Návod k použití a záruční list
pro motorové skútry

Blahopřejeme, že jste se rozhodli pro značku CAPIRELLI.
Zakoupili jste si nový model silničního skútru, který byl vyrobený pro vaši radost i potřebu.
Věříme, že bude Vaším spolehlivým společníkem na cestách a bezpečné Vás dopraví do cíle.
Ještě než začnete využívat služby vašeho skútru, prosím bedlivě si pročtěte celou uživatelskou příručku a dbejte pokynů
v ní uvedených.
Několik rad před vyjetím:
Nejezděte na skútru bez řidičského oprávnění a dbejte všech silničních předpisů.
Nezapomeňte na přilbu a ochrannou výstroj. Rukavice, boty, oděv určený k provozu na motocyklu.
I spolujezdec musí mít ochrannou přilbu.
Před každou jízdou proveďte rychlou kontrolu zda svítíte, funkčnost brzd, nemáte-li podhuštěná kola, stav benzínu
v nádrži, funkčnost směrových světel. Dále se řiďte příručkou.
Udržujte skútr v čistotě, bude vám déle sloužit.
Nepřeceňujte své jezdecké schopnosti.

Přejeme Vám mnoho radosti z jízdy.

Bezpečnost při provozu skútru.
Jízda na veřejných komunikacích představuje jisté bezpečnostní riziko jak pro vás, tak i pro ostatní účastníky silničního provozu.
Proto s maximální pozorností dbejte na technický stav vašeho dopravního prostředku a řiďte se pokyny v návodu.
Při tankování do motocyklu nezapomínejte, že benzín je nebezpečná hořlavina a může při nedodržení bezpečnostních opatření dojít
k vznícení. Za žádných okolností se nezdržujte v blízkosti skútru s otevřeným ohněm.
Svévolně nezasahujte do technických částí skútru. Nepřidávejte další elektrická zařízení ani jiné tuningové vybavení. Vždy se poraďte
se servisním technikem.
Dbejte, aby váš skútr nebyl přetěžován. Náklad přizpůsobte velikosti a výkonu skútru. To může mít za následek horší brzdění, špatnou
akceleraci, větší opotřebení, případně i poškození skútru. Zhoršujete stabilitu a ovládání skútru. Dbejte limitů v tomto návodu.
STARTOVÁNÍ MOTORU
1.

ELEKTRICKÉ STARTOVÁNÍ
A) Při startu musí být skútr postaven na hlavním stojanu, aby nedošlo k pádu skútru na zem. Pokud bude postaven na bočním
stojanu, je zakázáno skútr startovat.
B) Otočte klíčem ve spínací skříňce do polohy „ON“
C) Stlačte levou brzdovou páku
D) Stlačte startovací tlačítko a motor nastartujte

UPOZORNĚNÍ !






Maximální doporučený čas startování je 5 sec. s intervalem přerušení 10-15 sec.
Uvolněte startovací tlačítko ihned jakmile je motor nastartován
Nestlačujte startovací tlačítko pokud motor běží, mohlo by dojít k poškození motoru
Nestartujte motor v uzavřeném prostoru, protože výfukové plyny jsou nebezpečné pro lidské zdraví
Po studeném startu zahřívejte motor před jízdou po dobu cca 3 min. – motor je zahřátý, když reaguje okamžitou odezvou na akcelerátor.

2. STARTOVÁNÍ POMOCÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDAČE (dle výbavy jednotlivých tipů)
A) Při startu musí být skútr postaven na hlavním stojanu. Pokud je skútr postaven na bočním stojanu, je zakázáno skútr startovat.
B) Na dálkovém ovládači stlačte krátce 2x za sebou tlačítko se symbolem blesku. Pokud motor nenaskočí, opakujte startování po 10 sec.
Poznámka: pokud nelze skútr nastartovat ani elektrickým startérem, ani dálkovým ovládačem, pak může být příčinou:
1. nedostatek paliva
2. přebytek paliva v případě déletrvajícího startování
3. slabá baterie
4. vybitá baterie v dálkovém ovládači (funkčnost dálkového ovládače je indikována kontrolkou na ovládači)
3.

NOŽNÍ STARTOVÁNÍ
A) při startu musí být skútr postaven na hlavním stojanu
B) stlačte levou brzdovou páku
C) šlápněte silně na startovací páku, a v případě potřeby „přidejte plyn“

ZÁBĚH MOTORU

Pro zajištění dobrých jízdních vlastností po dlouhou dobu životnosti skútru dodržujte následující předpis pro jeho záběh.

Motocykl 125 cm2

Skútr 125 cm2

Ujetá vzdálenost (km) Max. rychlost (km/h) Ujetá vzdálenost (km) Max. rychlost (km/h)
do 200

45

do 200

45

200 - 1000

65

200 - 1000

65

nad 1000

<80

nad 1000

<80

U nového skútru do ujetí přibližně 300 km brát na zřetel možnost slabší účinnosti brzdového systému a možnost menší přilnavosti pneumatik.

4.

MĚŘICÍ PŘÍSTROJE A INDIKAČNÍ SVĚTLA

Měřič paliva ukazuje stav paliva v nádrži

Tachometr indikuje rychlost v km/hod.

Počítadlo kilometrů měří celkovou ujetou vzdálenost

Indikace zapnutí dálkových světel

Indikace zapnutí směrových světel, vpravo, vlevo

Otáčkoměr (dle výbavy) ukazuje, jaké otáčky motoru má váš skútr

5. SPÍNACÍ SKŘÍŇKA
OFF
Celý elektrický okruh je vypnut
Motor nejde nastartovat, světla nelze rozsvítit a klíč lze vyjmout ze spínací skříňky
ON

Motor jde nastartovat a světla rozsvítit
Klíč nelze vyjmout ze spínací skříňky

LOCK

Otočte řídítka zcela doleva, lehce stlačte klíč a otočte do polohy zamknuto.
V této poloze jsou řídítka zamčena a nelze s nimi otočit.
Pak lze klíč ze spínací skříňky vyjmout.

6. PALIVOVÁ NÁDRŽ A TANKOVÁNÍ
Postup:
1. Při tankování vypněte motor
2. Vsuňte do víčka klíč od zapalování (nebo odemkněte zámek sedla - sedlo vyklopte a otevřete palivový uzávěr)
3. Otočte klíčem ve směru hodinových ručiček a sundejte víčko nádrže
4. Odložte víčko na stranu
5. Po natankování zavřete a zamkněte nádrž opačným způsobem
6. Srovnejte značku „A“ na víčku se značkou na nádrži
7. Nepřelijte palivo nad označenou stupnici
8. Nepřidávejte do paliva žádné příměsi
9. Zavřete a zamkněte nádrž

KONTROLA PŘED JÍZDOU
Zkontrolujte před jízdou následující části
číslo Položka

Obsah prohlídky

1

Řídítka

1) pružnost 2) žádná vůle nebo změna vzhledu

2

Brzdový systém

1) interval mezi účinkem přední a zadní brzdy 2) neporušenost
kabelů a hadic 3) pružná funkce brzdových pák

3

Pneumatiky

1) správný tlak 2) bez trhlin nebo poškození 3) hloubka dezénu

4

Palivo

množství, případné doplnění předepsaným palivem

5

Motorový olej

množství, případné doplnění předepsaným olejem

6

Přední a zadní světlomet, blikače, zad. brzd. světlo

kontrola funkce

7

Elektrické ovládače, klakson

kontrola funkce

8

Převodový olej

běžné množství

9

Variátor

1) předepsaná vůle – plynulý záběr

10

Všechny šrouby a matice

žádná změna vzhledu, kontrola dotažení

ÚDRŽBA
1. Baterie
Váš skútr je vybaven baterií. Otevírání baterie je přísně zakázáno. Jakoukoliv manipulaci s baterií (nabíjení) je nutné provádět na odborném pracovišti,
jinak hrozí zničení baterie. Na baterii se nevztahuje záruka!
Pokud klesne napětí baterie pod 11,5 V, použijte místo elektrického startování nožní.
Před vyjmutím baterie otočte klíč v zapalování do polohy OFF. Elektrody jsou označeny takto: + (červená) - (černá)
V případě, kdy není skútr pravidelně provozován, může dojít k poklesu napětí a kapacity baterie. Proto dbejte na pravidelné dobíjení baterie, zejména
v období, kdy je skútr odstaven z provozu v zimním období.
V zimním období vytáhněte baterii ze skútru a uložte na suchém místě. Teplota okolí nesmí klesnout pod + 5°C. Pravidelně, alespoň 1x za měsíc
dobijte baterii proudem 0,5 A po dobu 5 -10 hod. Gelové baterie používané ve skútru se nesmí dobíjet standardní nabíječkou baterií.
Pokud dojde k poklesu napětí a kapacity baterie v době sezóny, z důvodu např. nepravidelného provozu skútru, lze baterii dobíjet také „rychle“, a to
proudem 4 A po dobu 1 hod. Při nabíjení používejte zásadně nabíječku profesionální s napětím 12 V, nikoliv nedůvěryhodné zdroje. Baterii vyměňte
nejpozději po 4 letech.
2. Karburátor a seřízení volnoběžných otáček
Karburátor se nachází pod sedlovým prostorem.
Zahřejte motor po dobu 2-3 minut.
Seřiďte volnoběžné otáčky pomocí seřizovacího šroubu motoru na cca 1 800 ot/min.
3. Vzduchový filtr
Postup při čištění - údržbě vzduchového filtru se může lišit - dle typu použití vzduchového filtru
Nalijte do misky nehořlavou čisticí kapalinu, ponořte do ní vzduchový filtr a vyperte jej (neplatí u papírového filtru).
Opatrně dlaní vymačkejte přebytečnou čisticí kapalinu z filtru, nikdy jej nekruťte.
Ponořte filtr do motorového oleje. Vymačkejte přebytečný olej tak, aby byl filtr lehce naolejovaný.
4. Zapalovací svíčka
Odstraňte karbonový nános na elektrodách svíčky kouskem ocelového drátu, nebo jehlou.
Seřiďte vzdálenost elektrod na 0,6 - 0,7 mm pomocí spárových měrek.
Použijte na výměnu novou zapalovací svíčku NGK C7HSA nebo svíčku jiného výrobce stejných parametrů.
5. Palivo
Při doplňování paliva doporučujeme používat bezolovnatý benzín NATURAL 95.
Nedostatek paliva Vám indikuje ukazatel na palubní desce, pokud je ručička v červeném poli, natankujte.

6. Motorový olej a jeho výměna
Motorový olej vyměňujte vždy při zahřátém motoru, předepsaným způsobem - motor zahřejte na provozní teplotu a poté vypněte. V době záruky
pouze u autorizovaného prodejce nebo na schváleném servisním středisku.
1. Vyšroubujte olejovou zátku vespod motoru a vyjměte společně s průtokovým sítkem
2. Vypusťte olej do připravené nádoby
3. Zašroubujte zpět olejovou zátku pevně, aby nedošlo k úniku oleje po naplnění novým olejem
4. Naplňte nádržku cca 0,8 I předepsaným olejem SAE: 10W40 pro motory 125 ccm a více, přesné množství oleje upravte dle měrky
nalévacího šroubu.
5. Vypuštěný olej odevzdejte do sběrny k ekologické likvidaci
7. Brzdový systém
Přední kotoučová brzda
Stiskněte brzdovou páku a zkontrolujte indikátor opotřebení a trhlin. Jestliže se indikátor téměř dotýká brzdového kotouče, ihned vyměňte brzdové
destičky
1. indikátor opotřebení a trhlin
2. brzdový kotouč
3. brzdové destičky
Před jízdou proveďte následující kontrolu brzdového systému
1. zkontrolujte případný únik kapalíny;
2. zkontrolujte zda není prasklá hadice;
3. brzdové páky mají mít určitý volný pohyb v rozmezí 10 - 20 mm, dodržujte určitou vůli stisku
4. opotřebení brzdových destiček
Zadní brzda
Seřiďte šroub páky na předepsaný zdvih brzdové páky.
Předepsaný volný zdvih brzdových pák je 10 - 20 mm.

Volný zdvih znamená vzdálenost mezi polohou nestlačené páky a polohou stlačení páky, kdy brzda začne fungovat

Věnujte pozornost citlivosti a účinkům brzd
Hladina brzdové kapaliny
Než byl skútr exportován z výrobního závodu, byl naplněn speciální brzdovou kapalinou DOT 3 nebo DOT 4.
Provozovatel by měl doplňovat nebo vyměňovat kvalitní brzdovou kapalinu v autorizovaném servisu.

Nikdy nezaměňujte nebo nemíchejte jiné kapaliny, jinak by mohlo dojít k poškození brzdového systému.
Pokud použijete nevhodnou brzdovou kapalinu, může dojít k zavzdušnění a poruše brzdového systému.
Brzdová kapalina je korozívní. Může způsobit poškození lakovaných částí skútru.
Dbejte na osobní bezpečnost při práci s kapalinou podle návodu výrobce.
V případě zasažení pokožky nebo očí okamžitě opláchněte vodou a vyhledejte lékaře.
8. Pneumatiky
Nedostatečný tlak v pneumatikách urychlí jejich opotřebení a má vliv na stabilitu jízdy
Pneumatiky hustěte na předepsaný tlak (viz tabulka technických parametrů)
Kontrolujte hloubku dezénu pneumatiky a v případě, že klesne pod 1 mm (pokud předpisy nenařizují jinou hodnotu), vyměňte pneumatiky za nové
9. Pojistka
Pojistka spojuje elektrický obvod. Pokud dojde k náhlému přerušení elektrického obvodu, nejdříve zkontrolujte pojistku.
Pojistka je umístěna ve schránce vedle baterie. Pojistka nesmí být zaměněna za žádný jiný předmět.
V případě přepálení použijte novou, originální pojistku s předepsanou hodnotou.
10. Převodový olej
Používejte pouze převodový olej dle tabulky technických parametrů, SAE:75W.
11. Nářadí
Pro běžnou údržbu Vám stačí běžné nářadí. Balíček s nářadím je součástí vybavení skútru.
12. Alarm
Spolu se skútrem (u vybraných modelů) jste obdrželi 2 klíče do spínací skříňky a 2 dálkové ovládače (DO).
DO slouží jednak k dálkovému nastartováni skútru, ale také pro ztížení odcizení Vašeho skútru.
Na DO jsou 3 tlačítka se symboly pro aktivaci alarmu a jeho vypnutí a dálkové startování.
Dojde-li k pohybu skútru po jeho aktivaci stlačením tlačítka zámku, spustí se alarm, který lze vypnout tlačítkem se symbolem odemknutého zámku
na DO.
Pokud DO nefunguje, příčinou může být:

slabá, nebo vybitá baterie uvnitř DO. Baterii snadno vyměníte po odšroubování 3 šroubků na zadní straně DO

vadná, nebo přepálená pojistka (nožová 10 A), samostatná pro DO, která je umístěna pod předním plastovým krytem skútru.
		
Kryt sejměte opatrně po demontáži 1 šroubu na přední straně a 4 šroubů na zadní straně krytu.

SERVISNÍ PROHLÍDKY
Veškeré servisní prohlídky provádějte pouze v odborných servisech, jinak hrozí ztráta záruky!
Interval

Km

Položka

Měsíčně

500

Víko válce, tlumič výfuku*
Seřízení karburátoru

I

1500

2500

6000

12

12

36

C

C

C

I

-

I

I

I

Vzduchový filtr
Zapalovací svíčka

Čistit každých 2 000 km
I

Palivové potrubí

Vyměnit každé 4 roky

Spojka,opotřebení čelistí spojky
Motorový olej

R

I

I

R

Vyměnit každých
3 000 km

I

I

Brzdy*

I

I

Přední vidlice a řídítka*

I

I

Zadní zavěšení

I

I

Pneumatiky

I

I

Upevňovací šrouby a matice

I

F
I

I

I

Volnoběžné otáčky motoru

I

I

I

I

Vůle ventilů

I

I

I

Ovládání rukojetí plynu

Hnací řemen
Opotřebení brzdových destiček

I

Ložiska hlavy řízení

I

Převodový olej

R

LEGENDA: I = kontrola, C = očistit, R = vyměnit, F = upevnit, * = seřídit
V době záruky používejte oleje doporučené výrobcem - Castrol nebo Agip

I
I
I

I
F

I

I

I

I

Vyměnit každých 5 000 km nebo 6 měsíců

I. servisní prohlídka

…………………….. dne …………………………… počet ujetých km
Navrhované úkony

Interval

Km

Položka

Měsíčně

Provedené úkony (zaškrtnout)

500

Víko válce, válec a tlumič výfuku*
Seřízení karburátoru

I

Vzduchový filtr
Zapalovací svíčka
Palivové potrubí

I
Vyměnit každé 4 roky

Spojka, opotřebení čelistí spojky
Motorový olej

R

Brzdy*

I

Přední vidlice a řídítka*

I

Zadní zavěšení

I

Penumatiky

I

Upevňovací šrouby a matice

I

Ovládání rukojetí plynu

I

Volnoběžné otáčky motoru

I

Vůle ventilů

I

Hnací řemen
Opotřebení brzdových destiček
Ložiska hlavy řízení

I

Převodový olej

R

LEGENDA: I = kontrola, C = očistit, R = vyměnit, F = upevnit, * = seřídit
V době záruky používejte oleje doporučené výrobcem - Castrol nebo Agip

Servisní prohlídku provedl ………………………………………………

II. servisní prohlídka

…………………….. dne …………………………… počet ujetých km
Navrhované úkony

Interval

Km

Položka

Měsíčně

Provedené úkony (zaškrtnout)

1 500
12

Víko válce, válec a tlumič výfuku*

C

Seřízení karburátoru

I

Vzduchový filtr
Zapalovací svíčka
Palivové potrubí

Vyměnit každé 4 roky

Spojka, opotřebení čelistí spojky
Motorový olej
Brzdy*

I

Přední vidlice a řídítka*

I

Zadní zavěšení

I

Penumatiky

I

Upevňovací šrouby a matice

F

Ovládání rukojetí plynu

I

Volnoběžné otáčky motoru

I

Vůle ventilů
Hnací řemen
Opotřebení brzdových destiček
Ložiska hlavy řízení

I

Převodový olej

LEGENDA: I = kontrola, C = očistit, R = vyměnit, F = upevnit, * = seřídit
V době záruky používejte oleje doporučené výrobcem - Castrol nebo Agip

Servisní prohlídku provedl ………………………………………………

III. servisní prohlídka

…………………….. dne …………………………… počet ujetých km
Navrhované úkony

Interval

Km

Položka

Měsíčně

Víko válce, válec a tlumič výfuku*
Seřízení karburátoru
Vzduchový filtr
Zapalovací svíčka
Palivové potrubí

Provedené úkony (zaškrtnout)

3 000
24
C
I
Čistit každých 2 000 km
I
Vyměnit každé 4 roky

Spojka, opotřebení čelistí spojky

I

Motorový olej

R

Brzdy*

I

Přední vidlice a řídítka*
Zadní zavěšení
Penumatiky

I

Upevňovací šrouby a matice
Ovládání rukojetí plynu

I

Volnoběžné otáčky motoru

I

Vůle ventilů

I

Hnací řemen

I

Opotřebení brzdových destiček

I

Ložiska hlavy řízení
Převodový olej

Vyměnit každých 5 000 km nebo 6 měsíců

LEGENDA: I = kontrola, C = očistit, R = vyměnit, F = upevnit, * = seřídit
V době záruky používejte oleje doporučené výrobcem - Castrol nebo Agip

Servisní prohlídku provedl ………………………………………………

IV. servisní prohlídka

…………………….. dne …………………………… počet ujetých km
Navrhované úkony

Interval

Km

Položka

Měsíčně

Víko válce, válec a tlumič výfuku*

Provedené úkony (zaškrtnout)

6 000
36
C

Seřízení karburátoru
Vzduchový filtr
Zapalovací svíčka
Palivové potrubí
Spojka, opotřebení čelistí spojky
Motorový olej

Čistit každých 2 000 km
I
Vyměnit každé 4 roky
I
Vyměnit každých 2 500 km

Brzdy*

I

Přední vidlice a řídítka*

I

Zadní zavěšení

I

Penumatiky

I

Upevňovací šrouby a matice

F

Ovládání rukojetí plynu

I

Volnoběžné otáčky motoru

I

Vůle ventilů

I

Hnací řemen

I

Opotřebení brzdových destiček

I

Ložiska hlavy řízení
Převodový olej

Vyměnit každých 5 000 km nebo 6 měsíců

LEGENDA: I = kontrola, C = očistit, R = vyměnit, F = upevnit, * = seřídit
V době záruky používejte oleje doporučené výrobcem - Castrol nebo Agip

Servisní prohlídku provedl ………………………………………………

TECHNICKÉ PARAMETRY SKÚTRŮ značky Capirelli
Diablo 125

Rome 125

Grand Tour
250

Grand Tour
125

Torino ZZ

Typ motoru

4 takt

4 takt

4 takt

4 takt

4 takt

4 takt

Počet válců

1

1

1

1

1

Objem válce

124.8 ccm

124.6 ccm

249.7 ccm

124.6 ccm

8,8 : 1

9,2 : 1

10,5 : 1

7,0/8000

5,4/7600

12/6500

Kompresní poměr
Max. výkon kW/
ot.min

GRANDE
PORTO 125

NEW
MAXIMUS 125

4 takt

4 takt

4 takt

1

1

1

1

124.6 ccm

124.6 ccm

124.6 ccm

124.6 ccm

124.6 ccm

9,2 : 1

9,2 : 1

9,2 : 1

9,2 : 1

9,2 : 1

9,2 : 1

6,15/7500

6,3/7500

6,3/7500

5,35/7250

5,6/7000

6,8/7000

Mustang 125 ADONICE 125

Zapalování

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

Startování

elektrické,
nožní

elektrické,
nožní

elektrické,
nožní

elektrické,
nožní

elektrické,
nožní

elektrické,
nožní

elektrické,
nožní

elektrické,
nožní

elektrické,
nožní

kotouč /
kotouč

kotouč /
kotouč

kotouč /
kotouč

kotouč /
kotouč

kotouč /
kotouč

kotouč /
kotouč

kotouč /
kotouč

kotouč /
kotouč

kotouč /
kotouč

100/80-17

3.50-10

130/70-12

130/70-12

120/70-12

120/70-14

100/80-16

130/60-13

120/80-14

130/60-13

130/60-13

Brzdy přední/zadní
Pneu přední

130/70-17

3.50-10

130/70-12

130/70-12

120/70-12

120/70-14

120/80-16
140/70-14

Tlak v přední pneu

225 kPa

220 kPa

220 kPa

220 kPa

220 kPa

220 kPa

220 kPa

Tlak v zadní pneu

225 kPa

220 kPa

220 kPa

220 kPa

220 kPa

220 kPa

220 kPa

Objem palivové
nádrže

19 l

6l

12 l

12 l

6l

5,5 l

6,5 l

6l

12 l

Objem olejové
nádržky motoru

0,8 l

0,8 l

0,8 l

0,8 l

0,8 l

0,8 l

0,8 l

0,8 l

0,8 l

3,5 l / 100 km

2,8 l / 100 km

3,5 l / 100 km

2,8 l / 100 km

2,8 l / 100 km

2,8 l / 100 km

2,8 l / 100km

2,8 l / 100 km

2,8 l / 100 km

2 040 mm

1 857 mm

2 100 mm

2100 mm

1 850 mm

2 100 mm

2 100 mm

2 010 mm

2 150 mm

Pneu zadní

Spotřeba
Délka

220 kPa
220 kPa

220 kPa
220 kPa

GRANDE
PORTO 125

NEW
MAXIMUS 125

670 mm

690 mm

785 mm

1130 mm

1190 mm

1220 mm

1325 mm

1400 mm

1400 mm

1410 mm

1400 mm

1560 mm

149 kg

118 kg

132 kg

125 kg

125 kg

145 kg

150 kg

150 kg

150 kg

150 kg

150 kg

150 kg

304 kg

85 km/hod.

90 km/hod.

85 km/hod.

85 km/hod.

85 km/hod.

80 km/hod.

85 km/hod.

Diablo 125

Rome 125

Grand Tour
250

Grand Tour
125

Torino ZZ

Šířka

850 mm

725 mm

760 mm

760 mm

660 mm

670 mm

Výška

1060 mm

1044 mm

1180 mm

1180 mm

1180 mm

Rozvor

1 370 mm

1285 mm

1520 mm

1570 mm

Hmotnost

140 kg

94 kg

149 kg

Nosnost

150 kg

150 kg

90 km/hod.

70 km/hod.

Max. konstrukční
rychlost
Stoupání

Mustang 125 ADONICE 125

>7

>7

>7

>7

>7

>7

>7

>7

>7

> 45‘

>45'

>45'

>45'

>45'

>45'

>45'

>45'

>45'

Průměr zatáčení

< 3 200 mm

< 3 200 mm

< 3 200 mm

< 3 200 mm

< 3 200 mm

< 3 200 mm

< 3 200 mm

< 3 200 mm

< 3 200 mm

Převodový olej

Gear 80W90

Gear 80W90

Gear 80W90

Gear 80W90

Gear 80W90

Gear 80W90

Gear 80W90

Gear 80W90

Gear 80W90

Motorový olej

SAE 10W-40

SAE 10W-40

SAE 10W-40

SAE 10W-40

SAE 10W-40

SAE 10W-40

SAE 10W-40

SAE 10W-40

SAE 10W-40

12V /9Ah

12V / 7Ah

12V / 9Ah

12V / 7Ah

12V / 7Ah

12V / 7Ah

12V / 7Ah

12V / 7Ah

12V / 7Ah

Úhel zatáčení

Baterie
Světlo přední

12V 35W/35W 12V 35W/35W 12V 35W/35W 12V 35W/35W 12V 35W/35W 12V 35W/35W 12V 35W/35W 12V 35W/35W 12V 35W/35W

Světlo zadní/
brzdové

12V 5W/21W

12V 5W/21W

12V 5W/21W

12V 5W/21W

12V 5W/21W

12V 5W/21W

12V 5W/21W

12V 5W/21W

12V 5W/21W

Světlo směrové

12V 10W

12V 10W

12V 10W

12V 10W

12V 10W

12V 10W

12V 10W

12V 10W

12V 10W

Světlo poziční

12V 5W

12V 5W

12V 5W

12V 5W

12V 5W

12V 5W

12V 5W

12V 5W

12V 5W

Tento návod k obsluze Vám poskytne důležité informace o jednotlivých částech skútru, jeho funkcích a údržbě. Pro udržení dobrého stavu Vašeho
skútru a zvýšení jeho životnosti věnujte velkou pozornost pokynům. Je důležité, aby Vaše jízda byla bezpečná a pohodlná. Pro dobrou kondici Vašeho
skútru Vám naše prodejní centra poskytnou odborný servis. Některé pokyny, obrázky a specifikace uvedené v tomto návodu se mohou lišit od Vašeho
modelu a jsou informativní. V případě záruční doby jakoukoliv opravu, nebo zásah vykonávejte v odborném servisu. Neoprávněný zásah do skútru
způsobí ztrátu záruky.
Při výměně olejů dbejte na ekologii.

DOPORUČENÍ
Pozorně si přečtěte následující doporučení a dodržujte předpisy pro jízdu.
1. Kontrola před jízdou
Pro Vaši bezpečnou jízdu si přečtěte podrobné instrukce v příslušných kapitolách.
2. Přilby
Před jízdou si nezapomeňte nasadit přilbu. Jízda bez přilby je zakázána.
3. Seznamte se s provozováním skútru
Je velmi důležité, aby jste si byli jistí, že dobře znáte svůj skútr.
4. Rychlost
Jízda na mokré vozovce je nebezpečná. Po akceleraci nezatáčejte prudce a dodržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních vozidel.
Pokud není výfuk vybavený krytem, je zde nebezpečí popálení. Dejte pozor na bezpečnou vzdálenost od výfuku, především při nástupu a výstupu
ze skútru.
Motor nezakrývejte žádnými předměty. Předměty ukládejte jen do boxů k tomu určených.
Výhradní zástupce v ČR:
Lydearde System,s.r.o., Primátorská 296/38, 186 00 Praha 8-Libeň, info@capirelli.cz, www.capirelli.cz

ZÁRUČNÍ LIST
Dovozce poskytuje na skútry CAPIRELLI záruku po dobu 24 měsíců nebo ujetí 6.000 km. Na motor je potom záruka prodloužena na 36 měsíců nebo
ujetí 6.000 km. Záruka se vztahuje na vady způsobené výrobcem (např. spoje a svary rámu, jeho prorezavění, prasklý ráfek, apod.).
Na níže uvedený výrobek poskytuje prodávající záruku po dobu dvou let od převzetí věci kupujícím – konečným uživatelem. Reklamaci je nutno
uplatnit bez zbytečného odkladu ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pokud se projeví vada v průběhu šesti měsíců od převzetí,
má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Po uplynutí této lhůty spočívá důkazní břemeno na spotřebiteli. Stanovisko k reklamaci a případné
odstranění uznané vady bude provedeno do 30 dní.
Záruka za jakost se vztahuje pouze na vady způsobené vadami materiálu nebo výrobní vady výrobku. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze
po předložení tohoto záručního listu a originálu kupního dokladu (faktura, účtenka) s typovým označením výrobku, datem prodeje a razítkem
prodávajícího.
Řádně vyplněný Záruční list s originálem kupního dokladu je podmínkou uznání záruky dle § 2165 ods.1 Občanského zákoníku.
Prodávající neodpovídá za vady způsobené mechanickým poškozením či jiným nešetrným nebo nesprávným používáním (překračování stanovené
maximální rychlosti, používáním oleje jiné kvalitativní třídy než je uvedeno v příručce, používání vozidla v rozporu s návodem výrobce), zanedbanou
údržbou (např. nedodržení povinných servisních prohlídek, používání neoriginálních náhradních dílů), vnější události (živelnou pohromou, havárií
apod.), byl-li výrobek kupujícím pozměněn oproti stavu v jakém byl navržen a homologován, nebo proveden zákrok neautorizovanými servisem či
jinými osobami.
Záruka se také nevztahuje na části podléhající běžnému opotřebení (svíčky, filtry, obložení brzd a spojky, válečky variátoru, řemen variátoru, pryžové
části, pneumatiky, žárovky, alarmy) a části vykazující nadměrné opotřebení v důsledku nesprávného užívání výrobku či neprovádění běžné údržby
(dotahování šroubů a matic, seřízení a napnutí článkového řetězu, seřízení a čištění karburátoru a vzduchového filtru, seřízení vůle ovládacích prvků
apod.). Životnost baterie je 6 měsíců (záruka 24 měsíců).
Z důvodu provedení záručního servisu je nutno motocykl, skútr dopravit ihned po zjištění vady prodejci, u kterého jste kupovali na náklady vlastníka
reklamované věci. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení do servisu. Vyžaduje-li
vyřízení reklamace projednání s výrobcem, bude vyřízena nejpozději do 60 kalendářních dnů od jejího doručení po písemném souhlasu zákazníka.
Tento záruční list má povahu prohlášení o podmínkách záruky za jakost a záruční době podle Občanského zákoníku vůči spotřebitelům. Podmínky
záruky za jakost a záruční doba ve vztahu k podnikatelům se ve smyslu ustanovení § 2113 a násl. Občanského zákoníku stanoví na 6 měsíců od
odevzdání věci kupujícímu.
Datum prodeje: …………………………. Číslo VIN: ………………………………………………………………
Razítko a podpis prodejce: ……………………………………………………..

Informace o ZÁKAZNÍKOVI
Jméno*: _________________________________

Příjmení* :________________________________________________

Adresa*: _________________________________

Město*:__________________________________

E-mail: ________________________________________________

PSČ*:_____________

Telefon: _______________________________________

Na základě Zákona na ochranu osobních údajů budou tyto osobní informace sloužit výhradně pro potřeby evidence technických průkazů pro
Ministerstvo dopravy ČR, evidenční, informační a marketingové potřeby společnosti Capirelli, s.r.o.
* povinné údaje

Kopie je po prodeji zaslána dovozci Lydearde System, s.r.o., na adresu:
Provozovna Lydearde Systém s.r.o., nám. J. M. Marků 47, Lanškroun 563 01

PRODEJNÍ PROTOKOL PRO SKÚTRY
Informace o výrobku
Model: ______________________________

Číslo rámu VIN: _____________________________

Montáž a kontrolu provedl: __________________________________

Číslo motoru: __________________

Datum: ______________________________

Informace o prodejci:
Název prodejce: __________________________________________

Podpis a razítko prodejce:

Adresa prodejce: __________________________________________
________________________________________________________

Kontrola a prohlášení zákazníka:
 VIZUÁLNÍ PROHLÍDKA

 SEZNÁMENÍ S UMÍSTĚNÍM VŠECH POJISTEK

 VYSVĚTLENÍ FUNKCE A NASTAVENÍ OVLÁDAČŮ

 ÚPLNÉ SEZNÁMENÍ S PODMÍNKAMI ZÁRUKY

 SEZNÁMENÍ SE ZÁSADAMI BEZPEČNÉ JÍZDY

 PŘEVZETÍ SADY NÁHRADNÍCH KLÍČŮ

 PŘEDÁNA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA A ZÁRUČNÍ KNÍŽKA

 PROVEDANA ZKUŠEBNÍ JÍZDA

 SEZNÁMENÍ S KONTROLOU PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU,
ZÁBĚHEM A PRAVIDELNOU ÚDRŽBOU
BYL(A) JSEM SEZNÁMEN(A) A SOUHLASÍM S PODMÍNKAMI ZÁRUKY. VÝROBEK JSEM VIZUÁLNĚ ZKONTROLOVAL(A) A NESHLEDAL(A) JSEM ZÁVADY.
				

Datum: _____________

Podpis zákazníka: ______________________________

