


丛 OSTRZEZEN1I
Nieodpowiednia obstuga mo之e doprowadzic 

do powa之nych uszkodz的lub smierci. 

ZAWSZE 

UZYWAJ KASKU 

ORAZ 

OCHRONNEGO 

UBRANI 

NIE PRZEWOZ 
/ 

PASAZEROW 

NIE PROWAD之

PO ALKOHOLU 

LUBINNYCH 

u之YWKACH































































BEZPIECZENSTWO 
Bezpieczenstwo kierowcy 

丛 OSTRZEZENIE

MO之LIWEZAGROZENIE! 
Poslizg. 

CO MOi.E SIi; STA妇
Mo之e do丿的 do utraty kontroli. Je之eli kota nagle odzyskajq przyczepno的 mo之e do丿的 do wywrotki. 

JAK UNIKN)\C ZAGROi.ENIA? 

Po sliskich nawierzchniach poruszaj si�wolno i zachowaj szczeg61nq ostro之no的

丛 OSTRZE之ENIE

MO之LIWEZAGRO之ENIE!

Przetadowanie lub nieodpowiedni zatadunek/holowanie. 

COMO之ESI�STA妇
Zmiana w庙ciwosci jezdnych mo之e doprowadzic do wypadku. 
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WYPOSA之ENIE I UKt.AD STEROWANIA 
Hamulec 

应wignia hamulca przedniego (1) jest 

umieszczona po prawej stronie kierownicy. 

We心nij也wigni�, by u之yehamulca. 

Pedal hamulca tylnego 

Umieszczony丿est po prawej stronie pojazdu, a d之wignia po lewej stronie kierownicy. Nacisnij pedat 
hamulca lub wcisnij d之wigni�hamulca, by go u之沪

I ;;: _;=之．
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WYPOSA之ENIE I UKt.AD STEROWANIA 
Automatyczna skrzynia biegow 
D之wignia skrzyni bieg6w (1) umiejscowiona jest po lewej stronie pojazdu. 

L: Niski bieg 

H: Wysoki bieg 

N: Jatowy 

R: Wsteczny 

P: Parkowanie 

By讯qczyc wsteczny bieg lub parkowanie, nale之y

najpierw u之ye ct之wigni lub peda扣tylnego hamulca, 

by aktywowac mechanizm blokujqcy. Zmieniajqc 

z biegu wstecznego lub parkowania te之 nale之y

wtqczyc hamulec tylny. 

UWAGA 

Zmiana bieg6w, kiedy obroty silnika Sq wi�ksze n立biegu jatowego, kiedy pojazd si� porusza mogq 
doprowadzic do uszkodzenia skrzyni bieg6w. By zmien伦bieg, zatrzymaj pojazd i na postoju zmieri bieg 
na po之qdany. Pami�taj o hamulcu tylnym przy zmianie na wsteczny lub parkowanie. Kiedy nie 
prowadzisz pojazdu, zostawiaj go na biegu Parkowania. Zachowanie odpowiedniego sprz� 之enia bieg6w 
jest konieczne do poprawnego dziatania skrzyni bieg6w. Je之eli b�dct wyst�powac problemy ze zmianc1. 
bieg6w, odwied之 dealera.
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WYPOS立ENIE I UKt.AD STEROWANIA 
Starter rozruchu 

UWAGA 

Wye呾哼cie linki startera zbyt daleko mo之e spowodowac uszkodzenia. Nie wyc呴aj linki do samego 
konca. Je之eli uchwyt startera nie jest umieszczony poprawnie, do obudowy mechanizmu maze dostac 
si� woda i go uszkodzic. Upewnij si� 之e uchwyt startera umiejscowiony jest poprawnie w obudowie, w 
szczeg61nosci poruszajqc si� po terenach podmoktych. 

Nap�d na cztery kola (AWD) 
Ten A TV wyposa之ony jest w nap�d na cztery kota 

uruchamiany przetctcznikiem 2WD, 4WD (1) oraz blokad� 

skrzyni bieg6w ,,LOCK"/ ,,4WD" (2). 

Wybierz odpowiedni nap�d w zale之nosci od terenu i 

warunk6w. 

• Nap�d na dwa kota 2WD: nap�d na tylnct os.

• Nap�d na 4 kota 4WD: nap�d na os przedn同i tylnq.

• Nap�d na 4 kota z blokadct przedniej osi 4WD-LOCK: Nap�dzane sq tylne i przednie kota lecz w
przeciwi的stwie do trybu 4WD, wszystkie kota obracajq si� z tct samct pr�dkosc固
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WYPOS立ENIE I UKt.AD STEROWANIA 

Nap�d na cztery kola (AWD) 
UWAGA: 

• Kiedy przetqcznik jest w pozycji blokady ,,LOCK", kontrolka b�dzie si� 妞ec比， a之zablokowany

zostanie przedni nap�d.

• Kiedy kontrolka si�swieci, przesuwanie kierownicy w prawo i lewo porno之e si� aktywowac
blokadzie.

• Jazda z migajqcq kontrolkq obn立y moc silnika do momentu catkowitej aktywacji blokady.

• Kiedy ATV jest w trybie 4WD-LOCK pr�dko的maks. Wynosi 35km/h (22mph).

• 应eli zaistnieje potrzeba wykorzystania petnej mocy silnika , wtqcz przycisk nadbiegu by
wytqczyc limit trybu 4WD-LOCK.

D之wignia przepustnicy (1) 
Kiedy silnik jest wtqczony, poruszanie d之wigniq zwi�kszy 

obroty silnika. Reguluj p氓dko的pojazdu u之ywajqc tej 

d细gni. J拉eli d之wignia zostanie puszczona , pojazd 

zwolni, a obroty silnika spadnq do poziomu biegu 

jatowego , poniewai. d细gnia jest spr� 之ynowa. Przed 

uruchomieniem silnika upewnij si� ze d之wignia ta dzia怡

poprawnie i i.e wraca do poczqtkowej pozycji, kiedy jest 

puszczona. 
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WYPOSA之ENIE I UKt.AD STEROWANIA 
Glowny przelctcznik 

Funkcje przetqcznika Sq nast�pujqce: 

ON: 

Tylko z tej pozycji mo之na wtqczyc silnik i wtqCZq si�swiat怡przednie i tylne, j砬eli Sq uruchomione. 
Kluczyka nie mo之na wyjqc ze stacyjki w tej pozycji. 

OFF: 

Wszystkie elektryczne obwody Sq wytqczone. W tej pozycji, kluczyk mo之e zostac wyj�ty. 
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WYPOSA之ENIE I UKt.AD STEROWANIA 
Kierunkowskazy i swiatla ostrzegawcze 
Wsk拉nik trybu wstecznego ,,R" (6) 
Po丿awia si�, gdy d之wignia skrzyni bieg6w jest w pozycji ,,R". 

Wska之nik trybu parkowania ,,P" (7) 
Pojawia si�. gdy d细gnia skrzyni bieg6w jest w pozycji ,,P". 

Kontrolka kierunkowskazu prawego (8) 
Ta kontrolka pojawia si�pojaw旧si�po wtqczeniu kierunkowskazu lewego ,, c;> "

Kontrolka nadbiegu (9) 
Ta kontrolka pojawia si�pojawia si�po wtqczeniu nadbiegu. 

Kontrolka swiatet dtugich (1 O) 
．． 号D"Ta kontrolka pojawia si�po丿awia si�po对qczeniu oswietlenia drogowego w pozycJ1 ,, . 

UWAGA 

Je之eli kontrolka miga lub pr�dko的omierz nie pokazuje pr�dkosci w trakcie jazdy pojazdem, dokonaj 
kontroli pojazdu u dealera. 
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WYPOSA之ENIE I UKt.AD STEROWANIA 
Deska rozdzielcza 

Wska之nik temperatury ptynu chfodz和cego" r " 
Kiedy wskaz6wka znajduje si� w biatym polu od strony C, 

oznacza to normalnq temperatur�. Czerwone pole po 

stronie H oznacza wysokq temperatur�. W takim wypadu 

nal砬y wytqczyc silnik, 垃： ptyn si� ochtodzi. Je之eli

temperatura cz�sto jest zbyt wysoka, sprawd之 ilo的ptynu

lub skontaktuj si� z lokalnym dealerem. 

OSTRZE之ENIE

• Silnik mo之e si� przegrzac przy przetadowanym po丿砬dzie

J砬eli tak si� stanie, zmniejsz tadunek do zgodnego z wymogami technicznymi.

• Po ponownym wtqczeniu upewnij si�. 之e wskaz6wka jest na biatym polu po stronie C.
Dtu之sza jazda z zagrzanym silnikiem mo之e powodowac uszkodzenia silnika.

Pr�dkosciomierz: pokazuje pr�dkosc jazdy. Licznik kilometr6w: pokazuje catkowity przebieg 
pojazdu. 

Wsk拉nik poziomu paliwa: pokazuje pozosta栩ilo的paliwa w baku. Je之eli wskaz6wka jest na ,,F" 
oznacza to, 之e w baku丿est 19L paliwa. Kiedy wskaz6wka we闷zie na czerwone pole, nale之y丿ak
najpr�dzej dolac paliwa. Czerwone pole oznacza, 之e w baku zostaty 4L paliwa. 
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OBSt.UGA 
Docieranie silnika 
6. C呾nij tylko lekkie towary.

7. Podczas docierania zmieri zar6wno olej, jak i filtr po 25 godzinach lub miesiqcu.

Kontrola przed jazd� 
AOSTRZE之ENIE
Bez odpowiedniej kontroli pojazdu przed ka之dym jego u之yciem, mo之e doj的od powa之nych obra之en
lub smierci. Zawsze sprawdzaj pojazd przed jazdq. 

Lista czynnosci kontrolnych przed jazdct 

Element Czynno的 Patrz strona 

Uktad hamulcowy Upewnij si�. 之e dziata prawidtowo 41, 109 

Plyn hamulcowy Sprawd之odpowiedni poziom 42 

Przednie zawieszenie Sprawd乙nasmaruj gdy konieczne 119 

Tylne zawszenie Sprawd么nasmaruj gdy konieczne 119 

Uktad kierowniczy Sprawd之plynne dziatanie 

Opony Skont 「oluj stan i c心nienie 35 

Kola Sprawd之mocowanie k6t 113 
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OBSt.UGA 
Kontrola przed jazdct 

Nakr�tki, sruby Sprawd之doc1sk

Paliwo i olej Sprawd之poziom 89 

Plyn chlodzqcy Sprawd之poziom 94 

Przewody chlodzc1.ce Sprawd之szczelno的

Przepustnica Sprawd之odpowiednie dzialanie 51 

Kontrolki/przetqczniki Sprawd之
， czy dz1atajc1. poprawnie 39,54 

Filtr powietrza Sprawd之i oczysc 100 

Wlot powietrza Oczysc, gdy widoczne Sq zabrudzenia 

Reflektor Sprawd之dziatanie 116 

Swiatlo stop Sprawd之dzialanie 118 

Odzie之ochronna Miej na sobie kask, ubranie, buty, gogle 37 
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OBSt.UGA 
Start silnika 

OD 10° 20° 30° 0 c 
-Pozycja (3) : startowanie przy temperaturze

otoczenia 2s0c i wi�cej. G)
30° 

... :.:-对
5(.J

Q 70° 90" °F 3 

岭灼啜呻
。

5. Zamknij przepustnic� i uruchom silnik przyciskiem
start.

UWAGA 

eJe之eli nie uda si�w佴czyc silnika, zwolnij przycisk 
startowy i za kilka sekund spr6buj ponownie. Rob 
przerwy pomi�dzy pr6bami. Ka之de uruchamianie 
powinno bye jak najkr6tsze, by nie marnowac 
akumulatora. Nie uruchamiaj silnika dfu之ej ni之10 sekund, 
by go nie uszkodzic. 

eJe之eli akumulator jest roztadowany u之y丿startera rozruchu, by uruchomic silnik. 

＠ 

Q)-(2) 千
＠

6. Je之eli silnik w佴czany jest ze ssaniem w pozycji (1), powinno ono wr6c比do pozycji (2), by rozgrzac
silnik. J砬eli silnik wfqczany jest ze ssaniem w pozycji (2), utrzymuj tq pozycj� w celu rozgrzania
silnika.
7. Rozgrzewaj silnik, a之 b�dzie ptynnie dziatat na biegu jatowym, a nast�pnie przed jazdq

przesun d之wigni� ssanie do pozycji (3).
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OBSt.UGA 
Start silnika 

3. Powoli otwieraj przepustnic�.

Zmiana: jatowy na wsteczny, wsteczny na parkowanie.

UWAGA 
Nie mo之na zmienic na parkowanie lub wsteczny bez 

wcisni�cia hamulca tylnego. 

1. Zatrzymaj pojazd catkowicie i zamknij przepustnic�.

2. Wcisnij tylny hamulec.

3. Przesun d之wigni�z jatowego biegu na wsteczny

lub z wstecznego na parkowanie lub odwrotnie.

UWAGA 

L) Niskl 

H)Wysokl 

N) Jalowy 

R) Wsteczny 

eGdy d之wignia jest na wstecznym, powinna palic si�kontrolka biegu wstecznego. Je之eli tak nie jest, skontaktuj 
si�z dealerem. 

• Ze wzgl�du na mechanizm synchronizujqcy, kontrolka mo之e si�nie zapalic, dop6ki pojazd nie ruszy.

4. Sprawd之，czy za tobct nie ma ludzi lub przeszk6d, dopiero wtedy zwolni丿pedat hamulca tylnego.

5. Powoli otwieraj przepustnic�i dale丿uwa之nie obserwuj tyt.

AOSTZRE之ENIE
Zawsze upewniaj si�. czy za tobq nie ma ludzi lub przeszk6d, zanim zaczniesz jechac na wstecznym biegu. 
Je之eli nie ma zagro之enia, prowad之 powoli.
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OBSt.UGA 
Ci刁gniQcie ladunku 

AosTZRE之ENIE
Przetadowanie pojazdu lub niewtasciwe holowanie tadunku mo之e doprowadzic do zmiany对asciwosci
jezdnych pojazdu oraz do ewentualnych uszkodzeri. Zawsze dziataj zgodnie z procedurami przy 
Ci铅ni�ciu tadunku. 
• 殴przekraczaj ustalonej tadownosci pojazdu.
• Zwolnij i zachowaj bezpieczny odst�p.
• Podczas jazdy po ci� 之kim terenie zwolnij i ogranicz tadunek.
e ROZMIESZCZENIE Cl眨ARU.

Przewo之enie wysokiego tadunku zaburza r6wnowag�. Na tylnym baga之niku tadunek 
powinien bye najni之szy jak to mo之liwe. Ewentualnie dobrze zabezpiec让adunek.

• KAZDY t.ADUNEK NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED JAZDf\.
Niezabezpieczony tadunek mo之e powodowac problemy przy sterowaniu i utrzymaniu
r6wnowagi. Upewnij si� 之e tylny bag拉nik jest obni之ony.

• ZACHOWAJ SZCZEGOLNf\ OSTROZNOSC
Kiedy tadunek wychodzi poza bag拉nik, mo之e to wptynqc na stabilnosc i manewrowosc
pojazdu, powodujq_c jego w抻rotk�.
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OBSt.UGA 
Ci司gni\'cie ladunku 

• 劝ezienie fadunku tylko na przednim lub tylnym baga之niku, mo之e powodowac utrat�
r6wnowagi. Nalezy rozktadac ci� 之ar r6wnomiernie, ale nie przekraczajqc dozwolonej
fadownosci.

• Zachowaj ostro之no的podczas hamowania z zatadowanym pojazdem. Unikaj sytuacji
hamowania jadq,c z gory.

• Zawsze zaczepiaj holowany 十adunek do haka.

• Pojazd nie powinien przekraczac 16 km/h (1 OMPH) podczas holowan呾adunku na r6wnym
podfc汔u. Pojazd nie powinien przekraczac pr�dko的8 km/h (5MPH) podczas holowania na
nier6wnym terenie lub podczas wjazdu lub zjazdu ze wzniesienia.

• Nie zasfaniaj reflektor6w podczas tadowania baga之nika przedniego
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OBS匕UGA
Bezpieczna jazda 
Zasady prowadzenia 

1. Sied之prosto trzymajqc r�ce na kierownicy, a nogi na podn位kach.

2. Wtqcz silnik i pozw61 mu s阳rozgrzac, wcisnij hamulec, a nast�pnie wrzuc bieg.

3. Sprawd之otoczenie i ustal tras� jazdy.

4. Zwolnij hamulec

5. Powoli naciskaj przepustnic� prawym kc心em, by przyspieszyc. Pr�dkosc jest kontrolowana
przepustnicq.

6. Jed之powoli. Trenuj manewry oraz u之ycie przepustnicy na r6wnym terenie.
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OBSt.UGA 
Bezpieczna jazda 
Wykonywanie zakr�tow 

By skr�cic, skr�c kierownic� w kierunku zwrotu oraz ustaw 

ciato ta应e w kierunku zwrotu opierajq_c nogi o podn泣ki.

Ta technika polepsza r6wnowag�. Tej samej 

techniki u之ywa si� skr�cajqc na wstecznym biegu. 

UWAGA 

Cwicz skr�canie przy ni之szych pr�dkosciach. 

丛 OSTRZEZENIE

Ostre zakr�ty i wysoka pr�dkosc mogq spowodowac 

przewr6cenie si� pojazdu. Nigdy nie skr�caj przy 

wysokich pr�dkosciach. 
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OBSt.UGA 
Bezpieczna jazda 
Jazda po sliskiej nawierzchni 

Jadqc po sliskich nawierzchniach trzymaj si� tych zasad: 

1. Zwolnij, wkraczajqc na takq nawierzchni�.

2. Zachowaj szczeg61nq uwag�, unikaj gwattownych

manewrow.

3. Kontrolu丿poslizgi skr�cajqc kierownicq w kierunku

poslizgu i przesuwajqc ci� 之ar ciata do przodu. 1 —- -—-- -
3. Jazda z网qczonym AWD mo之e pom6c w kontroli pojazdu na sliskich terenach.

UWAGA 

坦eli kota nie majq dostatecznej przyczepnosci, AWD mo之e spowodowac uszkodzenie uktadu 

nap�dowego. 

A OSTRZE之ENIE
Niedostateczna ostro之no的na sliskiej nawierzchni mo之e doprowadzic do utraty kontroli i wypadku. N旧
hamuj podczas poslizgu. Nie je泣po szczeg61nie sliskich nawierzchniach. Zawsze zwalniaj i zachowa丿

szczeg61nq ostro之nose.
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Bezpieczna jazda 
Jazda pod gor� 

丛OSTRZE之ENIE

OBSt.UGA 

Hamowanie oraz obs扣ga Sq niece inne w g6rzystym terenie. Niepoprawna obs扣ga mo之e prowadzic do 
wypadku lub nawet smierci. Unikaj wzniesieri o wi�kszym nachyleniu ni之25 stopni. Zachowaj 
szczeg61nq ostro之nose na wzniesieniach i stosuj si�do opisanych tu instrukcji. 

Jazda bokiem wzniesienia 

AOSTRZE之ENIE
Nieodpowiednie skr�cania i przekraczanie wzniesieri f . 立
mo之e prowadzic do wypadku lub smierci. Unikaj jazdy --'£.;_(i -::.
bokiem wzniesienia, je之eli to mo之liwe. Zachowaj 
szczeg61nq uwag�na wzniesieniach i stosuj si�do tu 
opisanych instrukcji. Jazda bokiem wzniesienia jest 
szczeg61nie niebezpieczna i nale之y jej unikac. Je之eli
jednak znajdziesz si�w takiej sytuacji, trzymaj si�tych zasad: 
1. Zwolnij.

｀、心心..
d> 

令
仁

立、｀
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OBSt.UGA 
Bezpieczna jazda 
2. Ci� 之ar ciata przesuri w stron�wzg6rza, a nogi trzymaj na podn6之kach.

3. Steru」lekko w kierunku wzg6rza, by utrzymac kierunek jazdy.

UWAGA:

J砬eli pojazd zaczyna si�przechylac szybko skr�c kota w dot wzniesienia lub szybko wyskocz w 
kierunku wzniesienia. 

Jazda w dol wzniesienia 

Zje之d之ajqc ze wzg6rza trzymaj si�tych zasad: 

1.Jed之 w dot po prostej. 

2. Przesuri ci� 之ar na tyf pojazdu.

3. Zwolnij.

4. Delikatnie wcisnij hamulce, by wspom6c zwalnianie.

Zapoznaj si�z dz闽aniem d之wigni tylnego

hamulca pomocniczego.

丛 OSTRZE之ENIE

Zbyt wysoka pr�dkosc mo之e spowodowac utrat�kontroli oraz wypadek, a nawet smierc. Zawsze 
zje之d之aj wolno ze wzniesienia. 
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OBSt.UGA 
Bezpieczna jazda 
Skr�canie na wzniesieniu 

丛 OSTRZE之ENIE

Niewtasciwa jazda po wzniesieniu mo之e

doprowadzi6 do wypadku lub smierci. Unikaj 

wznies面o o nachyleniu wi�kszym ni之25 stopni. 

Zachowaj szczeg6lnq uwag�na wzniesieniach 

i stosu丿 si�do opisanych tu instrukcji. 

T

L

t

J砬eli pojazd zablokuje si�podczas wspinania, nigdy nie wycofuj go. Nale之y zastosowac tzw. 

manewr K. 

1. Zatrzymaj si�i przestaw skrzyni�bieg6w na parkowanie utrzymujqc ci� 之ar ciafa w przodzie.

2. WyfqCZ silnik.

3. Zej位 od strony wzniesienia lub z lewej strony, 丿砬eli po丿azd jest skierowany przodem do
wzniesienia.

4. Stojqc po stronie wzniesienia, skieruj kierownice maksymalnie w lewo.

5. Trzyma丿qc hamulec, zmien d之wigni�na bieg niski ,,L" i pozw61, by pojazd si�stoczyf, a之 b钩zie
skierowany w dot wzniesienia.

6. Wfqcz bieg parkowania i wsict位na pojazd od strony wzniesienia, utrzymujqc ci� 之ar ciafa w
stron�wzniesienia.
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OBSt.UGA 
Bezpieczna jazda 
Skr\'canie na wzniesieniu 

7. W栩czponownie silnik, trzymajqc hamulec wrzuc bieg niski ,,L"

8. Zwolnij hamulec i poruszaj si�powoli kontrolu阻c zjazd hamowaniem.

Jazda przez wod� 

ATV mo之eporuszac si�przez wod� o g伶bokosci si�gajqcej do podn6之k6w. Trzymaj si�tych zasad 
jadqc przez wod�: 

1. Sprawd之g伶boko的iprqd przed间

przekroczeniem.

2. Wybierz przejscie, gdzie obydwa brzegi

majq stopniowe wzniesienia.

3. Jed之wolno unikajqc gtaz6w i przeszk6d.

4. Po przekroczeniu wysusz hamulce wciskajqc

hamulec, a之b�dzie dziat, 计normalnie.
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Bezpieczna jazda 
Jazda przez wod� 

UWAGA 

OBSt.UGA 

Nie jed之 po哗bokiej lub wartkiej wodzie. Je之eli musisz przejechac przez wod�gt�bszq n立zalecana,
zachowaj ostro之nose, dobrze utrzymuj r6wnowag�i balansuj c面em, zachowaj statq pr�dko的Nie
dodawaj gwattownie gazu. 

Po je之dzie przez wod�nale之y pojazd przebadac zgodnie z tabelq na stronie 120. Nal砬y zwtaszcza 
sprawdzic nast�pujqce elementy: olej silnika, hamulce, smarowane elementy. 

UWAGA:Je之eli woda dostata si�do CVT-bezstopniowej przektadni automatyczne丿，nalezy icl osuszyc 
zgodrne z procedurq na stronie 104. 

J砬eli pojazd si�podtopi i nie da si�do zaprowadzic do dealera przed w佴czeniem silnika, wykonaj 
czynnosci ze strony 120. Dokonaj kontroli u dealera jak najszybciej. 

丛 OSTRZE之ENIE
Mo之e doj的do pow泣nych uszkodzer't silnika, je之eli pojazd nie zostanie przebadany po poruszaniu si� 
przez wod�. Wykonaj czynnosci zapisane w tabeli konserwacji. Jesli poziom wody, po kt6rym poruszat 
si�pojazd, byt wi�kszy ni之 wysokosc podn6之k6w, zawi砬 go do dealera jeszcze przed uruchomieniem 
silnika. 
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Bezpieczna jazda 
ZAKR�TYATV 

OBSt.UGA 

By osi铅咽c maksymalnct przyczepnosc jadctc w trybie 2WD lub 4WD, tylne kota sq dok十adnie
zamocowane na jednej osi i skr�cajq r6wnoczesnie. Jadqc w trybie 4WD-LOCK ta应e przednie kota 
obracajq si� z tct samct pr�dkosciq. Dlatego kiedy przy zakr�cie koto ze srodka zakr�tu straci 
przyczepno的ATV nie b钩zie skr�cat. Na殴y zastosowac specjalnq technik� skr�cenia, by zakr�ty 
byty怡twe i szybkie. Tych umiej�tno的 nale勾si� nauczyc przy niskich pr�dkosciach 

丛 OSTRZE之ENIE

Zawsze stosuj si� do wskaz6wek zawartych w tej instrukcji. Najpierw pocwicz skr�canie przy niskich 
pr�dko的ach, dopiero p6加ej przy wy之szych. Nie zakr�caj przy pr�dko的ach ponad Two丿emo之liwo的i
warunki na drodze. Zachowaj bezpieczny odst邻p.

Zb匝a丿etc si� do zakr�tu, zwolnij i zacznij obracac kierownic� w wybranym kierunku. Srodek ci� 之kosci
przenies na nogi, na zewncttrz zakr�tu, przeciwnie do kierunku skr�tu. Nast�pnie pochyl g6rnct cze的
c面a w kierunku zakr�tu. U之yj przepustnicy, by utrzymac statq pr�dkosc na zakr�cie. To pozwoli, by 
koto od wewnqtrz zakr�tu wpadto w lekki poslizg, utatwiajqc manewr. 
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KONSERWACJA I SMAROWANIE 
Akcesoria 

Gniazdko pomocnicze o mocy 12 V zapewnia zasilanie dla akcesori6w, jak oswietlenie podr�czne. 
Skontaktuj si� z dealerem. 

Tabela konserwacji okresowej 

Okresowa konserwacja pozwoli utrzymac pojazd w dobrym stanie. Kontrola, smarowanie i regulacja 
podzesp啦w jest wyja甸ona w tabeli okresowej konserwac丿i. Jesli wyst叩potrzeba wymiany danej 
cz�sci, u之ywaj jedynie cz斡ci oryginalnych. 

UWAGA: 

Serwis i regulacja Sq istotnymi elementami. Jezeli nie potrafisz bezpiecznie serwisowac i dokonywac 
regulacji podzesp啦w, czynnosci te powinien wykonywac dealer. 

Okresy konserwacji Sq ustalone na podstawie og61nych warunk6w jazdy przy przeci�tne丿pr�dkosci
16km/h (1 O mil/h). Pojazdy je之d之c1.ce w ci� 兹zych warunkach trzeba cz斡ciej poddawac kontroli. 
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KONSERWACJA I SMAROWANIE 
Legenda tabeli konserwacji 

Wykonuj dane czynnosci w okreslonych odst�pach czasowych. 

Element 
ODST�PY KONSERWACJI 

Uwagi 
Godziny Kalendarz km (mile) 

． Kierownica przed jazdq 

.... Przednie zawieszenie przed jazdq 

.... Tyl ne zaw1eszenre przed jazdq 

Opony przed jazdq 
Dokonaj regulacji je之eli

P!yn hamulcowy przed jazdq potrzeba. 

... Pedat hamulca przed jazdq Sprawd之list� na 58 

System hamulcowy przed jazdq 
stronie. 

Mocowanie k6t przed jazdq 

Mocowanie ramy przed jazdq 

.... Poziom oleju silnika przed jazdq 

.... 
Filtr powietrza dziennie Kontroluj, czysc cz�sto 

.... Wlot powietrza dziennie Oczysc, gdy widoczne 
Sq zabrudzenia -83-





KONSERWACJA I SMAROWANIE 

Mechanizm skrzyni 28 h 1 M 500 (310) Sprawdzaj, smaruj, dopasuj 

bieg6w 

． Kierownica 50 h 3M 500 (310) Smaruj 

.... Przednie zawieszenie 50 h 6M 500(310) Smaruj 

.... Tyl ne zaw1eszen1e 50 h 6M 500 (310) Smaruj 

Wlot ga加ka 50 h 6M 500 (310) Osusz okresowo i przed gara之owaniem

． Przew6d przepustnicy 50 h 6M 500 (310) Sprawdz, dopasuj, gdy potrzeba 
nasmaruj 

． 
Pri.ew6d ssania 50 h 6M 500 (310) Sprawd之，dopasuj, nasmaruj, gdy 

potrzeba wymien 

Przew6d wlotu 50 h 6M 500 (310) Sprawd之，czy nie ma szczelin w 

powietrza ga之nika przewodzie 

Pas nap�dowy 50 h 6M 500 (310) Sprawd么dopasuj, gdy potrzeba 
wymien 

Uktad chtodzenia 50 h 6M 500(310) sprawdzaj sezonowo st� 之enie pfynu, co 
rok sprawdzaj cisnienie pfynu 

..... Wymiana oleju silnika 100 h 6M 500 (310) wymieri olej w trakcie docierania 
silnika po 25h lub miesictcu 
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KONSERWACJA I SMAROWANIE 

． Wymiana filtru oleju 100 h 6M 1000 (620) Wymien z wymian吓oleju

.... 
Odpowietrznik zbiornika 
oleju 

100 h 12 M 1000 (620) Sprawd之stan

� Luz zaworowy 100 h 12 M 1000 (620) Sprawd之i dopasuj 

． System paliwa 100 h 12 M 1000 (620) Sprawd之przecieki, zaw6r paliwowy, 
ga之nik itd. 

.... 
Chtodnica 100 h 12 M 1000 (620) Kontroluj, oczysc powierzchni� 

zewn�trznq 

� Przewody chfodzqce 100 h 12 M 1000 (620) Sprawd之，czy nie przeciekajq 

... Mocowanie silnika 100 h 12 M 1000 (620) Sprawd之

Ttumik, rura wydechowa 100 h 12 M 1000 (620) Sprawd之

． Swieca zaptonowa 100 h 12 M 1000 (620) Sprawd之，wymieri w razie potrzeby 

． Ustawienie za扯onu 100 h 12 M 1000 (620) Sprawd之

Okablowanie 100 h 12 M 1000 (620) Sprawd之pod kcltem zu之ycia,
bezpieczer'lstwa, izolacji. Odizoluj od 
wody, 以ota.
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． 

． 

． 

． 

� 

． 

Sprz�gto 

L泣yska k6t 

Ptyn hamulcowy 

Fajka swiecy 

Obroty na biegu 
jatowym 

Ustawienia mimosrodu 

Hamulec pomocniczy 

Ustawienie reflektor6w 

100 h 

100 h 

200 h 

300 h 

12 M 1000 (620) 

12 M 1600 (1000) 

24M 2000 (1240) 

36 M 3000 (1860) 

Sprawd之，oczysc, wymieri zu之yte
cz�sci 

Sprawd之 i wymien w razie potrzeby 

Wymieniaj co 2 lata 

Oczy的

Dopasuj, je之eli potrzeba 

Kontroluj, dopasuj, je之eli cz�sci set 
wymieniane 

Sprawdzaj codziennie 

Wyreguluj, je之eli potrzeba 
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KONSERWACJA I SMAROWANIE 
Zalecania smarowania 

Sprawd之 i nasmaruj wszystkie cz�sci wypisane w tabeli konserwacyjnej zaczynajqcej si�na stronie 83. 
Elementy tam nie wypisane nale之y smarowac w standardowych przedz阁ach czasowych. 

Legenda tabeli smarowania 

.... CZ斡ciej u之ywane w ci� 加ch warunkach jak pyt, 廿oto, piach 

smarowac catosezonowo 

• 泣ywaj smaru U-Joint co 800 km (500mil), przed dtugim okresem gara之owania lub po
kontakcie z wodq

Element Smar Spos6b u之ycia

Silnik SAE1 SW-40/SF Dolej do odpowiedniego poziomu 

Hamulce D0T3 lub DOT 4 Utrzymuj poziom pomi�dzy liniami granicznymi patrz 
strona 42 

Przektadnia przednia SAE15W/40 SF lub Strona 93 
SAE80W/90 GL-4 

Przekfadnia tylna SAE15W/40 SF lub Strona 92 
SAE80W/90 GL-4 

Przegub kulkowy Smar Zlokalizuj element za rozp6rkct i smaruj pistoletem 
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Zalecenia smarowania 

Olej silnikowy 

Zawsze sprawdzaj i zmieniaj olej zgodnie z zaleceniami 
tabeli konserwacji na stronie 83. Przy zmianie oleju nie 
zapomnij wymienic filtru oleju. 

Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego 

1. Wyciqgnij oston� w zaznaczonych punktach (1).

2. Ustaw pojazd na r6wnym podto之u.

3. Wtqcz silnik i zostaw na biegu jatowym na 20-30
sekund. Wytqcz silnik.

4. Poczekaj kilka minut a之olej opadnie.

5. Odkr�c korek wlewu (1) i wytrzy丿 miernik (2) czystq
szmatkq.

6.W应miernik z powrotem dokr�ca丿qc go, a nast�pnie 
ponownie wyjmij i sprawd之poziom oleju. 

UWAGA 

Poziom oleju powinien bye mi�dzy g6rn4 a dolnq 
liniq. 
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By wymieni6 olej silnikowy 

7. Nat6之 cienkq warstw�oleju na uszczelk�0-ring

nowej obudowy filtra oleju.
UWAGA: up J ewnr s,�ze uszczelka jest dobrze 

zamocowana. 
8. Zamontu丿nowq obudow�odpowiednim kluczem,

a nast�pnie doc芯nij go do odpowiedniego momentu
obrotowego.

UWAGA: moment obrotowy filtru oleju: 

17N * m (1.7m *kgf, 12ft * lbf) 
9. Zamontuj srub�spustowq i docisnij do

odpowiedniego momentu obrotowego
UWAGA: moment obrotowy sruby spustowej: 

30N * m (3.0m * kgf, 22ft* lbf) 
10. Wlej odpowiedniq ilo的oleju, a nast�pnie zamknij zakr�tk�wlewu.
UWAGA: llosc oleju bez obudowy filtra: 1.8 I

llos6 oleju z obudowq filtra: 1.9 I 
11. W栩cz silnik i rozgrzej. Podczas rozgrzewania sprawd么czy nie ma wyciek6w. Je之eli zna凡ziesz

wyciek, wy佴cz silnik i natychmiast sprawd之pow6d.
12. Wytqcz silnik i sprawd之poziom oleju. Popraw, je之eli to potrzebne.
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Olej tylnej przekladni 

Obudow�przek怡dni nalezy sprawdzac pod kqtem 
wyciek6w przed ka之dq jazdq. Je细znajdziesz wyciek 
skontaktuj, si�z dealerem. 

Wymiana oleju tylnej przekladni 

1. Ustaw pojazd na r6wnym pod应u.

2. Ustaw zbiornik na olej pod obudowq tylnej
przektadni. 

3. Zdejmij korek wlewu, a nast�pnie srub�
spustowq, by wylac stary olej. 

4. Zamontuj srub�spustowq i dokr�c do
wtasciwego momentu obrotowego. 

UWAGA: 

Sruba spustowa (tylnej przektadni): 

23N*m (2,3*kgf, 16ft*lbf) 

5. Wypetnij przek十adni�olejem.

UWAGA: 

llosc oleju okresowych wymian oleju : 0,25L (0.221mp 

qt, -.26US qt) 

Catkowita ilo的oleju: 0.30L (0.26 US qt) 
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KONSERWACJA I SMAROWANIE 
System chtodzenia 

3. Jesli poziom ptynu chtodzqcego jest pon亿ej

dolnej linii, otw6rz korek zbiornika, dodaj

ptynu do poziomu g6rnej granicy.

UWAGA: Pojemno的zbiornika wynosi: 0,3 L 

OSTRZ立ENIE

Twarda woda, bqi位s十ona woda jest szkodliwa 

dla silnika. Powinienes u之ye wody mi�kkiej, 

jesli nie mo之esz u之ye wody destylowanej. 

UWAGA: Po dodaniu wody, skonsultuj si�z dealerem w celu sprawdzenia zawartosci plynu o dziataniu 
przeciw zamarzaniu. Dz固anie wentylatora chodnicy jest w p函zautomatyzowane. Wtqcza si�i 
wytqcza zgodnie z temperaturq w chtodnicy. 

Zmiana plynu chlodz平cego

1. Umiesc pojazd na r6wnej nawierzchni

2. Umie的zbio而k pod silnikiem, a nast�pnie usun srub�spustowq chtodnicy (Uwa之aj, by plyn
nie zalat podn6之k6w).

3. Usun korek chtodnicy.

4. Usun korek wlewu plynu.
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Kontrola swiecy zaplonowej 

Wykr�cenie 

1. Usuri panel.

2. Zdejmij fajk�swiecy.

3. Uzyj klucza z kompletu narz�dzi w celu usuni�cia

swiecy, jak pokazano.
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KONSERWACJA I SMAROWANIE 
Kontrola 

Swieca zaptonowa丿est wa之nym komponentem silnika i jest 
tatwa do kontroli. Stan swiecy maze wskazywac na stan 
silnika. Najlepszy kolor na biatym izolatorze umieszczonym 
dookota srodkowej elektrody, to sredniobrqzowy do 
jasnobrqzowego. Taki kolor oznacza, 之e pojazd je之dzi
normalnie. Nie pr6bu」rozpoznawac problem6w samemu. 
Zabierz sw6j pojazd do dealera. Powinienes okresowo 
wykr�cac i sprawdzac swi�c�zap伈nowq , poniewa之 wysoka
temperatura oraz osady mogq spowodowac zepsucie swiecy 
oraz丿ej skorodowanie. Je之eli koroz丿a elektrody poszerzy si�. 
nalezy wymienic na dany typ swiecy. 
UWAGA: Ten typ to: DPR7EA-9(NGK) 

lnstalacja 

1. Zmierz szczelinomierzem przerw�mi�dzy elektrodami,
jesli to konieczne, dostosuj t�przerw�zgodnie z wymogami
UWAGA: Przerwa powinna wynosic 0.8-0.9 mm.

2. Oczy的uszczelk�. Oczy的zanieczyszczenia z
gwintu. ＠ 
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lnstalacja 

3. Zainstaluj swiec�i dokr�c zalecanym momentem obrotowym.

UWAGA: Moment obrotowy妞ecy za闷onowe」wynosi:

17.5 N * m (1.75 * kgf, 12.5 ft* lbf)

Jesli nie mozesz skorzysta c z klucza podczas instalacji swiecy, dobrym szacunkiem momentu
obrotowego jest 1A do Y2 obrotu dociskajqc r�cznie.

4. Zainstaluj fajk�swiecy.

5. Zainstaluj panel.

Oczyszczanie elementow filtru powietrza 

UWAGA: Pd b o o udowq filtru powietrza znajduje si�w�zyk kontrolny. Jesli woda lub brud zb1erze s1�w 
tym w辞yku, opr泣nij go i oczy的elementy filtru z obudowy. 
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Oczyszczanie elementow filtru powietrza 

12. Zamontuj fotel kierowcy.

UWAGA: element filtru powinno bye oczyszczane co ka之de 20-40 godzin. Powinien bye oczyszczany i
naw收ane nawet cz�sciej, jesli pojazd porusza si�w po bardzo ci� 加ch terenach. Za ka之dym razem,
gdy konserwacja filtru zostaje wykonana, sprawd之，czy wlot powietrza nie jest zablokowany. Sprawdz伦
szczelno的uktadu, aby uniknqc przedostania si�nieprzefiltrowanego powietrza do silnika.

UWAGA 

Nigdy nie uruchamiaj silnika, gdy filtr powietrza jest usuni�ty. To spowoduje, 之e nieprzefiltrowane 
powietrze trafi do silnika i mo之e spowodowac to uszkodzenia silnika. Dodatkowo, praca bez filtru 
wplynie na prac�ga之nika powodujqc ztc1. prac�i mozliwe przegrzanie silnika. 

Czyszczenie fajki oslaniajctcej swiecQ 

Upewnij si�, 之e ttumik i rura wydechowa sq wystarczajqco chtodne, by m6c oczyscic fajk�. 

1. Zdejmij sruby.

2. Usun rur�wydechowq wyci铅ajqc jq z Humika.

3. Uderz lekko rur�. a nast�pnie u之yj drucianej szczotki, by usunqc nagar z fajki.
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Czyszczenie fajki oslaniajctcej swiec� 

4. W的之rur�w ttumik i ustaw otwory na sruby.

5. Przykr�c sruby

OSTRZEZENIE

Zanim oczy的sz fajk�, pozw61 by uk十ad

odprowadzania spalin schtodz廿si�. Nigdy 

nie uruchamiaj silnika podczas czyszczenia 

uktadu odprowadzania spalin. 

W社yk kontrolny 

Jesli woda, bq位zabrudzenia zbiorct si�w w翌yku

kontrolujqcym chtodzenie, usun w砬yk i oczy的go.
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Sruba odptywowa obudowy paska klinowego 

Po j砬dzie w wodzie na tyle gt�bokiej, 之e
dostaje si� do obudowy paska klinowego, 
nale之y usunqc tq wod� odkr�cajqc srub� 

i umo之liwiajqc wodzie wyplyni�cie. 

UWAGA: Jesli z otworu odplywowego leci 

woda po usuni�ciu sruby, skontaktuj si� 
z dealerem, poniewa之 woda mo之e
uszkodzic inne cz�sci silnika. 

I．一．．．．
 ，＇
＼
 

USTAWIENIA G立NIKA

Ga之nik jest niezb�dnym elementem silnika i wymaga zaawansowanego ustawienia. W乓kszosc
ustaw面powinien wykonac Tw6j dealer, kt6ry posiada fachowq wiedz� i doswiadczenie by to wykonac 
Jednak之e, pr�dko的biegu jatowego mo之e zostac ustawiona przez w庙ciciela w ramach rutynowe丿
konserwacji. 

UWAGA 

Ga如k zostat ustawiony w fabryce po dtugich testach. Jesli ustawienia zostanq zakt6cone przez osob� 
niepozqdan4 mo之e to skutkowac stabymi osi铅ami silnika jak i jego uszkodzeniami. 
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Ustawienie pr�dkosci biegu jalowego 

UWAGA: Aby tego dokonac, potrzebny jest tachometr diagnostyczny. 

1. Uruchom silnik i rozgrzewaj go przez par� mi nut przy okolo 1000 do 2000 obr/min. Od czasu
do czasu zwi�kszaj obroty od 4000 -.......

do 5000 obr/min. Silnik jest rozgrzany, gdy

natychmiast reaguje na ruch przepustnicy.

2. Usuri panel.

3. Podtqcz tachometr we wtyczce swiecy,

a nast�pnie ustaw po之qdanq pr�dko的biegu

poprzez ustawienie sruby przepustnicy. Skr邸

srub� w kierunku (a) aby zwi�kszyc obroty

silnika, w kierunku (b) aby zmniejszyc obroty
］

silnika.

UWAGA: Zalecane obroty na biegu jafowym: 1200-1400 obr/min. 

4. Zainstaluj panel.

Regulacja zaworow 

Praca zaworu zmienia si� w trakcie pracy pojazdu, powodujqc niepoprawny pob6r powietrza, paliwa lub 
dziwne d之wi邻silnika. By temu zapobiec, zawory muszq bye regularnie regulowane. Jednak之e,
regulacja powinna bye dokonywana przez profesjonalnych serwisant6w. 
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Regulacja d之wigni przepustnicy 

UWAGA: Wyreguluj wysoko的obrot6w silnika na 

jatowym biegu przed ustawieniem regulacji d之wigni
p rzepustnicy. 

• Poluzuj przeciwnakr�tk�.

• Wykr�c srub� regulacyjna,_, 垃luz dzwigni
przepustnicy b�dzie wynosic 3-5 mm

• Dokr�c przeciwnakr�tk�.

Klocki przednich hamulcow 

Sprawd之klocki, czy nie Sq zniszczone bq; 位zu之yte.

Jesli sq ciensze ni之2 mm, dealer powinien je 
wymienic. 

UWAGA: Aby to sprawdzic, nale之y zd图c kota 
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Kontrola tylnych klockow 

Sprawd之 klocki, czy nie sq zniszczone bet: 位zu之yte.

Jesli sq cierisze n立4 mm, dealer powinien je wymienic 

Kontrola poziomu plynu hamulcowego 

Niewystarczajc1.ca ilosc plynu hamulcowego mo之e spowodowa6 

dostanie si�powietrza do uktadu hamulcowego. Mo之e to bye 

przyczynq gorszej pracy hamulc6w. Przed jazdq, sprawd之，czy

poziom plynu przekracza dolnq granic�. Jesli nie, uzupetnij plyn. 

Zbio而k pompy przedniej umiejscowiony jest po prawej stronie kierownicy. Tylna pompa znajduje si� w 
pobli之u tylnego pedatu hamulca. 
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Kontrola plynu hamulcowego 

Zwr66 uwag�na nast�pujqce srodki ostro之nosci:
• Podczas sprawdzania poziomu ptynu, upewnij si�. 之e poziom w zbio而ku jest wyr6wnany,

skr�cajqc kierownicq.
• u之ywaj jedynie ptynu przeznaczonego do tego rodzaju pojazdu. W przeciwnym razie mo之e doj的do

zniszczenia gumowych uszczelek, a co za tym血e wycieku i stabej pracy hamulc6w.

UWAGA: Zalecany ptyn hamulcowy: DOT 3 lub DOT 4. 

3. Uzupetniaj pomp�tym samym ptynem. Mieszanie ptyn6w mo之e prowadzic do szkodliwych reakcji
chemicznych i stabej pracy hamulc6w.

4. Uwa之aj, aby woda nie dosta怡si�do pompy podczas uzup创niania ptynu. Woda obn亿y
zdecydowanie punkt wrzenia ptynu i spowoduje kondensacj�pary wodnej.

5. Zawsze zmywaj rozlany olej, poniewa之 mo之e on zniszczyc powierzchnie lakierowane i plastikowe.

6. Skonsultuj si�z dealerem, jesli poziom ptynu stale si�obni之a.
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KONSERWACJA I SMAROWANIE 
Regulacja社wigni tylnego hamulca i pedalu 

Regulacja luzu w d之wigni tylnego hamulca 

Luz d之wigni tylnego hamulca (c) powinien wynos伦

0.5- 2 mm 

• Odkr�c przeciwnakr� 呤(1).

• Przekr�c srub� regulacyjnq (2) w kierunku (a),

aby zwi�kszyc luz, w kierunku (b), by luz

zmniejszyc.

• Zakr�c przeciwnakr�tk�.

UWAGA: p dczas regulacJ1 luzu d之wigni:

UpewniJ'Si�. ze nie stoisz na pedale hamulca.

Upewnij si�. 之e pedat hamulca jest nieruchomy.

Regulacja wysokosci tylnego hamulca 

UWAGA: Wyreguluj tylny hamulec przed sprawdzaniem klock6w. 
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KONSERWACJA I SMAROWANIE 
Wysokosc tylnego pedalu hamulca 

G6rna cze的pedatu powinna m睬cic si�na wysokosci 
72 mm ponad powierzchniq podn泣k6w. Jesli tak nie jest, 
oooros dealera, by dokonat regulacji. 

丛b OSTRZEZENIE

Po usludze: 

Upewnij si�, czy hamulce dz固ajq poprawnie i 之e luz

ustawiony jest odpowiednio. 

Upewnij si�, 之e hamulce nie oporujq. 

Powietrze musi bye spuszczone z ukfadu hamulcowego. 

Wymiana cz斡ci hamulcowych wymaga kwalifikacji w tym 
zakresie. Czynnosci te powinny bye wykonywane przez 
dealera. 

Regulacja wlctcznika swiatel hamulca 

W佴cznik妞at创tylnego hamulca, kt6ry urucham旧si�
podczas hamowania pedatem, bet位d细gniami, jest 
wyregulowany odpowiednio, kiedy swiatto wtqcza si�tu之
przed efektem hamowania. W razie potrzeby, ustaw 

wtqcznik nast邻pu丿q_CO.
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KONSERWACJA I SMAROWANIE 
Regulacja wlctcznik swiatel hamulca 

Nie odpuszczajqc tylnego hamulca, przekr�c srub�regulacyjnq . Aby sw础a pokazywaty si�wczesniej, 
przekr�c srub�w kierunku (a). Aby swiatto zafqczafo si�p6加ej, przekr�c srub�w kierunku (b). 

Kontrola okablowania i smarowanie 

丛 OSTZRE之ENIE

Cz�sto kontroluj okablowanie. Wymieniaj zniszczone przewody. 

UWAGA 

Naw收aj wewn�trzne przewody oraz ko的6wki kabli. Jesli przewody sq zniszczone, popros dealera o 
wymian�. 

UWAGA: zalecany smar: SAE 1 OW30 silnikowy 

Smarowanie gornego i dolnego 

sworznia tylnego przegubu 

Smaruj sworznie przegubu pistoletem . 

UWAGA: Zalecany smar: 

Smar na bazie litu. 
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KONSERWACJA I SMAROWANIE 
Zdj�cie kol 

1. Poluzuj sruby w kotach.

2. Podnies pojazd do gory w mie丿scu pod ramq.
3. Wyjmij sruby z k创

4. Zdejmij kota.

Zakladanie kol 

• Zat6之 kota oraz sruby.

UWAGA: sto之kowe sruby set u之yte zar6wno z przodu jak i z tytu. Zw�zona cz� 的ma znajdowac
si�w kierunku kota. 

Strzatka t? na oponie ma wskazywac kierunek obrotu kota.

凰
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KONSERWACJA I SMAROWANIE 
Zakladanie kol 

2. Obn忆pojazd, tak, by kota stan哟na podt泣u.

3. Przykr�c sruby zalecanym momentem obrotowym.
UWAGA: moment obrotowy srub k扯

Przednie 55 N * m (5.5 m kgf, 40 ft* lbf) Tylne: 55 N * m (5.5 m kgf, 40 ft* lbf)

Akumulator 

Pojazd wyposa之any jest szczelny akumulator. Dlatego, nie trzeba sprawdzac elektrolitu, bctd之dodawac do 
niego wody destylowanej. Jesli akumulator wyglqda na wyczerpany, skonsultuj to z dealerem. 

丛 OSTRZE之ENIE

nie pr6buj usuwac kork6w z kom6r akumulatora. Mo之esz w ten spos6b go zniszczyc. 

OSTRZE之ENIE

Unikaj kontaktu ze sk6rct oczami, bctd之ubraniem. Zawsze ostania丿oczy pracujqc w pobli之u akumulatora. 
Trzymaj poza zasi�giem dzieci. 

Odtrutka: 

ZEWN�TRZNIE: przemyj wodq. WEWN�TRZNIE: Wypij du之扛0的wody lub mleka, nast�pnie zawiesin� 
wodorotlenku magnezu, ubite阻jko lub olej roslinny. Skonsultuj si� natychmiast z lekarzem. 

OCZY: prze卧ukuj wodct przez 15 minut i zasi�gnij opinii lekarskiej. Przechowuj akumulatory z dala od 
函er, 冰omieni, papieros6w i innych 之r6d创za蚀onu. Wentyluj pomieszczenie, kiedy go tadujesz, bctd之
u之ywasz.
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KONSERWACJA I SMAROWANIE 
Konserwacja akumulatora 

•Jesli po丿azd nie jest u之ywany przez miesic1.c i d血ej, wyjmij z niego akumulator i przechowuj w
chtodnym, ciemnym miejscu. Nataduj go catkowicie przed ponownc1. instalacjq.

UWAGA I q) ®cy 
Prostownik specjalny (powielacz napi�cia) jest 

wymagany d叭adowania akumulatora. U之ywanie

tradycyjnego prostownika moze spowodowac'.: 

skr6cenie之ywotnosci akumulatora. 

2. Zawsze sprawdzaj poprawno的potqczeri montujc1.c

akumulator z powrotem w poje之dzie.

/H从｀

Wymiana bezpiecznikow 

1. Je却bezpiecznik si� przepalit, wyfqcz g的wny

prz创qcznik, zainstaluj nowy bezpiecznik o okreslonym nat� 之eniu prqdu. Nast�pnie wtqcz przyciski.
Jesli bezpiecznik zn6w zgasnie, skontaktuj si� z dealerem. 

丛 OSTRZE之ENIE

Zawsze u之ywaj odpowiednich bezpiecznik6w, nigdy nie u之ywaj bezpiecznik6w z innego materia如
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KONSERWACJA I SMAROWANIE 
Wymiana bezpiecznikow 
UWAGA 

By uniknqc przypadkowych kr6tkich obwod6w, wytqcz 
g的wny przetqcznik. 

Wymiana之arowki reflektora 

Jesli之ar6wka si�wypali, wymien j年
•Wykr�c srub�(1) i zdejmij obudow�reflektora (2).
•Zdejmij uszczelk�z tytu reflektora.
•Wyjmij spr� 之yn�dociskowq.
•Wye呴nij之ar6wk�.

丛 OSTRZEZENIE

Poczekaj a之之ar6wka wystygnie, zanim」ej dotkniesz i 
wymienisz. 
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KONSERWACJA I SMAROWANIE 

Wymiana之arowki reflektora 

5. Umie的nowct之ar6wk�, a nast�pnie docisnij

spr翌ynq_.

6. Zainstaluj oprawk� 之ar6wki, przykr�cajqc

zgodnie z ruchem wskaz6wek zegara.

7. Zainstaluj gumowct uszczelk�na tyle reflektora.

8. Zainstaluj obudow� reflektora u之ywajqc srub.

Ustawienie dlugo迁i swiatel reflektora 

UWAGA 

Zalecan9'jest, aby dealer pojazdu dokonat tych 

ustawien. 

Przekr�canie regulacyjnych srub (1) mo之e

podwy之szyc lub obni之ye swiatto reflektora. 
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KONSERWACJA 1·SMAROWANIE 

Wymiana之arowki swiatet tylnych/hamulcow 

Jesli之ar6wka swiatta tylnego/hamulca si�wy pali, wymien jq post�pujqc nast�pujqco: 
1. Wykr�c sruby (1), nast�pnie wysun pokryw�swiatet tylnych/hamulca.

2. Wy皿l之ar6wk�, przyciskajqc阻i przekr�cajqc przeciwnie do kierunku ruchu wskaz6wek zegara.

3. Wt6之 nowq之ar6wk�. przyciskajqc j扣przekr�cajqc zgodnie z kierunkiem ruchu wskaz6wek zegara.

4. Zamontuj pokryw�i przykr�c sruby.
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KONSERWACJA I SMAROWANIE 

Zanurzenie pojazdu 

UWAGA 

Jesli Tw6j pojazd zostanie zanurzony i nie zostanie szczeg6towo sprawdzony, mo之e to spowodowac 
uszkodzenie silnika. Sprawd之u dealera stan pojazdu, zanim uruchomisz silnik. 

Jesli niemo之liwa jest wizyta u dealera przed uruchomieniem silnika, post�puj zgodnie z nast�pujqcymi 
wskaz6wkami. 

• Przestaw pojazd na suchq powierzchni�lub przynajmniej tam, gdzie woda si�ga poni之ej podn6之k6w.

• Wyjmij swiec�za闷onowq.

• Sprawd么czy woda dostata si�do zbio而ka powietrza, jesli tak, osusz go.

• Poluzuj sruby odplywowe ga细ka.

• Uruchom silnik kilka razy, u之ywajqc elektrycznego wtqcznika startu.

• Wysusz swiec�i zamontuj ponownie lub wymien icl na nowq.

• Dokr�c sruby odplywowe ga加ka.

• Spr6buj uruchomic silnik. Powt6rz osuszanie, jesli potrzeba.

• Zaw啦ATV do dealera tak szybko, jak to mo之liwe. Zr6b to r6wnie之wtedy, gdy uda Ci si�uruchom伦
silnik.

UWAGA: Jesli woda dostanie si�do automatycznej skrzyni bieg6w, post�puj zgodnie z zaleceniami 
ze strony 104. 
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CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE 

OSTRZE之ENIE

Nigdy nie uruchamiaj silnika w okresie gara之owania pojazdu. 

Czyszczenie powierzchni zewn�trznej 

Dokonaj niezb�dnych napraw a nast�pnie oczy的ATV tagodnym ptynem oraz gorqcq wod4 by usunqc 
caty brud z pojazdu. Nie u之ywaj silnie dz阁ajqcych detergent6w, poniew泣niekt6re z nich mogq 
zniszczyc gumowe elementy. U之ywaj jedynie srodk6w na bazie mydta. Myj伈z wysok吓cisnieniem
mogq spowodowac przedostanie si� przez uszczelki wody. 

Stabilizowanie paliwa 

Nap创nij zbiornik paliwa. Dodaj Oczyszczacz W�glowy Paliwa, bet位Stabilizator Paliwa. Stosuj si� do 
instrukcji produktu w celu okreslenie ilosci ptynu. (U之ycie ptynu w�glowego zredukuje r6wnie之
mo之liwosc rozwini�cia si� bakterii w uktadzie paliwowym). Po 15 -20 minutach dzia怡nia, ptyn 
rozproszy si� w zbiorniku i ga加ku, a nast�pnie wyczy的komor� ptywakowq

Olej i filtr 

Rozgrzej silnik i wymieri olej i filtr. 
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CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE 

Zamglawianie silnika 

Jesli zdecydujesz si�nie u之ywa c oleju do zamgtawiania, dzia间nast�pu阻co

• Podeprzyj przedni sp6d silnika tak, by byt on troch�pochylony do tytu.

• Wykr�c妞ec�. Obr66 ttok do dolnego zwrotnego punktu, wlej okoto 0,07 litra oleju do cylindra

• Zastosuj smar dielektryczny wewnc1.trz fa阳妞ecy i zamontuj fajk�na swiecy

• Uruchom silnik kilka razy.

• u之yj oczyszczacza w�glowego do uktadu paliwowego.

• Jesli nie u之ywasz 之adnych dodatk6w do paliwa, spu的paliwo ze zbio而ka,ga加ka i przewod6w.
Aby usunc1.6 pozostate paliwo w ga加ku, pozostaw silnik wtc1.czonym, p6ki si�nie zdtawi

Smarowanie 

Sprawd之 wszystkie przewody i nasmaruj smarem do kabli. Korzystaj ze wskaz6wek smarowania 
zawartych w instrukcji. 
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CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE 

Przechowywanie akumulatora 

Wyjmij akumulator z pojazdu i sprawd之，czy jest w petni natadowany przed rozpocz�ciem 
przechowywania. 

Silnikowy呐,n przeciw zamarzaniu 

Sprawd之 mac忱,nu chtodzqcego, wym面，丿esli zachodzi taka potrzeba. P切n powinien bye wymieniany 

raz na dwa lata. 

Miejsce przechowywania/ pokrowce 

Ustaw cisnienie w oponach i podeprzyj pojazd. Powinien si�znajdowac 2,5-5 cm nad powierzchniq. 
Upewnij s府线pomieszczenie jest dobrze wentylowane i okry丿 pojazd pokrowcem. 

UWAGA: nie u之ywaj pokrowc6w plastikowych, gdy之 utrudniajq wentylacj�i przyczyniajq si�do 

powstawania korozji i utleniania. 

Transport pojazdu 

Podczas przewo之enia ATV post�puj zgodnie ze wskaz6wkami. 

•Wy佴cz silnik i wyjmij kluczyk.

•Zawsze wtqczaj bieg parkowania.

•Upewnij si�, czy korek zbio而ka paliwa , korek zbiornika ale丿u oraz fotel kierowcy sq dobrze
zamontowane.

•Zawsze przywiqzuj ram�pojazdu do pojazdu transportujqcego u之ywajqc odpowiednich lin oraz
pas6w.
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ROZWI平YWANIE PROBLEMOW 

Silnik si�wyt<tcza, nie uruchamia si� 

Mo之liwa przyczyna Rozwi罕anie

W skrzyni korbowej jest woda bq; 位paliwo. Natychmiast skonsultu丿si�z dealerem. 

Zbyt cz�ste u之ywanie ssania. Sprawd之，wyczy的i/lub wymien swiece. 

Zapchany filtr paliwa. Wymien filtr. 

Niskie napi�cie akumulatora. Nataduj go do 12.5 voe.

Awaria mechaniczna. skonsultuj si� z dealerem. 

Silnik stuka i strzela 

Mo之liwa przyczyna Rozwi甲zanie

Staba jakosc lub niskooktanowe paliwo. Zast叩zalecanym paliwem. 

Niewtasciwie ustawiony zapton. Skonsultuj si� z dealerem. 

Niewfasciwy rozstaw mi�dzy elektrodami. Ustaw odlegto的lub wymien swiece. 
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ROZWl�YWANIE PR0BLEM0W 
Silnik strzela do ga之nika

Mo之liwa przyczyna Rozwi罕anie

Sfaba iskra ze swiec. Sprawd之，wyczy的i/lub wym面 ．

Niew庙ciwe dziafanie swiecy lub 之le dobrana Ustaw przerw� zgodnie ze specyfikacjq lub 
cieptota swiecy. wymien swiec�. 

Stare lub niezalecane paliwo. Wymier'l paliwo na nowe. 

Niewta的wie zainstalowane przewody swiecy. Odwied之dealera.

Niewfasciwe ustawienie za灿onu. Odwied之dealera.

Mechaniczna awaria. Odwied之dealera.

Silnik pracuje nieregularnie, gasnie lub nie zapala 

Mo士liwa przyczyna Rozwi罕anie

Zanieczyszczone lub wadliwe swiece. Sprawd之，wyczysc i/lub wym面 ．

Zu之yte lub uszkodzone przewody swiecy. Odwied之dealera.

Niewtasciwa odleg伈的miEi1dzy elektrodami lub Ustaw odleg伈的zgodnie ze specyfikac丿qlub
cieptota swiec. wymien swiece. 

Poluzowane tqczenia za卧onu. Sprawd之wszystkie fqczenia i zacisnij. 

Wada obecna w paliwie. Wymien paliwo na nowe. 

Mate napi�cie akumulatora. Nataduj go do 12.5 VDC. 



ROZWI杠YWANIE PROBLEMOW 
Silnik pracuje nieregularnie, gasnie lub nie zapala 

Problem slabej iskry Rozwi平anie

Zgi�ty lub zatkany przew6d odpowietrznika paliwa. Sprawdz i wym面

Niewtasciwe paliwo. Wymieri na zalecane paliwo. 

Zapchany filtr pow1etrza. Sprawd之i wyczy的lub wym面

Wadliwe dzialanie ogranicznika pr�dkosci biegu wstecznego. Odwied之dealera.

Wadliwe dziatanie elektronicznego regulatora przepustnicy. Odwiedz dealera. 

Inna mechaniczna awaria. Odwied之dealera.

Problem niskiej jakosci mieszanki paliwa Rozwi罕anie

Slabe bq_d之zanieczyszczone pal1wo. Dedaj, bqd之wym面paliwo, oczysc ukfad paliwowy 

Paliwo niskooktanowe. Wym啦na zalecane paliwo. 

Zapchany filtr paliwa. Wymier'l filtr. 

Niewtasciwy strumieli wtryskiwaczy. Odw1ed之dealera.

Problem wysokiej jakosci mieszanki paliwa Rozwi罕anie

Nadu之ywanie ssania. Zbadaj, wyczysc i/lub wymieri swiece 

Paliwo jest bardzo wysoko oktanowe. Wymien na paliwo niskooktanowe. 

Niewtasciwy strumier'l wtryskiwaczy Odwied之dealera.
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ROZWl�YWANIE PR0BLEM0W 
Silnik zatrzymuje si�albo traci moc 

Problem Przyczyna 

Brak paliwa. Zatankuj paliwo. 

Zgi�ty lub zapchany przew6d wentylacyjny. Zbadaj i wymieri. 

Woda obecna w paliwie. Wymien na nowe paliwo. 

Nadu之ywanie ssania. Zbadaj, wyczy的i/lub wymieri swiece. 

Zanieczyszczone lub uszkodzone swiece za口onowe. Zbadaj, wyczy的i/lub wymien swiece. 

Zu之yte b平位uszkodzone przewody swiecy. Odwied之dealera.

Niew庙ciwa odlegto的mi�dzy elektrodami bctd之cieptota. Ustaw odlegto的zgodnie ze specyfikacjq lub 
wymien swiece. 

Poluzowane pofctczenia zaptonu. Sprawd之wszystkie fctczenia i zacisnij. 

Niskie napi{lcie akumulatora. Nafaduj do 12.5 VDC. 

Niewtasciwe paliwo. Wymien na paliwo zalecane. 

Wadliwe dziatanie ogranicznika pr�dkosci biegu Odwied之dealera.
wstecznego. 

Wadliwe dziatanie elektronicznego regulatora przepustnicy. Odwied之dealera.

Inna mechaniczna awaria. Odwie位dealera.

Zapchany filtr powietrza. Sprawdzic i wyczyscic lub wymien. 

习��-



ROZWIAcZYWANIE PR0BLEM0W 
Silnik zatrzymuje si�albo traci moc 

Problem Przyczyna 

Przegrzanie silnika. Wyczy的chfodnic�

Wyczy的silnik z wierzchu 

Odwied之dealera
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Model Parametr 

Olej silnikowy: 

Typ SAE1 SW-40/SF 

llosc: 

Bez wymiany filtru 1. 8 L

Z wymianq filtru 1.9 L

Tylna przektadnia: 

Typ AE15W/40 SF lub SAE80W90 GL-4 

llosc: 

Okresowa wymiana oleju 0 . 25 L 

llosc catkowita 0.30 L 

Przednia przekfadnia: 

Typ AE15W/40 SF lub SAE80W90 GL-4 

llos6: 

Okresowa wymiana oleju 0.28 L 

llosc catkowita 0.33 L 

Filtr powietrza: Wilgotny typ rdzenia 

Paliwo: 

Typ TYLKO PALIWO BEZOlOWIOWE 

Obj�tosc zbiornika paliwa 20 L 

RezerNa 4L 

-136-



Model Parametr 

Ga之nik:

Typ BSR36-89 

Producent MIKUNI 

Swieca za闷onowa:

T yp / producent DPR?EA-9 / NGK 

Przerwa mi�dzy elektrodami 0.8-0.9 mm 

Rodzaj sprz�gta: Mokre, automatyczne, odsrodkowe 

Skrzynia bieg6w: 

Pierwotny prz独立enie nap�du Pasek klinowy 

Wt6rne przet泣enie nap�du Wat nap�dowy 

Transmisja Automatyczny pasek klinowy 

Obstuga Lewor�czna 

Bieg wsteczny 9.79-39.12 

Sub transmisja niska 14.96-59.774 

wysoka 8.98-35.93 

Podwozie: 

Typ ramy Rama ze stalowych rur 

Kett k6t 50 

Trail 26 mm 
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Model Parametr 

Opony: 

Typ Bezd�tkowy 

Rozmiar przednie AT25 x 8-12 

Tylne AT25 x 10-12 

Hamulce: 

Przedni hamulec Typ Tarczowy podw6jny 

Obs扣ga Prawor�czna 

Tylny hamulec Typ Tarczowy pojedynczy 

Obstuga Prawq r�kq i lewq nogq 

Zawieszenie: 

Przednie zawieszenie Podw6jny wahacz 

Ty l ne zaw1eszenie Podw6jny wahacz 

Amortyzator wstrzqs6w: 

Przedni Spr砬ynowo, olejowy 

Tylny Spr� 之ynowo, olejowy 

Skok kota: 

Przedni 170mm 

Tylny 225mm 
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Model Parametr 

Elektryka: 

Uktad zaptonu DC.C.D.I.
Generator lskrownik AC. 
Pojemnosc akumulatora 12 V, 18 Ah 

Typ reflektor6w: 

Napi�cie之ar6wki, wat x ilosc: 12 V, 35 W / 35 W x 2 
Reflektor 12 V, 10W x 2 
Przednie swiatta skr�tu 

Przednie swiatfa pozycyjne: 12 V, 5W x 2 
Tylne swiatto skr�tu 12 V, 10W x 2 
SwiaHo hamulca 12 V, SW/ 21 W x 1 
Wska之niki:

Swiat十0 biegu丿afowego dioda elektroluminescencyjna LED x 1 
Swiat十o biegu wstecznego dioda elektroluminescencyjna LED x 1 
Swiatfo biegu parkowania dioda elektroluminescencyjna LED x 1 
Swiat十o biegu wysokiego dioda elektroluminescencyjna LED x 1 
Swiatto biegu niskiego dioda elektroluminescencyjna LED x 1 
Swiatto blokady dyferencjatu dioda elektroluminescencyjna LED x 1 
Swiat十o kierunkowskazu 12V,3.4Wx2 
Swiat十o dtugich dioda elektroluminescencyjna LED x 1 
Swiatfo nadbiegu dioda elektroluminescencyjna LED x 1 
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