
Uživatelský manuál

Motorový kit na kolo: 2-takt, vzduchem chlazený jdnoválec
Typové označení motoru: 1E40F-5

Obsah motoru: 42.7cc
Max. výkon：1kw／6500rpm



1. Na kolo nainstalujeme rozetu

2. Nainstalujeme osu kola



3. Připevněte kryt s převodovkou

4）Vložte šrouby pro uchycení motoru



5）Zkontrolujte správné nasazení řetězu a namažte ho.

6  ）Zkontrolujte že motor je pevně připevněn ke kolu.



Míchání paliva a oleje

Jedná se o dvoutaktní benzínový motor.  Před nalitím řádně namíchejte benzín a olej.
Nikdy nemíchejte spolu s benzínem dva druhy oleje.

Používejte pouze olej pro dvoutaktní motory ( plně syntetický olej ) 

Poměr míchání paliva a oleje:

 16:1 v záběhu
 20:1 po záběhu 500 km

Palivo: benzín special 90 (90 oktanové) nebo  Natural 95

Nikdy nepoužívejte více oktanové palivo, dojde tím k poškození motoru.

Sada obsahuje vše potřebné pro montáž motoru na kolo 

Některé drobné úpravy na motoru jsou nutné pro sesazení dílů v jeden funkční 
komplet. Jedná se však pouze o drobné zarovnání styčných ploch na odlitku motoru, 
zabroušení řetězových koleček dle šířky řetězu. Úprava délky řetězů dle potřebné 
délky.

Upozornění: jízda na motokole může být nebezpečná. 
V žádném případě neschvalujeme nebezpečné zásahy do Vašeho jízdního kola. 
Naše sestavy a díly jsou výhradně pro hobby nadšence, s obecně technickými 
znalostmi a znalostmi mechaniky jízdních kol. Osoba, která se rozhodla, na 
vlastní zodpovědnost namontovat motorový kit, musí mít praktické zkušenosti s 
montáží a mechanikou.



Povinné garanční prohlídky v motoservisu

1.prohlídka: 1měsíc/5motohodin/100km* 2.prohlídka: 6měsíců/30mth/500 km*

Počet Km: Počet Km:

Datum prohlídky: Datum prohlídky:

Razítko autorizovaného servisu a podpis: Razítko autorizovaného servisu a podpis:

3.prohlídka:12měsíců/60 mth/1000 km* 4.prohlídka: 18měsíců/80mth/2000 km*

Počet Km: Počet Km:

Datum prohlídky: Datum prohlídky:

Razítko autorizovaného servisu a podpis: Razítko autorizovaného servisu a podpis:

5.prohlídka: 24měsíců/100mth/4000 km* Výměna dílů:

Počet Km: Výměna dílů:

Datum prohlídky: Výměna dílů:

Razítko autorizovaného servisu a podpis: Výměna dílů:

*Dle situace,která nastane dříve.

Uvedené  povinné  prohlídky  jsou  podmínkou

pro uznání záruky.

Olejové a servisní práce hradí zákazník.



Záruční list

MODEL: DATUM PRODEJE:

-------------------------------------

(razítko a podpis prodejce)

Záruka na tento produkt je dle občanského zákoníku 24 měsíců.

Naše firma neposkytuje záruku a nezaručuje žádnou náhradu:

1. Při  havárii  či  poškození  stoje,  při  neodborném zacházení,  při  nedodržení  podmínek

uvedených v „Uživatelském manuálu“ a při nedodržení záběhových  podmínek.

2. Pokud se stroj používá pro soutěže, závody a sportovní motoristické propagační podniky,

nebo provozuje-li se motocykl v půjčovně.

3. Po závadách, které nebyly neprodleně ohlášeny autorizovanému dealerovi.

4. Pokud  nebyly  periodické  prohlídky  a  seřizování  strojů  provedeny  autorizovaným

dealerem.

5. Při  překročení  výrobcem daných servisních  intervalů.  Tyto intervaly  jsou uvedeny v

„záručním listě“.

6. Při poškození laku nebo při korozi, souvisejícím s vnějším působením, jako např. soli,

štěrku,  průmyslových zplodin  a  jiných vlivů  životního prostředí,  jakož i  nevhodným

čištěním nevhodnými čistícími prostředky.

7. Za oleje, maziva a čistící materiál.

8. Za způsobené nedostatky,  jakož přímé a nepřímé náklady,  jako jsou: ztráty výdělku

nebo ušlého zisku, náklady za transport a náklady za přenocování.

9. Při  předčasném  opotřebení  dílů,  jako  jsou  všechny  pryžové  díly,  zapalovací  svíčky,

těsnění, žárovky, vodiče, lanka a bowdeny, pojistky, pneumatiky, duše, brzdové desky a

pakny, brzdové kotouče, akumulátory a spojkové lamely, řetězy a řetězová kola,výplet

kol, filtry, kapaliny, hadice, ventilové podložky, gufera, čepy, tlumiče a silenbloky, a další

díly, které vyžadují pravidelný servis a případně seřizování.

10. Na pneumatiky a duše.

Záruka se dále nevztahuje na části  vykazující  nadměrné opotřebení  v důsledku nesprávného

užívání výrobku - dotahování šroubů a matic, seřízení, napnutí a promazání článkového řetězu,

čištění karburátoru a vzduchového filtru, seřízení vůle ovládacích prvků, apod.

Z  důvodu  provedení  záručního  servisu  je  nutno  výrobek  dopravit  ihned  po  zjištění  závady

do smluvního servisu na vlastní náklady majitele. 

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu do 30 kalendářních dnů ode dne přijetí do

servisu. Vyžaduje-li vyřízení reklamace projednání se zahraničním dodavatelem, bude vyřízena

nejpozději do 60 kalendářních dnů od jejího doručení.

Po dobu záruky používejte výhradně plně syntetický olej. V případě použití jiného typu oleje

neneseme žádnou odpovědnost.

www.Quad-ATV.cz


