
Інструкція з експлуатації



РЕДАКЦІЯ 00, MAR. 17

Контакти 
Компанія Bajaj Auto гарантує вам відчуття переваг 
володіння лідуючою технікою та її сервісу. 
У разі потреби, ви маєте можливість звернутися до нас з 
будь-якого приводу.  

BAJAJ Україна

Тел: +380 44 355 05 55 
Email: motomaniainfo@gmail.com

www.globalbajaj.com/ukraine

З метою підвіщення швидкості комунікацій радимо 
вказувати номер телефону, email адресу та модель 
транспортного засобу. 



ВІТАЄМО У КЛАНІ DOMINAR!
Відтепер ви стали володарем сучасного шедевру - 
Dominar 400. Dominar 400 був створений для того, щоб ви 
відчули безпрецедентні технології та найкращі 
експлуатаційні властивості. Dominar  неперевершений на 
вулицях.

Перш, ніж почати ескплуатацію, радимо ретельно 
переглянути цю інструкцію, яка познайомить вас з 
обслуговуванням, механізмами та елементами управління 
Dominar 400. Це забезбечить безпечну та надійну 
експлуатацію. 

Подальшій гарний стан вашого мотоциклу буде 
забезпечуватись дотриманням рекомендацій з 
періодичного обслуговування та при відвідуванні 
авторизованих сервіс-центрів та використанні 
оригінальних та/або сертифікованих матеріалів і 
запчастин. 

У разі потреби додаткової інформації звертайтесь до 
дистрибутора Bajaj в Україні. Ви можете письмово 
звернутися до дистрибутора, вказавши необхідну 
інформацію: VIN-код, номер двигуна, дата придбання, 
пробіг, назва магазину, де придбали, та ваші контактні 
данні. 

Ми радимо вам ретельно обслуговувати ваш мотоцикл та 
дотримуватись графіку періодичних сервісних дій. У цьому 
разі ми гарантуємо довгу та надійну експлуатацію 
транспортного засобу. 

Відвідайте www.globalbajaj.com, щоб краще 
ознайомитись з вашим Dominar. Розганяйтесь, 
перемикайтесь та насолоджуйтесь володінням Dominar…!

Готуйтесь домінувати на вулицях міста!
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БЕЗПЕКА ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

!
Попередження: у разі недотримання інструкцій можлива заподія шкоди 
стану транспортного засобу або вашому здоров'ю та здоров'ю оточуючих. 

Увага: попереджає, що можлива заподія шкоди транспортному засобу при 
наявності забруднення. Ретельно дотримуйтесь інструкцій. ! ПР

ИМ
ІТ

КА Технічний опис та ілюстрації, наведені у даному документі, не можуть бути прийняті 
як обов'язкові для виробника. Основні та суттєві характеристики залишаються 
незмінними. Bajaj Auto Limited залишає за собою право вносити необхідні технічні 
зміни у конструкцію транспортного засобу, вузли та додаткове устаткування без 
необхідності оновлення даного документу. 
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Двигун 
Діаметр та хід поршня

:  4-и тактний, Один циліндр
:  89.0 мм x 60.0 мм
:  373.27 куб.см
: 11.3 : 1 

Об'єм двигуна 
Компресія
Холості оберти 
Макс. потужність 

Макс. крутний момент 
Система запалу 
Система вприску 

Свічки
Зазори свічок 
Змащування 

Трансмісія 

:  1600 + 100 об/хв
:  25.74 кВт (35 к.с.)
   при 8000 об/хв
:  35 Нм при 6500 об/хв 
:  12В постійного струму
:  Багатоточковий вприск до 
впускного колектору BOSCH
:  3 шт.
:  0.8 ~ 0.9  мм

Схема передач
Охолодження двигуна 
Запуск двигуна 

: примусове, картер мокрого 
типу
: 6-ти ступенева, механічна  
:1 донизу 5 вгору
: Рідиною  
: Електричний стартер 

: 13  літрів
: немає
: неетилований АІ-92 або краще

:

: 2156 мм
: 813 мм
: 1112 мм
: 1453 мм
: 157 мм

: 110/70-R17, безкамерна
: 150/60-R17, безкамерна

: 

: 

2.04 кгс/см2 (29 PSI)
2.25 кгс/см2 (32 PSI)
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Ємність баку палива 
Повна
Резерв
Тип палива

Розміри
Довжина
Ширина 
Висота
Колесна база 
Кліренс
Шини
Передня 
Задня
Тиск у шинах
Передня 
Задня (без пасаж.) 
Задня (з пасаж.) : 2.25 кгс/см2 (32 PSI)
Передні & Задні гальма : ABS

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Електрична система 
Передня фара 
Габаритна лампа 
Задня фара
Лампи поворотів 
Інд. нейтральної 
передачі 
Інд. дальнього світла 
Інд. поворотів 

Спідометр 
Інд. палива 
Інд. низького тиску 
мастила
Інд. помилки 
Інд. температури 
охолоджувальної рідини 

Інд. низького заряду 
акумулятора
Логотип Bajaj 

:   12 В постійного струму
: LED
: LED
:  LED
:   LED (4шт. помаранчеві)
:   LED, зелений

:   LED, синій
:   LED, зелений
:   LCD, синій
:   LCD маркер
:   LED, червоний

:   LED, жовтий
:   LED, червоний

:   LED, червоний

:   LED, синій

Інд. бокової підніжки     :   LED, червоний

Інд. ABS :   LED, жовтий
Лампа заднього номеру :   LED

Сигнал 
Акумулятор 

:  12В
:  12В 8Аг VRLA

Споряджена маса : 182 кг. (з ABS) 

Повна маса                    : 332 кг. (з ABS)

ПР
ИМ

ІТ
КА • Усі розміри вказані для спорядженої маси траспортного засобу.

• Наведена інформація може бути змінена без надання 
повідомлення.
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Інд. макс. обертів
двигуна 
Інд. необхідності 
проведення  сервісу

:   LED, жовтий 

:   LCD



Номер двигуна та рами використовуються для реєстрації транспортного засобу. 
Це унікальні коди, які дозволяють відрізнити ваш мотоцикл від інших транспортних засобів однієї 
марки та моделі.

На планці кріплення сидіння 
(Цифри та літери - 17 знаків)

РОЗТАШУВАННЯ 
НОМЕРА РАМИ

На лівій стороні картера біля важіля 
перемикання передач 
(Цифри та літери - 11 знаків)

РОЗТАШУВАННЯ 
НОМЕРА ДВИГУНА

ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ДАНІ

3



РОЗТАШУВАННЯ ЧАСТИН

4

Ручка
переднього гальма

Задній 
номер

Задній 
гальмівний диск

Отвір
перевірки 
рівня мастила

Педаль заднього
 гальма 

Отвір перевірки рівня 
охолоджувальної  рідини Передній гальмівний диск

Передня вилка

Передня LED 
фара

Спідометр
Поручні Сидіння

пасажира
Додатковий 

екран

Сидіння водія



ЗАМОК  ЗАПАЛЮВАННЯ 
ТА БЛОКУВАННЯ

Замок запалювання та блокування 
Має три позиції.

LOCK: Кермо заблоковано. 
Запалювання  ВИМКНЕНО.

OFF: Кермо розблоковано. 
Запалювання ВИМКНЕНО.

ON: Кермо розблоковано. 
Запалювання ВКЛЮЧЕНО.

Щоб заблокувати, поверніть кермо вліво та 
натисніть і поверніть ключ у позицію 
“LOCK”. Вийміть ключ. 
Блокування керма можливе тільки в 
лівій позиції керма. 

ЩОБ ЗАБЛОКУВАТИ КЕРМО

Вставте ключ, натисніть та поверніть у 
положення “OFF” або “ON”.

ЩОБ РОЗБЛОКУВАТИ КЕРМО 

Ключ використовується для замка 
запалювання, кришки паливного бака та 
зняття сидіння пасажира. 

КЛЮЧ
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•

•

Щоб відкрити кришку паливного баку 
відкиньте верхній захист замка, вставте 
ключ, поверніть його у напрямку 
годинникової стрілкі та підійміть кришку.
Щоб закрити кришку вставте ключ, 
поверніть його у напрямку годинникової 
стрілки та натисніть на кришку.  Ви маєте 
почути звук замикання замка.

КРИШКА ПАЛИВНОГО БАКУ

Не використовуйте металевих брелоків для 
ключей, щоб не пошкодити лак та фарбу 
на поверхні баку

ВАЖЛИВО

КРИШКА ПАЛИВНОГО БАКУ ТА 
ДОДАТКОВИЙ ЕКРАН

Спідометр працюватиме, якщо ключ 
знаходиться у положенні ‘ON’.

1. Індикатор помилки(     ): активується у разі наявності 
несправності або помилок у роботі системи вприску палива

2. Інд. заряду акумулятора: повідомляє про низький стан заряду.
3. Логотип Bajaj : завжди включений.  
4.

5.

6.

7.
6

Інд. дальнього світла: активується якщо передня фара працює та 
селектор дальнього світла включено
Інд. системи ABS    ABS   активується після запалювання та 
вимикається коли швідкість сягає більш ніж 10 км/г. Якщо не 
вимикається під час руху - це повідомляє, що у роботі системи 
ABS є помилка або несправність.
Інд. температури охолоджувальної рідини (     ) активується якщо 
температура рідини стає більш ніж 1100 Ц.
Інд. бокової підніжки активується якщо підніжка відкинута та 
ключ у положенні ‘ON’



СПІДОМЕТР БУДЕ ПРАЦЮВАТИ ЗА 
УМОВИ ЗНАХОДЖЕННЯ КЛЮЧА В 
ПОЛОЖЕННІ ‘ON’.
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2.

3.

Шкала обертів: вказує на поточні оберти двигуна. 
Інд. необхідності сервісу (   ): активується після 
певного пробігу та вказує на необхідність 
проведення чергового сервісного обслуговування. 
Вмикається на: 1) 450км, 2) 4450км, 3) 9450км, 
4) 14450км і далі кожні 5000км. Вимикається 
спеціалістами офіційної станції технічного 
обслуговування, тільки після проведення сервісу. 
Одометр: вказує загальний пробіг транспортного 
засобу. Не може бути скинутий до первинного 
стану.
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ДЕТАЛЬНО ПРО 
СПІДОМЕТР



Після встановлення ключа у положення ‘ON’ наступні індикатори активуються до початку роботи двигуна:
Інд. температури охолоджуючої рідини | Інд. низького заряду акумулятора | Інд. низького тиску мастила | Інд. помилок

4. Лічильник пробігу: Trip 1 та Trip 2 вказують на 
пробіг з моменту останнього скидання на нуль. 
Автоматично скидається при досягненні 999,9км та 
продовжує підсумовувати пробіг.

5. Кнопка MODE: вибирає режими при встановленні 
та налаштуванні Trip1, Trip2, ODO, Clock & Service.

6. Інд. нейтральної передачі: активується якщо 
обрано нейтральну передачу.

7. Інд. низького тиску мастила (    ) активується 
якщо тиск мастила у двигуні менш за потрібний.

8. Інд. поворотів (ЛВ & ПР): активується якщо кнопка 
поворотів у положенні ліворуч або праворуч; 
лампа поворотів блимає.

9. Годинник: вказує поточний час ГГ : ХХ (AM/PM)  

10. Інд. рівня палива: вказує приблизну кількість 
палива в баку.

11. Інд. низького рівня палива: блимає при низькому 
залишку палива в баку (1 риска чи менше)

12. Спідометр: вказує швідкість транспортного засобу у 
кілометрах за годину.

13. Кнопка SET: використовується для встановлення 
Clock & Service.

14. Блінкер макс. обертів: постійно блимає якщо оберти 
двигуна більш ніж 9,000. 
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ІН
СТ

РУ
КЦ

ІЇ Якщо інд. помилки, ABS, охолоджувальної 
рідини, акумулятору чи низького тиску мастила 
залишаються постійно активовані, ми радимо 
відвідати офіційний сервісний центр Bajaj для 
подальшої діагностики та ремонту.

Завжди витримуйте безпечну дистанцію між вами та 
об'єктами попереду. Знижуйте швидкість за поганих умов. 
Гальмівний шлях на транспорті з системою ABS може бути 
довшим за несприятлевих умов дорожнього покриття.

У разі гальмування переднім або заднім колесом в умовах 
дорожнього покриття, що веде до їх блокування, призведе 
до відчуття пульсації на важілі переднього гальма та 
педалі заднього гальма.  Це абсолютно нормально і 
вказує, що система ABS діє. 

ДВОКАНАЛЬНА 
СИСТЕМА ABS

Радимо використовувати передні та задні 
гальма одночасно. 
Завжди знижуйте швідкість під час маневрів. Система 
ABS не може запобігти аварії, що може статися з 
причин вибору надлишкової швидкості.
Якщо індикатор ABS залишається активованим під час 
руху - система ABS може бути несправна, але загальна 
гальмівна система буде працювати.

9



Set

1.

Натисніть кнопку 
mode менш ніж на 2 
сек.

Натисніть 
кнопку set більш 
ніж 5 сек.

Вибір між ‘ODO/
TRIP1/TRIP2’ 

Вибраний ‘TRIP1/TRIP2’ 
буде скинуто. 
Інший TRIP буде 
працювати далі.

2.

НАЛАШТУВАННЯ СПІДОМЕТРА

Інд. необхідності 
проведення сервісу

TRIP 1 / TRIP 2
Mode

• Користуйтесь кнопками Mode & Set push для 
вибору і скидання ‘ODO/TRIP1/TRIP2’. 

Скидання TRIP (лічильники пробігу)

10

Скидання інд. необхідності проведення 
сервісу(   )

Цей індикатор активується після певного 
пробігу:

2:   4450км 
4:   14450км

1:   450км 
3:   9450км
та далі, кожні 5,000км

Зверніться до офіційоного сервісу BAJAJ 
для скидання індикатора необхідності 
проведення сервісу.ПР

ИМ
ІТ

КА



Годинник SetMode

 у • Годинник вказує час 
форматі ГГ : ХХ 

• Формат 12 годин. 
• Спочатку ‘:’ буде блимати
• Встановлення годинника 

можливе тільки у режимі 
TRIP 1. 

СКИДАННЯ ГОДИННИКА

Авто-вихід з налаштувань годинника без 
збереження налаштувань. Якщо двигун заведено 
або мотоцикл починає рух -  авто-вихід з 
налаштувань годинника без збереження 
налаштувань. 

Натисніть кнопку 
set менш ніж 1 сек. 

Налаштування часу збережено. 
Цифри перестають блимати та ‘:’ 
починає блимати 

Натисніть кнопку mode  
менш ніж 2 сек.

Натисніть обидві кнопки mode & 
set одночасно більш ніж 2 сек.

Натисніть кнопку mode 
менш ніж 1 сек. 

Натисніть обидві кнопки mode & 
set одночасно більш ніж 2 сек.

Якщо обрано режим 
налаштування годинника та 
немає подальших дій протягом 
більш ніж 5 сек. 

Режим TRIP1 обрано 

‘:’ перестає блимати. 
Цифри починають блимати 

Години почнуть зростати.

Хвилини почнуть зростати.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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A. ПЕРЕМИКАЧ СВІТЛА
Має 2 позиції.

Режим габаритів

Режим ближнього
світла фари

AB C

12

B. Кнопка Стартеру

Кнопка стартеру заводить двигун. Радимо заводити 
двигун при обраній нейтральній передачі.
Якщо обрано іншу передачу - завести двигун можливо 
якщо стиснути важіль зчеплення.

C. Кнопка аварійної зупинки двигуна Ця 
кнопка зупиняє двигун та унеможливлює його подальший 
запуск (доки знаходиться у положенні OFF).  

OFF Двигун вимкнено

ON Двигун включено

ПРАВА
РУЧКА (ПР)



абоабо

Передні габарити
Задня фара
Задня освітлення номеру
Освітлення органів керування
Спідометр та дод. екран

Передня фара у 
режимі ближнього 
+ дальнього світла

Будь яке положення

ВКЛ (        ) ВИМК

Будь який режим

Будь який режим

Ближнє 
світло    

Дальнє
світло        

Передні габарити
Задня фара
Задня освітлення номеру
Освітлення органів керування
Спідометр та дод. екран
Передня фара/дальнє світло

Передня фара у
режимі ближнього
світла

Заведений вправо
(габарити)

Передні габарити
Задня фара
Задня освітлення номеру
Освітлення органів керування
Спідометр та дод. екран
Передня фара/ближнє світло
Передні габарити
Задня фара
Задня освітлення номеру
Освітлення органів керування
Спідометр та дод. екран
Передня фара/ближнє
+дальнє світло

Передня фара у
режимі дальнього
світла 

Не діє

вліво
(ближнє
світло)

або

Якщо натиснути
перемикач PASS

Наступне освітлення 

буде працювати 
Low/Hi 

перемикач (ближн/дальн)Положення ключа Двигун Перемикач світла

УПРАВЛІННЯ ФАРОЮ ТА 
СВІТЛОМ

13

• Передня фара автоматично вмикається після запуску двигуна. Це значно покращує вашу помітність на дорозі для інших 
учасників дорожнього руху.

• Доки перемикач світла залишається в положенні ближнього світла, ви можете перемикатись між дальнім та ближнім 
світлом за допомогою спеціального перемикача.  ПР

ИМ
ІТ

КА



ЛІВА РУЧКА (ЛВ)
ПЕРЕМИКАЧІ НА ЛІВІЙ РУЧЦІ

Якщо фара в положенні ON, цей перемикач вмикає 
ближнє чи дальнє світло. Якщо обрано дальнє світло, 
індикатор дальнього світла активізується на спідометрі.

    : Дальнє світло          : Ближнє світло 

D. ПЕРЕМИКАЧ ДАЛЬН./БЛИЖН. СВІТЛА

Якщо перемикач знаходиться у лівому (   ) чи в правому (   ) 
положенні, відповідні індикатори почнуть блимати.
Щоб вимкнути блимання натисніть та відпустіть перемикач

E. ПЕРЕМИКАЧ ПОВОРОТІВ

F

E

Натисніть щоб задіяти дальнє світло. Це 
використовується щоб подати сигнал 
зустрічному транспорту під час обгонів.

F. КНОПКА СИГНАЛУ
(    ) Натисніть кнопку щоб подати сигнал.

G. КНОПКА PASS (обгін)

14
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• Інструмент розташований під сидінням 
пасажира.

• Інструмент фіксується за  допомогою 
гумової стрічки  

ЗНЯТТЯ СИДІНЬ ВОДІЯ ТА 
ПАСАЖИРА

ЗНЯТТЯ СИДІННЯ ПАСАЖИРА
• Вставте ключ до замку (A)
• Поверніть ключ за годинниковою стрілкою
• Підійміть задню частину сидіння
• Потягніть сидіння назад
• Зніміть сидіння  

ЗНЯТТЯ СИДІННЯ ВОДІЯ
• Зніміть сидіння пасажира
• Відверніть болти сидіння водія (B)
• Потягніть задню частину сидіння назад 
• Зніміть сидіння 

ІНСТРУМЕНТ

• Аптечка повинна бути розташована на 
лівій зворотній стороні сидіння 
пасажира

АПТЕЧКА

15

ІнструментМедична аптечка

B

B

A



ВСТАНОВЛЕННЯ СИДІННЯ ВОДІЯ
• Поєднайте кронштейн кріплення сидіння (A) з 

отвором (B), переконайтесь у наявності 
гумового демпферу у центрі сидіння

• Подайте сидіння вперед, до паливного баку
• Поєднайте отвори кріплення сидіння (C) з 

отворами на рамі (D)
• Затягніть болти (E)  

ВСТАНОВЛЕННЯ СИДІНЬ 
ВОДІЯ ТА ПАСАЖИРА 
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A

B D

C

E

G

G

F

H

F

I

ВСТАНОВЛЕННЯ СИДІННЯ ПАСАЖИРА
• Переконайтесь, що сидіння водія встановлено
• Переконайтесь, що інструмент закріплено
• Встановіть сидіння на місце:
• Поєднайте кронштейни сидіння (F) з гачками (G)
• Вставте гачок сидіння (H) до замку (I)
• Натисніть зверху на задню частину сидіння  



ЩОДЕННИЙ ОГЛЯД

!

• Тросик газу повинен мати 2 ~ 3мм вільного ходу.
Рух тросика має бути гладким та без перешкод.

• Рівень гальмівної рідини має бути вище позначки
MIN на відповідному резервуарі.

• Провисання привідного ланцюга має бути 20~30мм.
Ланцюг має бути гарно змащеним.

• Переконайтесь, що світло та сигнал працюють.
•

•

Вільний хід важіля зчеплення повинен бути від 2 
до 3мм.

Рівень охолоджувальної рідини має бути між 
нижньою та верхньою відмітками відповідного 
резервуару при рівному горизонтальному та 
вертикальному положенні мотоцикла.

• Рух керма має бути гладким та без перешкод.
• Підніжка має вільно повертатися на своє місце у 

складеному стані.
• Тиск у шинах має бути встановлений, як вказує 

інструкція. Шини повинні мати достатній залишок 
протектору та не мати тріщин або проколів.

• Дзеркала заднього виду мають бути правильно 
налаштовані водієм транспортого засобу. 

ВАЖЛИВО: нехтування щоденним оглядом 
може призвести до фатальних наслідків

• Має бути достатньо пального для вашої мандрівки. 
Не має бути витіку пального з паливних ліній.

• Рівень мастила має бути між нижньою та верхньою 
відмітками при рівному горизонтальному та 
вертикальному положенні мотоцикла. 
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Перед тим, як сідати за кермо мотоцикла, ретельно 
обстежуйте його вузли та елементи управління. 
Якщо ви помітили будь-яку проблему чи відмінність 
від звичайного стану - зверніться до інструкції та/або 
до офіційного сервісу, щоб переконатися у безпеці 
подальшого керування транспортним засобом.



ЯК КЕРУВАТИ
МОТОЦИКЛОМ

1. ЗАПУСК ДВИГУНА
• Поверніть ключ у позицію
• Встановіть кнопку вимикання двигуна в позицію
• Переконайтесь, що обрана нейтральна передача, або 

витисніть зчеплення.
• Натисніть кнопку стартеру, не додаючи газу
• Відпустіть кнопку відразу, як двигун почне працювати   

Зачекайте 15 сек. між спробами запуску двигуна. Це 
допоможе акумулятору відновити свої властивості

Ваш мотоцикл має датчик зчеплення. Він унеможливлює запуск 
двигуна у разі положення коробки передач на будь-якій передачі, 
окрім нейтральної. Але двигун можливо запустити на передачі, 
якщо витиснути зчеплення. ПР

ИМ
ІТ

КА
 

Якщо акумулятор розряджений, 
можливо запустити двигун, штовхаючи 
мотоциклПР

ИМ
ІТ

КА
 

ВАЖЛИВО: не натискайте кнопку стартера більш ніж на 5 сек., 
це може привести до швидкого розряду акумулятора!

1
N
2

3
4
5
6

Перемикання передач
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Важіль
перемикання
передач 

2. ПЕРЕМИКАННЯ ПЕРЕДАЧ
• Закрийте газ та витисніть зчеплення
• Змініть передачу 
• Одночасно та повільно додавайте газ та 

відпускайте важіль зчеплення

3. ПОЧАТОК РУХУ
• Переконайтесь, що бокова підніжка складена
• Витисніть зчеплення
• Оберіть 1шу передачу 
• Одночасно та повільно додавайте газ та  

відпускайте важіль зчеплення
• Коли відчуєте, що зчеплення починає діяти - 

додайте трошки більше газу, щоб запобігти 
зупинці двигуна  



4. Гальмування
• Повністю закрийте газ, залишаючи двигун

так коробку у зчепленні (окрім необхідності
перемикання передач), що допоможе
гальмуванню за рахунок двигуна

• Скидайте передачі по одній за раз та щоб
опинитися на нейтральній передачі при
повній зупинці

• У продовж гальмування завжди
використовуйте обидва гальма

Правильна обкатка забезпечує довготривале та 
гарне функціонування транспортного засобу 
• Перші 2,000км не перевищуйте швідкість,

зазначену у наступній таблиці:

5. Зупинка
• Повністю закрийте газ
• Виставте нейтральну передачу
• Повністю зупиніться
• Поверніть ключ у положення

OFF

6. Обкатка

!

ВАЖЛИВО: завжди скидайте передачі на 
швидкості, зазначенній в таблиці. Занадто 
висока швідкість при скиданні може 
привести до підвищених обертів двигуна та 
виходу двигуна з лад чи до пробуксовки 
заднього колеса

Рекомендована швідкість 
скидання передач

t

з 5 на 4 передачу 
з 6 на 5 передачу

з 4 на 3 передачу 
з 3 на 2 передачу 
з 2 на 1 передачу 

62 км/г
68 км/г

46 км/г
38 км/г
27 км/г

19



• Завжди утримуйте швідкість у лімітах, 
зазначених в таблиці

• Не перевантажуйте двигун
• Не вирушайте відразу після запуску двигуна 

Зачекайте 1 хв., щоб мастило встигло 
розповсюдитися у двигуні   

КМ/передача   1   2   3  4   5   6
0 - 1000 13 24 37 50 56 73

1000 - 2000 20 32 42 56 62 85

7. Паркування
• Цей мотоцикл не має центральної підніжки
• Встановіть мотоцикл на рівній поверхні та 

відкиньте бокову підніжку
• Заблокуйте кермо у лівій позиції   

ВАЖЛИВО !

1. Не паркуйтеся на нерівній поверхні, щоб 
мотоцикл не перекинувся

2. Завжди прибирайте бокову підніжку перед 
початком руху  

Двигун буде зупинено у разі спроби 
рухатися з відкинутою підніжкою

3. Якщо температура охолоджувальної рідини сягне
110ОЦ, інд. температури (              ) активізується, що
вказує на перегрів двигуна. Якщо 
продовжувати шлях за таких обставин - 
температура може сягнути 115ОЦ та блок 
керування двигуном встановить 
максимальні оберти на рівні 4,500

4. Завжди майте більш ніж 3 літри палива в баці, 
щоб забезпечити стабільну роботу паливного 
насосу

5. Завжди використовуйте паливо типу АІ-92 чи 
вище

6. Цей мотоцикл має новий тип зчеплення ‘A & S 
clutch’ (допомога & прослизання). Це забезпечує 
м'яке перемикання передач та легкий хід важіля 
зчеплення. Ви можете відчувати легку вибрацію 
на важілі зчеплення - це вказує на нормальну 
роботу зчеплення типу ‘A & S clutch’

7. Максимальна потужність головного світла 
становить 20Ватт. Постійно влючена фара не 
пошкоджує та практично не розряджає 
акумулятор 
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КОРИСНІ НАВИЧКИ КЕРУВАННЯ

• Зупиняйте двигун якщо ви зупинились довш ніж 
на 2 хвилини

• Повністю витискайте зчеплення для перемикання 
передач

• Завжди тримайте акумулятор повністю 
зарядженим 

Найкращій метод визначити витрату палива: 
повний бак до повного використання палива

• Залийте повний бак палива
• Подолайте шлях приблизно 100км
• Залийте паливо до повного баку знову (на тієї 

ж АЗС, за допомогою того ж пістолету)
• Поділіть пройдений шлях на кількість залитого 

палива 

Як перевірити витрату 
палива

• Завжди використовуйте паливо типу АІ-92 або 
краще. Купуйте паливо на перевірених АЗС 

• Майте більш ніж 3 літри палива в баці щоб 
забезпечити стабільну роботу паливного насосу

• Завжди забезпечуйте необхідний тиск у шинах
• Завжди перевіряйте щоб рівень мастила та 

охолоджувальної рідини був між помітками MIN 
& MAX при рівному положенні мотоцикла у гор. 
та верт. площині

• Водіть плавно та безпечно на оптимальній 
швидкості від 40 до 50 км/г

• Уникайте різкого гальмування
• Завжди гальмуйте за допомогою обох гальм
• Розсудливо перемикайте передачі, виходячі з 

обставин швідкості та навантаження
• Не перевантажуйте мотоцикл
• Розсудливо користуйтесь ручкою газу   
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Безпечне керування 

• Завжди вдягайте захисний шолом при керуванні. 
Шолом має відповідати певним стандартам.

• Ретельно перегляньте цю інструкцію та 
дотримуйтесь її пунктів та порад. 

•

•

Не використовуйте зайвих аксесуарів щоб не
завдати шкоди собі та пасажиру.

Завжди дотримуйтесь правил дорожнього руху.

• Дотримуйтесь інструкцій щодо початку руху, 
кермування та гальмування.

• Завжди використовуйте обидва гальма. 
Гальмування одним колесом може привести до 
втрати контролю над мотоциклом. 

•

•

Уникання зайвої швидкості набирання обертів та 
різкого гальмування важливе не тільки для 
безпеки, але для довгострокової нормальної 
роботи транспортного засобу.

Кермуйте повільніше під час дощу. Мокре 
покриття завжди більш склизьке.

Безпечне керування 
та умови дощу

Догляд у дощовий період 
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• Кермуйте обережно. Виїжджайте раніше, щоб не 
поспішати.

• Завжди майте при собі реєстраційні документи на 
мотоцикл, права водія та документи страхування.

• Уникайте їзди по піску або камінню. Таке покриття 
може призвести до падіння.

• Переконайтесь, що ваш одяг не може потрапити до 
колеса.

• Завжди концентруйтесь на безпечному кермуванні.  

• У разі дуже вологого часу та/або регіону, радимо 
використовувати спеціальні засоби захисту вузлів 
мотоциклу від корозії.

• Мотоцикл треба протирати м'якою чистою та вологою 
ганчіркою, щоб не подряпати захисний лак та фарбу.

• Вичищайте та змащуйте усі важливі елементи як 
зазначено у розділі періодичного обслуговування.

• Не наводьте прямий потужний струмінь води на 
фарбовані поверхні та електричні деталі.

• Не перешкоджайте охолодженню двигуна, 
встановлюючи додатковий захист від пилу чи бруду 
попереду. 



Кількість мастила
• Кількість після сервісу: 1500 мл.
• Кількість після відкриття картера: 1800 мл. 

Завжди використовуйте тільки даний тип мастила
Рекомендований тип мастила:

 Модель

   SAE 10W50 API
   ‘SL’ або JASO ‘MA2’

Рекомендоване
мастило ТИП

Dominar 
400 10W50 

• Періодичність заміни мастила 
двигуна:
1-ший сервіс та кожні 5,000км.

• Періодичність додавання мастила: 
кожні 2,500км.
ВАЖЛИВО:
Дуже важливо використовувати тільки 
зазначений тип мастила та дотримуватись 
періодичності його заміни, щоб гарантувати 
довготривале та нормальне функціонування 
усіх критичних вузлів двигуна.  

!

для довготривалого та нормального 
функціонування двигуна.
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Моторне мастило    

A: кришка заливання мастила

A

D

C

B : отвір перевірки рівня мастила

B

Перевірка рівня

• Перевіряйте рівень мастила у двигуні кожен день. 
Розташуйте мотоцикл на рівній поверхні.

• Перевірте рівень мастила у двигуні крізь отвір ‘B’.
• Завжди тримайте рівень між позначками 'C' та 'D'. Якщо 

потрібно, додавайте мастило тільки відповідного типу. 
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• У разі пошкодження шини зверніться до шиномонтажу.
• Ремонт шин допускається тільки за методом гумового джгута чи 

вставки.
• Уникайте ремонту шин за методом використання гумової латки. 

Пошкодження шини

Безкамерні шини знаходяться у постійному контакті з диском 
колеса та таким чином утримують свою герметичність. В 
жодному разі не пошкоджуйте бокові стінки шини при знятті/
встановленні шини на диск.

ВАЖЛИВО

Тиск у шинах

Dominar 400
Передня
Задня (тільки водій) 
Задня (+пасажир)  

29 PSI
32 PSI
32 PSI24

Тиск у шинах завжди має бути як наведено у таблиці. 
Це гарантує довгострокову експлутацію та низький 
рівень витрати палива.

Безкамерні 
шини та тиск

Головна перевага безкамерних шин в тому, 
що у разі пошкодження, витік повітря буде 
повільним, та у вас буде час дістатися 
найближчого шиномонтажу

У разі оснащення мотоцикла орігінальними 
шинами. Обрані шини відповідають усім стандартам 
та регулюванням, існуючим на ринку Індії.

Безкамерні шини



• Не потребує обслуговування
• Уповільнений саморозряд. Безпечний.
• Не має отвору вентиляції. Не має витіку рідини.  

! ВАЖЛИВО
Не рушайте, якщо акумулятор від'єднано. Це може 
призвести до пошкодження електричного 
устаткування.

• Якщо інд. низького заряду акумулятора 
з'явився на додатковому екрані - радимо 
негайно звернутися до офіційного сервісу, щоб 
поповнити заряд.  

• Встановлюйте ключ у положення ‘Off’ якщо двигун не 
працює. Перевіряйте та заряджайте акумулятор при 
кожному періодичному обслуговуванні. 

• Не натискайте кнопку стартера більш ніж на 5 сек. 
Зачекайте близько 15-20 сек. перед наступною спробою.

• Не додавайте зайвих електричних аксесуарів (пульт 
дистанційного управління, великий сигнал та інше) - 
це може зменшити строк служби акумулятора чи 
пошкодити блок управління двигуном.

• Відключайте акумулятор у разі зберігання мотоцикла 
більш ніж 2 тижні. Це допоможе запобігти 
саморозряду. 

Догляд за акумулятором

• Дотримуйтесь правил утилізації акумулятора при 
його заміні.

• Краще передати старий акумулятор до офіційного 
сервісу для подальшої утилізації.  
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• Акумулятор розташований під сидінням водія 

Властивості акумулятора

12В - 8Аг VRLA

Акумулятор



Розширювальний бачок 
охолоджувальної рідини

Радіатор

Вентилятор

A

• Охолоджувальна рідина потрібна для нормальної 
роботи двигуна.

• Двигун має спеціальний насос який потрібен для 
циркуляції охолоджувальної рідини.

• Тиск у системі охолодження регулюється за 
допомогою клапана в кришці радіатора (A).

• Розширення рідини за рахунок підвищення 
температури спрямовує надлишок рідини до 
розширювального бачка.

• Якщо температура рідини знижується, необхідна 
кількість рідини всмоктується назад до системи 
охолодження.

• Вентилятор допомагає охолоджуванню рідині яка 
циркулює крізь решітку радіатора.   

Охолодження двигуна

ПР
ИМ

ІТ
КА

!

Вентилятор починає працювати при 
температурі 95,3О Ц та зупиняється при 
температурі 90О Ц. Це сигналізує про 
нормальну роботу системи охолодження.

ВАЖЛИВО: 
Упродовж роботи двигуна охолоджувальна 
рідина сильно нагрівається. Якщо рідина 
потрапила на шкіру - негайно змийте ії 
теплою водою. Не знімайте кришку, трубки 
чи інші елементи системи доки двигун ще 
гарячий. Зачекайте доки він повністю 
охолоне. 
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Охолоджувальна
рідина

• За допомогою бокової підніжки виставте мотоцикл на 
рівній поверхні. Щоб зняти кришку бачка, потрібно 
викрутити два гвинта. 

• Завжди перевіряйте рівень рідини тільки на 
холодному двигуні.

• Переконайтесь, що рівень рідини між позначками Min 
& Max.

• Додавайте рідину тільки через кришку бачка (A).
• Завжди використовуйте тільки наведений тип рідини.
• Використовуйте рукавички з нітрілакрільного каучука 

під час роботи з рідиною охолодження.
• Ніколи не додавайте рідину через кришку радіатора. 

Додавання рідини

ВАЖЛИВО: 
Рідина отруйна та може завдати шкоди вашому 
здоров'ю.
Уникайте контакту очей, шкіри та одягу з рідиною. 
Якщо рідина потрапить в очі - негайно промийте 
водою та зверніться до лікаря. При потраплянні на 
шкіру - негайно змийте водою з милом та 
проконсультуйтеся з лікарем. 
Зберігайте рідину як надалі від дітей. 

!

Антіфріз (готова суміш)  50:50
(Рекомандовано - Motul: Moto cool expert, Castrol: 
Radicool 
Повна кількість: 1000мл. 
(750~780мл у радіаторі & 
220~230мл у розширювальному бачку).

Специфікації охолоджувальної рідини

Отвір перевірки
рівня рідини

Кришка
розширювального бачка (A)
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A C

0.8 to 
0.9 mm

Періодичне 
обслуговування

Свічки запалювання
• Виймайте свічки за допомогою спеціального ключа.
• Чистіть свічки кожні 20,000км.
• Якщо потрібно, регулюйте проміжок вигинанням 
зовнішнього електрода. 

Проміжок: від 0,8 до 0,9мм.

Свічки 

(2 шт.)

(1 шт.)

: CHAMPION  (PRG6HCC)

     (ліва ‘A’ + права ‘B’)
: CHAMPION  (RER6YCA)

(центральна ‘C’)28

• Завжди преревіряйте провисання ланцюга.
• Провисання має бути 20 ~ 30мм.
• Помітки з обох сторін системи натягу 

ланцюга мають знаходитись на однакових 
позиціях відносно поміток на маятнику.  

Момент затягування гайки вісі заднього 
колеса повинен бути 10кг.м (98.1нм).

Провисання ланцюга



• Виставте мотоцикл вертикально на рівній
поверхні. Витріть ланцюг за допомогою тканини
без ворсу (відвідайте офіційний сервіс якщо
ланцюг дуже брудний).

• Струсніть банку зі спреєм доки не почуєте
постійний звук переміщення металевого шару.

• Тримайте спрей 5~10см від задньої зірки та
ланцюга.

• Крутіть колесо (просувайте мотоцикл на себе) та
наносьте спрей на центральну частину ланцюга
по всій довжині.

Як змащувати ланцюг

• Сальники ланцюга потрібно змащувати кожні 
500км.

• Використовуйте спеціальні спреї для 
чищення та змащування сальникового 
ланцюга.

Дотримуйтесь періодичності чищення та 
змащування ланцюга як зазначено в розділі 
періодичного обслуговування

Чищення ланцюга
Сальниковий ланцюг, тип O-ring
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Конденсат у фарі є природним явищем. 

Догляд за фарою
Якщо конденсат не зникає, радимо відвідати офіційний 
сервісний центр Bajaj для усунення проблеми.

ПР
ИМ

ІТ
КА

 

Конденсат виникає завдяки проникненню вологого 
повітря до внутрішньої частини фари через вентиляційні 
отвори при перепадах температур. На внутрішній 
поверхні фари може утворитися тонкий шар туману. Цей 
туман розсіється та витягнеться через вентиляційні 
отвори при нормальній роботі фари. 
Конденсат може утворюватись коли йде дощ або після 
мийки. 
Позбавитись конденсату можливо включивши дальнє 
світло та рухаючись на швидкості 30 - 40км/г впродовж 
15 хвилин.
Час, потрібний на повне усунення конденсату, буде 
залежати від вологості повітря.
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Гальмівна 
рідина/ 
Догляд за 
фарою

Рівень гальмівної рідини
• Резервуар рідини переднього гальма знаходиться 

на правій частині керма.
• Резервуар рідини заднього гальма знаходиться 

позаду кронштейну кріплення сидіння пасажира.
• Щоб перевірити рівень гальмівної рідини виставте 

мотоцикл вертикально на рівній поверхні. Кермо 
повинно бути виставлено рівно вперед.

• Рівень рідини завжди має бути вище позначки 
‘MIN’.

• Використовуйте лище гальмівну рідину DOT-4 у разі 
потреби додавання. 

Резервуар рідини переднього гальма Резервуар рідини заднього гальма
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Періодичне обслуговування 
та змащування

R  

R  

R  

R  

R  

R  

R  

R  

Примітки
1 2 3Сервіс

№ Дія
500
~

750
Пробіг, км

Кожні 5,000км після 
попереднього сервісу9500

~
10000

4500
~

5000

ПЕРІОДИЧНІСТЬ

Не дозволяйте воді потрапити до 
паливного баку, глушника та 
елекричних вузлів. Використовуйте 
засіб для мийки без каустичної соди.

SAE 10W50 API ‘SL’ або JASO‘MA2’

Сітчатий фільтр треба чистити разом 
з заміною мастила

огляд та регулювання на 
20,000км. Заміна на 40,000км

Заміна кожні 20,000км. Не потребує 
чищення.

Заміна кожні 20,000км.

Заміна, якщо потрібно

Повна мийка та сушка       

C,R 

CL CL CL CL CL

CL, C,A
CL, 
C,A

R R

R R

C,R C,R 

2. Моторне мастило

3. Фільтр моторного мастила

4.
Сітчатий фільтр моторного мастила та
випускний фільтр

5. Свічки

6. Повітряний фільтр

7. Паливний фільтр тонкої очистки 

8. Паливопровід

1.

R  R  R  



R  

Примітки
1 2 3Сервіс

№ ДІЯ 500
~

750
Пробіг, км

Кожні 5,000км після 
попереднього сервісу9500

~
10000

4500
~

5000

ПЕРІОДИЧНІСТЬ

Проміжок клапанів

C,L,A 10. Чистка та змащування сальникового
ланцюга

Дренажний патрубок повітряного фільтра

Дренажний отвір глушника  

Чистка вихлопної труби

Шарнирна вісь гальмівної педалі

Контроль стану гальмівних колодок по 
індикатору

9. C, A
Перевірка/регулювання 
кожні 20,000км.

Володар має змащувати кожні 
500км.

Чистка кожні 10,000км.

Чистити за 
допомогою щітки

Змащувати рекомендованим 
мастилом

Заміна гальмівних колодок 
кожні 15,000 Kms.

Використовуйте гальмівну 
рідину DOT4

C, A

C,L,A C,L,A C,L,A C,L,A C,L,A C,L,A C,L,A 

Рівень гальмівної рідини. Додавання/
заміна

Дискові гальма: перевірка дієздатності, 
витіку, інше

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

CL CL CL CL 

CL 

CL 

CL 

CL 

CL 

CL 

CL 

CL 

CL 

CL 

CL 

CL 

CL 

CL 

C,L,R C C,L,R C,L,R C,L,R C,L,R C,L,R C,L,R 

C,R C,R C,R C,R C,R C,R 

C,A,R C,A 

C C C C C C C C 

R  R  

Періодичне обслуговування 
та змащування
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Примітки
 1 2 3Сервіс

№ ДІЯ
500
~

750
Пробіг, км

Кожні 5,000км після 
попереднього сервісу 9500

~
10000

4500
~

5000

ПЕРІОДИЧНІСТЬ

C,A,T 19.

18. C, A C, A

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

C,CL 

C,CL
L,R  

C,CL C,CL C,CL C,CL C,CL C,CL C,CL 

C,A C,A C,A C,A C,A C,A C,A C,A 

Використовуйте WD40

Перевірка & заміна якщо 
пошкоджено. Використовуйте HP 
Lithon RR3 для змащування.

C, A C, A C, A C, A C, A C, A

Змащувати рекомендованим мастилом.

Змащувати рекомендованим мастилом.

Використовуйте 
рекомендовану рідину.

C,A,T C,A,T C,A,T C,A,T C,A,T C,A,T C,A,T 

C, A C, AC, A C, A C, A C, A C, A C, A

CL,L CL,L CL,L CL,L 

CT CT CT CT CT CT CT CT 

L LLLLLLL

Вільний хід усіх тросів

Перевірка укладання усіх кабелів та клем 
акумулятора. Перевірка хомутів та 
фіксаторів

Перевірка люфта керма

Чистка контактів замка запалювання та 
ручок управління.

Підшипник золотника керма та 
пластикова заглушка підшипника

Штифт бокової підніжки

Перевірка усіх кріплень

Загальне змащування - важіль 
зчеплення та гальмування

Перевірка рівня охолоджувальної 
рідини в розширювальному бачку

C,CL
L,R  

C,CL
L,R  

C,CL
L,R  

Періодичне обслуговування 
та змащування
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Примітки
1 2 3  Сервіс

№ ДІЯ
500
~

750
Пробіг, км

9500
~

10000

4500
~

5000

ПЕРІОДИЧНІСТЬ

Контроль системи охолодження / трубки / 
витік 

28.  Перевірка радіатора / сітка / витік

 Чистка дренажного патрубка системи EVAP

27. C

29. CL CL CL CL CL CL CL 

C CCCCC

C C CCCCC

CL 

*Радимо використовувати моторне мастило Bajaj.

C: перевірка,  A: регулювання,  CL: чистка,  R: заміна,  T: затяжка,  L: змащування

Наступне завжди замінюється за рахунок володаря транспортного засобу:
моторне мастило, охолоджувальна рідина, фільтри, усі типи та засоби змащування, усі типи та засоби для миття, кабелі, усі витратні матеріали, гумові 
ущільнювальні кільця / сальники / прокладки / трубки т.щ.

Стосується моделей з 
системою EVAP

Періодичне обслуговування 
та змащування
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Кожні 5,000км після 
попереднього сервісу



Радимо піклуватися про довгострокове зберігання 
техніки у разі якщо мотоцикл буде зберігатися у 
продовж більш 15 днів. Такий догляд допоможе 
уникнути процесів корозії та усуне ризик 
виникнення пожежі.

• Ретельно вимийте мотоцикл.
• Злийте усе паливо з бака (старе паливо

розщіплюється та може заблокувати систему подачі
палива).

• Викрутіть свічки та додайте кілька крапель
моторного мастила до циліндру. Повільно
прокрутіть колінвал двигуна, щоб масло вкрило
поверхню циліндра. Закрутіть свічки.

• Підійміть та зафіксуйте мотоцикл так, щоб обидва
колеса не торкалися землі.

• Нанесіть мастило на непофарбовані поверхні.ї, щоб
захистити їх від корозії. Не дайте мастилу
потрапити на гальмівні диски та колодки.

• Вкрийте мотоцикл та залишіть його в гарно
вентильованному та захищенному від вогню
приміщенні.

• Зробіть тиск у шинах на 10% більше за норму.
• Якщо на гальмівних дисках з'явиться іржа після

довготривалого зберігання - не мийте диски - іржа
зніметься при перших спробах гальмування.

мо 

a.Зніміть акумулятор та зберігайте його в
гарно вентильованому приміщенні.

b.Перед встановленням на мотоцикл ради 
відвідати офіційний сервіс, щоб повністю 
зарядити акумулятор.    

• Можна нанести технічний вазелін на клеми
акумулятора (тільки для деяких моделей).

** Акумулятор

• Вимийте мотоцикл.
• Переконайтесь, що свічки затягнуті.
• Залийте пальне.
• Змініть моторне мастило.
• Зверніться до рекомендацій щоденної перевірки.
• Проінспектуйте та накачайте шини до

рекомендованого тиску.

Підготовка до звичайного використання

Довгострокове зберігання техніки 
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УМОВИ ГАРАНТІЇ
Гарантія на мотоцикл діє впродовж 24 місяців без обмеження пробігу. 

Гарантія не порушує права користувача. Компанія Bajaj гарантує, що впродовж дії гарантії вона запезбечить усунення дефекту який виник 
внаслідок дефетку матеріалів чи неякісного вироблення чи сборки, при дотриманні наступних умов: 

• Гарантійний строк починається з дати продажу траспортного засобу офіційним дилером першому володарю.
• У разі повторного продажу впродовж гарантійного періоду право на залишок гарантії передається від першого володаря другому.

Обов'язки володаря мотоцикла:

• Експлуатувати мотоцикл з дотриманням правил та положень наведених в Інструкції з експлуатації;
• Проводити періодичне технічне обслуговування тільки у офіційних дилерів Bajaj відповідно до встановлених правил та регламенту 
(перевищення пробігу між плановими технічними обслуговуваннями більш ніж на 100км не допускається).
• Недотримання правил та регламенту обслуговування може привести до неможливості задоволенння вимог з гарантії;
• Зберігати усі документи про оплату попередніх робіт, офіційний дилер має право запитати про їх наявність;
• Використовувати моторне паливо зазначене в інструкції з експлуатації;
• Проводити щоденну перевірку згідно рекомендацій;
• Встановлений міжсервісний пробіг не звільняє володаря від необхідності проведення перевірок рівня мастил та рідини у заправних 
ємностях;
• Необхідно перевіряти рівень моторного мастила після інтенсивної їзди, їзди у межевих режимах (максимальні оберти двигуна, 
максимальна швідкість та інш.) та додавати мастило у разі потреби (використовувати мастило зазначене в інструкції з експлуатації;
• Регулярно мити та обробляти мотоцикл засобами для полірування. 
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• У разі виявлення на транспортному засобі піску, асфальту, гудрону, смоли дерев чи інших забруднювачів які можуть пошкодити лак та 
фарбовані поверхні, негайно видалити їх за свій рахунок;
• Своєчасно видаляти будь-які пошкодження лаку та фарби спричинені зовнішнім впливом за свій рахунок;
• Для проведення гарантійного обслуговування надати транспортний засіб офіційному сервісу чи дилеру Bajaj. 

Умови надання гарантійних послуг:

1. Транспортний засіб має справжні ідентифікаційні знаки виробника.
2. Транспортний засіб експлуатувався та проходив періодичне обслуговування згідно з рекомендаціями виробника зазначеними в 

інструкції з експлуатації.
3. Періодичне обслуговування виконувалося на офіційній сервісній станції Bajaj з відповідними відмітками у інструкції з експлуатації.
4. Офіційна сервісна станція Bajaj приймає рішення про сбосіб усунення гарантійного дефекту.
5. Дефектні компоненти є власністю компанії Bajaj та підлягають передачі та зберіганню у представницьтві компанії. 

Гарантія Bajaj обмежується лише дефектами виробницьтва і не поширюється на наступні випадки: 

1. Використання транспортного засобу у спортивних змаганнях.
2. Встановлення додаткового обладнання не схваленого виробником та використання неорігінальних запасних частин які могли стати

причиною несправності.
   З. Використання типів мастил не зазначених у інструкції з експлуатації.

4. Використання неякісного палива
5. Зловживання, недбале ставлення чи використання транспортного засобу для інших цілей окрім прямого призначення.
6. Відсутність рекомендованого обслуговування чи його несвоєчасне виконання.
7. Порушення правил та рекомендацій виробника з екслуатації транспортного засобу наведених в цієї інструкції. 
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8. Пошкодженння які виникли у разі аварії, зіткнення, затоплення, пожежі чи стихійного лиха.
9. Модифікація транспортного засобу чи його компонентів, порушення регулювань.

10. Виконання технічного обслуговування та ремонту не спеціалістами офіційних сервісних станцій Bajaj.
11. Пошкодження при перевезенні транспортного засобу.
12. Знебарвлення, корозія чи зниження якості з причин впливу навколишнього середовища чи природного зносу.
13. Ідентифікаційні номери рами, двигуна та інш. пошкоджені чи видалені.

Bajaj також не компенсує витрати на виконання наступних робіт та придбання необхідних компонентів та запчастин:

1. Регулювання, налаштування, видалення відкладень (нагар) та інше періодичне обслуговування та контрольний огляд 
транспортного засобу. 

2. Заміна мастил та компонентів маючих природний знос чи підлягають періодичному обслуговуванню: шини, свічки, елементи 
повітряного фільтру, гальмівні колодки, елементи зчеплення, ланцюги та ремені приводів, зірки, лампи, акумулятори, тощо.

3. Непрямі витрати пов'язанні з дефектом, такі як: телефонні розмови, послуги таксі чи евакуатора, втрачений прибуток, тощо.

Також гарантія не поширюється: 

На планове технічне обслуговування, включаючи будь-які роботи з регулювання; 
Фільтри (мастила, паливні, повітряні, салону та інш.) 
Моторне мастило 
Свічки запалювання 
Змазки чи інші смазувальні матеріали 
Ремені 
Паливо 
Деталі механізму зчеплення чи варіатора  
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Рідину гальм та зчеплення 
Гальмівні колодки 
Рідину охолодження  
Гальмівні диски 
Мастила трансмісії 
Щітки електродвигуна  
Лампи усіх типів 
Элементи живлення 
Запобіжники 
Ремень варіатора 
Ланцюги 
Шини, камери 
Ведомі та ведучі зірки 
Шайби регулювання клапанів 
Гумові вироби 
Колесні спиці 
та інш.

• Усунення шумів та вибрацій які не впливають на безпеку руху та не тягнуть за собої вихід з ладу інших деталей;
• Дефекти які виникли внаслідок нехтуванням режиму обкатки зазначеним в інструкції з експлуатації чи нехтуванням інших 

положень інструкції;
• Зношені, забруднені, розірвані у процессі експлуатації деталі;
• Збитки внаслідок ремонту на неофіційних станціях та збитки внаслідок використання неорігінальних запчастин;
• Нехтування негайним видаленням несправності у разі її визначення; 
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• Гарантія виробника не росповсюджеється на непрямі витрати, включаючи, але не обмежуючись, наступним: 

Вартість телефоних переговорів;
Вартість послуг таксі;
Вартість послуг евакуатора;
Вартісь оренди змінних траспортних засобів;
Їжа;
Одяг;
Покодження швидкопсуваних товарів;
Недоотриманий прибуток чи комісійних у разі неможливості використання техніки;
Затрати часу;
Компенсація незручностей клієнту;
Відшкодування збитків, спричинених у наслідок ДТП;  

Впродовж гаранійного періоду володар має право на безкоштовне усунення дефектів акі визначені як гарантійні:

1. Володар має надавати інструкцію з експуатації офіційному сервісному центру при здійсненні будь-яких робіт для внесення 
позначки про проведення таких робіт, або внести своє звернення до онлайн журналу за цим посиланням: http://bit.ly/
motomaniasto
2. Володар сплачує витрати періодичного технічного осблуговування чи іншого технічного осблуговування та заміни 
компонентів схильних до природнього зносу.
3. Володар сплачує витрати які виникають у разі недбалого ставлення, аварії (також непрямі витрати)
4. У разі виявленні дефетка чи підозри на дефект, володар має надати траспортний засіб для проведення діагностики у 10-
ти денний строк.
5. Володар сплачує усі витрати по дефектвуванню, розбиранню, збиранню та заміни запчастини у разі визнання випадка не 
гарантійним.
6. Усі замінені у ході гарантійних робіт запчастини є власністю компанії виробника та не повертаються володарю. 
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Увага! Проведення періодичного технічного обслуговування вважається виконаним за наступних умов:

1. У інструкції з експлуатації є підпис офіційного сервісного центру, або

2. Є відмітка у онлайн журналі: http://bit.ly/motomaniasto (клієнт має право вносити відмітки власноруч) 

У разі невиконання цих вимог технічне обслуговування визначається відсутнім та володар втрачає гарантію. 

Внесення помилкових даних до онлайн журналу тягне за собою зняття транспортного засобу з гарантії без можливості відновлення 
гарантії та без права оскаржування.

Рекомендації:

Пильно дотримуватися рекомендованої швидкості при обкатці.

Заряждати акумулятор пристроєм, який може застосовуватись з акумуляторами невеликої ємності.

Додаткове обладнання та устаткування має бути внесено до онлайн журналу та узгоджено з офіційним сервісним центром чи 
дилером.

Чистити та змащувати ланцюг після кожної жорсткої експлуатації (пісок, дощ, та інш.)

Ретельно змащувати ланцюг після кожної мийки.
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Талон технічного обслуговування
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Талон технічного обслуговування
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Гарантійні зобов'язання та періодичне технічне обслуговування

Ф.І.П. та підпис володаря _______________________        Дата продажу: д.____ м._____________ р.______ 
______________________________________________      Назва дилера: _____________________________
               М.П.
З гарантійними умовами ознайомлений ____________
VIN номер мотоцикла __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __



BAJAJ Україна

Тел: +380 44 355 05 55 
Email: motomaniainfo@gmail.com

www.globalbajaj.com/ukraine
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