМКНЕНО).
Примітка: Не допускайте холостого ходу
двигуна довше 3 хвилин – це може стати
причиною перегрівання.

Почекайте 15 секунд між кожним спрацюванням
стартера – це дозволить акумулятору відновитися.
Примітка: мотоцикл обладнаний перемикачем
блокування стартера. Він захищає двигун від
запуску, якщо коробка передач не увімкнена на
передачу. Однак, двигун може запуститися на будьякій передачі, якщо важіль зчеплення натиснутий.
Примітка: якщо акумулятор розряджений, ТЗ можна
запустити, штовхаючи його.
2. Перемикання передач:
• Закрийте дросель і витисніть зчеплення
• Перемикніться на наступну вищу або нижчу
передачу.
• Відкрийте дросель і повільно та одночасно
відпустіть важіль зчеплення.
3. Рушання
• Перевірте, щоб бокова підніжка була піднята.
• Витисніть зчеплення.
• Перемикніться на 1 передачу.
• Відкрийте дросель і повільно та одночасно
відпустіть важіль зчеплення.
• По мірі того, як зчеплення включається в роботу,
відкрийте дросель ще трішки, щоб двигун міг
набрати достатньо обертів, аби не заглухнути.
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!!! ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не натискайте
кнопку стартера більше 5 секунд – це
може стати причиною розрядження
акумулятора.

19

Як керувати мотоциклом
4. Гальмування:
• Повністю закрийте дросель, залишивши
зчеплення витиснутим (за винятком випадку
перемикання передач) так, аби гальмування
двигуном допомогло уповільнити мотоцикл.
• Перемикайтесь на одну передачу за раз так,
аби на момент повної зупинки ви були на
нейтралі.
• Під час зупинки, завжди натискайте на обидва
гальма одночасно. Відпустіть зчеплення, якщо
це необхідно, аби двигун не заглух.
• Ніколи не блокуйте гальма, інакше шини
почнуть буксувати. Під час входження у
поворот, помірковано використовуйте гальма і
не відпускайте зчеплення. Зменшіть швидкість,
перш ніж входити у поворот. Для екстреного
гальмування не перемикайте передачі, а
зосередьтесь на максимально сильному
натисканні гальм, не допускаючи буксування.

6
5
4
3
2
N
1
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Ручка перемикання передач

Порядок
перемикання
передач

Рекомендована швидкість для перемикання
передач в бік зменшення
З 6 на 5 передачу

54 км/год

З 5 на 4 передачу

45 км/год

З 4 на 3 передачу

35 км/год

З 3 на 2 передачу

25 км/год

З 2 на 1 передачу

15 км/год

5. Зупинка ТЗ:
• Повністю закрийте дросель
• Переключіть коробку передач на нейтраль
• Повністю зупиніть ТЗ
• Вимкніть запалювання

!!!Застереження: Під час перемикання на
нижчу передачу, не перемикайтесь на
надто високій швидкості, аби оберти
двигуна не були надто високими. Це може
спричинити вихід двигуна з ладу і
буксування заднього колеса. Передачі слід
перемикати в бік зменшення на швидкості,
рекомендованій у таблиці вище.
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Як керувати мотоциклом
6. Паркування ТЗ
6.1. Паркування за допомогою центральної
опори.
• Центральну опору можна придбати окремо
у дилера.
• Встановіть мотоцикл на твердій рівній
поверхні за допомогою центральної опори.
6.2. Паркування за допомогою бокової опори
• Встановіть мотоцикл на твердій рівній
поверхні за допомогою бокової опори
• Заблокуйте кермо.

7. Обкатка
Належна обкатка важлива для тривалішої і
надійної експлуатації ТЗ.
• Упродовж перших 2000 км періоду обкатки,
не перевищуйте наступні обмеження
швидкості
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Кілометраж

Попередження: Не паркуйтесь на
нетвердій чи похилій поверхні, інакше
мотоцикл може впасти.
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• Завжди дотримуйтесь швидкості нижче
максимальної, вказаної в таблиці.
• Не перевантажуйте двигун.
• Не починайте рух і не перевантажуйте
двигун одразу після запуску. Дайте двигуну
попрацювати вхолосту близько хвилини після
запуску, аби мастило змастило всі частини
двигуна.
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Поради щодо заощадження палива
Належне обслуговування і поміркована
експлуатація ТЗ значною мірою допомагають
заощаджувати паливо. Нижче представлено
кілька простих порад щодо заощадження
палива.
Помірковане керування:
• Їздіть плавно на поміркованій швидкості
• Уникайте жорсткого гальмування
• Розсудливо перемикайте передачі, залежно
від швидкості та навантаження
• Не перевантажуйте ТЗ вище встановлених
показників навантаження
• Розсудливо використовуйте акселератор
• Вимикайте двигун, якщо бажаєте зупинитись
довше ніж на 2 хвилини.
Як перевірити пробіг (ефективність
використання палива)
Найкращий спосіб обчислити пробіг – це
фіксувати періоди між повними заправками
баку.
• Заправте бак повністю.
• Проїдьте на мотоциклі, скажімо, 100 км.
• Знову заправте бак повністю, бажано на тій
же заправці і з того ж паливозаправника.
• Розділіть кілометраж, який ви проїхали, на
обсяг спожитого палива.

Проводьте наступне технічне обслуговування,
аби отримати оптимальні експлуатаційні
характеристики від свого мотоцикла.
Паливо

Перевіряйте паливоводи та
з’єднання на предмет протікань
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Свічки
запалюванн
я

Перевірте і прочистіть свічки запалювання.
Відрегулюйте відстань між електродами.
Замінюйте свічки запалювання за графіком
періодичного обслуговування.

Повітряний Періодично прочищайте
повітряний фільтр. Замінюйте
фільтр
його за графіком періодичного
обслуговування.
Перевірте рівень мастила.
Моторне
Завжди використовуйте
мастило
рекомендований вид і обсяг
мастила.
Перевіряйте, чи гальма не
Гальма
буксують/не чіпляються.

Зчеплення

Забезпечуйте відповідний хід
важеля зчеплення.

Тиск повітря Завжди підтримуйте
в шинах
рекомендований тиск в шинах.

Прочищайте і калібруйте
Карбюратор карбюратор. Коригуйте холосту
швидкість
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Поради щодо безпечного керування
• Завжди одягайте шолом, сідаючи на
мотоцикл. Ваш шолом повинен відповідати
чинним стандартам безпеки.
• Уважно прочитайте інструкції, викладені в
цьому довіднику, та чітко їх дотримуйтесь.
• Уникайте зайвих
комплектуючих, що ставлять
під загрозу безпеку як водія
мотоцикла, так і інших водіїв
ТЗ.
• Ознайомтесь з правилами
дорожнього руху, що діють
у вашій країні, та із загальними знаками
дорожнього руху.
• Добре ознайомтеся з запуском,
акселератором та гальмами ТЗ.
• Гальмуючи, натискайте передні і задні
гальма одночасно. Якщо водій натисне лише
одне гальмо, він може втратити контроль над
ТЗ.
• Керування з поміркованою швидкістю і
уникання зайвого прискорення та
гальмування важливі не лише з міркувань
безпеки та низького споживання палива, але
й для тривалої експлуатації ТЗ.
• В умовах дощової погоди приділяйте більшу
увагу безпечному керуванню. Пам’ятайте, що
небезпека заносу та буксування ТЗ в умовах
дощу є більш високою.

• Керуйте мотоциклом обережно. Краще
раніше виїхати і безпечно дістатися до пункту
призначення.
• Завжди майте з собою посвідчення про
реєстрацію і страхування ТЗ, а також дійсні
права водія.
• Не їздіть по піщаним поверхням або
покриттям зі щебеню. На цій поверхні
мотоцикл схильний до буксування.
• Належним чином закріплюйте вільний одяг
під час їзди, щоб він не потрапив у колесо чи
інші об’єкти на дорозі.
• Завжди зосереджуйтесь на безпечному
керуванні.
Поведінка у дощову пору року:
• Покупцеві рекомендується бути особливо
обачним на територіях, де випадають сильні
дощі. Покривайте поверхню ТЗ відповідним
засобом, аби уникнути його іржавіння в
результаті несприятливих погодних умов.
• Мотоцикл слід чистити м’якою і чистою
вологою ганчіркою, аби уникнути подряпин на
фарбованих частинах.
• Очищуйте і змащуйте всі важливі частини в
порядку, детально описаному в графіку
періодичного обслуговування.
• Не направляйте струмінь води безпосередньо
на фарбовані, електричні/електронні частини.
• Не перешкоджайте охолодженню двигуна,
одягаючи накладку для захисту від бруду
спереду.
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Моторне мастило
Рекомендоване моторне мастило:
Завжди наполягайте на
використанні оригінального
моторного мастила Bajaj для
оптимальної роботи двигуна і
отримання гарантійних переваг.
Формула цього мастила створена
спеціально для двигунів DTS-i.

A

Bajaj Ukraine
www.bajaj.com.ua
А. Кришка
горловини
для мастила
В. Віконце
для
визначення
рівня
мастила

C

B

D

Перевірка рівня моторного мастила:
• Кожного ранку перевіряйте рівень мастила.
Припаркуйте мотоцикл перпендикулярно
землі на рівній поверхні в порядку, вказаному
на сторінці 21 (пункт 6.10).
• Перевірте рівень мастила через віконце
«В».
• Завжди підтримуйте рівень мастила між
верхньою (С) і нижньою позначкою (D),
нанесеною на кришці зчеплення справа.
Якщо рівень мастила опускається нижче
позначки нижнього рівня, долийте мастило
визначеного сорту.

Частота заміни моторного мастила: 1-е
обслуговування і потім кожних 5000 км. Якщо
використовується будь-яке інше моторне мастило з
тією ж специфікацією, мастило слід міняти кожних
2500 км.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
• Надзвичайно важливо дотримуватись
рекомендованого сорту і частоти заміни мастила для
продовження терміну експлуатації критично важливих
компонентів двигуна. Детальну інформацію про заміну
див. в графіку періодичного обслуговування.
• Не використовуйте злите мастило повторно.
• Для утилізації злитого моторного мастила зверніться
до свого дилера.
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Колеса – безкамерна шина

Прокол колеса:
• Відвідайте найближчий цех з ремонту
безкамерних шин, аби заклеїти прокол.
• Ремонтуйте проколи лише методом
заповнення або затикання.
• Не використовуйте метод наклеювання для
ремонту проколу безкамерної шини.
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Переднє
колесо

Тиск в шинах:
Підтримуйте належний тиск в шинах, вказаний
нижче, для збільшення строку експлуатації
шин і зменшення споживання палива.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: на цьому мотоциклі
встановлені безкамерні шини. Стінки
шин, що контактують з ободом колісного
диска, слід захищати від пошкоджень під
час одягання/знімання шини. В бокові
стінки шин, що контактують з ободом
колісного диска, просочується повітря.

Переднє колесо

25 PSI

Заднє колесо
Pulsar 200 NS (лише з водієм)
28 PSI
Заднє колесо (з
двома пасажирами) 32 PSI

Знімання переднього колеса:
• Припаркуйте мотоцикл перпендикулярно
землі на рівній поверхні в порядку, вказаному
на сторінці 21 (пункт 6.10).
• Зніміть кабель датчика швидкості з корпусу
лічильника.
• Послабте гайку передньої осі.
• Зніміть переднє колесо з вилки.

Примітка: дбайте про те, аби встановлені
шини відповідали місцевим правилам та
положенням про шини.
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Акумулятор

• Завжди рекомендується передавати
використаний акумулятор дилерові Bajaj для
належної утилізації
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Як продовжити строк експлуатації акумулятора?
• Вимикайте запалювання, коли двигун не
працює
• Перевіряйте/заряджайте акумулятор під час
періодичного обслуговування
• Не натискайте кнопку стартера довше 5
секунд. Після 3 спроб завести двигун підряд
почекайте 15-20 секунд, аби акумулятор
відновився.
• Не додавайте зайві електричні аксесуари, такі
як пульт дистанційного керування, більший
гудок, світломузику під час гальмування тощо.
Все це скорочує термін служби акумулятора.
• Від’єднуйте клеми акумулятора, якщо плануєте
не використовувати мотоцикл довше 2 тижнів.
Це допоможе уникнути самовільного
розряджання

Акумулятор: 12 В – 8 А/г VRLA
• Акумулятор знаходиться під переднім
сидінням.
Властивості акумулятора
• Не потребує підзарядки
• Знижений рівень самовільного розряджання
підвищує рівень безпеки
• Вентиляційний отвір відсутній, у результаті
чого унеможливлюється викид електролітів в
атмосферу.
!!!Попередження: заборонено керувати
транспортним засобом, коли акумулятор
від’єднаний. Це може призвести до
пошкодження електричних/електронних
компонентів.

• Під час утилізації використаного акумулятора
слід дбати про довкілля
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Система охолодження двигуна
кришка

B

C

радіатор
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A

• Для охолодження двигуна
передбачено холодоагент
• Водяний насос (А) в двигуні
циркулює холодоагент в системі
охолодження
• Тиск, що виникає від нагрівання
системи охолодження, регулюється
клапаном в кришці радіатора (В)
• Теплове розширення змушує
надлишок холодоагента
переливатися в компенсуючий бак
для холодоагента (С).
• Коли температура знижується, цей
зайвий холодоагент втягується
назад в систему охолодження.

вентилятор для
охолодження

!!!Застереження: під час експлуатації
мотоцикла холодоагент дуже
нагрівається і перебуває під тиском.
Не знімайте кришку радіатора, шланг
радіатора чи інші компоненти системи
охолодження, коли двигун гарячий.
Дайте двигуну і системі охолодження
охолонути. У випадку потрапляння на
шкіру гарячого холодоагента, негайно
промийте уражене місце теплою водою.
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Холодоагент
Технічні характеристики холодоагента:
Готова суміш антифризу (рекомендована марка - Motul :
Moto cool expert, Castrol : Radicool
Загальний об’єм антифризу: 1000 мл (750-780 мл в радіатор
і 220-230 мл – в бак для розширювання)
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Доливання холодоагента
• Припаркуйте мотоцикл перпендикулярно землі на рівній
поверхні в порядку, вказаному на сторінці 21 (пункт 6.10).
• Перевіряйте рівень холодоагента лише коли двигун
холодний.
• Переконайтесь, що рівень холодоагента знаходиться між
мінімальною і максимальною позначкою.
• Завжди доливайте холодоагент через кришку в баку.
• Завжди замінюйте холодоагент лише на рекомендовану
марку (Radicool від Castrol, Moto cool expert від Motul) чи
аналогічну.
• Під час переливання і доливання холодоагента одягайте
нітрилові гумові рукавиці.
•
Не доливайте холодоагент через кришку в
радіаторі. Якщо немає попередньо змішаного
холодоагента, слід змішати концентрований холодоагент з
дистильованою водою у співвідношенні 1:1 в чистій
ємності.

!!! Застереження: холодоагент отруйний і
є загрозою для здоров’я.
Уникайте потрапляння холодоагента на
шкіру, в очі або на одяг. Якщо він
потрапить в очі, негайно промийте їх
водою і зверніться до лікаря.

Негайно промийте уражену ділянку шкіри милом і
водою. У випадку проковтування холодоагента
негайно зверніться до лікаря. Зніміть одяг, який
контактував з холодоагентом. Зберігайте холодоагент
подалі від дітей.

28

Інформація про періодичне технічне обслуговування
Свічка запалювання
• Виймайте свічки запалювання лише за
допомогою гайкового ключа з втопленим
шестигранником.
• Прочищайте свічки
• За необхідності, відрегулюйте відстані між
ними, обережно згинаючи зовнішній електрод.

Провисання привідного ланцюга
• За необхідності, слід коригувати провисання
ланцюга
• Стандартне провисання ланцюга – 25-35 мм
• Маркування на вирівнювачах ланцюга
повинно бути розташоване однаково з обох
сторін
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Відстань між свічками запалювання: 0,7-0,8 мм
Свічка запалювання (2 шт.) RG-6HCC (ліва – А,
права – В)
(1 шт.) BOSCH - VR5N (центральна – С)
A C

0.7 to
0.8 mm
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Інформація про періодичне технічне обслуговування
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Змащування
привідного
ланцюга

Очищення
привідного
ланцюга

Привідний ланцюг слід очищати і змащувати
згідно з графіком періодичного обслуговування
Привідний ланцюг (кільцевого типу)
• Кільця завжди повинні бути зволожені для
оптимальної роботи, тож змащуйте їх кожних
2500 км.
• Змащування кільцевого ланцюга полегшується
з використанням лубриканта для ланцюгів в
розпилювачі виробництва Bajaj, який можна
придбати в дилерів Bajaj, чи аналогічного засобу.
Дбайте про те, аби лубрикант не пошкодив гумові
кільця.

Метод змащування кільцевого ланцюга
• Припаркуйте мотоцикл перпендикулярно землі на рівній
поверхні в порядку, вказаному на сторінці 21 (пункт 6.10).
Очистіть ланцюг за допомогою ганчірки (якщо зібралось
багато бруду, зверніться в сервісний центр Bajaj для
належного очищення).
• Сильно потрусіть ємність, утримуючи її вертикально вгору,
доки звук сталевого м’ячика всередині не стане рівномірним.
• Утримуйте розпилювач так, аби відстань між носиком і
частиною, на яку ви розпилюєте засіб, становила 5-10 см.
• Поверніть коліщатко у зворотному напрямку і розпиліть
лубрикант, починаючи від середньої частини ланцюга в
обидва боки.
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Гальмівна рідина

Передній
резервуар
для
гальмівної
рідини
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Рівень гальмівної рідини ззаду і спереду
• Передній резервуар для гальмівної рідини
знаходиться справа від ручки
• Задній резервуар для гальмівної рідини
знаходиться справа за ручкою заднього сидіння
• Для перевірки рівня рідини, припаркуйте
мотоцикл перпендикулярно землі на рівній
поверхні в порядку, вказаному на сторінці 21
(пункт 6.10), причому ручка повинна бути
повернута чітко уперед
• Завжди дбайте про те, аби рівень гальмівної
рідини був вище позначки MIN (мінімум) на
31
оглядовому віконці.

Задній
резервуар
для
гальмівної
рідини

Заміна гальмівної рідини
• Перевіряйте і коригуйте рівень гальмівної
рідини під час кожного сервісного
обслуговування.
• Замінюйте гальмівну рідину для переднього і
заднього гальма відповідно до графіку
технічного обслуговування
Для доливання і заміни використовуйте лише
гальмівну рідину DOT-3 або DOT-4 (з
герметично закритого контейнера).

Схема періодичного технічного обслуговування і змащування
С.
№

РЕКОМЕНДОВАНА ЧАСТОТА
Операція

СО

1-е

2-е

Км-ж

500
750

3000 5500 8000 10500 13000 15500
3250 5750 8250 10750 13250 15750

1. Сервісне обслуговування

3-е

4-е

5-е

6-е

7-е

Наступне кожні 2500 км

1-е через 500-750 км/30-45
днів, починаючи з 2-го–
кожні 2500 км
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v

v

v

v

v

v

v

C,A

C,A

C,A

C,A

C,A

C,A

C,A

C,A

C,A

C,A

C,A

долив

R

долив

R

C,A

C,A

3. Зазор між стержнем і штовхачем клапана

C,A

C,A

C,A

Моторне мастило
4.
(мастило Bajaj DTSI 10000)*

C,A

R

долив

5. Масл. сітчастий фільтр (Bajaj DTSi 10000)* .

CL

CL

CL

CL

CL

Доливати прибл. через
кожні 2500 км, замінити під
час 1-го сервісного
обслуговування і через
кожні 5000 км

R

R

R

R

R

Зам.кожної заміни мастила

2. Кількість обертів на холостому ходу / CO%

6. Фільтр мотор.мастила (Bajaj DTSi 10000)*

7. Зазор свічки запалювання
8. Свічка запалювання

9. Фільтруючий елемент повітр. фільтра***

CL,A

R

CL,A CL,A CL,A CL,A

R

CL,R

10. Кільцева прокладка на кришці пов.фільтра
11. Лінійний пап.фільтр зі шлангом і скобами**

R

12. Очищення відстійника паливного крану

CL

13. Паливний кран, фільтр.елемент і прокл. **
14. Карбюратор

CL,A

CL,A CL,A

Заміна кожні 10000 км

R

CL

CL*

CL

R

R

CL

CL

R

R
CL

R

CL

CL

R
CL,A
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CL

CL

R

Заміна кожні 15000 км

R

Заміна кожні 15000 км

R

Заміна кожні 15000 км

CL

R
CL,A

Заміна кожні 15000 км

Схема періодичного технічного обслуговування і змащування

С.
№

РЕКОМЕНДОВАНА ЧАСТОТА
Операція

СО
км-ж

15. Очищеня паливної камери карбюратора

CL

16. Гумова трубка карбюратора

C,R

17. Паливні трубки
18. Перев.рівня холодоагента в розшир.баку**

C,R
C,R

1-е
500
750

2-е

3-е

4-е

5-е

6-е

7-е

Наступне

3000 5500 8000 10500 13000 15500
3250 5750 8250 10750 13250 15750
CL

CL

CL
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19. Холодоагент в баку для розширення **

R

20. Пошкодж/перелам/протік шлангу х-агенту**

C,R

21. Пошкодж/перелам/протік шлангу х-агенту**

R

22. Банки радіатора**

C
C,A

23. Рівень і питома вага електроліту в акум.**

C

C,T

25. Диск муфти зчеплення

C,R

26. Хід зчеплення

C,A

C
C,A

C
C,A

R
C,A

C
C,A

C
C,A

R

заміна кожні 15000 км

під час кожновго сев.обсл.

змінювати кожні 30000 км, або двічи на рік, залежно від того, що раніше
C,R

C,R

C,R

C,R

C,R

C,R

C,R

перевірка/заміна по необх.

замінювати кожні 30000 км, або трічи на рік, залежно від того, що раніше

C,A

24. Клеми акумулятора

перевірка/заміна по необх.

C,R

C,A

C

C,A

C,A

C,A

C,A

C,A

C

C

C

C

C

C

C,T

C,T

C,T

C,T

C,T

C,T

C,A

C,A

C,A

C,A

C,A

перевірка/заміна по необх.

C,R

C,A

C,A

27. Хід дроселя

C,A

C,A

C,A

C,A

C,A

C,A

C,A

C,A

28. Хід гальм

C,A

C,A

C,A

C,A

C,A

C,A

C,A

C,A

29. Гальмівна колодка або подушка

C,R

C,R

C,R

C,R

R

C,R

C,R

C,R

30. Рівень гальмівної рідини/доливання**

C,A

C,A

C,A

C,A

C,A

C,A

C,A

33

заміна кожні 15000 км
перевірка/заміна по необх.
під час кожновго сев.обсл.

Схема періодичного технічного обслуговування і змащування
РЕКОМЕНДОВАНА ЧАСТОТА
С.
№

Операція

31. Гальмівна рідина

СО

1-е

2-е

км-ж

500
750

3000 5500 8000 10500 13000 15500
3250 5750 8250 10750 13250 15750
R

R

3-е

4-е

5-е

6-е

7-е

Наступне

Bajaj Ukraine
www.bajaj.com.ua
32. Шланг переднього гальма

R

33. Рем.комплект поршневої групи

R

R

34. Калібрування герметизаціі поршня і пилу

R

R

35. Гальм.камера і шпилька повороту педалі**

L

36. Кріплення заднього ланцюгового блоку

С,Т

R

С,Т

L

L

L

L

L

L

С,Т

С,Т

С,Т

С,Т

С,Т

С,Т

C,R перевірка/заміна по необх.

37. Амортизатор гуми заднього колеса

C,R

38. Прочищання отвору патрубка глушника

CL

39. Копресійний тиск двигуна

С

С

40. Очищеня голівки циліндра від вуглецю

CL

CL

41. Повітряна трубка в двигуні

R

R

42. Провисання привідного ланцюга

C,A

C,A

43. Змащування привідного ланцюга на ТЗ

C,L

C,L

44. Фіксація ділянок привідного ланцюга

R

R

R

R

R

R

R

45. Знос привідного ланцюга, змащ., заміна

C,L

C,L

C,L

C,L

C,L

C,L

C,L

C,R

C,R

C,R

C,R

C,R

46. Привідний ланцюг (кільцевий)**

L

47. Колісний пдшипник

C,R

C,R

CL

C,A
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CL

C,A

C,R

CL

C,A

CL

C,A

CL

CL
С

перевірка/заміна по необх.
заміна через 20000 км

C,A

C,A

коли прив.ланц. відкритий

перевірка/заміна по необх.

Схема періодичного технічного обслуговування і змащування
РЕКОМЕНДОВАНА ЧАСТОТА
С.
№

1-е

Операція

48. Знос протекторів шин

500
750
C,R

2-е

3-е 4-е
5-е 6-е
7-е
Наступне
3000 5500 8000 10500 13000 15500
3250 5750 8250 10750 13250 15750
C,R C,R C,R C,R C,R перевірка/заміна по необх.
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49. Мастило передньоъ вилки

R

R

R

R

заміна через кожні 5000км

50. Масляний фіксатор передньої вилки

R

R

R

R

заміна через кожні 5000км

51. Правий амортизатор перевірити тиск газу

C,A

52. Електропроводка

С

53. Прочищеня контактів свічок запалювання

C,CL

54. Прочищення контактів перемикача зчепл.
і гальм (горизонтальна база)**

C,CL,L

55. Перемикач зчеплення (верт.база)**

C,R

56. Перемикач задніх гальм

С,А

Не потрібно для нових
моделей (заливається
знизу)

C,A

С

С

С

C,CL C,CL C,CL C,CL C,CL C,CL C,CL
C,CL,L

C,CL,L

C,R

С,А

С,А

С,А

C,CL,L

C,R

С,А

С,А

C,R

С,А

С,А

57. Клеми стартера двигуна**

С,Т

С,Т

С,Т

С,Т

С,Т

С,Т

С,Т

58. Клеми реле стартера**

С,Т

С,Т

С,Т

С,Т

С,Т

С,Т

С,Т

59. Клеми котушки високої напруги

С,Т

С,Т

С,Т

С,Т

С,Т

С,Т

С,Т

60. Перевірка індикатора тиску мастила**

С

С

С

С

С

С

С

С

61. Загальне змащування

L

L

L

L

L

L

L

62. Шпилька основної і бічної підніжки

C,L

C,L
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C,L

L
C,L

перевірка/заміна по необх.

РЕКОМЕНДОВАНА ЧАСТОТА
С.
№

Операція

63. Поворотна шпилька маховика ,без глушн**

СО

1-е

Км-ж

500
750

L

L

2-е

3-е

4-е

5-е

6-е

7-е

3000 5500 8000 10500 13000 15500
3250 5750 8250 10750 13250 15750
L

L

L

L

L

Наступне

L
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64. Хід керма

65. Підшипник кульової колонки***

С,А

С,А

С,А

С,А

C,CL,L,R

C,CL,L,R

66. Підшипник кришки керма (пластм.)***

C,R

C,R

67. Кріпл.заднь.сид.зліва/справа (підш+пласт)**

C,CL

68. Міцність всіх кріплень

С,Т

С,А

С,А

С,А

С,А

C,CL,L,Rперевірка/заміна по необх.

C,CL,L,R
C,R

C,R

C,CL C,CL C,CL C,CL C,CL C,CL

С,Т

С,Т

С,Т

С,Т

С,Т

С,Т

С,Т

* Наполегливо рекомендується використовувати лише оригінальне моторне мастило Bajaj DTS-i 10000.
У випадку використання будь-якого іншого моторного мастила з тими ж технічними характеристиками,
частота проведення пунктів 4, 5 і 6 буде становити кожні 2500 км.
** Залежно від моделі
*** У випадку їзди по болотяним або запиленим поверхням, мотоцикл може потребувати більш частого
очищення.
С: перевірка, А: коригування, CL: очищення, R: заміна, T: затягування, L: змащування
Примітка: періодичні частини/мастило, які слід замінювати відповідно до графіку періодичного
обслуговування і змащування, є обов’язковими. Витрати на такі заміни покриває покупець
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Обслуговування під час простою
!!! Обслуговування під час простою є необхідним, якщо
транспортний засіб не використовується упродовж тривалого
терміну (більше 15 днів **). Правильне і обережне
обслуговування під час простою, виконане перед
розміщенням мотоцикла на зберігання, захистить його від іржі
і від таких не експлуатаційних ушкоджень, як ризик займання.
• Старанно очистіть мотоцикл.
• Злийте паливо з паливного бака і паливної ємності
карбюратора (якщо паливо перебуватиме в баку упродовж
тривалого часу, воно почне розпадатися, і липка речовина
може засмітити карбюратор).
• Зніміть свічки запалювання і крапніть кілька крапель
моторного мастила в циліндр. Повільно струсніть двигун
кілька разів, щоб стінки циліндра вкрились маслом, і
встановіть свічки запалювання.
• Встановіть мотоцикл на коробці або підставці так, щоб
обидва колеса були підняті над поверхнею.
• Розпиліть масло на всі незабарвлені металеві поверхні для
запобігання корозії. Уникайте попадання масла на гумові
деталі або диски гальм.
• Акуратно вкрийте мотоцикл повністю. Переконайтеся, що в
місці зберігання достатня вентиляція і відсутні будь-які
джерела вогню або іскри.

• Докачайте 10% надлишкового тиску повітря в обидва колеса.
Запобігайте потраплянню мастила на передні дискові гальма для
запобігання корозії. Якщо передній гальмівний диск іржавіє при
зберіганні, не намагайтеся очистити його мильною водою. Іржа
зникне сама після кількох перших випадків застосування гальм.
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** Для акумулятора:
а. Зніміть акумуляторну батарею і покладіть її на зберігання на
дерев'яну дошку в добре провітрюваному приміщенні.
б. Перш ніж знову скористатися мотоциклом:
• Зарядіть акумулятор в авторизованому сервісному центрі/від
акумулятора дилера.
• Нанесіть мастило на вузли (застосовується для деяких моделей).
Підготовка для звичайного використання після зберігання
a. Очистіть мотоцикл.
b. Встановіть акумулятор після підзарядки.
c. Переконайтеся, що свічка запалення добре закручена.
d. Заповніть паливний бак пальним.
e. Замініть моторне масло.
f. Перевірте всі пункти, перелічені в розділі «Щоденний технічний
огляд».
g. Перевірте тиск в шинах і, за необхідності, підкачайте їх.

