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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Vám za zakoupení tohoto kvalitního značkového skútru BUFFLER EIVISSA SR125N, dále jen „vozidlo“, od společnosti 
BUFFLER s.r.o. a tím za projevenou důvěru k naší společnosti. Zcela upřímně Vás vítáme mezi uživateli výrobků značky BUFFLER. 
Pevně věříme, že Vaši důvěru nezklameme a budeme Vám dobrým partnerem při provozu, údržbě a servisu Vašeho nového 
vozidla.

Chcete-li si vychutnat bezpečnější a příjemnější jízdu, musíte se před jízdou nejprve seznámit s touto Uživatelskou příručkou. 
Vaše osobní bezpečnost závisí nejen na ostražitosti a známých provozních dovednostech, ale také na tom, zda jste dokonale 
obeznámeni s obsluhou vozidla. Základními požadavky pro bezpečnou jízdu jsou pravidelná kontrola a údržba. V případě potřeby 
provedení údržby nebo opravy vždy vyhledejte a požádejte o pomoc náš BUFFLER Autorizovaný servis.

Tato Uživatelská příručka podrobně vysvětluje správné ovládání, obsluhu, provoz a údržbu. Za předpokladu dodržování všeho 
popsaného v této Uživatelské příručce můžete očekávat dlouhodobé spokojené užívání Vašeho nového vozidla.

Změny v technické specifikaci vozidla by mohly způsobit nesoulad s některými údaji a obsahem v této Uživatelské příručce. Za 
případné chyby se omlouváme, máme však konečné právo na výklad sporných částí.

Přejeme Vám mnoho radosti při používání Vašeho nového vozidla. Váš BUFFLER.
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ÚVODNÍ INFORMACE

Aby Vám mohlo Vaše vozidlo dlouho, dobře a bezproblémově sloužit, je třeba o něj pravidelně pečovat. Nechte si od Vašeho prodejce před 
zahájením používání Vašeho nového vozidla vysvětlit následující body:

1. Správné zacházení s vozidlem
2. Kontrola vozidla před jízdou, po jízdě a pravidelná údržba
3. Záruka a doba jejího trvání
4. Postup při vyřizování reklamace

Přečtěte si pozorně tuto Uživatelskou příručku, její součástí je návod k obsluze, záruční list a servisní knížka (záznamy servisních 
prohlídek). Uživatelská příručka obsahuje důležité informace o záručních podmínkách společnosti BUFFLER, s.r.o., dále jen 
„BUFFLER“. Společně s Uživatelskou příručkou pečlivě uchovejte i doklad prokazující nákup vozidla (faktura/daňový doklad 
s uvedením specifikace vozidla včetně VIN a kupujícího) a současně pečlivě uchovejte i doklad o převzetí vozidla (Předávací 
protokol/dodací list/registrace prodeje-záruky).

V záručním listu je uvedeno datum prodeje Vašeho vozidla, které zároveň určuje počátek záruční doby. Záznamy servisních prohlídek 
slouží jako doklad o všech provedených servisních prohlídkách, které jsou spolurozhodující pro uznání záruky. Účetní doklady (faktury) 
za servisní prohlídky si pečlivě uchovejte, jsou nedílnou součástí evidence o provedených servisních prohlídkách a případných opravách. 
Zároveň udělujete jednoznačné oprávnění autorizovanému servisu BUFFLER, aby provedl všechny servisní práce nutné pro tu, kterou 
prohlídku a ten, který model. Provedení těchto prohlídek Vám autorizovaný servis potvrdí razítkem, datem a podpisem do záznamů 
servisních prohlídek a zároveň Vám předá účetní doklad za provedené práce včetně uvedení modelu a VIN vozidla. Pro servisní práce, v 
rozsahu pravidelných servisních prohlídek a záruční opravy, budou používány výhradně originální náhradní díly a maziva od společnosti 
BUFFLER nebo jejich certifikované, kvalitativně shodné náhrady a maziva, která jsou schválena výrobcem nebo importérem – společností 
BUFFLER. V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte, prosím, na Vašeho prodejce. Tuto uživatelskou příručku pečlivě uchovejte. V případě 
prodeje Vašeho vozidla předejte novému majiteli i tuto uživatelskou příručku.
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
1. Vaše vozidlo bylo konstruováno a vyrobeno na nejvyšší úrovni, dle přísných norem a pod přísnou kontrolou kvality. Nejen díky 

tomu jsme si jisti, že si vychutnáte dokonalé a prvotřídní provedení, spolehlivost, bezpečnost a komfortní jízdní vlastnosti. Pokud se 
však na vozidle vyskytne během záruční doby zřejmá vada materiálu, vada způsobená špatnou montáží nebo zpracováním, bude po 
uznání záruky v záruční době bezplatně odstraněna.

2. Není-li uvedeno, dohodnuto či stanoveno jinak, na toto vozidlo zakoupené u společnosti BUFFLER nebo jejího Autorizovaného 
prodejce, při dodržování stanoveného způsobu používání, dodržování veškerých servisních, záběhových a údržbových podmínek 
stanovených zejména v této Uživatelské příručce je společností BUFFLER poskytována od data zakoupení záruka 24 měsíců pro 
koncového zákazníka, který není Podnikatelem.

3. Je-li vozidlo zakoupeno zákazníkem, který je podnikatelem, je společností BUFFLER poskytována od data zakoupení záruka 24 měsíců 
a pro uplatnění případných vad platí občanský zákoník. Pro vyloučení pochybností se za zákazníka/podnikatele vždy považuje 
zákazník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která ve fakturačních údajích uvede své IČO, případně i DIČ.

4. Obsahem záruky je odpovědnost za to, že dané vozidlo v době dodání má a po dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené 
technickými podmínkami a normami závaznými pro výrobce, popřípadě že vozidlo má vlastnosti obvyklé, pokud změna těchto 
vlastností není přirozeným důsledkem jeho používání. Odpovědnost za případné odchylky od uvedených vlastností, tj. za vady, které 
se na vozidle vyskytnou po jeho převzetí v záruční době, spočívá především v bezplatném odstranění oprávněně reklamované vady v 
některém z autorizovaných servisů BUFFLER.

5. Pro předejití vzniku závažnějších závad se předepisuje provedení servisních prohlídek v rozsahu dle do počtu maximálních ujetých 
kilometrů nebo do uplynutí doby od předchozí prohlídky, a to podle toho, která situace nastane dříve. Řádné plnění této povinnosti 
prokazuje kupující záznamy v servisní knížce, do které jsou tyto servisní prohlídky zaznamenány autorizovaným servisem BUFFLER 
a zároveň účetními doklady za provedené práce včetně uvedení modelu a VIN vozidla.

• Tato Uživatelská příručka je nedílnou součástí vozidla a při změně majitele musí být předána spolu s vozidlem
• Odchylky ve specifikaci a ve výbavě vozidla nemohou být reklamovány
• Veškeré fotografie a obrázky v této příručce mají pouze ilustrativní charakter a mohou být odlišné od skutečného 

provedení vozidla
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6. Na vozidlo Vámi zakoupené výhradně u autorizovaného prodejce BUFFLER je za podmínek dodržování stanoveného způsobu 
užívání, dodržování servisních, údržbových a jiných ustanovení, importérem poskytována záruční doba dle občanského zákoníku.

7. Zákazník (kupující) je povinen každý výskyt vady zboží v záruční době neprodleně písemně oznámit prodávajícímu, jinak jeho 
nároky na záruku zanikají. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je kupující povinen přistavit zboží do pěti kalendářních dnů 
od doručení řádného oznámení vad dle předchozí věty v čistém stavu a bez jakéhokoli nákladu a osobních věcí prodávajícímu, 
popřípadě pověřenému BUFFLER Autorizovanému servisu, jinak nároky ze záruky zanikají.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO UPLATNĚNÍ ZÁRUKY ZA JAKOST
1. Vozidlo bylo do České republiky dovezeno výhradně společností BUFFLER a zároveň bylo zakoupeno výhradně u společnosti 

BUFFLER nebo u jejího Autorizovaného prodejce zařazeného v seznamu Autorizovaných prodejců, uvedeném na webových 
stránkách www.buffler.cz

2. Nárok na uplatnění záruky lze vznést pouze ve stanovené záruční době u Vašeho prodávajícího, autorizovaného prodejce BUFFLER, a 
to bez zbytečných odkladů ihned po zjištění vady.

3. Jste-li např. na cestách a zjistíte-li na vozidle závadu, která podle Vašeho soudu má vliv na bezpečnost jízdy, můžete se obrátit i na jiný 
autorizovaný servis BUFFLER a případnou závadu si nechat odstranit tam. Nepokračujte v jízdě, dokud nebude vozidlo prohlédnuto. 
Jiný partner než ten, co Vám vozidlo prodal, ale není povinen převzít Vaše vozidlo do opravy.

4. Oprávněnost záruky posuzuje BUFFLER Autorizovaný prodejce, nebo BUFFLER Autorizovaný servis nebo u složitějších případů 
společnost BUFFLER. Tímto nejsou dotčena práva zákazníka.

5. Odstranění vady bude provedeno buď výměnou nebo opravou součástí nebo skupin.
6. Při uplatnění nároku ze záruky je třeba předložit dokumenty deklarující vlastníka vozidla a prováděnou péči o stroj. Zejména se 

jedná o nákupní fakturu, dokument „předávací protokol/dodací list/registrace vozidla“, tuto uživatelskou příručku, která obsahuje 
vyplněný záruční list, vyplněné záznamy servisních prohlídek a účetní doklady k těmto servisním prohlídkám, případně i doklady k 
předcházejícím reklamacím (např. reklamační listy).

7. Byla řádně prováděna pravidelná údržba vozidla.
8. Zákazník (kupující) se zavazuje, že veškeré opravy a úpravy vozidla budou v průběhu záruční doby prováděny pouze v 

Autorizovaném servisu společnosti BUFFLER. Dále se zákazník zavazuje vozidlo ošetřovat dle plánu údržby, popsaném v této 
Uživatelské příručce.

9. Vozidlo bylo správně používáno v souladu s návodem k obsluze, který je nedílnou součástí této Uživatelské příručky.
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PRO UZNÁNÍ ZÁRUKY MUSÍ BÝT SPLNĚNY NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY

PRÁVO NA ZÁRUKU NEVZNIKLO NEBO ZANIKÁ ZA NÁSLEDUJÍCÍH PODMÍNEK

1. Vozidlo bylo užíváno výhradně k účelu, ke kterému bylo vyrobeno a zakoupeno.
2. Vozidlo bylo používáno v souladu s podmínkami popsanými v této Uživatelské příručce.
3. Vozidlo nebylo používáno ke komerčním účelům, závodění, skákání nebo agresivnímu stylu jízdy.
4. Na vozidle nebyly učiněny jakékoli neoprávněné opravy, úpravy a zásahy než výslovně schválené výrobcem nebo společností 

BUFFLER. Taktéž nebylo použito jiné než výrobcem nebo společností BUFFLER schválené příslušenství a doplňky.
5. Na stroji nebyl proveden žádný zásah jiným než BUFFLER Autorizovaným servisem nebo společností BUFFLER
6. Byly dodržovány veškeré servisní, záběhové a údržbové podmínky popsané mimo jiné v Plánu periodické údržby a mazání v této 

Uživatelské příručce
7. U vozidla nebyl v záruční době překročen počet najetých km nebo motohodin nebo časový interval od předešlé servisní prohlídky. 

Odpovídající počet je specifikován v této Uživatelské příručce.
8. Ve vozidle bylo používáno pouze předepsané palivo, oleje a mazivo. Vše v předepsaném množství.
9. Vozidlo nebylo nadměrně zatěžováno nebo používáno v podmínkách kladoucích na vozidlo extrémní nároky (bylo používáno v 

souladu se všemi podmínkami uvedenými v této Uživatelské příručce).

1. Pokud zákazník (kupující) neuplatní záruku dle Základních pravidel pro uplatnění záruky za jakost – bod 2, nebo nedodržením 
ustanovení Záručních podmínek - bod 5, nebo jiným porušením nebo nedodržením podmínek a pravidel uvedených v této 
Uživatelské příručce.

2. Jestliže vozidlo nebylo zakoupeno u BUFFLER Autorizovaného prodejce nebo u společnosti BUFFLER.
3. Pokud nebyly přesně dodržovány veškeré servisní, záběhové a údržbové podmínky popsané mimo jiné v Plánu periodické údržby a 

mazání v této Uživatelské příručce.

10. Došlo ke splnění všech v servisní knížce předepsaných servisních prohlídek ohledně údržby vozidla a na vozidle nebyla dodatečně 
provedena nepovolená úprava. Při uplatnění záruky je bezpodmínečně nutné doložit plnění těchto podmínek řádně vyplněnou a 
potvrzenou servisní knížkou a zároveň účetními doklady za provedené práce včetně uvedení modelu a VIN vozidla.

11. V případě, že se jedná o vozidlo s přidělenou registrační značkou (SPZ) a registrované v registru vozidel k provozu na pozemních 
komunikacích předá kupující při předání k reklamaci prodávajícímu nebo autorizovanému servisu současně i OTP a zelenou kartu s 
platným pojištěním.
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4. Pokud vozidlo nebylo přistaveno do autorizovaného servisu k předepsaným servisním prohlídkám vůbec nebo včas.
5. Pokud byl v záruční době překročen počet najetých km nebo motohodin nebo časový interval od předešlé servisní prohlídky. 

Odpovídající počet je specifikován v této Uživatelské příručce.
6. Bylo-li vozidlo provozováno na jiné než předepsané palivo, olej či mazivo nebo bylo použito v nesprávném množství.
7. Jestliže bylo vozidlo nadměrně zatěžováno nebo používáno v podmínkách kladoucích na vozidlo extrémní nároky (nebylo používáno 

v souladu s podmínkami pro používání popsanými v této Uživatelské příručce.
8. Pokud bylo vozidlo používáno ke komerčním účelům, závodění, skákání nebo agresivnímu stylu jízdy.
9. Jestliže byly na vozidle učiněny jakékoli neoprávněné opravy, úpravy nebo zásahy než výslovně schválené výrobcem nebo 

společností BUFFLER nebo bylo použito jiné než výrobcem nebo společností BUFFLER schválené příslušenství nebo doplňky.
10. Na vozidle byl proveden jakýkoliv zásah jiným než BUFFLER Autorizovaným servisem nebo společností BUFFLER.
11. Jsou-li na vozidle poškozena, pozměněna nebo nečitelná výrobní čísla a identifikační značky výrobce nebo dovozce.
12. Údaje v dokladech (například v technickém průkazu – pokud je vystaven) neodpovídají příslušným údajům na vozidle.
13. Došlo k poškození vozidla vlivem použití na místech nevhodných k používání nebo nevhodným používáním a zacházením.
14. Vozidlo nebylo používáno v podmínkách, k účelům a způsobem, pro které je určeno, nebo bylo provozováno jiným než obvyklým 

způsobem.
15. Vozidlo bylo používáno k závodním účelům nebo bylo provozováno na uzavřeném závodním okruhu.
16. Vada vznikla v důsledku nedostatečné péče, nesplněním povinností majitele vozidla nebo řidiče, zanedbáním i zdánlivě 

bezvýznamných vad, přetěžováním, nevhodnou přepravou nebo uskladněním, zanedbáním péče o čistotu vozidla, zejména při 
zimním provozu, nevhodným zazimováním nebo uskladněním především v zimním období nebo špatným záběhem.

17. Uživatel nedbal technických parametrů uvedených v technickém průkazu, zejména vozidlo přetěžoval, překračoval rychlost, otáčky 
motoru, nadměrně vozidlo zatížil nebo zatěžoval, apod.

18. Vozidlo neodpovídá homologované specifikaci.
19. Ve vozidle jsou neoprávněně zamontovány díly, jejichž užití nepovolil výrobce nebo importér nebo byl-li na vozidle proveden zásah 

jiným subjektem než autorizovaným servisem BUFFLER.
20. Byl použit neoriginální náhradní díl/díly, byl proveden neodborný servis.
21. Motor byl upraven na jiné, než má standardní homologované provedení.
22. Byla, jakkoliv upravena elektroinstalace, než má standardní homologované provedení.
23. Pokud se zákazník (kupující) neřídí pokyny pro provoz a údržbu vozidla (viz Uživatelská příručka).
24. Je vozidlo poškozeno kolizí nebo dopravní nehodou nebo havárií vozidla nebo došlo k mechanickému poškození nebo přetížení 

(např. nárazem, pádem, úderem, apod.).
25. Právo vyplývající ze záruky nebylo uplatněno v záruční době
26. Není kupujícím ve stanovených termínech předáváno vozidlo autorizovanému prodejci/prodávajícímu nebo autorizovanému servisu 

k provedení všech v servisní knížce předepsaných servisních prohlídek. Řádné plnění této povinnosti prokazuje kupující záznamy v 
servisní knížce
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27. Vozidlo nebylo dostatečně nebo správně promazáváno, kontrolováno, udržováno, skladováno nebo s ním bylo nevhodně 
manipulováno, nebo došlo k nedovoleným úpravám, opravám či zásahu do konstrukce.

28. Vlivem času nebo povětrnostních podmínek došlo ke změnám barevných povrchů, loupání, zastarání, apod.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE
1. Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních dílů, jako jsou např. pneumatiky, čepy, klouby, tlumiče, ložiska, 

svíčky zapalování, filtry, akumulátory, brzdové destičky, spojky, brzdové a spojkové obložení, variátor, pojistky, hnací řetězy a 
řetězová kola, řemeny, pásy, žárovky a některá těsnění.

2. Záruka se nevztahuje na opotřebení součástí a náplní, jejichž fyzická životnost je přirozeně nižší než délka záruční doby, jako 
např. gumové součásti, gumové hadičky, náplně chlazení a brzdového systému, oleje a maziva, baterie (zejména obvyklé snižování 
kapacity v čase), atd.

3. Záruka se nevztahuje na válečky variátorů, vodítka k řemenům, řemeny, řetězy, spojky.
4. Záruka se nevztahuje na barevnou stabilitu plastových a lakovaných částí vystavených mechanickému namáhání nebo zatěžovaných 

UV zářením nebo slunečním zářením.
5. Záruka se nevztahuje na veškeré projevy opotřebení povrchů zboží, včetně laku karoserie, laku/potahu skládacích/sklápěcích střech 

a sedadel/sedel a prasklá skla.
6. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku nedostatečné péče o vozidlo, neplnění všech povinností popsaných v této 

Uživatelské příručce, zanedbání i zdánlivě bezvýznamných vad, nevhodnou přepravou, nevhodným zazimováním nebo uskladněním 
především v zimním období nebo špatným záběhem.

7. Záruka se nevztahuje na přirozené hluky a vibrace motoru, které nemají vliv na funkci, provoz či životnost vozidla.
8. Záruka se nevztahuje na úkony spojené s běžnou údržbou, pravidelnými servisními prohlídkami, čištěním a dekarbonizací, jako 

například čištění palivových filtrů či dekarbonizaci spalovacího systému, seřízení motoru, výměny svíček, apod.
9. Záruka se nevztahuje na vady způsobené pádem vozidla, kolizí nebo dopravní nehodou nebo havárií vozidla, nebo pokud došlo k 

mechanickému poškození nebo přetížení (např. nárazem, pádem, úderem, apod.). Záruka se nevztahuje i na vady vzniklé později 
jako důsledek těchto událostí.

10. Záruka se nevztahuje na vady způsobené přírodními živly nebo katastrofami (bouřka, blesk, voda, oheň, vítr, vichřice, apod.)
11. Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku působení sazí, kouře, chemických látek, ptačího trusu, mořské vody nebo podobných 

vlivů.
12. Záruka se nevztahuje na závady způsobené působením biosložek obsažených v benzínu, zejména pak lihu, který váže vodu a ta 

způsobuje znečištění, případné ucpávání palivového systému a vstřikování.
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13. Záruka se nevztahuje na veškeré seřizovací práce a čištění (např. měření a nastavení geometrie podvozku), dobíjení a ošetřování 
akumulátorů, resetování elektronických systémů, aniž by byl vadný nějaký díl, čištění karburátoru a jeho trysky, čištění palivové 
soustavy, čištění a seřizování trysek omývačů skel světlometů a oken, apod.

14. Nároky z odpovědnosti za vady náhradních dílů zabudovaných do zboží za účelem odstranění vady zboží mohou být uplatněny 
pouze v záruční době zboží, jinak tyto nároky zanikají.

Tato záruční doba se nevztahuje na opotřebení spotřebních dílů, jako jsou např.: pneumatiky, čepy, tlumiče, ložiska, svíčky 
zapalování, filtry, akumulátory, brzdové destičky, brzdové a spojkové obložení, variátor, pojistky, hnací řetězy a řetězová kola, 
řemeny, pásy, žárovky a některá těsnění. Záruční doba počíná běžet dnem zaznamenaným v záručním listě (datum prodeje) a 
musí být shodné s dokladem o nákupu vozidla a údajem na předávacím protokolu/dodacím listu/registraci prodeje - záruky.

Každá servisní prohlídka/garanční kontrola je placenou službou a hradí ji kupující (zákazník). Servisní úkony sjednané nad rámec 
servisních či garančních prohlídek hradí zákazník v plné výši (jako např. čištění karburátoru, čištění zboží, opravu nabouraného 
zboží, výměnu nebo opravu opotřebených dílů a částí stářím či špatným používáním, odstranění vad vzniklých špatným nebo 
nevhodným zacházením s výrobkem, atd.).
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Ze záruky jsou vyloučeny gumové součásti a díly které jsou pravidelně měněny při servisních prohlídkách a údržbových pracích 
na vozidle.
Mimo předepsaných servisních a garančních prohlídek vozidla je kupující povinen také provádět pravidelnou údržbu 
následujících částí vozidla:

• Akumulátor (pravidelná kontrola stavu, nabíjení, dobíjení, doplnění elektrolytu v případě, že je to vyžadováno, atd.). 
V případě, že nepoužíváte vozidlo v délce 14 a více dnů je nutné baterii dobíjet speciální nabíječkou pro konkrétní typ 
baterie, jinak může dojít k nezvratným a nenávratným poškozením baterie, na něž se nevztahuje poskytovaná záruka.

• Řízení, nápravy (mazání – dotažení – kontrola)
• Kontrola všech mechanických částí
• Pravidelně kontrolovat stav brzdové kapaliny - (nejpozději po 2 letech provozu či ujetí 5000 km ji nechat vyměnit v 

autorizovaném servisu a zkontrolovat a seřídit brzdy)
• Pravidelně kontrolovat stav brzdové kapaliny - (nejpozději po 2 letech provozu či ujetí 5000 km ji nechat vyměnit v 

autorizovaném servisu a zkontrolovat a seřídit brzdy)
• Dodržovat pokyny v návodu k použití, který je nedílnou součástí této uživatelské příručky.

V případě, že se Vám během jízdy projeví neobvyklý zvuk nebo budete mít pocit, že vozidlo není v pořádku, nefunguje, jak má – 
jak by mělo, ihned zajeďte do autorizovaného servisu a nechte zkontrolovat celkový stav výrobku.

! ! !  NEODBORNÝ ZÁSAH MŮŽE VOZIDLO POŠKODIT  ! ! !
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JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI?

VŠEOBECNÉ POKYNY PRO ÚDRŽBU

Zjistíte-li na svém vozidle závadu, kontaktujte svého prodejce, nebo jste-li na cestách, požádejte nejbližší autorizovaný servis BUFFLER, 
aby vozidlo prohlédl. Před opravou se nezapomeňte prokázat touto Uživatelskou příručkou obsahující záruční list a servisní knihu 
BUFFLER. Nebudete-li moci tyto doklady předložit, nemusí být oprava považována za záruční, a proto nemusí být bezplatná. Je-li 
vyskytnuvší se závada takového druhu, že činí jízdu na vozidle nebezpečnou, zavolejte nejbližšímu autorizovanému servisu BUFFLER 
a nepoužívejte vozidlo, dokud nebude podrobeno kontrole. Všechny reklamace mohou být podány Vaším jménem, avšak pouze 
prostřednictvím autorizovaného prodejce BUFFLER.
Pouze BUFFLER Autorizovaný prodejce nebo BUFFLER autorizovaný servis může posoudit, jedná-li se o závadu, která je krytá zárukou či 
nikoliv.

Abychom Vám pomohli udržovat Vaše vozidlo v perfektním stavu, předepisuje se provedení servisních prohlídek určených servisními 
záznamy v této uživatelské příručce. Z nich zjistíte, kdy je nutná pravidelná servisní prohlídka. Zanedbání této servisní prohlídky může 
ovlivnit spolehlivost Vašeho vozidla a ruší nárok na záruku. Ujistěte se, že Váš prodejce nebo autorizovaný servis BUFFLER stvrdil 
provedení prohlídky svým razítkem a podpisem a že Vám zároveň předal účetní doklad k této prohlídce.

Výrobce a importér si vyhrazuje právo změn bez předchozího upozornění.

Šťastnou cestu a mnoho najetých radostných kilometrů s Vaším novým vozidlem Vám přeje společnost BUFFLER, s.r.o.
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DŮLEŽITÉ BODY
Informace uvedené v této uživatelské příručce, které jsou označeny následujícími symboly a slovy VAROVÁNÍ nebo UPOZORNĚNÍ, mají 
obzvláště velký význam:

Varuje před potenciálně nebezpečnou situací, která může nastat, pokud nejsou dodrženy níže uvedené pokyny. Mohlo by dojít k poškození 
Vašeho vozidla, vážnému poranění nebo smrti.

Znamená speciální informaci pro usnadnění údržby nebo pro vyjasnění některého pokynu.
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PŘED JÍZDOU

BEZPEČNÁ JÍZDA

PO JÍZDĚ

Tato uživatelská příručka popisuje správné užití vozidla, včetně bezpečného řízení, jednoduchých kontrolních postupů, apod. Aby 
se vlastnosti vozidla využily maximálně, je třeba provádět jeho periodickou kontrolu a údržbu. Servisní prohlídky provádějte v 
předepsaných intervalech a jen v autorizovaném servisu BUFFLER. Aktuální seznam autorizovaných prodejců a autorizovaných 
servisů BUFFLER naleznete na www.buffler.cz
Pokud jsou vlastnosti a konstrukce vozidla změněny a pokud se liší od fotografií a nákresů uvedených v uživatelské příručce, jsou 
rozhodující vlastnosti a konstrukce skutečného vozidla.
Vždy před každou jízdou vizuálně zkontrolujte vozidlo, proveďte kontrolu dle kapitoly KONTROLA PŘED JÍZDOU.

Při řízení je důležité, abyste byli uvolnění a měli vhodné oblečení. Dodržujte dopravní předpisy, nespěchejte, vždy řiďte opatrně a 
soustředěně. Většina lidí bude obvykle řídit své nově zakoupené vozidlo velmi opatrně, ale jakmile se s ním seznámí, mají sklon se stát 
bezstarostnými, což může vést k nehodám.

Pokud jste jezdili za nepříznivého počasí, zejména v dešti, je třeba vozidlo umýt, vysušit a případně nakonzervovat proti korozi.
V žádném případě nenechávejte stát vozidlo venku v dešti. Vlivem špatného počasí dochází ke korozi a nelze uplatňovat tyto přirozené 
povrchové změny v rámci záruky.

• Nikdy sám neměňte žádné součásti. Mohlo by to ovlivnit spolehlivost a stabilitu vozidla. Rovněž bude zkrácena životnost vozidla. 
Pokud dojde k nehodě vinou zanedbání údržby nebo oprav, prodejce nenese odpovědnost za důsledky.

• Periodicky kontrolujte a udržujte vozidlo podle předepsaných servisních úkonů uvedených v plánu údržby, případně v mazacím 
plánu.

• Nejezděte příliš rychle, protože vysoká rychlost může mít za následek nehodu.
• Vyvarujte se jízdám na příliš rozbitých vozovkách, může dojít k nehodě nebo poškození vozidla.
• Po jízdě je výfuk vozidla velice horký, buďte opatrní, abyste se o něj nepopálili anebo nezpůsobili popálení jiným osobám.
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RADY PRO ŘÍZENÍ

VŽDY

NIKDY

• Při řízení držte řídítka oběma rukama. V průběhu jízdy držte levou ruku na levé rukojeti a pravou ruku na pravé rukojeti řídítek. 
Nikdy neřiďte jen jednou rukou.

• Držte příslušné části Vašeho těla, jako jsou ramena, dlaně, bedra a prsty, uvolněné a řiďte v maximálně pohodlné poloze, abyste byli 
schopni rychle reagovat, kdykoliv to situace vyžaduje.

• Poloha řidiče vysoce ovlivňuje bezpečnost řízení. Udržujte těžiště Vašeho těla na středu sedadla. Pokud zatížíte více zadní část 
sedadla, sníží se zatížení předního kola a tím se zhorší jeho adheze a řízení se stává nebezpečnějším.

• Zatáčení bude snadnější, pokud do zatáčky nakloníte jak vozidlo, tak své tělo. V opačném případě se budete na vozidle cítit 
nestabilně.

• Na nerovné, hrbolaté nebo klopené vozovce se mohou jízdní podmínky často měnit. Řízení na takové vozovce může být 
komplikovanější. Abyste této situaci předešli a řídili bezpečně a klidně, zvolněte jízdu a řídítka držte pevně.

• Jezděte podle předpisů a s ohledem na bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu.
• Přizpůsobte rychlost jízdy viditelnosti, stavu vozovky, počasí a provozu.
• Při doplňování paliva vždy vypněte zapalování vozidla.
• Dejte pozor, abyste palivem nepotřísnili, případně nepolili plasty vozidla. Může postupně dojít k chemické reakci a poškození plastů, 

zejména jejich popraskání nebo změně barvy. Tyto popraskané nebo jinak poškozené plasty z důsledku polití benzínem nejsou pak 
uznávány na záruku.

• Nejezděte po požití alkoholu a omamných látek.
• Nejezděte po požití alkoholu a omamných látek.
• Nejezděte příliš blízko za vozidlem jedoucím před Vámi.
• Nepůjčujte vozidlo osobě, která nemá platné řidičské oprávnění na daný typ vozidla.
• Nenoste volné oblečení, nevozte špatně upevněné zavazadlo. Mohli byste ohrozit sebe i ostatní účastníky silničního provozu.
• Nenoste tmavé nebo špatně viditelné oblečení.
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• Jízda na mokré vozovce je nebezpečná. 
• Když akcelerujete, nikdy ostře nepohybujte řídítky.
• Udržujte dostatečný odstup od vozidel jedoucích před Vámi.

Toto vozidlo je určeno pro přepravu max. dvou osob, tzn. řidiče a spolujezdce. Nikdy nepřekračujte maximální dovolené zatížení 
vozidla. Řidič nesmí být těžší než 100 kg.  Pokud ano, může dojít k poškození vozidla, zejména popraskání plastových částí. Při nesplnění 
této podmínky nejsou tyto závady kryty zárukou.
• Z důvodu bezpečnosti nikdy na vozidle nejezděte ve špatném počasí a v zimě (pod 0 °C).
• Vozidlo je určeno pouze pro silniční provoz. Není určeno pro jízdu v terénu nebo na motokrosových tratích.

Pokud nebudete dodržovat pokyny uvedené v uživatelské příručce:
• Může dojít k vážné nehodě s následkem úrazu nebo i smrti.
• Nebudou Vám případné závady, vzniklé v rozporu s těmito pokyny, odstraňovány v rámci záruky.
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POPIS A UMÍSTĚNÍ ČÁSTÍ

1. Tachometr
2. Páčka brzdy předního kola 
3. Spínací skříňka zapalování
4. Uzamykatelný úložný prostor pod řídítky (v prostoru je  

zároveň krytka a za ní na rámu VIN)
5. Úložný prostor pod sedadlem
6. Stupačka zadní pravá pro spolujezdce
7. Akumulátor
8. Hlavní stojan
9. Výrobní štítek 

Přerušovaná čára k pozicím na obrázcích znamená, že se jedná o umístění uvnitř vozidla (tato část není viditelná zvenčí).

1. Páčka brzdy předního a zadního kola současně (CBS)
2. Zadní úložný box (volitelné příslušenství)
3. Zadní nosič
4. Nosič zadního boxu (volitelné příslušenství)
5. Palivová nádrž 
6. Vzduchový filtr
7. Páka nožního startování
8. Boční stojánek
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IDENTIFIKACE VOZIDLA

1. Registrační značka
2. VIN na rámu (pod plastovou krytkou) 
3. Výrobní číslo motoru (na motoru)

Přerušovaná čára k pozici na obrázku znamená, že se jedná o umístění uvnitř vozidla (tato část není viditelná zvenčí, je pod krytkou).
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TACHOMETR A KONTROLKY
1. Kontrolka pravého směrového světla (zelená)
2. Kontrolka diagnostiky motoru (oranžová) - svítí-li, kontaktujte 

svého prodejce nebo nejbližší autorizovaný servis BUFFLER
3. Kontrolka levého směrového světla (zelená)
4. Indikátor stavu dobíjení
5. Ukazatel počtu ujetých km
6. Kontrolka dálkového světla (modrá)
7. Ukazatel aktuálního času (hodiny)
8. Palivoměr (ukazuje množství paliva v nádrži)
9. Rychloměr (udává aktuální rychlost jízdy)
10. Otáčkoměr (x1000 RPM)

PALIVOMĚR JE POUZE ORIENTAČNÍ A NELZE SE PODLE NĚJ VŽDY ŘÍDIT. ZOBRAZOVANÁ HODNOTA JE OVLIVNĚNA MNOHA
FAKTORY (ZMĚNA TEPLOTY, NÁKLON VOZIDLA, APOD.)
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SPÍNACÍ SKŘÍŇKA A ZAPALOVÁNÍ

KRYTKA ZÁMKU SPÍNACÍ SKŘÍŇKY ZAPALOVÁNÍ

Klíčkem ve spínací skříňce se ovládá zapalování a osvětlení vozidla.

1. ZAPNUTO (poloha č. 1 na obr. č.1) - otočením klíčku zapalování do 
této polohy je sepnut elektrický okruh – motor vozidla může být 
nastartován. V této poloze nelze klíček vytáhnout.

2. VYPNUTO (poloha č. 2 na obr. č.1) – otočením klíčku zapalování do 
této polohy je elektrický okruh rozpojený. Pokud chcete vypnout 
motor, otočte klíčkem této polohy z polohy č.1. V této poloze lze klíček 
vytáhnout.

3. UZAMKNUTO (poloha č. 3 na obr. č.1) – otočení klíčku zapalování do 
této polohy je možné pouze pokud jsou řídítka otočena do krajní levé 
polohy, elektrický okruh je rozpojený. Motor není možné nastartovat, 
nelze rozsvítit světla. Detailní postup jak zamknout/odemknout řídítka 
naleznete v kapitole ZAMYKÁNÍ ŘÍDÍTEK.

1. ZAKRYTO (pozice č. 1 na obr. č.2) – stisknutím tohoto tlačítka aktivujete 
krytku zámku spínací skříňky, po stisku dojde k zakrytí zámku krytkou.

2. ODKRYTO (pozice č. 2 na obr. č.2) – pro odblokování krytky zámku 
použijte speciální šestistranný klíč – je součástí klíčku zapalování. 
Vložte klíč do odpovídajícího otvoru spínací skříňky, pootočte klíčem 
po směru chodu hodinových ručiček a dojde ke zpřístupnění zámku 
spínací skříňky odblokováním krytky zámku.

3. KRYTKA ZÁMKU spínací skříňky zapalování(pozice č. 3 na obr. č.2). Obr. č. 2

Obr. č. 1

Pokud je vozidlo v pohybu, nikdy nepřepínejte klíček do polohy 2 (VYPNUTO) nebo 3 (UZAMKNUTO). Došlo by k vypnutí elektrického 
obvodu, což může způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem s následkem nehody. Klíčkem do polohy 2 (VYPNUTO) nebo 3 (UZAMKNUTO) 
otočte pouze v případě, že vozidlo je v klidu.
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ZAMYKÁNÍ ŘÍDÍTEK

PALIVOMĚR (UKAZUJE MNOŽSTVÍ PALIVA V NÁDRŽI)

Řízení je uzamknuto vždy, když je klíček v poloze 
3 (UZAMKNUTO), viz odstavec SPÍNACÍ SKŘÍŇKA 
ZAPALOVÁNÍ. Elektrický okruh je rozpojený.

1. UZAMKNUTÍ ŘIDÍTEK provedete tak, že otočte 
řídítkydo levé krajní polohy  
(viz obr. č.2), zasunete klíček zapalování do 
zapalování (viz obr. č.1), zatlačte ho hlouběji a 
otočte klíčkem z polohy 2 (VYPNUTO) do polohy 3 
(UZAMKNUTO)  
a vytáhněte ho. Řídítka jsou nyní uzamčena, nelze s 
nimi otáčet.

2. ODEMKNUTÍ ŘÍDÍTEK provedete tak, že zasunete 
Klíček zapalování do zapalování v pozici 3 
(UZAMKNUTO), zatlačte ho hlouběji a otočte klíčkem 
z polohy 3 (UZAMKNUTO) do polohy 2(VYPNUTO). 
Řídítka jsou nyní odemčena a lze s nimi otáčet.

1. Palivoměr (pozice č.1 na obr. č.1) indikuje přibližné množství paliva v palivové 
nádrži.

2. Pokud stupnice dosahuje konce s písmenem „F“, znamená to, že nádrž je plná a 
obsahuje přibližně 3,5 litru paliva.

3. Pokud stupnice dosahuje konce s písmenem „E“, znamená to, že nádrž je téměř 
prázdná a obsahuje přibližně 1 litr paliva.

Pro detailní informace o polohách spínací skříňky UZAMKNUTO a VYPNUTO vyhledejte v kapitole SPÍNACÍ SKŘÍŇKA ZAPALOVÁNÍ.

Obr. č. 1

Obr. č. 1 Obr. č. 2
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SPÍNAČE NA LEVÉM ŘÍDÍTKU

SPÍNAČE NA PRAVÉM ŘÍDÍTKU

1. Přepínač dálkového a tlumeného světla (pozice č.1 na obr. č.1) – přepněte přepínač 
do polohy pro zapnutí dálkového světla a do polohy pro zapnutí tlumeného světla. 
Stisknutím směrem k sobě se spíná světelná houkačka (z této polohy se po uvolnění 
spínač sám vrací zpět).

2. Spínač směrových světel (pozice č.2 na obr. č.1) – k signalizaci odbočování doprava 
přepněte spínač do polohy vpravo. K signalizaci odbočování doleva přepněte spínač 
do polohy vlevo. Vrácení spínače směrových světel do základní polohy provedete 
stisknutím vystupující části spínače proti řídítkům. Nevracejte spínač do základní 
polohy přesunutím, mohlo by dojít k jeho poškození.

3. Spínač klaksonu (pozice č.3 na obr. č.1) – stiskem spínače uvedete klakson v činnost.

1. Přepínač pro zastavení a blokování chodu motoru - „chcípák“ (pozice č.1 na  
obr. č.2) – přepnutím tohoto spínače do polohy vpravo zastavíte běžící motor. V této 
poloze nelze motor znovu nastartovat. Před startováním přepněte spínač do poloh 
vlevo a poté motor nastartujte.

2. Tlačítko startování (pozice č.2 na obr. č.2) - otočte klíčkem ve skříňce zapalování 
do polohy ZAPNUTO. Startování motoru: zmáčkněte a podržte levou nebo pravou 
brzdovou páčku a potom stiskněte spínač startování. Dojde ke startování motoru 
elektrickým startérem.

3. Přepínač výstražných světel (pozice č.3 na obr. č.2) - Tímto přepínačem aktivujete 
výstražná světla – všechna směrová světla současně blikají.

Před první jízdou pečlivě prostudujte pokyny ke startování motoru v kapitole STARTOVÁNÍ MOTORU.

Obr. č. 1

Obr. č. 2
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ÚLOŽNÝ PROSTOR POD SEDADLEM

HÁČEK PRO MALÉ ZAVAZADLO POD ŘÍDÍTKY

PŘEDNÍ ÚLOŽNÝ PROSTOR POD ŘÍDÍTKY

Pro odemknutí sedadla a zpřístupnění úložného prostoru pod ním zasuňte 
klíček zapalování do zámku spínací skříňky (pozice č. 1 na obr. č.1), otočte 
klíčkem doleva, tedy proti směru chodu hodinových ručiček, sedadlo 
lehce odskočí a poté lze sedadlo odklopit. V zadním úložném prostoru pod 
sedadlem lze odkládat zavazadla nebo např. přilbu.

Pod předním úložným prostorem pod řídítky se nachází otočný háček s 
funkcí pro zajištění zavazadla proti samovolnému uvolnění (viz pozice 
č.1 na obr. č.2). Tento háček je vhodný pouze k zavěšení malé tašky nebo 
batohu.

Pod řídítky se nachází přední úložný prostor. Odemknutí dvířek předního 
úložného prostoru provedete zasunutím klíčku do zámku dvířek (viz 
pozice č.1 na obr. č.2, klíček je stejný jako pro spínací skříňku zapalování), 
jeho pootočením o 90 stupňů po směru hodinových ručiček a následným 
mírným tahem k sobě provedete otevření úložného prostoru. Klíček v této 
poloze nelze vysunout ze zámku. Zavření a uzamknutí úložného prostoru 
provedete se zasunutým klíčkem v zámku dvířek. Mírným tlakem od sebe 
provedete zavření úložného prostoru. Otočte klíček zpět do původní polohy, 
tedy o 90 stupňů proti směru chodu hodinových ručiček. Nyní vysuňte 
klíček ze zámku a úložný prostor je uzamčen.

Obr. č. 2

Obr. č. 1
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• Maximální povolené zatížení úložného prostoru pod sedadlem je 5 kg.
• Maximální povolené zatížení zadního nosiče je 5kg.
• Maximální povolené zatížení zadního boxu je 4 kg.
• Maximální povolené zatížení předního úložného boxu pod řídítky je 1kg.
• Maximální povolené zatížení háčku pod předním úložným prostorem je 1kg.

Pokud je namontován alarm na vozidle, tak silně vybíjí baterii. Podle stavu baterie je za 1 – 5 dní baterie vybitá a může dojít k jejímu 
zničení (nelze pak uplatňovat záruku).

POZOR – VOZIDLO PAK NELZE ELEKTRICKY NASTARTOVAT!

BRZDOVÝ SYSTÉM
Detailní popis funkce brzd je níže a vyobrazení je na obr. č.1.
1. Páčka brzdy všech kol – páčka brzdy všech kol je umístěna na levém řídítku
2. Páčka brzdy předního kola – páčka brzdy předního kola je umístěna na pravém řídítku
3. Zadní brzdový třmen – brzdí jen pomocí levé páčky společně s předním brzdovým třmenem
4. Přední brzdový třmen – brzdí se pomocí pravé brzdové páčky nebo pomocí levé brzdové
5. páčky, kdy však současně brzdí i zadní brzdový třmen

Vozidlo je vybaveno kombinovaným brzdovým systémem CBS. Jeho funkce je popsána v této části.
Obr. č. 1
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BRZDOVÉ PÁČKY
Malý a měkký odpor páček značí poruchu brzdového systému. Do doby odstranění poruchy brzdového systému na vozidle nejezděte! 
Nechte vozidlo opravit u Vašeho prodejce nebo v autorizovaném servisu BUFFLER. 

Brzdová kapalina
V kontrolním průzoru nádržky brzdové kapaliny (je-li namontována nádržka s průzorem) brzdy předního a všech kol překontrolujte 
množství. Pokud je hladina pod horní ryskou, nechte ji doplnit v autorizovaném servisu. 
Doporučená brzdová kapalina DOT4.
Únik brzdové kapaliny: Stiskněte a asi po dobu 30 vteřin podržte páčku brzdy. Potom překontrolujte, zda ve spojích, v hlavním brzdovém 
válci, potrubí nebo u brzdiče nedochází k úniku brzdové kapaliny.
Brzdové kotouče
Z bezpečnostních důvodů vyměňte brzdový kotouč, pokud je přední nebo zadní brzdový kotouč tenčí než minimální technicky povolený 
rozměr, které je vyznačen na brzdovém kotouči (min. tloušťka je 3mm).

• Brzdová kapalina je agresivní látka, může poškodit lakované plochy nebo plastové díly.
• Zabraňte potřísnění vozidla brzdovou kapalinou. Pokud k potřísnění dojde, ihned zasažené místo do sucha otřete, případně 

opláchněte vodou a do sucha otřete.
• Pokud zjistíte, že z brzdového systému uniká brzdová kapalina, ihned se obraťte na Vašeho prodejce nebo autorizovaný servis 

BUFFLER. Na vozidle nejezděte.
• Brzdová kapalina je hydroskopická a absorbuje vzdušnou vlhkost, která může způsobit při extrémním brždění tvorbu vzduchových 

bublin. V takovém případě je brzda neúčinná.
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TACHOMETR - NASTAVENÍ HODIN A UKAZATELE POČTU UJETÝCH KM
Tlačítko pro nastavení hodin a ukazatele počtu najetých km se 
nachází v předním úložném prostoru pod řídítky (pozice č. 1 na obr. 
č.1). Tento prostor se odemyká a zamyká klíčkem zapalování.

1. Celkové a denní ujeté km Krátkým stiskem tlačítka v režimu 
zobrazení celkových ujetých km přepnete na zobrazení denních 
ujetých km. Stiskem a podržením tlačítka po dobu několika 
vteřin v režimu zobrazení denního počítadla ujetých km 
provedeme reset denního počítadla ujetých km. Opětovným 
krátkým stiskem tlačítka v režimu zobrazení denních ujetých 
km se vrátíte zpět na zobrazení celkových ujetých km.

2. Nastavení hodin, přepínání zobrazení aktuální rychlosti a ujeté 
vzdálenosti v km nebo v mílích. Postupně se provádí nastavení 
aktuálního času, nejprve aktuální hodiny, poté aktuální minuty 
a naposledy volba režimu zobrazení v km nebo mílích. Vlastní 
nastavení zahájíte stiskem a podržením tlačítka po dobu 
několika vteřin v režimu zobrazení denního počítadla ujetých 
km, tím přejdete do režimu nastavování. Jako první se rozbliká 
ukazatel hodin, krátkými stisky tlačítka provedete nastavení 
požadované hodiny. Nyní opět stiskněte a podržte stisknuté 
tlačítko po dobu několika vteřin, dokud nezačne blikat ukazatel 
minut, následně opět krátkými stisky tlačítka provedete 
nastavení požadované minuty. Nyní opět stiskněte a podržte 
stisknuté tlačítko po dobu několika vteřin, dokud nezačne blikat 
ukazatel jednotek rychlosti a vzdálenost, následně opět krátkým 
stiskem tlačítka provedete požadované nastavení jednotek 
rychlosti a vzdálenosti. Naposledy stiskněte a podržte stisknuté 
tlačítko po dobu několika vteřin dokud ukazatel nepřestane 
blikat. Tím je nastavení uloženo a ukončeno. V případě

3. potřeby postup opakujte.

Obr. č. 1
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VÍČKO PALIVOVÉ NÁDRŽE
Víčko palivové nádrže je umístěno pod sedadlem v zadní části. Dostanete se k němu po odklopení sedadla. Víčko otevřete pootočením 
proti směru hodinových ručiček, následným tahem nahoru ho vyjměte.

Před jízdou se ujistěte, že víčko je řádně nasazené a dotažené. 
POZOR – PŘI TANKOVÁNÍ NESMÍTE POKAPAT BENZÍNEM OKOLNÍ PLASTY, MŮŽE DOJÍT K JEJICH TRVALÉMU POŠKOZENÍ.
POZOR – PŘI TANKOVÁNÍ ZABRAŇTE VNIKNUTÍ VODY, PRACHU A JINÝCH PŘEDMĚTŮ DO PALIVOVÉ NÁDRŽE JINAK MŮŽE DOJÍT K 
POŠKOZENÍ VAŠEHO VOZIDLA.
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AKUMULÁTOR
• Vozidlo je vybaveno bezúdržbovým akumulátorem (12V/7Ah) umístěným v podlaze pod krytem akumulátoru.
• Abyste se k němu dostali, musíte nejdřív demontovat zadní kryt středového tunelu. Vyšroubujte dva šrouby zadního krytu
• středového tunelu (pozice č.1 na obr. č.1), kryt uvolněte a dejte stranou.
• Dále musíte demontovat kryt středového tunelu, baterie se nachází pod ním v podlaze. Vyšroubujte jeden šroub tohoto krytu
• (pozice č.2 na obr. č.2), kryt uvolněte a dejte stranou. Nyní máte přístup k baterii, viz obrázek č.3.
• Pro zpětné zakrytování baterie postupujte dle výše uvedeného postupu v obráceném směru

Obr. č. 1 Obr. č. 2 Obr. č. 3
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KONTROLA PŘED JÍZDOU
Vždy před každou jízdou zkontrolujte své vozidlo, abyste se ujistili, že je v pořádku. Pokud tato nezbytná prohlídka není řádně 
a pečlivě provedena, může dojít k vážným zraněním nebo smrti. I zdánlivě malá závada může ve svém důsledku vést k většímu 
poškození stroje nebo k nehodě. Pro ověření připravenosti vozidla proveďte následující úkony, kontrolu dle níže uvedeného 
kontrolního seznamu.

Pořadí Položka Postup

1. Přední brzda Překontrolujte funkčnost, volný chod páčky brzdy, množství brzdové kapaliny v nádržce a kontrolu na eventuální 
únik. Pokud je třeba, nechte doplnit brzdovou kapalinu v autorizovaném servisu.

2. Zadní brzda Překontrolujte funkčnost, volný chod páčky brzdy, množství brzdové kapaliny v nádržce a kontrolu na eventuální 
únik. Pokud je třeba, nechte doplnit brzdovou kapalinu v autorizovaném servisu.

3. Řízení Zkontrolujte funkci otáčení a vůle řízení.

4. Rukojeť akcelerátoru Zkontrolujte vůle a funkčnost, především lehký chod a funkci automatického vrácení do výchozí polohy.

5. Světla/kontrolky/spínače Překontrolujte funkčnost všech světlometů, indikátorů a spínačů.

6. Pneumatiky Překontrolujte tlak v pneumatikách, opotřebení a poškození. Je-li třeba, dohustěte nebo nechte vyměnit.

7. Kola Zkontrolujte utažení šroubů a matic kol, případně dotáhněte.

8. Motorový olej
Překontrolujte množství a stav motorového oleje. Při nízké hladině oleje ho doplňte nebo nechte doplnit v 
autorizovaném servisu. Dále zkontrolujte vizuálně těsnost, zda někde neuniká.

9. Palivo Překontrolujte vizuálně stav, množství a těsnost palivového systému.

10. Upevňovací a spojovací díly Překontrolujte pečlivě vizuálně vozidlo, veškeré upevňovací a spojovací díly, abyste zjistili případné zničené součásti 
nebo ztrátu šroubů, matic, apod.. V případě potřeby dotáhněte, seřiďte, vyměňte nebo doplňte.

11. Výbava jezdce Překontrolujte helmu, rukavice, oblek s ohledem na jejich neporušenost a funkčnost

Pokud si nevíte s jakýmkoliv úkonem rady, obraťte se na BUFFLER autorizovaný servis.
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RUKOJEŤ AKCELERÁTORU (PLYNU)

PNEUMATIKY

Otočením rukojeti akcelerátoru (pozice č.1 na obr. č.1) zkontrolujete 
její funkčnost a její volný chod (volný chod má být 3-5mm). Ujistěte se, 
že se rukojeť okamžitě po uvolnění spolehlivě vrátí do základní polohy. 
V případě, že nepomůže seřízení, obraťte se na Vašeho prodejce nebo 
autorizovaný servis BUFFLER.

Minimální hloubka vzorku pneumatiky
Přední kolo: 1,6 mm
Zadní kolo: 1,6 mm

Tlak v pneumatikách
Přední kolo: 200kPa
Zadní kolo: 225kPa

K zajištění stabilních jízdních vlastností, dlouhé životnosti a bezpečnosti věnujte pozornost kontrole pneumatik a jejich nahuštění. 
Před jízdou zkontrolujte, zda jsou pneumatiky nahuštěny na správnou hodnotu a případně je dohustěte.

KONTROLA VZORKU PNEUMATIK
Před začátkem jízdy vždy pneumatiky překontrolujte. Pokud je hloubka vzorku ve střední části běhounu na minimální předepsané 
hodnotě, pneumatiku nechte vyměnit. 

Tlak v pneumatikách kontrolujte a upravujte vždy před jízdou. Nikdy ne okamžitě po jízdě. Tlak v pneumatikách upravte podle 
celkového zatížení vozidla a s ohledem na předpokládanou rychlost jízdy.

Obr. č. 1
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VOZIDLO NIKDY NEPŘETĚŽUJTE!

SVĚTLA, KONTROLKY A SPÍNAČE

PALIVOVÁ NÁDRŽ

Ujistěte se, že celková hmotnost zavazadel, řidiče, spolujezdce a příslušenství nepřekračuje povolené zatížení vozidla. Jízda s přetíženým 
vozidlem může být příčinou poškození vozidla, pneumatik, nehody nebo i zranění.

Překontrolujte veškerá světla, osvětlení přístrojů a kontrolky a přesvědčte se, že spolehlivě fungují. Překontrolujte funkčnost spínačů na 
řídítkách a spínací skříňky. V případě potřeby kontaktujte Vašeho prodejce nebo autorizovaný servis BUFFLER.

Před jízdou se ujistěte, že je v nádrži dostatek paliva. Nespoléhejte na palivoměr, je pouze orientační.

Pokud při tankování rozlijete palivo i na okolní plasty dojde k jejich poškození. Rozlité palivo vždy okamžitě osušte suchým a čistým 
hadrem.
Doporučené palivo: bezolovnatý benzín oktanové číslo 95. Objem palivové nádrže celkem 4,5 litru.

Nádrž nikdy nepřeplňujte. Zabraňte rozlití paliva na horký motor. Do nádrže doplňujte palivo pouze do maximální povolené výše, neboť 
při teplém počasí palivo nabývá na objemu a mohlo by přes víčko začít vytékat.
POZOR – DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY OBSAHUJÍ PALIVA BIOSLOŽKU, A TO LÍH AŽ DO VÝŠE 6 % Z OBJEMU. Tato biosložka na sebe váže 
vodu a při odstávce vozidla na dobu delší než 3 týdny může dojít ke zvodnatění benzínu a tím k poškození palivového a spalovacího 
systému. 
Tyto závady pak nelze uplatňovat na záruku

Správné rozložení nákladu na vašem vozidle je důležité pro brždění, výkon vozidla a také pro bezpečnost. Nepřepravujte neupevněné 
předměty, které se mohou samovolně posunout. Nejtěžší předmět musí být pečlivě upevněn a umístěn poblíž středu vozidla. Další náklad 
umísťujte rovnoměrně na obě strany vozidla tak, aby náklad byl řádně rozložen.
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MOTOROVÝ OLEJ

DŮLEŽITÉ POKYNY PRO PROVOZ A JÍZDU

Při kontrole množství motorového oleje se řiďte postupem uvedeným v této 
servisní knížce. Olej musí být v rozmezí znázorněném na obrázku, tzn. mezi 
minimální úrovní (pozice č.2 na obr. č.1) a maximální úrovní (pozice č.3 na obr. 
č.1) zátky měrky motorového oleje (pozice č.1 na obr. č.2). Pokud je motorový olej 
pod minimální hranicí, ihned jej doplňte předepsaným olejem.

1. Před nastartováním vozidla je nezbytné se důkladně seznámit s veškerými ovladači na vozidle a s jejich funkcemi. Pokud některé 
funkci dobře nerozumíte, kontaktujte Vašeho prodejce.

2. Nikdy nestartujte motor nebo jej nenechávejte běžet delší dobu v uzavřených prostorách. Výfukové plyny jsou jedovaté a mohou 
během krátké doby způsobit ztrátu vědomí a smrt.

3. Vždy startujte vozidlo v dobře větraných prostorách.
4. Z bezpečnostních důvodů vozidlo startujte, když je postaveno na středovém stojanu a pohotovostní stojan (boční) je zasunut.

Obr. č. 1 Obr. č. 2

Hladina oleje také nesmí přesáhnout značku MAX. Pokud je motorový olej pod minimální hranicí nebo nad maximální hranicí, může dojít 
k poškození motoru. Vady způsobené špatným množstvím oleje nebo použitím jiného než předepsaného oleje nelze uplatňovat na záruku.
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STARTOVÁNÍ MOTORU
Klíček ve spínací skříňce zapalování otočte do polohy „ON“. Vozidlo
můžete nastartovat dle potřeby dvěma níže pospanými způsoby.

1. STARTOVÁNÍ MOTORU ELEKTRICKÝM STARTÉREM 
Vozidlo postavte na hlavní stojan, zmáčkněte přední brzdu nebo brzdu všech kol a 
zmáčkněte tlačítko startování (pozice č.1 na obr. č.1). U studeného motoru nepřidávejte 
plyn a u teplého motoru zlehka otočte rukojetí plynu. 
 
 
 
 

2. STARTOVÁNÍ MOTORU NOŽNÍ PÁKOU MANUÁLNĚ 
Zmáčkněte přední brzdu nebo brzdu všech kol a pravou nohou přes nožní páku  
(pozice č.2 obr. č.2.) švihem vozidlo nastartujte. U studeného motoru nepřidávejte plyn 
a u teplého motoru zlehka otočte rukojetí plynu.

Obr. č. 1

Obr. č. 2

1. PŘI STARTOVÁNÍ NESMÍ BÝT BOČNÍ STOJAN VE VYSUNUTÉ POLOZE! V této poloze je startování zablokováno.
2. Pokud motor po cca 10 sekundách nenastartuje, uvolněte tlačítko startéru. Vyčkejte 20 – 30 sekund a poté postup opakujte. 

Každý pokus o nastartování by měl být co nejkratší, šetříte tím akumulátor.
3. Pokud motor nastartujete, když je chladno, nechte motor zahřát při běhu motoru na volnoběh alespoň po dobu tří minut. 

Teprve poté se můžete rozjet, prodloužíte tím životnost motoru.
4. Pokud je motor studený, nikdy prudce neakcelerujte, prodloužíte tím životnost motoru.
5. Pokud motor zastaveného vozidla necháte běžet na volnoběh delší dobu za horkého počasí, dojde k jeho přehřátí. Motor ihned 

vypněte a vyčkejte dokud nevychladne. Poté můžete znovu nastartovat a vyjet.



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA / NÁVOD K OBSLUZE

35

ZÁBĚH MOTORU
Doba záběhu je velmi důležitá pro životnost vozidla. Jedná se o prvních 1500 km. Proto si pečlivě přečtěte následující informace. Protože 
je motor zcela nový, nesmí být během prvních 1500 km nadměrně zatěžován. Jednotlivé díly motoru se musí zaběhnout tak, aby bylo 
dosaženo optimálních provozních vůlí. Během doby záběhu se vyhněte jízdě na plný plyn (akcelerátor otočený na maximum), prudké 
akceleraci nebo nadměrnému zatěžování motoru.
Během prvních 1500 km jezděte maximálně rychlostí do 65 km/h. Nedodržení pokynů pro záběh motoru může výrazně snížit životnost
motoru vozidla.

Řiďte se následujícími údaji:
1. 0 – 200 km:  rychlost jízdy do 30 km/h
2. 200 – 500 km:  rychlost jízdy do 45 km/h
3. 500 – 1000 km:  rychlost jízdy do 55 km/h
4. 1000 – 1500 km:  rychlost jízdy do 65 km/h

Po najetí prvních 300 km nechte u Vašeho prodejce nebo v autorizovaném servisu BUFFLER vyměnit
Motorový olej a vyčistit olejový filtr. Olejový filtr je na výpustním šroubu položka 2. Dále pokračujte
v pravidelné údržbě Vašeho vozidla dle této Uživatelské příručky.
Popis:

1. Olejový filtr
2. Pružina olejového filtru
3. Výpustný šroub

Pokud se během záběhu motoru vyskytne nějaký problém, kontaktujte okamžitě Vašeho prodejce
nebo autorizovaný servis BUFFLER.
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PARKOVÁNÍ

PERIODICKÁ ÚDRŽBA A DROBNÉ OPRAVY

Po zaparkování vozidla vypněte motor a vytáhněte klíček ze spínací skříňky zapalování.

Po jízdě jsou tlumič výfuku a výfukové potrubí horké. Proto parkujte na místě, kde není pravděpodobné, že by děti nebo chodci přišli do 
kontaktu s tlumičem nebo výfukovým potrubím.
Neparkujte u snadno vznětlivých látek. Neparkujte vozidlo na svahu nebo na měkkém podloží, mohl by se převrátit.

Periodická kontrola, seřizování a mazání udrží Vaše vozidlo v bezvadném stavu jak z hlediska výkonu, tak z hlediska bezpečnosti.
K periodické servisní prohlídce přistavte vozidlo do autorizovaného servisu BUFFLER při dosažení předepsaných ujetých kilometrů nebo 
v předepsaném časovém intervalu, podle toho, která situace nastane dříve.
Předepsané ujeté kilometry jsou vždy maximální hodnotou pro přistavení vozidla k provedení periodické servisní prohlídky. 
Vozidlo přistavujte na servis vždy co nejblíže dosažení těchto předepsaných ujetých kilometrů, ale nikdy je nepřejíždějte. 
Intervaly zkraťte v případě, že vozidlo je používáno často v prašném a vlhkém prostředí.
I po ujetí 13500 km nebo po 72 měsících provádějte úkony údržby ve stejných intervalech jako v předchozím období. Bezpodmínečně 
dodržujte intervaly servisních prohlídek.
V případě, že nebudou dodrženy intervaly a položky stanovené v plánu periodické údržby a plánu mazání, nebude vozidlo kryto zárukou.

S periodickou údržbou a servisními prohlídkami se vždy obraťte na autorizovaný servis BUFFLER.

POKUD VOZIDLO NESTOJÍ CELOU ZIMU V PROSTORU SE STÁLOU TEPLOTOU, TAK V OLEJI NÁSLEDKEM KOLÍSÁNÍ TEPLOT 
KONDENZUJE VODA, KTERÁ MOTORU NESVĚDČÍ A ZKRACUJE JEHO ŽIVOTNOST. PROTO V TOMTO PŘÍPADĚ DOPORUČUJEME 
PROVÉST VÝMĚNU OLEJŮ (MOTOROVÝ I PŘEVODOVÝ) NAVÍC, MIMO PŘEDEPSANÝ PLÁN PERIODICKÉ ÚDRŽBY A MAZÁNÍ, VŽDY 
KAŽDÝ ROK NA ZAČÁTKU SEZÓNY.
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PLÁN PERIODICKÉ ÚDRŽBY A MAZÁNÍ

Legenda:
S: seřídit
Č: vyčistit, v případě potřeby vyměnit
V: vyměnit
D: dotáhnout
K: zkontrolovat, vyčistit, promazat, seřídit nebo vyměnit

Položka
Interval servisních prohlídek

(km / měsíce – podle toho co nastane dříve, první prohlídka se počítá od data zakoupení, další od data předešlé prohlídky)

do 300 km
nebo

do 6 měsíců

do 1000 km 
nebo

do 12 měsíců

do 3500 km
nebo

do 24 měsíců

do 6000 km
nebo

do 24 měsíců

do 8500 km
nebo

do 48 měsíců

do 11000 km
nebo

do 60 měsíců

do 13500 km
nebo

do 72 měsíců

Motorový olej V V V V V V V
Filtr motorového oleje Č Č Č Č Č Č Č
Převodový olej V K V K V K V
Svíčka zapalování K K K V K K V
Vůle ventilů (0.05 – 0.10) S S S S S S S
Škrtící klapka K K K K
Vzduchový filtr Vyčistit vložku každých 2000 km nebo 12 měsíců a vyměnit vložku dle potřeby každých maximálně 6000 km nebo 36 měsíců.
Akumulátor Kontrola čistoty kontaktů a nabití - měsíčně
Palivový filtr Vyměnit každých 2000 km
Brzdová kapalina K K V K V K V
Tlumiče kol K K K K K K K
Řízení K K K K K K K
Šrouby a matice každého 
dílu vozidla D D D D D D D
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VÝMĚNA MOTOROVÉHO OLEJE
Olej nechte měnit vždy v autorizovaném servisu.
Výměnu motorového oleje nechte provádět v intervalech předepsaných v plánu periodické údržby a plánu mazání.
Předepsaný motorový olej: MOTOREX 10W–40
Množství motorového oleje: do výše hladiny dle kontrolního šroubu (cca 0,9 l)

Před jízdou vždy zkontrolujte množství oleje.

VÝMĚNA PŘEVODOVÉHO OLEJE

ČISTĚNÍ VZDUCHOVÉHO FILTRU

Olej nechte vyměnit vždy v autorizovaném servisu.
Převodový olej nechte vyměnit po najetí prvních 300 km, další výměny vždy v intervalech dle plánu periodické údržby.
Doporučený olej: MOTOREX HYPOID 80W–90
Množství převodového oleje: do výše hladiny kontrolního šroubu (1,5 – 2 dcl)

Vzduchový filtr nechte vždy čistit v autorizovaném servisu, a to v předepsaných intervalech.

POKUD VOZIDLO PROVOZUJETE V PRAŠNÉM NEBO VLHKÉM PROSTŘEDÍ NEŽ JE BĚŽNÉ, ČISTĚTE VZDUCHOVÝ FILTR ČASTĚJI
A V PŘÍPADĚ POTŘEBY HO NECHTE VYMĚNIT ZA NOVÝ. PŘEDEJDETE TÍM SNÍŽENÍ NEBO ZTRÁTĚ VÝKONU A PŘÍPADNÉMU
POŠKOZENÍ VAŠEHO VOZIDLA.



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA / NÁVOD K OBSLUZE

39

Olej nahromaděný v průhledné hadičce vedoucího ze vzduchového filtru vypusťte vždy po ujetí 1000 km. Tato hadička je pouze u 
některých modelů.

KONTROLA ZAPALOVACÍ SVÍČKY

SEŘÍZENÍ A KONTROLA BRZDOVÉHO SYSTÉMU

KOTOUČOVÁ BRZDA

Stav zapalovací svíčky může signalizovat stav motoru. Ideální barva bílého izolátoru u středové 
elektrody by měla být u normálně provozovaného vozidla světlá až světle hnědá. Nepokoušejte se 
diagnostikovat případný problém vlastními silami. Vždy kontaktujte Vašeho prodejce nebo autorizovaný 
servis BUFFLER. Zapalovací svíčku NECHTE ZKONTROLOVAT v předepsaných intervalech.
Doporučený typ zapalovací svíčky: A7RTC

Seřízení brzdových vůlí a kontrolu brzdových destiček včetně výměny brzdové kapaliny nechte vždy provést v autorizovaném 
servisu.
Volný chod brzdových páček má být 10 až 20 mm, měřeno na konci brzdové páčky.

Stiskněte páčku brzdy a pokud je volný chod páčky brzdy větší než 20 mm, obraťte se na Vašeho prodejce nebo autorizovaný servis 
BUFFLER s žádostí o opravu brzdového systému nebo výměnu brzdových destiček.
Před jízdou vždy zkontrolujte následující části brzdového systému:

• Zda brzdová kapalina někde neutíká
• Zda brzdové hadice nejsou poškozené
• Zkontrolujte volný chod obou páček brzd
• Zkontrolujte stav opotřebení brzdových destiček
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KONTROLA HLADINY BRZDOVÉ KAPALINY

VÝMĚNA BRZDOVÉ KAPALINY

DOBÍJENÍ A VÝMĚNA AKUMULÁTORU

Nedostatek brzdové kapaliny může být příčinou zavzdušnění brzdového systému, což může zapříčinit ztrátu účinnosti brzd. 
Před jízdou vždy zkontrolujte, zda je kapalina na předepsané úrovni a v případě nízké hladiny na vozidle nejezděte a nechte jej 
prohlédnout v autorizovaném servisu.
Doporučená brzdová kapalina: DOT4. 

Brzdová kapalina je agresivní a poškozuje lakované plochy nebo plastové díly. Pokud dojde k úniku brzdové kapaliny, okamžitě kapalinu 
setřete, místo vyčistěte a obraťte se na autorizovaný servis.

Zpozorujete-li úbytek brzdové kapaliny, okamžitě nechte provést Vaším prodejcem nebo autorizovaným servisem BUFFLER kontrolu.

S kompletní výměnou brzdové kapaliny se obraťte na svého prodejce nebo autorizovaný servis BUFFLER.

1. Postavte vozidlo na hlavní stojan
2. Vyjměte klíček ze spínací skříňky zapalování
3. Zpřístupněte si akumulátor dle postupu v bodu AKUMULÁTOR této Uživatelské příručky
4. Odpojte nejdříve svorku na záporném pólu akumulátoru a potom teprve svorku kladného pólu
5. Akumulátor vyjměte a zkontrolujte napětí. Podle potřeby dobijte nebo vyměňte za nový
6. Zpětná montáž se provádí v opačném pořadí úkonu demontáže
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Vozidlo je vybaveno bezúdržbovým akumulátorem.
Nabíjení a dobíjení lze provádět pouze elektrolytickou nabíječkou. Pokud dojde k úplnému vybití akumulátoru nebo nabíjení standardní 
nabíječkou, bude akumulátor nevratně poškozen. Tyto případy nejsou kryty zárukou.

U vozidel vybavených alarmem může docházet k předčasnému vybití akumulátoru, a to již po dvou dnech, neboť alarm i v klidové poloze 
vozidla spotřebovává část elektrické energie akumulátoru. Takto vybitá baterie již nejde nikdy nabít na 100 %. Proto alarm zapínejte 
pouze na kratší dobu.
• Při manipulaci s akumulátorem noste ochranný oděv a použijte ochranný štít před obličej
• Elektrolyt akumulátoru je toxický, buďte opatrní a nepotřísněte se jím. Pokud si elektrolytem potřísníte kůži, omyjte postižené místo 

vodou a mýdlem
• Pokud Vám elektrolyt stříkne do očí, ihned si je vypláchněte velkým množstvím vody a okamžitě vyhledejte lékaře
• Pokud dojde k požití elektrolytu, vypijte velké množství vody, mléka, magnesiové vody nebo rostlinného oleje a vyhledejte lékaře
• Použitý akumulátor vždy odevzdejte do sběrných středisek k tomu určených
• Akumulátor produkuje výbušné plyny
• Při manipulaci s ním se k němu nepřibližujte s otevřeným ohněm, jiskřícími látkami a nekuřte
• Při dobíjení nebo manipulaci s akumulátorem v uzavřeném prostoru zajistěte řádné větrání

AKUMULÁTOR A ELEKTROLYT UDRŽUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ!

Pokud vozidlo nebudete používat delší dobu (14 dní a více), demontujte akumulátor. Plně jej nabijte a uskladněte na chladném a suchém 
místě. Pravidelně, alespoň jednou za měsíc, zkontrolujte napětí a případně jej opět dobijte. Zajistíte tím dlouhou funkčnost akumulátoru.
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Brzdové hadice nechte zkontrolovat vždy po čtyřech letech nebo v případě poškození.

KONTROLA A MAZÁNÍ BOVDENŮ
Vnitřní část bovdenu a konce lanek musí být promazány. Pokud ani po promazání lanko nefunguje řádně, nechte bovden vyměnit u 
Vašeho prodejce nebo v autorizovaném servisu BUFFLER.
Poškození vnějšího pláště bovdenu může být příčinou vnitřní koroze a může způsobovat problém při pohybu lanka.
Doporučené mazivo: motorový olej, sprej s obsahem mazacího oleje

MAZÁNÍ BRZDOVÝCH PÁČEK

MAZÁNÍ HLAVNÍHO A BOČNÍHO STOJANU

Čepy obou brzdových páček pravidelně promažte.
Doporučené mazivo: motorový olej, sprej s obsahem mazacího oleje

Spojovací čepy hlavního a bočního stojanu pravidelně promažte. Zkontrolujte, zda se hlavní a boční stojan při sklápění pohybují hladce.
Doporučené mazivo: motorový olej, sprej s obsahem mazacího oleje

Pokud se ani po promazání hlavní anebo boční stojan nepohybují hladce, nechte je opravit u Vašeho prodejce nebo v autorizovaném 
servisu BUFFLER.
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KONTROLA TLUMIČŮ PŘEDNÍHO KOLA

KONTROLA ŘÍZENÍ

Vozidlo postavte na hlavní stojan na rovnou zpevněnou plochu. Předejdete tím pádu vozidla.
1. Vizuální kontrola: 

Zkontrolujte, zda nejsou chromované části funkčních ploch předních tlumičů poškrábány nebo poškozeny a dále zkontrolujte, zda z 
tlumičů neuniká olej.

2. Kontrola funkce:
a) Posaďte se rozkročmo na vozidlo, vozidlo nesmí stát na stojanu. Držte vozidlo ve svislé poloze a stiskněte páčku přední brzdy.
b) Několikrát silně stlačte řídítka směrem dolů a vpřed a kontrolujte, zda se tlumiče vrací plynule do původní polohy.

Pokud u tlumičů zjistíte poškození nebo drhnutí při pohybu, kontaktujte Vašeho prodejce nebo autorizovaný servis BUFFLER.

Pravidelně kontrolujte stav řízení. Opotřebená nebo uvolnění ložiska řízení mohou zapříčinit nehodu. Postavte vozidlo tak, aby přední 
kolo bylo ve vzduchu. Držte spodní konec přední vidlice a zkuste jí pohybovat dopředu a dozadu. Pokud zjistíte vůli, obraťte se na Vašeho 
prodejce nebo autorizovaný servis BUFFLER.

• Tato kontrola se snáze provádí na vozidle s demontovaným předním kolem
• Vozidlo musí bezpečně stát, aby se nepřevrátil
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KONTROLA LOŽISEK KOL

ČIŠTĚNÍ A USKLADNĚNÍ

Pokud u náboje předního nebo zadního kola zjistíte vůli nebo pokud se kola neotáčí plynule, nechte závadu odstranit u Vašeho prodejce 
nebo v autorizovaném servisu BUFFLER.

ČIŠTĚNÍ
Pravidelným a důkladným čištěním vozidla zachováte jeho vzhled a prodloužíte životnost všech dílů.
1. Před čištěním vozidla:

a) Konec výfuku uzavřete tak, aby dovnitř nevnikla voda. Stačí plastový sáček a gumička.
b) Musí být:

• Namontována svíčka zapalování
• Uzavřeny veškeré plnící otvory

VÝMĚNA POJISTKY
Pokud je vadná pojistka, vyjměte klíček ze spínací skříňky zapalování a pojistku vyměňte.
Postup:

1. Zpřístupněte si akumulátor dle postupu v bodu AKUMULÁTOR této Uživatelské příručky. Na kabelu kladného pólu je držák 
pojistky.

2. Pojistku vyměňte za novou se stejnou proudovou hodnotou. Přesvědčte se, že nová pojistka je správně nasazena.
3. Zasuňte klíček do spínací skříňky zapalování a otočte do polohy „ON“. Pokud se pojistka znovu poškodí (spálí), znamená to, že je 

závada v elektrickém systému vozidla. Vozidlo nechte opravit u Vašeho prodejce nebo v autorizovaném servisu BUFFLER.

Nepoužívejte pojistku vyšší proudové hodnoty, než je předepsáno. Náhrada pojistky za jinou, s vyšší hodnotou, může způsobit vážné 
poškození elektrického systému a popřípadě i vznícení vozidla.
Předepsaná hodnota pojistky: 15 A
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2. Pokud je motor silně znečištěn olejem, použijte prostředek na čištění motoru. Čistící prostředek na čištění motoru nepoužívejte na 
osy a náboje kol.

3. Hadicí potom vozidlo opláchněte. Tlak vody má být pouze tak silný, aby bylo opláchnutí účinné.

Příliš vysoký tlak vody může zapříčinit vniknutí vody do ložisek kol, řízení, brzd, převodovky a elektrického příslušenství a způsobit jejich 
poškození. Opravy takto poškozených dílů jsou nákladné.

4. Jakmile je větší část nečistot odstraněna, omyjte veškeré plochy teplou vodou s neagresivním saponátovým přípravkem. Na obtížně 
přístupná místa je vhodným prostředkem starý zubní kartáček nebo štětec.

5. Vozidlo opláchněte čistou vodou a veškeré plochy osušte jelenicí, čistou osuškou nebo měkkým savým hadrem.
6. Čištění ochranného štítku.

Nepoužívejte zásadité nebo kyselé prostředky, benzín, jiná rozpouštědla nebo abrazivní prostředky. Ochranný štítek čistěte měkkým 
hadrem nebo houbou namočenou v neutrálním saponátovém přípravku. Po vyčištění důkladně opláchněte větším množstvím vody.

7. Sedadlo čistěte prostředkem na vinylové potahy, aby povrch zůstal pružný a lesklý.
8. Na veškeré lakované a chromované plochy lze používat vosk na automobily. Nedoporučuje se kombinovaný čistící prostředek s 

voskem. Mnohé tyto přípravky obsahují abraziva, která mohou poškodit lak nebo povrchovou ochranu dílu. Po dokončení čištění 
nastartujte motor a nechte ho několik minut běžet na volnoběh.

USKLADNĚNÍ
Dlouhodobé uskladnění vozidla (30 dní a více) vyžaduje některá preventivní opatření. Zabráníte tím poškození vozidla. Po důkladném 
vyčištění připravte vozidlo na uskladnění následujícím způsobem:

1. Vypusťte palivovou nádrž, palivové potrubí.
2. Demontujte zapalovací svíčku a do otvoru pro svíčku vstříkněte cca 2 ml motorového oleje SAE 10W-40 a svíčku opět 

namontujte. Motorem několikrát protočte (sejměte kabel ze zapalovací svíčky), aby se válec pokryl vrstvou oleje.
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3. Promažte všechny ovládací bovdeny a čepy brzdových páček.
4. Podložte vozidlo tak, aby obě kola byla ve vzduchu.
5. Na konec tlumiče výfuku navlečte plastový sáček, aby se zabránilo vniknutí vlhkosti.
6. Vozidlo skladujte v suchém a větraném prostoru. Pokud bude skútr umístěn ve vlhkém prostředí, potřete povrch všech 

kovových dílů olejem. Olej nepoužívejte na pryžové díly nebo potah sedadla.
7. Demontujte akumulátor a dobijte ho. Uskladněte ho na suchém místě a dobíjejte jednou měsíčně. Akumulátor neskladujte v 

příliš teplém nebo chladném místě (méně než 0 °C nebo více než 30 °C).

Pokud je vozidlo skladováno dlouhodobě, tedy déle než 4 měsíce, proveďte následující kroky před zahájením jeho opětovného používání:
1. Vozidlo očistěte. Zkontrolujte, v případě potřeby dobijte akumulátor a namontujte ho do vozidla.
2. Měli byste vyměnit olej (motorový i převodový), natankujte nové palivo do palivové nádrže.
3. Zkontrolujte vozidlo dle kapitoly KONTROLA PŘED JÍZDOU

Pokud k protočení motoru použijete startér, sejměte kabel ze zapalovací svíčky a ukostřete ho, aby se zabránilo přeskoku jiskry.



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA / NÁVOD K OBSLUZE

47

SPECIFIKACE ŽÁROVEK A POJISTEK

TECHNICKÉ PARAMETRY

Položka Specifikace Položka Specifikace

Přední světlomet Žárovka 12V 35W / 35W Hlavní pojistka 15 A

Přední obrysové světlo Žárovka 12V 5W Zadní světlo LED 12V 3W

Směrové světlo (4ks) LED 12V 1,4W Osvětlení RZ LED 12V 1W

Parametr Technické údaje Parametr Technické údaje

Typ motoru 4-dobý jednoválec Volnoběžné otáčky (min-1) 1700 ± 170

Zdvihový objem (ccm) 124,6 Maximální rychlost (km/hod) ≥80

Kompresní poměr 9,5 : 1 Objem palivové nádrže (l) 3,5

Vrtání / zdvih (mm) 52,4 / 57,8 Typ paliva BA 95

Max. výkon (kW / min-1) 6,5 / 7500 Spotřeba paliva – ekonomická jízda 
(l/100km) ≤2.8

Točivý moment (Nm / min) 8,6 / 6000 Přední brzda Kotoučová hydraulická

Typ vstřikování EFI Zadní brzda Kotoučová hydraulická

Chlazení Vzduchové Přední pneumatika 120/70-12

Mazání Tlakové Zadní pneumatika 120/70-12

Zapalovací svíčka CR7HS(NGK) nebo A7RTC Celkové rozměry (d x š x v) (mm) 1900×720×1120

Startování Elektricky nebo nožní pákou Rozvor (mm) 1320

Akumulátor 12V 7Ah Provozní hmotnost (kg) 102

Převodovka Variátor Nejvyšší tech. příp. hmotnost (kg) 252

Spojka Automatická suchá odstředivá Světlá výška (mm) 95
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POZNÁMKY

DOVOZCE - IMPORTÉR

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

BUFFLER s.r.o.
Fakturační adresa:      Krátká 224, 403 23 Velké Březno
Korespondenční adresa, showroom, centrální sklad:   Palackého 282, 411 55 Terezín
IČO: 27353737
DIČ: CZ27353737

Technická podpora, informace  Náhradní díly, sklad    
Tel:  +420 773 130 111   Tel: +420 773 130 111
E-mail: info@buffler.eu   E-mail: depot@buffler.eu

Aktuální seznam všech prodejních a servisních míst BUFFLER naleznete na www.buffler.eu
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Tato Uživatelská příručka je jak v části, tak v celku autorským dílem. Výhradní práva k této Uživatelské příručce jsou 
majetkem BUFFLER s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této Uživatelské příručky a to jak v elektronické podobě, tak v 
tištěné podobě (texty, obrázky, popisy, parametry, záruční podmínky ani další části), není-li uvedeno jinak, v celku ani v části 
nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovného souhlasu BUFFLER s.r.o. Názvy a označení výrobků, služeb, 
firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. 

Veškeré zobrazené fotografie a to jak produktové, tak imageové, jsou chráněny autorským zákonem. Zdrojové fotografie 
máme vždy uložené v archivu a můžeme tak snadno odhalit a prokázat neoprávněné používání našich fotografií.

Dále upozorňujeme, že svolení s použitím produktových či jiných fotografií BUFFLER může udělit výhradně společnost 
BUFFLER s.r.o. a to pouze písemnou formou na základě obchodně - dodavatelské smlouvy. Souhlas s použitím produktových 
fotografií NEMŮŽE udělit jakýkoliv obchodní partner společnosti BUFFLER.

AUTORSKÁ PRÁVA

DOVOZCE - IMPORTÉR

BUFFLER s.r.o.
Fakturační adresa:      Krátká 224, 403 23 Velké Březno
Korespondenční adresa, showroom, centrální sklad:   Palackého 282, 411 55 Terezín
IČO: 27353737
DIČ: CZ27353737

Technická podpora, informace    
Tel:  +420 773 130 111
E-mail: info@buffler.eu

Aktuální informace naleznete vždy na www.buffler.eu


