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Drodzy Rodzice: 
Uważamy, że Twoje dzieci powinny mieć możliwość cieszenia się jazdą pojazdem razem z Tobą. 
Udostępniliśmy ten podręcznik użytkownika, aby pomóc tobie i twoim dzieciom w zdobyciu wiedzy 
na temat bezpiecznej obsługi i opieki nad nowym ATV. 
ATV nie jest zabawką i może być niebezpieczny w obsłudze. Upewnij się, że każde dziecko, które 
będzie obsługiwać ATV, przejdzie szkolenie przed użyciem ATV. Upewnij się, że wszyscy operatorzy 
rozumieją i przestrzegają wszystkich instrukcji i ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. 
Nigdy nie pozwól, aby dziecko poniżej 16 roku życia korzystało z ATV bez nadzoru osoby dorosłej. 
Dzieci różnią się umiejętnościami, zdolnościami fizycznymi i osądem. Niektóre dzieci mogą nie być 
w stanie bezpiecznie obsługiwać ATV. Zezwól na dalsze użytkowanie tylko wtedy, gdy stwierdzisz, 
że Twoje dziecko ma zdolność i dojrzałość do bezpiecznego korzystania z ATV. 
Dla bezpieczeństwa dziecka upewnij się, że dziecko może dosięgnąć i obsługiwać wszystkie 
elementy sterujące ATV, w tym kierownicę, dźwignie hamulca, dźwignię przepustnicy i wyłącznik 
silnika. 
Program konserwacji opisany w tym podręczniku ma na celu zapewnienie dokładnej kontroli 
wszystkich krytycznych elementów ATV w określonych odstępach czasu lub przebiegu. 
Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i zaleceniami zawartymi w tym podręczniku. 
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Drogie dzieci: 
Zanim zaczniesz jeździć nowym ATV ( stosujemy taką nazwę w dalszej części instrukcji – to skrót od ALL TERRAIN VEHICLE 

– pojazd na każdy teren) , musisz wiedzieć o kilku ważnych sprawach . Musisz nauczyć się dbać o siebie i innych wokół siebie 

podczas jazdy. Twoi rodzice chcą, abyś cieszył się jazdą nowym ATV, dlatego musisz przeczytać i zrozumieć informacje 

zawarte w instrukcji obsługi. 

Przed rozpoczęciem jazdy musisz również przejść szkolenie ATV. 

Poproś rodziców o wyjaśnienie wszystkiego, czego nie rozumiesz, i zwróć szczególną uwagę na ostrzeżenia i instrukcje, które 

czytasz. Twoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych jest zawsze najważniejsze. Nigdy nie prowadź ATV 

samotnie. Zawsze upewnij się, że osoba dorosła obserwuje cię podczas jazdy. Jedź bezpiecznie i ciesz się jazdą 

nowym ATV  ! 

 

 
 
 
 

  Przyczytaj uważnie niniejszą 
instrukcję  
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Wprowadzenie  Słowa i symbole bezpieczeństwa 

Następujące słowa i symbole ostrzegawcze pojawiają się w niniejszej instrukcji oraz w Twoim samochodzie. Twoje 

bezpieczeństwo i bezpieczeństwo są związane z użyciem tych słów i symboli. Zapoznaj się z ich znaczeniem przed 

przeczytaniem instrukcji 

                                    UWAGA 
Symbol informujący o potencjalnym ryzyku zranienia 

              Symbol informujący o potencjalnym niebezpieczeństwie  

zranienia lub uszkodzenia sprzętu. Niezastosowanie się do uwag 

może spowodować uszkodzenie ciała lub atv. 

. 

 

Znak określający zajkaz podejmowania określonych czynności lub działań 

 

Znak określający konieczność podjęcia określonych działań.                                
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OSTRZEŻENIE 
Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i środków bezpieczeństwa zawartych w tym podręczniku może spowodować poważne obrażenia 

lub śmierć.  ATV nie jest zabawką i może być niebezpieczny w obsłudze. Ten pojazd obsługuje się inaczej niż inne pojazdy, 

takie jak motocykle i samochody. Kolizja lub przewrócenie się może nastąpić szybko, nawet podczas rutynowych manewrów, 

takich jak skręcanie lub jazda po wzgórzach lub nad przeszkodami, jeśli nie uda ci się zachować odpowiednie środki 

ostrożności. 

• Przeczytaj instrukcję obsługi. Zrozum wszystkie 

ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, środków 

ostrożności i obsługi przed uruchomieniem ATV. 

Zachowaj tę instrukcję wraz z ATV. 

• Nigdy nie obsługuj ATV bez odpowiedniej 

instrukcji. Weź udział w szkoleniu. 

• Dla bezpieczeństwa twojego dziecka, upewnij się, że 

może dosięgnąć i obsługiwać wszystkie elementy 

sterujące ATV, w tym kierownicę, dźwignię hamulca, 

dźwignię przepustnicy i wyłącznik silnika. 

• Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wieku 

użytkownika pojazd. Nasz ATV jest zaprojektowanych dla ludzi 

którzy mają nie mniej niż 16 lat . 

Żadne dziecko w wieku poniżej 16 lat nie powinno jeździć 

tym ATV gdyż ten jest zaprojektowany i sprzedawany dla osoby 

powyżej tego wieku*. 

• Nigdy nie pozwalaj osobie postronnej obsługiwać ATV 

chyba że ta osoba przeczytała  niniejszą instrukcję i  

etykiety produktu i przeszła szkolenie dotyczące bezpieczeństwa. 

*Sprawdź przepisy dotyczące rejestracji homologowanego 

pojazdu i przestrzegaj prawa poruszając się pojazdem 
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Bezpieczeństwo Kask 

Ubiór 
Zawsze noś odpowiednie dla warunków jazdy ubranie             Osłona oczu    

typu atv lub motocykowego                                 
które ograniczy ryzyko kontuzji 

.                                                    Długie rękawy 

Kask i osłona oczu 
Kask jest najważniejszym ze względów bezpieczeństwa elementem ubioru 

kierowcy ATV ponieważ oferuje optymalne zabezpieczenie         Rękawice 

 głowy oraz oczu kierowcy. Kask winien być zapięty, ciasno  

wchodzić na głowę.                                            Długie spodnie 

Rekomendujemy kaski zamknięte (integralne) lecz kaski otwarte również        

oferują pewny stopień bezpieczeństwa. Kask MUSI posiadać odpowiednią  

homologacje i oznaczenie DOT (Department of Transportation).             

                                                                                Buty za kostkę 
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Rękawiczki 
Rękawice w stylu off-road z podkładkami na kłykcie są najlepsze dla wygody i ochrony. 
buty 
Najlepsze obuwie to para mocnych botków za kostkę na niskim obcasie. 
Odzież 
Zawsze noś długie rękawy i długie spodnie, aby chronić ręce i nogi. Spodnie jeździeckie z nakolannikami i 

koszulka z poduszkami naramiennymi zapewniają najlepszą ochronę. 

Szkolenie z jazdy 

Rozwijanie umiejętności prowadzenia pojazdu jest procesem ciągłym. Nawet jeśli już prowadziłeś ATV, poświęć 

trochę czasu na zapoznanie się z tym ATV w bezpiecznym obszarze, aby rozwinąć swoje umiejętności. Nie 

należy jeździć w trudnym terenie, dopóki nie zaznajomisz się z tym sterowaniem ATV i nie poczujesz się 

komfortowo z jego rozmiarem i wagą. 
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Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 
Jazda bez instrukcji 
Obsługa tego ATV bez odpowiedniej instrukcji zwiększa ryzyko wystąpienia 
wypadku. Kierowca musi zrozumieć, jak obsługiwać ATV 

odpowiednio w różnych sytuacjach i na różnych rodzajach terenu. 
Początkujący i niedoświadczeni operatorzy powinni przejść 
kurs treningowy. Następnie powinni regularnie ćwiczyć zdobyte umiejętności 
w trakcie i techniki operacyjne opisane w instrukcji. 
 

Nigdy nie pozwalaj osobie postronnej obsługiwać ATV, chyba że ta osoba przeczytała 
niniejszy podręcznik oraz wszystkie etykiety produktów i posiada certyfikat ukończenia  
szkolenia. 

 

 

 



 

10 
 

 OSTRZEŻENIE  
Niewłaściwe użytkowanie ATV może spowodować kolizję, utratę kontroli, wypadek lub przewrócenie, 

co może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią. 
Przeczytaj wszystkie poniższe ostrzeżenia o zagrożeniach jazdy i sposobach ich unikania. Te ostrzeżenia 

mają na celu bezpieczeństwo Twojego dziecka. Wyjaśnij młodemu kierowcy, że należy zawsze 

unikać zagrożeń określonych w tej części instrukcji obsługi . Prawidłowe procedury obsługi znajdują się w 

części ZASADY JAZDY oraz w części OBSŁUGA instrukcji obsługi. 
Ograniczenia operatora / ograniczenia wiekowe 
Ten pojazd jest przeznaczony do użytku rekreacyjnego przez młodych 

operatorów pod    nadzorem osoby dorosłej. 
Jazda jest zabroniona dla osób poniżej 16 roku życia . 

!!! UWAGA !!! W zależności od typu homologacji pojazdu 

(np. jako  tzw. ”ciągnik rolniczy” lub tzw. ”pojazd samochodowy inny”) należy 

stosować się do odpowiednich przepisów prawa prowadząc odpowiednio 

zarejestrowany pojazd po drogach publicznych. 
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Postępowanie z benzyną 
Benzyna jest wysoce łatwopalna i wybuchowa 

pod pewnymi warunkami. 

• Nigdy nie pozwalaj dziecku na tankowanie lub obsługę 

związaną z benzyna. 

• Zawsze zachowuj szczególną ostrożność przy 

obsłudze benzyny. 

• Zawsze tankuj przy wyłączonym silniku,  

na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 

• Nie palić ani nie dopuszczać do otwartego ognia lub 

iskier w pobliżu miejsca, gdzie jest tankowanie  

lub gdzie przechowywana jest benzyna. 

• Nie przepełniaj zbiornika. Nie napełniać zbiornika 

pod sam korek 

• Jeśli benzyna rozleje się na skórę lub ubranie, 

natychmiast zmyj mydłem i wodą i zmień ubranie. 

 

Narażenie na wdychanie spalin 
Spaliny z silnika są trujące i mogą 

powodować utratę przytomności lub śmierć. Nigdy nie 

uruchamiaj silnika ani nie pozwól mu pracować 

w zamkniętym pomieszczeniu. 

Obsługuj ten pojazd tylko na zewnątrz lub w dobrze 

wentylowanych pomieszczeniach 
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Brak kontroli przed uruchomieniem 
Brak kontroli i weryfikacji, czy ATV jest sprawne i 

bezpieczne przed uruchomieniem 

zwiększa ryzyko wypadku. Zawsze sprawdzaj 

ATV przed każdym użyciem, aby upewnić się, że jest 

bezpieczny. Zawsze przestrzegaj wszystkich kontroli 

oraz procedur i harmonogram konserwacji 

opisanych w instrukcji obsługi. 

 

 

Odzież ochronna 
Obsługa tego ATV bez noszenia homologowanego hełmu 

zwiększa ryzyko poważnych urazów głowy 

Zawsze noś kask, który pasuje 

prawidłowo. Zawsze noś okulary ochronne (okulary lub 

osłona twarzy), rękawiczki, buty, koszulę z długimi 

rękawami lub kurtka i długie spodnie. 
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Przewożenie pasażera 
Przewożenie pasażera znacznie zmniejsza 
zdolność kierowcy do wyważenia i kontroli ATV, 
co może spowodować wypadek lub wywrócenie 

się. 
Staraj się unikać przewożenia pasażera na tej ATV. 
!!! UWAGA !!!  Sprawdź w dokumencie 
homologacji możliwość wożenia pasażera 
odpowiednio zarejestrowanym pojazdem 
prowadząc go po drodze publicznej 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Używanie alkoholu lub narkotyków 
Spożycie alkoholu lub leków może negatywnie 

wpłynąć na ocenę kierowcy, czas reakcji, 

równowaga i percepcja. Nigdy spożywaj alkohol lub 

narkotyków przed lub w trakcie prowadzenia ATV. 
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Jazda po utwardzonym terenie 
Prowadzenie ATV na utwardzonych 

powierzchniach (w tym 
chodniki, ścieżki, parkingi i podjazdy) 
może niekorzystnie wpływać na obsługę ATV i 
może spowodować utratę kontroli i wypadek lub 
wywrotkę. Unikaj używania ATV na chodniku. 
Opony ATV są przeznaczone głównie do jazdy w 

terenie. Na asfalcie  podróżuj powoli i unikaj 

nagłych skrętów i gwałtownych hamowań. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jazda na drogach publicznych 
Prowadzenie ATV po publicznej ulicy, szosie lub 

autostradzie może powodować kolizje z innymi 

pojazdami. W wielu krajach prowadzenie pojazdu 

ATV po ulicach, szosach i autostradach jest 

nielegalne W niektórych państwach UE pojazd 

może być prowadzony po ulicach publicznych, 

szosach lub autostradach (w tym drogach 

błotnistych) zgodnie z lokalnymi przepisami. 

!!! UWAGA !!! Sprawdź homologację i 
korzystaj z zarejestrowanego odpowiednio 
pojazdu zgodnie z przepisami prawa. 
. 
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Jazda z nadmierną prędkością 
Obsługa ATV przy nadmiernych prędkościach 
zwiększa ryzyko utraty kontroli przez kierowcę. 
Zawsze działaj z prędkością odpowiednią dla 
terenu, widoczności, warunków zewnętrznych  
i twojego doświadczenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kontrola fizyczna nad ATV 
Zdejmowanie ręki z kierownicy lub stóp 
z podnóżków podczas jazdy może zmniejszyć 
Twoją zdolność do kontrolowania pojazdu lub 

utratę panowania. Jeśli stopa operatora nie jest 

mocno osadzona na podnóżku, może przypadkowo 

wejść w kontakt z obracającym się tylnym kołem. 
Nigdy nie zdejmuj rąk z kierownicy 
podczas pracy i zawsze trzymaj obie stopy na 

podnóżkach. 
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Skoki i akrobacje 
Próba kół, skoków i innych wyczynów 

kaskaderskich 
zwiększa ryzyko wypadku lub przewrócenia. 
Nigdy nie próbuj tzw. poślizgów, skoków ani innych 

wyczynów kaskaderskich. 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Niewłaściwe skręcanie 
Niewłaściwe skręcanie może spowodować utratę 

przyczepności, 
utratę kontroli, wypadek lub przewrócenie. Zawsze 
postępuj zgodnie z odpowiednimi procedurami 

skrętu zgodnie z opisem w instrukcji obsługi. 
Nigdy nie skręcaj gwałtownie lub pod ostrymi 

kątami. Nigdy nie skręcaj z dużą prędkością. Ćwicz 

skrecanie powoli, zanim spróbujesz skręcić 

szybciej. 
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Jazda po stromych zjazdach 
Operowanie na zbyt stromych wzgórzach może 

powodować przewrócenie. Nigdy nie operuj na 

wzniesieniach zbyt stromych dla 
ATV lub dla twoich umiejętności. Nigdy nie używaj 
ATV na wzgórzach o nachyleniu większym niż 15 

stopni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Niewłaściwe podjeżdżanie na wzgórze 
Nieprawidłowe wspinanie się na wzgórze może 

spowodować utratę kontroli 
lub przewrócenie. Zawsze postępuj zgodnie z 

odpowiednimi procedurami dla 
jazdy pod górę zgodnie z opisem z instrukcji. 
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Nieprawidłowe zjazd z pochyłości 
Nieprawidłowy zjazd ze wzgórza może spowodować utratę kontroli lub przewrócenie. 
• Zawsze postępuj zgodnie z odpowiednimi procedurami dotyczącymi zjazdu ze wzgórz, zgodnie z opisem w 

instrukcji obsługi. 
UWAGA: Podczas hamowania z góry wymagana jest specjalna technika. 
• Zawsze ostrożnie sprawdzaj teren przed zjazdem ze wzgórza. 
• Przesuń ciężar do tyłu. 
• Nigdy nie zjeżdżaj ze wzgórza z dużą prędkością. 
• Unikaj zjeżdżania ze wzgórza pod kątem, który spowodowałby gwałtowne pochylenie pojazdu na bok. 
Podróżuj prosto w dół wzgórza, jeśli to możliwe 
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Przejazd przez szczyt wzniesienia 
Jazda na zboczu nie jest zalecana. Niewłaściwa technika jazdy 
może spowodować utratę kontroli lub przewrócenie. Unikaj przekraczania 
szczytu wzgórza, chyba że jest to absolutnie konieczne. 
Jeśli przejazd przez szczyt jest nieunikniony, zawsze postępuj zgodnie z 
procedurami opisanymi w instrukcji obsługi. Patrz strona 6 6 , strona 6 7 . 
Nigdy nie próbuj zawracać ATV na żadnym wzgórzu, dopóki nie  
opanujesz techniki zawracania na płaskim terenie -  jak jest to 
opisane w instrukcji obsługi. Zobacz strona 6 8 . 
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Przeciągnięcie podczas podjazdu na wzgórze 
Przeciągnięcie ( przewrotka na plecy – z pojazdem), staczanie się do tyłu lub niewłaściwe zsiadanie podczas 

jazdy na wzgórze może być niebezpieczne. 
Zawsze utrzymuj stałą prędkość podczas jazdy na wzgórze. 
Jeśli prędkość zmaleje 
Staraj się utrzymywać swoją wagę w górę - do przodu pojazdu. Aplikować 
przednie hamulce stopniowo (prawa dźwignia). Po całkowitym zatrzymaniu zastosuj 
tylny hamulec ( prawy hamulec nożny ), a następnie zablokuj hamulec postojowy. 
Jeśli ATV zacznie się staczać w dół: utrzymuj wagę pod górę. Nigdy nie aplikuj 
Zbyt dużej mocy silnika. Nigdy nie włączaj hamulca tylnego podczas toczenia się  
wstecz. Zaciągnij powoli przedni hamulec. Po całkowitym zatrzymaniu 
zaciągnąć również tylny hamulec, a następnie zablokuj hamulec  

postojowy. Zsiądź na zboczu lub na dowolną stronę, jeśli pojazd 

jest skierowany prosto pod górę. 
Odwróć ATV i podłącz ponownie, postępując zgodnie z procedurą 
opisanej  w instrukcji obsługi. Zobacz strona 7 0 . 
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Jazda na śliskim terenie 
Niezachowanie szczególnej ostrożności przy jeździe po 
nierównym, śliskim lub luźnym terenie może spowodować utratę przyczepności, 
utratę kontroli, wypadek lub przewrócenie. 
Nie poruszaj się na nadmiernie nierównym, śliskim lub luźnym terenie 
dopóki nie nauczysz się i nie wyćwiczysz umiejętności niezbędnych do 
kontrolować ATV na takim terenie. 
Zawsze zachowuj szczególną ostrożność na nierównym, śliskim lub luźnym terenie. 
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Jazda w nieznanym terenie 
Niezachowanie dodatkowej ostrożności podczas 

pracy na nieznany teren może doprowadzić do 

wypadku lub wywrotki. Nieznajomy teren może 

zawierać ukryte skały, nierówności lub dziury, które 

mogą spowodować utratę kontroli lub wywrócenie. 
Podróżuj powoli i zachowaj szczególną ostrożność, 

kiedy jedziesz na nieznanym terenie. Zawsze bądź 

czujny i obserwuj zmieniające się warunki 

terenowe. 
 
 
 
 
 
 

Niewłaściwa konserwacja opon 
Obsługa tego ATV z niewłaściwymi oponami lub z 

niewłaściwe lub nierówne ciśnienie w oponach może 

spowodować utratę kontroli lub wypadek. 

Zawsze używaj rozmiaru i rodzaju opon określonych dla 

twojego ATV. Zawsze utrzymuj właściwe ciśnienie w 

oponach zgodnie z opisem w instrukcji obsługi i  

etykiety bezpieczeństwa. 

Nieprawidłowe działanie przy cofaniu 
Nieprawidłowe działanie przy cofaniu może spowodować: 

kolizja z przeszkodą lub osobą. Zawsze postępuj zgodnie 

z odpowiednimi procedurami operacyjnymi opisanymi w 

ten podręcznik. Zobacz strona 64 . 

Przed zmianą biegów zawsze sprawdź lokalizację 

przeszkód lub osób stojących za ATV. Kiedy jest 

teren jest wolny, zacznij manewr cofania. 
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. 

 
Niewłaściwe modyfikacje pojazdu 
Nieprawidłowa instalacja akcesoriów lub 
modyfikacja ATV może powodować zmiany w 
prowadzeniu się, które mogą spowodować utratę 

kontroli lub wypadek. 
Nigdy nie modyfikuj ATV poprzez niewłaściwą 
instalację lub korzystanie z  niewłaściwych 

akcesoriów. 
Twój dealer ATV może w razie potrzeby pomóc. 

 
. 

 
 
 
 

 
 
Jazda przez przeszkody 
 

Nieprawidłowe jazda przez przeszkody może 

spowodować utratę kontroli lub wywrócenie się. 

Przed rozpoczęciem jazdy w nowym obszarze sprawdź 

przeszkody Unikaj jazdy przez  duże przeszkody takie 

jak skały i powalone drzewa. Jeśli to nieuniknione 

zachowaj szczególną ostrożność i zawsze postępuj 

zgodnie z procedurami operacyjne opisanymi w niniejszej 

instrukcji. 

Poślizg  
Utrata przyczepności lub poślizgnięcie może powodować 

utratę kontroli lub przewrócenie (jeśli opony 

niespodziewanie odzyskają przyczepność). 
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Na śliskich powierzchniach, takich jak lód, podróżuj 

powoli zachowaj szczególną ostrożność, aby zmniejszyć 

ryzyko poślizgu. 

 
Jazda przez głęboką wodę 
Prowadzenie ATV przez głęboką lub szybko płynącą wodę może spowodować utratę 
kontrola lub wywrócenie. Unikaj jazdy w głębokiej lub szybko płynącej wodzie. Jeśli nie można uniknąć jazdy 

przez wodę która nie przekracza wysokość podnóżków to: 
 
• Podróżuj powoli. 
• Ostrożnie wyważ swoją wagę. 
• Unikaj gwałtownych ruchów. 
• Utrzymuj powolny i stabilny ruch do przodu. Nie rób gwałtownych skrętów lub zatrzymań i unikaj 
nagłego dodawania gazu. 
• hamulce mogą mieć zmniejszoną zdolność hamowania. Po wyjściu z wody przetestuj hamulce. Zastosuj je 
lekko kilka razy podczas jazdy. Tarcie pomoże wysuszyć tarcze i klocki hamulcowe. 
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Nieprawidłowe rozmieszczenie ładunku 
Przeładowanie ATV lub przewożenie / holowanie 

ładunku może spowodować zmiany w jeździe, co 

może spowodować utratę kontroli lub wypadek. 
Unikaj holowania lub ciągania żadnych 

przedmiotów za ATV. Przyczepa, sanie lub inny 

holowany obiekt nie ma hamulców ani układu 

kierowniczego – holowany na linie obiekt może się 

przewrócić lub zderzyć z innymi przedmiotami. 
Nigdy nie przekraczaj podanej ładowności tego 

ATV. 
. 

 

 

 

 
Jazda na zamarzniętych zbiornikach 
wodnych 
Jazda na zamarzniętych zbiornikach wodnych może 

spowodować poważne obrażenia lub śmierć, Nigdy nie 

używaj ATV na zamarzniętym akwenie. 

Prowadzenie uszkodzonego ATV 
Obsługa uszkodzonego ATV może spowodować 

wypadek. Po każdym przewróceniu lub wypadku, 

wykwalifikowany serwis winien sprawdzić całość 

maszyny pod kątem możliwych uszkodzeń, w tym (ale nie 

ograniczone do) hamulców, przepustnicy i układów 

kierowniczych. 
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Nieautoryzowane korzystanie z ATV 
Pozostawienie kluczyków w stacyjce może prowadzić do 

nieuprawnionego użycia pojazdu, które mogłoby 

spowodować wypadek. Zawsze usuwajkluczyk ze 

stacyjki, gdy pojazd nie jest używany 

 
Umiejętności psycho - fizyczne 
Bezpieczna obsługa tego pojazdu kierowcy 

wymaga dobrych umiejętności fizycznych. 
Osoby niepełnosprawne poznawczo lub fizycznie 
które obsługują ten pojazd, mają zwiększone 

ryzyko przewrócenia się i utraty kontroli. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gorące układy wydechowe 
Podczas pracy elementy układu wydechowego są bardzo 

gorące po użyciu pojazdu. Gorące elementy mogą 

powodować oparzenia i ogień. Nie dotykaj gorących  

elementów systemu. Zawsze trzymaj łatwopalne 

materiały z dala od układu wydechowego. 

Zachowaj ostrożność podczas jazdy po wysokiej trawie, 

szczególnie gdy trawa jest sucha. Zawsze sprawdzaj 

spód ATV po przejechaniu wysokiej trawy, chwastów i 

innych wysokich roślin okrywowych. 

Niezwłocznie usuń przylegającą trawę lub 

zanieczyszczenia. 
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Etykiety bezpieczeństwa 
Etykiety ostrzegawcze zostały umieszczone na pojeździe dla twojego bezpieczeństwa. Przeczytaj uważnie 

instrukcje na każdej etykiecie i postępuj zgodnie z nimi . Jeśli którakolwiek z etykiet pokazanych w tym 

podręczniku różni się od etykiet na pojeździe, zawsze czytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami na etykietach w 

pojeździe. 
Jeśli etykieta informacyjna lub graficzna stanie się nieczytelna lub zejdzie, skontaktuj się ze sprzedawcą  w celu 

zakupu zamiennika. 
Ostrzeżenie o wieku 
Obsługa tego ATV przez dzieci w wieku poniżej 16 lat zwiększa 
ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci. 
NIGDY nie zezwalaj dzieciom w wieku poniżej 16 lat na obsługę ATV. 
. 
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Ostrzeżenie o działaniu 
OSTRZEŻENIE 
Zawsze używaj homologowanego kasku i sprzętu ochronnego. Unikaj jazdy z pasażerem 

Nigdy nie prowadź po narkotykach  lub alkoholu. 
NIGDY nie obsługuj pojazdu: bez odpowiedniego szkolenia lub instrukcji; gdy 
prędkość jest zbyt wysoka dla twoich umiejętności lub warunków na drodze 

może wystąpić kolizja z innym pojazdem 
ZAWSZE: stosuj odpowiednie techniki aby uniknąć przewrócenia pojazdu na podjazdach, zjazdach i nawrotach. 

Unikaj utwardzonych nawierzchni, które mogą poważnie utrudnić kontrole nad pojazdem.  

PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I STOSUJ SIĘ DO JEJ WSKAZÓWEK.  

. 

 

 

 

 

 



 

29 
 

 
 
Ostrzeżenie o benzynie 
OSTRZEŻENIE 
Użyj benzyny powyżej 90 oktanów. 
Aby zapobiec zagrożeniu pożarem lub wybuchem unikaj otwartych  płomieni 
. 
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Poznaj swoją ATV 
Jeśli zostanie przekroczona maksymalna nośność może wystąpić poważne uszkodzenie pojazdu. Informacje 

na temat nośności ATV znajdują się w sekcji specyfikacji (str. 124 ). 
KIEROWCO: Zanim zaczniesz jeździć nowym ATV  , musisz wiedzieć kilka ważnych rzeczy . Twoje 
bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych jest zawsze najważniejsze . Jako kierowca ATV musisz nauczyć się, 

jak chronić siebie i innych wokół siebie podczas jazdy. 

 

 
Zwróć uwagę, gdy zobaczysz ten symbol: 

To jest symbol dotyczący bezpieczeństwa. Kiedy zobaczysz ten symbol w niniejszej instrukcji lub                

na etykiecie to oznacza, że musisz wzmóc uwagę i podążać za instrukcją, w przeciwnym  

wypadku możesz zostać poważnie ranny. 
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Zanim uruchomisz silnik po raz pierwszy, dowiedz się więcej o elementach sterujących swojego ATV. 
1 . Przełącznik uruchamiania silnika - Naciśnij przycisk, aby uruchomić silnik . 

   2 . Kontrola przepustnicy - Naciśnij kciukiem dźwignię przepustnicy, kiedy pojazd ATV 

ma jechać do przodu. Zawsze upewnij się, że przepustnica nie blokuje się przed rozpoczęciem jazdy ATV. 
 
 
        1 

 
  3 
 
         
 
  
 
 
 

2 
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3. Dźwignia zmiany biegów – ta dźwignia jest po prawej stronie pojazdu. 
 
 3 
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4 . Korek paliwa - Korek paliwa należy odkręcić 
gdy osoba dorosła tankuje benzynę do ATV. 
Nigdy nie odkręcaj korka paliwa w innym 

celu. Zawsze upewnij się, że jest szczelnie 

zakręcony. Tankowanie winna przeprowadzać 

osoba dorosła. 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                         
                          

5 . Siodło - w celu montażu siedziska, należy 

umieścić go na miejscu, a następnie docisnąć  

siedzenie w dół do zatrzaśnięcia. Zawsze upewnij 

się, że siedzenie jest na swoim miejscu przed 

jazdą. 

 
 
 
 
 

4 

5 
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6 . Hamulec - Ściśnij dźwignie hamulca w kierunku kierownicy, aby zwolnić lub zatrzymać ATV. Prawo dźwignia 

steruje przedni hamulec. Prawy pedał hamulca steruje tylnym hamulcem. 
Zawsze ściskaj oba hamulce jednocześnie. 

Zawsze używaj obu hamulców jednocześnie. Zawsze zwolnij nacisk na dźwignie przepustnicy       

podczas hamowania 

               Przedni hamulec                           Tylny hamulec nożny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 35 

 
 
                                                  
7 . Przycisk Start - użyj tego przycisku, aby uruchomić silnik, gdy będziesz gotowy do jazdy. 

 

8 . Stacyjka - Kluczyk do stacyjki musi być włączony przed wciśnięciem przycisku start. 

 

Możesz także użyć tego klucza, aby wyłączyć silnik. 

 
 
 

                                                                   
 
 
 
 
 
 

8 7 
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Przyjrzyjmy się jednemu sposobowi zatrzymania 
silnik twojego ATV: 
1. Wyłącz kluczem. 
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Kontrola przed jazdą 
Jesteśmy prawie gotowi, aby osoba dorosła uruchomiła ATV. Ale przed uruchomieniem ATV  
za pierwszym razem musisz wykonać kontrolę przed jazdą. W rzeczywistości za każdym razem, gdy chcesz 

jeździć, musisz taka kontrole wykonać – kontrola winna być przeprowadzona przez osobę dorosłą 
1. Upewnij się, że przepustnica się nie zacina. Sprawdź to, popychając dźwignię przepustnicy w kierunku 
kierownicy, a następnie puszczaj ją. Dźwignia powinna wrócić do miejsca, w którym była wcześniej nim ją 
popchnąłeś. Jeśli wraca powoli lub pozostaje blisko kierownicy, ATV ma defekt przepustnicy, co oznacza, że coś 

jest zepsute i należy to wcześniej naprawić przed jazdą. 
 

 

Nigdy nie uruchamiaj silnika, jeśli masz zacinającą się przepustnicę. Możesz zostać poważnie  

zraniony, jeśli rozpoczniesz jazdę. 

Zleć naprawę przepustnicy przed rozpoczęciem jazdy. 
 

 

 



 

 38 

 

 

2. Upewnij się, że hamulce się nie zacinają. Naciśnij dźwignię hamulca w kierunku kierownicy i naciśnij pedał 

hamulca, a następnie zwolnij i sprawdź dźwignię hamulca. Powinny wrócić dokładnie tam, gdzie były, zanim 

ścisnąłeś. Jeśli wracają powoli lub pozostają blisko kierownicy, ATV ma uszkodzone hamulce. Należy je 

naprawić, zanim będzie można bezpiecznie jeździć ATV. 

Nigdy nie uruchamiaj silnika, jeśli ATV ma uszkodzone hamulce. Możesz poważnie zranić, 

jeśli będziesz jeździć takim pojazdem. 

 

Zleć naprawę hamulców przed rozpoczęciem jazdy. 
 
3. Tylko osoba dorosła winna sprawdzać czy ATV potrzebuje tankowania. Dzieci nigdy nie mogą 
tankować benzyny samodzielnie . Musi to zawsze robić dorosły. Zanim ktokolwiek wleje benzynę 
do ATV, musi przeczytać instrukcje i ostrzeżenia. 

Zawsze pilnuj, aby osoba dorosła tankowała benzynę do ATV.  

. 
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4. Upewnij się, że siedzenie jest zablokowane na swoim miejscu. 

5. Poproś osobę dorosłą o sprawdzenie poziomu oleju silnikowego, gdy silnik jest zimny. Silnik jest 
bardzo gorący po uruchomieniu i może poparzyć skórę, jeśli go dotkniesz. Dzieci nigdy nie mogą 
samodzielnie sprawdzać poziomu oleju. Osoba dorosła powinna zawsze być odpowiedzialna za 
utrzymywanie pełnego poziomu benzyny i oleju. 

6. Finalna kontrola przed jazdą odbywa się przy pracującym silniku. Należy upewnić się, że 
wyłącznik silnika ATV działa tak, jak powinien. Czy pamiętasz co to jest ? Jeśli nie pamiętasz 
sposobu zatrzymania silnika, wróć do instrukcji i sprawdź. Przećwicz sposób zatrzymywania silnika. 
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Zasady jazdy 

Teraz możesz się uczyć jazdy na ATV. Jest kilka rzeczy, które możesz zrobić i są rzeczy, których 
nigdy nie możesz robić. Zasady są bardzo ważne podczas jazdy ATV. Zasady pomagają nam 
zapewnić bezpieczeństwo podczas jazdy. 

Dorosła, doświadczona osoba winna pouczać dziecko uczące się jazdy na ATV. Nauczmy się 
jeździć! 

  

Zawsze przestrzegaj zasad bezpiecznej jazdy opisanych  na następnych stronach.  

Ty lub inni w pobliżu mogą zostać poważnie ranni, jeśli nie będziesz przestrzegać zasad 
bezpiecznej jazdy. 
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Podczas jazdy ATV zawsze noś odpowiedni rodzaj odzieży i sprzętu ochronnego . 

 

 
Kask: Twój kask jest bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa 

jazdy. Prawidłowo    dobrany (nie luźny) oraz zapięty  kask może zapobiec 

poważnym obrażeniom głowy. 
Ochrona oczu: Zawsze noś nietłukące się okulary lub  używaj szyby w kasku.  
Rękawiczki:  Noś rękawice, aby chronić ręce przed słońcem 

i wiatrem. Rękawiczki będą również chronić twoje ręce przed zadrapaniami  
Buty: noś solidne buty za kostkę 
Odzież: Upewnij się, że ubrania są odpowiednio dopasowane. Zbyt ciasne 

może ograniczyć mobilność kierowcy. Zbyt luźne może się stać przyczyną 

wypadku w sytuacji, gdy luźna część odzieży zostanie złapana przez obracające 

się elementy ATV. 
Noś długie rękawy i długie spodnie aby chronić ręce i nogi. 
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Upewnij się, że znasz teren w którym będziesz się poruszać. 
Przed uruchomieniem ATV. Upewnij się, że obszar przed pojazdem jest wolny od przeszkód. 
Twój ATV jest najlepiej sterowny w trakcie jazdy solo. Unikaj wożenia 
pasażera. Pasażer utrudnia prowadzenie ATV 
Możesz stracić kontrolę i zranić siebie i pasażera. 

 

 

SPRAWDŹ HOMOLOGACJĘ W ZAKRESIE 
DOPUSZCZENIA WOŻENIA PASAŻERA. 
STOSUJ SIĘ DO PRZEPISÓW PRAWA. 

 
 Zawsze prowadź ATV podczas siedzenia – unikaj jazdy na stojąco. Trzymaj 

obie ręce na kierownicy i trzymaj obie stopy na podnóżkach 
Zawsze bądź czujny i zwracaj uwagę na to, gdzie jedziesz. Zwróć uwagę na innych kierowców, 
i bądź jeszcze bardziej ostrożny, ponieważ nie wiesz, co zamierzają zrobić. 
Nigdy nie podążaj za kolejnym ATV zbyt blisko. Potrzebujesz przestrzeni, aby zatrzymać ATV. 
Unikaj samotnych jazd ATV. Dorosły powinien zawsze Cię obserwować  dziecko na wypadek, gdyby 

potrzebowało pomocy.  
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Dowiedz się, gdzie w okolicy jazdy znajdują się jeziora, rzeki, stawy i rowy. Trzymaj się od nich 

z daleka . 
Nigdy nie jeźdź po zamarzniętej wodzie. Możesz zostać ranny lub nawet umrzeć. Lód  może 

być niebezpieczny! 
Używaj j ATV tylko tam, gdzie wiesz, że można bezpiecznie prowadzić i gdzie masz uprawnienia   

do kierowania.  
Zawsze bądź grzecznym kierowcą. (nie przejeżdżaj przez ogród kwiatowy lub przez małe drzewa ) 
Zawsze staraj się dbać o przyrodę. 
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Położenie numeru vin i numeru silnika 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

TYPOWA LOKALIZACJA 
1. VIN (numer vin) 

2. EIN (numer silnika) 

1 

2 
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Funkcje i sterowanie 

Stacyjka 
Przekręć kluczyk zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji ON przed uruchomieniem silnika. Aby 

uniknąć rozładowania akumulatora, zawsze ustawiaj kluczyk w pozycji OFF, gdy silnik nie 

pracuje. Zawsze wyjmuj kluczyk ze stacyjki, gdy pojazd nie jest używany. 
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Włącznik świateł 
Przesuń do gory aby właczyć światła. 

Sygnał dźwiękowy 
Ostrzega innych użytkowników .  

Stosuj zgodnie z prawem. 
Włącznik kierunkowskazów 
Przesuń w lewo lub  prawo aby wskazać kierunek  

skrętu. 

Przełącznik świateł drogowych i mijania                       
Stosuj zgodnie z prawem. NIE OŚLEPIAJ. 
 
Przycisk rozrusznika 
 

Kieruj się wskazówkami o rozruchu silnika ze str. 60. 
 

 

 

 

Zmiana świateł 
drogowe/mijania 

Przycisk rozrusznika 

Sygnał dźwiękowy 

Włącznik kierunkowskazów 

Włącznik świateł 
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Sterowanie przepustnicą 
    OSTRZEŻENIE  
Prowadzenie ATV z zacinająca się lub nieprawidłowo działającymi elementami sterującymi przepustnicą może 

spowodować wypadek i prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. 
Nigdy nie uruchamiaj ani nie obsługuj ATV z zacinającą się lub nieprawidłowo działającą przepustnicą. Zawsze 

skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub inną wykwalifikowana osoba do serwisu, jeśli pojawią się problemy z 

przepustnicą. 
Brak kontroli lub prawidłowego działania układu przepustnicy może spowodować wypadek, jeżeli: 
dźwignia przepustnicy blokuje się podczas pracy. Zawsze przed jazdą sprawdź dźwignię pod kątem 

swobodnego ruchu i powrotu.  
Nie należy modyfikować układu sterowania przepustnicy ani zastępować go innymi 
mechanizmami. Zawsze upewnij się, że linka przepustnicy jest  dobrze zainstalowana i prawidłowo 

poprowadzona. 
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Dźwignia przepustnicy 
Naciśnij dźwignię przepustnicy w kierunku kierownicy, aby zwiększyć prędkość. 
Prędkość obrotowa silnika powraca do obrotów jałowych po zwolnieniu dźwigni. 
UWAGA: Jałowe obroty są ustawione przez producenta. Jeśli prędkość biegu jałowego silnika nie jest 

zadowalająca, proszę skonsultuj się ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym serwisem. 
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Dźwignia zmiany biegów 
Aby zmienić bieg zatrzymaj pojazd.. W trakcie pracy silnika na  

obrotach jałowych ustaw dźwignie na żądany zakres.  

ATV. Nie zmieniaj biegów kiedy pojazd jest w ruchu lub  

obroty są wyższe niż jałowe.. 

 
Układ biegów 
F: Do przodu                            

N: Luz 

R:Wsteczny 
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Hamulce 
Jednocześnie naciśnij dźwignie hamulca i naciśnij pedał hamulca. Prawa dźwignia – ręczna - steruje hamulcem 

przednim, a prawy hamulec nożny steruje hamulcem tylnym. 
OSTRZEŻENIE! Włączenie tylko jednego hamulca może spowodować utratę kontroli i doprowadzić do 

poważnych obrażeń lub śmierci. 
Zawsze włączaj oba hamulce jednocześnie. 
          

             Hamulec przedni                                           Hamulec tylny 
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Hamulec postojowy                                 Blokada hamulca postojowego                                      
1. Ściśnij prawą dźwignię hamulca.                   
2. Naciśnij blokadę hamulca postojowego z powrotem, aby zablokować               

dźwignia hamulca. 
3. Zwolnij dźwignię hamulca – dźwignia powinna pozostać wciśnięta. 
4. Aby zwolnić blokadę hamulca postojowego, 

ściśnij i zwolnij dźwignię hamulca -hamulec postojowy zwolni się 

automatycznie. 
5. Zawsze włączaj hamulec postojowy za każdym razem, gdy pojazd pozostawia się bez nadzoru. 

 
OSTRZEŻENIE! Obsługa ATV przy zaciągniętym hamulcu postojowym może być przyczyną wypadku 
Może to również spowodować uszkodzenie układu napędowego lub silnika. Zawsze należy się wyłączyć 
hamulec postojowy przed jazdą ATV. 
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Światła 
Pojazd  ma przednie światła z możliwością zmiany drogowe/mijania 
Kontrolki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik Opis 
Ilość paliwa Ilość pozostałego paliwa. 

Bieg do Przodu Jazda do przodu 

Prędkość Pokazuje prędkość. 

Luz Skrzynia biegów w pozycji LUZ 

Bieg wsteczny Jazda do tyłu 

Lewy 

kierunkowskaz 

Sygnalizuje włączenie 

Przebieg Całkowity przebieg pojazdu 

Prawy 

kierunkowskaz 

Sygnalizuje włączenie 

 Wsteczny bieg 

Bieg do przodu 

          Lewy kierunkowskaz   Przebieg   Prawy kierunkowskaz 

Ilość paliwa Prędkość 
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System paliwowy 
Korek wlewu 
Korek wlewu paliwa znajduje się bezpośrednio na baku – pod kierownicą         
Używaj benzyny bezołowiowej z minimalną liczbą oktanową 90. 
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Jazda 

    OSTRZEŻENIE 
Okres docierania 
Okres docierania dla nowego ATV  jest definiowany jako pierwsze dziesięć godzin pracy lub czas potrzebny na 

użycie pierwszych dwóch pełnych zbiorników benzyny. Żadne pojedyncze działanie z twojej strony nie jest tak 

ważne, jak przestrzeganie procedur właściwego docierania. Staranne traktowanie nowego silnika zapewni 

większą wydajność i dłuższą żywotność silnika. 
 

UWAGA: Nadmierne gromadzenie się ciepła podczas pierwszych trzech godzin pracy spowoduje uszkodzenie 

ściśle dopasowanych części silnika. Przez pierwsze trzy godziny użytkowania nie należy pracować przy pełnym 

otwarciu przepustnicy lub dużych prędkościach przez dłuższy czas . 
Mieszanie marek lub stosowanie niezalecanego oleju może spowodować poważne uszkodzenie 

silnika. Zawsze używaj zalecanego oleju. Nigdy nie zastępuj ani nie mieszaj marek olejów. 
 

 

 

 



 

 55 

 

1. Napełnij zbiornik paliwa benzyną. Zawsze zachowuj szczególną ostrożność podczas obchodzenia się 

z benzyną. Zobacz strona 11. 
   2. Sprawdź poziom oleju. Zobacz strona 83 . W razie potrzeby dolej zalecanego oleju, aby utrzymać poziom 

oleju w bezpiecznym zakresie roboczym. 
3. Najpierw jedź powoli. Wybierz otwarty obszar, który pozwala pomieszczeniu na zapoznanie się z ATV. 
4. Zmieniaj pozycję przepustnicy. Nie pracuj na stałych obrotach. 

   5. Wykonuj regularne kontrole poziomu płynów i kontroli przed jazdą . Zobacz strona 56 . 
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Kontrola przed jazdą 
Brak kontroli i sprawdzenia, czy ATV jest w bezpiecznym stanie przed uruchomieniem, zwiększa 

ryzyko wypadku. Zawsze sprawdzaj ATV przed każdym użyciem, aby upewnić się, że jest w bezpiecznym 

stanie. 
  

Lista kontrolna przed jazdą 
Pozycja Uwagi Strona 

Przednie zawieszenie Sprawdzić, w razie potrzeby nasmarować 80 
Układ kierowniczy Zapewnić swobodną pracę, w razie potrzeby 

nasmarować 
99 , 101 

Opony Sprawdź stan i ciśnienie 107 
Koła  Sprawdź poziom napompowania; Sprawdź  

nakrętki kół oraz czy osie są zabezpieczone 

zawleczkami 

109 
  

Paliwo i olej Sprawdź i dolej w razie potrzeby 11 , 53 
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Sprawdzenie przed jazdą 
Pozycja Uwagi Strona 

Przepustnica Sprawdź poprawność działania 37, 47, 48 

Światła dogowe/mijania Sprawdź poprawność działania 46 

Światło stopu Sprawdź poprawność działania -- 

Filt powietrza Sprawdź – wymień lub wyczyść 104 

Łańcuch Sprawdź naciąg i nasmarowanie 103 

Nakrętki, śruby Inspect, ensure tightness -- 

Luźne lub uszkodzone części Sprawdź wzrokowo I zleć naprawę -- 

 

Ubiór kierowcy Noś odpowiednie ubranie, buty i kask 7 

 

 
 
 
  



 

 58 

Dobre praktyki bezpiecznej obsługi 
1. Przed użyciem tego pojazdu ukończ zalecane szkolenie w zakresie bezpieczeństwa . 

2. Nie pozwalaj nikomu w wieku poniżej 16 lat  do korzystania z tego pojazdu. 

3. Unikaj wożenia pasażera na tym ATV (SPRAWDŹ HOMOLOGACJĘ -STOSUJ SIĘ DO PRZEPISÓW) . 

4. Opary spalin silnika są trujące. Nigdy nie uruchamiaj silnika ani nie pozwól mu pracować w zamkniętym pomieszczeniu. 

5. Staraj się używać pojazd raczej na drogach nieutwardzonych. 

6. Nigdy nie przekraczaj maksymalnej dopuszczalnej masy pojazdu. Podczas określania dodawanej wagi 

do pojazdu, należy uwzględnić ciężar kierowcy, akcesoriów i obciążenia ładunkiem. Łączna waga tych przedmiotów nie 

może przekraczać maksymalnej nośności. 

7. Jedź w sposób odpowiedni do twoich umiejętności i warunków zewnętrznych. Nigdy nie jedź z nadmierną 

prędkością. Nigdy nie próbuj poślizgów, skoków ani innych wyczynów kaskaderskich. Nigdy nie zdejmuj rąk z kierownicy 

podczas jazdy i zawsze trzymaj obie stopy na podnóżkach. 

8. Nigdy nie spożywaj alkoholu ani narkotyków przed lub podczas prowadzenia ATV. 

9. Zawsze używaj rozmiaru i rodzaju opon określonych dla twojego pojazdu. Zawsze utrzymuj właściwe ciśnienie w 

oponach. 
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10. Nigdy nie obsługuj uszkodzonego ATV. Po każdym przewróceniu lub wypadku skontaktuj się z wykwalifikowanym 

sprzedawcą w celu sprawdzenia całości maszyny pod kątem możliwych uszkodzeń. 

11. Nigdy nie używaj ATV na zamarzniętym akwenie. 

12. Nie dotykaj gorących elementów układu wydechowego . Zawsze trzymaj materiały łatwopalne z dala od tłumika. 

13. Zawsze wyjmuj kluczyk ze stacyjki, gdy pojazd nie jest używany, aby zapobiec nieautoryzowanemu użyciu. 
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Uruchamianie silnika 
UWAGA: Obsługa ATV natychmiast po uruchomieniu może spowodować uszkodzenie silnika. Pozwól silnikowi 

rozgrzać się przez chwilę przed rozpoczęciem pracy. 
1. Ustaw skrzynię biegów w położeniu neutralnym. 
2. Zablokuj hamulec postojowy. 
3 . Naciśnij włącznik silnika . 
4 . Obróć kluczyk zapłonu w położenie ON. 
5 . Wciśnij tylny hamulec nożny i naciśnij przycisk Start. Hamulce tylne muszą się włączyć, inaczej silnik się nie 

uruchomi. 
6 . Nie naciskać przepustnicy podczas uruchamiania silnika. Aktywuj rozrusznik na maksymalnie pięć sekund, 

zwalniaj przycisk po uruchomieniu silnika. Jeśli się nie uruchomi, zwolnij rozrusznik, odczekaj pięć sekund, a 

następnie aktywuj na kolejne pięć sekund. Powtarzaj aż do uruchomienia silnika . 
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Zatrzymywanie silnika 
1. Zwolnij całkowicie przepustnicę. 
2. Zastosuj hamulce, aż pojazd przestanie się poruszać. 
3. Ustaw skrzynię biegów w położeniu neutralnym. 
4. Zatrzymaj silnik. Istnieje jeden sposób na zatrzymanie silnika: 

• Wyłącz klucz. 
5. Zablokuj hamulec postojowy. 
6. Aby uniknąć rozładowania akumulatora, zawsze przekręcaj kluczyk w położenie OFF, gdy silnik nie pracuje. 
. 
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Procedura prowadzenia pojazdu 
1. Usiądź pionowo z obiema stopami na podnóżkach i 

obiema rękami na kierownicy. 
2. Ustaw skrzynię biegów w położeniu neutralnym. 
3. Uruchom silnik i pozwól mu się rozgrzać. 
4. Sprawdź swoje otoczenie i określ swój kierunek 

jazdy. 
5. Ściśnij prawą dźwignię hamulca. 
6. Przełącz skrzynię biegów na żądany bieg. 
7. Powoli zwolnij dźwignię hamulca. 
8. Powoli naciśnij przepustnicę prawym kciukiem 

i zacznij jechać. 
9. Najpierw jedź powoli. Poćwicz skręcanie, używanie przepustnicy i hamulców na płaskich powierzchniach. 
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Robienie zwrotów 
 
Aby skręcić, kieruj pochylając się w taki sposób aby 
twoja górna część ciała była nachylona do środka skrętu 

jednocześnie podtrzymując ciężar na zewnętrznym podnóżku. 
Ta technika pozwala utrzymać równowagę  

umożliwiając bezpieczny skręt. 
. 
Ćwicz wykonywanie zakrętów przy niskich prędkościach. 
OSTRZEŻENIE! Nieprawidłowe skręcanie może doprowadzić\ 

do przewrócenia ATV. 
Nigdy nie skręcaj gwałtownie lub pod ostrymi kątami. 
Nigdy nie skręcaj z dużą prędkością. 
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Jazda do tyłu 
Podczas do tyłu przestrzegaj następujących środków ostrożności : 
1. Zawsze sprawdzaj, czy nie ma przeszkody lub ludzi za pojazdem. 
2. Zawsze unikaj cofania się w dół. 
3. Cofaj powoli.. 
4. Hamuj delikatnie. 
5. Unikaj skręcania pod ostrymi kątami. 
6. Nigdy nie otwieraj nagle przepustnicy. 
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Jazda po śliskiej nawierzchni 
Podczas jazdy na śliskich nawierzchniach, takich jak mokre trasy, luźny żwir lub podczas mroźnej pogody 

przestrzegaj następujących środków ostrożności: 
1. Unikaj jazdy po nadmiernie nierównym, śliskim lub luźnym terenie. 
2. Zwolnij podczas wchodzenia na śliskie obszary. 
3. Utrzymuj wysoki poziom czujności unikając szybkich, ostrych zakrętów, które mogą powodować poślizg. 
4. Nigdy nie włączaj hamulców podczas poślizgu. Skoryguj poślizg, obracając kierownicę w kierunku poślizgu i 

przesuwając ciężar ciała do przodu. 
 
 

                                    
Poślizg boczny     Kieruj koła w kierunku ślizgu 
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Jazda pod górę 
. 
Podczas jazdy pod górę, postępuj zgodnie z następującymii 
wskazówkami: 
1. Jedź prosto pod górę. 
2. Unikaj stromych wzgórz (maksymalnie 15 °). 
3. Zawsze dokładnie sprawdzaj teren 
4. Nigdy nie jedź na wzgórza ze zbyt śliską lub luźną  
nawierzchnią 
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5. Trzymaj obie stopy na podnóżkach. 
6. Przesuń masę ciała do przodu. 
7. Jedź ze stałą prędkością i otwarciem przepustnicy. Nagłe otwarcie przepustnicy może spowodować wywrotkę 

ATV do tyłu. 
8. Nigdy nie jedź na szczyt żadnego wzgórza z dużą prędkością. Przeszkoda, ostry spadek, inny pojazd lub 

osoba mogą znajdować się po drugiej stronie wzgórza. 
9. Zachowaj czujność i przygotuj się na podjęcie działań awaryjnych. Może to obejmować szybkie opuszczenie 

pojazdu. 
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Jazda w poprzek zbocza 
Jazda w poprzek zbocza nie jest zalecana. Może spowodować utratę kontroli lub przewrócenie. Unikaj takiej 

jazdy, chyba że jest to absolutnie konieczne. 
Zachowaj następujące środki ostrożności: 
1. Zwolnij. 
2. Pochyl się w bok - na wzgórze, przenosząc górną część 

masa ciała pod górę, jednocześnie utrzymując stopy 
na podnóżkach. 

3. Jeśli pojazd zacznie się ślizgać lub przechylać, szybko 
skręć przednie koło w dół, jeśli to możliwe, 
lub natychmiast zeskocz  z pojazdu na stronę w górę zbocza ! 
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Jazda w dół 
Jadąc w dół, zachowaj następujące 
środki ostrożności: 
1. Unikaj stromych wzgórz (maksymalnie 15 °). 
2. Przesunąć masę ciała do tyłu pojazdu. 
3. Jedź prosto w dół. 
4. Zwolnij. Nadmierna prędkość może spowodować utratę 

kontroli. 
5. Używaj przednie i tylne hamulce razem –  

w  sposób delikatny 
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Zawracanie na podjeździe pod górę 
Jeśli pojazd utknie podczas pod góre, nigdy nie cofaj go w dół! Użyj następującego sposobu, 

aby odwrócić pojazd: 
1. Zatrzymaj pojazd i zablokuj hamulec postojowy, utrzymując ciężar ciała w górę. 
2. Ustaw skrzynię biegów w położeniu neutralnym. 
3. Wyłącz silnik. 
4. Zsiądź na zboczu pojazdu lub po lewej stronie, jeśli pojazd jest skierowany prosto pod górę. 
5. Obróć kierownicę całkowicie w lewo. 
6. Przytrzymując hamulec, zwolnij blokadę hamulca postojowego i powoli zwolnij hamulec, pozwalając ATV 

przetoczyć się w prawo, aż skieruje się na wzgórze lub lekko w dół. 
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7. Zablokuj hamulec postojowy i usiądź  ponownie na 
ATV od strony pod górę, utrzymując ciało 
Przechylone w kierunku pod górę. 

8. Uruchom ponownie silnik. 
9. Wciśnij tylny hamulec nożny. 
10. Przełącz skrzynię biegów na bieg do przodu. 
11. Zwolnij hamulec postojowy i jedź powoli. 
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Parkowanie na wzgórzu lub pochyłości 
Unikaj parkowania na wzgórzu lub pochyłości, jeśli to 
możliwe. Jeśli jest to nieuniknione, postępuj zgodnie z następującymi zaleceniami: 
1. Zatrzymaj silnik. 
2. Zablokuj hamulec postojowy. 
3. Zawsze blokuj koła jak pokazano na 

Ilustracji obok. 
. 
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Jazda przez przeszkody 
Przestrzegaj poniższych środków ostrożności podczas jazdy przez 
przeszkody: 
1. Zawsze sprawdzaj wcześniej przeszkody 

Poruszając się w nowym terenie. 
2. Patrz przed siebie i naucz się czytać teren. 

Bądź stale czujny na zagrożenia, takie jak 
kłody, skały i nisko zwisające gałęzie. 

3. Podróżuj powoli i zachowaj szczególną ostrożność 
Jadąc w nieznanym terenie. Nie wszystkie 
przeszkody są od razu widoczne. 

4. Nigdy nie próbuj forsować zbyt dużych 
przeszkód jak skały lub duże, powalone drzewa. 
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Jazda przez wodę 
Twój ATV może bezpiecznie w płytkiej wodzie. Zalecana  

maksymalna głębokość wody  dla twojego 
ATV znajduje się poniżej dolnej części podnóżków.  
1. Określ wcześniej głębokość i prąd wody 
2. W przypadku przekraczania strumienia wybierz przejście, gdzie 

oba brzegi są najmniej strome. 
3. Unikaj jazdy w głębokiej lub szybko płynącej 

wodzie. 
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4. Po przejechaniu przez wodę osusz hamulce, lekko naciskając dźwignie hamulców (podczas ruchu), aż 
hamowanie będzie normalne. Jeśli nie wykonasz tej procedury, Twoje hamulce mogą być nieskuteczne. 
UWAGA: Poważne uszkodzenie silnika może nastąpić, jeśli pojazd nie zostanie dokładnie sprawdzony po 

jeździe w wodzie głębszej niż poziom podnóżka. Jak najszybciej przeprowadź inspekcje  

i czynności  serwisowe (w tabeli przeglądów okresowych str. 77) . 
Olej silnikowy, olej skrzyni biegów i wszystkie smarowniczki wymagają szczególnej uwagi. 
Jeżeli pojazd przewróci się w wodzie wymagana jest obsługa serwisowa przed uruchomieniem silnika.  
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Systemy kontroli emisji 
System kontroli emisji hałasu 
Nie modyfikuj silnika, części dolotowych ani wydechowych, ponieważ może to wpłynąć na zgodność z 

lokalnymi wymogami dotyczącymi poziomu hałasu . 
System kontroli emisji ze skrzyni korbowej 
Ten silnik jest wyposażony w zamknięty układ skrzyni korbowej. Gazy przedmuchiwane są wtłaczane z 

powrotem do komory spalania przez układ dolotowy. Wszystkie gazy spalinowe wychodzą przez układ 

wydechowy. 
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Konserwacja 
Aby utrzymać dobre osiągi, pojazd należy sprawdzać i konserwować w określonych odstępach 

czasu. Znaczenie liter w poniższej tabeli to: 
I: kontrola, czyszczenie, smarowanie, tankowanie, naprawa lub wymiana w razie potrzeby, 

A: w razie potrzeby regulacja C: czyszczenie R: wymiana T: dokręcenie 
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Przebieg 
              

Przebieg wg. wskazania licznika (km)  

300 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 

Zawsze 

przed 

jazdą 

Olej silnikowy R   R   R   R  I 

Filtr oleju C   C   C   C   

Filtr powietrza C   C   C   C   

Świeca    C   R   C   

Luzy 

zaworowe  

A   A   A   A   

Olej 

przekładniowy  

      R      

Pas 

napędowy 

      R      

Sprzęgło I   I   I   I  I 

Działanie 

hamulców 

brake pads  

I I I I I I I I I I I I 
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Płyn 

hamulcowy  

   I   I   I   

Łańcuch 

napędowy 
I   I   I   I  I 

Dokręcenie 

śrub (poza 

silnikiem) 

T   T   T   T  I 

Dokręcenie 

śrub silnika 
I   I   I   I   

W przypadku jazdy w trudnych warunkach – kurz – wykonuj czynności częściej 
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Przewodnik po smarowaniu 
Pozycja Czynnik smarujacy metoda 

Olej silnikowy SF15W / 40 (w lecie) SF15W / 30 

(w zimie) 
Zobacz strona 82 . 

Skrzynia biegów (skrzynia biegów) 
Poziom oleju 

Smar GL-4 85W / 90 i 
Olej przekładniowy 

Zobacz strona 83 . 

Łańcuch napędowy Smar łańcuchowy  lub SAE 80/90 Patrz strona 102 . 
Przednie zawieszenie 

(Ramię A) 
Smar lub smar całoroczny zgodny 

z NLGI nr 2 
Sprawdzać; dokręcić łączniki; 
smar (również po umyciu ATV 
lub jazda w wodzie). 

  
Wykonuj te procedury częściej w przypadku pojazdów poddanych intensywnemu użytkowaniu. 
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Smarowniczki 

Smarowniczki 
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Olej silnikowy 
Zalecenia dotyczące oleju 
Zawsze sprawdzaj i wymieniaj olej silnikowy w odstępach czasu określonych w Okresowej konserwacji 
Tabela zaczynająca się na stronie 77 . Producent zaleca stosowanie SF15W / 40 (w lecie) SF15W / 30 (w 

zimie) . 
 Nie używaj oleju samochodowego. 
UWAGA: Mieszanie marek lub stosowanie niezalecanego oleju może spowodować poważne uszkodzenie 

silnika. Zawsze użyj zalecanego oleju. Nigdy nie zastępuj ani nie mieszaj marek olejów. 
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Kontrola oleju silnikowego 
Utrzymuj poziom oleju w bezpiecznym zakresie 
Widocznym na bagnecie. Nie przepełniaj. 
1. Ustaw pojazd na poziomej powierzchni. 
2. Wyjmij prętowy wskaźnik poziomu (bagnet). Wytrzyj do sucha.  
3. Ponownie zainstaluj całkowicie bagnet. 
4. Wyjmij bagnet  i sprawdź poziom oleju.                              Bagnet 
Wskazówka: Rosnący poziom oleju między kontrolami  

może wskazywać na zanieczyszczenia, takie jak paliwo lub 
gromadzenie się wilgoci w skrzyni korbowej. Jeśli poziom oleju 
jest powyżej pełnego / bezpiecznego znaku, wymień olej 
natychmiast. 

5. W razie potrzeby dodaj zalecany olej. 
6. Ponownie zainstaluj bagnet. 
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Wymiana oleju silnikowego 
1. Ustaw pojazd na poziomej powierzchni. 
2. Oczyść obszar wokół śruby filtra wstępnego. 
3. Uruchom silnik. Pozwól mu pracować przez dwie do trzech minut. 
4. Zatrzymaj silnik. 
UWAGA! Gorący olej może powodować oparzenia skóry. Nie dopuścić do kontaktu gorącego oleju ze skórą. 
5. Umieścić miskę pod skrzynią korbową silnika. 
6. Wyjmij śrubę filtra wstępnego. Pozwól olejowi na 

całkowicie spuścić. 
7. Umyj filtr wstępny oleju za pomocą rozpuszczalnika . 
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8. Oczyść śrubę filtra wstępnego. Zainstaluj nową podkładkę uszczelniającą. Powierzchnie uszczelniające 
na śrubie i skrzyni korbowej powinny być czyste i wolne od zadziorów, nacięć i zarysowań. 

9. Zamontuj ponownie filtr wstępny i sprężynę do śruby filtra wstępnego. 
10. Ponownie zainstaluj korek spustowy filtra wstępnego. Moment obrotowy do 11 ft. Lbs. (15 Nm). 
11. Wyjmij bagnet. Dodaj 750 ml zalecanego oleju. Nie przepełniaj. Patrz sekcja specyfikacji zaczynając na 

stronie 124 o pojemnościach. 
12. Zainstaluj ponownie bagnet. 
13. Uruchom silnik. Pozwól mu pracować przez jedną do dwóch minut. 
14. Zatrzymaj silnik i sprawdź szczelność. 
15. Sprawdź poziom oleju. W razie potrzeby dolej oleju, aby doprowadzić poziom do górnego znaku 

na bagnecie. 
16. Pozbywaj się zużytego oleju we właściwy sposób. 
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Kontrola oleju przekładniowego 
Korek wlewu skrzyni biegów znajduje się z boku skrzyni biegów po lewej stronie pojazdu ATV. Utrzymuj poziom 

oleju na dole gwintu otworu wlewu . 
Zawsze sprawdzaj i wymieniaj olej co pewien czas 
przedstawiony w Tabeli okresowej konserwacji 
ze strony 77 . Producent poleca 
zastosowanie  oleju GL-4 85W / 90 i 
Olej przekładniowy. 
1. Ustaw pojazd na poziomej powierzchni. 
2. Wyjmij korek wlewu. 
3. Sprawdź poziom oleju przez otwór wlewowy. 
4. Jeśli poziom jest niski, dodaj zalecany olej. 
5. Zainstaluj ponownie korek wlewu. 
 

 

 

 

korek 
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Wymiana oleju przekładniowego 
1. Ustaw pojazd na poziomej powierzchni. 
2. Wyjmij korek wlewu. 
3. Umieścić miskę pod skrzynią biegów. 
4. Wyjmij korek spustowy. Poczekaj, aż olej całkowicie spłynie. 
5. Wyczyść i zainstaluj ponownie korek spustowy. Moment obrotowy do 14 ft. Lbs. (19 Nm). 
6. Dodaj zalecany olej. Utrzymuj poziom oleju na dole otworu wlewu 
7. Ponownie zainstaluj korek wlewu. Sprawdź, czy nie ma wycieków. 
8. Pozbywaj się zużytego oleju we właściwy sposób. 
  
Skrzynia biegów Pojemność :  320 ml 
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Świece zapłonowe 
Informacje na temat specyfikacji świec zapłonowych i szczelin znajdują się w sekcji specyfikacji zaczynającej się 

na stronie 1 2 4 . 
UWAGA: Używanie niezalecanych świec zapłonowych może spowodować poważne uszkodzenie 

silnika. Zawsze używaj zalecane świece zapłonowe lub ich odpowiedniki. 
Stan świecy zapłonowej wskazuje na pracę silnika. Stan świecy zapłonowej należy odczytać po rozgrzaniu 

silnika i prowadzeniu pojazdu przy wyższych prędkościach. Natychmiast sprawdź poprawność koloru świecy 

zapłonowej. 
UWAGA! Gorący układ wydechowy i silnik mogą powodować poparzenia. Podczas wyjmowania świecy 

zapłonowej do kontroli należy nosić rękawice ochronne . 
  
Wymiana świecy zapłonowej 
1. Zdejmij nasadkę świecy zapłonowej. Za pomocą specjalnego klucza znajdującego się w woreczku na 

narzędzia obróć świecę zapłonową w lewo, aby ją wyjąć. 
2. Odwróć procedurę instalacji świecy zapłonowej. Moment obrotowy do 14 ft. Lbs. (19 Nm). 
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Moment dokręcenia głowicy cylindra 
Zlecić dealerowi lub innej wykwalifikowanej osobie sprawdzenie głowicy cylindra ATV pod kątem właściwego 

momentu obrotowego dokręcenia przy pierwszym serwisie lub po 25 godzinach. 
  
  
Zanurzenie pojazdu 
Jeśli pojazd jeździł lub przewrócił się w wodzie głębszej niż poziom podnóżka, lub jeśli silnik zatrzyma 

się podczas lub po pracy w wodzie, ponowne uruchomienie spowoduje poważne uszkodzenie silnika. Przed 

uruchomieniem silnika oddaj pojazd do serwisu. Twój dealer  może zapewnić tę usługę. Jeśli nie jest to 

możliwe, należy wykonać opisane poniżej procedury kontroli zanurzenia i suszenia pojazdu .  
1. Przenieś ATV na suchy ląd lub przynajmniej do wody poniżej podnóżków. 
2. Sprawdź puszkę filtra powietrza pod kątem wody i wysusz ją, jeśli jest mokra. 
3. Wyjmij świecę zapłonową. 
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4. Obróć silnik kilka razy za pomocą elektrycznego rozruchu. 
5. Osusz świecę zapłonową i zainstaluj ją ponownie lub wymień na nową. 
6. Uruchom silnik. W razie potrzeby powtórz procedurę suszenia. 

 7. Jak najszybciej oddaj pojazd do serwisu, niezależnie od tego, czy uda się go uruchomić, czy  
8. Jeśli do przekładni CVT dostała się woda, postępuj zgodnie z procedurą na stronie 92 w celu wysuszenia 

CVT. 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 91 

System stałej zmiennej transmisji (CVT) 
    OSTRZEŻENIE  
Nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tym ostrzeżeniu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. 
Nie modyfikuj żadnego elementu układu CVT. Może to zmniejszyć jego wytrzymałość, co spowoduje awarię. 
Układ CVT został precyzyjnie wyważony. Wszelkie modyfikacje spowodują 
wibracje i dodatkowe obciążenia komponentów. 
Układ CVT obraca się z dużą prędkością, wytwarzając dużą siłę na elementy sprzęgła. 
Przeprowadzono szeroko zakrojone prace inżynieryjne i testy w celu zapewnienia bezpieczeństwa tego 

produktu. Jednak jako właściciel masz następujące obowiązki, aby upewnić się, że ten system pozostaje 

bezpieczny: 
• Zawsze przestrzegaj wszystkich zalecanych procedur konserwacji. 
• Skontaktuj się ze sprzedawcą  lub inną wykwalifikowaną osobą w celu uzyskania pomocy serwisowej i 

naprawczej. 
• Ten system CVT jest przeznaczony do użytku wyłącznie z tym ATV . Nie instaluj go w żadnym innym 
pojeździe. 
• Zawsze upewnij się, że obudowa przekładni CVT jest dobrze zamocowana podczas pracy. 
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Suszenie CVT 
W pewnych przypadkach woda dostaje się do układu CVT. Skorzystaj z poniższych instrukcji, aby wysuszyć go 

przed uruchomieniem. Korek spustowy znajduje się na dole pokrywy CVT. 
1. Wyjmij korek spustowy. Pozwól wodzie spłynąć. Ponownie zainstaluj korek spustowy. 
2. Ustaw skrzynię biegów w położeniu neutralnym. 
3. Uruchom silnik na 10-15 sekund, aby usunąć wilgoć i wysuszyć  

pasek i sprzęgła. Nie trzymaj przepustnicy szeroko otwartej przez ponad 10 sekund. 
4. Pozwól, aby obroty silnika ustabilizowały się na biegu jałowym. 
5. Sprawdź poślizg paska. Jeśli pasek ześlizguje się, powtórz proces. 
6. Twój pojazd wymaga naprawy tak szybko, jak to możliwe. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub innym 

wykwalifikowanym serwisem. 
UWAGA: Narażenie na słoną wodę spowoduje korozję metalowych elementów. Jeśli Twój pojazd jest 

obsługiwany w obszarach słonej wody należy go często spłukiwać słodką wodą. 
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Tłumik iskier 
    OSTRZEŻENIE  
Aby usunąć nagromadzony węgiel, należy wyczyścić iskiernik w odstępach zalecanych w 
Tabela okresowych przeglądów serwisowych str,  77 . 
• Nie należy serwisować iskiernika, gdy system jest gorący. Poczekaj, aż elementy ostygną 
• Nosić okulary ochronne i rękawice. 
• Nigdy nie uruchamiaj silnika w zamkniętym pomieszczeniu. Spaliny zawierają trujący tlenek węgla. 
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1. Usuń trzy śruby i wyjmij 
tłumik iskier z końca tłumika. 

2. Użyj niesyntetycznej szczotki do czyszczenia              
Jeśli to konieczne użyj skompresowanego powietrza 

3. Sprawdź pod kątem zużycia i uszkodzeń. 
Wymień, jeśli stwierdzono uszkodzenie. 

4. Zainstaluj ponownie.                                    
5. Dokręcić śruby na. ( 5 Nm). 
             Tłumik iskier 
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System kontroli prędkości 
Dealer NIE MOŻE w żadnym wypadku ani przed sprzedażą, ani później na 
żądanie konsumenta, usuwać urządzenia ograniczające prędkość. 
Maksymalna prędkość tego pojazdu jest ograniczona do 37 MPH ( 60 km / h) ograniczona przez ECU. 
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Regulacja linki przepustnicy 
Zawsze sprawdzaj przepustnicę pod kątem płynnego działania 
przed jazdą. Okresowo sprawdzaj przepustnicę 
luźny skok winien być między 1,5 - 3,2 mm. Jeśli wymagana jest regulacja, 
obracaj nakrętkę regulacyjną, aż luz będzie 
w dopuszczalnym limicie. 
  
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Śruba regulacyjna 
1.5-3.2mm 
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Przedni hamulec 
Poziom płynu hamulcowego 
Weryfikacja 
Gdy pojazd stoi na poziomej powierzchni, sprawdź poziom płynu hamulcowego w zbiorniku. Poziom płynu 

hamulcowego powinien zawierać się między znakami MIN i MAX. 
UWAGA: Niski poziom może wskazywać na wycieki lub zużyte okładziny hamulcowe. 
Dodawanie płynu hamulcowego 
Przed zdjęciem oczyść korek wlewu. W razie potrzeby dodaj płyn. Nie przepełniaj. 

UWAGA: Przed zamknięciem zbiornika płynu hamulcowego upewnij się, że membrana korka wlewu jest wsunięta do korka. 

Zalecany płyn hamulcowy 
Zawsze używaj płynu hamulcowego zgodnego tylko ze specyfikacją DOT 4. 
    OSTRZEŻENIE  
Aby uniknąć poważnego uszkodzenia układu hamulcowego, nie należy używać płynów innych niż zalecane, 
ani nie mieszaj różnych płynów do uzupełniania. 
    OSTRZEŻENIE  
Wymiana płynu hamulcowego lub konserwacja i naprawy układu hamulcowego powinny być wykonywane przez 
autoryzowanego dealera. 
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Tylny hamulec 
Poziom płynu hamulcowego 
Weryfikacja 
Gdy pojazd stoi na poziomej powierzchni, sprawdź poziom płynu hamulcowego w zbiorniku. Poziom płynu 

hamulcowego powinien zawierać się między znakami MIN i MAX. 
UWAGA: Niski poziom może wskazywać na wycieki lub zużyte okładziny hamulcowe. 
Dodawanie płynu hamulcowego 
Przed zdjęciem oczyść korek wlewu. W razie potrzeby dodaj płyn. Nie przepełniaj. 
UWAGA: Przed zamknięciem zbiornika płynu hamulcowego upewnij się, że membrana korka wlewu jest 

wsunięta do korka. 
Zalecany płyn hamulcowy 
Zawsze używaj płynu hamulcowego zgodnego tylko ze specyfikacją DOT 4. 
    OSTRZEŻENIE  
Aby uniknąć poważnego uszkodzenia układu hamulcowego, nie należy używać płynów innych niż zalecane, 
ani nie mieszaj różnych płynów do uzupełniania. 
    OSTRZEŻENIE  
Wymiana płynu hamulcowego lub konserwacja i naprawy układu hamulcowego powinny być wykonywane przez 
autoryzowanego dealera. 
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Ustawianie zbieżności 
Użyj poniższej procedury, aby sprawdzić zbieżność 
pojazdu. Zalecana jest zbieżność w zakresie od 3-6 mm. 
OSTRZEŻENIE! Niewłaściwa zbieżność może spowodować ciężkie  

obrażenia lub śmierć. Nie próbuj samodzielnie ustawiać 
drążków kierowniczych. Wszystkie regulacje  

drążka kierowniczego powinny być            
wykonywane przez autoryzowanego dealera  lub inny 
wykwalifikowany serwis. 
1. Ustaw pojazd na poziomej powierzchni. 
2. Ustaw kierownicę na wprost. 
3. Zawiąż sznurek między dwoma stojakami jak 

pokazane na ilustracji. Ustaw stojaki tak 
że sznurek przylega do boku z tyłu do opony 
opona. Jeśli to możliwe, możesz użyć długiej linii prostej 
zamiast łańcucha. 

 



 

 100 

4. Zmierz odległość od sznurka do obręczy z przodu (1) i tyłu (2) z przodu 
obręczy. Pomiar z tyłu powinien być o 2-3 mm większy niż z przodu. 
Zrób pomiar z każdej strony pojazdu w celu uzyskania zalecanych wartości od 3-6 
mm zbieżności. 

5. Powtórz procedurę pomiaru po drugiej stronie pojazdu. 
6. W przypadku wykrycia niewłaściwej zbieżności, skontaktuj się ze sprzedawcą  w celu naprawy. 
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Kontrola układu kierowniczego 
Okresowo sprawdzaj zespół kierownicy pod kątem luźnych nakrętek i śrub. Jeśli znajdziesz luźne nakrętki i 

śruby, skontaktuj się ze sprzedawcą lub innym wykwalifikowanym serwisem przed uruchomieniem 
pojazdu. 
Regulacja sprężyny amortyzującej 
Przednie i tylne sprężyny amortyzatora są regulowane 
w celu zwiększenia lub zmniejszenia napięcia sprężyny. Obróć 
regulację odpowiednio w prawo lub w lewo w celu 
korekty. 
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Łańcuch napędowy 
Nasmaruj łańcuch napędowy smarem do smarowania łańcuchów lub zatwierdzonym sprejem do łańcuchów 

w ogólnym okresie smarowania określonym w Tabeli konserwacji okresowej rozpoczynającej się na 

stronie 77 . Smaruj częściej podczas intensywnego użytkowania, na przykład w brudnych lub mokrych 

warunkach. 
UWAGA: Mycie łańcucha napędowego myjką wysokociśnieniową lub benzyną może spowodować 

przedwczesne zużycie i awarię łańcucha napędowego. Nie używaj myjki wysokociśnieniowej ani benzyny do 

czyszczenia łańcucha napędowego . 
Regulacja lub obsługa ATV z niewłaściwym luzem łańcucha napędowego może skutkować poważnymi 

uszkodzeniami elementów przekładni i napędu. Zawsze upewnij się, że luz jest w granicach 
określonych specyfikacją. 
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Luz łańcucha napędowego 
1. Sprawdź wielkość luzu łańcucha przesuwając pojazd lekko do przodu i tyłu 

aby sprawdzić  luz w górnej części łańcucha na środku. 
2. Narzędzie  do regulacji napięcia może być zostanie wsunięte w tylną oś, 
a łańcuch można regulować, obracając tylną oś mimośrodowo. Po regulacji należy skręcić śruby mocujące. 
3 . Zmierzyć luz łańcucha. Powinien mieć ugięcie 6-12 mm 
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Filtr powietrza 
1. Zdejmij siedzisko. Zobacz strona 33 . 
2. Poluzuj śruby i zdejmij pokrywę . 
3. Wyjmij piankowy filtr powietrza. Umyj filtr piankowy w ciepłej wodzie z mydłem, następnie spłucz i pozwól 

wyschnąć. Jeśli filtr jest uszkodzony, zainstaluj nowy filtr piankowy. 
4. Nałożyć dostępny w handlu smar do filtra piankowego na filtr piankowy 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

śruby pokrywa 
Filtr piankowy (gabka) 
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5. Oczyść olej lub osady ze skrzynki filtra powietrza. 
6. Ponownie zainstaluj filtr i pokrywę skrzynki filtra powietrza. Dokręć śruby. 
7. Ponownie zainstaluj siedzisko. 

O  OSTRZEŻENIE: Nigdy nie używaj ATV z wyjętym wkładem filtrującym. Zanieczyszczenia dostaną się do silnika, 

powodując szybkie zużycie i poważne uszkodzenie silnika. 
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Regulacja kierownicy 
Nieprawidłowe ustawienie kierownicy lub nieprawidłowe dokręcenie śrub mocujących kierownicę może być 

niebezpieczne i spowodować wypadek. 

. 
Kierownicę można dostosować do preferencji kierowcy: 
 

1. Zdejmij zaślepki, aby uzyskać dostęp do śrub 

kierownicy. Poluzować cztery śruby. 
2. Ustaw kierownicę na żądanej wysokości. Upewnij się, że 

kierownica nie uderza w zbiornik paliwa ani w żadną inną część 
pojazd po całkowitym skręcie w lewo lub w prawo. 

3. Lekko dokręć każdą śrubę jednakowo, aby zapobiec nierównomiernym szczelinom 
w bloku. Dokręcić śruby momentem 2 4 Nm . 
 

 
 

 
 

śruby 
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Opony 
  
    OSTRZEŻENIE  

Prowadzenie ATV ze zużytymi oponami, oponami niewłaściwie napompowanymi, oponami niestandardowymi 

lub nieprawidłowo zamontowanymi oponami może mieć wpływ na prowadzenie pojazdu i może spowodować 

wypadek, który może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. 

 Zawsze postępuj zgodnie ze wszystkimi procedurami konserwacji opon opisanymi w niniejszej instrukcji i na 

etykietach pojazdu. 
Podczas wymiany opon zawsze używaj oryginalnego rozmiaru i typu. 
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Głębokość bieżnika opony 
Zawsze wymieniaj opony, gdy głębokość bieżnika jest 
3 mm lub mniej. 

 
 
 
 
 

Demontaż koła 
1. Zatrzymaj silnik i włącz hamulec postojowy. 
2. Lekko poluzuj nakrętki koła . 
3. Unieś bok pojazdu, umieszczając 

odpowiednia podstawę pod ramą podnóżka. 
4. Odkręć nakrętki kół i zdejmij 

koło. 
 
 

Śruby 
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Montaż koła 
1. Zablokuj hamulec postojowy. 
2. Umieść koło we właściwej pozycji na piaście koła. Upewnij się, że trzpień zaworu jest 

w kierunku na zewnątrz, a strzałki obrotu opony wskazują kierunek obrotu do przodu. 
3. Zamontować nakrętki kół i dokręcić je palcami. 
4. Opuścić pojazd na ziemię. 
5. Bezpieczne dokręcić nakrętki do 45 Nm . 
  
Dokręcanie piasty koła 
. 
Wszystkie usługi muszą być wykonywane przez autoryzowanego dealera  lub inny wykwalifikowany zakład 

serwisowy. Dokręcenie piasty w sposób właściwy ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa. 
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Wymiana tylnych świateł 
Jeśli światło tylne nie działa, lampa może 
jest do wymiany. 
1. Usuń dwie płaskie podkładki i śruby . 
2. Usuń tylne światło . 
3. Przetestuj światło pod kątem prawidłowego działania. 
4. Ponownie wkręć śruby . 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampa 

Śruby Lampa 
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Bateria 
    OSTRZEŻENIE  
Nieprawidłowe podłączanie lub odłączanie kabli akumulatora może doprowadzić do wybuchu i spowodować 

poważne obrażenia lub śmierć. Podczas wyjmowania baterii zawsze najpierw odłącz kabel ujemny 

(czarny). Kiedy ponownie instalując baterię, zawsze podłączaj ujemny (czarny) kabel na końcu. 
  
Bateria w  ATV jest baterią zamkniętą. Nie można usunąć paska uszczelniającego. 
Nigdy nie dodawaj wody do tego typu baterii. 
Chronić zaciski i złącza akumulatora przed korozją. Jeśli konieczne jest czyszczenie, usuń korozję za pomocą 

sztywnej szczotki drucianej. Umyć roztworem jednej łyżki sody oczyszczonej i jednej szklanki wody. Dobrze 

spłucz wodą z kranu i osusz czystymi ręcznikami papierowymi. Posmaruj zaciski smarem dielektrycznym lub 

wazeliną, aby zmniejszyć utlenianie i nadmierne zużycie energii. 
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Wyjmowanie baterii 
1. Zdejmij pasek mocujący baterię. 
2. Najpierw odłącz czarny (ujemny) kabel akumulatora. 
3. Następnie odłącz czerwony (dodatni) kabel akumulatora. 
4. Wyjmij baterię z ATV. 
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Instalacja baterii i połączenia 
Zawsze instaluj całkowicie naładowany akumulator. Używanie nowej baterii, która nie została w pełni 

naładowana może uszkodzić akumulator i skrócić jego żywotność. Może to również pogorszyć osiągi 

pojazdu. Jeśli konieczne jest ładowanie, użyj ładowarki akumulatora o natężeniu .5 A. 
1. Ustaw baterię w uchwycie. 
2. Posmaruj zaciski smarem dielektrycznym lub wazeliną. 
3. Najpierw podłącz i dokręć czerwony (dodatni) kabel. 
4. Podłącz i dokręć czarny (ujemny) kabel jako ostatni. 
5. Zamocuj pasek przytrzymujący. 
6. Sprawdź, czy kable są prawidłowo poprowadzone. 
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Przechowywanie baterii 
Ilekroć pojazd nie jest używany przez okres trzech miesięcy lub dłużej, wyjmij akumulator z pojazdu, upewnij się, 

że jest w pełni naładowany i przechowuj go poza słońcem w chłodnym, suchym miejscu. 
Sprawdzaj napięcie baterii co miesiąc podczas przechowywania i ładuj w razie potrzeby, aby utrzymać 

pełne naładowanie. 
  
Czyszczenie 
Utrzymanie ATV w czystości nie tylko poprawi jego wygląd, ale może także przedłużyć żywotność różnych 

komponentów. 
UWAGA: Wysokie ciśnienie wody może uszkodzić elementy. Producent zaleca mycie pojazdu 
ręcznie lub za pomocą węża ogrodowego, używając łagodnego mydła. 
Niektóre produkty, w tym środki odstraszające owady i chemikalia, uszkadzają plastikowe powierzchnie. 
Nie pozwól, aby tego rodzaju produkty miały kontakt z pojazdem. 
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Mycie ATV 
Najlepszym i najbezpieczniejszym sposobem czyszczenia pojazdu ATV jest wąż ogrodowy, wiadro z 
łagodnym mydłem i woda. 
1. Użyj profesjonalnej ściereczki do mycia, najpierw czyszcząc górną część pojazdu. 
2. Często płucz czystą wodą. 
3. Osusz powierzchnie szmatką, aby zapobiec powstawaniu plam wodnych po wyschnięciu. 
Wskazówki dotyczące mycia 
• Unikaj używania ostrych środków czyszczących, które mogą porysować wykończenie. 
• Nie używaj myjki ciśnieniowej do czyszczenia pojazdu. 
• Do czyszczenia i polerowania zawsze używaj czystej szmatki i gąbek. Stare lub ponownie użyte ubrania i 
gąbki mogą zawierać cząsteczki brudu, które zarysują wykończenie. 
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Czyszczenie 
Mycie ATV 
Jeśli do czyszczenia używana jest woda pod wysokim ciśnieniem (niezalecane), należy wykonywać następujące 

czynności 
Uwaga. Woda pod ciśnieniem może uszkodzić elementy i może usunąć farbę i naklejki. Unikać 
kierowania strumienia wody na następujące elementy: 
• Łożyska kół  

• Hamulce 

• Panele nadwozia  

• Etykiety i naklejki                             

• Uszczelnienia przekładni                               

  
W przypadku uszkodzenia etykiet ostrzegawczych i bezpieczeństwa skontaktuj się ze sprzedawcą  . 
 Nasmaruj wszystkie elementy chromowane natychmiast po umyciu. Pozwól silnikowi pracować przez chwilę, 

aby odparować wodę, która mogła dostać się do silnika lub układu wydechowego. 
. 
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Polerowanie 
Producent zaleca stosowanie do polerowania zwykłego domowego aerozolu do polerowania mebli. 
Postępuj zgodnie z instrukcjami na pojemniku. 
Wskazówki dotyczące polerowania 
• Unikaj używania produktów motoryzacyjnych, z których niektóre mogą zarysować wykończenie twojego 
pojazdu. 
• Do czyszczenia i polerowania zawsze używaj czystej szmatki i gąbek. Stare lub ponownie użyte ubrania i 
gąbki mogą zawierać cząsteczki brudu, które zarysują wykończenie 
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Przechowywanie 
Dokonaj niezbędnych napraw i wyczyść pojazd zgodnie z zaleceniami. Zobacz strona 114 . 
Przechowywanie baterii 
Wyjmij akumulator z pojazdu, upewnij się, że jest w pełni naładowany, i przechowuj go poza słońcem w 

chłodnym, suchym miejscu. Sprawdzaj napięcie baterii co miesiąc podczas przechowywania i ładuj w razie 

potrzeby, aby utrzymać pełne ładowanie. 
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Olej silnikowy 
Wymień olej. Zobacz strona 84 . 
Filtr powietrza / obudowa filtra powietrza 
Sprawdź i wyczyść (lub wymień) filtr wstępny i filtr powietrza. Oczyść obudowę filtra powietrza. Opróżnij rurkę 

osadową. 
Poziomy płynów 
Sprawdź poziomy płynów. Zmieniaj płyny zgodnie z zaleceniami w Tabeli okresowych przeglądów str. 77 . 
• Olej przekładniowy 
• Olej silnikowy 
  
 
 
 
 
 
 



 

 120 

 
 
  
Smarowanie 
Sprawdź wszystkie linki i nasmaruj wszystkie części pojazdu zgodnie z zaleceniami w Tabeli okresowych 

przeglądów str. 77 . 
Miejsce przechowywania / plandeki 
1. Upewnij się, że ciśnienie w oponach jest zgodne z zaleceniami. 

   2. Używając odpowiednich podpór pod ramą, unieś lekko pojazd, aby opony nie dotykały podłoża. 
3. Upewnij się, że miejsce do przechowywania jest dobrze wentylowane. 

   4. Przykryj pojazd odpowiednią plandeką. Nie używaj tworzyw sztucznych ani materiałów powlekanych. Nie 

zapewniają wystarczającej wentylacji, aby zapobiec kondensacji i mogą sprzyjać korozji i utlenianiu. 
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Gwarancja – informacje ogólne 
Niniejsza gwarancja na pojazdy terenowe (ATV) jest standardową gwarancją producenta na pojazdy. 
 

Producent gwarantuje, że pojazd ten jest: 

1) zaprojektowany, zbudowany i wyposażony tak, aby w momencie pierwszej sprzedaży był zgodny z 

wymogami prawa .  

2) wolny od wad materiałowych i produkcyjnych, które mogą uniemożliwić spełnienie tych wymagań. 
 

Niniejsza gwarancja związana z emisją zanieczyszczeń obejmuje części, których awaria spowodowałaby 

wzrost emisji z silnika, w tym elektroniczne sterowanie lub każdy inny system wykorzystywany w tym pojeździe 

do kontroli emisji. Za wymianę lub naprawę innych elementów nieobjętych niniejszą gwarancją emisji lub 

standardową gwarancją odpowiada właściciel; w tym części, robociznę i inne koszty związane z zalecaną 

konserwacją. 
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Niniejsza  gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych wypadkami, nadużyciami lub niewłaściwą 

obsługą, konserwacją lub użytkowaniem. Niniejsza gwarancja nie obejmuje również żadnego silnika, który 

został zmieniony strukturalnie, ani żadnego silnika użytego w zawodach wyścigowych. Niniejsza gwarancja nie 

obejmuje również szkód fizycznych, korozji lub wad spowodowanych przez pożar, wybuchy z innych podobnych 

przyczyn, na które producent nie ma wpływu .  Właściciel jest zobowiązany do stosowania zaleceń 

eksploatacyjnych wynikających z instrukcji oraz jest zobowiązany do przeprowadzenia płatnych przeglądów 

kontrolnych w odpowiednich terminach/po odpowiednich przebiegach opisanych w Książce Gwarancyjnej ,  

w autoryzowanym serwisie pod rygorem utraty gwarancji. 
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W razie jakichkolwiek pytań dotyczących praw i obowiązków wynikających z gwarancji 

należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub importerem. 
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 Dane techniczne* 

Model U 2 8–200 EEC 
Masa pojazdu 164,8 kg 
Ładowność 100 kg 
Masa zestawu holowanego Nie dotyczy 
Długość szerokość wysokość 1600 * 955 * 1 065 mm 
Rozstaw osi 1080 mm 1120 mm 
Przednie opony Opona terenowa AT20 * 7-10 / Type A. 
Tylne opony Opona terenowa AT20 * 10-9 / Type A. 
Pojemność zbiornika paliwa 12 l 
Prześwit 140 mm ± 15 mm 
Silnik Typ 4-suwowy / poziomy cylinder 
Chłodzenie Chłodzony olejem i chłodzony powietrzem w obiegu 

wymuszonym dmuchawą 
Średnica x Skok 62,5 mm * 57. 4 mm 
Moc 7kW 
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Stopień sprężania 10 : 1 
Smarowanie Mieszane smarowanie ciśnieniowe i rozbryzgowe 
System startowy Elektryczny rozrusznik 
System paliwowy Benzyna bezołowiowa powyżej 90 oktanów 
System zapłonu Elektroniczny zapłon + wtrysk elektroniczny paliwa 
Świeca CR7HSA （NGK ） 
Sprzęgło  Automatyczne odśrodkowe 
Napęd Łańcuch 
Hamulec przedni  Tarczowy, hydrauliczny 
Tylny hamulec  Tarczowy, hydrauliczny 
Sposób działania hamulców Przedni hamulec ręczny i tylny hamulec nożny 
Światła hamowania Tak 
Reflektor  12 V 18 - 18 W 

 *istnieje możliwość drobnych różnic danych technicznych pojazdu wynikające ze stałych ulepszeń producenta oraz ze względu na 

lokalne przepisy homologacyjne 
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Rozwiązywanie problemów* 
Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby zastosować rozwiązania, z którymi sobie nie poradzisz.  

Silnik się obraca za pomocą rozrusznika, nie zapala 
Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Brak paliwa 
  

Uzupełnij paliwo, trzykrotnie ustaw kluczyk w 

pozycji ON przez 5 sekund, a następnie uruchom 
Zatkany filtr paliwa Wymień filtr 
Woda jest obecna w paliwie Opróżnij układ paliwowy i uzupełnij paliwo 
Stare lub niezalecane paliwo Wymień na świeże zalecane paliwo 
Zanieczyszczone lub uszkodzone świece 

zapłonowe 
Sprawdź  i wymień w razie potrzeby 

Brak iskry Sprawdź fajkę i upewnij się, że klucz jest włączony 
Woda lub paliwo w skrzyni korbowej Twój dealer może pomóc. 
Niskie napięcie akumulatora Naładuj akumulator do 12,8 V DC 
Uszkodzenie mechaniczne Twój dealer  może pomóc. 
 *Większość prac winien wykonać autoryzowany serwis. 
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Silnik się nie obraca przy próbie uruchomienia 
Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Niskie napięcie akumulatora Naładuj akumulator za pomocą. Ładowarka 9 A. 
Luźne połączenia akumulatora Sprawdź wszystkie połączenia i dokręć 
Luźne połączenia elektryczne Sprawdź wszystkie połączenia i dokręć 
  
Przerywana praca silnika lub stukanie 

Możliwa przyczyna Rozwiązanie 
Niska jakość lub paliwo o niskiej liczbie oktanowej Wymień na zalecane paliwo 
Nieprawidłowe wyprzedzenie zapłonu Twój dealer  może pomóc. 
Nieprawidłowy odstęp między elektrodami świecy 

zapłonowej lub ciepłota 
Ustaw szczelinę elektrody świecy lub wymień świece 
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Silnik pracuje nieregularnie, gaśnie lub przestaje działać 
Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Zanieczyszczone lub uszkodzone świece zapłonowe Sprawdź, wyczyść i / lub wymień świece zapłonowe 

Zużyte lub uszkodzone przewody świec zapłonowych Twój dealer  może pomóc. 

Nieprawidłowy odstęp elektrod świecy lub ciepłota Ustaw szczelinę elektrody świecy lub wymień świece 

Luźne połączenia elektryczne Sprawdź wszystkie połączenia i dokręć 

Woda obecna w paliwie Wymień na nowe paliwo 

Niskie napięcie akumulatora Naładuj akumulator do 12,8 V DC 

Zagięty lub zatkany przewód odpowietrzający zbiornika  Sprawdź i wymień 

Nieprawidłowe paliwo Wymień na zalecane paliwo 

Zatkany filtr powietrza Sprawdź i wyczyść lub wymień 

Awaria przepustnicy Twój dealer  może pomóc. 

Inne uszkodzenie mechaniczne Twój dealer  może pomóc. 

Stare lub zanieczyszczone paliwo Dodaj lub zmień paliwo, wyczyść układ paliwowy 

Zagięty lub zatkany przewód odpowietrzający zbiornika  Sprawdź i wymień 

Paliwo o niskiej liczbie oktanowej Wymień na zalecane paliwo 

Zatkany filtr paliwa Wymień filtr 
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 Silnik zatrzymuje się lub traci moc 
Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Brak paliwa Uzupełnij paliwo, trzykrotnie ustaw kluczyk w pozycji ON przez 5 sekund, 

a następnie uruchom 

Zagięty lub zatkany przewód odpowietrzający zbiornika  Sprawdź i wymień 

Woda jest obecna w paliwie Wymień na nowe paliwo 

Zanieczyszczone lub uszkodzone świece zapłonowe Sprawdź, wyczyść i / lub wymień świece zapłonowe 

Zużyte lub uszkodzone przewody świec zapłonowych Twój dealer  może pomóc. 

Nieprawidłowy odstęp między elektrodami świecy ciepłota Ustaw szczelinę elektrody świecy lub wymień świece 

Luźne połączenia elektryczne Sprawdź wszystkie połączenia i dokręć 

Niskie napięcie akumulatora Naładuj akumulator do 12,8 V DC 

Nieprawidłowe paliwo Wymień na świeże zalecane paliwo 

Zatkany filtr powietrza Sprawdź i wyczyść lub wymień 

Awaria przepustnicy Twój dealer  może pomóc. 

Inne uszkodzenie mechaniczne Twój dealer  może pomóc. 

Przegrzany silnik Oczyścić silnik z zewnątrz. Twój dealer  może pomóc. 
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Typowe metody rozwiązywania problemów 
1 .Uruchomienie nie powiodło się 

1) Jeśli lampka ostrzegawcza usterki świeci się zawsze, możesz otworzyć przepustnicę 

dwa razy w ciągu jednej sekundy i ustawić system w tryb migania kodu. Określić 

usterki zgodnie z załącznikiem 1 „Opis lampki ostrzegawczej usterki”.          

2) Można również określić usterki zgodnie z załącznikiem 2 „Kontrolka ECU” po 

włączeniu zapłonu i uruchomieniu silnika.          

3) Jeśli problem nadal występuje, wyciągnij przewód zapłonowy podłączony do świecy 

zapłonowej, utrzymuj jego koniec około 1 cm na korpusie silnika lub ramie atv, a 

następnie uruchom silnik, jeśli nie ma iskry lub słaba iskra, proszę wykluczyć i poradzić 

sobie z następującymi awariami krok po kroku, aż iskra stanie się normalna po 

uruchomieniu silnika: Awaria złącza modułu zapłonu, awaria modułu zapłonu, przerwa 

między czujnikiem pozycji wału korbowego a występem silnika wynosi między 0,3 ~ 

0,8 mm)           

4) Jeśli iskra jest normalna, ale uruchomienie nadal nie działa, możesz wyjąć wtryskiwacz z rury wlotowej (uwaga: nie wyjmuj rury i 

podłączonej do niej wtyczki elektrycznej), uruchom silnik, sprawdź, czy z rozpylacza paliwa nie wydostaje się i jakość atomizacji. Jeśli 

wystąpi problem, można wykluczyć awarię wtryskiwacza, a następnie awarię pompy metodą wymiany, można również zmierzyć ciśnienie w 

rurze za pomocą manometru, ciśnienie normalne wynosi ponad 2,4 bar.   

Regulacja obrotów 
 

PORT ECU  
port diody 
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2 .Wypadające zapłony 
1) Najpierw wyklucz następujące czynniki: czy świeca zapłonowa lub nasadka świecy zapłonowej została 

zastąpiona typem nieopornym ？ czy prostownik został zastąpiony typem półfalowym ? Czy miejsce 

podłączenia uziemienia sygnałowego zostało zmienione? Jeśli powyższe czynniki istnieją, najpierw je 

popraw.          

2) Jeśli problem nadal występuje, możesz wykluczyć możliwość, że ilość powietrze dolotowego na biegu jałowym jest zbyt 

duże. Wykonaj regulację powietrza dolotowego na biegu jałowym zgodnie z załącznikiem 3.          

3) Jeśli problem nadal występuje, spróbuj wymienić świecę zapłonową.          
4) Jeśli problem nadal występuje, sprawdź ciśnienie paliwa za pomocą manometru (normalne ciśnienie 

przekracza 2,4 bara). Możesz także spróbować wymienić pompę.          

5) Jeśli problem nadal występuje, spróbuj wymienić moduł zapłonu.          
6) Jeśli problem nadal występuje, spróbuj wymienić wtryskiwacz.          

3 . Moc silnika nie jest ciągła  
1) Zgodnie z załącznikiem 2, jeżeli lampka ECU NO.4 jest zawsze wyłączona, nawet jeśli silnik się rozgrzał, 

oznacza to, że w czujniku O2 wystąpiło uszkodzenie otwartego obwodu lub uszkodzenie 

czujnika. Ponownie włóż złącze czujnika O2, jeśli problem nie zostanie rozwiązany, wymień 



 

 132 

czujnik. Podejście tymczasowe: Odłącz złącze czujnika O2, wykonaj szybką kalibrację zgodnie z 

załącznikiem 4.        

2) Jeśli problem nadal występuje , sprawdź ciśnienie zasilania pompy paliwa za pomocą manometru lub 

spróbuj   wymienić pompę 
3) Jeśli problem nadal występuje ,spróbuj wymienić wtryskiwacz.        

4 . Obroty biegu jałowego są zbyt wysokie 
1) Zgodnie z załącznikiem 2 ocenić, czy występuje błąd kalibracji otwarcia przepustnicy na podstawie lampki 

ECU nr 4. Jeśli błąd zniknie, ponownie skalibruj otwarcie przepustnicy zgodnie z załącznikiem 3.          

Jeśli problem nadal występuje , spróbuj zmniejszyć obroty jałowego powietrza dolotowego zgodnie z 

załącznikiem 4. 
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Załącznik 1 Opis kodu błyskowego 

Jeśli lampka ostrzegawcza usterki zaświeci się, możesz otworzyć przepustnicę dwa razy w ciągu jednej 

sekundy, aby przełączyć system w tryb migania kodu. Kod opisano w poniższej tabeli 

błyskowy

kod 

Źródło usterki Informacje o 

usterce 

Rozwiązywanie problemów 

2 Zawór wolnych 

obrotów  

 

Przerwa lub 

zwarcie 

Sprawdź złącze, Zmierz się opór między bezczynnych zaworowych elektrod 

 Jeśli nastąpiło zwarcie lub 

wystąpiła usterka obwodu, wymienić zawór. 

3 Interferencja 

elektromagnetyczna 

ECU jest reseto

wany przez zakłó

cenia                  

                          

       

Sprawdź teraz: czy świeca zapłonowa i nasadka świecy zapłonowej  

są oporne? Czy zmieniono miejsce podłączenia uziemienia sygnałowego?  

Czy prostownik zawiódł i napięcie ładowania jest wyższe niż 15,6 V? 

4 Czujnik położenia 

wału korbowego 

Błąd przerwy w 

obwodzie lub 

sygnał jest  

zakłócany 

Czy złącze jest poprawne? Czy odległość szczelina czujnika jest zbyt  

duża? 

 Czy iskra, świeca i fajka mają odpowiednie parametry? 
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5 Napięcie baterii Napięcie jest 

większe niż 15,6 

V. 

Wymień prostownik (uwaga: musi być 

typ pełnej fali) 

6 Czujnik O2 Obieg grzewczy 

tlenu jest otwarty

 lub zwarty;        

                    

sygnał jest 

nienormalny 

Sprawdź złącze czujnika O2. Jeśli problemu nie można rozwiązać, spróbuj                         

Wymiany czujnika tlenu 

7 Temperatura 

chłodnicy 

czujnik 

Sygnał 

jest w rozsądny

m przedziale 

Sprawdź złącze lub wymień czujnik 

8 Wtryskiwacz Przerwa lub 

zwarcie 

Sprawdź złącze, spróbuj wymienić 

wtryskiwacz 

9 Pompa Przerwa lub 

zwarcie 

Sprawdź złącze, spróbuj wymienić 

pompę paliwową 
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10 Wyjście zapłonu Otwarty obwód Sprawdź złącze, spróbuj wymienić 

moduł zapłonu 

11 Czujnik położenia 

przepustnicy 

Błąd kalibracji lub 

przekroczenie 

rozsądnego  

zakresu 

Ponownie skalibruj otwarcie przepustnicy zgodnie z załącznikiem 3.  

Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, spróbuj wymienić przepustnicę 

 

12 ECU Awaria 

oprogramowania 

Wyeliminować czynniki zakłócające jak 

migający kod 3 przed wymianą ECU 

13 Wlot powietrza             

temperatura 

Sygnał jest ponad

            

rozsądny zasięg 

Wymienić ECU 

  
 
 
 
 
 



 

 136 

Załącznik 2 Opis lampki kontrolnej ECU 
Lampka kontrolna ECU, umieszczona na panelu ECU, jak pokazano na rysunku 2 
 Numer Źródło Normalna wydajność    Prawidłowa wydajność i odczyt 

  

1 

Pompa paliwowa 

Lampka ostrzegawcza 

światło 2-3 sekundy po włączeniu 

zapłonu. 

Zawsze wyłączone, co oznacza, że obwód pompy jest 

 otwarty 

  

2 

  

Wskaźnik wtryskiwacza 

 

  

 

Miga gdy silnik się 

uruchamia lub działa w trybie 

nagrzewania 

 

Zawsze wyłączone, co oznacza, że obwód wtryskiwacza jest  

otwarty 

  

    3 

  

 Lampka kontrolna zapłonu 

  Zawsze wyłączone, co oznacza brak sygnału wyjściowego  

   zapłonu .  Jeśli 2,3  to są wyłączone, to znaczy błąd  

  czujnika położenia wału   korbowego  
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4 

  

  

  

  

  

  

Lampka kontrolna czujnika O2 

Pokazuje położenie przepustnicy, 

gdy silnik jest zatrzymany, 

zapala kiedy przepustnica      

znajduje się w maksymalnej 

lub  minimalnej pozycji 

Jeśli lampa nie może zapalić się w dwóch  

położeniach krańcowych,  

należy dławić występuje błąd kalibracji 

Wskazuje  czujnik O2  (napięcia) , 

gdy silnik jest uruchomiony, 

to zapala się 1- 3 razy 

na sekundę po uruchomieniu 

silnika lub gdy  jest 

rozgrzewany. 

  

Zawsze wyłączone, wskazując brak odbieranego  

sygnału O2              

  

  

    5 

  

Usterka oświetlenia  

 

 Lampa zapala się na 2-3 sekundy po 

włączeniu zapłonu, a następnie 

gaśnie. 

Jeśli jest zawsze włączona, użyć przepustnicę dwa razy  

w ciągu jednej sekundy, system będzie  wprowadzony  

w tryb migania. 
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Załącznik 3 Kalibracja przepustnicy 

Jeśli prędkość obrotowa biegu jałowego jest zbyt wysoka, należy najpierw wykluczyć błąd kalibracji 

otwarcia przepustnicy tą metodą: włączyć zapłon, zatrzymać silnik, pociągnąć przepustnicę do 

minimalnego i maksymalnego otwarcia, jeśli lampka kontrolna ECU nr 4 świeci, oznacza to, że kalibracja 

otwarcia przepustnicy jest prawidłowa, w przeciwnym razie jest niepoprawna i należy ją ponownie 

skalibrować, wykonując następujące czynności:        

(1) Pociągnij przepustnicę do maksymalnego otwarcia;     
(2) Włączyć wyłącznik zapłonu i pozostawać w położeniu maksymalnego otwarcia, aż lampka ostrzegawcza 

awarii (na tablicy rozdzielczej lub panelu ECU) zgaśnie.     
(3) Zwolnij przepustnicę do minimalnego otwarcia, wyłącz zapłon, aby zakończyć proces kalibracji.     
(4) Kontrola: Ponownie włączyć zapłon, sprawdzić otwarcie przepustnicy  - proces jest zakończony.     

Uwaga: Jest to również proces przywracania wartości samouczenia się do ustawień fabrycznych. Jeśli 

wydajność przyspieszania pogarsza się po tym procesie, wykonaj szybkie samodzielne uczenie się zgodnie z 

załącznikiem 5. 
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Załącznik 4 Regulacja jałowego powietrza dolotowego              
Jeśli ilość powietrza na biegu jałowym jest zbyt niska, rozruch na zimno będzie trudny. Po okresie docierania atv będą miały problem z tym, 

że jałowe powietrze dolotowe jest zbyt duże. Sposoby regulacji są następujące: 

(1) Pociągnij przepustnicę do maksymalnego otwarcia;     

(2) włącz wyłącznik zapłonu, puść przepustnicę na 1 sekundę, wtedy EFI będzie działać w trybie „szybkiego uczenia się”.     

(3) Uruchom silnik, naciśnij  przepustnicę, aby szybko ogrzać silnik, pozostaw przepustnicę w położeniu biegu jałowego, spójrz na lampkę 

błędu, w normalnych okolicznościach wyłączy się po zakończeniu procesu samokontroli w położeniu biegu jałowego. Jeśli wystąpi szybki 

błysk, co oznacza, że  powietrze wlotowe jest zbyt małe, należy wyregulować „śrubę regulacji biegu jałowego” (Rysunek 2) przeciwnie do 

ruchu wskazówek zegara, jeśli wystąpi powolne miganie, oznacza to, że powietrze wlotowe jest zbyt duże, należy wyregulować „Śruba 

regulacji biegu jałowego” zgodnie z ruchem wskazówek zegara.   

(4) Prostsza metoda: jeśli prędkość obrotowa silnika na biegu jałowym jest zbyt wysoka, gdy silnik się rozgrzewa, spróbuj wyregulować 

śrubę regulacji biegu jałowego. 
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Załącznik 5 – kalibracja/samouczenie               

Odwołując się do załącznika 4, ustaw silnik w tryb „szybkiego uczenia się”. Możesz to również zrobić po 

zakończeniu „Regulacja powietrza dolotowego na biegu jałowym” (nie zatrzymuj silnika), sposób jest 

następujący: 

(1) Istnieje 5 etapów samouczących się, odpowiadające im otwarcie przepustnicy to: 0% (otwarcie 

jałowe), 8%, 25%, 50%, 100%;     

(2) Gdy przepustnica jest w pobliżu powyższych etapów zapali się lampka alarmu awarii, pozostań w na 

poziomie aktualnego etapu, aż proces samouczenia się tego etapu  zakończy się i lampka się wyłączy, 

naciśnij j przepustnicę do następnego etapu samouczenia;     

(3) Optymalna kolejność uczenia się to: 2 ------ 3 ------ 4 ------ 1 -------------5;                   
(4) Po zakończeniu samouczenia się wszystkich etapów silnik automatycznie przestanie działać. Jeśli 

silnik nadal pracuje, oznacza to, że wciąż jest jeszcze nieskalibrowany etap, naciśnij przepustnicę, aby 

znaleźć etap, w którym świeci lampa, pozostań w tym położeniu, dopóki lampa nie zgaśnie.     

(5) po automatycznym zatrzymaniu silnika wyłącz zapłon, aby zakończyć proces samouczenia się.     

 
 
 



 

 141 

 
Załącznik 6 Opis wiązki przewodów 

Schemat wiązki przewodów A i B pokazano na rysunku 3. Ich odpowiedni związek z gniazdem ECU pokazano 

na rysunku 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Obwód P2 

Wtrysk 
Obwód P1 

Czujnik 02 
Wtyk czujnika położenia 

wałka rozrządu i inn. 

Pompa 

Czujnik temperatury  

 
   Modul zapłonu 

BU + GN1+GN2 

Uziemienie 
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Wymagania certyfikacji EEC  
System różnicowy 

Mechanizm różnicowy to mechanizm, który umożliwia obracanie się lewego, prawego koła napędowego z 

różną prędkością. Kiedy pojazd skręca, promień skrętu koła wewnętrznego i zewnętrznego jest inny, a promień 

skrętu koła zewnętrznego jest większy niż promień skrętu koła wewnętrznego, co wymaga, aby prędkość 

obrotowa koła zewnętrznego była większa niż prędkość obrotowa koła wewnętrznego podczas skręcania. Rolą 

mechanizmu różnicowego jest spełnienie po obu stronach obrotu pojazdu różnych wymagań dotyczących 

prędkości obrotowej koła! 

 

Schemat budowy 
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Schemat budowy 
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