


 

 

PREZECZYTAJ INSTRUKCJĘ  BARDZO UWAŻNIE    

Zawiera ona bardzo ważne informacje dot. bezpieczeństwa 

 ’ 

            INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Pojazd ATV powinien być użytkowany tylko i wyłącznie przez osoby powyżej 16 roku życia. 



WPROWADZENIE 

Gratulujemy wyboru pojazdu ATV500, cechującego się wysokim poziomem wykonania. Niniejsza instrukcja umożliwi Ci 

dokładne zapoznanie się z możliwościami oraz opcjami nowego pojazdu ATV. Instrukcja zawiera bardzo ważne informacje 

dotyczące bezpieczeństwa. Informacje te dotyczą specjalnych technik jazdy oraz zakresu wymaganych podczas 

poruszaniem się pojazdem ATV umiejętności. Ujęto w niej także podstawowe informacje dotyczące procedur inspekcyjnych 

(przeglądowych). W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z obsługą nowego pojazdu ATV prosimy zgłosić się do swojego 

Dealera pojazdów ATV. 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: 

• ZANIM ZACZNIESZ PRZYGODĘ ZE SWOIM NOWYM ATV PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ I

UPEWNIJ SIĘ, ŻE ZROZUMIAŁEŚ WSZYSKIE KWESTIE ZWIĄZANE Z OBSŁUGA NINIEJSZEGO POJAZDU. 

• ZWRÓĆ BACZNĄ UWAGĘ NA WSZELKIEGO RODZAJU OPISY DOTYCZĄCE NIEBEZPIECZEŃSTW ORAZ

ZAGROŻEŃ. 

• NIE WSIADAJ NA POJAZD ATV BEZ ODPOWIEDNIEGO PRZYGOTOWANIA CZY TEŻ PRZESZKOLENIA.

• TEN POJAZD ATV ORAZ WSZELKIE INNE POJAZDY HOMOLOGOWANE POWINNY BYĆ UŻYTKOWANE

TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBY POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA. 

WAŻNA INFORMACJA 

Niniejszy pojazd ATV opracowany został do poruszania się po terenie typu OFF-ROAD. Niniejszy pojazd spełnia wszelkie 

wymogi prawne oraz regulacyjne dotyczące pojazdów przeznaczonych do jazdy terenowej. 



INFORMACJE 

NIEPRZESTRZEGANIE ZASAD OPISANYCH W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI DOPROWADZIC MOŻE DO 

POWAŻNYCH USZKODZEŃ MIENIA, CIAŁA A NAWET DO ŚMIERCI. 

Ważne informacje oznaczone są w instrukcji następująco: 

Ten symbol oznacza UWAGA! ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ! DOTYCZY TWOJEGO 

BEZPIECZEŃSTWA! 

Niezastosowanie się do OSTRZEŻEŃ może skutkować poważnymi obrażeniami lub nawet 

śmiercią. 

Ten napis oznacza konieczność przedsięwzięcia określonych kroków w celu uniknięcia 

uszkodzenia pojazdu. 

Uwagi wyjaśniające niektóre procedury związane z obsługą pojazdu. 



Wskazuje na POTENCJALNE ZAGROŻENIE mogące skutkować 

poważnymi obrażeniami lub nawet śmiercią. 
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Przeczytaj ze zrozumieniem wszelkiego 

rodzaju naklejki umiejscowione na Twoim 

pojeździe. Informacje na nich zawarte 

dotyczą bezpiecznej obsługi Twojego 

pojazdu ATV. 

Pod żadnym pozorem nie usuwaj naklejek z 

pojazdu. 

Nadmierna ilość bagażu (przeładowanie pojazdu) może 

mieć negatywny wpływ na stabilność pojazdu oraz na 

wydajność jego układu hamulcowego. Nie przekraczaj 

nigdy dopuszczalnej ładowności przedniego bagażnika 

max. 30Kg(66 lbs) 

 

NIGDY NIE SIADAJ NA BAGAŻNIKU. Przeczytaj 

instrukcję. 

Nieodpowiednie ciśnienie w kołach lub przeładowanie 

mogą doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem. 

Utrata kontroli nad pojazdem kończy się na ogół 

poważnymi uszkodzeniami ciała (czasem nawet 

śmiercią). 

• Ciśnienie mierzone na zimnych oponach: 

przód: 7±0.2 psi(47±1.5kPa)  

tył: 7±0.2 psi(47±1.5kPa) 

• Obciążenie maksymalne: 220Kg (485lbs) 



 

 

BEZPIECZEŃSTWO PASAŻERÓW 

Jak zminimalizować możliwość uszkodzeń ciała. 

Nadmierna ilość bagażu (przeładowanie pojazdu) 

może mieć negatywny wpływ na stabilność pojazdu 

oraz na wydajność jego układu hamulcowego. Nie 

przekraczaj nigdy dopuszczalnej ładowności tylnego 

bagażnika max: 40Kg(88 lbs) 

 

NIGDY NIE SIADAJ NA BAGAŻNIKU. 

Przeczytaj instrukcję. 

NIE PRZEWOŹ 

WIĘCEJ NIŻ 1 

PASAŻERA 

NIE UZYWAJ POJAZDU 

PO SPOŻYCIU 

ALKOHOLU LUB 

NARKOTYKÓW 

NIGDY nie przewoź osób niedosięgających nogami 

do podpórek oraz do uchwytów. 

PASAŻER MUSI:  

• używać kasku oraz odpowiedniej odzieży 

ochronnej 

• trzymać się uchwytów oraz mieć postawione nogi 

na podnóżkach  

• poprosić kierowcę o zatrzymanie pojazdu 

w przypadku jakiejkolwiek utraty punktu 

zaczepienia  



 

 

NIE JEŹDZIJ PO 

ALKOHOLU LUB 

NARKOTYKACH 

NIE PRZEWOŹ 

WIĘCEJ NIŻ 1 

PASAŻERA 

NIE JEŹDZIJ PO 

DROGACH 

PUBLICZNYCH 

PASAŻER I 

KOROWCA MUSZĄ 

UŻYWAC 

PODCZAS JAZDY 

ODPOWIENIEGO 

WYPOSAŻENIA 

OCHRONNEGO 

NIE używaj pojazdu: - jeśli nie posiadasz instrukcji ATV lub 

odpowiedniego przeszkolenia; - rozwijane przez pojazd 

prędkości są dla Ciebie zbyt duże (brak umiejętności lub złe 

warunki pogodowe); - unikaj korzystania z dróg publicznych 

(możliwość kolizji z innymi pojazdami; - gdy znajduje się na 

nim nieprawidłowa ilość pasażerów. 

Obsługa oraz użytkowanie pojazdu ATV 

przez osoby poniżej 16 roku życia 

doprowadzić może nie tylko do poważnych 

uszkodzeń ciała, ale i do śmierci. 

 

NIGDY NIE UŻYWAJ POJAZDU, jeśli nie 

masz ukończonego 16 roku życia. 

KIEROWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO: 

• Prowadź pojazd rozważnie, unikaj zawracania na 

pochyłościach oraz na nierównym terenie • unikaj 

utwardzonych powierzchni-utwardzone powierzchnie 

zmniejszają sterowność pojazdu  • podczas przewożenia 

pasażerów należy jechać bardzo ostrożnie-gdy warunki 

jezdne są nieodpowiednie każ pasażerowi zsiąść  

• upewnij się, że pasażer przeczytał i zrozumiał 

informacje zawarte na tej naklejce 

PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI POJAZDU. 

POSTĘPUJ ZGODNIE Z ZALECENIAMI 



 

 

INFORMACJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA 

Niniejszy pojazd nie jest zabawką, nierozważna jazda może skutkować wypadkiem. Jazda pojazdem tego typu różni się od jazdy 

samochodem lub motocyklem. Pojazd może się przewrócić nawet podczas rutynowych manewrów. Niezastosowanie się do 

niniejszych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią: 

Przeczytaj ze zrozumieniem instrukcję obsługi ATV oraz naklejki umiejscowione na pojeździe – postępuj zgodnie z zaleceniami. 

Nie używaj pojazdu ATV bez odpowiedniego przygotowania. Skorzystaj z możliwości treningu. Osoby początkujące powinny 

skorzystać z pomocy osób doświadczonych. Skontaktuj się w tym celu ze swoim dealerem ATV. 

 

Przestrzegaj zawsze niniejszych zaleceń: 

Osoba poniżej 16 roku życia nie powinna poruszać się pojazdem homologowanym. 

Nie należy pozwalać osobie poniżej 16 roku życia prowadzić pojazd bez nadzoru osoby dorosłej. 

Nie przewoź więcej niż jednego pasażera. 

Nie używaj pojazdu ATV na drogach utwardzonych takich jak chodniki, ścieżki rowerowe, parking czy też ulicach. 

Nie poruszaj sie pojazdem ATV po drogach publicznych, szosach czy też autostradach. 

Nie używaj pojazdu ATV bez odpowiedniego wyposażenia ochronnego (kask oraz odzież ochronna). Zaleca się także używanie 

okularów ochronnych (gogle, maska na twarz), obuwia ochronnego, długiego podkoszulka oraz długich spodni. 

Nigdy nie poruszaj się pojazdem ATV po alkoholu lub narkotykach. 

Dostosuj prędkość pojazdu do własnych umiejętności oraz warunków pogodowych jak i terenowych. 

Nie używaj pojazdu do wykonywania ewolucji kaskaderskich. 



 

 

Przed przystąpieniem do jazdy upewnij się, że twój ATV jest w należytym stanie technicznym. Postępuj zawsze zgodnie z 

zaleceniami (procedurami) opisanymi w niniejszej instrukcji. 

Pojazd ATV należy prowadzić oburącz i z obiema nogami na podnóżkach. 

W nieznanym terenie należy poruszać się rozważnie i powoli. Bądź przygotowany na zmianę nawierzchni. 

Bezpieczna jazda po trudnym terenie wymaga doświadczenia i umiejętności. 

Manewr zawracania wykonuj zawsze zgodnie z zaleceniami opisanymi w niniejszej instrukcji. Przećwicz manewr zawracania przy 

małych prędkościach. Nie zawracaj pojazdem przy dużych prędkościach. 

Teren jazdy należy dobrać odpowiednio do poziomu umiejętności osoby prowadzącej. Zanim zaczniesz próby podjazdów pod 

duże pochyłości przećwicz manewr ten na mniejszych górkach. 

Podczas podjazdu pod górę postępuj zgodnie z zawartymi w tej instrukcji zaleceniami. Zanim rozpoczniesz podjazd pod górę 

dokonaj oględzin rodzaju i nachylenia terenu. Nie podjeżdżaj na ekstremalnie śliskie i sypkie wzniesienia. Przenieś ciężar ciała na 

przód pojazdu. Nigdy nie przekręcaj manetki przyśpieszenia ( gazu ) do oporu. Nigdy nie podjeżdżaj pełną prędkością na 

wzniesienia. 

Podczas zjeżdżania z góry oraz podczas hamowania postępuj zgodnie z zawartymi w tej instrukcji zaleceniami. Zanim 

rozpoczniesz „zjazd” dokonaj oględzin rodzaju i nachylenia terenu. Przenieś ciężar ciała na tył pojazdu. Nie zjeżdżaj ze wzniesień 

na „pełnym gazie”.  Nie należy pozwolić na zbyt ostre wychylenie pojazdu na boki. 

Należy zawsze się stosować do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji. Unikaj podłoży bardzo śliskich i sypkich. Przechyl 

ciężar ciała na stronę zbocza. Wykonywanie manewrów na pochylonym terenie wymaga doświadczenia i umiejętności. 



 

 

Nie należy prowadzić pojazdu po zbyt stromych zboczach. 

W przypadku problemów z podjazdem należy stosować się do odpowiednich procedur bezpieczeństwa zawartych w niniejszej 

instrukcji. 

Przed jazdą należy sprawdzić teren. Nie próbuj pokonywać przeszkód takich jak wielkie skały czy tez powalone drzewa. Postępuj 

zawsze zgodnie z zawartymi w tej instrukcji zaleceniami. 

Podczas poślizgu należy zachować niezbędną ostrożność. Wszelkie manewry tego typu należy przećwiczyć przy niskich 

prędkościach na płaskiej i równej nawierzchni. Na podłożach bardzo śliskich (lód, śnieg) należy zachować szczególną uwagę. 

Spokojna jazda pozwoli uniknąć lub zredukuje utratę panowania nad pojazdem. 

Nie używaj pojazdu w wartko płynących zbiornikach wodnych – przeczytaj w tym celu uważnie instrukcję obsługi. Pamiętaj o 

tym, że mokre tarcze i klocki hamulcowe są dużo mniej efektywne niż suche. Po wyjechaniu z wody należy sprawdzić 

efektywność układu hamulcowego – przyhamuj kilkakrotnie w celu osuszenia hamulców. 

Zanim przystąpisz do cofania upewnij się, że za pojazdem nie ma żadnych przedmiotów. Dopiero po upewnieniu się ze droga 

wolna możesz zacząć cofać – jedź powoli. 

Używaj tylko i wyłącznie zalecanego przez producenta ogumienia. 

Pamiętaj o okresowej kontroli opon oraz ciśnienia powietrza w kołach. 

Nie należy na własną rękę modyfikować pojazdu. 

Nigdy nie przewoź niezgodnych z zaleceniami ciężarów. Przewożone ciężary powinny być odpowiednio przymocowane 

(zabezpieczone). Podczas jazdy z przyczepą należy ograniczyć prędkość oraz zachować większy odstęp od innych pojazdów. 

 

WIĘCEJ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA otrzymasz u swojego Dealera. 



 

 

 

 CO MOŻE SIĘ STAĆ 

Benzyna jest trująca i może powodować urazy.  

JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ 

W przypadku połknięcia benzyny, przedostania się jej do 

oczu lub nawdychania się dużej ilości oparów z benzyny, 

należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu. 

Po kontakcie ze skórą należy miejsce oblania dokładnie 

umyć przy pomocy wody z mydłem. Ubranie zalane 

benzyną należy zdjąć i uprać. 

ZAGROŻENIE 

Nieodpowiednie obchodzenie się z benzyną. 

CO MOŻE SIĘ STAĆ 

Paliwo jest bardzo łatwo palne – ryzyko poparzenia. 

JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ 

Podczas tankowania pojazdu ATV należy wyłączyć silnik. 

Nie tankuj, gdy silnik jest bardzo rozgrzany. 

Nie polewaj benzyną silnika, układu wydechowego czy też 

tłumika. 

Nie pal podczas tankowania – otwarte płomienie 

spowodować mogą wybuch lub pożar. Nie tankuj w pobliżu 

źródeł ognia takich jak piecyki gazowe, bojlery lub 

elektryczne pogrzewacze lub osuszacze (suszarki). 

. 



 

 

ZAGROŻENIE 

Uruchamianie silnika w zamkniętych lub źle wentylowanych 

pomieszczeniach. 

CO MOŻE SIĘ STAĆ 

Spaliny są bardzo trujące i doprowadzić mogą w bardzo 

krótkim czasie do zatrucia organizmu a następnie do śmierci. 

JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ 

Używaj pojazdu ATV tylko i wyłącznie w przestrzeniach o 

dobrej wentylacji. 



 

 

OPIS I IDENTYFIKACJA POJAZDU 

1. Zbiornik płynu chłodnicy 

2. Dźwignia zmiany biegów 

3. Lusterko wsteczne 

4. Schowek przedni 

5. Pasek ochronny (wlot) 

6. Pasek ochronny (wylot) 

7. Pompa paliwa 

8. Osłona 

9. Oparcie pasażera 

10.Światło tylne 

11. Osłona chłodnicy 

12. Zapasowe wejście DC (12V 

120W/10A) 

13. Wyłącznik główny 

14. Hamulec przedni 

15. Dźwignia gazu 

16. Manetka prawa 

17. Prędkościomierz 

18. Starter (ssanie) 

19. Manetka lewa 

20. Hamulec postojowy 

21. Amortyzatory tylne Pierścień 

regulacji sprężyny 

22. Amortyzatory przednie             

Pierścień regulacji sprężyny 

23. Zbiorniczek płynu hamulcowego 

24. Pedał hamulca 

25. Świeca 

26. Bagnet oleju 

27. Filtr powietrza 

28. Obudowa paska 

29. Korek wlewu paliwa 

30. Schowek 

31. Filtr oleju 

NOTE: Zakupiony przez Ciebie pojazd może mieć nieznacznie 

zmieniony wygląd zewnętrzny niż ten tutaj prezentowany. 



 

 

Numery identyfikacyjne 

 

Zapisz sobie numery identyfikacyjne pojazdu (nr VIN oraz numer silnika). Dane te potrzebne są do przy zamawianiu części 

zamiennych oraz dla policji i ubezpieczyciela po kradzieży pojazdu. 

NUMER VIN 

NOTE: Numer pojazdu VIN służy do identyfikacji 

pojazdu. 

NUMER SILNIKA 



 

 

Funkcje Kontrolne 

Wyłącznik główny 

 

Możliwe jest następujące ustawienie: 

Silnik daje się uruchomić tylko i wyłącznie w tej pozycji. 

Przekręcenie kluczyka do tej pozycji zapali także światła 

przednie, tylne oraz podświetli wskaźniki.  

Cały układ elektryczny jest wyłączony (z wyjątkiem 

zegarka). Kluczyk można wyjąć.  



 

 

12. Licznik kilometrów 

13. Temperatura cieczy chłodzącej 

 

Kontrolka temperatury płynu chodzącego 

Kontrolka zapala się gdy temperatura chłodziwa przekroczy 

określoną wartość. Jeśli kontrolka zapali się podczas jazdy 

należy natychmiast wyłączyć silnik oraz poczekać na jego 

ochłodzenie. Obwód elektryczny kontrolki można sprawdzić 

w następujący sposób: 

1. Ustawić przełącznik silnika w pozycji “ O ” i przekręcić 

kluczyk do pozycji “ON”. 

2. Wrzucić bieg jałowy. 

3. Wcisnąć przycisk rozrusznika. Jeśli kontrolka nie zapala 

się po wciśnięciu przycisku należy skontaktować się z 

dealerem. 

Wskaźniki oraz kontrolki  

1. Prędkościomierz 

2. Kontrolka (wskaźnik) stanu paliwa 

3. Kierunkowskaz lewy 

4. Kierunkowskaz prawy 

5. Światło pozycyjne 

6. Kontrolka rezerwy 

7. Kontrolka temperatury pł. chłodzącego 

8. Kontrolka akumulatora 

9. Kontrolka świateł drogowych 

10. Kontrolka (wskaźnik) biegu 

11. Licznik przebiegu 

Możliwość przegrzania silnika podczas jazdy 

przeładowanym pojazdem !!! W przypadku przegrzania się 

silnika zmniejsz obciążenie pojazdu do zalecanego. Uruchom 

pojazd po ostygnięciu silnika. Nie używaj pojazdu podczas 

świecenia się kontrolki temperatury płynu chłodzącego. 
NOTE:  

Gdy wskazówka paliwa wyświetla jedna kreskę 

należy uzupełnić paliwo. Jedna kreska to 

informacja, że w baku pozostały tylko 4 litry 

paliwa! 



 

 

Przełączniki na manetce 

Nie używaj świateł pojazdu bez włączonego silnika. Zapalone 

reflektory obciążają bardzo akumulator. Rozładowany akumulator 

uniemożliwi uruchomienie pojazdu. W przypadku gdyby jednak 

doszło do rozładowania akumulatora, należy go niezwłocznie 

naładować. W tym celu należy go wymontować z pojazdu. 

Przełącznik  

uruchamiania silnika 

Upewnij się czy przełącznik silnika ustawiono w pozycji “” przed 

uruchomieniem silnika. Przełącznik kontroluje zapłon oraz 

umożliwia awaryjne wyłączenie silnika. Uruchomienie silnika nie 

jest możliwe, gdy przełącznik ustawiony jest w pozycji” H”. 

1. Światła 

2. Awaryjne 

3. Mijania / drogowe 

4. Kierunkowskazy 

Rozrusznik 5. Klakson 

Naciśnij przedni hamulec przed uruchomieniem silnika. 6. Starter 

7. Wyłącznik silnika 

8. Starter (ssanie) 



 

 

Przełącznik napędu 

Aby uzyskać maksymalną trakcję podczas jazdy w trybie 

2WD lub 4WD, tylne koła zamontowane są sztywno na osi i 

obracają się z tą samą prędkością, w trybie 4WD-

LOCK(“DIFF-LOCK”), przednie koła również obracają 

się z tą samą prędkością. W powyższych sytuacjach pojazd 

staje się trudniejszy w manewrowaniu. Należy stosować 

odpowiednią technikę skręcania. Ważne jest by nauczyć się 

manewrować przy niewielkich prędkościach. 

1. 4WD/4WD-Lock 

2. 4WD/2WD 

Przełączanie pomiędzy opcjami 2WD/4WD/4WD-

Lock dokonywane może być tylko i wyłącznie na 

postoju!! 



 

 

Manetka przyspiesznika 

 

Po zapaleniu pojazdu możemy zwiększyć obroty pracy 

silnika. Odpowiednie przesunięcie dźwigni 

przyspiesznika pozwoli na zwiększenie lub zmniejszenie 

obrotów silnika.  Dźwignia zamontowana jest na samo 

odbijającej sprężynie. Puszczenie (zwolnienie) manetki 

cofnie obroty silnika do obrotów biegu jałowego. 

Przed uruchomieniem silnika upewnij się, że dźwignia 

przyśpiesznika chodzi bez oporów. Upewnij się także, że 

powraca natychmiast po jej zwolnieniu do pozycji 

wyjściowej. 

ZAGROŻENIE 

Nieprawidłowe działanie. 

 

CO MOŻE SIĘ STAĆ 

Linka działa z oporami, ciężko zwiększyć i zmniejszyć 

prędkość pojazdu. Doprowadzić może to do wypadku. 

 

JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ  

Zanim uruchomisz silnik dokonaj kontroli działania 

dźwigni przyśpieszenia. W przypadku gdyby działała z 

oporami ustal przyczynę dysfunkcji. Usuń problem przed 

przystąpieniem do jazdy. W przypadku, gdy nie możesz 

sam usunąć uszkodzenia skontaktuj się z dealerem. 

1. Dźwignia zwiększenia mocy 



 

 

Ogranicznik prędkości 

Ogranicznik prędkości chroni przed pełnym 

otwarciem przepustnicy po maksymalnym 

wciśnięciu manetki przyśpieszenia. Wkręcenie 

śruby regulującej ogranicza maksymalną moc 

silnika oraz obniża maksymalną prędkość pojazdu. 

ZAGROŻENIE 

Niewłaściwa regulacja ogranicznika prędkości.  

CO MOŻE SIĘ STAĆ 

Możliwość uszkodzenia linki “gazu”. Niewłaściwe działanie 

dźwigni gazu. Możliwość utraty kontroli nad pojazdem, ryzyko 

spowodowania wypadku.  

JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ 

Nie wykręcaj śruby kontrolnej więcej niż na 18 mm (0.70 in). 

Upewnij się, że luz linki gazu jest ustawiony w przedziale 3.0–5.0 

mm (0.12–0.20 in). 

1. Nakrętka 2. Śruba regulacyjna 

a. Nie więcej niż 18 mm(0.70 in) 



 

 

Dźwignie hamulców oraz pedał hamulca 

Hamulec przedni 

 

Hamulec kół przednich zlokalizowany jest w prawej 

części kierownicy. W celu uruchomienia hamulca kół 

przednich należy zacisnąć prawą dźwignię. 

1. Pedał hamulca 

Hamulec postojowy 

 

Hamulec postojowy zlokalizowany jest w lewej 

części kierownicy. Zaciśnij dźwignię a następnie 

wciśnij element blokujący ②. 

1. Dźwignia hamulca przedniego 

Pedał hamulca 

 

Pedał hamulca umiejscowiony jest po prawej 

stronie pojazdu ATV. W celu uruchomienia 

hamulca należy nacisnąć pedał. 
1. Hamulec postojowy       2.Blokada 



 

 

Wybór biegu 

 

Wybór biegu pozwala na poruszanie pojazdu do przodu, 

do tyłu lub na pozostawienie go na “luzie”. 

Korek wlewu paliwa 

Korek wlewu paliwa otwiera się przy pomocy kluczyka i 

przekręcenie zamka zgodnie ze wskazówkami  ruchu 

zegara. 

1. Gałka zmiany biegów 

1 .Korek wlewu paliwa 



 

 

Rozrusznik 

Uruchomienie zimnego silnika wymaga bogatszej w 

paliwo mieszanki. Mieszanka ta regulowana jest poprzez 

odpowiednie operowanie ssaniem. 

 

Używaj rozrusznika zgodnie z poniższymi zaleceniami: 

pozycja (1): silnik zimny i temperatura otoczenia około 5°C 

(40°F). 

pozycja (2): silnik zimny lub na rozgrzaniu. 

pozycja (3):  silnik zimny ale temperatura otoczenia powyżej 

25°C (80°F) oraz silnik ciepły. 

TEMPERATURA / POZYCJA SSANIA 

1. Dźwignia ssania 

a.     Dźwignia ssania  1. Pełne  otwarcie        

2.     Otwarcie do połowy 3. Brak 



 

 

Siedzienie ( dla wersji z oparciem dla pasażera ) 

1. Poluzuj śruby aby zdjąć siedzenie, 

2. Aby zdjąć siedzenie pociągnij dźwignię do góry i 

podnieś tylną część siedzenia. 

1. Mocowanie Upewnij się, że siedzenie jest odpowiednio  

zamocowane. 

1.Prowadnica (×2) 2. Mocowanie (×2) 



 

 

Regulacja amortyzatorów przednich i tylnych ( dotyczy wersji z regulacją ) 

Regulacji sprężyn dokonuje się w zależności od ciężaru 

kierowcy oraz od panujących warunków. Regulacji dokonuje 

się w następujący sposób: W celu zwiększenia twardości 

sprężyny należy pierścień regulacyjny obrócić w kierunku „a”, 

w celu zmniejszenia twardości w kierunku „b”. 

1. Specjalistyczny klucz 

Specjalistyczny klucz regulacyjny. 

1. Pierścień regulacyjny 

2. Wskaźnik ustawienia 

Pozycja standardowa: 2 

1- Minimum (miękko) 

5-  Maksimum (twardo) 



 

 

JAZDA POJAZDEM ATV 



 

 

Zapobiegaj ZAGROŻENIU – unikniesz w ten sposób poważnych 

zranień lub nawet śmierci. 

Poznaj własny pojazd ATV 

Niniejszy pojazd jest pojazdem rekreacyjnym oraz użytkowym. 

Niniejsza sekcja zawiera informacje oraz porady dotyczące jazdy 

rekreacyjnej. Bezpieczna jazda pojazdem ATV wymaga doświadczenia i 

umiejętności. Konieczne jest zapoznanie się z instrukcją obsługi 

pojazdu. Zanim przystąpisz do jazdy pojazdem ATV upewnij się ze 

przeczytałeś ze zrozumieniem niniejszą instrukcję. Przeczytaj także 

bardzo uważnie wszystkie informacje dotyczące zagrożeń. 



 

 

Ostrożność i zdrowy rozsądek 

Jeśli jesteś niewprawionym kierowcą skorzystaj z porad 

osób doświadczonych. Osoby początkujące powinny 

wziąć udział w treningu prowadzonym przez 

wyspecjalizowanych instruktorów. Zapoznaj się ze 

swoim pojazdem ATV – pierwsze manewry wykonuj na 

małych prędkościach, nawet gdy jesteś już 

doświadczonym kierowcą. Nie wykorzystuj pełnych 

możliwości pojazdu do momentu, w którym nie poznasz 

bardzo dokładnie instrukcji, zaleceń bezpieczeństwa 

oraz charakterystyki pojazdu ATV. 

Zakaz używania przez dzieci poniżej 16 roku życia. 

Obsługa oraz użytkowanie pojazdu ATV przez 

osoby poniżej 16 roku życia doprowadzić może nie 

tylko do poważnych uszkodzeń ciała ale i do 

śmierci. 

 

NIGDY NIE UŻYWAJ POJAZDU jeśli nie masz 

ukończonego 16 roku życia. 



 

 

Niniejszy pojazd ATV przystosowany jest do przewożenia tylko i wyłącznie jednego pasażera. 

Niewłaściwe użytkowanie może skutkować poważnym uszkodzeniem ciała lub śmiercią 

               BEZPIECZEŃSTWO PASAŻERÓW 

       Jak zminimalizować możliwość uszkodzeń ciała. 

NIE JEŹDZIJ PO 

ALKOHOLU 

LUB 

NARKOTYKACH 

NIE PRZEWOŹ 

WIĘCEJ NIŻ 1 

PASAŻERA 

PASAŻER I 
KOROWCA 

MUSZĄ 
UŻYWACĆ 

PODCZAS JAZDY 
ODPOWIENIEGO 
WYPOSAŻENIA 
OCHRONNEGO 

NIE JEŹDZIJ 

PO 

DROGACH 

PUBLICZNY

CH 

NIE używaj pojazdu: - jeśli nie posiadasz instrukcji ATV 

lub odpowiedniego przeszkolenia; - rozwijane przez 

pojazd prędkości są dla Ciebie zbyt duże (brak 

umiejętności lub złe warunki pogodowe); - nie korzystaj z 

dróg publicznych (możliwość kolizji z innymi pojazdami;  

- gdy znajduje się na nim nieprawidłowa ilość pasażerów. 

NIE PRZEWOŹ WIĘCEJ 

NIŻ 1 PASAŻERA 

NIE UZYWAJ 

POJAZDU PO 

SPOŻYCIU 

ALKOHOLU LUB 

NARKOTYKÓW 

NIGDY nie przewoź osób niedosięgających nogami do 

podpórek oraz do uchwytów. 

PASAŻER MUSI:  

• używać kasku oraz odpowiedniej odzieży ochronnej 

• trzymać się uchwytów oraz mieć postawione nogi na 

podnóżkach  

• poprosić kierowcę o zatrzymanie pojazdu w 

przypadku jakiejkolwiek utraty punktu 

zaczepienia  

KIEROWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO: 

• jeźdź rozważnie, unikaj zawracania na pochyłościach 

oraz na nierównym terenie •unikaj utwardzonych 

powierzchni-utwardzone powierzchnie zmniejszają 

sterowność pojazdu  •podczas przewożenia pasażerów 

należy jechać bardzo ostrożnie-gdy warunki jezdne SA 

nieodpowiednie każ pasażerowi zsiąść •upewnij się, że 

pasażer przeczytał i zrozumiał informacje zawarte na tej 

naklejce 

PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI POJAZDU. 

POSTĘPUJ ZGODNIE Z ZALECENIAMI 



 

 

ZAGROŻENIE 

Przewożenie na pojeździe ATV więcej niż 1 pasażera. 

CO MOŻE SIĘ STAĆ 

Przewożenie nieodpowiedniej ilości osób zmniejsza kontrolę nad 

pojazdem. Utrata kontroli doprowadzić może do wypadku i 

zranienia kierowcy i pasażerów. 

JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ 

Nigdy nie przewoź więcej niż jednego pasażera. Siedzenie 

przeznaczone jest tylko i wyłącznie dla kierowcy i jednego 

pasażera.  



 

 

Podczas jazdy 

Nogi należy trzymać zawsze na podnóżkach. Istnieje 

bardzo duże ryzyko „złapania” nogi przez tylne koło 

(a). 

ZAGROŻENIE 

Puszczenie kierownicy lub wstawanie na podnóżkach 

podczas jazdy.  

CO MOŻE SIĘ STAĆ 

Prowadzenie pojazdu jedną ręką spowodować może 

utratę nad pojazdem – utrata panowania nad pojazdem 

doprowadzić może do utraty równowagi pojazdu a 

następnie do kolizji. Zdejmowanie nóg z podnóżków 

jest także bardzo niebezpieczne. Zdjęta noga z 

podnóżka może bardzo łatwo zostać “wciągnięta” pod 

pojazd. Obrażenia ciała są wtedy bardzo duże. 

JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ  

Pojazd prowadź zawsze oburącz, trzymając obie nogi 

na podnóżkach. 



 

 

Unikaj skoków i obrotów wokół własnej osi. Ewolucje takie 

doprowadzić mogą do utraty kontroli nad pojazdem ATV. 

ZAGROŻENIE 

Wykonywanie ewolucji kaskaderskich takich jak skoki 

czy obroty. 

CO MOŻE SIĘ STAĆ 

Zwiększone ryzyko spowodowania bardzo poważnego 

w skutkach wypadku. 

JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ 

NIGDY nie dokonuj ewolucji kaskaderskich. Nie 

popisuj się. 



 

 

Modyfikacje 

ZAGROŻENIE 

Użytkowanie pojazdu ATV z nieodpowiednimi modyfikacjami.  

CO MOŻE SIĘ STAĆ 

Nieodpowiednie modyfikacje mogą spowodować pogorszenie 

obsługi pojazdu a co za tym idzie, doprowadzić do wypadku. 

JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ 

Nie dokonuj nigdy modyfikacji pojazdu ATV nieodpowiednimi 

akcesoriami. Wszelkie części modyfikujące pojazd ATV powinny 

być nie tylko założone zgodnie z instrukcją, ale także być częściami 

zamiennymi zalecanymi przez producenta. W razie jakichkolwiek 

pytań skontaktuj się ze swoim Dealerem.   



 

 

Podczas jazdy 

Pojazd ATV przystosowany jest tylko i wyłącznie do 

poruszania się po drogach typu off-road. Jazda pojazdem 

ATV po drogach utwardzonych doprowadzić może do utraty 

kontroli nad pojazdem. 

ZAGROŻENIE 

Jazda pojazdem ATV po drogach utwardzonych. 

CO MOŻE SIĘ STAĆ 

Pojazd ATV przystosowany jest tylko i wyłącznie do 

poruszania się po drogach typu off-road, poruszanie się po 

drogach utwardzonych może doprowadzić do utraty 

panowania nad pojazdem i kolizji z innym pojazdem. 

JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ 

Unikaj dróg utwardzonych – mowa tu także o chodnikach, 

ścieżkach rowerowych, parkingach oraz ulicach. 

Zakaz użytkowania pojazdu na drogach publicznych, szosach czy 

tez autostradach. Poruszanie się po drogach publicznych 

doprowadzić może do kolizji z innymi pojazdami. 



 

 

Teren 

Teren, po którym sie poruszasz powinien być Ci znany. W 

nieznanych Ci obszarach poruszaj się ostrożnie. Uważaj na 

dziury, skały oraz inne nierówności terenu – nierozwaga 

podczas jazdy skończyć się może uszkodzeniem pojazdu oraz 

wypadkiem. 

ZAGROŻENIE 

Nieostrożna jazda pojazdem ATV po nieznanym kierowcy 

terenie.  

CO MOŻE SIĘ STAĆ 

Możliwość kolizji z ukrytymi skałami wyskokami lub 

niewidocznymi dziurami. Nierozważna jazda doprowadzić 

może do obrócenia się pojazdu oraz utraty sterowności. 

JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ  

W nieznanym Ci terenie należy jechać spokojnie i poświęcać 

wiele uwagi formie terenu. Bądź zawsze przygotowany do 

zmiany podłoża.   



 

 

ZAGROŻENIE 

Poruszanie się po ekstremalnie śliskich, sypkich terenach. 

CO MOŻE SIĘ STAĆ 

Możliwość utraty panowania nad pojazdem, brak kontroli 

oznacza zazwyczaj kolizję, wypadek lub obrót pojazdu na 

„plecy”. 

JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ 

Nie należy prowadzić pojazdu w nadmiernie trudnym 

terenie bez odpowiedniego doświadczenia oraz 

umiejętności. Tak trudny teren wymaga od kierowcy pełnej 

koncentracji podczas jazdy. 



 

 

Wykonywanie zakrętów 

 

Aby uzyskać maksymalną trakcję tylne koła pojazdu 

obracają się razem w tej samej prędkości. Fakt ten 

może utrudniać wykonywanie skrętów. Należy 

zastosować odpowiednią technikę jazdy. Manewry 

należy ćwiczyć podczas jazdy z niewielką prędkością.  

Zbliżając się do zakrętu, należy zwolnić oraz rozpocząć 

skręcanie kierownicy w odpowiednim kierunku. W tym 

samym momencie należy przenieść masę ciała na 

zewnętrzną stronę osi skrętu, pochylając tułów w 

stronę, w którą chcemy skręcić. Stałą prędkość podczas 

skrętu należy utrzymywać manetką gazu. Ten manewr 

powoli na uzyskania odpowiedniego uślizgu 

wewnętrznego koła, dzięki czemu pojazd wykona 

prawidłowy zakręt. 

ZAGROŻENIE 

Niewłaściwe skręcanie 

CO MOŻE SIĘ STAĆ ATV 

Możliwa utrata kontroli skutkująca kolizją lub wypadkiem. 

JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ 

Należy zawsze stosować się do zaleceń zawartych w 

niniejszej instrukcji. Nie należy prowadzić pojazdu z 

prędkością wykraczającą poza możliwości kierującego. 



 

 

Należy przećwiczyć powyższą procedurę przy niskich 

prędkościach. Niewłaściwa technika może skutkować 

przewróceniem pojazdu. Podczas jazdy na śliskiej 

nawierzchni zaleca się przeniesienie większego nacisku 

na przednią oś pojazdu. Prawidłowa technika pozwala 

na bezpieczną jazdę przy większych prędkościach. 

Niewłaściwe zachowania takie jak nagłe zwiększanie 

prędkości, nadmierne hamowanie, niewłaściwa pozycja 

ciała lub zbyt duża prędkość mogą być przyczyną 

wypadków. 

Jeśli poczujesz, że pojazd zaczyna się nadmiernie wychylać 

na jedną stronę, należy przenieść masę ciała na przeciwną 

stronę pojazdu. Zaleca się również delikatne obniżenie 

prędkości jazdy. Pamiętaj: należy unikać jazdy z nadmierną 

prędkością. 

Pochyl się 

w stronę 

skrętu 

Rozłóż ciężar na 

podnóżkach. 



 

 

Jazda w dół 

 

Podczas zjeżdżania w dół pojazdem ATV przenieś 

ciężar ciała jak najdalej to możliwe do tyłu. Przesuń się 

na tył siedzenia i wyprostuj ręce. Silnik hamować będzie 

za ciebie. Dla maksymalizacji siły hamowania należy 

zmienić napęd na 4WD przed rozpoczęciem zjazdu. 

Nieprawidłowa technika hamowania może skutkować 

utratą trakcji. Bądź skoncentrowany podczas poruszania 

się po ekstremalnie śliskich podłożach. Stan 

nawierzchni ma duży wpływ na skuteczność 

hamowania. W trybie 4WD, wszystkie koła (przednie i 

tylne) obracają się razem. Zaciągnięcie dźwigni hamulca 

przedniego lub tylnego skutkuje załączeniem wszystkich 

hamulców. 

Podczas jazdy w dół nachylenia, pojazd hamowany jest 

hamulcami kół po stronie stoku. Zbyt gwałtowne 

hamowanie może spowodować wywrócenie pojazdu. 

Należy stopniowo zwiększać siłę hamowania. 

Jeśli to możliwe, pojazd należy prowadzić trasą 

bezpośrednio w dół stoku. Nie należy prowadzić pojazdu 

w poprzek nachylenia. 



 

 

Jazda pod górę 

Nigdy nie podjeżdżaj pod górę z dużą prędkością. 

Nie wiesz co znajduje się po drugiej stronie 

wzniesienia – może tam być trudna do pokonania 

przeszkoda lub inna osoba. 

ZAGROŻENIE 

Nieprawidłowe spinanie się na wzniesienia. 

CO MOŻE SIĘ STAĆ 

Utrata kontroli oraz przewrócenie się pojazdu na 

“plecy”. 

JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ 

Postępuj zawsze zgodnie z zaleceniami zapisanymi w 

niniejszej instrukcji obsługi. 

Dokonaj oględzin i rozpoznania terenu zanim 

przystąpisz do jazdy (wspinaczki). 

Nie podjeżdżaj pod bardzo śliskie i bardzo nierówne 

wzniesienia. Przesuń ciężar ciała do przodu. 

Nigdy nie dodawaj gwałtownie gazu. Gwałtowne 

przyspieszenie może przewrócić pojazd „na plecy”. Nie 

podjeżdżaj na wzniesienia mające kąt nachylenia 

powyżej 25°. 



 

 

Przejazd przez płytka wodę 

Pojazd ATV przystosowany jest do poruszania sie po 

wolno płynącej, niegłębokiej wodzie. Pamiętaj o tym, 

że dopuszczalne zanurzenie pojazdu możliwe jest 

tylko i wyłącznie do wysokości podnóżków.  

Podczas poruszania sie po wodzie stosuj się do 

następujących zasad / zaleceń. 

1. Zanim rozpoczniesz przeprawę przez wodę skontroluj 

jakiej jest ona głębokości.  

2. Wybierz takie miejsce przeprawy by było one 

bezpieczne i możliwe do pokonania.  

3. Poruszaj się powoli, unikaj najeżdżania na skały lub 

inne przeszkody.  

4. Po opuszczeniu wody skontroluj działanie hamulców. 

Nie kontynuuj jazdy do momentu, gdy hamulce nie będą 

działać prawidłowo. 

ZAGROŻENIE 

Poruszanie się pojazdem ATV po głębokiej, szybko 

płynącej wodzie. 

CO MOŻE SIĘ STAĆ 

Opony (koła) mogą spowodować, że pojazd zacznie płynąć. 

Utrata kontroli nad pojazdem skutkuje wypadkiem oraz 

uszkodzeniami ciała. 

JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ 

Nie poruszaj się pojazdem ATV po wartko płynącej oraz 

głębszej, niż to dopuszcza instrukcja wodzie.   

Pamiętaj, że mokre hamulce nie są tak efektywne jak suche. 

Po wyjechaniu z wody skontroluj działanie hamulców. Jeśli 

to konieczne zaciśnij hamulce kilkukrotnie aż tarcze i 

okładziny cierne będą suche i w pełni sprawne. 



 

 

Poruszanie się pojazdem ATV po wodzie może spowodować 

zalanie filtra powietrza, pasa napędowego oraz bagażnika. Po 

opuszczeniu przeszkody wodnej należy skontrolować i w razie 

konieczności osuszyć ww elementy. Szczególnej kontroli należy 

poddać ww elementy po poruszaniu się w błocie i słonej wodzie. 



 

Parkowanie na pochyłościach 

1. Zatrzymaj pojazd przy pomocy hamulców. 

2.Wyłącz silnik. 

3. Zaciągnij tylny hamulec. 

4. Stosuj blokady pod koła tak jak to jest przedstawione na 

rysunku. 

ZAGROŻENIE 

Parkowanie na pochyłościach oraz innych 

nierównościach. 

 CO MOŻE SIĘ STAĆ 

Możliwość utraty przyczepności przez pojazd ATV.  

JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ  

Unikaj parkowania na nierównościach lub innych 

pochyłościach. Jeśli parkowanie na pochyleniu jest 

konieczne, należy umieścić pojazd w poprzek nachylenia, 

zaciągnąć hamulec postojowy oraz zablokować przednie 

oraz tylne koła. Nie parkuj pojazdu ATV na takich 

zboczach, na które sam nie jesteś w stanie wejść. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Regulacje i przeglądy okresowe 

Przeglądy okresowe, regulacje oraz odpowiednie 

smarowanie pozwoli na utrzymanie pojazdu w dobrym 

stanie technicznym. Dbałość o stan bezpieczeństwa 

pojazdu należy do jego posiadacza. Najważniejsze 

czynności oraz zakresy prac inspekcyjnych oraz 

regulacyjnych ujęte zostały na poniższych stronach. 

Instrukcja obsługi oraz zestaw narzędzi 

Zalecamy przechowywać instrukcję obsługi w torebce 

foliowej pod siedziskiem. Pod siedzeniem należy 

umieścić narzędzia. 

ZAGROŻENIE 

Regulacje silnika podczas jego pracy. 

CO MOŻE SIĘ STAĆ 

Ruchome elementy pojazdu mogą wciągnąć element odzieży. 

Porażenie prądem oraz zaprószenie ognia. 

JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ 

Wyłącz silnik pojazdu podczas dokonywania prac 

serwisowych. 

Jeśli nie posiadasz odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności 

zleć naprawy serwisowe pojazdu dealerowi. 

1. Instrukcja obsługi 

2.Zestaw narzędzi 



 

 

 

ELEMENT 

 

CZYNNOŚĆ 

 

Kolejność 

 WSTĘPNY OKRESOWY 

miesiąc 1 3 6 6              12 

km  

(mile) 

100  

(62) 

500 

(310) 

1000 

(620) 

2000            3000 

(1240)       (1860) 

godziny 20 75 150 150                 300 

Zawory* • Sprawdzić luz zaworowy. 

• Wyreguluj w razie potrzeby. 

•  • •                        • 

Układ 

chłodzenia 

• Sprawdź czy nie ma wycieków. 

• Napraw w razie potrzeby. 

• Wymień płyn chłodzący co 24 miesiące. 

• • • •                        • 

Świeca • Sprawdź stan. 

• Sprawdź przerwę między elektrodami i wyczyść. 

•  Wymień w razie potrzeby . 

• • • •                        • 

Elementy filtra 

powietrza 

• Wyczyść. 

•  Wymień w razie potrzeby . 

co 20 – 40 godzin użytkowania pojazdu; w przypadku korzystania z 

pojazdu w wilgotnym lub zakurzonym terenie odpowiednio częściej 

Gaźnik * • Sprawdź (ssanie). 

• Wyreguluj obroty biegu jałowego. 

 • • •                        • 

Przeglądy okresowe / smarowanie 

•W przypadku pojazdów niewyposażonych w licznik przebiegu należy stosować się do miesięcznego harmonogramu 

przeglądów.  

• W przypadku pojazdów niewyposażonych w licznik przebiegu należy stosować się do miesięcznego harmonogramu 

przeglądów, również w przypadku nieużywania pojazdu przez długi okres czasu. 



 

 

 

ELEMENT 

 

CZYNNOŚĆ 

  WSTĘPNY OKRESOWY 

Co nastąpi 

pierwsze 

miesiąc 1 3 6 6 12 

km  

(mile) 

100  

(62) 

500 

(310) 

1000 

(620) 

2000 

(1240) 

3000 

(1860) 

godziny 20 75 150 150 300 

Odma* • Sprawdzić stan doprowadzenia powietrza. 
•  Wymień w razie potrzeby. 

  • • • 

Układ 

wydechowy* 
• Sprawdź czy nie ma wycieków. 

• Dokręć w razie konieczności. 

• Wymień uszczelkę (uszczelki) w razie potrzeby. 

  • • • 

Układ 

paliwowy* 

 

• Oczyść 

• Sprawdź stan przewodu paliwowego. 
• Wymień jeśli to konieczne. 

  • 

 

• 

 

• 

 

Olej silnikowy • Wymień (rozgrzej silnik przed wymianą.) •  • • • 

Filtr oleju • Wymień . •  • • • 

Sitko oleju 

silnikowego* 

• Wyczyść. •  • • • 

Olej w przekł. 

tylnej 

• Sprawdź czy nie ma wycieków. •    • 

Olej w 

przekładni 
• Wymień co 12 miesięcy. 

Hamulce 

przednie

* 

• Sprawdź zakres działania / ubytki płynu. 

• Uzupełnij w razie konieczności. 

• • • • • 



 

 

 

ELEMENT 

 

CZYNNOŚĆ 

 WSTĘPNY OKRESOWY 

Co nastąpi 

pierwsze 

miesiąc 1 3 6 6 12 
Km  100 500 1000 2000 3000 
(mile) (62) (310) (620) (1240) (1860) 

godziny 20 75 150 150 300 

Hamulce tylne* • Sprawdź zakres działania i czy nie ma ubytków. 

• Wyreguluj w razie konieczności. 

• • • • • 

Dźwignie*  

•      Sprawdź zakres działania. 

 •      Wyreguluj w razie potrzeby 

   • • • 

Pas* • Sprawdź działanie . 

• Sprawdź czy nie ma pęknięć lub ubytków. 

•  • • • 

Koła* • Sprawdź wyważenie/ bieżnik/uszkodzenia. 

• Napraw / wymień w razie potrzeby. 

•  • • • 

Zawieszenie* • Sprawdź czy nie ma uszkodzeń lub luzów. 

• Wymień w razie potrzeby. 

•  • • • 

Zawieszenie 

przednie oraz 

tylne* 

•  Sprawdź zakres działania. 

•  Wyreguluj w razie potrzeby . 

  •  • 

Układ 

kierowniczy* 

•     Sprawdź działanie / wymień w razie uszkodzeń. 

•     Wyreguluj w razie potrzeby . 

• • • • • 

Zwrotnice* •     nasmarować. 

 

  • • • 



 

 

 

ELEMENT 

 

CZYNNOŚĆ 

 

Co nastąpi 

pierwsze 

 WSTĘPNY OKRESOWY 

miesiąc 1 3 6 6 12 
km  

(mile) 

100 

 (62) 

500 

(310) 

1000 

(620) 

2000 

(1240) 

3000 

(1860) 

godziny 20 75 150 150 300 

Wał napędowy* •     nasmarować. 
 

  • • • 

Mocowanie 

silnika *  

• Sprawdź czy nie występują uszkodzenia . 

• Sprawdź zakres działania. 

  • • • 

Łożyska osi* •     Wymień w razie uszkodzeń. • • • • • 

Stabilizatory

* 

•     Sprawdź czy nie występują uszkodzenia.   • • • 

Mocowania* •     Sprawdź wszystkie mocowania. 

•     Nastaw w razie konieczności. 

• • • • • 

     

Światła oraz 

przełączniki* 

•     Sprawdź zakres działania. 

•     Wyreguluj ustawienie świateł. 

• • • • • 

W przypadku gdyby prace związane były z użyciem specjalistycznych narzędzi, informacji czy też  wiedzy fachowej należy zwrócić się z naprawą do serwisu. 



 

 

• Zalecany płyn hamulcowy: DOT 3 lub DOT 4 

 • Wymiana płynu hamulcowego: 

Okresowo dokonuj kontroli poziomu płynu hamulcowego, 

uzupełnij go w razie konieczności. 

• Uszczelki należy wymieniać co dwa lata.  

• Wymieniaj klocki hamulcowe w momencie ich zużycia, 

uszkodzenia lub co cztery lata użytkowania pojazdu. 

Wskazuje potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub życia. 



 

 

Olej silnikowy i filtr oleju 

 

Poziom oleju silnikowego należy sprawdzać przed 

każdym przystąpieniem do jazdy. Pamiętać należy o 

zgodnej z harmonogramem, okresowej wymianie 

oleju i filtra oleju.  

Kontrola poziomu oleju 

1. Odkręć śrubę i zdejmij panel osłonny. 

2. Ustaw pojazd ATV na poziomej powierzchni. 

3. Uruchom silnik i poczekaj aż się trochę zagrzeje. 

Wyłącz silnik. 

4. Odczekaj kilka minut aż olej spłynie. 

5. Wyjmij bagnet i wytrzyj go czystą szmatką. 

6. Wsuń bagnet w otwór kontrolny aż do oporu 

(przekręcając go), a następnie wyciągnij i odczytaj poziom 

oleju. 

7. W przypadku gdy poziom oleju jest zbyt niski należy 

dolać zalecanego oleju tak dużo, by poziom nie 

przekroczył linii kontrolnej maks. 

8. Wsuń bagnet na swoje miejsce a następnie go dokręć. 

9. Załóż panel osłonny i przykręć śrubę. 

1.Śruba 2. Panel 

1. Poziom oleju : maks     2.Poziom oleju : min 

Poziom oleju winien być pomiędzy maks a min. 



 

 

Wymiana oleju silnikowego 

Opuść punkty 5-9 jeśli nie wymieniasz filtra 

oleju. 

5. Usuń panel po lewej stronie. 

6. Odkręć filtr oleju przy pomocy klucza. 

7. Przesmaruj o-ring nowego filtra oleju niewielką 

ilością oleju silnikowego. 

8. Załóż nowy filtr oleju (Siła dokręcania:17Nm lub 

1.7m.kgf lub 12 ft.ibf). 

1. Zdejmij panel. 

2. Uruchom silnik i poczekaj kilka minut aż się trochę 

zagrzeje. Wyłącz silnik. 

3. Ustaw pojemnik na zużyty olej pod miską olejową i 

odkręć filtr oleju.  

4. Odkręć następnie śrubę spustową i poczekaj aż cały 

olej spłynie do pojemnika na zużyty olej. 

1. Śruba spustowa  

1. Filtr oleju silnikowego 



 

 

 Podczas pracy silnika sprawdzaj czy nie występują wycieki 

oleju. W razie wystąpienia przecieków należy niezwłocznie 

wyłączyć silnik i ustalić ich przyczynę. 

13.Wyłącz silnik, sprawdź poziom oleju i uzupełnij jeśli 

będzie to potrzebne.  

14.Przykęć panel. 

Upewnij się, że o-ring założony jest poprawnie. 

1.O-ring 

Klasyfikacja oleju silnikowego dla ATV 
9. Załóż panel po lewej stronie. 

10. Wkręć śrubę spustową i dokręć ją odpowiednią siłą 

(Siła dokręcania:23Nm lub 2.3m.kgf lub 16ft.ibf). 

11. Uzupełnij poziom zalecanym olejem a następnie załóż 

korek wlewy oleju i dokręć go. 

12. Uruchom silnik i pozwól mu się przez kilka minut 

rozgrzać. 

Ilości oleju: 

Bez wymiany filtra oleju: 

2.5L(2.64 US qt) 

Z wymianą filtra oleju: 

2.6L(2.75 US qt) 



 

 

Olej w przekładni 

 

Kontrola oleju w przekładni 

1. Ustaw pojazd ATV na poziomej powierzchni. 

2. Zdejmij osłonę i odkręć śrubę kontrolną a następnie 

sprawdź poziom oleju w przekładni 

3. W razie konieczności uzupełnij poziom 

rekomendowanym przez producenta olejem. 

4. Przykręć śrubę kontrolną. 

1.Panel 

Olej powinien sięgać do górnej krawędzi gwintu. 

Upewnij się, że nie dostały sie do środka przekładni 

żadne ciała obce. 

1.Śruba kontrolna          2.Prawidłowy poziom             

3.Olej przekładniowy 



 

 

Wymiana oleju w przekładni tylnej 

 

1. Ustaw pojazd ATV na poziomej powierzchni. 

2. Ustaw pojemnik na zużyty olej pod tylną przekładnią. 

3. Usuń korek wlewu oraz śrubę spustową i odczekaj aż 

cały olej spłynie.  

4. Wkręć śrubę spustową a następnie dokręć ją 

odpowiednią siłą (23 Nm, lub 2.3m·kgf, lub 16 

ft·ibf )  

5. Wlej zalecany przez producenta olej przekładniowy.  

6. Załóż korek wlewu oleju i dokręć go. 

7. Sprawdź czy nie występują wycieki oleju. W 

razie jakichkolwiek ubytków należy zlokalizować i 

usunąć ich przyczynę. 

1.    Śruba spustowa 

Zalecany olej: 

SAE 80W/90 API GL-4  olej przekładniowy 

Ilość oleju: 

0.33L(0.35 US qt) 

Upewnij się, że nie dostały sie do środka przekładni 

żadne ciała obce. 



 

 

Wymiana oleju w przekładni głównej: 

1. Ustaw pojazd ATV na poziomej powierzchni. 

2. Ustaw pojemnik na zużyty olej pod główną 

przekładnią.  

3. Odkręć korek wlewu oraz śrubę spustową i odczekaj aż 

cały olej spłynie.  

5. Wkręć śrubę spustową a następnie dokręć ją 

odpowiednią siłą (23 Nm, lub 2.3m·kgf, lub 16 

ft·ibf)  

6. Wlej do dyferencjału zalecany przez producenta olej 

przekładniowy.  

7. Załóż korek wlewu oleju i dokręć go odpowiednią siłą,  

(10 Nm, lub 1.0 m·kgf, lub 7.2ft·Ibf).  

7. Sprawdź czy nie występują wycieki oleju. W razie 

jakichkolwiek ubytków należy zlokalizować i usunąć ich 

przyczynę. 

1.Śruba spustowa 

Zalecany olej: 

Olej silnikowy SAE 80W/90 API GL-4  

Ilość oleju: 

0.33L(0.35 US qt) 

Upewnij się, że nie dostały sie do środka żadne ciała 

obce. 

1.Wlew oleju 



 

 

Układ chłodzenia 

 

1. Ustaw pojazd ATV na poziomej powierzchni. 

2.Poziom płynu chłodzącego sprawdza się w zbiorniczku 

wyrównawczym na zimnym silniku. Poziom płynu 

chłodniczego zwiększa się wraz ze wzrostem temperatury 

silnika. 

3.W przypadku gdy poziom płynu chodzącego jest poniżej 

minimum należy odkręcić korek na zbiorniczku 

wyrównawczym i dolać odpowiednią ilość świeżego płynu 

chłodzącego a następnie zakręcić korek. 

Poziom płynu chłodzącego w zbiorniczku 

wyrównawczym powinien być pomiędzy min a maks. 

Twarda i słona woda są szkodliwe dla silnika. Jeśli nie 

możesz użyć wody destylowanej, użyj wody miękkiej. 

ZAGROŻENIE 

Zdejmowanie korka chłodnicy gdy silnik i /lub chłodnica 

są gorące. 

CO MOŻE SIĘ STAĆ 

Gorąca ciecz oraz / lub gorąca para mogą spowodować 

poparzenia.  

JAK UNIKAĆ ZAGROŻENIA 

Zanim zaczniesz odkręcać korek na chłodnicy, odczekaj 

aż układ chłodzenia wystygnie. Korek należy odkręcać 

grubą szmatką. Przed całkowitym zdjęciem korka, 

należy odczekać aż ciśnienie opadnie. 

1 Zbiorniczek wyrównawczy oraz korek 



 

 

Wymiana płynu chłodzącego 

 

1. Ustaw pojazd ATV na poziomej powierzchni. 

2. Ustaw pojemnik na zużyty płyn chłodzący pod silnikiem 

(chłodnicą) i odkręć śrubę spustową. (Należy uważać aby 

chłodziwo nie rozlało się na podpórkę.) 

3. Odkręć śruby i zdejmij panel osłaniający akumulator. 

4.Odkręć korek na chłodnicy. 

1.Korek na chłodnicy 

6.Zdejmij korek ze zbiorniczka wyrównawczego. 

1.Panel akumulatora oraz śruby 

1.Zbiorniczek wyrównawczy 



 

 

 7. Odłącz przewód od zbiornika i spuść chłodziwo.  

8. Po spuszczeniu całej cieczy chłodzącej przepłucz chłodnicę 

bieżącą wodą. 

9. Wymień uszczelkę pod śrubą spustową lub wymień śrubę jeśli 

wykazuje ślady nadmiernego zużycia (śrubę dokręca się 

odpowiednia siłą (10 Nm , 1.0 m•kgf, 7.2 ft•lbf).  

10. Zamontuj zbiorniczek wyrównawczy.  

11. Wlej odpowiednią ilość zalecanego płynu chłodniczego, załóż 

korek na zbiorniczek wyrównawczy. 

12. Wlej odpowiednią, zalecaną ilość płynu chłodzącego. 

Następnie nałóż korek wlewu i zamocuj elementy ochronne.  

13. Uruchom silnik i pozwól mu pracować przez kilka minut. 

Następnie go wyłącz i sprawdź poziom płynu chodzącego. W 

przypadku gdyby było go zbyt mało uzupełnij do wymaganego 

poziomu.  

14. Sprawdź czy nie występują wycieki płynu chłodniczego. 

 

Twarda i słona woda są szkodliwe dla silnika. Jeśli nie 

możesz użyć wody destylowanej użyj wody miękkiej. 



 

 

Osłony półosi 

 

Sprawdź czy osłony półosi nie są uszkodzone (czy nie 

posiadają pęknięć lub dziur). W przypadku 

nieprawidłowości należy zwrócić się do Dealera.  

1.Osłona półosi tylnych (×2 na każda stronę) 

1.Osłona półosi przednich (×2 na każdą stronę) 



 

 

Kontrola świecy zapłonowej 

 

Wymiana 

1.Zdejmij panel. 

2.Zdejmij przewód wys. napięcia ze świecy. 

3.Użyj odpowiedniego klucza do odkręcenia i wyjęcia 

świecy (patrz rysunek). 

Kontrola 

Świeca zapłonowa to bardzo ważny a zarazem łatwy do 

kontroli element silnika spalinowego. Stan świecy 

zapłonowej przekłada się bezpośrednio na osiągi silnika. 

Idealną barwą izolatora jest jasny beż. Nie dokonuj 

diagnozy samodzielnie. 

Odstaw pojazd ATV do dealera. Przeglądu świecy 

zapłonowej należy dokonywać okresowo. Temperatura 

oraz osady powodują spadek wydajności świecy. Świecę 

zapłonową należy bezwzględnie wymienić w momencie, 

gdy osad na niej jest bardzo wyraźny. 

1.Świeca zapłonowa 

Zalecany rodzaj świecy: K6RTC 



 

 

Montaż 

Odstęp między elektrodami: 

0.6～0.7mm(0. 024～0.028 in) 
1. Skontroluj odstęp między elektrodami. W razie 

konieczności dokonaj odpowiednich poprawek (patrz 

tabela informacyjna). 

2. Wyczyść uszczelkę. Usuń wszelkiego rodzaju ciała obce 

oraz zanieczyszczenia. 

3. Wkręć świecę i dokręć ją odpowiednią siłą :17.5 Nm 

(1.75 m·kgf, 12.5 ft·lbf) 

4. Załóż przewód wysokiego napięcia. 

5. Załóż panel. 

W przypadku braku odpowiednich narzędzi, świecę 

należy dokręcić o ¼ do ½ obrotu po pierwszym oporze. 

Jak tylko to będzie możliwe należy dokręcić świecę za 

pomocą właściwego narzędzia. 

a. Odstęp między elektrodami 



 

 

Czyszczenie filtra powietrza 

4.Odkręć śruby i wyjmij ramkę filtra powietrza. 

W przypadku gdy w obudowie filtra powietrza znajdują 

sie zanieczyszczenia, należy obudowę jak i sam filtr 

odpowiednio wyczyścić. W przypadku zawilgocenia 

wkładu filtra należy go wymienić na nowy. 

1. Zdejmij fotel pasażera oraz kierowcy. 2. Zdejmij prawy 

panel. 3.Poluzuj śrubę. 

1. Śruby 2. Obudowa filtra 

5. Zdejmij osłonę oraz obudowę filtra.  

6. Wyjmij element filtrujący.   

7. Dokonaj przeglądu filtra powietrza i w razie jakichkolwiek 

uszkodzeń dokonaj wymiany. 

Śruba 



 

 

1. Pistolet ze sprężonym powietrzem  

2. Element filtrujący 

1.Obudowa filtra powietrza 

7. Użyj sprężonego powietrza do wyczyszczenia wkładu filtra 

(zgodnie z rysunkiem). Jeśli nie posiadasz kompresora opukaj 

delikatnie filtr i wysyp nagromadzone w nim 

zanieczyszczenia. 

8. Zamontuj filtr powietrza. 

9. Zamocuj obudowę filtra. 

10. zamontuj filtr powietrza, śruby oraz obudowę. 

11. Załóż prawy panel. 

12. Zamontuj fotel pasażera oraz kierowcy. 



 

 

ZAGROŻENIE 

Stosowanie do czyszczenia filtra powietrza benzyny 

lub innych rozcieńczalników. 

CO MOŻE SIĘ STAĆ 

Materiały łatwopalne mogą być przyczyną pożaru. 

JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ 

Nie używaj do czyszczenia filtra powietrza benzyny lub 

innych rozcieńczalników. 

Wkład filtra powietrza należy czyścic co 20 – 40 godzin 

pracy silnika. W przypadku gdy pojazd porusza się po 

bardzo zanieczyszczonym terenie należy go czyścić i 

smarować częściej. Każdorazowo podczas kontroli filtra 

powietrza skontrolować należy także przewód 

doprowadzający powietrze do filtra.  Sprawdź czy filtr 

powietrza jest szczelny. Dokręć wszystkie śruby w 

układzie dolotu powietrza – nieoczyszczone powietrze 

może poważnie uszkodzić silnik. 

Zabrania się uruchamiania silnika bez wkładu filtra 

powietrza. Silnik działający bez filtra zasysa 

powietrze nieoczyszczone a przedostające się do 

środka drobiny kurzu i inne ciała obce doprowadzić 

mogą do jego uszkodzenia. Może to skutkować 

uszkodzeniem silnika. 



 

 

Regulacja gaźnika 

Gaźnik to jeden z ważniejszych elementów pojazdu. 

Regulacja wymaga doświadczenia oraz odpowiedniego 

wyczucia. Większość prac serwisowych powinna być 

wykonywana przez dealera, który posiada do tego 

odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Regulacja prędkości 

biegu jałowego dokonywana może być przez posiadacza 

pojazdu w ramach obsługi okresowej. 

Regulacja biegu jałowego 

Regulacja biegu jałowego odbywa się przy pomocy 

odpowiedniego sprzętu diagnostycznego. 

1.Uruchom silnik i pozwól mu sie przez kilka minut 

rozgrzać – obroty podczas rozgrzewania powinny być w 

zakresie 1,000 - 2,000 r/min. Co jakiś czas podnieś obroty 

do 4,000 - 5,000 r/min. Silnik rozgrzany powraca bardzo 

szybko do obrotów biegu jałowego. 

2. Zdemontuj siedzisko. 

3.Ustaw bieg jałowy w określonym przedziale. Obroty 

silnika zwiększa się poprzez przekręcanie śruby 

regulacyjnej w kierunku “a”, zmniejsz się je zaś 

przekręcając śrubę w kierunku „b” 

4.Zainstaluj siedzenie. 

Wyreguluj bieg jałowy przed sprawdzeniem regulacji 

dźwigni gazu. 

3.0～5.0 mm(0.12～0.20 in) 

Odpowiednia prędkość biegu jałowego: 

1500±150 r/min 



 

 

Gaźnik wyregulowany został odpowiednio w fabryce.  

W przypadku gdy ustawienia gaźnika zmienione 

zostały przez osobę bez odpowiedniej wiedzy 

technicznej, może dojść nie tylko do pogorszenia 

osiągów pojazdu ale i do jego uszkodzenia. 

1. Śruba ogranicznika 



 

 

Regulacja luzu zaworowego 

 

Z biegiem czasu zaworu wymagają regulacji. Tego typu 

prace serwisowe wykonywane być powinny przez 

odpowiednio do tego przeszkolone osoby. 

Regulacja Dźwigni Gazu 

1. Śruba regulacyjna              2. Blokada 

a. Dźwignia przyśpieszenia Przed regulacją dźwigni gazu należy ustawić bieg 

jałowy. 

Luz dźwigni: 

3.0～5.0 mm(0.12～0.20 in) 

1.Poluzuj śrubę blokującą. 

2.Przekręć śrubę regulującą aby wyregulować luz do 

określonej wartości.  

3. Przykręć śrubę blokującą. 



 

 

Kontrola przednich klocków hamulcowych 

Sprawdź czy klocki nie są uszkodzone lub zużyte. W 

przypadku gdy grubość klocków wynosi poniżej 1.0 

mm (0.04 in) należy je niezwłocznie wymienić na 

nowe. 

Kontrola tylnych klocków hamulcowych 

Sprawdź czy klocki nie są uszkodzone lub zużyte. W 

przypadku gdy grubość klocków wynosi poniżej 2 mm 

(0.08 in) należy je niezwłocznie wymienić na nowe. 

a. Grubość klocka hamulcowego 

a. Grubość klocka hamulcowego 

W celu kontroli grubości okładzin ciernych należy 

zdemontować koła. 



 

 

Kontrola poziomu płynu hamulcowego 

 

Zbyt niski poziom płynu hamulcowego jest bardzo 

niebezpieczny. Istnieje możliwość zapowietrzenia się 

układu hamulcowego a wraz z tym spadek 

efektywności hamulców. Przed rozpoczęciem jazdy 

należy skontrolować poziom płynu hamulcowego I w 

razie konieczności go uzupełnić. Przyczyną niskiego 

poziomu płynu hamulcowego mogą być wycieki lub 

nadmiernie zużyte klocki hamulcowe. W przypadku 

zauważenia ubytków płynu hamulcowego dokonaj 

przeglądu całego układu hamulcowego. 

TYŁ 

1. Poziom kontrolna płynu hamulcowego (min) 

Zachowaj poniższe środki ostrożności: 

• Podczas sprawdzania poziomu płynu należy 

upewnić się czy pojazd stoi na równej 

powierzchni. 

• Używaj tylko i wyłącznie zalecanego płynu 

hamulcowego. Stosowanie innego niż zalecany 

może nie tylko zmniejszyć wydajność układu 

hamulcowego, ale i go uszkodzić. 

PRZÓD 

1. Poziom kontrolny płynu hamulcowego (min) 
Zalecany płyn hamulcowy: DOT3 lub DOT 4 



 

 

Wymiana płynu hamulcowego 

 

Wymiana płynu hamulcowego powinna być 

przeprowadzana tylko i wyłącznie przez wyszkolony personel 

serwisowy. Twój Dealer powinien wymienić poniższe części 

podczas okresowych przeglądów pojazdu. 

• Wymienić uszczelki oleju co dwa lata. 

• Klocki hamulcowe wymieniać należy co 4 lata. 

Luz na manetce hamulca przedniego 

 

Dźwignia hamulca przedniego nie powinna mieć luzu. W 

przypadku występowania luzu należy skontaktować się z 

Dealerem. 

• Braki uzupełnij takim samym płynem 

hamulcowym. Mieszanie płynów może 

doprowadzić do spadku efektywności hamulców. 

• Zadbaj o to, by nie przedostała się do płynu 

hamulcowego woda!!! Woda posiada wiele niższą 

temperaturę wrzenia niż płyn hamulcowy I może 

spowodować poważne uszkodzenie układu 

hamulcowego. 

• Płyn hamulcowy jest szkodliwy dla powierzchni 

plastikowych oraz lakierowanych. Po rozlaniu 

wytrzyj go natychmiast. 

• W przypadku ubytków płynu hamulcowego 

skontaktuj sie ze swoim Dealerem. 

a. Luz na manetce hamulca przedniego 



 

 

Regulacja hamulca postojowego 

 

Ustawienia poziomu wyjściowego 

Luz na dźwigni hamulca postojowego winien wynosić 5～7 

mm (0.19～0.27 in).  

1. Poluzuj śrubę blokującą. 

2. skok zwiększamy poprzez kręcenie śruby w kierunku „a” a 

redukujemy kręcąc w kierunku „b”.  

3. Dokręć śrubę blokującą. 

ZAGROŻENIE 

Używanie niesprawnych / źle ustawionych hamulców. 

CO MOŻE SIĘ STAĆ 

Możliwość utraty / spadku siły hamowania. Możliwość 

kolizji !!. 

JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ 

Po serwisie: 

• Upewnij się, że hamulec działa poprawnie i że luz 

na dźwigni jest ustawiony odpowiednio. 

• Upewnij się czy klocki hamulcowe nie ocierają o 

tarczę. 

• Upewnij się czy hamulce reagują właściwie. Układ 

hamulcowy należy całkowicie odpowietrzyć. 

Wymiana elementów układu hamulcowego wymaga 

fachowej wiedzy. Czynności te winny być wykonywane 

w serwisie autoryzowanym. 

1. Śruba regulacyjna     2.Śruba blokująca 

3. Blokada 

C. Luz na manetce hamulca postojowego 



 

 

W przypadku niemożności dokonania samemu odpowiednich 

regulacji należy prace te zlecić dealerowi ATV 

ZAGROŻENIE 

Korzystanie z pojazdu bez odpowiednio 

wyregulowanych hamulców. 

CO MOŻE SIĘ STAĆ 

Możliwość utraty / spadku siły hamowania. Możliwość 

wypadku!!! 

JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ 

Po serwisie: 

• Upewnij się, że hamulec działa poprawnie i że luz 

jest ustawiony odpowiednio. 

• Upewnij się czy klocki hamulcowe nie ocierają o 

tarczę. 

• Upewnij się czy hamulce reagują właściwie. Układ 

hamulcowy należy całkowicie odpowietrzyć. 

Wymiana elementów układu hamulcowego wymaga 

fachowej wiedzy. Czynności te winny być wykonywane 

w serwisie autoryzowanym. 

Podczas regulacji luzu: 

• Upewnij się, że nie naciskasz na pedał. 

• Upewnij się, że pedał hamulca pozostaje na swoim 

miejscu. 

Regulacja pedału hamulca 

 

Góra pedału hamulca powinna znajdować się około 72 

mm (2.83 in) ponad podpórką. W przypadku gdyby tak 

nie było zwróć się do swojego dealera z prośbą o 

odpowiednie jego wyregulowanie. 

a. Pozycja pedału hamulca 



 

 

Sprawdzanie i smarowanie kabli i przewodów 
Smarowanie dźwigni hamulca, pedału hamulca oraz 

dźwigni hamulca postojowego. 

ZAGROŻENIE Uszkodzone 

przewody. 

CO MOŻE SIĘ STAĆ  

Przewody mogą pękać co może negatywnie wpłynąć na 

bezpieczeństwo jazdy.  

JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ  

Sprawdzaj przewody regularnie. Wymień uszkodzone 

przewody. 

Smarowanie części 

Zalecany smar: 

Smar litowy 

Nasmaruj przewody oraz ich końcówki. Jeśli przewody 

nie działają prawidłowo należy skontaktować się z 

dealerem. 

Zalecany smar: 

SAE 10W30 olej silnikowy 



 

 



 

 

Akumulator 

Pojazd wyposażony został w akumulator bezobsługowy. 

W związku z tym nie potrzeba sprawdzać stanu 

elektrolitu i dolewać wody destylowanej. W przypadku 

gdy akumulator jest rozładowany lub niedoładowany, 

należy skontaktować się z swoim dealerem. 

Zabrania sie usuwania korków kontrolnych z 

akumulatora. Usunięcie ich może spowodować 

uszkodzenie akumulatora. 

ZAGROŻENIE 

Nieodpowiednie (nieostrożne) obchodzenie się z 

akumulatorem lub elektrolitem.  

CO MOŻE SIĘ STAĆ  

Możliwość zatrucia, poparzenia się kwasem 

(elektrolitem z akumulatora). Akumulatory wytwarzają 

łatwopalne opary.  

JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ  

Unikaj kontaktu ze skórą oczami lub elementami ubioru. 

Zawsze chroń oczy podczas prac przy akumulatorze. 

Trzymaj z dala od dzieci. 

1. Klema minusowa 

2. Klema plusowa 



 

 

Wymiana bezpieczników 

1. Bezpiecznik główny oraz bezpiecznik wentylatora 

znajdują się pod panelem akumulatora. Niektóre 

bezpieczniki znajdują się wewnątrz panelu po prawej 

stronie. 

2. W przypadku przepalenia się bezpiecznika należy 

wyłączyć obwód, w którym przepalił się bezpiecznik a 

następnie zapłon. Wymień przepalony bezpiecznik na 

nowy, o takiej samej mocy. Przekręć zapłon. W 

przypadku gdy bezpiecznik przepali się kolejny raz 

skontaktuj się dealerem. 

Zasady bezpiecznego postępowania po kontakcie: 

Zewnętrznym: Obmyć wodą. Wewnętrznym: Należy 

wypić duże ilości wody lub mleka. Następnie należy 

spożyć magnez, roztrzepane jajko lub olej roślinny. 

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Oczy: 

Płukać wodą przez 15 minut oraz skontaktować się z 

lekarzem. Nie dopuścić do kontaktu baterii z iskrami, 

płomieniem lub innymi źródłami ognia. Podczas 

ładowania należy wietrzyć pomieszczenie. 

Bezpieczniki: 

Bezpiecznik akumulatora: 30A  

Bezpiecznik główny: 10A  

Bezpiecznik wentylatora: 10A  

Bezpiecznik głównego wyłącznika: 10A  

Bezpiecznik oświetlenia: 20A 

Do ładowania baterii potrzebny jest odpowiedni 

prostownik. Stosowanie standardowego prostownika 

może doprowadzić do skrócenia życia akumulatora. 



 

 

Serwisowanie akumulatora 

 

1.W przypadku gdy nie korzystamy z pojazdu przez okres 

dłuższy niż jeden miesiąc należy wymontować akumulator 

i postawić go w chłodnym i ciemnym miejscu. Przed 

ponownym zamontowaniem należy akumulator ponownie 

naładować. 

2.Pamiętaj zawsze o odpowiednim podłączeniu klem!!! 

ZAGROŻENIE  

Używanie nieprawidłowych bezpieczników.  

CO MOŻE SIĘ STAĆ  

Nieodpowiedni bezpiecznik doprowadzić może nie 

tylko do uszkodzenia układu elektrycznego ale i 

pożaru.  

JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ  

Używaj zawsze bezpieczników o odpowiedniej 

mocy. Nie używaj żadnych innych przedmiotów 

zamiast bezpieczników. 

W celu uniknięcia zwarcia należy podczas wymiany 

bezpieczników wyłączyć zasilanie główne. 

1. Skrzynka z bezpiecznikami  

2. Bezpiecznik akumulatora 



 

 

Wymiana żarówki oświetlenia przedniego 

 

Gdy przepali się żarówka oświetlenia przedniego postępuj 

następująco: 

1. Odkręć śruby i zdejmij zderzak. 

2. Zdejmij panel oświetlenia przedniego. 

3. Zdejmij mocowanie żarówki. 

4. Mocowanie zdejmuje się przekręcając je w kierunku 

przeciwnym do wskazówek zegara. 

5. Wyjmij wadliwą żarówkę odłączając mocowanie 

żarówki. 

6. Włóż nową żarówkę i załóż mocowanie. 

7. Mocowanie zakłada się obracając je w kierunku 

zgodnym ze wskazówkami zegara. 

8. Zamontuj obudowę lampy. 

9. Zamontuj panel przedni. 

10. Wkręć śruby i zamontuj zderzak. 

1. Panel przedni 2. Śruby 

1. Śruby 2. Zderzak 



 

 

Nie dotykaj szklanych elementów żarówki. Żarówka 

rozgrzewa się i każde pozostawione na niej nieczystości 

(np. tłuszcz) skracają nie tylko jej żywotność ale i 

wydajność. W przypadku gdy jednak dotknąłeś 

elementów szklanych żarówki należy ją wyczyścić przy 

pomocy szmatki i alkoholu (rozpuszczalnika). 

1. Mocowanie żarówki lampy przedniej  



 

 

Regulacja reflektora przedniego Światło tylne 

1.Wymień żarówkę światła tylnego poprzez zdjęcie 

obudowy lampy.  

2. Wyjmij wadliwą żarówkę odkręcając mocowania.  

3.Włóż nową żarówkę oraz ponownie złóż obudowę 

lampy. 

Praca ta powinna być wykonywana przez twojego 

dealera. 

W celu podniesienia reflektora przekręć śrubę w 

kierunku „a”. W celu opuszczenia reflektora przekręć 

śrubę w kierunku „b”. 

1. Obudowa lampy tylnej 
1. Śruba regulacyjna 



 

 

Rozwiązywanie problemów 

Mimo iż pojazdy poddawane są rygorystycznym 

przeglądom przed wysłaniem z fabryki, możliwe jest 

wystąpienie awarii podczas użytkowania. Wszelkie 

problemy z układami paliwowymi, kompresji lub 

zapłonu mogą powodować niewłaściwe działanie 

pojazdu. Poniższa tabela pozwala na znalezienie 

procedury szybkiego rozwiązania niektórych 

problemów. Poważniejsze problemy należy zgłaszać 

dealerowi, którego pracownicy posiadają konieczne 

narzędzia oraz umiejętności. Należy używać wyłącznie 

oryginalnych części. Nieoryginalne części mogą 

powodować awarie lub wypadki. 

ZAGROŻENIE 

Sprawdzanie układu paliwowego z papierosem w ustach lub 

innym źródłem ognia.  

CO MOŻE SIĘ STAĆ  

Paliwo jest bardzo łatwopalne i wybuchowe – możliwość 

poparzeń lub uszkodzeń ciała i mienia.  

JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ  

Zakaz palenia podczas kontroli układu paliwowego. Upewnij 

się, że nie ma w pobliżu otwartego ognia czy też źródeł iskier 

lub innych źródeł ognia (piecyki elektryczne, gazowe, bojlery 

itd). 



 

 

Mycie oraz Przechowywanie Pojazdu 

Utrzymywanie czystości pojazdu jest istotne nie tylko 

ze względu na jego wygląd, lecz również na jego 

długowieczność. 

Ⅰ  Przed rozpoczęciem mycia pojazdu: 

a. Zatkaj wylot wydechu aby zapobiec dostaniu się 

wody do układu. W tym celu można użyć plastikowej 

torebki. 

b. Upewnij się czy świeca oraz wszelkie zatyczki są 

prawidłowo założone. 

Ⅱ  Jeśli obudowa silnika jest bardzo zabrudzona 

smarem, należy ją oczyścić za pomocą specjalnego 

preparatu. Nie należy usuwać smaru z osi. 

Ⅲ  Umyj pojazd wodą. Nie należy myć pojazdu wodą 

pod zbyt dużym ciśnieniem. 

Ⅵ Wyczyść siedzenie preparatem utrzymującym 

elastyczność oraz połysk materiału. 

Ⅶ Wszelkie lakierowane elementy nadwozia można 

dodatkowo chronić poprzez nałożenie warstwy wosku. Po 

umyciu pojazdu należy uruchomić silnik i pozwolić mu 

pracować na biegu jałowym przez kilka minut. 



 

 

Przechowywanie pojazdu 

Długotrwałe parkowanie pojazdu wymagać będzie od 

użytkownika pojazdu odpowiedniego przygotowania. Po 

dokładnym wymyciu pojazdu postępuj zgodnie z poniższa 

instrukcją: 

1. Opróżnij układ paliwowy. 

2. Wykręć świecę i wlej do cylindra łyżkę oleju silnikowego 

SAE 10W30 lub 20W40 a następnie wkręć ponownie świecę. 

Obrócić kilka razy silnik w celu rozprowadzenia oleju po 

cylindrze. 

3. Przesmaruj wszystkie linki. 

4. Podeprzyj pojazd tak by wszystkie koła znajdowały się nad 

ziemią. 

5. Zatkaj wylot wydechu aby zapobiec dostaniu się wilgoci do 

układu. 

6. W przypadku przechowywania w wilgotnym lub słonym 

powietrzu pojazd należy zakryć. 

 7. Wyjmij akumulator i naładuj go. Akumulator przechowuj 

w suchym miejscu. Ładuj go co około 30 dni. Zabrania się 

przechowywania akumulatora w miejscach bardzo ciepłych – 

powyżej 30 °C (90 °F). 



 

 

MODEL 500 ATV 500ATV-2 

Wymiary:  

Długość całkowita 2,085 mm   (82.0 in) 2,285mm   (90.0 in) 

Szerokość całkowita 1,180 mm   (46.4 in) 

Wysokość całkowita 1,175 mm   (46.2 in) 1,270 mm(50 in) 

Wysokość siedziska 865mm       (34.0 in) 

Rozstaw kół 1,300 mm   (51.1 in) 1,500 mm (59.1 in) 

Prześwit minimalny 260 mm       (10.2 in) 

Minimalna średnica zawracania 3,500mm     (137.7 in) 

Masy:  

Z olejem i pełnym zbiornikiem paliwa 355 Kg (782.6lb) 417Kg(917.5lb) 

Silnik:  

Rodzaj silnika Chłodzony cieczą, 4-suwowy, SOHC 

Ustawienie zaworów Pojedynczy cylinder 

Pojemność 498.6 CC 

Skok × średnica 92.0×75.0 mm           (3.6X2.9 in) 

Stopień sprężania 10.2:1 

Starter elektryczny 

SPECYFIKACJA 



 

 

MODEL 500 ATV                                500ATV-2 

Układ smarowania Ciśnieniowy 

Olej silnikowy:  

Typ 
 

 

 

 
Zalecane oleje silnikowe 

Ilości:  

Bez wymiany filtra oleju 2.5L(2.64 US qt) 

Z wymiana filtra oleju 2.6L(2.75 US qt) 

Olej w przekładni tylnej:  

Typ SAE 80W/90 API GL-4 olej przekładniowy 

Ilość:  

Okresowa wymiana oleju 0.33L(0.35 US qrt) 



 

 

MODEL 500 ATV                                500ATV-2 

Olej w przekładni przedniej:  

Typ SAE 80W/90 API GL-4 olej przekładniowy 

Ilość:  

Okresowa wymiana oleju 0.33L(0.35 US qt) 

Filtr powietrza: suchy 

Paliwo:  

Typ PALIWO BEZOŁOWIOWE 

Pojemność zbiornika paliwa 22.0 L   (5.8 Gal) 

Rezerwa paliwa około 4 L   (1 Gal) 

Gaźnik:  

Typ/ilość PD34 / 1 

Producent KEIHIN 

Świeca zapłonowa:  

Typ/producent K6RTC 

Odstęp między elektrodami 0.6–0.7 mm (0.024–0.028 in) 

Rodzaj sprzęgła: Suche, automatyczne 

Przekazywanie napędu:  

Główny System redukcji Pas V 



 

 

MODEL 500 ATV                                500ATV-2 

Pomocniczy system redukcji wał 

Przekazywanie napędu Automatyczne, pas V 

Strona Dźwignia lewa 

Bieg wysoki 2.16:1 

Bieg niski 3.69:1 

Bieg wsteczny 2.7:1 

Chassis:  

Rodzaj ramy Stalowe rury 

Kąt 7° 

Ścieżka  

Opony:  

Typ bezdętkowe 

Rozmiar przód AT25×8-12                             AT26×9-14 

tył AT25×10-12                           AT26×11-14 

Hamulce:   

Hamulec przedni typ Podwójna tarcza hamulcowa 

 strona Dźwignia prawa 

Hamulec tylny typ Pojedyncza tarcza hamulcowa 



 

 

MODEL 500 ATV                                500ATV-2 

strona Pod prawą nogą / parkowanie pod lewą ręką 

Zawieszenie:  

Zawieszenie przednie Podwójne wahacze 

Zawieszenie tylne Podwójne wahacze 

Amortyzatory:  

Amortyzatory przednie Sprężyna / amortyzator olejowo-gazowy 

Amortyzatory tylne Sprężyna / amortyzator olejowo-gazowy 

Wznios koła:  

Wznios koła przedniego 124 mm (4.8 in) 

Wznios koła tylnego 183 mm (7.2 in) 

Elektryka:  

Zapłon DC. C.D.I. 

Alternator A.C. magneto 

Akumulator  

Pojemność akumulatora 12 V 20Ah 

Typ oświetlenia przedniego:  

Volty, Waty x ilość:  

Oświetlenie przednie 12 V 35 W/35.0 W × 2 



 

 

MODEL 500 ATV                                500ATV-2 

Światło tylne/hamowania 12 V 5 W/21.0 W × 2 

Kontrolki świetlne:  

Kontrolka luzu LED × 1 

Kontrolka biegu wysokiego LED × 1 

Kontrolka biegu niskiego LED × 1 

Kontrolka biegu wstecznego LED × 1 

Kontrolka temperatury cieczy chłodzącej LED × 1 

4WD-Lock – lampka kontrolna blokady LED × 1 

Bezpieczniki:  

Bezpiecznik akumulatora 30A 

Bezpiecznik główny 10A 

Bezpiecznik oświetlenia 20A 

Bezpiecznik główny 10A 

Bezpiecznik wentylatora 10A 



 

 

Rozwiązywanie problemów 

Problem z rozruchem lub mała moc silnika 
Oczyścić 
odpowietrznik 

Zatkany 
odpowietrznik 

Uruchom silnik Przewód 
podciśnieniowy 
uszkodzony lub 
zatkany 

Wymienić lub 
oczyścić 
przewód Brak paliwa Odłącz przewód 

paliwowy od pompy 
paliwa (między pompą a 
gaźnikiem) 

Sprawdź 
układ pal. 

Tak 1. Paliwo 
Zleć dealerowi 
kontrolę 

Zatkana lub 
uszkodzona pompa Sprawdź czy pojazd 

jest zatankowany. 

Oczyść układ 
paliwowy, zatankuj 

Zatkany przewód 
Nie Zatankuj Uruchom silnik 

2. Ciśnienie sprężania 
Jest ciśnienie Ciśnienie w normie 

Użyj startera w celu 
kontroli ciśnienia. 

Brak ciśnienia Zleć dealerowi 
kontrolę 

3. Zapłon 

Wilgotne Wytrzyj i osusz Iskra OK Wszystko w normie 
Wykręć świecę i 
sprawdź elektrody. 

Suche Włóż świecę z uziemieniem 

do nadwozia. 

Użyj el. startera. Brak iskry Wyreguluj odstęp 
między elektrodami 
lub wymień świecę 

4. Akumulator Silnik kręci 
szybko. 

Słaba iskra 
Akumulator jest OK 

Użyj el. startera 

Silnik kręci 
wolno. 

Sprawdź klemy, 
 naładuj akumulator Zleć dealerowi kontrolę 



 

 

Przegrzanie się silnika 

_ Poczekaj aż silnik 
wystygnie. 

ZAGROŻENIE 

Zdejmowanie korka z chłodnicy podczas 

ciepłego silnika.  

CO MOŻE SIĘ STAĆ  

Możliwość poparzenia gorącym płynem 

chłodniczym.  

JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ  

Odczekaj aż silnik wystygnie. Do 

odkręcania korka chłodnicy używaj 

zawsze szmaty. Przed pełnym 

odkręceniem zatyczki należy poczekać aż 

ciśnienie się zmniejszy. 

Sprawdź poziom płynu chłodzącego 
w zb. wyrównawczym 

Niski poziom – sprawdź układ chłodzenia 
Poziom OK. 

Bez wycieków. Wycieki 

Dolej płynu.    
(patrz info.) 

Zleć kontrolę lub naprawę układu 
chłodzenia swojemu dealerowi  

Uruchom ponownie silnik. W przypadku kolejnego przegrzania się silnika skontaktuj 
się z dealerem i zlec kontrolę lub naprawę. 

NOTE: _ 

W przypadku gdy nie ma dostępu do zalecanego płynu chłodzącego należy użyć tymczasowo czystej wody. 

Wymiany należy dokonać niezwłocznie gdy dostępny będzie odpowiedni płyn chłodzący. 



 

 

Kod oraz kolor 

N

o. 

Kod oraz kolor N

o. 

Kod oraz kolor 

1 B-czarny 1

9 

Gr/Y- szary/żółty 

2 Bl- niebieski 2

0 

Lg— jasno zielony 

3 Br- brązowy 2

1 

Lg/R- jasno zielony /czer 

4 Sb-błękitny 2

2 

0-pomarańczowy 

5 B/W-czarny/biały 2

3 

P- różowy 

6 B/Y- czarny /żółty 2

4 

R- czerwony 

7 Bl/B- niebieski / czarny 2

5 

R/B- czerwony /czarny 

8 Bl/W- niebieski / biały 2

6 

R/Br- czerwony /braz 

9 Bl/R- niebieski / czerw. 2

7 

R/G- czerwony /zielony 

10 Br/W-brązowy/ biały 2

8 

R/W- czerwony /biały 

11 G- zielony 2

9 

R/Y- czerwony / żółty 

12 Gr- szary 3

0 

W-biały 

13 G/BI- zielony /niebieski 3

1 

Y- żółty 

14 G/Br- zielony /brązowy 3

2 

Y/BI- żółty /niebieski 

15 G/0- zielony /pomarań. 3

3 

Y/R- żółty /czerw. 

16 G/R- zielony /czerwony 3

4 

Y/W- żółty /biały 

17 G/W- zielony / biały 3

5 

Br/B- brązowy/czarny 

18 G/Y- zielony/żółty 3

6 

 

Schemat układu 

elektrycznego 

Drogowe/Dłu
gie 
 
. 

Przełącznik kierunku Włącznik  

klaksonu 

Przeł. Świat. 

Przeł. Św. Awar. 

Silnik STOP Przeł. Ham. Przód 

Przeł. 
Ham. 
Tył 

Bezpieczniki 

Starter 
Przełącznik 

główny 

Opóźnienie startu Akumulator 

Przeł. Świat. Wyjście 
Mocy Bezpieczniki 

Klakson 

Kierunkowskaz 

lewy 12V 10W 

Mijania(LH) 

12V 35/35W  

Postojowe 

(LH)  

12V 5W 

Starter 

Deska rozdzielcza 

Lewy tylny 

kierunkowskaz

12V   10W 
Masa 

Kontrolka św.  

drogowych 

Światło tylne 

/hamulec 

12V 5/21W 

Kontrolka  

kierunkowskazów 

Wyjście mocy | Podświetlenie 

LCD 

Paliwo 

Światło tylne 

/hamulec 

Licznik 

Temp. wody 
Prawy tylny 

kierunkowskaz 

12V   10W 

 

12V   10W 

Prędkościomierz 

Tablica 

rejestracyjna 
Kontrolka 

biegu 
Czujnik paliwa 

4x4 kontrolka 

Kierunkowskaz 

prawy12V 10W 

Mijania(RH) 

12V 35/35W  

Postojowe 

(RH)  

12V 5W 

Kontrola 4"4  

Przełącznik trybu Napędu 

Cewka 
Temp. 

wody 

Motor     \^ 
2WD 4WD 
4WD Diff-
Lock Świeca Dynamo Czujnik 

pozycji 

biegu  

Sterownik 

Wentylator 

silnika 

Czujnik 

licznika Termostat 


