ТЕХНИЧКО УПУТСТВО
И СЕРВИСНА КЊИЖИЦА

BAOTIAN BT49QT-12
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УВОД

Честитамо вам на куповини мотоцикла BT49QT-12, производње
Фабрике моторцикала Бао Тиан и желимо вам добродошлицу међу
кориснике мотоцикала «Баотиан».
Својим изузетним особинама и изврсним квалитетом, модерним
дизајном и добрим изгледом, наш производ ће вам пружити удобност,
сигурност и задовољство у вожњи.
У овом упутству наћи ћете податке о општој конструкцији, функцијама,
употреби и методама одржавања мотоцикла BT49QT-12. Како би ваш
мотоцикл постизао оптималне резултате у експлоатацији и достигао
свој максимални век трајања, молимо вас да пажљиво прочитате ово
упутство, посебно обративши пажњу на део који се односи на текуће
одржавање, као и да поступате према свим упутствима. Ово је од битног
значаја за безбедност и удобност вожње.
Први редовни преглед вашег мотоцикла обавља се на 300
пређених километара у овлашћеном сервису. Остали прегледи се
обављају као што је назначено у табели на страни 13.
Све смернице, илустрације и спецификације у овом упутству
засноване су на најновијој верзији производа. Произвођач задржава
право измене без претходне најаве.
Мотоцикл је конструисан и произведен у складу са
безбедносним стандардима Европске Уније, тако да његова брзина не
прелази 45 километара на час. Молимо вас да не мењате делове без
консултација са овлашћеним сервисером и да не користите
неодговарајуће делове, како не би довели до оштећења мотоцикла и
довели у опасност себе и друге учеснике у саобраћају.

Генерални заступник и увозник,
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ОСНОВНА УПУТСТВА

Молимо да приликом коришћења имате на уму следеће
мере предострожности, као и важеће саобраћајне
прописе:
1

Провера пре употребе
Молимо вас да ради властите безбедности
пажљиво прочитате одговарајуће поглавље овог
упутства.

2.

Кацига
Не заборавите да ставите кацгу пре почетка
вожње.

3.

Упознавање са коришћењем мотоцикла
Од изузетног је значаја по Вашу безбедност да се
на одговарајући начин упознате са начином рада
мотоцикла.

4.

Ограничење брзине
Молимо вас да се крећете брзином усклађеном са
условима пута, временским приликама и вашим
возачким способностима.
УПОЗОРЕЊЕ!
Вожња по мокром коловозу је опасна. Не
вршите нагла скретања док убрзавате и
одржавајте одговарајуће растојање са
осталим учесницима у саобраћају.
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ОСНОВНА УПУТСТВА
5

Позиција плочице са бројем

2.

Позиције бројева
Бројеви на мотору и
раму служе за
идентификацију и
регистрацију возила.
У случају да је
потребан преглед,
поправка или друга
услуга, бројеви
вам омогућавају
адекватан третман.
Број рама: ..................................................
Број мотора: ..............................................
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НАЗИВИ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА

1. Диск предње кочнице

13. Задњи носач

2. Предњи амортизер

14. Задњи мигавац

3. Бочно “мачје око”

15. Пречистач ваздуха

4. Предње светло

16. Склоп добоша кочнице

5. Предњи кочиони склоп

17. Задње “мачје око”

6. Ретровизори

18. Ручица задње кочнице

7. Предњи мигавац

19. Прекидачи са леве стране

8. Кука за шлем

20. Инструменти и показивачи

9. Бочни носач

21. Прекидачи са десне стране

10. Главни носач

22. Ручица предње кочнице

11. Полуга покретача

23. Задње светло

12. Задњи амортизер

24. Пригушивач издувника
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КОНТРОЛЕ
1

Полуга задње кочнице
Притисните је да активирате кочницу

2.

Прекидачи са леве стране
А - Тастер сирене
Б - Контрола показивача правца
Леви показивач правца
Десни показивач правца
Ц - Прекидач светла

3.

Мерни инструменти и индикатори
А - брзиномер у км/ч
Б - пређени километри
Ц - леви показивач правца Д - индикатор дугог светла
Е - десни показивач правца Ф - показивач нивоа горива
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КОНТРОЛЕ

4.

Полуга предње кочнице
Притисните је да активирате кочницу

5.

Прекидачи са десне стране
А - Прекидач фара
Б - Тастер за паљење
Када је контактни кључ у положају ON, притисните
кочницу и тастер за паљење. Мотор ће се активирати.

6.

Контактна брава
ON
Мотор
се може укључити светла се могу
укључити, није могуће извадити кључ.
OFF Струјно коло је у прекиду. Мотор и светла се не
могу укључити, и могуће је извадити кључ.
LOCK Окрените управљач на леву страну, лагано
притисните кључ и окрените га у положај
.
Могуће је извадити кључ.
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ПОЛУГА ЗА ПАЉЕЊЕ
Полуга (курбла) за паљење
Полуга за паљење служи за механичко покретање мотора.

Резервоар за гориво
Коришћење поклопца:
поклопца:
1 - Гурните кључ у браву
2 - Окрените га у правцу казаљке на часовнику и скините
поклопац
3 - Вратите поклопац у лежиште и гурните га унутра.

УПОЗОРЕЊЕ
- Приликом пуњења искључите мотор
- Лагано одврните поклопац
- Поравнајте ознаку на поклопцу са ознаком на
резервоару.
- Не сипајте гориво изнад означеног максимума.
- Не сипајте никакве додатке у гориво.
Гориво и моторно уље
А - Бензин
Користите безоловни бензин.

Б - Уље
Користите уља SAE 15 W 40.

Генерални заступник и увозник,
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ПРОВЕРА ПРЕ УПОТРЕБЕ

Генерални заступник и увозник,

27. марта 35 - 37, Београд тел. 011 / 3346-331

ПОКРЕТАЊЕ МОТОРА
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Пре покретања мотора проверите количину моторног уља и
горива. Приликом покретања мотора, мотоцикл треба да буде
ослоњен на свој главни носач,
носач, а помоћни мора бити подигнут.
1.
1. Окрените контактни кључ у положај “ON”.

УПОЗОРЕЊЕ
Приликом паљења држите притиснуту ручицу задње кочнице,
за случај да мотоцикл нагло крене.

3.
3. Покретање мотора
Притисните тастер за паљење и мотор ће се покренути.

Генерални заступник и увозник,
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ПОКРЕТАЊЕ МОТОРА
УПОЗОРЕЊЕ

- Највеће трајање паљења (”верглања”)може износити пет секунди, а
најмањи временски интервал између два паљења може бити десет секунди.
- Ослободите тастер за паљење одмах након покретања мотора.
- Не притискајте тастер за паљење док мотор ради, јер ће то довести до
оштећења електропокретача.
- Приликом паљења помоћу електропокретача, прво притисните ручицу
задње кочнице, како бисте остварили контакт и омогућили покретање
мотора.
- Приликом паљења електропокретач не сме да ради непрекидно, јер то
може довести до његовог оштећења, као и до оштећења акумулатора.
- Након хладног старта загрејте мотор (око три минута).
Паљење помоћу полуге (курбле) за паљење
Притисните ручицу задње кочнице и оштро нагазите полугу за паљење.
Мотор ће се упалити.

УПОЗОРЕЊЕ
- Након покретања мотора, полуга за паљење се мора вратити у почетни
положај. У супротном, то се може одразити на безбедност возача.
- Молимо да не покрећете мотор у затвореним и слабо проветрним
просторијама, јер издувни гасови садрже угљен моноксид, који може бити
смртоносан.
Разрађивање:
Да би мотоцикл радио правилно и дуготрајно, битно је да се
приликом разрађивања мотора придржавате следећег:
Пређени километри

Ограничење брзине (км/час)

0 - 300

25

200 -1000
1000 ----

35
45

Генерални заступник и увозник,
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ЛЕГЕНДА: П - ПРОВЕРИТИ, У - УЧВРСТИТИ О - ОЧИСТИТИ З - ЗАМЕНИТИ

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ
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ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ
1. Акумулатор
Акумулатор од 12 волти, 5,7 ампер часова.
1. Када напон акумулатора падне испод 11,5 волти, молимо
да користите механички покретач уместо електричног.
2. Пре замене акумулатора, поставите контактну браву у
положај OFF.
3. Одређивање полова акумулатора: + црвени кабел, - црни
кабел.
4. Мењајте акумулатор сваке четири године.
2. Карбуратор и подешавање “лер” гаса
1. Загрејте мотор у трајању од два до три минута.
2. Подесите завртањ да број обртаја мотора буде 1800 у минути.

УПОЗОРЕЊЕ:
Фабричко подешавање завртња лер гаса је у максималном горњем
положају.

Генерални заступник и увозник,
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ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

15

3. Пречистач ваздуха
Пречистач ваздуха

1. Потопите језгру пречистача ваздуха у посуду са водом и
детерџентом и оставите детерџент да делује.
2. Исцедите рукама језгру пречистача. Не уврћите да је не бисте
оштетили.
3. Потопите језгру пречистача у чисто моторно уље.
4. Оцедите језгру пречистача тако да остане благо навлажена
уљем.
4. Свећица
1. Очистите челичном иглим или комадом тврде жице наслаге
гарежи са свећице.
2. Подесите зазор на свећици на 0,6 до 0,7 милиметара.
3. Када се укаже потреба за заменом, уградите свећицу
типа A7RC.
A7RC.

Генерални заступник и увозник,
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ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ
5. Гориво
Сипајте искључиво безоловни бензин са најмање 95 октана.
Упозорење: Употреба бензина који садржи олово може
довести до оштећења, па чак и уништења каталитичког
конвертора.
6. Моторно уље
Моторно уље се мења док је мотор загрејан.

1. Одстраните шипку за проверу количине уља.
2. Одвијте чеп да бисте испустили старо уље.
3. Заврните чеп у лежиште, пазећи да буде добро учвршћен.
4. Налијте 0,8 литара новог препорученог уља.
5. Причврстите све завртње и навртке.
7. Кочиони систем
Нормалан ход ручице кочнице је између 10 и 20 милиметара.
1. Предња кочница.
Окрећите завртањ док ручица не добије одговарајући ход.

Генерални заступник и увозник,
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2. Задња кочница.
Окрећите завртањ док ручица не добије одговарајући ход.

УПОЗОРЕЊЕ
“Ход” означава одстојање између неутралног положаја и положаја у
коме кочница почиње да функционише
Предња кочница ( диск кочница)
- Затегните ручицу кочнице и проверите индикатор
истрошености плочица. Уколико је индикатор веома близу
кочионог диска, обратите се овлашћеном сервисеру ради
промене плочица.

1. Индикатори истрошености
2. Кочиони диск
3. Плочице

Генерални заступник и увозник,
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ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ
- Пре упоребе мотоцикла увек проверите кочиони систем.
1. Проверите да ли има трагова цурења кочионе течности.
2. Проверите има ли трагова цурења и пукотина на цревима за
кочиону течност.
3. Ручица кочнице мора имати слободан ход између десет и
двадесет милиметара и мора да пружа известан отпор када се
притисне.
4. Проверите има ли трагова абразије на кочионим плочицама.
- Ниво кочионе течности
1. Кочиони систем је у фабрици напуњен одређеном количином
посебног уља за кочнице. Ова количина уља се допуњава или
мења у овлашћеном серису одговарајућим уљима (као што су
DOT3 и DOT4). Не користите друге типове уља и не мешајте са
постојећим уљима у систему, јер то може довести до оштећења
кочионог система.
2. У случају нема довољно уља, може се догодити да се у
цевима појави ваздух, што може довести до отказивања
кочионог система.

УПОЗОРЕЊЕ
Хидраулично уље је корозиван материјал који је у стању да оштети или
уништи делове мотоцикла. Уколико уље падне на неки од делова треба
га сместа обрисати. Уколико доспе на кожу или у очи, треба га сместа
испрати са много воде и обратити се лекару.

Генерални заступник и увозник,
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8. Гуме
Неодговарајући притисак умањује стабилност возила и
повећава хабање гума. Молимо да приликом редовног
одржавања проверавате притисак у гумама, као и дубину шаре.
1. Притисак у гумама:
- Предње 250
250 KPa
- Задње 250
250 KPa
2. Дубина шаре: препоручујемо замену гума када се дубина
шаре смањи на мање од једног милиметра.

УПОЗОРЕЊЕ
- Стандардне гуме су 120/70-12 56J (напред)
(напред) и 130/70-12
130/70-12 58J
58J (позади).
Употреба гума које не одговарају стандарду може довести до озбиљних
проблема.
- Притисак у гумама и опште стање гума су од виталне важности за
ефикасност и безбедност возила.
9. Електропокретач
Проверавати завртње који га учвршћују, као и графитне четкице
и према потреби их мењати.
10. Осигурач
Осигурач је повезан са електричном инсталацијом. У случају да
изненада нестане светло или отакаже неки од електричних
уређаја, прво проверите осигурач.
УПОЗОРЕЊЕ
- Oсигурач
Oсигурач се не сме замењивати или поправљати жицом.
Генерални заступник и увозник,
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ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ
11. Мењачко уље
Користите уље типа SE85W/90
Капацитет мењача:
110 ml
Потребно за замену:
100 ml
Начин замене уља у мењачу:
- Поставите скутер на главни носач.
- Одврните и уклоните чеп отвора за сипање уља.
- Одврните и уклоните чеп отвора за испуштање уља. Пустите да
сво уље истече.
- Вратите на место и затегните чеп отвора за испуштање уља.
- Налијте у отвор за сипање потребну количину уља. Поставите
и затегните чеп.

УПОЗОРЕЊЕ

Након доливања проверите да ли сте добро затегли чепове на
отворима.
Алат
Уз мотоцикл се испоручује комплет алата за свакодневну
употребу.

Генерални заступник и увозник,
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Тежина празног возила
Укупна тежина
Максимална брзина
Вертикални нагиб
Свећица
Акумулатор
Осигурач
Предње светло (фар)
Показивачи правца
Стоп светло
Позиционо светло

Тежина

Карактеристике у кретању

Електрична инсталација

Запремина резервоара за гориво
Запремина резервоара за уље

Дужина
Ширина
Висина
Осовинско растојање
Најмања висина изнад тла

Величина

Физичке особине

88 +- 3 kg
A7RC

A7RC
12 V / 5,7Ah
10 А
12V 35 / 35 W
12V 10W
12V 21W / 5W
12V 5W

45 km/h (EU)
око 6 степени

88 +- 3 kg
242 kg

1850 mm
680 mm
1150 mm
1300 mm

Вредности

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
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Вешање

Мотор

Делови

Гуме

Задње огибљење

Предњe огибљење

Систем кочења

Модел
Тип
Број цилиндара
Диманзије цилиндра
Запремина цилиндра
Однос компресије
Највећа снага
Највећи обртни моменат
Карбуратор
Пречистач ваздуха
Тип паљења
Систем покретања
Систем хлађења
Подмазивање

130/70-12 58Ј предња гума

120/70-12 56Ј предња гума

Осцилирајућа виљушка са
хидрауличним амортизером

телескопска осцилирајућа виљушка са
хидрауличним амортизером

напред дискови, позади добоши

139 QMA
четворотактни
1
39 x 41,4 mm
49 cm3
10,5 : 1
2,61 KW на 8000 обртаја у минути
3,56 Nm на 5500 обртаја у минути
PZ18J
Са сунђерастом језгром
CDI
електрични / механички
принудно, усмереном струјом ваздуха
распршивањем под притиском

Спецификације
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Шема електричне мреже

Генерални заступник и увозник,
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ГАРАНТНИ УСЛОВИ

Купци су обавезни да све контролне прегледе возила и било какве друге
интервенције на возилу за време трајања гаранције обаве искључиво у
неком од овлашћених сервиса. Исправно оверена сервисна књижица је
услов за остваривање права у гарантном року.
Ваш BAOTIAN скутер је израден од најквалитетнијих материјала,
најновијим технолошким методама у производњи возила и уз
најсавременије системе контроле квалитета.
ZDE COMPANY се нада да ће вам
вам поседовање и вожња скутера пружати
задовољство током многих година. BAOTIAN MOTORCYCLES и ZDE
COMPANY Вам дају гаранцију на исправност скутера. Гарантни услови
и ограничења су детаљно наведени у наредном поглављу “Општи
“Општи
услови гаранције".
гаранције".
Да би перформансе вашег скутера остале врхунске током читавог
његовог радног века, и да бисте постигли максимални радни век,
BAOTIAN MOTORCYCLES је детаљно разрадио
разрадио план одржавања
вашег
вашег возила. Меморандум о регистрацији скутера попуниће Ваш
продавац или сервисер, а на основу њега ћете моћи да користите све
услуге одржавања које је фабрика BAOTIAN MOTORCYCLES
предвидела за ову врсту возила.
Власник
Адреса
Модел
Боја
Број рама
Број мотора
мотора
Датум овере

МП.

ОПШТИ УСЛОВИ ГАРАНЦИЈЕ:
Сервисирање скутера у гарантном року
року сме да врши само овлашћени
сервис.
сервис.
Гаранција покрива сва оштећења
оштећења настала услед грешака у конструкцији
возила или материјалу, током дванаест месеци или 10.000 пређених
километара (шта пре истекне) од датума овере ове гаранције.
Генерални заступник и увозник,
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Гаранција покрива замену или поправку неисправних делова у
овлашћеном сервису службе, као и све трошкове који се том приликом
подразумевају.
Гаранција важи:
-ако су редовни сервиси наведени севисној књижици били
правовремено обављени у овлашћеним сервисима мреже ZDE
COMPANY.
-ако је обављен први сервис у гарантном року према наводима у
сервисној књижици у једном од овлашћених сервиса мреже ZDE
COMPANY.
-у случају
случају да је возило било поправљано у овлашћеном сервису мреже
ZDE COMPANY.
-ако возило није било преправљано нити модификовано, то јест ако на
возилу нису извршене измене или преправке које произвођач није
предвидео ни одобрио, или које нису у складу са техничким упуствима
произвођача (измене на инсталацији, уградња аларма и других уредаја
које није одобрио произвођач)
-када оригинални делови нису замењивани деловима које није
прихватио или одобрио произвођач.
-уколико оштећење или квар није настао услед немарности, неправилне
употребе, непоштовања правила и упустава које постоје у сервисној
књижици и упуству за кориснике, преоптерећења - макар и кратког, као
и услед неискуства возача возила.
Гаранција не важи за:
-штете настале услед природних непогода и неповољних
температурних услова као што су град, провале облака, бујице, поплаве,
излагање екстремно ниским или високим температурама.
-штете настале у саобраћајним несрећама-штете настале као последица
употребе неадекватног горива које произвођач није прописао, употребе
горива лошег квалитета или експлоатације возила у неадекватним
неадекватним
условима (лоши путеви, екстремни меторолошки услови,
Генерални заступник и увозник,
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неадекватно коришћење).
-површинску корозију или оксидацију на шасији, завртњима, издувној
грани и упоште на свим осталим металним деловима, било да имају
имају
површинску обраду или не. (За
(За дубинску корозију важи гаранција од две
године).
-буку и вибрације који немају утицаја на поузданост, безбедност и
стабилност возила на путу-све друге трошкове који нису изрицито
наведени у овој уговорној гаранцији, или законској гаранцији, посебно
трошкове настале немогућношћу употребе возила (траспорт возила у
квару «шлеповање»).
ПРИМЕНА ГАРАНЦИЈЕ:
Остваривање гаранције је везано за редовно сервисирање у овлашћеним
сервисима фирме BAOTIAN, по распореду који је наведен у сервисној
књижици. Отклањање
Отклањање кварова који нису настали услед грешке
корисника
корисника у гарантном року пада на терет увозника.
Наплаћују се:
интервенције на шасији и операције које се обављају при редовним
сервисима, као што су:
-уобичајне операције одржавања, као што су: замена уља, мазива,
подешавање, чишчење...
-замена потрошних делова - свећица, филтера, гума, кочионих плочица
и облога, кочионих дискова, вођица, зупчаника, ланчаника, квачила и
припадајућих делова, каишева, ланаца, сајли, сијалица, лежајева и
делова за причвршћивање,
причвршћивање, варијатора, цилиндара, клипова и карика на
двотактним моторима, амортизера (хидрауличних, гасних, механичких,
гумених ослонаца), издувне гране (осим у случају одвојених елемената
унутар издувне гране), течности (моторна уља, мазива, уља за
хидрауличне елементе, кочиона течност, расхладна течност, уље за
редуктор...)

Генерални заступник и увозник,
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-Поправке кварова насталих због коришћења мазива која није
препоручио произвођач као и неадекватног горива
-поправке кварова насталих непрописном употребом-гаранција на
акумулаторе је 3 (три) месеца под условом да је возило прелазило
најмање 200 километара месечно и да је формирање акумулатора
изведено на прописан начин.
Гарантне напомене:
Давалац гаранције је у гарантном року дужан да изврши услугу
одржавања или поправке возила у року од 45 дана од пријема захтева за
извршавање тих услуга. Наведено важи за све неисправности које
спадају у претходно наведене услове гаранције. Рекламација купца
може бити предмет наведене гаранције само ако у важећем гарантном
року обављена меродавна пријава.
Меродавном пријавом се сматра радни налог отворен у овлашћеном
сервису. Одржавање возила у мрежи Овлашћених Сервиса и резервне
делове произвођач обезбедује у току три године после престанка
производње одредених модела возила.
ВАЖНО
Строго се придржавајте плана одржавања скутера, како бисте остварили
право на гаранцију. (План одржавања је приказан табеларно на страни
13 и текстуално на странама 14 до 20).
-Не заборавите да приликом сваког сервисирања код овлашћеног
BAOTIAN-овог сервисера дате сервисну књижицу на оверу
овлашћеном раднику сервиса. Исправно оверена сервисна књижица је
услов за остварење права у гарантном року.
-Немојте преправљати издувни систем скутера, јер је конструисан за
постизање максималних перформанси и у складу је са нормама о
хомологацији и еколошким прописима. Ово је нарочито битно када се
ради о будућој експлоатацији.

Генерални заступник и увозник,
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-План одржавања мора се поштовати са максималном толеранцијом од
200 километара, пре или после километраже коју предвиђа произвођач.
- Трошкови рада, средства за подмазивање и остали делових делова и
потрошног материјала укљученог у операције редовног одржавања не
улазе у гаранцију, већ се наплаћују посебно.
КОНТРОЛА СКУТЕРА ПРЕ ПОЧЕТКА УПОТРЕБЕ:
Проверити:
- количину уља
- количину горива
- евентуално цурење горива, уља (моторног и мењачког), или кочионе
течности
- стање гума и притисак ваздуха у гумама
- ниво кочионе течности
У случају цурења или других оштећења, обавезно се обратите
овлашћеном сервису.
Проверити исправност:
- предње и задње кочнице
- ручице гаса
- предњих и задњих светала
- стоп светала и показивача правца
- сирене.
ОДРЖАВАЊЕ СКУТЕРА
У зависности од начина коришћења скутера, саветујемо примену
режима редовног одржавања.
Редовно одржавање:
Примењује се при нормалној експлоатацији возила.
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У случају интензивног коришћења скутера, обратите се овлашћеном
сервисеру у вези интензивног одржавања.
Напомена:
Уколико се скутер не користи дуже од четири месеца, пре употребе
обавезно извршити преглед и замену уља, без обзира на број пређених
километара.
ПЛАН ОДРЖАВАЊА
Редовно одржавање подразумева радње које се обављају код
овлашћеног сервисера, а које су представљене у табели на страни 13 и
описане у поглављу ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ на странама 14 до 20.
Стриктно поштовање овог плана директно утиче на задржавање
задржавање права
на гаранцију. Приликом сваке посете овлашћеном сервису, потребно је
дати оверити
оверити доње рубрике сервисне
сервисне књижице.
књижице.
РЕДОВНИ СЕРВИСНИ ПРЕГЛЕДИ
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Овлашћени сервисери:
Александар Чомор
Приморска 17 (Пасаж)
Београд Палилула
Моб. 063 8325 448

Превод, обрада и припрама за штампу: Титл Медиа www.titlmedia.com
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Генерални заступник, увозник и дистрибутер
27. марта 35 - 37 Београд,
тел. 3346-331, 3346-341, 3222-542, 3222-170

