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FORORD

Tusind Tak fordi De har købt en RMC Zan Zara scooter af modellen HN50QT-K. Den er 
udviklet af Jinangmen Dihao Motorcycle Co.,Ltd.
Med dens ekstraordinære fordele af høj kvalitet og smarte fremtræden er vi sikre på at
vores produkt vil give Dem stor fornøjelse og komfort i hverdagen.
Denne vejledning indeholder informationer om den generelle struktur, funktion samt oplys-
ninger om kørsel og vedligeholdelsesmetoder på HN50QT-K.
For at denne dejlige scooter kan fungere optimalt og holde i længden, er det nødvendigt at
læse denne manual omhyggeligt og være særlig opmærksom på indkøringsdelen og følge
instruktionerne nøje. Det er især vigtigt for at øge sikkerheden og gøre kørslen mere beha-
gelig. Erfarent personale i vores salgskontorer og værksteder kan også tilbyde service og
vejledning.

• Vi anbefaler den første service på værksted efter, at scooteren har kørt 300 km, og 
derefter efter ved 1000 km, herefter følges anvisningerne i vedligeholdelses-skemaet.

• Alle anvisningerne, illustrationerne og specifikationerne i denne vejledning er baseret på
de nyeste produktinformationer. Vær opmærksom på, at der kan komme en ny revision 
på scooterens specifikationer.

• Denne scooter er designet og fremstillet, så den opfylder kravet til e-mærket, der er 
sikkerhedsstandarden for EU. Den maksimale hastighed for scooteren er 30/45 km/t. 
Det frarådes kraftigt at skifte dele uden professionelle råd, samt bruge uoriginale dele, 
for at undgå at komme på kant med loven eller bringe førerens sikkerhed i fare.
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VEJLEDNING

Hav altid sikkerhed i tankerne og overhold færdselsreglerne når du kører. Vær opmærksom
på følgende regler:

1. Før start inspektion
Vær venlig at læse det relevante kapitel 
for sikkerhedens skyld.

2. Styrthjelm
Husk altid styrthjelm når du kører.

3. Vær bekendt med hvordan scooter fungerer
For din egen sikkerhed er det vigtigt, at du er 
bekendt med alle funktionerne. 

4. Hastighed
Kør med den rette hastighed i forhold til vej, vejrforhold samt egne køreevner.

Advarsel!

Det er farligt at køre på
en våd vej. Lad være
med at dreje skarpt,
mens du speeder op og
husk at holde afstand til
andre køretøjer.
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5. Stelnummer og motornummer
Stelnummer og motornummer bruges til registrering af scooteren.
Når din scooter kræver inspektion, reparation eller specielle ydelser, 
hjælper numrene dig til at få den bedste service hos os.
Vær venlig at notere numrene her:

• Stelnummer:                                                  

• Motornummer:                                                  
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IDENTIFIKATIONSOVERSIGT

1. Forreste bremseskive
2. Forreste støddæmper
3. Forreste blinklys
4. Forlygte og positionslys
5. Forreste bremsekomplet
6. Bakspejl
7. Styrthjelmskrog
8. Sidestøtteben

9. Sæde
10.Støttefod
11.Kickstarter
12.Luftfilter
13.Bagerste støddæmper
14.Håndtag
15.Tromlebremse
16.Bag bremsehåndtag

17.Venstre blinklys
18.Speedometer og 

lysindikator 
19.Højre blinklys
20.For bremsehåndtag
21.Baglygte og bagerste

blinklys
22.Bagerste refleks

23.Udstødning
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KONTROLDEL

1. Bagbremsehåndtag 
Hold håndtaget stramt og bagbremsen 
virker.

2. Kontakter i venstre side

A. Kontakt til kort/langt kørelys
B. Blinklyskontakt 

Venstre blinklys
Højre blinklys

C. Horn 

3. Speedometer og kontrolpanel

A. Viser hastighed i km/t og Mph.
B. Kilometertæller
C. Langtlysindikator
D. Brændstofsindikator
E. Venstre blinklysindikator
F. Højre blinklysindikator
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4. Forbremsehåndtag
Hold håndtaget stramt og forbremsen vil

virke. 

5. Kontakter i højre side

A. Start/Stop Kontakt
ForlygtekontaktB.

C.  Elektrisk startknap
Når tændingskontakten er i On position skal bremsehåndtaget holdes stramt og ved at
presse den elektriske startknap, startes motoren.

6. Tændingskontakt

ON: Motoren kan startes og alle lys er I 
         funktion. Nøglen kan ikke tages ud.

OFF: Hele kredsløbet er slukket. Motor 
og lys fungerer ikke og nøglen kan 
tages ud.

lOCK: Rattet bør drejes til venstre og 
nøglen drejes hen til lOCK
position for at nøglen kan tages ud.
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Brændstofstank

Brug af lås på brændstofstank:
1. Åbn den lille klap på brændstofstanken. 

Sæt nøglen i, drej med uret og tag 
dækslet af.

2. Før låsefligen i indhakket på tanken, 
pres og drej til Lock.

Advarsel!

· Sluk motoren når 
tanken fyldes op.

· Drej dækslet 
langsomt af.

· Fyld ikke op over 
den tilladte skala.              

· Kom intet andet i 
benzintanken.
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Benzin og motorolie

A. Benzin
Det er nødvendigt kun at bruge benzin 
af høj kvalitet.
Sand i benzinen er absolut forbudt.
92 eller højere blyfri benzinkvalitet er at 
foretrække.

B. Motorolie
SAE:10W40 
API:SF eller højere specifikationer
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Inspektion før kørsel

Nr. Dele Inspektionsindhold
1 Styret 1. Fleksibilitet 2. Ingen revner eller løse dele

2 Bremssystem
1. Bevægelighed i for - og bag bremsen 2. Ingen brud på kablet 

3. Fleksibel funktion

3 Dæk 1. Rigtigt dæktryk  2. Ingen revner eller skår  

4 Brændstof Nok brændstof

5 Motorolie Nok motorolie

6 Lys Virker

7 Horn Virker

8 Gearolie Normal fyldning

9 Gashåndtag 1. Rigtig åbning  2. Fleksibel funktion  3. Returtræk virker      

10 Bolte og skruer Ingen løse dele
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Motorstart

1. Tjek mængden af motorolie og benzin 
før start. Støttefod og sidestøtteben skal
væreslået ind, mens man starter 
motoren.

2. Drej tændingskontakten til “ON” position.

3. Hold bremsehåndtaget inde og pres 
startknappen for at starte motoren.

Advarsel!
Hold bagbremsehåndtaget for at
undgå at scooteren farer fremad.
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4. Kickstarter
Tag godt fat i bremsehåndtag, træd 
kraftigt på startpedalen og motoren 
vil starte.

Advarsel!
• Efter at motoren er startet 

skal startpedalen slås 
tilbage til den oprindelig 
position ellers kan det gå ud 
over førerens sikkerhed.

• Lad vær med at starte 
motoren på uventilerede 
områder for at forhindre 

unødigt og farligt CO
2

udslip.

Advarsel!
• 5 sekunder er maksimum-

grænsen for hver start og 
der skal være minimum 10 
sekunder mellem hver start.

• Slip startknappen øjeblikke-
ligt efter motorstart.

• Hvis startknappen presses, 
mens motoren kører kan 
startmotoren beskadiges.

• Ved elektrisk start skal bag
brensehåndtaget holdes 
inde før start for at gå igen-
nem kredsløbet og start-
motoren.

• Ved elektrisk start må start-
motoren ikke aktiveres 
løbende, da der ellers kan 
ske skade på startmotor og 
batteri.

• Varm motoren op efter kold-
start (ca. 3 minutter).
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Indkøringsfasen
Vær venlig at følge nedenstående regler for
at bevare scooteren i optimal kondition. 

Almindelig vedligeholdelse

Distance (km)Hastighedsgrænsen (km/h)
0-300 25

300-1000 30
1000-.... Fri

NOTE: C=Tjek og rens, juster, udskift eller smør, når det er nødvendigt. R=Rens, U=Udskift,S=Spænd. 
Service bør ske oftere. når der er meget støv.
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1. Batteri
12V/5.7Ah batteri

• Når spændingen er mindre end 11.5V, 
skal kickstarteren bruges i stedet for 
elektrisk starter.

• Drej tændingskontrakten til OFF position
før batteriskift.

• Elektrode identifikation:
“+”= rød, “-”=grøn.

• Skift til nyt batteri hvert 4 år.

2. Regulering af karburator og tom-
gangshastighed

• Hold motoren opvarmet i 2-3 minutter.
• Reguler på tomgangshastigskruen for at 

indstille motorhastighed til 1900 ± 100 
omdrejninger. 
Tomgangshastighedsskruen er følgende:

3. luftfilter

A: Fjern 6 skruer og derefter luftfilter- 
dæksel.

B: Udtag luftfilter.

Rensning:
· Rens filtret i petroleum eller lign.
· Klem filteret i væsken indtil det er fri for 

snavs.
· Massér filtret ind i motorolie.
· Klem overskydende olie ud af filtret. 

Dog skal filtret være olieret.
Hvis filtret er beskadiget, skal det 
udskiftes.

Advarsel!
Den er blevet regule-
ret til højeste position
ved fremstilling.
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4. Tændrør
• Rens tændrøret for sod og koks med en 

stålbørste eller tændrørsrenser.
• Juster tændrørsafstanden til 0.6-0.7mm.
• Tændrør type A7RTC eller tilsvarende er

standard.

5. Brændstof
92 Oktan (eller højere) blyfri benzin 
påfyldes når benzinmåleren er på det 
røde felt.

NB:Blyfri benzin forlænger levetiden for 
tændrør og katalysator.

6. Motorolie
Udskift motorolie, mens motoren er 
varm.

Olieprop til udskiftning.Oliepind øverste og grænse 
nederste.

• Fjern oliepind
• Fjern olieproppen for at udskifte den 

gamle olie.
• Fastgør proppen omhyggeligt efter 

udskiftning.
• Påfyld 0.8 L anbefalet motorolie.
• Fastgør alle bolte og skruer.

Cirka
grænse.
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7. Bremsesystem
Normal bevægelighed af bremsehåndtag
er cirka 10-20 mm.

• Forbremse (skivebremse)

• Bagbremse (tromlebremse)
Drej justeringsskruen for at få den rette 
bevægelighed. 

Skivebremse
• Tag fat I bremsehåndtaget og tjek slitage

indikatoren. Hvis indikatoren næsten 
rører bremseskiven skal bremseklod-
serne udskiftes. 

1. Slitageindikator.
2. Bremseskive.
3. Bremseklodser.

Advarsel!
• Fri bevægelighed betyder 

afstanden fra hvilestilling til det 
punkt, hvor bremserne begynder
at tage fat.

• Vær opmærksom på 
bremsernes følsomhed.
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Check følgende dele af bremsesystemet før
kørsel:

• Se efter lækage.
• Se efter om der er noget på oliestangen.
• Se efter slid på bremseklodsen.  
• Bremseolie niveau
• Før scooteren forlader fabrikken er den 

blevet fyldt med en speciel bremse-
væske. Brugeren skal fylde eller udskifte
med en godkendt bremsevæske (såsom

DOT3 eller DOT4 bremseolie). 
For ikke at beskadige bremsesystemet 
skal man ikke blande eller udskifte med 
andre olier.

• Hvis der er mangel på bremsevæske 
kan der komme luft i systemet og det 
kan medføre bremsesvigt. 

8. Dæk
Utilstrækkeligt dæktryk øger slitage og 
har indflydelse på kørestabiliteten. Ved 
almindelig vedligehold se efter dæktryk 
og dybden på dækmønster.

• Dæktryk: For 200kPa, Bag 225kPa.
• Dækmønsterdybde: Det anbefales at 

udskifte dæk når mønsterdybden er 
mindre end 1 mm.

9. Startmotor
Check monteringsboltene og kul. 
Udskift dem hvis nødvendigt. 

Advarsel!
• Bremsevæske er en ætsende og tærende væske. 

Den kan skade maling og metaldele. Ved uheld 
renses med vand.

• Hvis bremsevæske kommer på huden eller i 
øjnene renses med rindende vand (kontakt læge).

Advarsel!
• Standard dæk er 110/70-12 for 

og bag. Andre dækstørrelser
kan give problemer.
• Dæktryk og almen tilstand på 

dækkene er af yderste vigtig for 
køretøjets ydeevne og sik-

ker- hed.
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10.Sikring
Sikringen er forbundet med den ydre 
ledning på batteriet. Når et lys eller et 
kredsløb ikke virker er det en god ide at 
tjekke sikringen.

11. Gearolie
Brug venligst anbefalede gearolie:
SAE80W/90.
Totalkapacitet: 110 ml
Påfyldningskapacitet: 100 ml

Hvordan man skifter gearolie.
• Stil på støttefod.
• Fjern olieprop til påfyldning.
• Fjern proppen til tømning og lad den 

snavsede olie løbe ud.

• Spænd tømningsskruen.
• Påfyld nyt gearolie og spænd 

påfyldningsskruen.

Efter påfyldning bør man tjekke om bolte
og skruer er fastspændt.

Redskaber
Et sæt værktøj til daglig brug medfølger 
som tilbehør. 

Advarsel!
• Sikringen kan ikke erstattes af 

en jern- eller aluminiums tråd.
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Tekniske specifikationer

Størrelse

Dele Specifikationer

Længde
Bredde
Højde
Hjul

1820 mm
675 mm
1150 mm
1330 mm

Vægt
Egen vægt
Brutto vægt

92 kg ± 3 kg
242 kg

Kapacitet
Max. Hastighed 

Hældning
30 km/t
≥10°

Elektrisk system

Tændrør
Batteri
Sikring
Forlygte

Forblinklys
Bagblinklys
Bremselys

A7RTC
12V/5.7AH

10A
12V 35/35W   

12V 10W
12V 10W
12V 21W
12V 5W
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Tekniske specifikationer

Motor

Dele Specifikationer

Model
Type

Cylinder
Boring & slaglængde

Cylinder volumen
Kompression

Max. Ydelse
Max. Drejningsmoment

Luftfilter
Tændings type

Start
Køle

Smøring

139QMA
4 takts

1
39mmx41.4 mm

49cm3

10.5±0.1:1
2.5 kW/8000r/min
3.25N·m/6500r/min

Svampekerne
CDI

Elektrisk/kick
Luftkøle

Tryksmøring

Bremsesystem For: skivebremse Bag: tromlebremse

Affjedring
Forstøddæmper

Bagstøddæmper

Spiral- & hydrauliskstøddæmper

Dæk 110/70-12 for- og bagdæk
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Elektrisk kredsløb
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GARANTI &
SERVICEBOG

Motorcykel • Scooter • Motard • ATV



FORORD

Tak fordi du valgte et AMCO Denmark A/Sprodukt.
Produktet er fremstillet af de bedste materialer, så det tilfredsstiller ethvert kundebehov.
Det er hensigten med denne servicebog at informere vore garantibetingelser.

Undladelse af de foreskrevne periodiske serviceeftersyn vil medføre, at garantien kan bort-
falde.

Ved eventuel reklamation eller henvendelse til din AMCO Denmark A/Sforhandler, skal du
fremvise denne servicebog.
Reparation og service kan fås hos forhandlere over hele landet.

Med venlig hilsen 

Importør

AMCO Denmark A/S
Poppelvej 3 – DK-9800 Hjørring
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GARANTIBETINGElSER

AMCO Denmark A/Sgaranterer, at enhver ny maskine der leveres af en autoriseret 
forhandler er komplet og uden fejl. Under normale kørselsbetingelser og overholdelse af
den foreskrevne service, gælder følgende garantibetingelser.

1. Garantiperiode
Motorcykel, scootere, motardere og ATV’ere 
fra AMCO Denmark A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(i.h.t. lovgivningen) 24 måneder

BEMÆRK: Køretøjer til motorsport er ikke omfattet af garantien.

2. AMCO Denmark A/S garantigorpligtelser:
Hvis der skulle opstå nogen form for fejl ved et AMCO Denmark A/Sprodukt indenfor 
det anførte tidsrum, er AMCO Denmark A/Seneste forpligtelse at reparere eller 
udskifte defekte dele, med en ny eller lige så god del uden omkostninger for ejeren, når 
AMCO Denmark A/Shar godkendt, at den pågældende defekt skyldes fejl i materiale 
eller fejl ved montering.
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3. Servicechecks
Det er en betingelse for garantien, at køretøjet er blevet eftersynsbehandlet i overens-

stemmelse med de anvisninger, der er anført i instruktionsbogen, og at de anførte 
service er blevet udført efter forskrifterne.
Ejeren er ansvarlig for, at den nødvendige service udføres efter forskrifterne, og at de 
nødvendige sliddele udskiftes for ejers regning, ligesom servicebogen stemples af en 
autoriseret forhandler.
Service skal udføres i henhold til serviceinformationer fra importør AMCO Denmark A/S.

4. Undtagelser i garantien
Garantien dækker ikke i tilfælde af misligholdelse, forsømmelighed og unormale kørsels-
betingelser ligesom garantien bortfalder ved: 

(a)Montering af uoriginale reservedele/tuningsdele.
(b)Udlejning
(c)Adskillelse, justering eller reparation af køretøjet på en sådan måde, at det har 

indvirkning på køretøjets sikkerhed.
(d)Brug af dele eller tilbehør der ikke er godkendt af AMCO Denmark A/S
(e)Konkurrence og racer- kørsel
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Garantien omfatter ikke tab ved stilstand, tabt arbejdsfortjeneste eller deraf følgende 
konsekvenser, samt tab eller beskadigelse af personlige ejendele, eller udgifter til retur-
nering af beskadigede dele til AMCO Denmark A/S, eller dennes autoriserede 
forhandler.
Garantien dækker heller ikke almindelig slid og forringelse forårsaget ved brug af 
køretøjet og dele som: tændrør, filtre, kontakter, dynamokul, sikringer, kobling, udstød-
ningsrør, bremsebakker, bremseklodser, kabler, pærer, batteri, dæk og slanger, eger og 
alle gummidele (undtaget oliepakninger), variatordele (rem, ruller og rullehus), kæde og 
kædehjul.

5. Garantiservice:
Køretøjet skal altid indleveres til den autoriserede AMCO Denmark A/Sforhandler, hvor
den er købt.
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EJERS GARANTIANSVAR:
Det er enhver ejers ansvar at:

(a)for egen regning at få foretaget de forskrevne service hos en autoriseret forhandler.
(b)være sikker på, at den autoriserede AMCO Denmark A/Sforhandler har foretaget 

de af AMCO Denmark A/S’s nævnte serviceeftersyn.
(c)servicebogen skal fremvises til den autoriserede AMCO Denmark A/Sforhandler, 

ved almindelig service og garantiservice.

Jeg erklærer hermed, at jeg accepterer de nævnte garantibetingelser med min underskrift
på garanti-registreringskortet.

Vigtigt:
Hvis du har nogle spørgsmål angående denne garanti, så kontakt:

AMCO Denmark A/S 
Poppelvej 3 - DK-9800 Hjørring                                 
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Karburatorsprit kan
med fordel blandes
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kolde tid.



SERVICE OG VEDlIGEHOlDElSES-REGISTRERING (i.h.t. brugervejledningen)

KLARGØRINGSKONTROL

Dag Mdr. År

Stempel

Forhandlerunderskrift

1. SERVICE:

Dag Mdr. ÅrKilometerstand

Stempel

Forhandlerunderskrift

2. SERVICE:

Dag Mdr. ÅrKilometerstand

Stempel

Forhandlerunderskrift
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SERVICE OG VEDlIGEHOlDElSES-REGISTRERING (i.h.t. brugervejledningen)

4. SERVICE:

Dag Mdr. ÅrKilometerstand

Stempel

Forhandlerunderskrift

3. SERVICE:

Dag Mdr. ÅrKilometerstand

Stempel

Forhandlerunderskrift

5. SERVICE:

Dag Mdr. ÅrKilometerstand

Stempel

Forhandlerunderskrift
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SERVICE OG VEDlIGEHOlDElSES-REGISTRERING (i.h.t. brugervejledningen)

7. SERVICE:

Dag Mdr. ÅrKilometerstand

Stempel

Forhandlerunderskrift

6. SERVICE:

Dag Mdr. ÅrKilometerstand

Stempel

Forhandlerunderskrift

8. SERVICE:

Dag Mdr. ÅrKilometerstand

Stempel

Forhandlerunderskrift
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SERVICE OG VEDlIGEHOlDElSES-REGISTRERING (i.h.t. brugervejledningen)

9. SERVICE:

Dag Mdr. ÅrKilometerstand

Stempel

Forhandlerunderskrift

8. SERVICE:

Dag Mdr. ÅrKilometerstand

Stempel

Forhandlerunderskrift

10. SERVICE:

Dag Mdr. ÅrKilometerstand

Stempel

Forhandlerunderskrift
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SERVICE OG VEDlIGEHOlDElSES-REGISTRERING (i.h.t. brugervejledningen)

12. SERVICE:

Dag Mdr. ÅrKilometerstand

Stempel

Forhandlerunderskrift

11. SERVICE:

Dag Mdr. ÅrKilometerstand

Stempel

Forhandlerunderskrift

13. SERVICE:

Dag Mdr. ÅrKilometerstand

Stempel

Forhandlerunderskrift
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GARANTIREGISTRERING (Ejerspecifikation) Kopi til forhandler.

Dag Mdr. År

Model navn

Indregistreringsdato

Registreringsnummer

Forhandlerkode Nøglenummer

Stelnummer Motornummer

Dato                                            Forhandlerstempel Dato                                            Købers underskrift

Købers navn

Adresse

Postnr. By

Mobil Email

Fødselsår M K
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GARANTIREGISTRERING (Ejerspecifikation) Kopi til importør.

Dag Mdr. År

Model navn

Indregistreringsdato

Registreringsnummer

Forhandlerkode Nøglenummer

Stelnummer Motornummer

Dato                                            Forhandlerstempel Dato                                            Købers underskrift

Købers navn

Adresse

Postnr. By

Mobil Email

Fødselsår M K
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AMCO Denmark A/S  
Poppelvej 3 
9800 Hjørring

Denmark 

Frimærke



GARANTIREGISTRERING (Ejerspecifikation)

Dag Mdr. År

Model navn

Indregistreringsdato

Registreringsnummer

Forhandlerkode Nøglenummer

Stelnummer Motornummer

Dato                                            Forhandlerstempel Dato                                            Købers underskrift

Købers navn

Adresse

Postnr. By

Mobil Email

Fødselsår M K
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