Brukermanual
Sporto Victoria

N. Edition 1.2012

Gratulerer som eier av din nye Sporto Victoria.
Vi skal gjøre hva vi kan for at du skal bli fornøyd med produktet, og gi deg den servicen du trenger fremover.
Besøk vår hjemmeside www.orientimport.no. Her finner du nyttig informasjon om din scooter, og våre forhandlere.
- Monteringsanvisning og brukermanual
- Reservedelsliste
- Bestillingsskjema for reservedeler
- Garanti og reklamasjoner
- Annen nyttig informasjon om din scooter
Med vennlig hilsen
Orientimport AS
8001 Bodø
Kontaktinformasjon:
E-post:

sporto@orientimport.no

Internett: www.orientimport.no
Servicetelefon: 4000 1836
Ta kontakt med oss på servicetelefon, 4000 1836 eller sporto@orientimport.no for å få oppgitt nærmeste servicepunkt og
garantibestemmelser.
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Innlending
Denne brukermanualen inneholder informasjon om utpakking, montering, teknisk informasjon og bruk av din scooter.
For at du skal få full glede av din nye scooter, må du lese denne brukermanualen nøye før oppstart og bruk. Pass på å
følge anbefalingen om innkjøring og serviceintervaller.
●
●
●
●

For at garantien på scooteren skal være gyldig må serviceintervallene som er beskrevet bak i denne manualen
følges, Dette skal utføres av autorisert moped eller MC verksted og det skal kvitteres i serviceheftet. Hvis scooteren
trimmes eller modifiseres, gjelder ikke garantien.
Scooteren er konstruert og produsert i henhold til gjeldende EU bestemmelser.
NB! Bruk kun originale reservedeler og bytt ikke deler uten kyndig hjelp.
Denne brukermanualen er beregnet for Sporto Victoria.

Utpakking og montering.
Ta av stroppene rundt esken, åpne esken på toppen å ta vekk emballasjen over scooteren.
Hele esken kan da løftes opp og vekk, scooteren står igjen på en pall i bunnen, vær forsiktig så scooteren ikke velter.
Ta scooteren av pallen og sett den på senterstøtta midt under scooteren.
Lås opp hjelmboksen under setet med nøklene som sitter i tenningslåsen, der finner du:


Batteri, må fylles og klargjøres, se egen instruksjon. Sett det i batteriboksen under fotbrettet. Den grønne ledningen
er (-) den røde ledningen er (+) Du finner to beskyttelseshetter i hjelmboksen, som skal monteres på
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batteriledningene. Rød hette på rød ledning, svart hette på grønn ledning. Koble ledningene til batteriet, påse at du
kobler riktig.


To speil, H+V, det høyre speilet har linksgjenger. Skru i speilene i de gjengede hullene på styret ved hvert håndtak,
skru helt ned og en omdreining tilbake. Juster speilene i riktig posisjon og trekk til strammemutteren forsiktig.

 Verktøysett for enkelt bruk.

- Motorolje er fylt på fra fabrikken, sjekk riktig nivå. Se side 16 i denne manualen.
- Fyll 95 oktan blyfri ren bensin på tanken.
●
●

●

Husk å utføre service på scooteren etter de første kjørte 300 km. og deretter hver 1000 km.
Alle henvisninger, illustrasjoner og spesifikasjoner i denne manualen er basert på seneste produktinformasjon. Vær
oppmerksom på at det kan være gjort endringer som ikke omtales i denne manualen, uten at det er gitt varsel om
det.
Denne scooteren er designet og produsert etter gjeldende bestemmelser for Europa (EU) Høyeste tillatte hastighet
er 45 km/t. Ikke skift noen deler uten kyndig hjelp og bruk kun originale reservedeler. Dette for å unngå farlige
situasjoner for føreren eller å bryte trafikkreglene
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Sikkerhet
Tenk på sikkerheten og ta hensyn til gjeldende trafikkregler før du kjører.
1.

Kontroll før du kjører

ADVARSEL

Les nøye gjennom kapittelet ”Kontroll før du kjører”.
2.

Kjør forsiktig, spesielt på våt eller glatt

Hjelm

veibane. Hold avstand til kjøretøy foran

Du skal alltid bruke godkjent hjelm når du kjører.
3.

deg og tilpass farten etter forholdene. Tenk

Håndtering av scooteren
Det er meget viktig for din egen sikkerhet at du kjenner godt til
hvordan scooteren fungerer, og at du følger gjeldende trafikkregler.

4.

Hastighetsbegrensning
Følg gjeldende hastighetsbegrensninger og tilpass dessuten farten etter
veiens standard, været, veiunderlag og dine ferdigheter som fører.
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på at du er ubeskyttet i trafikken.
Bruk alltid hjelm.

Plassering av rammenummer
Du trenger rammenummeret ved registrering, bestilling
av deler etc. Rammenummeret identifiserer kjøretøyet.

Skriv ned ditt rammenummer og motornummer her:

Rammenummer......................................................
Motornummer.........................................................
Kontroller rammenummeret mot vognkortet.
Hvis det ikke stemmer må du ta kontakt med din forhandler.
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Instrumenter og betjeninger
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□Instrumenter og betjeninger
1. Håndtak for bakbremsen
Klem inn håndtaket for å bruke bakbremsen.

Venstre blinklys
Høyre blinklys
C. Bryter for nær/ fjernlys
3. Instrumenter og varsellamper

2. Brytere på venstre side
A. Venstre blinklys
B. Høyre blinklys
C. Speedometer
D. Kilometer teller
E. Bensin måler

A. Bryter for signalhorn
B. Bryter for blinklys
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C. Bryter for elektrisk start
Når tenningslåsen er i “ON” stilling, hold på
bremsehendelen og trykk på startknappen, da starter
motoren.

4. Håndtak for frambremsen
Klem inn håndtaket for å bruke frambremsen

6. Tenningslås

5. Brytere på høyre side

ON: Motoren kan startes og alle lys kan betjenes.
Nøkkelen kan ikke tas ut av låsen.
OFF: Alt er slått av. Motor og lys kan ikke betjenes,
nøkkelen kan tas ut.
LOCK: Vri styret helt over til venstre, skyv inn nøkkelen
og vri den til stillingen «Lock» Nøkkelen kan tas
ut.

A. Stoppbryter
B. Bryter for hovedlys
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□Drivstoff tank
Betjening av tanklokket:
1. Sett i nøkkelen og åpne setet. Vri tanklokket mot
klokka og ta vekk lokket.
2. Se at merkene står overrett nå du skal sette på plass
lokket igjen, vri med klokka og lukk.

□Drivstoff og motorolje
A. Drivstoff
Det er viktig at motoren får riktig drivstoff. Bruk
minimum 95 oktan ren bensin. Vi anbefaler ikke
miljøbensin..
B. Motorolje
Vi anbefaler SAE 15W/40, under -5 °C bruk SAE10W/30.
Service skal gjøres av MC/moped verksted
20w/40-20w/50
15w/40-15w/50
10w/30

Advarsel


Stopp motoren når du fyller bensin



Bruk alltid minimum 95 oktan ren bensin



Ta av bensinlokket sakte



Ikke bruk tilsetninger i bensinen
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Kontroll før du kjører
Kontroller følgende punkter før du begynner å kjøre.
Nr.

Komponent

Kontroll

1

Styret

Ingen slark eller løse deler

2

Bremsesystem

1. Test fram og bakbremsen.
2. Ingen lekkasje fra det hydrauliske bremsesystemet.
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Dekk

1. Riktig trykk
2. Ingen sprekker eller skader.

4

Drivstoff

Fyll opp med bensin hvis nødvendig

5

Motorolje

Sjekk nivået

6

Lys og lamper

Kontroll at alt fungerer som det skal

7

Signalhorn

Kontroll at det fungerer
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Gasshåndtak

1. Kontroller at gassen fungerer som den skal
2. Kontroller at gasshåndtaket går tilbake til opprinnelig posisjon av seg selv.
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Bolter og muttere

Kontroller at det ikke er løse skruer og sammenføyninger.
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Start av motoren
1.

2.

3. Start med elektrisk starter
Vri noen ganger på gasshåndtaket før du starter for
å pumpe fram bensin.
Start motoren ved å trykke inn startknappen,
samtidig som du holder ett av bremsehåndtakene
inne.

Kontroller at det er tilstrekkelig med drivstoff og
motorolje før du starter motoren. Støttene skal være
oppe når du starter motoren.
Sett tenningsnøkkelen i ”On” posisjon.

Advarsel
◆ Hold inne fram eller bakrems når du starter, i
tilfelle scooteren beveger seg ved start.
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ADVARSEL
◆

◆
◆
◆
◆

◆

Den elektriske starteren skal kjøres kun i 5 sek.
Hvis ikke motoren starter, må du vente i 10 sek.
før du prøver igjen.
Slipp startknappen så fort motoren starter.
Trykk aldri på startknappen når motoren er
igang, ellers kan startmotoren ta skade.
Når man starter med elstarten skal venstre
bremsehåndtak holdes inne.
Gjenta aldri elstartsfunksjonen flere ganger
etter hverandre, da dette i lengden skader både
startmotor og batteri.
Ved kaldstart av motor skal man la den gå ca 3
minutter før man kjører.

ADVARSEL
◆

◆

4. Start med kickstarten
Sett scooteren på senterstøtta, hold venstre

bremsehåndtak inne, og tråkk start pedalen helt ned.
Gjenta om nødvendig til den starter
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Etter at motoren er startet skal gasshåndtaket
vris tilbake til utgangsposisjon, ellers påvirkes
sikkerheten.
Ikke start motoren innendørs eller i dårlig
ventilerte rom. Eksosen inneholder CO og er
giftig for dyr og mennesker.

Parkering på støtta.
1.
2.

NB, les dette nøye

Hold scooteren i styret og håndtaket bak setet.
Skyv senterstøtta nedover med foten mens du
trekker scooteren bakover i styret og håndtaket
bak.

Vær oppmerksom på at batteriet må vedlikeholds lades
hvis scooteren ikke brukes regelmessig, eller bare
kjøres korte strekninger. Batteriet må tas ut og lagres
frostfritt når scooteren ikke brukes. Lad med en
elektronisk lader på 0,5 A. en gang pr. mnd.

Innkjøring
Riktig innkjøring har en avgjørende betydning på
motorens levetid og ytelse. For at scooteren din skal yte
maksimalt er det viktig at du følger disse reglene for
innkjøring.
Kjørelengde (km)

1. Batteri
Batteriet er 12V/6Ah
Hvis batterispenningen er lav, bruk kickstarten
istedenfor den elektriske starteren.
① Sett tenningsnøkkelen i “OFF” hvis du skal bytte
batteri.

Toppfart (km/h)

0-300

25

300-1000

35

1000-----

≤45

②

Batteriledningene: “+” rød, “-” grønn.

③

Levetiden på batteriet avhenger av bruk og
vedlikehold.
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4. Luftfilter
3. Forgasser, tomgangsjustering
① La motoren varme seg opp i 2-3 min..
② Riktig tomgangshastighet er 1900±100omdr. Skruen
for justering av tomgangen ser du på bildet:

A:Skru ut de fem skruene til luftfilter dekselet..
Ta vekk dekselet.
B:Ta ut filteret og ta av svampen.
Rengjøring:
A: Skru ut skruene til luftfilter dekselet.
Ta vekk dekselet.
B: Ta ut filteret og ta av svampen.
Hell en ikke brennbar renseveske i ett kar og legg filteret
oppi.
Press så filteret mellom håndflatene for å få ut
rensevesken. Ikke vri, det kan ødelegge filteret.
Dypp så filteret i motorolje.
Press oljen ut av filteret, men la det være lett trukket med
olje.
Hvis filteret er ødelagt må det skiftes.
MERK: Ikke vask det med annen olje eller vann.

Advarsel
◆Tomgangen er justert til høyeste turtall fra
fabrikken.
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4. Tennplugg
◆Rens pluggen med ett passende verktøy.
◆Juster pluggåpningen til 0.6-0.7mm med en
pluggmåler.
◆Bruk NGK CR7HS hvis pluggen skal skiftes.

6. Motorolje
Skift motoroljen når motoren er varm.
① Skru ut peilepinnen.
② Skru ut bunnpluggen så olja renner ut, bruk ett kar.
③ Sett på plass bunnpluggen igjen, påse att det blir tett.
④ Fyll på 0,8 L med anbefalt motorolje.
⑤ Sett på plass peilepinnen igjen

5.Drivstoff
Fyll 95 oktan bensin når måleren kommer mot det
røde feltet på måleren.
MERK: Blyfri bensin øker levetiden på tennpluggen og
katalysatoren.
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7.Bremser
① Frambremsen (skivebrems) Dødgang =a

Advarsel
◆ Med “dødgang” menes det avstanden fra
hvilestilling på spaken til bremsen begynner
å bremse.
◆ Vær oppmerksom på bremsens følsomhet.

② Bakbremsen (trommelbrems) Dødgang=a

8.Tires
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☆ Skivebrems
◆ Klem inn bremsehåndtaket og kontroller slitasjeindikatoren. Hvis indikatoren er i nærheten av bremseskiva må
bremseklossene skiftes.

①Slitasjeindikator ②Bremseskive ③Bremseklosser
◆Kontroller disse punktene før du kjører med scooteren:
① Kontroller om det er oljelekkasje.
② Kontroller om det er lekkasje eller sprekker i bremseslangen.
③ Dødgangen på bremsehendelen bør være 10～20mm.
④ Slitasje på bremseklossene

Advarsel
Bremsevæske er etsende. Søl på
lakkerte flater vil ødelegge lakken. Hvis
du søler på lakkerte flater må det tørkes
av med en gang. Hvis du får det på
huden eller i øynene må det skylles
godt med mye rent vann. Kontakt lege.

Bremsevæske
Den hydrauliske frambremsen er fylt med bremsevæske fra fabrikken. Ved etterfylling må riktig bremsevæske brukes,
som No.DOT3 eller DOT4 bremsevæske. Aldri bland eller etterfyll med andre typer bremsevæske, det kan skade
bremsesystemet.
Hvis det er for lite bremsevæske, kan det komme luft inn i systemet som igjen kan forårsake bremsefeil
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8. Dekk
Sørg for å ha riktig dekktrykk, feil trykk resulterer i dårlige kjøreegenskaper og feil dekkslitasje. Kontroller dekktykk og
mønsterdybde samtidig som du utfører vanlig ettersyn på scooteren.
Dekktrykk foran 225kPa, bak 225kPa.
Mønsterdybde: Det er ikke tillatt å bruke dekk med mønsterdybde under 1,6 mm. Da må dekket skiftes.

Advarsel
Dekkdimensjonen er 110/70-12 foran og bak.
Bruk av andre dekkdimensjoner kan
forårsake problemer.
Riktig dekktrykk og dekk uten skader er
meget viktig for sikker kjøring med din
scooter.
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9.Elektrisk startmotor
Kontroller at skruer og muttere er godt festet.
10.Sikring
Hvis lyset eller annen elektrisk funksjon ikke virker, sjekk først hovedsikringen. Sikringen befinner seg ved batteriet.

Advarsel
11. Girolje

◆ Sikringen kan ikke erstattes med en
ledningsbit. For stor sikring kan forårsake
alvorlige skader.

Bruk anbefalt girolje: SAE85W/90
Total mengde:110ml
Mengde ved oljebytte: 100ml
Hvordan skifte girolje
 Sett scooteren på hovedstøtta.
 Skru ut påfyllingspluggen.
 Skru ut tappepluggen, samle opp den gamle olja i ett kar.
 Sett på plass tappeskruen og skru godt til.
 Fyll på med ny olje og skru påfyllingspluggen på plass igjen.
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Etter fylling må du forsikre deg om at alle pluggene er godt tildratt og uten lekkasje.

□Verktøy
Verktøysett for daglig bruk følger med scooteren fra fabrikk.
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Tekniske spesifikasjoner.

Mål

Vekt
Hastighet

Elektrisk anlegg

Kategori
Lengde
Bredde
Høide
Hjulavstand
Nettovekt
Bruttovekt

Spesifikasjoner
1940mm
720mm
1150mm
1300mm
100kg
254kg

Maks. hastighet

45km/h

Tennplugg
Batteri
Sikring
Hovedlys
Blinklys foran
Blinklys bak
Bremselys
Posisjons lys

NGKCR7HS
12V/6Ah
10A
12V 35/35W
12V 10W
12V 10W
12V 21/5W
12V 5W
4.5L±0.5L
1L

Volum drivstofftank
Volum motorolje
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Motor

Kategori
Model
Type
Sylinder
Boring/ slaglengde
Sylindervolum
Kompresjon
Max. kW
Max. torque
Forgasser
Luftfilter
Tenning
Starter
Kjøling
Smøring

Spesifikasjoner
E 139QMA
4 takt
1
39mm×41.4 mm
49cm3 ,
E 10.5±0.1:1
2.61 kW/8000r/min
3.56N/5500r/min
PD19J12
Svampkjerne
CDI
Elektrisk/ kick
Luftkjøling m. vifte
Trykksmøring

Bremser

Foran: Skivebrem Bak: Trommelbrems
Progressiv fjær & hydraulisk støtdemper

Støtdemper foran
Fjæring

Progressiv fjær & hydraulisk støtdemper

Støtdemper bak
Dekk

110/70-12 foran & bak

23

Periodisk vedlikehold
Km
300
1000
3000
6000
Interval
Komponent
Mnd.
Ny motor
1
3
6
Batteri
I
I
I
I
Motorolje filter
C
C
Bensin filter
Forgasser
I
I
I
Luftfilter element
Vask hver 2000 km. skift når det er nødvendig.
Tennplugg
Rens hver 3000 km. skift når det er nødvendig.
Gasshåndtak
A
A
A
Drivrem
I
Motorolje
R
R
Skift hver 3000km
Bremse system
I
I
I
I
Framgaffel og opplagring
I
I
I
Fjæring
I
I
I
Dekk
I
I
I
I
Ettertrekke bolter og muttere
I
F
F
Gear olje
R
Skift hver 5000km / 5 mnd.
Arm for bakrems
C
MERK: I=Kontroller og rens, juster, skift eller smør hvis nødvendig. C=Rens, R=Skift, F=Trekk til
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12000
12
I
R
C

A
I
I
I
I
I
F

Det er nødvendig med oftere service under spesielt støvete forhold

Service (km)

Kilometerteller (km)

300
1000
3000
6000
9000
12000
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Stempel og underskrift av
autorisert verksted

Service (km)

Kilometerteller (km)

15000
18000
21000
24000
27000
30000
33000
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Stempel og underskrift av
autorisert verksted

Service (km)

Kilometerteller (km)

36000
39000
42000
45000
48000
51000
54000
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Stempel og underskrift av
autorisert verksted

Service (km)

Kilometerteller (km)

57000
60000
63000
66000
69000
72000
75000
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Stempel og underskrift av
autorisert verksted

