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PRZEDMOWA
Witamy w rodzinie uŜytkowników motocykli Royal Enfield.
Motocykle Royal Enfield są przez nas produkowane od 1955 roku według najnowocześniejszych technologii dbając jednocześnie o
ich tradycyjny klasyczny wygląd.
Motocykl, który Państwo właśnie zakupili, spełnia wszystkie stosowne europejskie przepisy homologacyjne.
Niniejsza instrukcja pomoŜe Państwu zapoznać się z istotnymi aspektami działania, opieki i utrzymania Waszego motocykla Royal
Enfield. Zalecamy uwaŜne przeczytanie niniejszej instrukcji, przed rozpoczęciem uŜytkowania motocykla, dla uzyskania najlepszych
osiągów i dla utrzymania Waszego motocykla Royal Enfield w jak najlepszej kondycji.
Podajemy równieŜ szczegółowo istotne informacje związane z bezpieczeństwem kierowcy i motocykla. Prosimy o ich uwaŜne
przeczytanie i stosowanie, aby uzyskać maksymalną przyjemność z jazdy i aby jeździć bezpiecznie.
Prosimy Państwa o zachowanie szczególnej uwagi w czasie jazdy. Prosimy o jazdę świadomą, bezpieczną i zgodną z
obowiązującymi przepisami. Prosimy zawsze prowadzić w kasku z odpowiednimi okularami ochronnymi (goglami) i we właściwym
stroju. Prosimy o nakłonienie pasaŜera do stosowania się do tych samych zasad.
Prosimy o nie prowadzenie motocykla pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
Prosimy o odwiedzenie naszej strony internetowej: www.royalenfield.com w celu dowiedzenia się więcej o naszej firmie i jej
produktach oraz o pojawiających się od czasu do czasu nowinkach.
śyczymy Państwu wielu lat czerpania przyjemności z jazdy motocyklem Royal Enfield.
Zespół Royal Enfield
Chennai (dawniej Madras), Indie
Wydanie 597263-Luty 2004
Z języka angielskiego tłumaczył Jerzy Mydlarz
Konsultował i weryfikował Tomasz Sałek
Ilustracjami opatrzył Jacek Łazarewicz
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INFORMACJE O WŁAŚCICIELU I MOTOCYKLU
Imię i nazwisko
Nr ulicy i mieszkania
Ulica
Kraj
Dane kontaktowe
Model motocykla
Nr silnika
Nr ramy
Nr VIN
Opony
Nr umowy
Motocykl sprzedany
przez:
Data sprzedaŜy
Nr akumulatora
Producent akumulatora
WaŜny do

Miasto:
Osoba:
Telefon komórkowy:

Email:

Kolor
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DEFINICJE
Chcielibyśmy zwrócić Państwa szczególną uwagę na następujące definicje pojawiające się na kilku stronach niniejszej instrukcji.
Ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa Państwu i motocyklowi.
ZagroŜenie:
Wskazuje na potencjalnie niebezpieczne sytuacje. ZlekcewaŜenie tej wiadomości moŜe prowadzić do zagroŜenia dla jeźdźca lub
innych osób.

OstrzeŜenie:
ZlekcewaŜenie tej wiadomości moŜe doprowadzić do uszkodzenia motocykla.

Uwaga:
Wskazuje waŜne i uŜyteczne informacje dla pełnego zrozumienia.

Wszystkie zamieszczone ilustracje mają charakter rysunków poglądowych i nie muszą dokładnie odpowiadać
motocyklowi, który Państwo posiadacie. Charakterystyka techniczna moŜe podlegać zmianom bez wcześniejszego
poinformowania.
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

SILNIK
Pojemność skokowa
Średnica cylindra
Skok tłoka
Stopień spręŜania
Moc maksymalna przy obr/min
Moment obrotowy maksymalny
SYSTEM ZAPŁONU
Odległość styków przerywacza
Punkt zapłonu
Odległość pomiędzy elektrodami
świecy zapłonowej
Typ świecy zapłonowej
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU
Sprzęgło
Przeniesienie napędu na sprzęgło
Skrzynka biegów
PrzełoŜenie całkowite dla biegów
I
II
III
IV
V
Przekładnia główna
Ilość ogniw łańcucha

350 cm3
500 cm3
Czterosuw, chłodzony powietrzem, jednocylindrowy
346 cm3
499 cm3
70 mm
84 mm
90 mm
6.5
11kW przy 5500
16kW przy 5500
26Nm przy 3000
35Nm przy 3000
Bateryjny z przerywaczem
0.35 – 0.4 mm przy ZZP*
0.8 mm przed ZZP
0.5 mm

0.7 mm

NGK B7 HS

NGK BR 8 ES

Mokre, wielotarczowe
Łańcuchem dwurzędowym, podziałka 3/8”
4 biegowa
5 biegowa
14.789:1

15.337:1

9.789:1
10.079:1
7.235:1
7.621:1
5.32:1
6.069:1
5.007:1
Łańcuchowa, podziałka łańcucha 5/8”
94
95

*(Przypis tłumacza) ZZP oznacza Zewnętrzny Zwrotny Punkt tłoka. W literaturze spotyka się równieŜ GMP od Górny Martwy Punkt, ale
poniewaŜ niektóre silniki np. lotnicze są budowane głowicą w dół oznaczenie ZZP wydaje się być bardziej uniwersalne.
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Rodzaj
Akumulator (z rozrusznikiem noŜnym)
Akumulator (z rozrusznikiem
elektrycznym)
Lampa przednia
Lampa tylna/hamulca
Lampy pozycyjne
Podświetlenie licznika
Kontrolka kierunkowskazu/świateł
długich
Kierunkowskazy
Sygnał dźwiękowy
Rozrusznik elektryczny
Wyjścia alternatora
Ładowanie akumulatora - prąd stały
Oświetlenie – prąd zmienny
PODWOZIE
Rama
Rozmiar opon
Przedniej
Tylnej
Ciśnienie w ogumieniu Przód - solo
Z pasaŜerem

Napięcie znamionowe 12V, prąd zmienny i stały
12V 5Ah
12V 14Ah
12V 55/60W
12V 5/21W
12V 2W 3 szt.
12V 3.4 W 2 szt.
12 V 3.4W 2szt.
12V 10W
12V 2 Ampery (Maksymalnie)
0.9 kW
14 V x 3.2 A
14V x 5.2 A

14V x 8.4 A
14V x 5.2 A

Rurowa
3.25 x 19 cali
3.50 x 19 cali
0.169 Mpa (1.69 bar)
0.183 Mpa (1.83 bar)
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Tył - solo
Z pasaŜerem
Pojemność zbiornika paliwa
CIĘśARY
Motocykla gotowego do jazdy
Maksymalnego obciąŜenia
Maksymalny dopuszczalny
WYMIARY
Długość
Szerokość
Wysokość
Odległość osi kół
Wysokość siodła
Prześwit

500 cm3
0.2 Mpa (2.0 bar)
0.22 Mpa (2.25 bar)
14.5 +/- 1 Litr
Rozr.
Rozr.
Rozr.
Rozr.
noŜny
Elektr.
noŜny
Elektr.
175 kG
182 kG
180 kG
187 kG
175 kG
168 kG
185 kG
178 kG
350 kG
365 kG
2200 mm
740 mm
1100 mm
1370 mm
760 mm
140 mm

Uwaga:
1. Wartości podane powyŜej naleŜy traktować jedynie jako orientacyjne.
2. Z powodu ciągłego doskonalenia produktu, powyŜsza specyfikacja moŜe się zmienić bez podawania tego do wiadomości.
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NUMER IDENTYFIKACYJNY POJAZDU – SZCZEGÓŁY
Numer VIN składa się z 17 cyfr wybitych po prawej stronie na główce ramy i na tabliczce przynitowanej do rury ramy poniŜej.
Przykładowy VIN:

ME3 XX

XX

XX

3

C

XXXXXX

Kod producenta
Typ pojazdu
Wariant pojazdu
Wersja pojazdu
Rok produkcji
Fabryka montaŜu motocykla
Numer seryjny
VIN
Wybity na główce ramy

VIN TABLICZKA INFORMACYJNA
Przynitowana poniŜej do ramy

.
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OstrzeŜenie:
„Majstrowanie” przy numerze VIN lub tabliczce jest nielegalne, poniewaŜ są to jedyne identyfikatory motocykla.

NUMER SILNIKA – SZCZEGÓŁY
Numer silnika jest wybity na lewej stronie skrzynki korbowej, poniŜej cylindra. Numer identyfikuje silnik i szczegóły związane z jego
produkcją. Prosimy o nie „majstrowanie” przy numerze, poniewaŜ jest zabronione przez prawo.
350 cm3
500 cm3
500 cm3 5 biegów/ Sixty-5

3
3
3

B
B
B

F

S
S
S

5
5

XXXXXX
XXXXX
XXXX

Rok produkcji
2003=3; 2004=4
Rodzina silnika
5 biegów (dla 4 biegów puste pole)
Elektryczny rozrusznik (dla noŜnego puste)
Pojemność skokowa (tylko dla 500 cm3)
Numer seryjny produkcyjny
Miesiąc produkcji A - styczeń, H - sierpień, K – wrzesień, N - grudzień

A
A
A
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Uwaga:
W celu spełnienia wymogów homologacji, w pewnych krajach np. w Grecji, pojemność skokowa silnika jest wybity poniŜej numeru
silnika. Na przykład 345 cc, 499 cc.

POŁOśENIE GŁÓWNYCH CZĘŚCI
Widok z góry – motocykl z rozrusznikiem noŜnym
1. Dźwigienka odpręŜnika
2. Przycisk sygnału dźwiękowego
3. Przełącznik kierunkowskazów
4. Przełącznik świateł przednich/błyśnięcie światłem
5. Dźwignia sprzęgła
6. Przełącznik świateł przednich
7. Wyłącznik zapłonu (stacyjka)
8. Prędkościomierz
9. Amperomierz
10. Wyłącznik gaszenia silnika
11. Dźwignia hamulca przedniego
12. Pokrętło przepustnicy
13. Pokrywa wlewu paliwa
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POŁOśENIE GŁÓWNYCH CZĘŚCI
Widok z góry – motocykl z rozrusznikiem elektrycznym
1. Przycisk sygnału dźwiękowego
2. Przełącznik kierunkowskazów
3. Przełącznik błyśnięcia światłem drogowym
4. Dźwignia sprzęgła
5. Przełącznik świateł przednich
6. Dźwigienka odpręŜnika
7. Wyłącznik zapłonu (stacyjka)
8. Prędkościomierz
9. Amperomierz
10. Wyłącznik gaszenia silnika
11. Dźwignia hamulca przedniego
12. Wyłącznik świateł przednich
13. Wyłącznik rozrusznika
14. Pokrywa wlewu paliwa
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POŁOśENIE GŁÓWNYCH CZĘŚCI
Widok prawej strony – Dźwignia zmiany biegów z prawej strony (skrzynka biegów 4b)
1. Prawy przedni kierunkowskaz
2. Silnik rozrusznika (tylko dla wersji z elektrycznym rozrusznikiem)
3. Sygnał dźwiękowy
4. Korek dopływu oleju do panewki czopa wału korbowego
5. Dźwignia zmiany biegów
6. Dźwignia wyłączania na luz
7. Korba rozrusznika
8. Prawy tylny kierunkowskaz
9. Obudowa filtra powietrza
10. Korek wlewu zbiornika oleju
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POŁOśENIE GŁÓWNYCH CZĘŚCI
Widok prawej strony – Dźwignia zmiany biegów z lewej strony (skrzynka biegów 5b)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prawy przedni kierunkowskaz
Silnik rozrusznika (tylko dla wersji z elektrycznym rozrusznikiem)
Sygnał dźwiękowy
Korek dopływu oleju do panewki czopa wału korbowego
Pedał hamulca
Korba rozrusznika
Prawy tylny kierunkowskaz
Obudowa filtra powietrza
Korek wlewu zbiornika oleju
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POŁOśENIE GŁÓWNYCH CZĘŚCI
Widok lewej strony – Pedał hamulca tylnego z lewej strony (skrzynka biegów 4b)

1. Świeca zapłonowa
2. Kranik
3. Pokrywa akumulatora
4. Skrzynka narzędziowa
5. Kierunkowskaz tylny lewy
6. Dźwigienka podstawki centralnej
7. Obudowa przerywacza
8. Pedał tylnego hamulca
9. Blokada kierownicy
10. Kierunkowskaz przedni lewy
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POŁOśENIE GŁÓWNYCH CZĘŚCI
Widok lewej strony – Pedał hamulca tylnego z prawej strony (skrzynka biegów 5b)
1. Świeca zapłonowa
2. Kranik
3. Pokrywa akumulatora
4. Skrzynka narzędziowa
5. Kierunkowskaz tylny lewy
6. Dźwigienka podstawki centralnej
7. Obudowa przerywacza
8. Dźwignia zmiany biegów
9. Blokada kierownicy
10. Kierunkowskaz przedni lewy
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URZĄDZENIA KIEROWANIA
Wyłącznik zapłonu (stacyjka)
Wyłączony

Wyłącznik świateł przednich
Włączony

Blokada kierownicy
Przekręć klucz w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara i wepchnij zamek
by zablokować.

Rozrusznik noŜny

Wył.

P Światła pozycyjne zał.

Rozrusznik elektryczny

Światła przednie zał.

Przełącznik świateł
Rozrusznik noŜny

Rozrusznik elektryczny

Światła mijania

Światła drogowe

Pokrywa wlewu paliwa
•

Obróć klucz w kierunku
zgodnym z ruchem
wskazówek zegara
by otworzyć
• Wyjmij klucz i dociśnij by
Zamknąć
Uwaga: Klucz moŜe być wyjęty tylko w połoŜeniu „zamknięty”
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URZĄDZENIA KIEROWANIA
Błyśnięcie światłami drogowymi za dnia

Sygnał dźwiękowy

Rozrusznik noŜny

Rozrusznik noŜny

Rozrusznik elektryczny

Rozrusznik elektryczny

Naciśnij przycisk z symbolem klaksonu
Wyłącznik gaszenia silnika
Rozrusznik noŜny

Praca

Wyłącznik kierunkowskazów
Rozrusznik elektryczny

Stop

Rozrusznik noŜny

Lewy

Rozrusznik elektryczny

Wył.

Prawy
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URZĄDZENIA KIEROWANIA
OdpręŜnik

Urządzenie rozruchowe (ssanie) wyłączone

Rozrusznik noŜny

Rozrusznik elektryczny

350 cm3

Wyłącznik rozrusznika

Urządzenie rozruchowe (ssanie) włączone

Tylko dla wersji z rozrusznikiem elektrycznym

350 cm3

Naciśnij

500 cm3

500 cm3
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URZĄDZENIA KIEROWANIA
Kranik – zamknięty

Pokrywa akumulatora
Rozrusznik noŜny

Rozrusznik elektryczny

Kranik – otwarty

Skrzynka narzędziowa/Obudowa filtra powietrza

Kranik – rezerwa
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SPRAWDZANIE PRZED UśYTKOWANIEM
Jest dobrą praktyką sprawdzanie przed uŜytkowaniem lub raz na tydzień motocykla, według poniŜszej listy:
1. Poziom paliwa w zbiorniku.
2. Działanie i skok jałowy hamulca przedniego i tylnego.
3. Luz i płynny ruch wszystkich cięgien (linek).
4. Swobodny ruch kierownicy.
5. Poziom elektrolitu w akumulatorze.
6. Wykrywanie wszelkich przecięć i pęknięć opon oraz właściwe ciśnienie w ogumieniu.
7. Poziom oleju. Uzupełnij, jeśli to potrzebne, nie przepełniaj.
8. Działanie wszystkich urządzeń elektrycznych.

Royal Enfield Bullet

Instrukcja obsługi
- 21 -

DOCIERANIE
Właściwe docieranie motocykla od zera do 1000 km jest bardzo waŜne dla osiągnięcia najdłuŜszego okresu eksploatacji
i najlepszych osiągów.
PoniŜsze wskazania wyjaśnią właściwy przebieg docierania. Od stanu fabrycznej nowości do uzyskania przebiegu 1000 km silnik
nie powinien być przeciąŜany. Współpracujące części zuŜywają się docierając do siebie dla uzyskania właściwych luzów
roboczych. W tym czasie dłuŜsza jazda z całkowicie otwartą przepustnicą, mogąca doprowadzić do przegrzania silnika, jest
niedopuszczalna.
1. 0-150 km przebiegu
NaleŜy unikać otwierania przepustnicy powyŜej 1/3. NaleŜy po kaŜdej godzinie jazdy zatrzymać silnik i pozwolić mu ostygnąć
przez 5 do 10 minut. NaleŜy zmieniać prędkość jazdy od czasu do czasu. Nie naleŜy utrzymywać jednego, stałego połoŜenia
otwarcia przepustnicy. Zalecana prędkość to 40-50 km/h.*
2. 150-500 km
NaleŜy unikać dłuŜszej jazdy z przepustnicą otwartą powyŜej 1/2.
Zalecana prędkość jazdy 50-60 km/h*.
3. 500-1000 km
NaleŜy unikać jazdy z prędkością podróŜną wymagającą otwarcia przepustnicy powyŜej 3/4.
Zalecana prędkość jazdy 70-80 km/h*.
OstrzeŜenie:
Po przebiegu 500 km olej silnikowy musi być wymieniony.
4. 1000 km i dalej
NaleŜy unikać dłuŜszej jazdy z całkowicie otwartą przepustnicą. NaleŜy utrzymywać zróŜnicowaną prędkość jazdy.
*Przypis tłumacza. Podane wartości w warunkach polskiego klimatu i wynikającego z niego dobrego chłodzenia silnika naleŜy uznać za zaniŜone i
trudne do utrzymania w warunkach rzeczywistych. Wydaje się, Ŝe podane limity moŜna podwyŜszyć o 5 do 10 km/h w zaleŜności od warunków jazdy.
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URUCHAMIANIE SILNIKA

Uwaga:
Przed pierwszym, w danym dniu,
uruchomieniem silnika, zaleca się
kilkakrotne naciśnięcie rozrusznika
noŜnego, początkowo z wyciśniętym
sprzęgłem a następnie odpręŜnikiem.
PomoŜe to w rozklejeniu tarcz
sprzęgłowych i spowoduje podanie
oleju przez pompę.

Włącz zapłon

Otwórz dopływ paliwa
Upewnij się, Ŝe wyłącznik
gaszenia silnika jest
w pozycji „praca”

Włącz urządzenie rozruchowe

Upewnij się, Ŝe nie
jest włączony bieg

- Podnieś cięgno urządzenia rozruchowego.
- Wciśnij dźwigienkę urządzenia rozruch.
Dla 350 cm3

OstrzeŜenie:
Chcąc włączyć luz nie naleŜy stosować nadmiernej
siły. NaleŜy przesuwać motocykl do przodu i do tyłu
jednocześnie naciskając dźwignię zmiany biegów.

Dla 500 cm3
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URUCHAMIANIE SILNIKA
Rozrusznikiem noŜnym

Rozrusznikiem elektrycznym

Delikatnie przekręć wał aŜ poczujesz
opór spręŜania.

Uwaga: Zaleca się uruchamianie
noŜne w przypadku niskiej temp.
lub po dłuŜszej przerwie. WydłuŜy to
Ŝycie akumulatora.

Wciśnij dźwigienkę odpręŜnika i nadal
lekko naciskaj na rozrusznik aŜ do
zakończenia suwu spręŜania.
Rozłącz sprzęgło i naciśnij przycisk rozrusznika.
Zwolnij go, gdy silnik zacznie pracę
Zwolnij dźwigienkę odpręŜnika
Uwaga:
JeŜeli silnik nie zapalił, to odczekaj 30 sek. przed
ponowną próbą.
Uwolnij rozrusznik do górnej pozycji

Uruchom silnik, silnym zdecydowanym
kopnięciem.
OstrzeŜenie:
Proszę upewnić się czy jest włączony
Luz przed uruchamianiem silnika
Wyłącz urządzenie rozruchowe, jeŜeli było włączone
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ZMIANA BIEGÓW
Włącz pierwszy bieg w następujący sposób:

Dla motocykli z 5 biegową skrzynką:

Dla motocykli z 4 biegową skrzynką:
Unieś dzwignię zmiany biegów czubkiem
buta prawej stopy

Dla włączenia 1 biegu
naciśnij na dźwignię
czubkiem buta lewej
stopy

Delikatnie dodaj gazu i łagodnie puszczaj
sprzęgło aŜ do chwili, gdy motocykl
zaczyna ruszać. Po ruszeniu, puść sprzęgło całkowicie.
Delikatnie dodaj gazu i łagodnie puszczaj sprzęgło
aŜ do chwili, gdy motocykl zaczyna ruszać.
Po ruszeniu, puść sprzęgło całkowicie.

Włączenie biegu 2 i wyŜszych przebiega
następująco:

Włączenie biegu 2 i wyŜszych przebiega
następująco:

- Naciśnij na dźwignię zmiany biegów

- Podnieś na dźwignię
zmiany biegów
czubkiem buta
OstrzeŜenie:
Gwałtowne puszczenie
sprzęgła moŜe zatrzymać
silnik lub spowodować szarpania przy ruszaniu.
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ZMIANA BIEGÓW
Dźwignia wyszukiwania luzu (tylko dla 4 biegowej skrzynki biegów)

1.Motocykl Royal Enfield posiada
unikatową dźwignię wyszukiwania luzu,
która pomoŜe Ci włączyć połoŜenie
neutralne, bezpośrednio z biegów: 4, 3 i

2.Przed przystąpieniem do uŜycia tej
dźwigni, naleŜy zredukować, prędkość
jazdy do około 20 km/h. Następnie
naleŜy rozłączyć sprzęgło i prawą nogą
naciskać na dźwignię aŜ osiągnie ona
połoŜenie spoczynkowe.

OstrzeŜenie:
1.
Nie naleŜy naciskać na
dźwignię duŜą siłą gdyŜ moŜe
to spowodować uszkodzenie
lub włączenie 1 biegu.
2.
Ta dźwignia nie umoŜliwia
wyłączenia na luz z 1 biegu. W
takim przypadku naleŜy uŜyć
normalnej dźwigni zmiany
biegów.
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PARKOWANIE
Parkowanie motocykla w miejscu postoju.
•

Wybierz stabilną płaską powierzchnię

•

Trzymaj kierownicę na wprost

•

Opuść centralną podstawkę i upewnij się, Ŝe obie nóŜki podstawki spoczywają równo na pewnym podłoŜu.

•

Naciśnij na dźwigienkę podstawki i delikatnie pociągnij motocykl do tyłu.

OstrzeŜenie:
Postawienie motocykla na podstawce na miękkim podłoŜu moŜe spowodować jego wywrócenie się i zranienie Ciebie, innych, jak
równieŜ uszkodzenie motocykla.
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NARZĘDZIA I CZĘŚCI ZAPASOWE
Wersja 4 biegowa

Wersja 5 biegowa

Opis
1.
2.
3.
4.

ilość
1
1
1

Śrubokręt
Przetyczka do klucza
Klucz rurkowy
Klucze płaskie
a) 10 –13 mm
b) ¼”- 5/16”
c) 14-15 mm
d) 22-24 mm
5. Pokrowiec
6. ŁyŜki do opon

2
1
1
1
1
2

Opis
5.
6.
7.
8.

Śrubokręt
Przetyczka do klucza (duŜa)
Klucz rurkowy
Klucze płaskie
a) 10 –13 mm
b) 14-15 mm
c) 22-24 mm
5. Klucz imbusowy 3-5 mm
6. ŁyŜki do opon

ilość
1
1
1
2
1
1
1
2

Następujące istotne części zapasowe zostały dołączone do motocykla. Prosimy o upewnienie się, Ŝe zabieracie je wraz z
motocyklem w czasie jego dostawy.

1.

Linka hamulca przedniego

1 szt.

2.

Linka sprzęgła

1 szt.

3.

Dętka

1 szt.
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ZALECANE MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
Zespół
Silnik

Klasyfikacja Specyfikacja

Ubogi skład mieszanki

15W40

Normalny skład mieszanki 15W50
Sprzęgło

15W40

API SG, JASOMA T 903:MA
Spec
API SG, JASOMA T 903:MA
Spec
API SG, JASOMA T 903:MA
Spec

Pojemność
2.25 L
2.25 L
0.42 L

Skrzynka biegów
4 biegowa

Smar 00*

5 biegowa

SAE 90

Widelec teleskopowy

10W30

Hamulce,
DOT 3
( jeśli uruch. hydraulicznie) DOT 4

*Smar płynny

Ubytki uzupełniać olejem
15W50
API SG, JASOMA T 903:MA
Spec
API GL - 4
API SG, JASOMA T 903:MA
Spec
FMVSS 116

750 g
0.45 L
0.20 L
0.60 L

Royal Enfield Bullet

Instrukcja obsługi
- 29 -

OBSŁUGA OKRESOWA
Przedstawiony poniŜej plan pomoŜe uŜytkownikowi zrealizować szczegółową obsługę techniczną zapewniającą długie i
niekłopotliwe uŜytkowanie motocykla. Plan jest oparty na załoŜeniu przeciętnych warunków eksploatacyjnych i wskazuje przebieg w
kilometrach, po którym naleŜy przeprowadzać regularne sprawdzanie, regulacje, wymiany i smarowanie. Częstotliwość przeglądów
czynności obsługowych musi być zwiększona stosownie do surowszych warunków eksploatacji lub, gdy pojazd jest eksploatowany
w warunkach duŜego zapylenia. Prosimy o kontaktowanie się z najbliŜszym autoryzowanym serwisem w celu zasięgnięcia porady
specjalisty i dla przeprowadzenia wymaganych czynności obsługowych.
A – Regulacja, C – Czyszczenie, D – usuwanie nagaru, I – sprawdzanie, L – smarowanie, R - wymiana
Opis
Lp.

Km (x 1000)
Mile(x 1000)

1

Olej silnikowy

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Filtr oleju silnikowego
Sitko oleju silnikowego
Luz zaworowy
Przerwa styków przerywacza
Kąt wyprzedzenia zapłonu
Odśrodkowy regulator kąta wyprzedzenia zapłonu
Świeca zapłonowa
Przewód wysokiego napięcia (pęknięcia)
Wkład filtra powietrza
Gaźnik
Separator oleju w układzie przewietrzania silnika
Przewód paliwowy
Luz cięgna gazu
Rura gumowa łącząca filtr powietrza z gaźnikiem

0.5
0.3
R

3
2
R

R
C
A
A
A
L
A
I
C

C
C
A
A
A
L
A
I
C

I
A
I

I
A
I

Przebieg
6
9
12
15
18
21
24
3.75
6
7.5
9.5 11.25 13
15
R
R
R
R
R
R
R
Sprawdź poziom oleju, co 500 km lub częściej
C
R
C
C
R
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
R
A
A
A
R
A
A
A
A
A
A
A
L
L
L
L
L
L
L
A
A
A
R
A
A
A
I
I
I
I
I
I
I
C
C
R
C
C
C
R
Czyść, sprawdzaj i reguluj
Osusz, co 1000 km
I
I
R
I
I
I
R
A
A
A
A
A
A
A
I
R
I
I
R
I
I

27
17
R

30
18.75
R

R
C
A
A
A
L
A
I
C

C
C
A
A
A
L
R
I
C

I
A
R

I
A
I
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OBSŁUGA OKRESOWA
Opis
Lp.

Km (x 1000)
Mile(x 1000)

16
17
18
19
20
21
22
23
24

Rury w oplocie (500 cc) pęknięcia i wycieki
Rurka PAV od króćca ssącego, jak wyŜej
Metalowa rurka od króćca ssącego, jak wyŜej
Rura gum. łącząca króciec ssący z gaźnikiem jw.
Luz cięgna odpręŜnika
Wlotowe i wylotowe gniazda zaworowe
Głowica
Układ wydechowy
Napięcie łańcucha sprzęgłowego

25

Olej sprzęgła

26

Luz sprzęgła
Smar w skrzynce biegów (4 biegowej)

27
28
29
30
31
32
33

Olej w skrzynce biegów (5 biegowej)
Dźwignia sprzęgła (na obudowie skrzynki biegów)
Oś pedału hamulca tylnego
Styki akumulatora (stosuj wazelinę techniczną)
Poziom elektrolitu w akumulatorze
Przewód ujemny poza skrzynką akumulatora
Łańcuch

0.5
0.3

3
2

I
I
I
I

I
I
I
I

A
R

R
L
L
C
I
A

6
3.75

9
6

Przebieg
12
15
18
7.5
9.5 11.25

21
13

24
15

27
17

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
R
I
I
I
R
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
R
I
I
R
I
I
R
Reguluj, co 1000 km lub częściej, jeśli trzeba
I
D
D
A
A
A
A
A
A
A
A
A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Sprawdzaj poziom, co 500 km lub częściej, jeśli trzeba
Reguluj, co 1000 km lub częściej, jeśli trzeba
R
R
R
R
R
R
Sprawdzaj poziom, co 1000 km lub częściej, jeśli trzeba
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
C
C
C
C
C
C
C
C
C
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
A
A
A
R
A
A
A
R
A

A – Regulacja, C – Czyszczenie, D – usuwanie nagaru, I – sprawdzanie, L – smarowanie, R - wymiana

30
18.75
I
I
I
I
I
D
D
R
R

L
L
C
I
I
A
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OBSŁUGA OKRESOWA
Opis
Lp.

34

Km (x 1000)
Mile(x 1000)

0.5
0.3

Łańcuch (500 cc)

35

Olej widelca teleskopowego

36
37
38
39
40
41
42
43

Luz przedniego hamulca
Luz tylnego hamulca
Przednie i tylne rozpieracze szczęk hamulcowych
ŁoŜyska główki ramy
Napięcie szprych
Bicie kół (wycentrowanie)
ZuŜycie opon
Dźwignie na kierownicy i wał startera

3
2

6
3.75

9
6

Przebieg
12
15
18
7.5
9.5 11.25

24
15

27
17

Smaruj, co 3000 km lub częściej, jeśli trzeba
I
I
R
I
I
R
R
I
Sprawdzaj poziom, co 1000 km lub częściej, jeśli trzeba
Reguluj, co 1000 km lub częściej, jeśli trzeba
Reguluj, co 1000 km lub częściej, jeśli trzeba
L
L
L
L
L
L
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Smaruj, co 1000 km lub częściej, jeśli trzeba
I

I

21
13

30
18.75

I

L
L
I
I
I

A – Regulacja, C – Czyszczenie, D – usuwanie nagaru, I – sprawdzanie, L – smarowanie, R - wymiana

Uwaga: Po osiągnięciu przebiegu 30000 km (18,750 mil) prosimy powtórzyć czynności obsługowe z częstotliwością jak podano
powyŜej w konsultacji z autoryzowanym serwisem Royal Enfield.
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WSKAZÓWKI SERWISOWE
Royal Enfield jest prostym i niezawodnym motocyklem,
chociaŜ jak kaŜda maszyna wymaga okresowej obsługi.
Mamy przyjemność wyszczególnić kilka podstawowych
procedur, które mogą być przeprowadzone z łatwością
przy uŜyciu prostych narzędzi. WszakŜe, gdy czujemy, Ŝe
regulacja będzie najlepiej wykonana przez specjalistę,
zalecamy zwrócenie się do punktu, w którym kupiliśmy
motocykl lub do osoby, która jest specjalistą od motocykli
Royal Enfield.
Sworznie (osie) dźwigni ręcznych/ składanej korby
rozrusznika noŜnego/ podstawki centralnej cotygodniowo naleŜy:
•
•

Wytrzeć ich miejsce osadzenia z brudu i smaru
Zaaplikować kilka kropli oleju silnikowego na sworznie

Sworznie (osie) pedału hamulca/ dźwigni sprzęgła na
pokrywie skrzynki biegów/ wałek przerywacza
zapłonu (350 cm3)
Co 5000 km (3125 mil) naleŜy:
Wytrzeć smarowniczkę do czysta. Przesmarować
smarownicą stosując smaru uniwersalny.
Uwaga:
W 4 biegowej skrzynce biegów z dźwignią zmiany biegów
po lewej stronie są dwie smarowniczki po obu stronach
wałka.

Silnik – sprawdzanie poziomu oleju (co 500 km lub co tydzień)
Uwaga:
Sprawdzanie poziomu oleju moŜe odbywać się wyłącznie, gdy
motocykl stoi pionowo i silnik jest zimny.
•
•
•
•
•

Odkręć i wyjmij zakrętkę zbiornika oleju
wytrzyj wskaźnik i zakręć z powrotem.
Odkręć i wyjmij zakrętkę zbiornika oleju
ponownie i sprawdź poziom oleju.
Prawidłowy poziom oleju jest przy znaku
H, lecz nie mniej niŜ w połowie pomiędzy
znakami H i L.
JeŜeli potrzeba to uzupełnij poziom
zalecanym olejem do poziomu znaku H.
ZałóŜ ponownie zakrętkę zbiornika.

OstrzeŜenie:
• Jazda motocyklem z ilością oleju silnikowego odpowiadającego
znakowi L na wskaźniku lub poniŜej doprowadzi do zablokowania
(zatarcia) silnika i powaŜnych uszkodzeń jego części.
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WSKAZÓWKI SERWISOWE
• Napełnianie zbiornika olejem powyŜej znaku H na
wskaźniku moŜe spowodować dymienie z rury wydechowej i
utratę mocy.
• UŜycie niewłaściwego oleju moŜe powaŜnie wpłynąć na
osiągi motocykla i spowodować powaŜne uszkodzenia
ruchomych części silnika.

•

Wkręć korki spustowe w skrzynce korbowej, zbiorniku
oleju i pokrywie rozrządu.

•

Zdemontuj pokrywę popychaczy i bezpośrednio z bańki
wlej ok. 200 ml, oleju do przestrzeni popychaczy.

•

Wlej zalecany olej do zbiornika oleju aŜ do uzyskania
zalecanego poziomu oleju, czyli do znaku H na

Silnik – wymiana oleju
• Ustaw motocykl na centralnej podstawce, na stabilnej

wskaźniku.

płaskiej powierzchni.

Sprzęgło – sprawdzanie poziomu oleju

•

Uruchom silnik i podgrzewaj go przez 2 minuty.

Procedura

•

Umieść czystą miskę pod silnikiem.

•

•

Odkręć korki spustowe i wypuść olej ze skrzynki korbowej

centralnej podstawce, na

Ustaw motocykl na

i zbiornika oleju.

stabilnej płaskiej powierzchni.

•

Odkręć korek i wypuść olej z pokrywy napędu rozrządu.

•

•

Wyjmij i wyczyść lub wymień filtr oleju

poziomu oleju wraz z uszczelką.

Odkręć i wyjmij korek kontrolny

Sprawdź czy olej wypływa.
Uwaga:

•

otwór wlewowy, dopóki nie zacznie on wypływać z

Wymień filtr oleju co 9000 km (5625 mil)
•

Nasącz filtr w czystym oleju i zamocuj w obudowie.

JeŜeli olej nie wypływa, uzupełnij olej wlewając go przez

otworu kontrolnego.
•

Zakręć korek wlewowy i kontrolny.

Sprzęgło – wymiana oleju
Co 3000 km (2000 mil)
•

Ustaw motocykl na centralnej podstawce, na stabilnej i
płaskiej powierzchni
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WSKAZÓWKI SERWISOWE
•

Zdemontuj lewy podnóŜek

•

Zdemontuj dźwignię zmiany biegów
(dla dźwigni biegów po lewej stronie)

•

Umieść czystą miskę po obudową
sprzęgła.

•

Poluzuj centralną nakrętkę mocującą

•

Sprawdź czy płynny smar
Wypływa z otworu

Uwaga:
MoŜe się zdarzyć, Ŝe trzeba
przeczyścić otwór kontrolny
kawałkiem drutu i dopiero wtedy
sprawdzić poziom środka
smarnego.

pokrywę obudowy i odsuń lekko pokrywę,
by olej mógł spłynąć.
•

Dokręć centralną nakrętkę mocującą pokrywę.

•

Odkręć korek wlewowy i kontrolny

•

Wlej zalecaną ilość oleju przez otwór wlewowy dopóki olej *

•

W przypadku, gdy smar nie wypływa z otworu
kontrolnego naleŜy otworzyć otwór wlewowy i dolać
zalecany środek smarny aŜ zacznie wypływać z otworu
kontrolnego.

Skrzynka 5 biegowa

nie zacznie wypływać z otworu kontrolnego.
•

Zakręć korki wlewowy i kontrolny

•

Zamontuj z powrotem podnóŜek i dźwignię zmiany biegów
(dotyczy tylko dźwigni po lewej stronie)

Skrzynka biegów – sprawdzanie poziomu oleju
4 biegowa
Cotygodniowo
•

Wykręć korek otworu kontrolnego w tylnej części obudowy

skrzynki biegów.

Okresowo
•

Odkręć i zdemontuj korek kontrolny wraz z uszczelką.
Sprawdź czy olej wypływa z otworu kontrolnego.

*Przypisy konsultanta:
1. Z doświadczeń serwisowych wynika, Ŝe nie naleŜy dolewać
oleju do smaru w skrzynce biegów. Dolewanie oleju prowadzi
do wycieków rozrzedzonego smaru przez wałek zdawczy i do
pogorszenia warunków smarowania skrzynki.
2. W przypadku wymiany smaru po przebiegu 9000, dobre
rezultaty daje stosowanie smaru samochodowego do
przegubów równobieŜnych półosi napędowych z dodatkiem
dwusiarczku molibdenu MoS2.
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WSKAZÓWKI SERWISOWE
•

•

W przypadku, gdy poziom oleju
powinien być uzupełniony,
odkręć i zdemontuj korek wlewowy
wraz z uszczelką. Dolej zalecany olej
przez otwór wlewowy aŜ zacznie
wypływać przez otwór kontrolny.
Zamontuj korek kontrolny i wlewowy
wraz z uszczelkami i dokręć.

Uwaga:
Poziom oleju w skrzynce biegów powinien być sprawdzany
wyłącznie wtedy, gdy skrzynka jest ciepła.

•

Odkręć korek spustowy i pozwól smarowi wypłynąć.

•

Zamontuj i przykręć z powrotem korek spustowy.

•

Zdemontuj korki wlewowy i kontrolny.

•

Napełnij skrzynkę zalecanym środkiem smarnym aŜ
zacznie wypływać przez otwór kontrolny.

•

Wymiana oleju w skrzynce 5 biegowej
Co 9000 km (6000 mil)
•

Skrzynka biegów – wymiana smaru w skrzynce 4 biegowej
Co 9000 km (5625 mil)
•

Ustaw motocykl na

•
•

Ustaw motocykl na centralnej podstawce, na
stabilnej płaskiej powierzchni.

•

Uruchom i rozgrzej silnik.

•

Umieść czystą miskę pod

centralnej podstawce, na
stabilnej płaskiej powierzchni.

Wkręć korki wlewowy i kontrolny.

skrzynką biegów.
•

Wykręć korki wlewowy,

Uruchom silnik i podgrzewaj go przez

kontrolny i spustowy,

2 minuty.

i pozwól olejowi spłynąć

Umieść czystą miskę pod skrzynką

do miski.

biegów.
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WSKAZÓWKI SERWISOWE
Sprawdzanie opon i kół
•
•
•
•
•
•
•
•

Solo

Sprawdzaj regularnie zuŜycie bieŜnika, ewentualne
pęknięcia i przecięcia, poluzowane szprychy.
Sprawdzaj i usuwaj kamienie, drzazgi, gwoździe lub inne
przedmioty wbite w bieŜnik.
Miejsca bez bieŜnika lub miejscowe spęcznienia mogą
być spowodowane wewnętrznymi uszkodzeniami
opony. Wymień opony, jeŜeli są uszkodzone.
Wymień opony, jeśli zuŜycie bieŜnika osiągnęło wartość
graniczną podaną w specyfikacji.
Okresowo sprawdzaj napięcie szprych i bicie obręczy
koła.
Sprawdzaj poprawne ułoŜenie opony na obrzeŜu
obręczy kaŜdorazowo po demontaŜu ogumienia.
KaŜdorazowo przy zakładaniu nowej opony, upewnij się,
Ŝe obręcz koła i szprychy nie zostały uszkodzone przez
uŜycie niewłaściwych łyŜek.
Stosuj tylko standardowe ogumienie i utrzymuj w nim
poprawne ciśnienie.
Ciśnienie w ogumieniu

Z pasaŜerem

Przód
0.169 Mpa ( 1.69 bar)

Z pasaŜerem

0.183 Mpa (1.83 bar)

0.225 MPA (2.25 bar)

DemontaŜ przedniego koła
•

Ustaw motocykl na centralnej podstawce na stabilnej i

równej powierzchni.
•

Podbuduj przednią część silnika, tak by koło nie stykało się

z podłoŜem.
•

Rozłącz linkę prędkościomierza od przekładni i linkę

hamulcową przez zluzowanie jej na regulatorze po lewej
stronie widelca teleskopowego a następnie podnosząc
dźwigienkę hamulca i uwalniając końcówkę linki.
•

Poluzuj cztery nakrętki kołpakowe a następnie zdemontuj je

wraz z podkładkami. Delikatnie opukaj obejmy mocujące oś w
celu poluzowania i zdemontowania ich z końcówek widelca
teleskopowego.

Solo

Tył
0.20 Mpa (2.0 bar)

•

JeŜeli to konieczne, to dla

zdemontowania koła moŜna
opukać delikatnie obrzeŜe
koła.
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MontaŜ przedniego koła
• Wprowadź przednie koło pomiędzy rury widelca
teleskopowego tak, aby przekładnia prędkościomierza
znalazła się po prawej stronie a sterowanie hamulcem po
lewej stronie.* NaleŜy zwrócić uwagę, aby kołek reakcyjny
wprowadzić do kanałka w lewej rurze widelca
teleskopowego.
• Umieść obejmy osi na swoich miejscach w taki sposób
by obrobione powierzchnie były zwrócone w stronę piasty
koła i nie zaciskały się na gwincie. Zamontuj nakrętki z
podkładkami i dokręć równomiernie.
• Podłącz ponownie wał giętki prędkościomierza i linkę
hamulcową.
DemontaŜ tylnego koła
• Ustaw motocykla na centralnej
podstawce na stabilnej i równej
powierzchni.
• Ustal i zaznacz połoŜenie
krzywkowego napinacza łańcucha
względem kołków ustalających.
• Usuń zawleczkę nakrętki koronkowej i nakrętkę z lewej
strony.
• Wymontuj ośkę z prawej strony wraz z krzywkowym
napinaczem łańcucha, uwaŜając by nie upuścić podkładki i
tulejki dystansowej.
*Przypis tłumacza. Pojęcie prawej i lewej strony jest w kaŜdym pojeździe
rozpatrywane z miejsca kierowcy.

• Przechyl motocykl na lewą stronę i wysuń koło na
zewnątrz wahacza.
MontaŜ tylnego koła
• Upewnij się, Ŝe cztery zabieraki gumowego tłumika
drgań skrętnych są we właściwych miejscach piasty koła.
• Przechyl motocykl na lewą stronę i wprowadź
kompletne koło w ramiona wahacza.
• Umieść tylne koło wraz z gumowym tłumikiem drgań
skrętnych na zbieraku koła łańcuchowego.
• Podtrzymuj tulejkę dystansową i podkładkę w ich
miejscu po prawej stronie.
• Wprowadź ośkę wraz z krzywkowym napinaczem
łańcucha w otwór koła od prawej strony delikatnie
ostukując.
• Upewnij się, Ŝe krzywkowe napinacze łańcucha
znajdują się w zaznaczonych przed demontaŜem
połoŜeniach.
• Zakręć nakrętkę koronkową i przy ostatecznym
dociąganiu upewnij się, Ŝe otwory w osi i w nakrętce
pokrywają się.
• Zamontuj w nakrętce koronkowej i zabezpiecz nową
zawleczkę.
OstrzeŜenie:
Nie uŜywaj młotka do wprowadzenia osi do, koła
poniewaŜ moŜe to uszkodzić gwint. Wprowadzaj ją
delikatnie ostukując.
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REGULACJE
Linka sprzęgła (skrzynka 4 biegowa)
a) Na lince
• Poluzuj nakrętkę zabezpieczającą
• Skręcaj lub rozkręcaj elementy
aŜ do uzyskania 2-3 mm luzu na
ręcznej dźwigni sprzęgła.
• Dokręć nakrętkę zabezpieczającą.
Uwaga:
• JeŜeli regulator jest maksymalnie wydłuŜony naleŜy
go całkowicie skrócić, zabezpieczyć nakrętką i
przeprowadzić regulację w skrzynce biegów.
b) W skrzynce biegów (skrzynka 4 biegowa)
• Otwórz pokrywkę inspekcyjną
• Przytrzymując śrubokrętem
wkręt regulacyjny poluzuj nakrętkę
zabezpieczającą.
• Wkręcaj lub wykręcaj wkręt aŜ do
uzyskania 2-3 mm luzu na ręcznej
dźwigni sprzęgła.
• Przytrzymując śrubokrętem
wkręt regulacyjny dokręć nakrętkę zabezpieczającą.
• Zamknij pokrywkę inspekcyjną.

c) W skrzynce biegów ( skrzynka 5 biegowa)
• Odsuń osłonkę linki sprzęgła
• Poluzuj nakrętkę zabezpieczającą.
• Wkręcaj lub wykręcaj wkręt
regulacyjny aŜ do uzyskania
właściwego luzu.
• Dokręć nakrętkę zabezpieczającą.
• Zamontuj ponownie osłonę linki
sprzęgła.
Uwaga:
Dla przeprowadzenia regulacji sprzęgła wewnątrz skrzynki
biegów odwiedź autoryzowany serwis motocykli Royal
Enfield.
Regulacja hamulca przedniego
• Poluzuj nakrętkę zabezpieczającą
i obracaj wkręt regulacyjny tak, by
uzyskać poŜądane ustawienie.
Upewnij się, Ŝe koło obraca się
swobodnie i dokręć nakrętkę
zabezpieczającą.
Na łączniku dźwigienek hamulcowych
Uwaga:
• Przed tą regulacją, linka hamulcowa musi być całkowicie
poluzowana.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Łącznik dźwigienek ma w górnej części
gwint lewy a dolnej prawy.
Poluzuj nakrętki zabezpieczające na
górnym i dolnym końcu.
Ponieś długą dźwigienkę tak by hamulec
był włączony i utrzymuj w tym połoŜeniu
aŜ do zakończenia regulacji.
Obracaj łącznik dźwigienek zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
Zaprzestań, gdy wyczujesz opór.
Zluzuj długą dźwigienkę i upewnij się, Ŝe koło obraca się
swobodnie.
Dokręć obie nakrętki zabezpieczające.
Wyreguluj naciąg linki tak by osiągnąć właściwy skok
dźwigni ręcznej, jednoczenie upewnij się, Ŝe koło obraca
się swobodnie, gdy hamulec nie jest włączony.

Wysokość pedału hamulca tylnego
•
•

Poluzuj nakrętkę zabezpieczającą
Wkręcaj lub wykręcaj wkręt regulacyjny
dopóki pedał hamulca i podnóŜek nie
będą na jednej wysokości.

•
•

Dokręć nakrętkę zabezpieczającą.
Sprawdź czy tylne koło obraca się swobodnie.

Skok pedału hamulca tylnego
• Wkręcaj lub wykręcaj nakrętkę
regulacyjną na końcu cięgna.
Skok pedału zaleŜy od
indywidualnych upodobań
kierowcy.
Skok zalecany wynosi 20-30 mm.
• Sprawdź swobodne obracanie
się koła.
OstrzeŜenie:
Prosimy o upewnienie się czy hamulce zostały poprawnie
wyregulowane. Niewłaściwie wyregulowane hamulce
mogą być przyczyną wypadku.
Odstęp elektrod świecy zapłonowej
Co 3000 km (2000 mil)
• Wymontuj świecę zapłonową
• Wyczyść starannie izolator i elektrody stosując ostry
skrobak lub szczotkę do czyszczenia świec
zapłonowych.
• Ustaw odstęp pomiędzy elektrodami 0.5 – 0.6 mm.
• Zamontuj świecę i podłącz przewód wysokiego
napięcia.
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Popychacze (luz zaworowy)
Co 3000 km (2000 mil)

-

•

Upewnij się, Ŝe silnik jest zimny.

-

•

Zdemontuj pokrywę popychaczy.

•

Ustaw tłok w połoŜeniu ZZP.

•

Przytrzymaj popychacz i poluzuj nakrętkę
zabezpieczającą.
Wkręcaj lub wykręcaj wkręt regulacyjny aŜ uzyskasz
właściwy luz.
Przytrzymując kluczem wkręt regulacyjny dokręć
nakrętkę zabezpieczającą.
Zamontuj pokrywę popychaczy.

Łańcuch sprzęgłowy (pierwotny)

Zewnętrzny Zwrotny Punkt – koniec
suwu spręŜania*.
Uwaga:
ZZP moŜe być zidentyfikowany przez wskazówkę
amperomierza powracającą do połoŜenia „0” ( przy
włączonym zapłonie).
•

•
•
•
•

Sprawdź drąŜki popychaczy. Muszą one obracać się

swobodnie pod naporem kciuka, bez jakiegokolwiek luzu

•

osiowego, gdy silnik jest zimny a tłok znajduje się w ZZP
suwu spręŜania.
•

JeŜeli drąŜki popychaczy nie

obracają się pod naporem kciuka lub

•

Ustaw motocykl na centralnej podstawce na stabilnej i
równej powierzchni.
Zdemontuj dźwignię zmiany biegów
(dla dźwigni biegów po lewej stronie)
Umieść czystą miskę po obudową
sprzęgła.
Poluzuj centralną nakrętkę
mocującą pokrywę obudowy
i odsuń lekko pokrywę, by olej
mógł spłynąć.
Sprawdź czy w środkowej
części górnego biegu łańcuch ma
swobodę ruchu 5-6 mm. Pokręcając
silnikiem sprawdź w 3-4 razy w róŜnych połoŜeniach
łańcucha.
Aby wyregulować napięcie łańcucha postępujemy
następująco:

jest wyczuwalny luz osiowy,
postępujemy następująco:
*Przypis tłumacza. Tłok moŜe znajdować się w ZZP równieŜ pod konie suwu wydechu.

- Poluzuj nakrętkę zabezpieczającą napinacza poniŜej
listwy ślizgowej.
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-

-

W celu zmniejszenia luzu (zwiększenia napięcia)
łańcucha naleŜy wykręcać wkręt regulacyjny i
odwrotnie, wkręcać dla zmniejszenia napięcia.
Dokręcić nakrętkę zabezpieczającą.

•

Zamontuj pokrywę sprzęgła.

•

Odkręć korek wlewowy i kontrolny

•

Wlej zalecaną ilość oleju przez otwór wlewowy
dopóki olej nie zacznie wypływać z otworu
kontrolnego.

•

Zakręć korki wlewowy i kontrolny

•

Zamontuj z powrotem podnóŜek i dźwignię zmiany

• Ustaw „0” na czujniku w miejscu maksymalnego wychylenia
wskazówki.
• Zdemontuj pokrywkę przerywacza zapłonu.
• Upewnij się, Ŝe płytka przerywacza jest w środkowym
połoŜeniu a przerwa pomiędzy stykami przerywacza wynosi 0.350.4 mm. JeŜeli trzeba dokonaj regulacji przerwy luzując wkręt
podstawy przerywacza, ustawiając przerwę (przy pomocy
szczelinomierza – przypis tłumacza) i dokręcając wkręt mocujący.
• Obracaj tylnym kołem do tyłu aŜ czujnik zegarowy wskaŜe 0.8
mm przed ZZP*
• Sprawdź połoŜenie styków przerywacza. Powinny one właśnie
zaczynać się otwierać. JeŜeli juŜ są otwarte to zapłon jest
przedwczesny. JeŜeli pozostają zamknięte, to zapłon jest
opóźniony. Aby go skorygować postępujemy następująco.
• Jeśli zapłon jest przyspieszony:

biegów (dotyczy tylko dźwigni po lewej stronie)
Regulacja punktu zapłonu
• Ustaw motocykl na centralnej podstawce na stabilnej
i równej powierzchni.
• Obracaj tylnym kołem i włącz 4 bieg ( 5 bieg dla
skrzynki 5 biegowej.
• Wykręć świecę i zamontuj czujnik zegarowy o
najmniejszej podziałce 0.01 mm.
• Obracając kołem w kierunku jazdy doprowadź tłok do
ZZP.
Uwaga:
Maksymalne wychylenie wskazówki czujnika wskazuje
ZZP.

- Poluzuj nakrętki mocujące
płytkę przerywacza i obróć w
kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara.
*Przypis tłumacza. Opisana metoda jest obarczona duŜym błędem. Przerywacz jest
napędzany rzędem kół zębatych, jest ich 6. Pomiędzy wszystkimi kołami zębatymi
występuje niezbędny luz międzyzębny. Obracanie koła do tyłu najpierw skasuje te luzy,
a dopiero potem obróci wałek przerywacza. W rezultacie, przy normalnej pracy silnika
kręcącego się w przeciwnym kierunku zapłon będzie opóźniony. Jest to mniej groźne
dla silnika niŜ zapłon przedwczesny, ale uniemoŜliwia uzyskanie maksymalnej mocy i
zwiększa zuŜycie paliwa. Prawidłowe brzmienie tego punktu powinno być następujące:
•

Obracaj tylnym kołem do przodu aŜ czujnik wskaŜe 0.8 mm przed ZZP
drugi raz. Pierwszy raz będzie podczas suwu wydechu.

Pozostałe czynności jak w instrukcji.
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•

Jeśli zapłon jest opóźniony:
- Poluzuj nakrętki mocujące
płytkę przerywacza i obróć w
kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.

•

ZałóŜ z powrotem osłonkę linki.

•

Upewnij się czy linka nie jest nadmiernie naciągnięta

lub luźna przy poruszaniu kierownicą w prawo i w lewo.

Czyszczenie filtra powietrza
•

Dokręć nakrętki i zamontuj pokrywkę przerywacza zapłonu.

•

•

Zdemontuj czujnik zegarowy i zamontuj świecę zapłonową.

pokrywę filtra z prawej strony

•

Wyłącz bieg na luz.

motocykla.

Luz linki gazu (1-2 mm)

•

Odblokuj kluczem i otwórz

Odkręć długą śrubę z łbem

sześciokątnym, mocującą filtr
•

Unieś osłonę linki od strony gaźnika.

do obudowy i zdemontuj wkład filtrujący wraz z pokrywą.

•

Poluzuj nakrętkę zabezpieczającą.

•

Strzepnij kurz

•

Wkręcaj lub wykręcaj wkręt regulacyjny aŜ do uzyskania

•

Przedmuchaj wkład spręŜonym powietrzem od

właściwego luzu.

środka na zewnątrz.

•

•

Przytrzymując wkręt regulacyjny dokręć nakrętkę

zabezpieczającą.

Wymień wkład filtrujący, jeŜeli jest spękany lub

przedziurawiony.
•

Umieść wkład filtrujący wewnątrz obudowy.

•

Zamocuj pokrywę i dokręć śrubę mocującą.

OstrzeŜenie:
Nie myj wkładu filtrującego jakimkolwiek
rozpuszczalnikiem.
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Regulacja gaźnika
•

Odkręć wkręt składu mieszanki

całkowicie wkręconego.
Uruchom silnik i podgrzej go

( przez 20 sekund).
•

Sprawdź i upewnij się, Ŝe tylne koło jest równoległe do

przedniego, ewentualne korekty naleŜy przeprowadzić prawym

(powietrza) o 1,5 obrotu od połoŜenia całkowicie
•

•

Sprawdź czy silnik pracuje równomiernie. JeŜeli nie, to

wkręcaj lub wykręcaj wkręt regulacyjny o jeden obrót.

napinaczem krzywkowym.
•

Obróć kołem, uruchom hamulec i dokręć wszystkie

nakrętki. *Dokonaj ewentualnej regulacji hamulca i połoŜenia
pedału hamulca. *(Przypis tłumacza)
•

Obróć koło i sprawdź naciąg łańcucha w 2 lub 3 miejscach i

upewnij się, Ŝe luz górnego biegu łańcucha wynosi w pionie 25
do 30 mm w jego środkowej części.

Wkrętem biegu jałowego (zderzak przepustnicy) doprowadź
do równomiernej pracy silnika.

Łańcuch napędowy
•

Wymontuj zawleczkę nakrętki koronkowej tylnej ośki.

•

Poluzuj nakrętkę koronkową ośki, nakrętkę wkręta

regulacji wysokości pedału hamulca i nakrętkę cięgna.
•

Obróć krzywki napinacza po obu

Tylny amortyzator
•

Napięcie wstępne spręŜyn tylnych

amortyzatorów moŜe być zwiększane
lub zmniejszane stosownie do
obciąŜenia motocykla i warunków
drogowych.
•

Dla duŜych obciąŜeń naleŜy zwiększyć napięcie wstępne.

stronach wahacza tak, aby w górnym

•

Dla małych obciąŜeń naleŜy zmniejszyć napięcie wstępne.

biegu łańcuch miał w pionie

•

Regulator, o który wspiera się dolny koniec spręŜyny ma

25–30 mm luzu.

pięć połoŜeń (wrębów).
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Wymontowanie akumulatora (Rozrusznik elektryczny)

•

Aby przeprowadzić regulację postępuj następująco:

-

Wprowadź 8 mm przetyczkę do otworu regulatora

•

-

Przekręć regulator by przesuwał się do góry dla

przytrzymaj w tym połoŜeniu. (Uwolniony klucz samoczynnie

zwiększenia napięcia spręŜyny i odwrotnie dla

powraca do połoŜenia - zamknięte)

zmniejszenia napięcia.

•

Przeprowadź taką samą regulację po obu stronach

górnego zaczepu.

motocykla, aby te same wyjęcia znajdowały się na

•

Odłącz oba bieguny (dodatni i ujemny).

kołkach z obu stron.

•

Odczep dwa paski i wymontuj akumulator.

-

Wprowadź klucz do zamka w pokrywie, przekręć w prawo i

Odchyl pokrywę na zewnątrz i unieś do góry aby zsunąć z

ZagroŜenie:
Akumulator - dbałość i konserwacja
Jazda motocyklem z niejednakowym napięciem spręŜyn po
obu stronach moŜe doprowadzić do utraty panowania nad
motocyklem i wypadku.
Wymontowanie akumulatora (Rozrusznik noŜny)

•

Motocykl jest wyposaŜony w akumulator 12V 5Ah dla wersji z

rozrusznikiem noŜnym i 12V 14Ah dla rozrusznika
elektrycznego.
•

Okresowo sprawdzaj:

-

Czystość i brak korozji biegunów

akumulatora.

-

Poziom elektrolitu w kaŜdej celi

•

Zdejmij pokrywę.

•

JeŜeli poziom elektrolitu jest zbyt

•

Odłącz oba bieguny

niski to naleŜy go uzupełnić wodą

•

Odkręć śrubę mocującą pokrywę

(dodatni i ujemny)
•

Wymontuj akumulator.

destylowaną.
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OstrzeŜenie:
• Nie uŜywaj akumulatora z niskim poziomem elektrolitu,
gdyŜ doprowadzi to do jego zniszczenia.
•

• Przekręć klucz w prawo, dociśnij zamek do jego gniazda
i zwolnij klucz, aby zamknąć zamek.

Nie przepełniaj ponad dopuszczalny poziom elektrolitu,
gdyŜ doprowadzi to do jego wypływu przez rurkę

•

na górnym zaczepie.

Wymiana części elektrycznych

nadmiarową i spowoduje korozję części motocykla.

śarówka przedniej lampy

Stosuj wyłącznie wodę destylowaną do uzupełniania

•

elektrolitu, aby uniknąć uszkodzenia akumulatora.

mocującego w jego górnej części

Zamontowanie akumulatora w motocyklu

Poluzuj wkręt pierścienia

i wyjmij wkład reflektora kompletny.
•

Odłącz przewody elektryczne.

•

Podłącz przewód dodatni (Czerwony).

Zdemontuj gumową uszczelkę.

•

•

Podłącz przewód ujemny (Czarny).

•

Naciśnij kciukiem i zdemontuj mocowanie Ŝarówki.

•

Posmaruj bieguny wazeliną techniczną.

Wymontuj Ŝarówkę.

•

•

Zabezpiecz gumowym paskiem.

•

Zamontuj nową Ŝarówkę w taki sposób, aby trzy występy

Dla rozrusznika noŜnego;

na kołnierzu Ŝarówki trafiły w odpowiednie wyjęcia w
reflektorze.

•

ZałóŜ pokrywę i przykręć wkręt mocujący.

Dla rozrusznika elektrycznego;
•

ZałóŜ pokrywę tak by osiadła
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WSKAZÓWKI SERWISOWE
śarówka kierunkowskazu
•

ZałóŜ z powrotem mocowanie Ŝarówki.

•

ZałóŜ gumową uszczelkę.

•

Podłącz przewody elektryczne.

•

Umieść reflektor w obudowie i przykręć wkręt pierścienia

mocującego w jego górnej części.
śarówka tylnej lampy

•

Odkręć wkręty i zdemontuj klosz

•

Wciśnij Ŝarówkę i przekręć w
kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.

•

Zamontuj nową Ŝarówkę
i upewnij się, Ŝe kołki na cokole Ŝarówki pasują do

•

Odkręć wkręt mocujący pokrywę tylnej lampy i zdemontuj

ją.
•

•
Wciśnij Ŝarówkę i przekręć w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara.

•

Ŝarówki pasują do kanałków
w mocowaniu.
Wciśnij Ŝarówkę i przekręć
zgodnie z ruchem wskazówek
zegara.
•

Wciśnij Ŝarówkę i przekręć zgodnie z ruchem wskazówek
zegara.

•

Zamocuj klosz.

Zamontuj nową Ŝarówkę
i upewnij się, Ŝe kołki na cokole

•

kanałków w mocowaniu.

Zamocuj pokrywę lampy.

Bezpiecznik
•
•
•
•

Otwórz skrzynkę narzędziową z lewej strony.
Otwórz złącze bezpiecznika.
Wymień bezpiecznik na zapasowy,
umieszczony w złączu i zamknij
skrzynkę narzędziową.

Uwaga:
Prosimy upewnić się, Ŝe zapasowy
bezpiecznik zostanie umieszczony w
złączu przy najbliŜszej okazji.
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PROCEDURA MYCIA MOTOCYKLA
Środki ostroŜności

Po myciu

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

Myj motocykl wyłącznie, gdy silnik jest zimny
Osłoń tłumik i jego wylot, gaźnik i wyłączniki
elektryczne odpowiednimi torebkami plastikowymi i
przywiąŜ je pewnie, aby uchronić te zespoły przed
przedostaniem się do nich wody.
Wyjmij kluczyk ze stacyjki i uszczelnij ją taśmą
samoprzylepną odporną na wodę.
Umyj silnik przy pomocy pędzla i nafty lub oleju
napędowego, aby usunąć brud i smar.
UŜyj natrysku wody o niewielkim ciśnieniu do mycia
silnika i motocykla.
Nigdy nie kieruj silnego strumienia wody na lampę
przednią, prędkościomierz, kierunkowskazy,
przednią i tylną piastę koła, połączenia i przewody
elektryczne, linki i cięgna, gaźnik, świecę
zapłonową, akumulator itp.
Nie stosuj nafty lub oleju napędowego do
malowanych lub gumowych elementów.
UŜyj letniej wody i łagodnego detergentu do
usunięcia brudu z malowanych elementów.
Opłucz starannie cały motocykl czystą wodą, aby
usunąć detergent i wytrzyj do sucha.
• Jeśli to moŜliwe, to uŜyj spręŜonego powietrza,
aby usunąć wodę z niedostępnych miejsc, połączeń
elektrycznych itp.

Starannie wytrzyj motocykl do sucha przy pomocy

miękkiej szmatki wchłaniającej wodę lub irchy.
•

Usuń plastikowe torebki i taśmę samoprzylepną.

•

Nasmaruj olejem linki, sworznie i łańcuch.

•

Wypoleruj malowane i chromowane elementy

stosując preparat woskowy.
•

Uruchom silnik i rozgrzej go przez kilka minut na

biegu jałowym.
•

Wolno przejedź się na motocyklu hamując w sposób

przerywany oboma hamulcami, aby osuszyć szczęki
hamulcowe.
•

Sprawdź pełną skuteczność hamulców.
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ZASADY PRZECHOWYWANIA
W przypadku, gdy motocykl nie będzie uŜywany przez miesiąc
lub dłuŜej zalecamy przedsięwzięcie następujących
środków:
• Przeprowadź wymagane naprawy i regulacje
• Starannie umyj motocykl i przesmaruj zgodnie z tablicą
serwisową.
• OpróŜnij z paliwa: zbiornik, przewód paliwowy i gaźnik.
• Utrzymuj wlew paliwa zamknięty i rozpyl olej silnikowy
wewnątrz zbiornika dla uniknięcia korozji.
• Wykręć świecę zapłonową. Wlej ok. 50ml czystego oleju
silnikowego przez otwór świecy. Przykryj otwór czystą
szmatką i kilkakrotnie obróć wał korbowy. Wkręć z
powrotem świecę zapłonową.
• Wyczyść starannie łańcuch i pokryj go cienką warstwą oleju.
• Wymontuj akumulator z motocykla. Oczyść bieguny z
produktów korozji.
• Utrzymuj poziom elektrolitu pomiędzy min. i maks. przez
dolewanie wody destylowanej. Wytrzyj akumulator do
sucha.
• Przechowuj akumulator w chłodnym, suchym i dobrze
wentylowanym pomieszczeniu.
• Nie wystawiaj akumulator na bezpośrednie działanie światła
słonecznego, w pobliŜu otwartego ognia i oddziaływanie
temperatur powyŜej 400C i poniŜej 00C.
• Zakryj wylot tłumika plastikową torebką, aby chronić go
przed wilgocią. Ustaw motocykl na centralnej podstawce.
• Pokryj cienką warstwą oleju Ŝebra cylindra i głowicy.
• Zastosuj preparat antykorozyjny na chromowane części.
UwaŜaj Ŝeby nie nanieść go na części gumowe i malowane.

•

Przechowuj motocykl w czystym zadaszonym miejscu,
wolnym od wilgoci. Przykryj motocykl dla ochrony przed
kurzem.

Przygotowanie motocykla do ponownego uŜycia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Usuń preparat antykorozyjny i dobrze wyczyść motocykl.
Napompuj koła do właściwych ciśnień.
Zapewnij pełne naładowanie akumulatora i właściwy
poziom elektrolitu.
Podłącz akumulator.
Przesmaruj wszystkie linki i sworznie.
Sprawdź poziom oleju w silniku, skrzynce biegów i
sprzęgle.
Usuń olej ze zbiornika paliwa i napełnij go świeŜym
paliwem.
Wyczyść gaźnik i filtr powietrza.
Usuń plastikową torebkę z końcówki tłumika.
Wykręć świecę zapłonową i wlej kilka kropel oleju
silnikowego. Obróć kilka razy wałem dla posmarowania
ścian cylindra i tłoka. Wyczyść i zamontuj świecę
zapłonową.
Włącz zapłon.
Uruchom silnik i podgrzewaj go przez kilka minut przed
jazdą.

Uwaga:
• Nie zwiększaj obrotów silnika bezpośrednio po jego
uruchomieniu, ale pozwól mu pracować na biegu
jałowym.
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BEZPIECZNA I PRZYJEMNA JAZDA
Ubranie
•

Właściwy strój.

Uwaga:
• Jasny kolorowy strój zapewnia naszą lepszą
widzialność innym uŜytkownikom drogi, w szczególności
w nocy.
OstrzeŜenie:
• Luźny strój moŜe się zaczepić o ruchome części
motocykla.

•

Utrzymuj stopy prosto w kierunku jazdy.

•

Lekko ściskaj bak kolanami.

•

Trzymaj rękojeści kierownicy blisko ich wewnętrznych
końców.

•

Ogarniaj wzrokiem jak największy obszar, w tym

lusterka wsteczne bez przekręcania głowy.
Hamowanie
•

UŜywaj obu hamulców, przedniego i tylnego dla
uzyskania maksymalnej skuteczności hamowania.

• Obuwie motocyklowe.

ZagroŜenie:
•

• Rękawice z miękkiej skóry.

Nagłe uŜycie któregokolwiek hamulca moŜe
spowodować poślizg.

• Gogle lub okulary dla ochrony oczu.

•

• Certyfikowany kask z elementami odblaskowymi z przodu i z
tyłu.

Hydraulicznie sterowany hamulec tarczowy,
jeśli jest zastosowany w Twoim motocyklu,
wymaga uŜycia minimalnej siły. DuŜa siła

Pozycja siedząca na motocyklu

lub gwałtowne zahamowanie moŜe

Właściwa pozycja jest warunkiem wstępnym stabilnej i
bezpiecznej jazdy:
• Siedź prosto z rozluźnionymi ramionami.

zablokować koło. Prosimy o zachowanie

•

Utrzymuj łokcie blisko tułowia.

najwyŜszej ostroŜności w posługiwaniu się
hamulcem tarczowym.
•

W czasie jazdy po mokrej lub złej drodze uŜywaj
hamulców rozwaŜnie.
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ZALECENIA NA DŁUGĄ PODRÓś

Czynności sprawdzające przed rozpoczęciem długiej
podróŜy
• Przeprowadź przegląd motocykla w autoryzowanej stacji
stosownie do zaleceń przeglądów okresowych podanych w
tabeli serwisowej.
• Zadbaj o właściwą ilość paliwa w zbiorniku planując podróŜ.
• Skoryguj ciśnienie w ogumienie. Stosownie do obciąŜenia i
warunków drogowych.*

Czynności sprawdzające, co 1500 km podróŜy
• Szczelność wszystkich połączeń
•

Stan bieŜnika i zuŜycie opon.

•

Stan akumulatora i poziom elektrolitu.

•

Właściwy poziom oleju w silniku, sprzęgle, skrzynce biegów

i widelcu teleskopowym.
•

Działanie świateł i sygnału dźwiękowego.

•

Właściwy naciąg łańcucha.

*Przypis tłumacza

Rzeczy do zabrania
•

Zestaw narzędzi.

•

Zestaw do pierwszej pomocy (apteczka)

•

śarówki do lampy przedniej, tylnej, kierunkowskazów i
bezpiecznik ( 15 A)

•

Linki gazu, sprzęgła, przedniego hamulca i odpręŜnika.

•

Spinkę łańcucha.

•

Zapasową dętkę i zestaw do łatania (wulkanizacja na
zimno).

•

NoŜną pompkę.

•

Taśmę izolacyjną.

•

Świecę zapłonową, fajkę świecy i przewód paliwowy.

Royal Enfield Bullet

Instrukcja obsługi
- 51 -

SCHEMAT ELEKTRYCZNY
Obwód prądu zmiennego - rozrusznik elektryczny
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SCHEMAT ELEKTRYCZNY
Kompletny schemat – rozrusznik elektryczny
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SCHEMAT ELEKTRYCZNY
Obwód rozruchu i ładowania akumulatora
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SCHEMAT ELEKTRYCZNY
Obwód prądu zmiennego – rozrusznik noŜny

Royal Enfield Bullet

Instrukcja obsługi
- 55 -

SCHEMAT ELEKTRYCZNY
Kompletny schemat – rozrusznik noŜny
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SCHEMAT ELEKTRYCZNY
Obwód prądu stałego – rozrusznik noŜny
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Przyczyny
I.

Środki zaradcze

Silnik nie zapala

1) Paliwo nie dociera do gaźnika
• Brak paliwa w zbiorniku.............................................................................. Napełnij zbiornik paliwem
•

Zatkane otwory odpowietrzające w pokrywce wlewu..................................Oczyść i przetkaj otwory

•

Zaklejony filtr kranika.................................................................................. *Oczyść filtr

2) Czerwona/ Ŝółta iskra, boczna iskra, brak iskry
• Nagar / olej zanieczyścił świecę...................................................................Oczyść świecę zapłonową
• Niewłaściwy odstęp elektrod........................................................................Wyreguluj odstęp zgodnie ze specyfikacją
• Pęknięty izolator świecy.............................................................................. Wymień świecę
• ZuŜyte elektrody...........................................................................................Wymień świecę
• Obluzowany przewód wysokiego napięcia w fajce.......................................Zamocuj pewnie
• Uszkodzony przewód wysokiego napięcia....................................................*Wymień przewód wysokiego napięcia
• Brudne / zuŜyte styki przerywacza zapłonu..................................................*Wymień przerywacz
• Niewłaściwa wielkość przerwy przerywacza................................................Wyreguluj przerwę przerywacza
• Uszkodzony kondensator / cewka wysokiego napięcia................................*Wymień uszkodzone części
• Słaby akumulator (rozładowany)...................................................................*Naładuj akumulator
• Uszkodzona cewka wysokiego napięcia.......................................................*Wymień
*Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Przyczyny
3) Niewystarczająca prędkość obrotowa silnika przy rozruchu

Środki zaradcze

•

Poślizg sprzęgła...............................................................................................................*Sprawdź i usuń

•

Uszkodzona zapadka sprzęgła jednokierunkowego rozrusznika.....................................*Wymień zapadkę

4) Zbyt uboga mieszanka paliwowo-powietrzna
•

Nieszczelność po stronie ssania mieszanki (tzw. Fałszywe powietrze – przypis tł.)........*Sprawdź i usuń

•

Niewłaściwy poziom paliwa (zbyt wysoko pływak)...........................................................*Wyreguluj wysokość pływaka 28-30 mm

•

Zatkany rozpylacz układu przejściowego / dysza układu przejściowego.........................*Wyczyść i przedmuchaj

•

Pęknięty gumowy łącznik gaźnika z silnikiem...................................................................*Wymień

5) Słabe spręŜanie
•

Zbyt mały luz zaworowy.....................................................................................................*Wyreguluj

•

Nieszczelny zawór odpręŜnika...........................................................................................*Dotrzyj zawór do gniazda

•

Nie dokręcone śruby mocujące głowicę.............................................................................*Dokręć (kluczem dynamometrycznym)

•

Uszkodzona uszczelka pod głowicą...................................................................................*Wymień uszczelkę

•

ZuŜyta / porysowana gładź cylindra, pierścienie tłokowe, tłok...........................................*Wymień zuŜyte części

6) Zbyt opóźniony / przyspieszony zapłon.........................................................................*Sprawdź i usuń (Bullet 350 i Bullet 500)
*Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Przyczyny
II.

Środki zaradcze

Silnik gaśnie
(1) Woda w zbiorniku paliwa / gaźniku...............................* Wyczyść zbiornik / gaźnik. Napełnij zbiornik świeŜym paliwem.
(2) Niewłaściwa regulacja gaźnika......................................* Wyczyść i wyreguluj gaźnik.
(3) Słaby (rozładowany) akumulator....................................* Naładuj akumulator.
(4) Luźny kontakt fajki ze świecą........................................ Napraw fajkę i osadź pewnie na świecy.
(5) Świeca niesprawna / pęknięty izolator........................... Wyczyść / wymień świecę.
(6) Niewłaściwy punkt zapłonu.............................................* Wyreguluj punkt zapłonu.
(7) Uszkodzony kondensator...............................................* Wymień kondensator.
(8) Słaba kompresja............................................................* Patrz p. I-5

III.

Słabe przyspieszanie
(1) Nadmierny skok jałowy (luz) cięgna gazu....................... Wyreguluj luz.
(2) Niewłaściwa regulacja gaźnika......................................* Sprawdź i wyreguluj gaźnik.
(3) Zatkany filtr powietrza.................................................... Wyczyść / wymień filtr.
(4) Zatkana rura wydechowa............................................... *Usuń nagar z rury wydechowej.

*Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Przyczyny

Środki zaradcze

(5) Niewłaściwa przerwa przerywacza............................................................* Wyreguluj przerwę (Bullet 350/500).
(6) Niewłaściwy punkt zapłonu........................................................................* Wyreguluj punkt zapłonu (Bullet 350/500).
(7) Nieszczelność po stronie ssania mieszanki..............................................* Sprawdź i usuń.
(8) Słaba kompresja.........................................................................................* Patrz p. I-5.
(9) Źle wyregulowany hamulec........................................................................* Wyreguluj poprawnie.
(10) Zbyt silny naciąg łańcucha....................................................................... * Wyreguluj poprawnie.
(11) Poślizg sprzęgła........................................................................................ * Sprawdź i usuń.
(12) Pęknięty króciec ssący...............................................................................* Wymień (Bullet 500)
IV.

Biały /niebieski dym z rury wydechowej
(1) Za wysoki poziom oleju.............................................................................* Sprawdź i usuń nadmiar.
(2) ZuŜyte pierścienie tłokowe........................................................................* Sprawdź i wymień.

V.

Przegrzewanie się silnika
(1) UŜebrowanie cylindra zanieczyszczone.................................................... Czyść Ŝebra regularnie.
(2) Zbyt duŜe wyprzedzenie zapłonu.............................................................* Sprawdź i wyreguluj (Bullet 350/500).
(3) Nadmierny osad nagaru na denku tłoka...................................................* Sprawdź i usuń.
(4) Poślizg sprzęgła........................................................................................ * Sprawdź i usuń.
(5) Nieszczelność po stronie ssania mieszanki..............................................* Sprawdź i usuń.
(6) Niewłaściwa regulacja gaźnika..................................................................* Sprawdź i wyreguluj gaźnik.
*Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Przyczyny
VI.

Środki zaradcze

Nadmierne zuŜycie paliwa
(1) Wycieki paliwa.............................................................................................*Sprawdź i skoryguj.
(2) ZuŜyte dysze gaźnika..................................................................................*Wymień uszkodzone dysze.
(3) Niewłaściwa regulacja gaźnika..................................................................* Sprawdź i wyreguluj gaźnik.
(4) Zatkany filtr powietrza................................................................................. Wyczyść / wymień filtr.
(5) Niewłaściwy punkt zapłonu........................................................................* Wyreguluj punkt zapłonu (Bullet 350/500).
(6) Zatkana rura wydechowa.......................................................................... * Usuń nagar z rury wydechowej.
(7) Słaba kompresja.........................................................................................* Patrz p. I-5.

VII. Spalanie stukowe (niepoprawnie zwane dzwonieniem zaworów – przypis tłumacza)
(8) Zbyt duŜe wyprzedzenie zapłonu.............................................................* Sprawdź i wyreguluj (Bullet 350/500).
(9) Zbyt uboga mieszanka.............................................................................* Sprawdź i wyreguluj gaźnik.
(10) Nieszczelność po stronie ssania mieszanki.............................................* Sprawdź i usuń.
(11) Nadmierny osad nagaru na denku tłoka...................................................* Sprawdź i usuń nagar z głowicy i denka tłoka
VIII. Słabe hamulce
(12)

Zła regulacja.............................................................................................* Wyreguluj prawidłowo.

(13)

Zapowietrzony układ hydrauliczny............................................................*Odpowietrz (dotyczy hamulca tarczowego).

(14)

Olej / smar na okładzinie lub bębnie hamulcowym...................................* Wyczyść i wyreguluj.

(15)

Okładziny zuŜyte / zuŜyte nierównomiernie..............................................* Wymień szczęki hamulcowe.

(16)

Porysowane bębny / zuŜyte nierównomiernie...........................................* Napraw lub wymień bębny.

(17)

ZuŜyty otwór rozpieracza szczęk...............................................................* Wymień pokrywę
*Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Przyczyny
IX. Drgania motocykla w czasie jazdy

Środki zaradcze

(1) Bicie obręczy koła (złe wycentrowanie)..........................................................................* Skoryguj
(2) Poluzowane / Pęknięte szprychy....................................................................................* Napnij / wymień
(3) Opony źle osadzone na obręczach.................................................................................* ZałóŜ ponownie – prawidłowo
(4) Nierównoległość kół.........................................................................................................* Zapewnij równoległość
(5) ZuŜyte łoŜyska kół............................................................................................................* Wymień łoŜyska
(6) ZuŜyta tulejka wahacza tylnego koła................................................................................* Wymień tulejkę
(7) Wahacz wygięty lub skręcony..........................................................................................* Wymień wahacz
(8) Nadmierny luz w tzw. główce ramy ………………………………………………………….. * Skoryguj
X. śarówki nie świecą
(1) Luźne / niewłaściwe podłączenie....................................................................................* Sprawdź i popraw
(2) Słaby (rozładowany) akumulator.....................................................................................* Naładuj akumulator
(3) Spalona Ŝarówka............................................................................................................. Wymień Ŝarówkę
(4) Spalony bezpiecznik........................................................................................................ Wymień bezpiecznik
(5) Uszkodzony wyłącznik.....................................................................................................*Wymień wyłącznik
XI. Sygnał dźwiękowy nie działa
(1) Obluzowane styki............................................................................................................. Sprawdź i popraw
(2) Sygnał wymaga dostrojenia..............................................................................................* Dostrój
(3) Uszkodzony wyłącznik.....................................................................................................* Wymień wyłącznik
*Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Przyczyny
Środki zaradcze
XII. Kierunkowskaz nie działa
(1) Obluzowane styki............................................................................................................. Sprawdź i popraw
(2) Spalona Ŝarówka............................................................................................................. Wymień Ŝarówkę
(3) Uszkodzony wyłącznik.....................................................................................................* Wymień wyłącznik
(4) Nadajnik błysków..............................................................................................................* Wymień
XIII. Światło stop pozostaje włączone
(1) Wyłącznik niewłaściwie wyregulowany.............................................................................* Wyreguluj poprawnie
(2) Zwarte styki wyłącznika....................................................................................................* Wymień wyłącznik
Rozrusznik elektryczny
Uwaga: JeŜeli silnik nie startuje przy uŜyciu rozrusznika elektrycznego, sprawdź czy jest włączony luz i spróbuj uruchomić silnik
rozrusznikiem noŜnym. JeŜeli się to powiedzie, to przyczyna jest w rozruszniku elektrycznym. PoniŜej zalecenia na taki
przypadek.
XIV. Silnik nie daje się uruchomić
(1) Wskaźnik biegu neutralnego (luzu) nie świeci.............................................. Włącz luz
(2) JeŜeli motocykl nie ma wskaźnika.................................................................Naciśnij dźwignię sprzęgła i wyłącznik rozrusznika
(3) Obluzowane styki..........................................................................................Sprawdź i popraw
(4) Przekaźnik rozrusznika nie pracuje.............................................................. Sprawdź i wymień
(5) Uszkodzenie wyłącznika sprzęgła rozrusznika............................................ Sprawdź i wymień
(6) Uszkodzenie wyłącznika rozrusznika........................................................... Sprawdź i wymień
(7) Rozładowany akumulator.............................................................................. Sprawdź i naładuj
(8) Silnik rozrusznika nie pracuje........................................................................Sprawdź i wymień
(9) Akumulator nie jest w pełni naładowany....................................................... Sprawdź i naładuj
(10) Uszkodzenie zębnika rozrusznika................................................................. Sprawdź i wymień
*Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem
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GWARANCJA
Royal Enfield gwarantuje, Ŝe jego motocykle Bullet są wolne od wad produkcyjnych i materiałowych i podlegają gwarancji na następujących
warunkach.
1. Gwarancja obejmuje okres 12 miesięcy od daty sprzedaŜy lub przebiegu 10.000 km w zaleŜności, który warunek jest spełniony
wcześniej.
2. PowyŜsza gwarancja dotyczy tylko pierwszego właściciela.
3. Wszelkie naprawy gwarancyjne i prace serwisowe będą dostępne jedynie w autoryzowanym serwisie Royal Enfield.
4. W czasie trwania gwarancji, odpowiedzialność Royal Enfield będzie ograniczona do bezpłatnej naprawy lub wymiany części, które po
sprawdzeniu zostaną uznane za wadliwe przez Royal Enfield lub dilera Royal Enfield. Taka wadliwa część lub części, które zostaną
wymienione, staną się własnością Royal Enfield.
5. Koszty oleju i innych materiałów eksploatacyjnych poniesie klient.
6. Gwarancja nie obejmuje:
• Normalnego starzenia się, pogorszenia lub korozji powłok galwanicznych, powłok lakierniczych, części gumowych, miękkich elementów,
szklanych elementów, części plastikowych itd.
• Uszkodzeń wynikłych ze stosowania środków smarnych, olejów, smarów itd. innych niŜ zalecane przez Royal Enfield.
• Części takich jak cięgna, okładziny hamulcowe, tarcze sprzęgłowe, które ulegają normalnemu ścieraniu i zuŜyciu.
• Uszkodzeń wynikłych z uŜycia innych części niŜ oryginalne części Royal Enfield.
• Uszkodzeń wynikłych z niestosowania się do zaleceń serwisowych podanych w niniejszej instrukcji. Uszkodzeń spowodowanych przez
czynności serwisowe prowadzone poza autoryzowanym dilerem Royal Enfield.
• Uszkodzeń spowodowanych nieautoryzowanymi przeróbkami motocykla, niewłaściwym uŜytkowaniem, udziałem w wyścigach, rajdach i
jazdy w miejscach, które nie są przeznaczone dla ruchu kołowego.
• Uszkodzeń wynikłych w następstwie wypadków.
• Uszkodzeń części elektrycznych takich jak Ŝarówki, bezpieczniki itp.
7. Gwarancja znajduje zastosowanie tylko, jeŜeli okresowe przeglądy są przeprowadzane zgodnie z tabelą serwisowa i w autoryzowanym
serwisie.
8. Royal Enfield zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznych decyzji przy rozpatrywaniu wszystkich reklamacji.
9. Royal Enfield zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez jakichkolwiek zobowiązań do ich wprowadzania we
wcześniej dostarczonych motocyklach.
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NAZWY I ADRESY IMPORTERÓW
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NAZWY I ADRESY IMPORTERÓW
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NAZWY I ADRESY IMPORTERÓW
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MIĘDZYNARODOWE BIURA FIRMY EICHER
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DZIENNIK PRAC SERWISOWYCH
L.p.
Data

Przebieg

Opis czynność serwisowych

Przedstawiciel serwisu
Numer karty pracy
(zlecenia)

Pieczątka i podpis
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REJESTR PRAC SERWISOWYCH
L.p.
Data

Przebieg

Opis czynność serwisowych

Przedstawiciel serwisu
Numer karty pracy
(zlecenia)

Pieczątka i podpis
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REJESTR PRAC SERWISOWYCH
L.p.
Data

Przebieg

Opis czynność serwisowych

Przedstawiciel serwisu
Numer karty pracy
(zlecenia)

Pieczątka i podpis

