
Зауваження:  стандартна інструкція для мотоциклів(мопедів) 49-11 см.куб.  

 

Рекомендації для безпечного водіння 

1. На час водіння обов'язково надягайте шолом і захисну “мотоекіпіровку”.  

2. Не надягайте одяг, який може потрапити в обертові вузли мотоцикла.  

3. Перед водінням мотоцикла уважно прочитайте цю інструкцію.  

4. Тільки водій, який отримав права з водіння і здав екзамен має право водити мотоцикл.  

5.  Особливу увагу слід приділити водінню в дощовий день і пам'ятати, що гальмівний шлях на 

мокрій дорозі в два рази більше, ніж на сухій.  

6. Уважно вивчіть правила дорожнього руху і дотримуйтесь дорожнім знакам.  

7. Багаж повинен бути рівномірно розподілений і міцно закріплений на мотоциклі. слід пам'ятати, 

що надмірне навантаження негативно впливає на загальний баланс мотоцикла. 

8. Неприпустимо доповнювати мотоцикл вузлами, які не передбачені заводом виробником, це 

може привести до пошкодження мотоцикла.  

9. Покупець повинен дотримуватися правил дорожнього руху.  

10. Наша компанія не несе відповідальності за мотоцикл, в якому були змінені вузли, які не 

передбачені заводом виробником 

ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ 

 

1. СПІДОМЕТР 
2. ОДОМЕТР 
3. ЛІЧИЛЬНИК КІЛОМЕТРАЖУ 
4. ВАЖЕЛЬ СКИДУВАННЯ КІЛОМЕТРАЖУ 
5. ІНДИКАТОР НАПРЯМКУ ПОВОРОТУ 
6. ІНДИКАТОР НЕЙТРАЛЬНОЇ ПЕРЕДАЧІ 
7. ІНДИКАТОР ФАРИ 

 

 

 

ЗАМОК ЗАПАЛЮВАННЯ 

ПОЛОЖЕННЯ КЛЮЧА ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛЮЧ ВИЛУЧЕНО 

 

ДВИГУН ТА ОСВІТЛЕННЯ В НЕРОБОЧОМУ 

СТАНІ 
КЛЮЧ МОЖНА ВИТЯГНУТИ З ЗАМКА 

 

АКТИВНИЙ ІНДИКАТОР НЕЙТРАЛЬНОЇ 

ПЕРЕДАЧІ. ДВИГУН МОЖЕ БУТИ 

ЗАПУЩЕНО 

КЛЮЧ НЕ МОЖЕ БУТІ ВИТЯГНУТИЙ З 

ЗАМКА 

 

ЛІВА РУЧКА 

1. Важіль зчеплення 
2. Перемикач ближнього та дальнього світла фари 
3.  

       

4. Перемикач сигналу повороту                                           
5. Кнопка звукового сигналу 
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ПРАВА РУЧКА 

    1.  Тумблер аварійного гальма 

  - запустити двигун 

  -  заглушити двигун 

       2.   Тумблери освітлення   

3. Кнопка електростартеру 
4. Ручка дроселя 
5. Важіль ручного гальма 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПУСК ДВИГУНА 

Двигун холодний: 

1) Включити нейтральну передачу 
2) Закрити повітряну заслінку 
3) Трохи відкрити дросельну заслінку 
4) Завести двигун кік-стартером  
5) Прогріти двигун ритмічно відкриваючи дросельну заслінку 
6) Через 30 секунд після запуску повністю відкрити повітряну заслінку 
7) Прогріти двигун 

Двигун прогрітий: 

1) Не відкривати повітряну заслінку 
2) Трохи відкрити дросельну заслінку 
3) Завести двигун 

 

Якщо двигун не заводиться з кількох спроб, це може бути викликано надлишками палива в камері згоряння. Щоб 

усунути надлишок пального, необхідно повністю відкрити повітряну заслінку, відключити запалювання і кілька 

разів провернути двигун за допомогою кік-стартера. Подальша процедура запуску – як для холодного двигуна. 

Неприпустимо тиснути на тумблер електростартеру довше 5 секунд. Якщо двигун не заводиться, необхідно 

почекати 10 секунд та повторити спробу. 

 

 

 

 

ЗАДНІЙ АМОРТИЗАТОР 

Має 5 режимів регулювання в залежності 

від навантаження та особливостей 

дороги. Щоб здійснити регулювання 

необхідно відтягнути пружину та 

встановити регулятор в потрібне 

положення. положення І відповідає 

експлуатації на рівних поверхнях. 

наступні положення – по мірі погіршення 

дорожніх умов 
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ОБКАТКА ДВИГУНА 

Перша 1000 км є періодом обкатки. В цей період необхідно дотримуватись слідуючи правил: 

1. Не дозволяється  перенавантажувати мотоцикл, а також в’їжджати на круті схили. Прискорення має бути 

поступовим. Дистанція одноразового перегону не повинна  перевищувати 50 км. 

2.  Перед кожним виїздом необхідно прогрівати двигун потягом 3-5 хв. 

3.  Протягом перших 500 км. максимальна швидкість не повинна перевищувати 40 км./год., наступні 500 – не 

більше 55  км./год.  

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 

Мотоцикл обладнано п’яти ступінчатою коробкою передач перша вниз, всі інші вверх. Перед перемиканням 

передач необхідно вижати важіль зчеплення та зменшити оберти двигуна. 

ПАРКУВАННЯ 

1. Вижати важіль зчеплення, зменшити оберти двигуна та задіяти передні та задні гальма. 
2. Після зупинки двигуна включити нейтральну передачу, закрити паливний кран. 
 

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ необхідно проходити регулярно. ТО має здійснюватися кваліфікованим 

спеціалістом в сервісному центрі Вашого дилера. 

ТАБЛИЦЯ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Загальне правило: Перша заміна масла при 300-500 км., друга при  1000 км., далі кожні 2000 км. 

 

ДЕТАЛЬ 

 

ПЕРІОД 

КІЛОМЕТРАЖ 

1000 км 4000 км 8000 км 12000 км 

Паливна система   О О О 

Паливний фільтр  Ч Ч Ч Ч 

Механізм дроселя  О О О О 

Заслінка карбюратора   О О О 

Фільтруючий елемент З-щороку  Ч Ч Ч 

Свічка З-щороку О О О О 

Просвіт повітряного клапану  О О О Ч 

Масло двигуна  З Заміна через кожні 2000 км 

Масляний фільтр Щомісяця  Ч Ч Ч 

Натяг цепу  Р Р Р Р 

Холостий хід карбюратора   О О О 

Ланцюг (цеп) З-через 4 

роки 

Змащування через кожні 500 км 

Акумулятор  О О О О 

Гальмівні колодки З- кожні 2 р  О О О 

Механізм заднього гальма  О О О О 

Кабель гальмівної рідини   О О О 

Контейнер гальмівної рідини  О О О О 

Гальмівна рідина  Заміна кожні 2 роки 

Механізм переднього гальма  О О О О 

Ліхтар заднього гальма  О О О О 

Тумблер фари  О О О О 

Зціплення  О О О О 

Бокова підставка   О О О 

Підвіски  О О О О 

Гайки, болти  О О О О 

Колеса/спиці  О О О О 

Підшипники керма (руля)  О   О 

СКОРОЧЕННЯ: О- огляд;  Ч- очистка;  З – заміна;  Р – регулювання; ЗМ – змащування 
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ЗАМІНА ОЛИВИ 

 

Гвинт заливного каналу 

 

Гвинт зливного каналу 

 

Оглядове скло 

 

a. запустити двигун та прогріти його кілька хвилин в режимі холостого ходу. 
b. заглушити двигун та встановити мотоцикл на центральну підставку на рівну поверхню 
c. перевірити рівень оливи – нормальний рівень відповідає відмітці середнього положення 
оглядового скла 
d. для злиття оливи необхідно викрутити гвинт зливного отвору, зробити кілька обертів двигуна за 
допомогою кік стартера  
e. встановити гвинт на місце та залити свіжу оливу до необхідного рівня 

СВІЧКА 

1. щоб демонтувати свічку, необхідно від’єднати кришку люльки 
2. очистити електроди свічки від нагару за допомогою свічної щітки 
3. відрегулювати просвіт електродів свічки в межах 0.6-0.8 мм. 
4.  

 

ЗАЗОР (ПРОСВІТ) КЛАПАНІВ 

ПК має бути в межах 0.05 мм як для впускного так і для випускного клапану. регулювання просвіту клапанів 

повинно проводитися спеціалістом сервісного центру. 

ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР 

ПФ підлягає сервісному обслуговуванню через кожні 4000 км пробігу. при експлуатації мотоцикла в занадто 

вологих чи забруднених умовах фільтр має обслуговуватися частіше 

1. послабити гвинти та зняти кришку фільтра 
2. розібрати фільтр та вийняти фільтруючий елемент 
3. промити фільтр в миючому розчині та висушити 
4. вимочити фільтр в оливі SAE15W/40 SE та віджати надлишок. 
5. фільтруючий елемент підлягаю заміні через 8000 км пробігу 

 

ДРОСЕЛЬ 

  

 

 

 

1. перевірити вільне обертання ручки 
дроселя обох крайніх положеннях руля 
2. вільний хід ручки дроселя (1) в нормі 
становить 2-6 мм 
3. регулювання ходу дроселя 
здійснюється за допомогою регулюючої гайки 
(3) 
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КАРБЮРАТОР, ХОЛОСТИЙ ХІД 

Регулювання холостого ходу проводиться при нормальній робочій температурі двигуна 

 

Регулюючий гвинт 

1. прогріти двигун, включити нейтральну 
передачу та встановити на центральну підставку. 

2. за допомогою регулюючого гвинта встановити 
оберти в межах 1400 об/хв 

ЗЧЕПЛЕННЯ 

  

вільний хід важеля зчеплення становить 10-20 мм. регулювання проводиться при зупиненому двигуні.  для 

здійснення регулювання необхідно послабити гайку біля важеля зчеплення (3) або ж фіксуючу гайку біля картеру 

(2) та здійснити регулювання регулюючою гайкою (1) 

ЛАНЦЮГ 

1) Нормальний провис ланцюга складає 15-25 мм 

 

2) Регулювання проводиться шляхом послаблення фіксатора вісі та провертанням регулюючої гайки. 
3) Закінчивши регулювання, змастити ланцюг (змащування кожного сегмента ланцюга) 

Ланцюг необхідно перевіряти на провис після кожної 1000 км пробігу, брудний ланцюг необхідно очистити перед 

змащуванням. Не використовувати новий ланцюг на зношених зірочках 

СИСТЕМА ПЕРЕДНЬОГО ГАЛЬМА 

Вільний хід важеля переднього гальма становить 10-20 мм 

По мірі зносу гальмівних колодок рівень гальмівної рідини к контейнері знижується. при надмірному ході важеля 

гальма і не критично зношених колодках необхідно перевірити систему на наявність в ній повітря. в такому 

випадку необхідне сервісне обслуговування по видалення повітря з системи. 

Щоб перевірити передні гальма необхідно встановити мотоцикл на центральну підставку на рівній поверхні. 

перевірити рівень гальмівної рідини в оглядовому вікні (3). якщо рівень нижче відмітки НИЖНЬОГО рівня, 

необхідно додати рідини в контейнер. для цього необхідно послабити гвинт( 2),  зняти кришку (4) та додати рідини 

по відмітку ВЕРХНЬОГО рівня. перевірити систему на предмет витоку гальмівної рідини через пошкоджені вузли 
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СИСТЕМА ЗАДНЬОГО ГАЛЬМА 

Регулювання: 

1) встановити мотоцикл на головну підставку  
2) вільний хід важеля складає 20-30 мм 
3) регулювання здійснюється шляхом підтягнення та відпускання відповідної гайки. 

 

 (а)  збільшити вільний хід         (б)  зменшити вільний хід 

КОНТРОЛЬ АКУМУЛЯТОРА 

1) Зняти праву бокову панель 
2) Очистити поверхню акумулятора 
3) Перевірити рівень електроліту. Нормальний рівень відповідає середньому положенню на 
індикаторі. Якщо рівень низький, долити дистильованої води. 
4) Замінити іржаві контакти. 

 При деінсталяції акумулятора спочатку від’єднують (-) електрод, при інсталяції (-) приєднують першим. 

Не можна допускати переливу електроліту вище верхнього рівня індикатора акумулятора. 

Електроліт токсичний і в разі потрапляння на незахищені ділянки тіла може спричинити опіки.  

ЗАМІНА ЗАПОБІЖНИКА 

Встановити ключ запалювання в позицію OFF.  Зняти ліву бокову панель. Замінити запобіжник    

МИЙКА МОТОЦИКЛА 

Регулярний догляд протидіє та вповільнює вицвітання кольору. 

Після мийки, дозволити поверхні висохнути, змастити цеп та прогріти двигун протягом кількох хвилин в режимі 

холостого ходу 

КОНСЕРВАЦІЯ 

Якщо мотоцикл довгий час не знаходиться в експлуатації необхідно: 

1) зцідити масло з картеру 
2) змастити цеп 
3) зцідити пальне та очистити від його залишків карбюратор 

4)  викрутити свічку. Залити в циліндр 15-20 мл. чистої оливи, кілька разів провернути циліндр в камері 
згоряння, вкрутити свічку. 

5) зняти акумулятор. Зберігати в добре провітрюваному приміщенні. Проводити підзарядку раз на 
місяць. 
6) обробити  корпус мотоцикла антикорозійним розчином 
7) накачати колеса та встановити мопед на центральну підставку так, щоб колеса не торкалися 
поверхні. 
8) накрити мотоцикл 
 

ЕСКСПЛУАТАЦІЯ ПІСЛЯ КОНСЕРВАЦІЇ 

1) очистити мотоцикл 
2) зарядити акумулятор 
3) зцідити з бака антикорозійний розчин, залити свіже масло в картер 
4) провести пре експлуатаційний огляд 
 

 

FoxWell motors



РІШЕННЯ ДЕЯКИХ ПРОБЛЕМ 

Незважаючи на те, що мотоцикл піддавався суворій перевірці перед випуском його з  заводу, можливі деякі неполадки  при 

експлуатації. Якщо ваш мотоцикл  потребує будь-якого ремонту, зверніться в  сервісну станцію, де  кваліфіковані механіки 

зможуть  відремонтувати або замінити  несправний вузол. для забезпечення  тривалого обслуговування мотоцикла і  вашої 

безпеки будь ласка, використовуйте оригінальні запчастини. 
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