


Wprowadzenie 
Gratulujemy i dziękujemy za wybór Benyco ATV 300. Został zaprojektowany i zbudowany by 

dostarczać Państwu wrażeń z jazdy, komfortu, zapewniając trwałość, użyteczność i bezpieczeństwo.  
Instrukcja Użytkownika jest dołączona by zaznajomić użytkownika ze wszystkimi procedurami 
obsługi. Zawiera również informacje o podstawowej obsłudze i konserwacji Twojego Benyco ATV 
300. 
Proszę uważnie przeczytać strony dotyczące ostrzeżeń bezpieczeństwa, umiejętności jazdy i środków 
ostrożności. Umiejętności, fizyczne możliwości i poziom oceny różnią się u dzieci i dorosłych. 
Niektóre dzieci mogą nie być w stanie bezpiecznie prowadzić Benyco ATV 300. Rodzice powinni cały 
czas nadzorować dzieci używające Benyco ATV 300. Rodzice powinni pozwolić na jazdę Benyco ATV 
300tylko kiedy upewnią się że dziecko jest w stanie używać pojazdu bezpiecznie i odpowiedzialnie.  
Wszystkie informacje zawarte w tej instrukcji bazują na najnowszych danych produktu i specyfikacji 
dostępnych w czasie drukowania. Ponadto producent Benyco ATV 300 zastrzega sobie prawo do 
wprowadzania zmian i ulepszeń, które mogą mieć wpływ na ilustracje i wyjaśnienia, bez 
wcześniejszego powiadamiania. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące obsługi Benyco 
ATV 300, każdy Autoryzowany Dealer chętnie udzieli na nie odpowiedzi.  
Zabrania się kopiowania, cytowania czy drukowania żadnej części tej Instrukcji bez pozwolenia 
producenta. 

Życzymy przyjemnego użytkowania Benyco ATV 300. Prosimy szanować pojazd, dbać o 
środowisko, przestrzegać lokalnego prawa i zachowywać się odpowiedzialnie.  

Ważna informacja 
Sporty off-roadowe są wspaniałym zajęciem i mamy nadzieję, że Państwo również będą czerpali 

radość z tej formy spędzania wolnego czasu. Proszę zapoznać się z lokalnym prawem i przepisami 
przed rozpoczęciem jazdy. Proszę przeczytać tę instrukcję dokładnie, ponieważ zawiera szczegółowe 
informacje dotyczące bezpieczeństwa. Nigdy nie jeździj ATV bez odpowiednich informacji. 
Początkujący powinni przejść odpowiedni kurs przed użytkowaniem pojazdu. Dzieci poniżej 16 roku 
życia nie powinny używać ATV. Użytkowanie tego pojazdu przez osoby poniżej 16 roku życia może 
prowadzić do poważnych uszkodzeń ciała lub śmierci. Nawet osoby powyżej 16 lat mogę nie mieć 
odpowiednich umiejętności, zdolności oceny i odpowiedzialności wymaganych do bezpiecznej 
obsługi ATV. Dla własnego bezpieczeństwa upewnij się że używasz pojazdu legalnie, dbaj o 
środowisko i przestrzegaj przepisów i praw innych ludzi.  

OSTRZEŻENIE 

Minimalny zalecany wiek kierowcy: 16 lat



OSTRZEŻENIE 

Niezastosowanie się do niniejszych zaleceń może skutkować poważnymi obrażeniami. 

Niniejsza instrukcja zawiera informacje istotne dla bezpieczeństwa – należy się z nimi zapoznać. 
Twój pojazd da ci wiele lat radości pod warunkiem, że zastosujesz się do zaleceń zawartych w 

niniejszej instrukcji oraz przyjmiesz odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne oraz osób 
trzecich. 

  Istnieje wiele sposobów na zapewnienie bezpiecznego użytkowania pojazdu ATV. W niniejszej 
instrukcji znajdziesz wiele przydatnych informacji na ten temat. 

Należy stosować się do zalecanego wieku kierowcy. 
Pojazd nie powinien być kierowany przez osobę poniżej 16 roku życia. 

Należy zawsze mieć na sobie kask. 
  Fakt: kaski istotnie redukują ilość oraz powagę urazów głowy. Należy zawsze mieć na sobie 
certyfikowany kask motocyklowy. Zalecane jest również noszenie ochrony oczu, wytrzymałego 
obuwia, rękawic oraz innej odzieży ochronnej. 

  Twój ATV został zaprojektowany do jazdy w terenie jak i w ruchu ulicznym. Opony nie zostały 
zaprojektowany do jazdy po drogach utwardzonych. Pojazd posiada kierunkowskazy oraz inne 
elementy wyposażenia koniecznego podczas jazd w normalnym ruchu ulicznym. 

Należy pozwolić sobie na poznanie pojazdu. 
  Nawet, jeśli już jeździłeś pojazdami typy ATV, należy poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z 
tym pojazdem, jego obsługą oraz właściwościami. Należy ćwiczyć w bezpiecznym miejscu do czasu 
przyzwyczajenia się do rozmiarów oraz masy pojazdu. 
  Wiele wypadków ma miejsce z winy niedoświadczonych lub niewyszkolonych kierowców. 
Zalecamy zapisanie się na kurs przygotowawczy przed rozpoczęciem użytkowania pojazdu. 

Należy uważać na przeszkody podczas jazdy w terenie. 
  Jazda w terenie jest poważnym wyzwaniem. Należy zawsze z uwagą śledzić wszelkie 
nierówności lub załamania terenu. Nie należy jeździć ze zbyt dużą prędkością. 

Dostosuj profil jazdy do swoich umiejętności. 
  Przekraczanie własnych umiejętności to częsta przyczyna wypadków. Należy zawsze dostosować 
wybór trasy oraz jazdę do własnych umiejętności. Należy pamiętać iż alkohol, narkotyki, środki 
odurzające, zmęczenie lub nieuwaga mogą ograniczyć zdolność podejmowania rozsądnych decyzji. 



Nie należy prowadzić pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków 
odurzających. 
  Alkohol, narkotyki i inne środki odurzające i prowadzenie nie idą w parze. Nawet jeden drink 
może poważnie zaburzyć zdolność do reagowania na zmieniające się warunki oraz spowolnić czas 
reakcji. Nie pij, gdy masz prowadzić, nie pozwól robić tego innym. 

Jazda w nocy. 
Jazda w ograniczonej widoczności poważnie zwiększa ryzyko wypadku. 

Nie należy jeździć wewnątrz budynków. 
Spaliny zawierają bezwonny trujący gaz, tlenek węgla. 

Należy uważać na ruchome części pojazdu. 
  Nie wolno dotykać ruszających się części pojazdu. Niezastosowanie się do tego zalecenia może 
skutkować poważnymi obrażeniami. 

Utrata przyczepności. 
  Rodzaj nawierzchni może wpłynąć na przyczepność pojazdu. Należy dostosować prędkość jazdy 
do panujących warunków. 

Niniejsza sekcja zawiera podstawowe zalecenia dotyczące bezpiecznej jazdy. Prosimy o 
zapoznanie się z nimi. 

  Oznaczenia bezpieczeństwa są istotnymi elementami pojazdu. W przypadku ich utraty należy 
zwrócić się do salonu sprzedaży o ich wymianę. 

UWAGA ! 
Nie zdejmuj korka chłodnicy kiedy silnik jest gorący. Możesz doznać 

poparzenia kiedy płyn pod ciśnieniem wydostanie się z chłodnicy. Korek 
chłodnicy możesz zdjąć tylko jeśli silnik ostygł. Odkręć korek trzymając 
go przez szmatę i kręć w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara. 

Poczekaj aż ciśnienie spadnie, po czym naciśnij go w dół i odkręć. 



UWAGA ! 
Nie zdejmuj korka chłodnicy kiedy silnik jest gorący. Możesz doznać poparzenia 

kiedy płyn pod ciśnieniem wydostanie się z chłodnicy. Korek chłodnicy możesz 
zdjąć tylko jeśli silnik ostygł. Odkręć korek trzymając go przez szmatę i kręć w 

stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara. Poczekaj aż ciśnienie spadnie, po 
czym naciśnij go w dół i odkręć. 

UWAGA ! 
Przeładowanie pojazdu może skutkować 

utratą panowania nad pojazdem. 
Nie holuj pojazdu za bagażnik albo zderzak. 
Nie przekraczaj dopuszczalnej ładowności 

przedniego bagażnika – 18 kg. 

UWAGA ! 
GORĄCE POWIERZCHNIE 

Nigdy nie dotykaj silnika lub 
wydechu bezpośrednio po jeździe 

jeśli nie są ostudzone. 



UWAGA ! 
Przeładowanie pojazdu może 
skutkować utratą panowania nad 
pojazdem. Nie holuj pojazdu za 
bagażnik albo zderzak. Nie 
przekraczaj dopuszczalnej 
ładowności przyczepy i tylnego 
haka  – 200 kg podczas ciągnięcia 
i 11 kg masy zaczepu 

UWAGA ! 
Przeładowanie pojazdu może 

skutkować utratą panowania nad 
pojazdem. Nie holuj pojazdu za 

bagażnik albo zderzak. Nie przekraczaj 
dopuszczalnej ładowności tylnego 

bagażnika – 36 kg. 

UWAGA ! 
Nieprawidłowe ciśnienie w 
oponach  i przeładowanie 

pojazdu może skutkować utratą 
panowania nad pojazdem. Zawsze 

sprawdzaj ciśnienie w oponach 
przed jazdą. Nie przekraczaj 

dopuszczalnej ładowności ATV – 
kierowca + bagaż – 150 kg. 

UWAGA ! 
NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE ATV MOŻE 

PROWADZIĆ DO POWŻNYCH OBRAŻEŃ. 
Nigdy nie jeździj: 

 Bez odpowiedniego przeszkolenia i
poinstruowania

 Z prędkościami większymi niż pozwalają Ci
umiejętności lub warunki 

Zawsze: 
 Używaj odpowiedniej techniki jazdy by

uniknąć przewrócenia pojazdu na
wzniesieniach i przy skręcaniu

ZNAJDŹ I PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I 
STOSUJ SIĘ DO OSTRZEŻEŃ I ZALECEŃ 

UWAGA ! 
UTRZYMUJ SPRZĘGŁO I PRZENIESIENIE NAPĘDU W DOBREJ KONDYCJI 



  Przed jazdą należy upewnić się czy kierujący i pojazd są gotowi. Aby pomóc Ci ocenić czy jesteś 
gotowy do jazdy, niniejszy rozdział zawiera porady dotyczące oceny własnej gotowości oraz 
elementów pojazdu, które należy sprawdzić przed jazdą. 

Przed pierwszą jazdą ATV zalecamy: 
 Uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją oraz oznaczeniami na pojeździe.
 Szczegółowe zapoznanie się z ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa.
 Zaznajomić się z obsługą pojazdu.

Przed rozpoczęciem jazdy upewnij się czy: 
 Dobrze się czujesz, czy jesteś w dobrym stanie fizycznym i psychicznym.
 Masz na sobie homologowany kask (poprawnie założony), ochronę oczu, oraz inne elementy

ochronne.
 Nie jesteś pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.

Odzież ochronna. 
  Dla zapewnienia bezpieczeństwa zalecamy, aby podczas jazdy zawsze mieć na sobie 
homologowany kask, ochronę oczu, buty, długie spodnie, koszulę z rękawami lub kurtkę. 
  Odzież ochronna zmniejsza ryzyko odniesienia poważnych obrażeń w razie wypadku. 
Poniżej znajdziesz kilka sugestii dotyczących doboru odzieży ochronnej. 

Kaski i ochrona oczu. 
  Twój kask jest najważniejszym elementem bezpieczeństwa, ponieważ zabezpiecza on przed 
urazami głowy. Kask homologowany powinien być wygodny i dopasowany. 
Zawsze noś gogle w celu ochrony oczu. 

OSTRZEŻENIE 

Prowadzenie pojazdu bez właściwej odzieży ochronnej zwiększa ryzyko 
odniesienia obrażeń lub nawet śmierci. 

Należy zawsze mieć na sobie homologowany kask oraz ochronę oczu. 



Dodatkowe wyposażenie.  
Oprócz kasku oraz ochrony oczu, zalecamy również: 
 Wytrzymałe buty terenowe chroniące stopy, kostki oraz łydki.
 Rękawice motocyklowe chroniące ręce.
 Spodnie z okładzinami na kolanach i biodrach, koszulę z ochraniaczami na łokcie oraz ochraniacz

klatki piersiowej/ramion.

Szkolenie kierowcy. 
  Umiejętność jazdy należy nieustannie doskonalić. Nawet, jeśli jesteś doświadczonym kierowcą, 
poświęć trochę czasu na zapoznanie się z charakterystyką nowego pojazdu. Ćwicz w bezpiecznym 
miejscu aż przywykniesz do rozmiarów oraz masy pojazdu. 

Nie pij alkoholu i nie używaj narkotyków oraz innych środków odurzających. 
  Alkohol, narkotyki inne środki odurzające oraz pojazdy ATV nie idą w parze. Nawet niewielka ilość 
alkoholu może wpłynąć na twoją zdolność kierowania pojazdem tego typu. Podobnie wszelkie 
substancje takie jak narkotyki lub leki, mogą wpłynąć na twoje bezpieczeństwo. 

OSTRZEŻENIE 

CZY TWÓJ POJAZD JEST GOTOWY DO JAZDY? 
  Przed każdą jazdą należy sprawdzić czy pojazd jest w odpowiednim stanie technicznym. Inspekcja 
przed jazdą jest bardzo istotnym elementem bezpieczeństwa. 
  Jeśli twój pojazd przewrócił się lub brał udział w kolizji, nie należy nie jeździć do czasu 
przeprowadzenia przeglądu przez Autoryzowany Salon Sprzedaży. Pewnych uszkodzeń nie da się 
zobaczyć gołym okiem. 

Kierowanie pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz innych 
środków odurzających może wpłynąć na twoją zdolność oceny sytuacji oraz 
spowolnić reakcje na zmieniające się warunki, co może skutkować 
poważnymi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią!!! 



OSTRZEŻENIE 

Jazda w terenie. 
  Twój pojazd oraz jego opony zostały zaprojektowane i wyprodukowane do jazdy w terenie. Jazda 
po nawierzchniach utwardzonych na tego rodzaju oponach może wpłynąć na właściwości jezdne 
pojazdu.  

  Podczas jazdy w terenie należy zawsze stosować się do obowiązujących przepisów prawa. Aby 
jeździć po terenie prywatnym konieczne jest uzyskanie zgody. Należy unikać terenów grodzonych 
oraz stosować się do znaków “Teren Prywatny”. 
  Nie należy prowadzić ATV po autostradach i drogach ekspresowych. W wielu stanach prawo 
zabrania jazdy ATV po drogach publicznych. 

Zawsze trzymaj ręce na kierownicy a stopy na podpórkach. 
  Podczas jazdy ATV należy zawsze trzymać obie ręce na kierownicy oraz obie stopy na podpórkach 
siedząc przodem do kierownicy. Należy uważać na równowagę podczas jazdy. Zdjęcie rąk z 
kierownicy podczas jazdy może uniemożliwić opanowanie pojazdu. 

Jazda pojazdem ATV po drogach publicznych na tego rodzaju oponach może 
skutkować kolizją z innym pojazdem. Nie należy jeździć ATV po autostradach i drogach 
ekspresowych.  

Niewłaściwe utrzymanie stanu technicznego pojazdu może skutkować 
wypadkiem a w rezultacie poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.  

Przed każdą jazdą należy dokonać inspekcji stanu pojazdu. 

  Jazda po nawierzchni utwardzonej może skutkować utratą panowania 
nad pojazdem. Nie wolno jeździć na nawierzchniach utwardzonych na 
tego rodzaju oponach. 



 
 
 
 
 
 
Prędkość. 
  Jazda ze zbyt dużą prędkością zwiększa prawdopodobieństwo wypadku. Wybierając odpowiednią 
prędkość należy wziąć pod uwagę własne umiejętności i doświadczenie, teren, widoczność oraz inne 
uwarunkowania. 
 

 

OSTRZEŻENIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jazda ATV w nieznanym lub trudnym terenie. 
  Przed jazdą w nowym terenie należy go zawsze sprawdzić. Nie należy jeździć z dużą prędkością w 
nieznanym terenie lub w warunkach ograniczonej widoczności. 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
  Nie należy prowadzić poza zakres widoczności. Należy utrzymać odpowiedni odstęp od innych 
pojazdów. Podczas jazdy po trudnym, wyboistym lub śliskim terenie należy stosować szczególną 
ostrożność. 
 
 
 

Zdjęcie rąk z kierownicy podczas jazdy może uniemożliwić opanowanie pojazdu. 
  Podczas jazdy ATV należy trzymać obie ręce na kierownicy oraz obie stopy na 
podpórkach siedząc przodem do kierownicy. 

Jazda ze zbyt dużą prędkością zwiększa prawdopodobieństwo wypadku. Wybierając 
odpowiednią prędkość należy wziąć pod uwagę własne umiejętności i doświadczenie, teren, 
widoczność oraz inne uwarunkowania.  

Brak ostrożności podczas jazdy w nieznanym terenie może skutkować utratą kontroli 
nad pojazdem! 
  Podczas jazdy po nieznanym terenie należy ograniczyć prędkość i uważać na 
zmieniające się warunki. 



 
 
 
 
 
 
Nie należy wykonywać trików. 
  Pojazd ATV winien być użytkowany w sposób bezpieczny i rozsądny. Podczas jazdy należy trzymać 
cztery koła na nawierzchni. 
 
 
 
 
 
 
Kontrolka chłodnicy. 
  Podczas jazdy należy zwracać uwagę na niniejszą kontrolkę. Kontrolka ta informuje o zbyt 
wysokiej temperaturze chłodziwa silnika. W przypadku zapalenia się kontrolki należy wyłączyć silnik 
i sprawdzić czy nie występują wycieki. Nie należy otwierać zatyczki chłodnicy. W przypadku 
stwierdzenia niskiego stanu chłodziwa, należy sprawdzić czy chłodnica, przewody lub silnik nie mają 
wycieków. 
 

Wymiary i masy 

Zbiornik paliwa 14.5 L 

Olej silnikowy 1.6 L 

Prześwit 183 mm 

Wysokość 1237 mm 

Długość 2016 mm 

Szerokość 1180 mm 

Wysokość siedzenia 895 mm 

Rozstaw osi 1280 mm 

Promień skrętu 3280 mm 

Masa sucha 292 kg 

Przedni bagażnik 18 kg 

Tylny bagażnik 36 kg 

Dopuszczalne obciążenie (kierowca i bagaż) 156 kg 

 
 

 

Brak ostrożności podczas jazdy po trudnym lub śliskim terenie może skutkować 
wypadkiem. Nie należy jeździć po trudnym lub śliskim terenie przed nabyciem 
odpowiednich umiejętności.  

  Próbowanie trików może skutkować wypadkiem. 
  Nie należy próbować trików lub popisów. 



  

Możliwość ciągnięcia  200 kg 

Napęd 

Skrzynia biegów CVT 

Przednia opona 25x8-12 

Tylna opona 25x10-12 

Ciśnienie (przód) 75 kPa 11 PSI 

Ciśnienie (tył) 75 kPa 11 PSI 

Hamulce 

Przedni 
Hydrauliczne 

Tylny 

Silnik 
Typ  4 suwowy, jednocylindrowy, SOHC 

Średnica x skok tłoka 72.5 mm x 66.8 mm 

Pojemność 276 cc 

Rozruch elektryczny 

Chłodzenie cieczą 

Smarowanie mokra miska 

Gaźnik CVK052 

Zapłon T.C.I 

Świeca zapłonowa DR8EA（NGK） 

 

 

PRZEŁĄCZNIKI 
OSTRZEŻENIE - Nie należy uruchamiać silnika przed zapoznaniem się z położeniem i funkcją 
wszystkich przełączników. Przed ruszeniem należy wiedzieć jak się zatrzymać. 
 
Gaz (dźwignia przyśpieszenia) 

Dźwignia gazu reguluje prędkość pojazdu. Gdy obroty zostaną zwiększone ponad bieg jałowy, 
sprzęgło załączy się automatycznie i pojazd ruszy do przodu. 

 
 
 
 
 

 
 

  Przed każdym uruchomieniem silnika należy sprawdzić czy dźwignia gazu 
działa poprawnie. Jeśli po puszczeniu dźwignia nie wraca do pozycji jałowej, nie 
należy prowadzić pojazdu. W przypadku niemożności naprawienia usterki we 
własnym zakresie należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem. 



Hamulec. 
Hamować można za pomocą prawego pedału nożnego oraz lewej dźwigni hamowania. 

Naciśnięcie na pedał lub dźwignię powoduje zmniejszenie prędkości lub zatrzymanie pojazdu. 
 
Uruchamianie silnika. 

Włącz przełącznik rozrusznika. Naciskając na pedał hamulca, przekręć przełącznik rozrusznika. 
Po uruchomieniu silnika należy zwolnić przełącznik. Silnik rozgrzeje się w ciągu 5 minut, zamykając 
ssanie i ustawiając obroty na właściwym poziomie. 

OSTRZEŻENIE ! Nie należy próbować uruchomić silnik przez dłużej niż 5 sekund na raz. 

 
Przycisk wyłącznika silnika. 

Aby wyłączyć silnik należy wyłączyć przełącznik rozrusznika. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

- 2WD: Napęd przekazywany jest tylko na tylne koła. 
- 4WD: Napęd przekazywany jest na koła tylne i przednie. 

OSTRZEŻENIE ! 

- Potencjalne zagrożenie 
- Zmiana z 2WD na 4WD, lub vice versa gdy pojazd jest w ruchu. 
- Co może się stać? 
- Pojazd prowadzi się inaczej w trybie 2WD niż w 4WD. Zmiana z 2WD na 4WD może 

spowodować nagłą zmianę właściwości jezdnych pojazdu. To zwiększa 
prawdopodobieństwo wypadku. 

- Jak uniknąć zagrożenia? 
- Zawsze ZATRZYMAJ pojazd przed zmianą trybu napędu. 

 
1. Komenda 2WD, 4WD  
2. Dźwignia 

Przełączanie “2WD na 4WD” 
Aby przełączyć napęd z 2WD na 4WD ZARZYMAJ 

pojazd i ustaw przełącznik na 4WD. Gdy pojazd jest w 

trybie 4WD, zapali się kontrolka 4WD. Aby zmienić tryb 

napędu z 4WD na 2WD ZATRZYMAJ pojazd i ustaw 

przełącznik na 2WD. 

- UWAGA: 
- Jeśli dyferencjał jest nieprawidłowo zablokowany, należy pokręcić kierownicą w lewo i 

prawo.  
- Jazda z nieprawidłowo zablokowanym dyferencjałem może spowodować obniżenie 

obrotów silnika. 



VIN I NUMER SILNIKA  
 

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) oraz numer silnika potrzebne są w celu rejestracji pojazdu. 
Numery te mogą być też pomocne podczas zamawiania części lub podczas serwisu. 

Zalecamy skopiowanie numerów identyfikacyjnych pojazdu do książki serwisowej i przechowanie 
ich w bezpiecznym miejscu. Numer VIN „A” jest wytłoczony na ramie. Aby go zobaczyć należy zdjąć 
siedzenie. Numer silnika „B” jest wygrawerowany po lewej stronie bloku silnika.  

 
Nr VIN：                                              
 
Nr silnika：                                            
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                      

              

       A(NR VIN)                              B (NR SILNIKA) 

 

PRZEŁĄCZNIKI 

 

 

 

A (NR RAMY) 



PRZEŁĄCZNIK ZAPŁONU（przełącznik główny） 

„ ” Wszystkie obwody elektryczne są zasilane, można włączyć światła.  

„ ” Wszystkie obwody elektryczne są wyłączone. Można wyjąć kluczyk ze stacyjki.  

 

 

 

 
 

PRZEŁĄCZNIK ROZRUSZNIKA ELEKTRYCZNEGO 
 Główny przełącznik ustawiony na „ON” naciśnij przełącznik rozrusznika elektrycznego 

    „ ” silnik zostanie uruchomiony.  

 

                      OSTRZEŻENIE: 
Po uruchomieniu silnika należy zwolnić przełącznik. Podczas pracy silnika 

nie należy uruchamiać przełącznika. Może to skutkować uszkodzeniem silnika.  

  

 

PRZEŁĄCZNIK KIERUNKOWSKAZU 
    Kierunkowskaz należy włączyć podczas wykonywania manewru zmiany kierunku jazdy. 
Przełącz na „ ”, włączony zostanie lewy kierunkowskaz. Przełącz na „ ”, włączony zostanie 
prawy kierunkowskaz. 
 
 

OSTRZEŻENIE: 
Należy zawsze pamiętać o konieczności użycia kierunkowskazu podczas 

zmiany kierunku jazdy. Kierunkowskaz nie wraca do pozycji „OFF” 
automatycznie. Musi zostać wyłączony ręcznie.  

 



OZNACZENIA PRZEŁĄCZNIKÓW 
 „ „ włączone światła pozycyjne, podświetlenie przyrządów oraz rejestracji.  

“OFF” wyłączone światła pozycyjne, podświetlenie przyrządów oraz rejestracji. 

„ ” przełącznik świateł drogowych.                 

” ” przełącznik świateł mijania. 

 ” “ światła ostrzegania, naciśnij przycisk włączone zostaną kierunkowskazy. 

 „ ” przycisk włącznika klaksonu. 

 „ „ uruchomienie silnika     

 „ ” wyłączenie silnika 

 

LICZNIK I KONTROLKI 
 

 

1. Bieg jałowy 
2. Kontrolka biegu wstecznego 
3. Kontrolka temperatury  
4. Kontrolka świateł mijania 
5. Kontrolka kierunkowskazów 
6. Wskaźnik poziomu paliwa 
7. Prędkościomierz 
8. Kontrolka napędu 2WD / 4WD 
9. Licznik przebiegu 
10. Wskaźnik obrotomierza 
11. Przełącznik km/mile  
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8 

 9 

 7 

11 



BEZPIECZNIKI 
                        1      2       3      4 

 
                          5          6  
 

1. Bezpiecznik zapłonu (10A) 
2. Bezpiecznik nawiewu (10A) 
3. Bezpiecznik świateł (15A) 
4. Bezpiecznik ładowania (15A) 
5. Bezpiecznik zapasowy (10A) 
6. Bezpiecznik zapasowy (15A) 

 

HAMULEC RĘCZNY 

 

 

 
 

 
1. Hamulec ręczny 

 

 



INSPEKCJA PRZED JAZDĄ 
 

 

 

 

 

a. Sprawdź czy poziom oleju jest prawidłowy. W razie konieczności należy uzupełnić olej. 
b. Sprawdź poziom paliwa. W razie konieczności uzupełnij paliwo. Sprawdź czy nie ma wycieków. 

Sprawdź czy zatyczka jest prawidłowo dokręcona. 
c. Sprawdź hamulce. Kilka razy naciśnij na pedał hamulca i sprawdź czy działa on prawidłowo. 

Sprawdź czy nie ma wycieku płynu hamulcowego. 
d. Sprawdź opony. Sprawdź ich stan oraz ciśnienie. 
e. Sprawdź linkę gazu. Sprawdź czy chodzi bez oporów. Upewnij się, że dźwignia gazu szybko wraca 

do pozycji wyjściowej po jej puszczeniu. 
f. Sprawdź przycisk wyłącznika silnika. Po uruchomieniu silnika naciśnij przycisk wyłącznika przez 2 

sekundy. Silnik powinien się wyłączyć. 
g. Sprawdź wszystkie śruby i mocowania. Sprawdź czy dokręcone są koła. 
h. Sprawdź belkę C.B.C. Sprawdź czy wszystkie belki C.B.C. są we właściwym miejscu. 
i. Sprawdź światła. 
j. Sprawdź kierownicę. Sprawdź czy chodzi bez oporów w obu kierunkach oraz czy nie ma luzów. 
k. Sprawdź osłony wszystkich kabli. Sprawdź czy nie są uszkodzone lub luźne. 
l. Sprawdź podwozie oraz układ wydechowy. Usuń wszelkie zabrudzenia i sprawdź czy nie ma 

uszkodzeń mechanicznych. 
m. Sprawdź odpływ obudowy oczyszczacza powietrza. Sprawdź osad w odpływie. 
n. Sprawdź czy nie ma wycieków lub luźnych części. Sprawdź czy nie ma niepokojących uszkodzeń 

jakiegokolwiek elementu pojazdu. 
o. Sprawdź hamulec ręczny. Upewnij się że pojazd nie rusza się do przodu ani do tyłu gdy hamulec 

jest załączony. 
p. Sprawdź chłodnicę. Sprawdź czy z chłodnicy nie ma wycieków. Sprawdź poziom chłodziwa. 
q. Sprawdź i uzupełnij poziom chłodziwa. Nigdy nie otwieraj zatyczki chłodnicy po rozgrzaniu 

silnika. 
 

     OSTRZEŻENIE 

 

 

 

 

 

Przed rozpoczęciem jazdy należy przeprowadzić inspekcję stanu pojazdu. 
Zaniechanie tej czynności może skutkować obrażeniami lub uszkodzeniem 
pojazdu! 

Przed uruchomieniem silnika należy prawidłowo usiąść na siedzeniu. 
Poćwicz jazdę na otwartej przestrzeni aby zapoznać się z pojazdem. 
Do czasu zapoznania się z pojazdem należy ograniczyć prędkość jazdy. 
ATV ma bardzo mały promień skrętu, siła odśrodkowa podczas skręcania jest 
duża. Przed skrętem zmniejsz prędkość pojazdu! 



UMIEJSCOWIENIE KOMPONENTÓW 

  

 
 
 

 

1. Przełącznik rozrusznika  
2. Zderzak 
3. Przedni bagażnik  
4. Światła przednie  
5. Migacz przód   
6. Amortyzator przód 
7. Tarcza hamulcowa przód     
8. Zacisk hamulca przód    
9. Tarcza hamulca tył   
10. Zacisk hamulca tył  
11. Bagażnik tylny  
 

 

 

12. Manetka gazu  
13. Hamulec ręczny  
14. Przełącznik 4wd/2wd  
15. Przełącznik zapłonu   
16. Prędkościomierz   
17. Przełącznik awaryjny   
18. Zbiornik płynu hamulcowego przód   
19. Przełącznik świateł   
20. Dźwignia hamulca 
21. Korek zbiornika paliwa  
22. Dźwignia zmiany biegów   
23. Drążek    
24. Pedał hamulca tylnego                 
25. Zbiornik płynu hamulcowego tył    
26. Tylny amortyzator     
27. Migacz tył    
28. Światło tylne 
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 OSTRZEŻENIE 

 
  

 

BIEGI 
  a. Naciśnij pedał hamulca. Hamulec musi być załączony aby zmienić bieg. 
  b. Przesuń dźwignię do pozycji “D” aby pojazd ruszył do przodu. 
  c. Aby ruszyć do tyłu, ustaw dźwignię do pozycji “R” 
 
ATV ma 3 ustawienia biegów: 
“H” Bieg wysoki                                         
“L” Bieg niski 
“N” Bieg neutralny 
“R” Bieg wsteczny 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE 

 

 

FILTR POWIETRZA 

Przed zmianą biegów należy zawsze ZATRZYMAĆ pojazd. Dźwignia zadziała dopiero po 
zatrzymaniu pojazdu! 

 

Pojazd przeznaczony jest dla dwóch osób. Maksymalna połączona waga 
kierowcy i pasażera nie powinny przekraczać 150 kg. 



FILTR POWIETRZA 

Filtr powietrza należy serwisować co 20 godzin. 
 

UWAGA 

  
 

 
a. Zdejmij obudowę filtra 1. 
b. Wyjmij filtr 2 . 
c. Napełnij naczynie płynem czyszczącym i zamocz w nim filtr. 
d. Osusz filtr. Sprawdź czy filtr nie jest uszkodzony. Jeśli tak, należy wymienić filtr na nowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMAROWANIE SILNIKA 
Olej w misce olejowej należy zmienić po pierwszych 5 godzinach jazdy oraz następnie po każdych 

10 godzinach jazdy. To zagwarantuje prawidłowe smarowanie wszystkich wewnętrznych części 
silnika. 

 
 

OSTRZEŻENIE 

 
 
 

 

Należy stosować się do przepisów określających sposób utylizacji zużytego oleju 
silnikowego. 

 

W trudnych warunkach serwisowanie pojazdu konieczne jest częściej. 



 

a. Odkręć zatyczkę położoną z prawej strony silnika.  
Przechyl pojazd do tyłu i spuść olej do odpowiedniego pojemnika. 

b. Wyjmij i oczyść filtr oleju. 
c. Zakręć zatyczkę. Ustaw ATV poziomo. 
d. Uzupełnij poziom oleju (około 1 1/4 pinty) do górnej podziałki olejem SAE 10W40. 
e. Sprawdzaj poziom oleju przed każdą jazdą lub co 10 godzin jazdy. W razie konieczności 

uzupełnij poziom oleju. Nie należy mieszać różnych rodzajów oleju. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚWIECA 
 Świecę należy wyjąć i sprawdzić przy każdej zmianie oleju. Elektrody powinny być oczyszczone z 

nalotu. Obecność nalotu lub nadmiaru oleju może istotnie wpłynąć na osiągi silnika. Odstęp świecy 
powinien wynosić 0.6 - 0.8 mm. 

 
a. Przed ponownym wkręceniem świecy należy nasmarować gwint smarem grafitowym. 
b. Zaleca się wymianę świecy raz na rok. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



REGULACJA GAŹNIKA 
Nie należy niepotrzebnie regulować gaźnika. Ustawienia fabryczne są optymalne do większości 
warunków.  

a. Rozgrzać silnik (5 – 10 min). 
b. Dokręcić delikatnie śrubę powietrza. Odkręcić 2 3/8 obrotu w kierunku przeciwnym do 

wskazówek zegara. 
c. Podłączyć obrotomierz, ustawić gaz do biegu jałowego. Standardowo jest to 1500 obr/min. 
d. Przekręcić powoli śrubę i obserwować obroty silnika. 
e. Ustawić śrubę i bieg jałowy na właściwy poziom. 

W razie konieczności ponownie ustawić bieg jałowy. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI 
Pojazd należy utrzymywać w czystości. Czystą szmatką zetrzeć zabrudzenia z przełączników. 

Wytrzeć ślady po benzynie i oleju. Oczyścić silnik, sprawdzić czy we wlocie powietrza nie ma ciał 
obcych. 
 

SMAROWANIE ATV 
Pojazd należy smarować co 90 dni. W przypadku codziennego użytkowania pojazdu, smarowanie 

należy wykonywać częściej. 
 

 

 

 

Śruba B 

Śruba A 

Przepustnica 



REGULACJA PRZEDNIEGO I TYLNEGO AMORTYZATORA 
Na amortyzatorze jest pięć pozycji. Fabrycznie amortyzator ustawiony jest w pozycji środkowej. 

Twardość amortyzatora można wyregulować dokręcając lub luzując śrubę regulującą. Amortyzator 
należy wyregulować do masy osób jadących pojazdem. 
 

 

 

 

 

 

 

PRZECHOWYWANIE POJAZDU 
W przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu pojazdu należy przygotować pojazd do 

przechowania: 
a. Opróżnić zbiornik paliwa oraz gaźnik poprzez zużycie zatankowanej benzyny. 
b. Nasmarować cylinder poprzez wyjęcie świecy oraz wlanie małej ilości oleju do cylindra. 
c. Nie należy przechowywać benzyny. Użycie starej benzyny może skutkować problemami z 

rozruchem. 
 

OSTRZEŻENIE 

 

 

 

  

 
 

  Nie należy spuszczać paliwa gdy silnik jest rozgrzany. Czynności tej nie należy 
wykonywać w zamkniętym pomieszczeniu. 



WYMIAN KÓŁ 
a. Wymiana przedniego koła. 

Aby zdjąć koło wystarczy odkręcić 4 śruby mocujące. Po ponownym założeniu koła należy 
mocno dokręcić śruby. 

b. Wymiana tylnego koła. 
Aby zdjąć koło wystarczy odkręcić 4 śruby mocujące. Po ponownym założeniu koła należy 
mocno dokręcić śruby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULACJA ROZSTAWU PRZEDNICH KÓŁ 

a. Przednie koła powinny być przechylone o 1/8 do 1/4 cala. Aby to sprawdzić należy zmierzyć 
odległości „A” i „B” pomiędzy linią środkową (CL) kół. Odległość „A” powinna być o 1/8 do 
1/4 cala większa niż wymiar „B”. 

b. Aby wyregulować pozycję kół należy poluzować śruby na drążkach mocujących. 
Aby zmniejszyć wymiar „B” przekręć drążek w lewo. Aby zwiększyć wymiar „B” przekręć 
drążek w prawo. Po regulacji dokręć śrubę. Ponownie sprawdź wymiary. 
 

 

 

 

 

 

OKRESOWE CZYNNOŚCI SERWISOWE 
W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania pojazdu należy wykonywać podane poniżej 

w tabelce okresowe czynności serwisowe.   
I: Inspekcja, w tym oczyszczenie, smarowanie, uzupełnianie oraz naprawa lub wymiana części.    
A: Regulacja.    
C: Czyszczenie.    
R: Wymiana.    
T: Dokręcanie. 
 
 
 

 



TABELA  
                                                                  

 

 

 

 

 

 

Okres  

                 

Pozycja  

Przebieg (km) 

300 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 Sprawdzać 

codziennie 

przed 

jazdą 

Olej silnika R R  R  R  R   R  R I 

Filtr oleju C    C    C    C  

Filtr 

powietrza 

Czyścić filtr co 2000 - 3000 km. w razie konieczności wymienić   

Świeca Pierwsze 1000 km i czyścić co 3000 – 4000 km wymienić w razie konieczności 

Odstęp 

zaworów  

 A   A    A    A  

Łańcuch   A   A    A    A  

Gaźnik I    I,C    I,C    I,C  

Filtr paliwa         R      

Układ 

hamulcowy 

 I I I I I I I I I I I I I 

Łańcuch 

napędu 

 I       I     I 

Mocowania T     T    T     

Chłodziwo A   A   A   A   A I 

Olej skrzyni 

biegów 

I   R   R      R  

Akumulator           I    

* Po przekroczeniu przebiegu oznaczonego w tabeli należy rozpocząć czynności od początku tabeli 

* W przypadku użytkowania pojazdu w trudnych warunkach należy wykonywać czynności serwisowe częściej niż zalecono. 



SCHEMAT UKŁADU ELEKTRYCZNEGO 



 


