Szanowny Kliencie:
Produkcja naszego pojazdu terenowego przeznaczonego do jazdy po każdym terenie (ATV)
prowadzona jest przy zastosowaniu rygorystycznego systemu kontroli jakości. Gwarancja
stanowiąca dokument przesłany do dilerów dotyczy wszystkich pozycji przedstawionych w formie
pisemnej. Jeśli będą Państwo przestrzegali procedury utrzymania ruchu stosując oryginalne części
i jeżdżąc normalnie, wówczas my szybko zatwierdzimy dokonanie ich ewentualnej naprawy lub
wymiany. Niniejsza gwarancja traci ważność w przypadku/nie obejmuje swym zakresem:
1. Stosowania niezalecanego oleju silnikowego.
2. Przeprowadzania nieautoryzowanej konserwacji lub napraw.
3. Stosowania innych niż oryginalne lub zmodyfikowanych akcesoriów oraz części.
4. Niewłaściwej obsługi, niezgodnej z instrukcją obsługi.
5. Normalnego zużycia siedzenia, świecy zapłonowej, żarówek, uzwojonych filtrów, baterii,
hamulca, paska, łańcucha, zębatki, opon .., itd.
Przed rozpoczęciem użytkowania nowego pojazdu terenowego (ATV), TGB zaleca wykonanie
następujących ważnych czynności:


Zapoznanie się z Instrukcją dla Właściciela



Dziecko w wieku poniżej 16 lat nie powinno obsługiwać pojazdu terenowego (ATV), którego
pojemność silnika przekracza 90 cm3.



Odbycie kursu szkoleniowego przed uruchomieniem pojazdu terenowego (ATV); o dalsze
informacje należy poprosić dilera.





IMIĘ I NAZWISKO:

ADRES:

______________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________

TELEFON:

______________________________

DATA ZAKUPU:

__________________________

MODEL ATV:

NR. RAMY

_______________________

__________________________

NUMER SILNIKA:

________________________

NUMER KLUCZYKA: _________________________
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WPROWADZENIE
Przed uruchomieniem pojazdu należy starannie zapoznać się z niniejszą instrukcją. W
przypadku sprzedaży pojazdu należy przekazać niniejsza instrukcje obsługi.
Niniejsza Instrukcja obsługi umożliwi Państwu dobre zrozumienie podstawowych funkcjonalności i
zasad działania niniejszego pojazdu terenowego (ATV). Niniejsza Instrukcja obejmuje swym
zakresem ważne informacje na temat bezpieczeństwa. Zawiera informacje dotyczące specjalnych
technik oraz umiejętności niezbędnych do jeżdżenia pojazdem terenowym (ATV). Można w niej
także znaleźć podstawowe procedury z zakresu konserwacji i kontroli. Jeśli mają Państwo pytania
dotyczące działania lub konserwacji pojazdu terenowego (ATV), prosimy o kontakt z dilerem TGB.
WAŻNA WIADOMOŚĆ DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA:








Przed uruchomieniem pojazdu terenowego (ATV) należy starannie zapoznać się z cala
instrukcją. Należy sprawdzić, czy rozumie się wszystkie zawarte w niej instrukcje.
Należy zwracać uwagę
na etykiety z ostrzeżeniami i uwagami umieszczone na pojeździe
terenowym (ATV).
Nigdy nie należy korzystać z pojazdu terenowego ATV bez odbycia odpowiedniego szkolenia
lub uzyskania pouczeń. W celu uzyskania informacji o odpowiednim kursie szkoleniowym,
prosimy o skonsultowanie się z dilerem TGB.
Niniejszym pojazdem terenowym (ATV) nie mogą jeździć osoby, które nie ukończyły roku życia.

WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT NINIEJSZEJ INSTRUKCJI
NIEPRZESTRZEGANIE OSTRZEŻEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI MOŻE
SPOWODOWAĆ POWĄZNE OBRAŻENIA CIELSNE LUB ŚMIERĆ.
W niniejszej Instrukcji obsługi szczególnie ważne informacje zostały wyróżnione poprzez
następujące oznaczenia:
Symbol ostrzeżenia dotyczącego bezpieczeństwa. Stosuje się go do ostrzegania przed
potencjalnymi zagrożeniami związanymi z powstaniem obrażeń cielesnych.
Należy przestrzegać wszystkich informacji z zakresu bezpieczeństwa opatrzonych tym
symbolem w celu uniknięcia ewentualnego obrażenia cielesnego lub śmierci.
UWAGA!

Wskazuje na niebezpieczną sytuację; jeśli się jej nie uniknie może ona doprowadzić
do śmierci lub poważnego obrażenia cielesnego.

OSTROŻNIE! Wskazuje na specjalne środki ostrożności jakie należy podjąć, aby uniknąć
uszkodzenia pojazdu lub innego mienia.
NOTY
Dostarczają kluczowych informacji umożliwiających łatwiejsze przeprowadzenie
procedur i ich lepsze wyjaśnienie.

* Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian do produktu i charakterystyk bez powiadomienia.
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WAŻNA INFORMACJA
Jeżdżenie niniejszym pojazdem terenowym (ATV) po publicznej ulicy, drodze lub autostradzie jest
sprzeczne z prawem i zagraża bezpieczeństwu. Niniejszy pojazd terenowy (ATV) spełnia wszystkie
obwiązujące przepisy i regulacje dotyczące dopuszczalnego poziomu hałasu podczas jazdy
terenowej, jakie pozostawały w mocy w czasie jego produkcji.
Przed rozpoczęciem korzystania z pojazdu, proszę sprawdzić lokalne przepisy i regulacje dotyczące
prowadzenia i jeżdżenia tego typu pojazdami.

3

SPIS TREŚCI
CHARAKTERYSTYKI………………………………………………………………………

4

WAŻNE NUMERY IDENTYFIKACYJNE………………………………………………….

14

MIEJSCE UMIESZCZENIA ETYKIET Z UWAGAMI I CHARAKTERYSTYKAMI ……

15

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA ……………………………………….

21

KONTROLE PRZED URUCHOMIENIEM ………………………………………………..

25

OPIS ………………………………………………………………………………………….

29

OPRZYRZĄDOWANIE I FUNKCJE STEROWANIA …………………………………...

30

1. FUNKCJA/UMIESZCZENIE PRZEŁĄCZNIKA ZAPŁONU………………………

23

2. OZNACZENIA I FUNKCJE …………………………………………………………
3.HAMULEC………………………………………………………………………........

30
30

3-1. DŹWIGNIA HAMULCA RĘCZNEGO …………………………………………

30

3-2. DŹWIGNIA TYLNEGO HAMULCA I PEDAŁ HAMULCA …………………

31

4. DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW ……… …………………………………………..

32

5. SELEKTOR TRYBU JAZDY …………………………………………………………

33

6. OPONY……………………………………………………………………………….

36

7. PŁYN CHŁODZĄCY …………………………………………………………………

38

8. BLOKADA KIEROWNICY ………………………………………………………….

40

9. PRĘDKOŚCIOMIERZ ………………………………………………………………

40

10. ŚWIECA ZAPŁONOWA ……………………………………………………………

44

11. OCZYSZCZACZ POWIETRZA …………………………………………………….

45

12. OLEJ SILNIKOWY …………………………………………………………………..

45

13. OLEJ PRZEDNIEGO MECHANIZMU RÓŻNICOWEGO ………………………

47

14. OLEJ TYLNEGO MECHANIZMU RÓŻNICOWEGO ……………………………

49

15. SIEDZENIE …………………………………………………………………………….

50

16. SCHOWEK ……………………………………………………………………………

50

17. BEZPIECZNIK I AKUMULATOR …………………………………………………

51

18. WYMIANA ŻARÓWKI W REFLEKTORZE ………………………………………..

53

19. WYMIANA ŻARÓWKI W ŚWIATŁACH TYLNYCH/STOPU ……………………

54

20. DODATKOWY WTYK TYPU JACK DC …………………………………………….

55

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE JAZDY POJAZDEM TERENOWYM (ATV) …………
KONSERWACJA OKRESOWA ……………………………………………………………

56
70

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE ………………………………………………….

74

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ………………………………………………………..

76

REJESTR CZYNNOŚCI Z ZAKRESU UTRZYMANIA RUCHU …………………………

79

INFORMACJE DLA KLIENTA……………………………………………………………..

81

4

CHARAKTERYSTYKI
MODEL T3
FTG

LTG

Całkowita długość

2040

2365

[mm]

Całkowita
szerokość

1230

1230

[mm]

Całkowita wysokość

1500

1460

[mm]

Rozstaw osi

1290

1450

[mm]

Przód

223

236

[kg]

Tył

202

200

[kg]

Łącznie

425

436

[kg]

Masa pojazdu w stanie
gotowym do jazdy

(bez kierowcy)
Typ

4-suwowy silnik

Instalacja i ułożenie

Pionowe, poniżej środka, pochylony
Powyżej 92 oktan bezołowiowe

Stosowane paliwo

4-suwowy/chłodzony woda

Cylinder

Cykl/Chłodzenie
Średnic
a
cylindra

92

[mm]

Skok

75,6

[mm]

Liczba / Ułożenie

Pojedynczy cylinder

Pojemność
skokowa silnika

503

Stopień sprężania

[cm3]

10,2+/-0,5

Maks. KM
Maks. moment
obrotowy
Zapłon

9,7 (6000) / 14,0 (6000)

[KW/obr./min
]

19,1 (4250) / 27,7 (4250)

[KW/obr./min
]

ECU

Układ rozruchowy

Rozrusznik elektryczny

Filtracja powietrza

Filtr gąbkowy
Przód

Podwójny wahacz A

Tył

Podwójny wahacz A

Układ zawieszenia

5

26X8-12
Przód

26X8-14

Charakterystyka
opon

26X9-14
Tył

26X10-14
26X11-14

Felga

Aluminium / Stal

Układ

Przód

Tarcza (Ø 180)

Tył

Tarcza (Ø 200)

[mm]

Maks. prędkość

40 /60

km/h

Zdolności do
podjazdu

＜25

ﾟ

hamulcowy

Osiągi

[mm]

Pierwszorzędna
redukcja

Pasek

Wtórna redukcja

Przekładnia / koło zębate

Redukcja

Sprzęgło

Odśrodkowe, suche

Przekładnia

CVT — przekładnia zmienna
bezstopniowa, automatyczna zmiana
prędkości

Prędkościomierz

0 ~ 300

[km/h]

Klakson

93 ~ 112

[dB/A]

Pojemność
zbiornika
paliwa

18 +/- 0,3

[l]

Układ smarowania

Olej
silnikowy

Wymuszony obieg i rozprysk

Olej
silnikowy

SAE 10 W/ 40

Pojemność
Przedni
Smarowanie
skrzyni
biegów

1,2
Charaktery
styka

SAE 85W-90

Pojemność

350

[l]

[ml]

Charaktery

Tylny
styka
mechanizm
różnicowy
Pojemność

SAE 85W-90
450

6

[ml]

Światła

Świeca
zapłonowa

NGK CR7E

Akumulator

12/18

V/AH

Reflektory przednie

55×2

[W]

Światła tylne

5×1

[W]

Światła stopu

21×1

[W]

Kierunkowskazy

10×4

[W]

Powyższy wykaz ma jedynie charakter referencyjny; Części przedstawiono na podstawie
rzeczywistego pojazdu.
Zastrzega się prawo do dokonywania modyfikacji bez uprzedniego powiadomienia.
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MODEL T3
FTH

VTH

LTH

WTH

Całkowita długość

2040

1950

2280

2500

[mm]

Całkowita
szerokość

1240

1240

1250

1230

[mm]

Całkowita
wysokość

1502

1412

1420

1440

[mm]

Rozstaw osi

1290

1290

1450

1450

[mm]

Przód

228

204

238

315

[kg]

Tył

198

212

199

280

[kg]

Łącznie

427

416

438

595

[kg]

Masa pojazdu w stanie
gotowym do jazdy

(bez kierowcy)

Typ

4-suwowy silnik

Instalacja i ułożenie

Pionowe, poniżej środka, pochylony
Powyżej 92 oktan
bezołowiowe

Stosowane paliwo

4-suwowy/chłodzony
woda

Cylinde
r

Cykl/Chłodzenie
Średnica
cylindra

9
5

[mm]

Skok

79,2

[mm]

Liczba / Ułożenie

Pojedynczy cylinder

Pojemność
skokowa silnika

561

Stopień sprężania

[cm3]

10,2+/-0,5

Maks. KM

10,2 (6000) / 15,1
(6500)

[KW/obr./min

Maks. moment
obrotowy

20,1 (4250) / 29,8
(4250)

[Nm/obr./min]

Zapłon

ECU

Układ rozruchowy

Rozrusznik
elektryczny

Filtracja powietrza

Filtr gąbkowy
Przód

Podwójny wahacz A

Tył

Podwójny wahacz A

Układ zawieszenia

8

Przód

26X8-12

26X8-12

26X8-14 26X8-12

26X8-14

26X9-14

26X9-14

26X8-12

26X8-12

26X8-12

Charakterystyka
opon

Tył

26X1014
26X1114

Felga

26X10-12

26X10-14 26X10-12
26X11-14

Aluminium / Stal

Układ

Przód

Tarcza (Ø 180)

[mm]

Tył

tarcza (Ø 200)

[mm]

hamulcowy

Maks. prędkość

40 /60

km/h

Osiągi
Zdolności do podjazdu

＜25

Pierwszorzędna redukcja

Pasek

Wtórna redukcja

Przekładnia / koło
zębate

Redukcja

Sprzęgło

ﾟ

Odśrodkowe, suche
CVT — przekładnia zmienna
bezstopniowa, automatyczna zmiana
prędkości

Przekładnia
Prędkościomierz

0 ~ 300

[km/h]

Klakson

93 ~ 112

[dB/A]

Pojemność
zbiornika paliwa

18 +/- 0,3

[l]

Układ smarowania

Wymuszony obieg i rozprysk
Olej silnikowy

Olej silnikowy

Pojemność
Przedni

1,2
Charakterystyka

Tylny
mechanizm
różnicowy

[l]

SAE 85W-90

Pojemność

Smarowanie

skrzyni biegów

SAE 10 W/ 40

350

Charakterystyka

[ml]

SAE 85W-90

Pojemność

450

[ml]

Świeca
zapłonowa

NGK DCPR8E

Akumulator

12/18

V/AH

55×2

[W]

Reflektory przednie

9

Światła

(drogowe - mijania)

55×2

Światła tylne

5×1

[W]

Światła stopu

21×1

[W]

Kierunkowskazy

10×4

[W]

Powyższy wykaz ma jedynie charakter referencyjny; Części przedstawiono na podstawie
rzeczywistego pojazdu.
Zastrzega się prawo do dokonywania modyfikacji bez uprzedniego powiadomienia.
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MODEL L7e-B
FBH

VSH

Całkowita
długość

2020

1950

2365

[mm]

Całkowita
szerokość

1240

1240

1230

[mm]

Całkowita
wysokość

1502

1412

1460

[mm]

Rozstaw osi

1290

1290

1450

[mm]

Przód

236

212

247

[kg]

Tył

201

214

201

[kg]

Łącznie

437

426

448

[kg]

Masa pojazdu w stanie
gotowym do jazdy

Typ

FLH

4-suwowy silnik

Instalacja i ułożenie

Pionowe, poniżej środka, pochylony
Powyżej 92 oktan
bezołowiowe

Stosowane
paliwo

4-suwowy/chłodzony
woda

Cylinder

Cykl/Chłodzenie
Średnica
cylindra

95

[mm]

Skok

79,2

[mm]

Pojedynczy
cylinder

Liczba / Ułożenie
Pojemność
skokowa silnika

561

Stopień sprężania

10,2+/- 0,5

Maks. KM
Maks. moment
obrotowy
Zapłon

16 (6000) / 28,3 (6750)

[kw/obr./min
]

33.4 (4000) / 43.1 (5500)

[Nm/obr./mi
n]

ECU

Układ
rozruchowy

Rozrusznik elektryczny

Filtracja
powietrza
Układ zawieszenia

[cm3]

Filtr gąbkowy
Podwójny wahacz
A

Przód

11

Podwójny wahacz
A

Tył
26X8-12
Przód

26X8-12

26X8-14

26X8-12

26X8-14

26X9-14

26X9-14

26X8-12

26X8-12

Charakterystyka opon

Tył

26X10-14

26X10-12

26X11-14

26X10-14
26X11-14

Felga

Aluminium / Stal

Układ
hamulcowy

Przód

Tarcza (Ø 190)

[mm]

Tył

Tarcza (Ø 200)

[mm]

Maks. prędkość
Osiągi

90 / 55

Zdolności do
podjazdu

＜25

Pierwszorzędna redukcja

Pasek

km/h

ﾟ

Wtórna redukcja
Przekładnia / koło zębate

Odśrodkowe, suche

Sprzęgło

Przekładnia

CVT — przekładnia zmienna bezstopniowa,
automatyczna zmiana prędkości

Prędkościomierz

Klakson
Pojemność zbiornika paliwa

18 +/- 0,3

Układ smarowania

0 ~ 300

[km/h]

93 ~ 112

[dB/A]

15 +/- 0,3

18 +/- 0,3

[l]

Wymuszony obieg i rozprysk

Olej
silnikowy

SAE 10 W/ 40

Olej
silnikowy
Pojemność
Przedni
Smarowanie
skrzyni
biegów

Tylny
mechanizm
różnicowy

1.2
Charaktery
styka

SAE 85W-90

Pojemność

350

Charaktery
styka

SAE 85W-90

Pojemność

500

12

[l]

[ml]

[ml]

Świeca
zapłonowa

NGK DCR8E

Akumulator

12/18

Reflektory przednie

55×2

V/AH

[W]
(drogowe - mijania)
Światła

55×2

Światła tylne

5×1

[W]

Światła stopu

21×1

[W]

Kierunkowskazy

10×4

[W]

Powyższy wykaz ma jedynie charakter referencyjny; Części przedstawiono na podstawie
rzeczywistego pojazdu.
Zastrzega się prawo do dokonywania modyfikacji bez uprzedniego powiadomienia.
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WAŻNE NUMERY IDENTYFIKACYJNE
1. Numer ramy:
Należy zapisać numer ramy i silnika w celu ich ewentualnego wykorzystania w przyszłości.
Numer ramy umieszczono w przedniej, prawej części ramy jak wskazano to strzałką (1)
2. Numer silnika umieszczono w przedniej części silnika jak wskazano to strzałką (2)
3. TABLICZKA ZNAMIONOWA wytwórcy
Tabliczka znamionowa wytwórcy została umieszczona w przedniej, prawej części ramy jak
wskazano to strzałką (3).

1

3

2
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MIEJSCE UMIESZCZENIA ETYKIET Z UWAGAMI I
CHARAKTERYSTYKAMI
1

2

7

12

13

3

4

8

14

5

9

6

10

15

15

16

11

Należy zapoznać się ze wszystkimi etykietami na pojeździe terenowym (ATV). Etykiety te zawierają
ważne informacje z zakresu bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania.

Nigdy nie należy usuwać etykiet z pojazdu terenowego (ATV). Jeśli etykieta stanie się trudna
do odczytania lub oderwie się, należy poprosić o jej wymianę u dilera TGB.
UWAGA

1

- Nie wolno jeździć niniejszym pojazdem terenowym po wzniesieniach o
nachyleniu większym niż 25 stopni. Aby zapobiec wywróceniu się podczas
jazdy po wzgórzystym terenie, pokonywania wzniesień i zjeżdżania z nich,
należy stopniowo używać przepustnicy i hamulca.
- JAZDA DO TYŁU może być niebezpieczna nawet podczas jazdy z niską
prędkością. Kierowanie staje się trudne. Aby zapobiec wywróceniu należy
uniknąć nagłego hamowania i ostrego pokonywania zakrętów.
- Należy ostrożnie korzystać ze STEROWANIA RĘCZNEGO i prędkościomierza
podczas jazdy do tyłu. Aby zapobiec utracie kontroli, nigdy nie należy
aktywować przycisku sterowania ręcznego przy otwartej przepustnicy.
- Gdy pojazd terenowy nie jest wykorzystywany lub jest pozostawiony bez
nadzoru, należy pozostawić dźwignię zmiany biegów w pozycji parkowania.

Informacja dotyczącą bezpieczeństwa jazdy
2
UWAGA
Niewłaściwe użytkowanie samochodu terenowego może skutkować POWAZNYMI
OBRAŻENIAMI lub ŚMIERCIĄ.
ZAWSZE NALEŻY KORZYSTAĆ Z HOMOLOGOWANEGO KASKU OCHRONNEGO I SPRZĘTU
OCHRONNEGO
NIGDY NIE NALEŻY PROWADZIĆ POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW/LEKÓW
NIGDY nie należy użytkować pojazdu:
- bez odpowiedniego szkolenia lub instrukcji,
- jadąc ze zbyt dużą prędkością w stosunku do Państwa umiejętności czy warunków,
- nie wolno prowadzić pojazdu pod wpływem ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW/LEKÓW.
ZAWSZE:
- Należy stosować właściwe techniki jazdy, w celu uniknięcia przewracania przez pojazd na
wzniesieniach, w trudnym terenie i na zakrętach.
- Dla bezpieczeństwa, należy korzystać z zabezpieczeń ochronnych typu kask, rękawice oraz do
ochrony stóp.
- Benzyna jest łatwopalna. Podczas napełniania baku należy wyłączyć silnik, aby uniknąć iskier i
pojawienia się otwartego ognia.
NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ DLA WŁAŚCICIELA, PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH
ZAWARTYCH W NIEJ INSTRUKCJI ORAZ OSTRZEŻEŃ.

Ta etykieta wskazuje
na zasadę bezpieczeństwa jazdy jakiej należy przestrzegać przed uruchomieniem
pojazdu.
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3
Dotyczy pojazdu terenowego chłodzonego cieczą.
Nigdy nie wolno otwierać zakrętki chłodnicy, gdy silnik jest
gorący.

Nie wolno otwierać zakrętki chłodnicy, gdy silnik jest gorący.
4
UWAGA
Nigdy nie wolno przekraczać prędkości 16 km/h (10mph) w
trybie BLOKADY.

Podczas jazdy z aktywowanym trybem BLOKADY przekładni, prędkość nie może
przekraczać 16 km/h (10MPH).
UWAGA

5

Niezatrzymanie pojazdu przed wykonaniem
poniższych czynności może spowodować
wyrzucenie z pojazdu terenowego.
Aby wrzucić bieg wsteczny:
-Zatrzymaj całkowicie pojazd.
- Wrzuć luz.
- Aktywuj albo hamulec ręczny albo nożny.
- Zmień położenie dźwigni zmiany biegów
wrzucając całkowicie bieg R.
Aby wrzucić zakres Hi-Lo (Wysoki-Niski):
- Zatrzymaj całkowicie pojazd.
- Wrzuć bieg jałowy.
- Wrzuć bieg aktywując hamulec.
Zakres Hi: Normalna jazda
Zakres Lo: Warunki ze znacznym obciążeniem.
Dalsze informacje można znaleźć w podręczniku
użytkownika.

Przed dokonaniem wyboru koła napędzającego w przekładni należy wykonać
procedurę operacyjną.
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6

UWAGA
Dotyczy pojazdu terenowego (ATV), Typ 1,
kategoria G
Dozwolone od lat 16.
Korzystanie z niniejszego pojazdu terenowego
(ATV) przez osoby w wieku poniżej 16 lat
zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia
ciężkich obrażeń lub śmierci.
Osobom w wieku poniżej 16 lat NIGDY NIE
WOLNO jeździć niniejszym pojazdem terenowym
(ATV)

Osobom w wieku poniżej 16 roku życia zabrania się korzystania z niniejszego
pojazdu terenowego ATV.
7

UWAGA

UWAGA

Przekroczenie limitu uciągu może
doprowadzić do wypadku. Dalsze szczegóły na
ten temat znajdują się w podręczniku
użytkownika.

Przekroczenie limitu uciągu może doprowadzić do
wypadku. Dalsze szczegóły na ten temat znajdują się w
podręczniku użytkownika.
Masa drążka przyczepy nie powinna przekraczać 10%
masy brutto przyczepy i nie powinna wynosić więcej
niż 35 kg (77 funtów).

Masa drążka przyczepy nie powinna
przekraczać 10% masy brutto przyczepy i nie
powinna wynosić więcej niż 20 kg (44 funtów).

NIEHAMOWANA: 230 KG (507 FUNTY)

MAKSYMALNY UCIĄG: 200 kg (440 funty)

HAMOWANIE BEZWŁADNOŚCIOWE: 830 KG (1830
FUNTY)

Model L7e-B1

Model T3

18

UWAGA
Przekroczenie limitu uciągu może doprowadzić do
wypadku. Dalsze szczegóły na ten temat znajdują się w
podręczniku użytkownika.
Masa drążka przyczepy nie powinna przekraczać 10%
masy brutto przyczepy i nie powinna wynosić więcej
niż 35 kg (77 funtów).
NIEHAMOWANA: 230 KG (507 FUNTY)
HAMOWANIE BEZWŁADNOŚCIOWE: 300 KG (804
FUNTY)

Model T3 z platformą ładunkową

Maksymalny uciąg przyczepy

8
W celu zapewnienia bezpieczeństwa obwodu
elektrycznego należy sprawdzić śruby
mocujące akumulatora przed uruchomieniem
silnika.
Gdy silnik nadal pracuje nie wolno zdejmować
tych śrub.

Akumulator powinien być właściwie zainstalowany i zamocowany

9
Instrukcja dla Właściciela zawiera ważne
informacje i instrukcje z zakresu
bezpieczeństwa, z którymi należy się starannie
zapoznać przed uruchomieniem pojazdu. W
przypadku zakupu pojazdu z drugiej ręki,
należy uzyskać Instrukcję dla Właściciela od
jego poprzedniego właściciela lub
skontaktować się z lokalnym dilerem TGB w
celu uzyskania pomocy.

Przed uruchomieniem pojazdu należy zapoznać się z Instrukcją dla Właściciela
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10
UWAGA
Moc urządzenia dodatkowego nie może
przekraczać 120W i musi być typu 12V.
Korzystanie z urządzenia dodatkowego o mocy
przekraczającej 120W i innego typu 12V może
spowodować uszkodzenie układu
elektrycznego pojazdu terenowego i samego
urządzenia dodatkowego.

Moc elektrycznych urządzeń dodatkowych nie może przekraczać 12 W oraz muszą
być one typu 12V.
11

UWAGA
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE: 30kg (66 funtów)

Maksymalne obciążenie przedniej osi nie powinno przekraczać 30 kg (66 funtów).
12
UWAGA
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE: 50kg (110 funtów)

Maksymalne obciążenie tylnej osi nie powinno przekraczać 50 kg (110 funtów).
UWAGA

13

Niewłaściwe ciśnienie w oponach lub przeciążenie
może spowodować utratę kontroli co może skutkować
poważnym obrażeniem lub śmiercią.
Należy ZAWSZE utrzymywać właściwe ciśnienie w
oponach, zgodnie z tym co podano poniżej.
NIGDY nie należy przekraczać ładowności pojazdu
wynoszącej 230 kg (508 funtów), w tym masa
operatora, ładunku, wyposażenia dodatkowego oraz
drążka przyczepy.
CIŚNIENIE W CHŁODNEJ OPONIE
PRZÓD 7 psi (0,492 kgf/cm2)
TYŁ 7 psi (0,492 kgf/cm2)
ROZMIAR OPONY:
(PRZÓD) AT 25X8-12 / AT 26X8-14 / 26X9.00R14

Rozmiar i ciśnienie w oponach
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(TYŁ) AT 25X10-12 / AT 26X10-14 / 26X11.00R14

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA
POJAZD TERENOWY ATV NIE JEST ZABAWKĄ I JEGO FUNKCJONOWANIE MOŻE
STANOWIĆ ZAGROŻENIE
Pojazd terenowy ATV obsługuje się w inny sposób niż pozostałe pojazdy, w tym motocykle i
samochody osobowe. W tym przypadku może szybko dojść do kolizji lub wywrócenia, nawet w
trakcie wykonywania rutynowych manewrów takich jak skręty, jazda po wzniesieniach czy
pokonywanie przeszkód, jeśli nie przestrzega się odpowiednich środków ostrożności.
Może dojść do poważnego obrażenia lub śmierci, gdy nie przestrzega się poniższych instrukcji:






Należy starannie zapoznać się z niniejszą Instrukcją oraz wszystkimi etykietami oraz przestrzegać
wszystkich procedur działania w nich opisanych.
Nigdy nie wolno obsługiwać pojazdu terenowego ATV bez ukończenia odpowiedniego szkolenia
lub uzyskania instrukcji. NALEŻY UKOŃCZYĆ KURS SZKOLENIOWY. Osoby początkujące
powinny przejść szkolenie prowadzone przez certyfikowanego instruktora. Prosimy o kontakt z
autoryzowanym dilerem pojazdów terenowych ATV, aby poznać dalsze szczegóły dotyczące
kursów szkoleniowych prowadzonych w pobliżu Państwa. 
Zawsze należy przestrzegać rekomendacji dotyczących wieku:
Dzieci w wieku poniżej 16 lat nigdy nie powinny obsługiwać pojazdu terenowego ATV o
pojemności silnika większej niż 90 cm3.























Nigdy nie wolno zezwalać dziecku w wieku poniżej 16 roku życia na obsługiwanie pojazdu
terenowego ATV bez nadzoru osoby dorosłej. Nigdy nie wolno pozwalać dziecku na dalsze
obsługiwanie pojazdu terenowego ATV dziecko, jeśli nie ma ono odpowiednich umiejętności, a by
obsługiwać go w bezpieczny sposób.
Należy unikać jeżdżenia pojazdem terenowym ATV po chodnikach, drogach dojazdowych,
miejscach parkingowych i ulicach.
Nigdy nie wolno jeździć pojazdem terenowym ATV po drogach publicznych, drogach lub
autostradach, nawet tych zabrudzonych i pokrytych żużlem.
Nigdy nie wolno jeździć pojazdem terenowym ATV bez odpowiednio dopasowanego
homologowanego kasku motocyklowego. Należy także stosować środki ochrony oczu (okulary
ochronne lub osłona na twarz), rękawice, buty, bluzy lub kurtki z długim rękawem oraz długie
spodnie.
Nigdy nie wolno spożywać alkoholu lub narkotyków/leków przed lub w trakcie prowadzenia
pojazdu terenowego ATV.
Nigdy nie wolno jeździć z prędkością zbyt szybka w stosunku do umiejętności lub warunków
jazdy. Zawsze należy jeździć z prędkością dostosowaną do terenu, widoczności, warunków
eksploatacji oraz własnego doświadczenia. 
Nigdy nie wolno podejmować prób jazdy na nie wszystkich kołach, skakania lub innych wyczynów.
Zawsze należy za każdym razem dokonać kontroli pojazdu terenowego pod kątem
bezpieczeństwa użytkowania. Zawsze należy przestrzegać procedur kontroli i utrzymania ruchu
oraz harmonogramów opisanych w tej Instrukcji.
W trakcie jazdy pojazdem terenowym ATV zawsze należy trzymać obie ręce na kierownicy, a
obie stopy na oparciu dla nóg. 
Jeżdżąc po nieznanym terenie należy robić to z niską prędkością oraz podjąć dodatkowe środki
ostrożności. Podczas jazdy pojazdem terenowym ATV zawsze należy zachować czujność, jeśli
chodzi o zmienne warunki terenowe. 
Nigdy nie wolno jeździć po zbyt nierównym, śliskim lub luźnym terenie aż nie nauczą się Państwo
i nie przećwiczą w praktyce umiejętności niezbędnych do zachowania kontroli nad pojazdem
terenowym ATV na takim terenie. Zawsze należy zachowywać szczególną ostrożność jeżdżąc po
takich rodzajach terenu. 
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Zawsze należy przestrzegać odpowiednich procedur podczas pokonywania zakrętów opisanych
w niniejszej Instrukcji. Należy ćwiczyć skręty podczas jazdy z niską prędkością przed podjęciem
próby wykonania manewru skrętu przy wyższej prędkości. Nigdy nie należy wykonywać manewru skrętu
podczas jazdy z nadmierną prędkością.





Nigdy nie należy prowadzić pojazdu terenowego ATV na wzniesieniach zbyt stromych w
stosunku do możliwości tego pojazdu lub Państwa możliwości. Przed jazdą po dużych
wzniesieniach należy ćwiczyć jazdę po małych wzniesieniach.

















Zawsze należy przestrzegać odpowiednich procedur dotyczących pokonywania wzniesień
opisanych w niniejszej Instrukcji. Należy starannie sprawdzić teren przed podjazdem na
wzniesienie. Nigdy nie wolno wykonywać manewru podjazdu na wzniesienie na nadmiernie
śliskich lub luźnych powierzchniach. Nigdy nie wolno otwierać przypustnicy w sposób zbyt
raptowny. Nigdy nie wolno wjeżdżać na szczy wzniesienia z wysoką prędkością. 
Zawsze należy przestrzegać właściwych procedur dotyczących zjeżdżania ze wzniesienia lub
hamowania podczas jazdy po wzniesieniach jakie opisano w niniejszej Instrukcji. Przed zjazdem
ze wzniesienia należy starannie sprawdzić teren. Należy przenieść ciężar do tyłu. Nigdy nie
wolno zjeżdżać ze wzniesienia z wysoką prędkością. Należy unikać zjeżdżania ze wzniesienia
pod kątem, który mógłby spowodować gwałtowne przechylenie pojazdu na jedną stronę. Jeśli to
możliwe należy zjeżdżać prosto ze wzniesienia. 
Zawsze należy przestrzegać właściwych procedur dotyczących przejeżdżania po zboczu
wzniesienia jakie opisano w niniejszej Instrukcji. Należy unikać nadmiernie śliskich lub luźnych
powierzchniach. Należy przenieść swój ciężar na stronę podjazdu pojazdem terenowym ATV.
Nigdy nie wolno podejmować prób wykonywania skrętów pojazdem terenowym ATV wokół
wzniesienia aż do momentu opanowania techniki wykonywania skrętów opisanej w niniejszej
Instrukcji na poziomie podłoża. Jeśli to możliwe należy unikać jazdy po stromych zboczach
wzniesień. 
Zawsze należy przestrzegać właściwych procedur, jeśli podczas podjazdu na wzniesienie pojazd
utknie lub stoczy się do tyłu. Aby uniknąć traty sterowności, należy wykorzystać odpowiedni
zakres przełożenia oraz utrzymać stałą prędkość podczas podjazdu na wzniesienie. Jeśli dojdzie
do utraty sterowności lub staczania się pojazdu do tyłu należy przestrzegać specjalnej procedury
hamowania opisanej w niniejszej Instrukcji. Zsiądź po stronie podjazdu lub po boku podczas
wjazdu prosto pod górę. Obróć pojazd terenowy ATV wokół i wsiądź przestrzegając przy tym
procedury opisanej w niniejszej Instrukcji.
Przed jazdą po nowym terenie zawsze należy sprawdzić go pod kątem przeszkód.
Nigdy nie należy podejmować prób przejeżdżania po dużych przeszkodach, takich jak duże
kamienie/skały lub opadnięte drzewa. Zawsze należy przestrzegać odpowiednich procedur
podczas jazdy po przeszkodach, które opisano w niniejszej Instrukcji.
Zawsze należy zachować ostrożność podczas jazdy po gwałtownych spadkach lub wpadnięcia
w poślizg ćwicząc te manewry podczas jazdy z niską prędkością i na płaskim, gładkim terenie.
Należy jeździć wolno po ekstremalnie śliskich powierzchniach, takich jak lód, aby obniżyć
prawdopodobieństwo dojścia do niekontrolowanego gwałtownego spadku dostać do budynku
poprzez otwory takie jak okna i drzwi.
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PUNKT PRZYŁOŻENIA PODNOŚNIKA

Front-przód
Rear-tył
Floor jack-Podnośnik samochodowy

NOTA:







Podczas podnoszenia pojazdu należy przestrzegać następujących zasad co ma na celu
obniżenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka śmierci lub poważnego obrażenia.
Należy podnieść
pojazd za pomocą podnośnika samochodowego takiego jak przedstawiono to
na ilustracji.
Jeśli pojazd jest wspierany jedynie poprzez podnośnik samochodowy nie wolno wkładać pod
niego żadnej części ciała ani wchodzić pod niego. 



Zawsze korzystając z podnośnika samochodowego zarówno podnośnik, jak i samochód powinny
stać na stałym, płaskim, poziomym podłożu. 




Nie wolno uruchamiać silnika, gdy pojazd jest wsparty na podnośniku samochodowym.




Należy zatrzymać pojazd na wypoziomowanym stałym podłożu, mocno zaciągnąć hamulec
postojowy i przestawić dźwignię zmiany biegów do P.




Nie wolno podnosić pojazdu, gdy znajduje się w nim jakakolwiek osoba.



Podczas podnoszenia pojazdu, nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów na lub pod
podnośnikiem samochodowym.
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PUNKT SMAROWANIA

Wahacz A, lewy/prawy:
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KONTROLE PRZED URUCHOMIENIEM
Za każdym razem, gdy chce się skorzystać z pojazdu należy poddać go kontroli pod kątem
bezpieczeństwa działania. Zawsze należy przestrzegać procedur dotyczących prowadzenia
kontroli i działań z zakresu utrzymania ruchu, a także harmonogramów odpisanych w
Instrukcji dla Właściciela.

UWAGA!
Nieprzeprowadzanie kontroli lub działań z zakresu utrzymania ruchu pojazdu we właściwy sposób,
zwiększa prawdopodobieństwo wypadku lub uszkodzenia wyposażenia. W przypadku wykrycia
problemu nie wolno uruchamiać pojazdu. Jeśli przeprowadzenie procedur wskazanych w niniejszej
Instrukcji nie skutkuje rozwiązaniem problemu, pojazd powinien zostać poddany kontroli
przeprowadzonej przez dilera TGB.

Przed użyciem pojazdu, należy przeprowadzić następujące kontrole:
POZYCJA

PROCEDURA


Paliwo

W razie potrzeby, sprawdź czy poziom paliwa w zbiorniku paliwowym jest

zgodny z zaleceniami.


Sprawdź przewód paliwowy pod katem wycieku. W razie potrzeby dokonaj

naprawy.


Olej silnikowy

Sprawdź poziom oleju silnikowego i w razie potrzeby dolej olej do określonego

poziomu.


Sprawdź pojazd terenowy ATV pod kątem wycieku oleju. W razie potrzeby

dokonaj naprawy.
Sprawdź pojazd terenowy ATV pod kątem wycieku oleju. W razie potrzeby
dokonaj naprawy.

Olej do przedniego mechanizmu
różnicowego



Olej do tylnego mechanizmu
różnicowego



Sprawdź pojazd terenowy ATV pod kątem wycieku oleju. W razie potrzeby
dokonaj naprawy.


Płyn chłodniczy

Sprawdź poziom płynu chłodniczego w zbiorniku i w razie potrzeby dolej płyn

chłodniczy do określonego poziomu.


Sprawdź układ chłodzenia pod kątem wycieku. W razie potrzeby dokonaj

naprawy.


Sprawdź poprawność działania. Jeśli działa w sposób miękki lub gąbczasty

należy skontaktować się z dilerem TGB w celu odpowietrzenia układu
hydraulicznego.


Sprawdź płytki cierne hamulca pod zużycia i wymień je w razie potrzeby.



Sprawdź poziom płynu hamulcowego w zbiorniku w razie potrzeby dolej go do

Przedni hamulec

określonego poziomu.


Sprawdź układ hydrauliczny pod kątem wycieku. W razie potrzeby dokonaj

naprawy.
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Tylny hamulec



Sprawdź działanie i w razie potrzeby dokonaj naprawy.



W razie potrzeby nasmaruj kable.



Sprawdź czy dźwignia i pedał działają swobodnie, a w razie potrzeby dokonaj

regulacji.


Dźwignia przepustnicy

Kable sterownicze

Koła i opony

Sprawdź, czy działa gładko. W razie potrzeby nasmaruj kabel i obudowę

dźwigni.


Sprawdź, czy dźwignia działa swobodnie, a w razie potrzeby dokonaj regulacji.



Sprawdź, czy działa gładko. W razie potrzeby nasmaruj.



Sprawdź stan kół i jeśli są uszkodzone dokonaj ich wymiany.



Sprawdź stan opon i głębokość bieżnika opon. W razie potrzeby dokonaj

wymiany.


Sprawdź ciśnienie powietrza. W razie potrzeby dokonaj naprawy.

Pedał hamulca



Sprawdź, czy działa gładko. W razie potrzeby nasmaruj punkt obrotowy pedału.

Dźwignie hamulców



Sprawdź, czy działa gładko. W razie potrzeby nasmaruj punkt obrotowy pedału.

Elastyczne przeguby osi



Sprawdź pod kątem pęknięcia lub uszkodzenia i wymień w razie potrzeby.

Mocowanie podwozia



Sprawdź czy wszystkie nakrętki, sworznie i śruby są właściwie dociągnięte.

Wskaźniki, światła i przełączniki



Sprawdź działanie i w razie potrzeby dokonaj naprawy.
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DZIAŁANIE
Przed jazda pojazdem terenowym ATV należy starannie zapoznać się z Instrukcją Właściciela.
Jeśli nie rozumie się sposobu funkcjonowania przycisku sterowniczego lub funkcji należy
skontaktować się z dilerem.

UWAGA!
Należy starannie zapoznać się z Instrukcją Właściciela tak, aby poznać działanie wszystkich
przycisków sterowniczych co pomoże w zapobieganiu utraty kontroli, a tym samym stanowi działanie
prewencyjne, jeśli chodzi o wystąpienie wypadku lub poważnego obrażenia.

Docieranie silnika
Pierwsze 320 km (200 mil) lub 20 godzin jazdy to najważniejszy okres w cyklu życia silnika. Z tego
też powodu, należy starannie zapoznać się z poniższym materiałem. Jako że silnik jest zupełnie
nowy nie należy go nadmiernie obciążać podczas pierwszych 320 km (200 mil) lub 20 godzin.
Różne części silnika ulegają zużyciu i dotarciu w celu zapewnienia prawidłowych luzów roboczych.
W tym okresie, należy unikać przedłużonego użytkowania z pełnym wykorzystaniem
przepustnicy lub wszelkich warunków mogących doprowadzić do przegrzania silnika.
0–160 km (0–100 mil) lub 0–10 godzin
Należy unikać przedłużonego użytkowania z przepustnicą otwartą ponad 1/2. Należy regularnie
zmieniać prędkość pojazdu terenowego ATV. Nie wolno go użytkować przy jednym ustawieniu
pozycji przepustnicy.
160–320 km (100–200 mil) lub 10–20 godzin
Należy unikać przedłużonego użytkowania z przepustnicą otwartą ponad 3/4. Silnik ma mieć
zapewnione swobodne obroty, lecz nigdy nie wolno korzystać z w pełni otwartej przepustnicy.
320 km (200 mil) lub 20 godzin i więcej
Teraz można użytkować pojazd terenowy ATV w
normalny sposób.

Parkowanie
Gdy wykonuje się manewr parkowania pojazdem terenowym ATV, należy zatrzymać silnik,
aktywować hamulec, przełączyć dźwignię trybu jazdy do pozycji Parkowania, aktywować hamulec
postojowy do prawidłowej pozycji (parkowanie).

Parkowanie na zboczu
UWAGA!
Nie należy parkować na wzniesieniach i na nachylonym terenie. Parkowanie na wzniesieniu lub nachyleniu może
spowodować niekontrolowane stoczenie się pojazdu terenowego ATV, co zwiększa prawdopodobieństwo
wystąpienia wypadku. Jeśli koniecznym jest zaparkowanie na zboczu, należy umieścić pojazd ATV w kierunku
poprzecznym do nachylenia, zatrzymać silnik, zaciągnąć dźwignię hamulca postojowego do pozycji Parkowanie,
a następnie zablokować przednie i tylne koła przy użyciu kamieni lub innych przedmiotów.
Absolutnie nie wolno pakować pojazdu terenowego ATV na wzniesieniach, które są tak strome, że nie można
się na nie łatwo wspiąć.
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1. Zatrzymaj pojazd terenowy ATV aktywując hamulce.
2. Zatrzymaj silnik.
3. Zaciągnij dźwignię hamulca postojowego do pozycji Parkowanie (na prawo).
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OPIS
Model T3

1. Światła awaryjne

9. Prędkościomierz i wyświetlacz

2. Przełącznik rozrusznika

Przełącznik napędu
10. 2WD/4WD

3. Dźwignia hamulca ręcznego

11. Przepustnica

4. Przełącznik świateł długich/mijania

12. Hamulec postojowy

5. Klakson

Przełącznik tylnego
13. mechanizmu różnicowego

Przełącznik sterowania biegu
6. wstecznego

14. Przełącznik zapłonu

7. Przełącznik kierunkowskazu

15. Zbiornik paliwowy

8. Ciśnienie płynu hamulcowego

Dźwignia zakresu Lniskiego/H-wysokiego/N16. normalnego/R- do tyłu

Model L7e-B1

1. Światła awaryjne
Przełącznik napędu
2WD/4WD

2. Przełącznik rozrusznika

9.

3. Dźwignia hamulca ręcznego

10. Przepustnica

4. Przełącznik świateł długich/mijania

11. Hamulec postojowy

5. Klakson

Przełącznik tylnego
12. mechanizmu różnicowego

Przełącznik sterowania biegu
6. wstecznego

13. Przełącznik zapłonu

7. Przełącznik kierunkowskazu

14. Zbiornik paliwowy

8. Prędkościomierz i wyświetlacz

Dźwignia zakresu Lniskiego/H-wysokiego/N15. normalnego/R- do tyłu
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OPRZYRZĄDOWANIE I FUNKCJE STEROWANIA
1. FUNKCJA/UMIESZCZENIE PRZEŁĄCZNIKA ZAPŁONU
Pozycja

Funkcja

Wyjęty
kluczyk

WŁĄCZONY

Wszystkie układy elektryczne są
aktywowane

NIE

WYŁĄCZONY

Podczas parkowania

TAK

2. OZNACZENIA I FUNKCJE
Jedynie w odniesieniu dla modelu gaźnika
Pozycja

Nazwa

Funkcja

Przełącznik rozrusznika

Uruchamianie
silnika

Regulator natężenia świateł

Przełącznik świateł długich/mijania

UWAGA niebezpieczeństwo

Miga w sposób ciągły

Przełącznik kierunkowskazu
Klakson

W prawym/lewym kierunku
Wydaje dźwięk po naciśnięciu

※ Pojazd jest wyposażony w system bezpieczeństwa, stąd, aby uruchomić
silnik musi być aktywowany hamulec.
Funkcja zmiany prędkości jazdy do tyłu
1. Ustaw bieg na “R”, a następnie naciśnij I przytrzymaj przycisk do
wprowadzania zmian.
2. Po zwolnieniu przycisku do wprowadzania zmian dochodzi do
przywrócenia funkcji ogranicznika prędkości podczas jazdy do
tylu.

3. HAMULEC
3-1. DŹWIGNIA HAMULCA RĘCZNEGO
Dźwignia hamulca ręcznego jest umieszczona po lewej stronie
kierownicy. Po aktywowaniu dźwigni hamulca ręcznego,
uruchamiane są przednie i tylne hamulce.
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3-2. PEDAŁ HAMULCA
Pedał hamulca znajduje się po prawej stronie
pojazdu terenowego ATV. W celu aktywowania
tylnego hamulca, należy nacisnąć pedał
hamulca. Naciśniecie pedału hamulca aktywuje
przednie i tylne hamulce.

UWAGA!
▪ Przed każda jazdą należy sprawdzić, czy istnieje zwyczajowy opór, jeśli chodzi o działanie
hamulca przy użyciu dźwigni hamulcowej. Należy także sprawdzić czy w zbiorniku znajduje się
odpowiedni poziom płynu hamulcowego.
▪ Przed każda jazdą należy sprawdzić układ uruchamiania hamulca. Luka na końcu dźwigni
hamulcowej powinna wynosić w przybliżeniu 12 mm. W przypadku wystąpienia ewentualnych
odchyleń należy poinformować o nich lokalnego dilera.
▪ Jedynie autoryzowany diler może dokonywać napraw nieprawidłowości w działaniu hamulców
takich jak wycieki i ich słaba charakterystyka eksploatacyjna.

NOTA: Poziom płynu hamulcowego musi być powyżej oznaczenia MIN. Jeśli poziom płynu
hamulcowego wciąż obniża się, należy poprosić autoryzowanego dilera o
przeprowadzenie kontroli
Zawsze należy używać płynu hamulcowego DOT nr. 4.

Dotyczy modelu T3: jeśli poziom płynu hamulcowego jest PONIŻEJ oznaczenia MIN, zapali się
ostrzegawcza kontrolka świetlna, a wówczas należy dolać płyn hamulcowy.
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4. DŹWIGNIA ZMIANY

L： Wysoki moment obrotowy (zaawansowany
bieg)
H： Normalne użytkowanie (bieg do jazdy)
N： Parkowanie (Luz)
R： Jazda do tyłu
P： Parkowanie (w przypadku modeli z długim
nadwoziem)
Instrukcje dotyczące dźwigni zmiany:
1. Silnik uruchamia się jedynie w pozycji Luzu (N).
2. Aktywuj hamulec i wciśnij gałkę, a następnie
zmieniaj pozycje dźwigni od N do H, L lub R.
(L – jazda po nierównym podłożu)
※Zmiana z H do L oraz wybór dowolnego biegu/kierunku jazdy pojazdu muszą być
dokonywane, gdy pojazd jest całkowicie zatrzymany.
3. Aby jechać do tyłu, z aktywowanym hamulcem, należy wcisnąć gałkę i przesunąć dźwignię z
pozycji N do R.
Instrukcje dotyczące użycia dźwigni zmiany podczas parkowania:
1. Aktywuj hamulec i wciśnij gałkę, a następnie przesuń
dźwignię do pozycji “P”.
Sprawdź czy lampka kontrolna “P” na
tablicy rozdzielczej świeci się.
2. Przestaw dźwignię hamulca postojowego do pozycji
“Parking”, sprawdź, czy wykonano w całości
procedurę parkowania.

3. W pozycji P”, obroty silnika na min. są
ograniczone, otwarta przepustnica może
doprowadzić do uszkodzenia.
W celu dokonania kontroli lub regulacji obr./min, proszę zmienić pozycję dźwigni na “N”.
OSTROŻNIE!
Operowanie dźwignią zmiany, gdy pojazd jest w ruchu może stanowić zagrożenie. Jest to
absolutnie zabronione.

Zawsze należy zaczekać aż pojazd zatrzyma się całkowicie i w żadnym wypadku nie
użytkować pojazdu terenowego ATV jeżdżąc do tyłu z wysoką prędkością.
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5. WYBÓR TRYBU JAZDY
Ten pojazd terenowy ATV wyposażono w cztery rodzaje trybu jazdy działające przy
wykorzystaniu funkcji albo przedniego, albo tylnego mechanizmu różnicowego. Zależnie od
rodzaju terenu można dokonać wyboru różnych trybów jazdy. Model T3 jest wyposażony w
funkcje przedniego mechanizmu różnicowego, zaś model L7e-B1 jest wyposażony w funkcję
zarówno przedniego, jak i tylnego mechanizmu różnicowego.
5.1. Model T3:
SELEKTOR 2WD/4WD/LOCK
PRZYCISK WYBORU 2WD/4WD/LOCK ma służyć do regulacji mocy silnika, która służy do
napędu kół. Można dokonać wyboru spośród następujących trybów: 2WD, 4WD lub LOCK
zależnie od różnych warunków drogowych.
2WD: Aktywuje jedynie napęd na tylne koła. Jest głównie wykorzystywany do normalnej
jazdy.
4WD: Aktywuje napęd zarówno na przednie, jak i na tylne koła wraz z funkcją przedniego
mechanizmu różnicowego.
Przedni mechanizm różnicowy wyposażony w zespół ograniczania poślizgu, który może
aktywować różny poziom rozdziału momentu obrotowego na koła po prawej i po lewej stronie
pojazdu, dzięki czemu poruszają się one z różną prędkością. Zapewnia to znacznie większy
napęd niż w przypadku napędu na dwa koła 2WD i należy korzystać z tej opcji podczas jazdy
po mokrych i śliskich podłożach.
LOCK (BLOKADA): Należy aktywować przeniesienie momentu obrotowego zarówno na
przednie, jak i na tylne koła bez aktywowania funkcji mechanizmu różnicowego.
Napęd jest wówczas przenoszony na wszystkie cztery koła. Należy wykorzystywać tę
opcję, gdy dwa lub więcej kół wpada w poślizg.
Dokonywanie zmiany przyciskiem 2WD/4WD/LOCK
1. Należy całkowicie zatrzymać pojazd.
2. Bez systemu LOCK (BLOKADA): Przesuń
dźwignie do pożądanej pozycji.
3. Z systemem blokady LOCK:
Tryb 4WD:
Naciśnij przycisk, aby dokonać zmiany trybu z 2WD na
4WD. Gdy zmiana zostanie dokonana na tablicy
rozdzielczej zaświeci się lampka kontrolna trybu jazdy
z napędem na 4 koła 4WD.
Tryb Lock (Blokady):
Podczas

korzystania

z

tego

przycisku

zawsze

należy

przestrzegać

sekwencji

2WD→4WD→LOCK. Jeśli chce się aktywować funkcję blokady najpierw należy nacisnąć
przycisk trybu 4WD, a następnie zmienić pozycję dźwigni do “LOCK “.
Nota: Gdy aktywowany jest tryb 2WD, przycisk LOCK blokady nie działa.
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Aby zwolnić funkcję blokady, zawsze należy wykonywać to stosując sekwencję odwrotną
LOCK→4WD→ 2WD.
Zawsze należy całkowicie zatrzymać pojazd terenowy ATV przed dokonaniem zmiany pomiędzy
2WD,4WD i LOCK.
5.2. Model L7e-B1 model：
SELEKTOR 2WD/4WD/LOCK
Funkcja ta umożliwia dokonanie wyboru dwóch kierunków. Należy przestrzegać sekwencji
przyciskając przycisk do przodu

lub do tyłu.

Gdy zasilanie jest włączane, dochodzi do wyzerowania
ustawień pojazdu. Na początku jest ustawiony napęd
2WD (tryb jazdy z napędem na tylne koła). Tryb ten
można zmienić dokonując zmian według sekwencji:
2WD→RWD→4WD→ 4WD LOCK w kierunku do przodu i
do tyłu.

2WD: napęd na tylne koła
Pojazd ATV z napędem na tylne koła bez
blokady tylnego mechanizmu różnicowego.
Moment obrotowy jest dostarczany na tylne koła
z funkcją tylnego mechanizmu różnicowego.
Głównie wykorzystuje się ten tryb do normalnej
jazdy przy wykorzystaniu funkcji zarówno
przedniego, jak i tylnego mechanizmu
różnicowego.
RWD: napęd na tylne koła z funkcją blokady tylnego mechanizmu różnicowego
Pojazd ATV z napędem na tylne koła
z funkcją blokady tylnego mechanizmu
różnicowego
Moment obrotowy jest dostarczany na tylne
koła bez funkcji tylnego mechanizmu
różnicowego.
Głównie wykorzystuje sie ten tryb do normalnej
jazdy jedynie przy wykorzystaniu funkcji
przedniego mechanizmu różnicowego.
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4WD: napęd na cztery koła z funkcją blokady tylnego
mechanizmu różnicowego. Pojazd ATV z napędem
na wszystkie koła jedynie z blokadą tylnego
mechanizmu różnicowego.
Moment obrotowy jest dostarczany na przednie
i tylne koła, z funkcją przedniego mechanizmu
różnicowego, lecz bez aktywowania i tylnego
mechanizmu różnicowego.
Zapewnia to wyższy moment obrotowy niż w
przypadku napędu 2WD. Opcje tę należy
wykorzystywać podczas jazdy po mokrych i
śliskich podłożach.
4WD LOCK: napęd na wszystkie koła z funkcją blokady przedniego i tylnego mechanizmu
różnicowego.
Pojazd ATV z napędem na wszystkie koła i blokadą
zarówno przedniego, jak I tylnego mechanizmu
różnicowego, co oznacza, iż mechanizm różnicowy
nie oddziałuje na żadne z kół.
Moment obrotowy jest dostarczany na przednie i
tylne koła bez aktywowania któregokolwiek
mechanizmu różnicowego.
Opcja ta zapewnia napęd na wszystkie cztery koła.
Powinna być wykorzystywana, gdy dwa lub więcej
kol wpada w poślizg.

UWAGA!
Zawsze należy zatrzymać pojazd ATV przed dokonaniem zmiany z napędu na dwa koła na
napęd na cztery koła i odwrotnie. W pewnych okolicznościach pojazd ATV funkcjonuje odmiennie,
gdy aktywowany jest napęd na dwa i na cztery koła. Dokonanie zmiany z napędu na dwa koła na
napęd na cztery koła lub odwrotnie, gdy pojazd ATV jest w ruchu może nieoczekiwanie spowodować
jego odmienne zachowanie. Może to zdekoncentrować osobę prowadzącą pojazd co zwiększa
ryzyko utraty kontroli i dojścia do wypadku.

UWAGA!
Zawsze należy jeździć z niską prędkością, gdy pojazd ATV ma aktywowaną blokadę mechanizmu
różnicowego i zapewnić dodatkowy czas i odległość na wykonanie manewrów.
Gdy aktywowana jest blokada mechanizmu różnicowego wszystkie koła poruszają się z taką samą
prędkością, a więc wykonanie manewru skrętu pojazdem ATV wymaga większego wysiłku. Czym
większa prędkość tym wysiłek wymagany do wykonania skrętu jest większy. Jeśli nie można wykonać
odpowiednio ostrego skrętu przy danej prędkości jazdy można utracić kontrole nad pojazdem i
doprowadzić do wypadku.
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NOTY:
Jeżdżenie pojazdem przed ukończeniem aktywacji blokady mechanizmu różnicowego spowoduje
ograniczenie prędkości z jaka pojazd porusza się aż do momentu aż aktywacja ww. mechanizmu
zostanie ukończona.

UWAGA!
Naciskanie przycisku podczas jazdy pojazdem ATV może być skrajnie niebezpieczne, gdyż
zdejmowanie rak z kierownicy podczas prowadzenia pojazdu może doprowadzić do utraty kontroli
and nim. Jeśli naciska się przycisk w pojeździe ATV można wówczas uszkodzić mechanizm
zmiany biegów.
Zawsze należy całkowicie zatrzymać pojazd ATV przed dokonaniem zmiany trybu jazdy: 2WD,
RWD, 4WD oraz LOCK.

6. OPONY
Należy regularnie sprawdzać ciśnienie w oponach, aby zawsze było na poziomie wskazanym
w zalecanych charakterystykach. Zawsze należy kontrolować opony pod katem zużycia i
uszkodzeń.
Ciśnienie w oponach
Wykorzystaj przyrząd do pomiaru ciśnienia w oponach w zakresie niskiego ciśnienia w celu
sprawdzenia i dokonania regulacji, gdy opony nie są rozgrzane. Opony po obu stronach musza
mieć jednakowe ciśnienie.

UWAGA!
Jeżdżenie niniejszym pojazdem z nieprawidłowym ciśnieniem w oponach może doprowadzić
do obrażeń ciała lub śmierci w wyniku utraty kontroli nad pojazdem lub jego wywrócenia.
Utrzymywanie ciśnienia w oponach na poziomie niższym niż określony w charakterystyce może
także spowodować wypadnięcie opony z felgi w ciężkich warunkach jazdy.

Należy ustawić ciśnienie w oponach według następujących charakterystyk:
Model

EST/ETT
Przód

Zalecane wartości

7 psi (0,492kgf/㎝ 2)

7 psi (0,492kgf/㎝ 2)

Tył
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Przyrząd do pomiaru ciśnienia w oponach w zakresie niskiego ciśnienia stanowi wyposażenie
standardowe. Dokonaj dwóch pomiarów ciśnienia w oponach i wykorzystaj drugi odczyt.
Pierwszy odczyt pomiaru może być nieprawidłowy ze względu na kurz/pyl lub zabrudzenie.

Limit zużycia opony
Gdy rowki w bieżniku opony mają 3 mm (0,12 cala)
ze względu na zużycie, należy wymienić oponę.

Informacje na temat opony
Niniejszy pojazd ATV jest wyposażony w bezdętkowe opony z zaworami.

UWAGA!
Stosowanie nieodpowiednich opon w pojeździe terenowym ATV może spowodować utratę
kontroli, co zwiększa poziom ryzyka dojścia do wypadku.
O przeprowadzeniu wszechstronnych testów, do użytku w modelu pojazdu produkowanym
przez TGB dopuszczono jedynie poniżej wymienione opony.
Model

EST/ETT

Przód

Bezdętkowe

AT26*9-14、AT26*8-14、AT25*8-12

Tył

Bezdętkowe

AT26*11-14、AT26*10-14、AT25*10-12

UWAGA!
Jeśli posiada się profesjonalnej wiedzy lub umiejętności nigdy nie należy podejmować prób
wymiany opon. Zawisza to ryzyko dojścia do wypadku. Aby we właściwy sposób dokonać
wymiany opon należy skontaktować się z lokalnym dilerem.

Opony i felgi z rynku wtórnego

Opony i felgi w jakie jest wyposażony pojazd terenowy ATV zostały zaprojektowane, aby
spełniać pożądane charakterystyki eksploatacyjne oraz zapewniać najlepsze połączenie, jeśli
chodzi o prowadzenie, hamowanie i komfort jazdy. Innego rodzaju opony, felgi, rozmiary opon i
połączenia mogą być nieodpowiednie.
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7. PŁYN CHŁODZĄCY
Przed każdą jazdą należy sprawdzać poziom płynu chłodzącego. Ponadto, należy okresowo
dokonywać zmiany płynu chłodzącego jak określono to w tabeli dotyczącej prowadzenia
okresowych działań z zakresu utrzymania ruchu i smarowania.
Jak sprawdzać poziom płynu chłodzącego
1. Należy umieścić pojazd terenowy ATV na poziomej powierzchni.
NOTY: Poziom płynu chłodzącego należy sprawdzać, gdy silnik jest schłodzony, gdyż jego
poziom zmienia się w zależności od temperatury silnika.
2. Należy sprawdzać poziom płynu chłodzącego w zbiorniku płynu chłodzącego.
NOTY: Poziom płynu chłodzącego powinien mieścić się w zakresie pomiędzy oznaczeniami
poziomu minimalnego a poziomu maksymalnego.

Jeśli poziom płynu chłodzącego jest na poziomie poniżej oznaczenia poziomu minimalnego,
należy zdjąć zakrętkę pojemnika i dolać płynu chłodzącego lub wody destylowanej do jego
maksymalnego poziomu, a następnie ponownie założyć zakrętkę.

OSTROŻNIE!
Jeśli nie mają Państwo płynu chłodzącego, należy wykorzystać zamiast niego wodę destylowaną
lub miękka wodę z kranu. Nie wolno używać twardej wody, gdyż jest to szkodliwe dla silnika. Jeśli
stosuje się wodę zamiast płynu chłodzącego, należy tak szybko jak to możliwe wymienić ja na
płyn chłodzący. W innym przypadku układ chłodzenia nie będzie zabezpieczony przed
zamarzaniem i korozją. Jeśli do płynu chłodzącego dolano wody, diler TGB powinien jak
najszybciej sprawdzić czynnik przeciw zamarzaniu w płynie chłodzącym. W innym przypadku
skuteczność płynu chłodzącego ulega obniżeniu.

※Pojemność zbiornika na płyn chłodzący (do oznaczenia maksymalnego poziomu): 1,2 l
Jak wymieniać płyn chłodzący

UWAGA!
Należy odczekać aż silnik i chłodnica schłodzą sie przed zdjęciem zakrętki z chłodnicy. W
przeciwnym wypadku może dojść do oparzenia gorącym płynem i para wodną wydostającą się
pod ciśnieniem. Zawsze należy umieszczać grubą szmatkę nad zakrętką podczas jej
otwierania. Przed całkowitym zdjęciem zakrętki należy wypuścić pozostałe ciśnienie.
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1. Umieść pojazd terenowy ATV na płaskiej powierzchni.
2. Zdejmij przednią pokrywę.
3. Umieść pojemnik pod silnikiem i odkręć korek spustowy płynu chłodzącego i uszczelkę.
4. Zdejmij zakrętkę chłodnicy.
5. Zdejmij zakrętkę zbiornika.
6. Odłącz wąż od zbiornika na płyn chłodzący, a następnie spuść płyn chłodzący ze zbiornika
na płyn chłodzący.
7. Po spuszczeniu płynu chłodzącego, dokładnie przemyj układ chłodzenia czystą wodą z
kranu.
8. Załóż korek spustowy płynu chłodzącego oraz nowa uszczelkę do niego, a następnie dokręć
sworzeń.
9. Podłącz wąż od zbiornika na płyn chłodzący.
10. Wlej zalecany płyn chłodzący do zbiornika po poziomu oznaczenia jego maksymalnego
poziomu i załóż zakrętkę tego zbiornika.

OSTROŻNIE!
Zmieszaj płyn przeciwdziałający zamarzaniu jedynie z wodą destylowaną. Jednakże, jeśli woda
destylowana nie jest dostępna, do dopełnienia można użyć miękkiej wody. Nie wolno stosować
twardej wody, gdyż jest to szkodliwe dla silnika.

11. Wlej zalecany płyn chłodzący do chłodnicy do pełna.
Stosunek płynu przeciwdziałającego zamarzaniu / woda: 1:1
Zalecany płyn przeciwdziałający zamarzaniu: Wysokiej jakości glikol etylenowy przeciw
zamarzaniu zawierający inhibitory korozji do stosowania w silnikach aluminiowych.
Ilość płynu chłodzącego:
Pojemność chłodnicy (w tym wszystkie trasy): 2,2 L
Pojemność zbiornika (do oznaczenia maksymalnego poziomu): 1,2 L
12. Załóż zakrętkę chłodnicy, uruchom silnik i pozostaw do na kilka minut na biegu jałowym, a
następnie wyłącz.
13. Zdejmij zakrętkę chłodnicy, aby sprawdzić poziom płynu chłodzącego w chłodnicy. Jeśli
jest niski, dolej odpowiednia ilość płynu chłodzącego aż do górnej krawędzi chłodnicy, a
następnie ponownie załóż zakrętkę.
14. Uruchom silnik i sprawdź czy nie ma wycieku płynu chłodzącego.
15. Załóż przednią pokrywę.
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8. BLOKADA KIEROWNICY
Co do zasady blokada kierownicy powinna być
wykorzystywana w celu zabezpieczenia przed
kradzieżą. Należy przekręcić kierownicę w lewo oraz
kluczyk w dociśniętej i obróconej, jak pokazano to na
rysunku, blokadzie kierownicy.

9. PRĘDKOŚCIOMIERZ

OPIS PANELU

1. Paliwomierz

5. Tryb jazdy

2. Prędkościomierz

Wskaźnik
elektronicznego
wspomagania układu
6. kierowniczego (EPS)

3. Funkcja wyświetlacza.

Symbole LED-owego
7. wskaźnika

4. Przycisk TRYBU

8. Przycisk USTAWIANIA
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Światła do jazdy dziennej / Zielona
Światła drogowe/Niebieska

Kierunkowskaz/ Zielona
L/H

Przełożenie/ Zielona

Wskaźnik poziomu oleju
silnikowego/Czerwona

N

Luz/ Zielona

Wskaźnik naładowania
akumulatora

R

Bieg wsteczny/ Czerwona

Temperatura płynu chłodzącego
silnik/ Czerwona

P

Przełożenie do parkowania/
Zielona

Wskaźnik awarii / Żółta
1. Wskaźnik poziomu oleju silnikowego (Czerwona): jeśli ta kontrolka zaświeci się, proszę
sprawdzić poziom oleju silnikowego, lub skontaktować się z lokalnym dilerem w celu
przeprowadzenia stosownej kontroli.
2. Wskaźnik temperatury (Czerwona): jeśli ta kontrolka zaświeci się podczas pracy silnika,
oznacza to problemy z układem chłodzenia. Proszę skontaktować się z lokalnym dilerem
w celu przeprowadzenia stosownej kontroli.
3. Kontrolka ostrzegawcza poziomu naładowania akumulatora: jeśli ta kontrolka zaświeci się
podczas pracy silnika, oznacza to nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu
akumulatora. Proszę skontaktować się z lokalnym dilerem w celu przeprowadzenia
stosownej kontroli.
※Po włączeniu przełącznika zapłonu, wskaźnik poziomu oleju silnikowego/wskaźnik
temperatury/wskaźnik naładowania akumulatora odzwierciedlą wyniki przeprowadzonej
samo-diagnozy. Jeśli taki proces nie ma miejsca może to wskazywać na pewne
nieprawidłowości. Proszę skontaktować się z lokalnym dilerem w celu przeprowadzenia
stosownej kontroli.
4. Kontrolka kierunkowskazu (Zielona): po otrzymaniu sygnału o skręcie, zostanie aktywowany
migający wizualny i dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.
Ostrzeżenie o zagrożeniu: lewe/prawe światło miga i jest wydawany dźwiękowy sygnał
ostrzegawczy.
5 Kontrolka kontroli silnika (Żółta): jeśli ta kontrolka zaświeci się, proszę skontaktować się z
lokalnym dilerem w celu przeprowadzenia stosownej kontroli.

6 Migająca kontrolka braku aktywacji elektronicznego wspomagania układu kierowniczego (EPS)
- “FAIL” wskazuje na nieprawidłowości w działaniu tego systemu. Na dole ekranu ukaże się
kod defektu z “c????”. W takim przypadku proszę skontaktować się z lokalnym dilerem.

UWAGA!
Lampka kontrolna oleju silnikowego zapali się, gdy poziom oleju jest niski. Po jego dolaniu należy
dolać specjalnego oleju TGB, a wówczas ww. kontrolka zgaśnie. Nie wolno jeździć pojazdem,
gdy świeci się kontrolka oleju silnikowego, gdyż może to spowodować uszkodzenie silnika. Praca
silnika w warunkach przegrzania może spowodować jego ciężkie uszkodzenia.
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WYŚWIETLACZ FUNKCJI
RPM: Tachometr cyfrowy
1. Obr./min są wyświetlane w drugim rzędzie.
2. Tachometr cyfrowy wyświetla do 12.000 obr./min.
3. Tachometr pobiera sygnał albo z elektronicznej jednostki sterującej silnika (ECU), albo z
cewki zapłonowej.
MAKS. RPM: Tachometr – ODCZYT MAKSIMUM
1. MAKS. obr./min są wyświetlane w drugim rzędzie.
2. Wyświetla najwyższy odczyt z tachometru po ostatniej operacji WYZEROWANIA.
PRĘDKOŚĆ: Prędkościomierz
1. Prędkościomierz jest wyświetlany w pierwszym rzędzie ekranu.
2. Na wyświetlaczu pokazywane są odczyty prędkościomierza do 199 Km/h lub 124 MPH.
MAKS. PRĘDKOŚĆ: MAKS. ODCZYT NA PRĘDKOŚCIOMIERZU
1. MAKS. wartość jest wyświetlana w drugim rzędzie.
2. Wyświetla najwyższa prędkość osiągniętą po ostatniej operacji WYZEROWANIA.
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ: średnia prędkość
1. Średnia prędkość jest wyświetlana w drugim rzędzie.
2. Oblicza średnią prędkość od ostatniej operacji WYZEROWANIA.
PODRÓŻ A I PODRÓŻ B: Miernik trasy A i B
1. Za pomocą funkcji PODRÓŻ rejestruje się łączną odległość przebytą pojazdem od ostatniej
operacji WYZEROWANIA.
2. Jest ona jest wyświetlana w drugim rzędzie ekranu.
ODO: Drogomierz
1. Drogomierz ODO rejestruje łączny dystans przebyty podczas jazdy pojazdem.
2. Dane z drogomierza ODO są przechowywane w pamięci nawet po wyłączeniu zasilania.
RT: Czasomierz jazdy
1. Oblicza łączny czas działania od ostatniej operacji WYZEROWANIA.
2. Zliczanie rozpoczyna się automatycznie od momentu ruszenia pojazdem.
TT: Czasomierz łącznego czasu jazdy
1. Oblicza łączny czas działania od rozpoczęcia użytkowania pojazdu.
2. Zliczanie rozpoczyna się automatycznie od momentu ruszenia pojazdem.
3. Dane z TT są przechowywane w pamięci nawet po wyłączeniu zasilania.
LICZNIK ZUŻYCIA PALIWA
1. Posiada grafikę wskaźnika z 7 wykresami słupkowymi prezentująca stan zapasu paliwa.
2. Ostatni słupek miga wskazując niski poziom paliwa.
DTC：Kod diagnostyczny błędu
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1. Gdy ma miejsce usterka systemu elektronicznego wtrysku paliwa EFI, w drugim rzędzie
ukazuje się kod błędu “P????”.
2. Gdy ma miejsce usterka systemu elektronicznego wspomagania układu kierowniczego EPS,
w drugim rzędzie ukazuje się kod błędu “c????”.
OPRACJE WYKONYWANE ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW
PRZYCISK WYBORU TRYBU
1. Naciśnij przycisk TRYB (MODE), aby uruchomić wszystkie funkcje w sekwencji pętli
przechodząc z jednego ekranu funkcji do drugiego.
ODO → RPM → PODRÓŻ A → PODRÓŻ B → MAKS. PRĘDKOŚĆ → ŚREDNIA
PRĘDKOŚĆ → RT → TT → MAKS. RPM → CZAS → EPS →ODO
2. Naciśnij przycisk TRYB (MODE) i przytrzymaj go przez 10 sekund, aby zmienić dane na
wyświetlaczu podawane w km/h na dane podawane w milach na h.
FUNKCJA ZEROWANIA
1. Naciśnij przycisk TRYB (MODE) na pożądanym ekranie, a następnie naciśnij
jednocześnie przycisk TRYB (MODE) i przycisk USTAW (SET) i przytrzymaj je przez
6 sekund, aby wyzerować. Należy wyzerować poszczególne wartości, w tym
PODRÓŻ A, PODRÓŻ B, RT, ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ, MAKS. PRĘDKOŚĆ I MAKS.
RPM.
2. Dane z ODO, Zegara i TT nie mogą być zerowane.
FUNKCJA CZASU
1. Naciśnij przycisk TRYB (MODE) na ekranie czasu TIME, a następnie
naciśnij jednocześnie przycisk TRYB (MODE) i przycisk USTAW (SET) i
przytrzymaj je przez 6 sekund, aby ustawić czas.
2. Gdy cyfra miga, naciśnij przycisk USTAW, a następnie naciśnij przycisk TRYB i ustaw
pożądaną cyfrę, a potem przejdź do ustawiania kolejnej cyfry.
3. Po dokonaniu ustawień czasu, naciśnij jednocześnie przycisk TRYB (MODE) i przycisk
USTAW (SET), aby zapisać wartości, a potem wróć do ekranu ODO.
4. W trakcie dokonywania ustawień, jeśli cyfra nie zostanie zmieniona w trakcie 10 sekund,
ustawienie zostanie zapisane automatycznie i ponownie pojawi się ekran czasu.
5. Gdy prędkość przekracza 10km/h, ustawienia zapisują się automatycznie.
FUNCKJA EPS (Elektronicznego wspomagania układu kierowniczego)
Kontrolka elektronicznego wspomagania układu kierowniczego (EPS) zapala się po
naciśnięciu przycisku TRYB i przejściu do funkcji EPS. Zależnie od potrzeby można dokonać
wyboru czy EPS ma być aktywowany czy dezaktywowany. Gdy układ EPS i zapłon są
aktywowane kontrolka pozostaje zaświecona, a wówczas można ustawić moment obrotowy
przesyłany do układu kierowniczego na Maks. lub Min.
MIN: Niski moment obrotowy jest przesyłany do układu kierowniczego, opcja ta
wykorzystywana jest do jazdy po gładkim terenie i z dużą prędkością.
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MAKS: Wysoki moment obrotowy jest przesyłany do układu kierowniczego, opcja ta
wykorzystywana jest do jazdy terenowej i z niską prędkością.
BŁĄD: Błąd układu ESP, kontrolka miga wskazując na nieprawidłowości w funkcjonowaniu
EPS, a w dolnej linii ekranu ukazuje się kod błędu “c????”.
10. ŚWIECA ZAPŁONOWA
Kontrola świecy zapłonowej
Świeca zapłonowa stanowi ważny element silnika, który łatwo można poddać kontroli. Jako że
ciepło i osady powodują powolną erozję świecy zapłonowej należy ja wyjmować i sprawdzać
zgodnie z tabelą przeprowadzania okresowych działań z zakresu utrzymania ruchu, w tym
smarowania. Ponadto, stan świecy zapłonowej jest wskaźnikiem stanu silnika.
Wyjmowanie świecy zapłonowej
1. Zdejmij zakrętkę świecy zapłonowej.
2. Wyjmij świece zapłonowa za pomocą klucza do świec.
Sprawdzanie świecy zapłonowej
1. Sprawdź czy kolor porcelanowego izolatora umieszczonego wokół środkowej elektrody
świecy zapłonowej jest od średnio do jasno brązowego (to idealny kolor, gdy normalnie
jeździ się pojazdem terenowym ATV).
NOTY:
Jeśli świeca zapłonowa ma wyraźnie inny kolor, może to wskazywać na nieprawidłowości w
funkcjonowaniu silnika. Nie należy próbować diagnozować samodzielnie takich problemów.
W takim przypadku pojazd terenowy ATV powinien zostać sprawdzony przez dilera TGB.
2. Sprawdź świecę zapłonową pod kątem erozji elektrody oraz nadmiernego osadzania się
związków węgla lub innych osadów. W razie potrzeby należy ją wymienić.
Charakterystyka świecy zapłonowej: NGK DCPR8E (do 561cm3)/ CR7E (do 503 cm3).
3. Dokonaj pomiaru szczeliny świecy zapłonowej za pomocą miernika
systemu średnic/grubości i w razie potrzeby dokonaj regulacji
wartości szczeliny zgodnie z charakterystyką.
Szczelina świecy zapłonowej: 0,7~0,8 mm
Montaż świecy zapłonowej
1. Oczyść powierzchnie uszczelki świecy zapłonowej i jej powierzchni
współpracującej, a następnie i oczyść wszelkie twarde zapieczenia z
gwintów świecy zapłonowej.
2. Zamontuj świecę zapłonową za pomocą klucza do świec i dociągnij przy określonym
momencie dokręcania.
Moment dokręcania: 200 +/- 20 kgf/cm
NOTY:
Jeśli klucz do świec nie jest dostępny w trakcie zakładania świecy zapłonowej można
szacunkowo określić jej dociągniecie z zastosowaniem prawidłowego momentu
dokręcania szacując je jako 1/4-1/2 obrotu palcami. Jednakże, tak dokręcona świeca
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powinna zostać dociągnięta przy określonym momencie dokręcania tak szybko jak to
możliwe.
3. Załóż zakrętkę świecy zapłonowej
11. OCZYSZCZACZ POWIETRZA

1. Wyjmij siedzenie.
2. Poluzuj haki pokrywy oczyszczacza powietrza, a następnie zdejmij pokrywę.
3. Poluzuj jedną śrubę obejmy listowej elementu oczyszczacza powietrza, a następnie
wyjmij ten element oczyszczacza powietrza.
4. Oczyść ten element niepalnym rozpuszczalnikiem lub rozpuszczalnikiem o wysokim punkcie
zapłonu, a następnie wyciśnij aż będzie całkowicie suchy.
5. Wyciśnij nadmiar rozpuszczalnika z filtra gąbczastego i pozostaw do wyschnięcia.

OSTROŻNIE!
Do czyszczenia materiału gąbczastego zawsze używaj rozpuszczalnika do czyszczenia części.
Nigdy nie wolno stosować rozpuszczalników o niskim punkcie zapłonu lub benzyny
do czyszczenia materiału gąbczastego, gdyż silnik może zająć się ogniem i
wybuchnąć.

OSTROŻNIE: Nie wykręcaj materiału gąbczastego w trakcie jego wyciskania.
Do materiału gąbczastego zastosuj olej do filtrów powietrza typu Foam Air Filter Oil lub
podobnej jakości olej typu Foam Air Filter Oil.
NOTA: Materiał gąbczasty powinien zostać zwilżony, ale nie powinien ociekać.

12. OLEJ SILNIKOWY
Przed każdą jazdą należy sprawdzać poziom oleju silnikowego. Ponadto, olej i filtr olejowy
powinny być wymieniane okresowo w terminach określonych w tabeli przeprowadzania
okresowych czynności z zakresu utrzymania ruchu, w tym smarowania.
Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego
1. Umieść pojazd terenowy ATV na poziomej powierzchni.
2. Sprawdź poziom oleju silnikowego, gdy silnik jest schłodzony.
NOTY:
Jeśli silnik był uruchamiany przed sprawdzeniem poziomu oleju wówczas rozgrzej silnik
odpowiednio i odczekaj przynajmniej 10 minut aż olej osadzi się, aby dokonać dokładnego odczytu.
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3. Zdejmij zakrętkę filtra oleju silnikowego i czystą ściereczka przetrzyj bagnet olejowy

Legend:
Engine type-Typ silnika
Upper level-Poziom górny
Lower level-Dolny poziom

4. Włóż bagnet olejowy do otworu filtra i tak zamocowany wkręć do silnika, a następnie
ponownie wyjmij, aby sprawdzić poziom oleju silnikowego.
NOTY:
Poziom oleju silnikowego powinien zawierać się w zakresie końcówki bagnetu olejowego a
oznaczeniem maksymalnego poziomu.
5. Jeśli poziom oleju silnikowego nie zawiera się w zakresie końcówki bagnetu olejowego a
oznaczeniem maksymalnego poziomu, należy dolać odpowiednia ilość oleju zalecanego
typu w podniesienia jego poziomu do zalecanego poziomu
NOTY:
Należy sprawdzić czy poziom oleju silnikowego jest prawidłowy, gdyż wszelkie
nieprawidłowości w tym zakresie mogą skutkować uszkodzeniem silnika.
6. Włóż bagnet olejowy do otworu filtra, a następnie dokręć zakrętkę filtra oleju silnikowego.
7. Zamontuj pokrywę boczną.
Wymiana oleju (z wymianą lub bez wymiany filtra olejowego)
1. Umieść pojazd terenowy ATV na poziomej powierzchni i podnieś go za pomocą podnośnika
samochodowego.
2. Uruchom silnik, rozgrzej go przez kilka minut, a następnie wyłącz.
3. Umieść miskę olejową pod silnikiem, aby zebrać w niej zużyty olej.
4. Wyjmij śrubę spustową oleju silnikowego i jej uszczelkę w celu spuszczenia oleju ze skrzyni
korbowej.
NOTY: Pomiń kroki 5-7, jeśli nie dokonujesz wymiany wkładu filtra olejowego.
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5. Wyjmij lewą wewnętrzną osłonę.
6. Wyjmij wkład filtra olejowego za pomocą klucza do filtrów.
7. Nanieś cienką warstwę oleju silnikowego na uszczelkę typu O-ring nowego filtra oleju.
8. Załóż nowy filtr olejowy za pomocą klucza do filtra olejowego, a następnie dociągnij go
przy określonym momencie dokręcania kluczem dynamometrycznym. Moment
dokręcania: 180kgf/cm
9. Załóż śrubę spustową oleju silnikowego i nową uszczelkę, a następnie dokręć śrubę przy
zastosowaniu określonego momentu dokręcania. Moment dokręcania: 230kgf/cm
10. Dolej określona ilość zalecanego oleju silnikowego, a następnie załóż i dociągnij zakrętkę
filtra oleju silnikowego.
Ilość oleju: Bez wymiany filtra olejowego: 3,86 l
Przy wymianie filtra olejowego: 3,5 l
NOTY: Należy zetrzeć olej rozlany na jakichkolwiek częściach po schłodzeniu silnika i układu
wydechowego.

OSTROŻNIE!



Aby zapobiec ślizganiu się sprzęgła (jako że olej silnikowy jest także stosowany do
smarowania sprzęgła), nie wolno mieszać oleju z jakimikolwiek dodatkami chemicznymi.

  Sprawdź czy do skrzyni korbowej nie dostały się żadne obce ciała.
11. Uruchom silnik, wrzuć bieg jałowy na kilka minut i w tym czasie sprawdź czy nie ma
wycieków oleju. Jeśli olej wycieka należy natychmiast wyłączyć silnik i sprawdzić
przyczynę.
12. Wyłącz silnik, odczekaj przynajmniej dziesięć minut, a następnie sprawdź poziom
oleju i w razie potrzeby dolej oleju.

13. OLEJ PRZEDNIEGO MECHANIZMU RÓŻNICOWEGO
Przed każdą jazdą należy sprawdzać mechanizm różnicowy skrzyni biegów pod kątem
wycieku oleju. Jeśli zostanie wykryty wyciek, należy poprosić dilera TGB o przeprowadzenie
kontroli i naprawy pojazdu ATV. Ponadto, poziom oleju mechanizmu różnicowego skrzyni
biegów powinien być poddawany kontroli i olej ten winien zmieniany okresowo jak określono to
w tabeli przeprowadzania okresowych czynności z zakresu utrzymania ruchu, w tym
smarowania.
Sprawdzanie poziomu oleju mechanizmu różnicowego skrzyni biegów
1. Umieść pojazd terenowy ATV na poziomej powierzchni.
2. Spuść olej z mechanizmu różnicowego, sprawdź śrubę i jej uszczelkę, a następnie sprawdź
poziom oleju w mechanizmie różnicowym skrzyni biegów. Poziom oleju powinien być równy
z krawędzią otworu wlewu.

Śruba wlewu
Śruba kontrolna
47

3. Jeśli poziom oleju jest poniżej krawędzi otworu wlewu, należy dolać odpowiednia ilość
zalecanego typu oleju w celu podniesienia jego poziomu do prawidłowego poziomu.
4. Sprawdź uszczelkę pod kątem uszkodzenia i w razie potrzeby wymień ją.
5. Załóż śrubę wlewu oleju i jej uszczelkę, następnie dokręć śrubę przy odpowiednim
momencie dokręcania.
Moment dokręcania:
Śruba wlewu oleju mechanizmu różnicowego
skrzyni biegów: 330kgf/cm

Śruba
spustowa

Śruba kontrolna: 80 kgf/cm

Wymiana oleju mechanizmu różnicowego skrzyni
biegów
1. Umieść pojazd terenowy ATV na poziomej
powierzchni i podnieś go za pomocą
podnośnika samochodowego.

2. Umieść miskę olejowa pod silnikiem, aby zebrać w niej zużyty olej.
3. Usuń śrubę wlewu oleju mechanizmu różnicowego
skrzyni biegów, śrubę spustową oleju mechanizmu
różnicowego skrzyni biegów oraz ich uszczelki w
celu spuszczenia oleju z mechanizmu różnicowego
skrzyni biegów.
4. Załóż śrubę spustową oleju silnikowego i nową uszczelkę, a następnie dokręć śrubę
przy zastosowaniu określonego momentu dokręcania.
Moment dokręcania:
Śruba spustowa oleju mechanizmu różnicowego skrzyni biegów:330kgf/cm
5. Dolej zalecanego oleju mechanizmu różnicowego skrzyni biegów.
Ilość oleju: SAE 85W-90, 0,35l.
6. Sprawdź uszczelkę śruby wlewu oleju pod kątem uszkodzenia i w razie potrzeby wymień
ją.
7. Załóż śrubę wlewu oleju i jej uszczelkę, następnie dokręć śrubę przy odpowiednim
momencie dokręcania. Moment dokręcania: Śruba wlewu oleju mechanizmu różnicowego
skrzyni biegów:330kgf/cm
8. Sprawdź mechanizm różnicowy skrzyni biegów pod kątem wycieku oleju. Jeśli dochodzi do
wycieku oleju, należy sprawdzić przyczynę
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14. OLEJ PRZEDNIEGO MECHANIZMU RÓŻNICOWEGO / PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ (jedynie
w przypadku modelu T3)
Należy sprawdzać przekładnię główną pod kątem pod kątem wycieku oleju przed każda jazdą.
Jeśli zostanie wykryty wyciek, należy poprosić dilera TGB o przeprowadzenie kontroli i
naprawy pojazdu ATV. Ponadto, poziom oleju przekładni głównej powinien być poddawany
kontroli i olej ten winien być zmieniany okresowo jak określono to w tabeli przeprowadzania
okresowych czynności z zakresu utrzymania ruchu, w tym smarowania.
Sprawdzanie poziomu oleju przekładni
głównej
1. Umieść pojazd terenowy ATV na poziomej
powierzchni.

Wlew

2. Usuń śrubę kontroli oleju przekładni głównej i jej
uszczelkę, a następnie sprawdź poziom oleju w
przekładni głównej. Poziom oleju powinien być
równy z krawędzią otworu wlewu.
3. Jeśli poziom oleju jest poniżej krawędzi otworu wlewu, należy dolać odpowiednia ilość
zalecanego typu oleju w celu podniesienia jego poziomu do prawidłowego poziomu.
4. Sprawdź uszczelkę śruby wlewu pod kątem uszkodzenia i w razie potrzeby wymień ją.
5. Załóż śrubę wlewu oleju i jej uszczelkę, następnie dokręć śrubę przy odpowiednim momencie
dokręcania.
Moment dokręcania:
Śruba wlewu oleju przekładni głównej: 330 kgf/cm
Śruba kontrolna: 80 kgf/cm
Wymiana oleju przekładni głównej
1. Umieść pojazd terenowy ATV na poziomej
powierzchni i podnieś go za pomocą
podnośnika samochodowego.
2. Umieść miskę olejową pod przekładnią główną,
aby zebrać w niej zużyty olej.

Śruba
spustowa

3. Usuń śrubę wlewu oleju przekładni głównej,
śrubę spustową oleju przekładni głównej i jej
uszczelkę w celu spuszczenia oleju z
przekładni głównej.
4. Załóż śrubę spustową i nową uszczelkę, a następnie dokręć śrubę przy zastosowaniu
określonego momentu dokręcania.
Moment dokręcania: Śruba spustowa oleju przekładni głównej: 330kgf/cm
5. Dolej zalecanego oleju przekładni głównej do krawędzi otworu wlewu, jak pokazano to
na zdjęciu. Ilość oleju: SAE 85W-90, 0,5 l (W przypadku modelu T3:0,45l).
6. Sprawdź uszczelkę śruby wlewu oleju pod kątem uszkodzenia i w razie potrzeby wymień ją.
7. Załóż śrubę wlewu oleju i jej uszczelkę, następnie dokręć śrubę przy odpowiednim
momencie dokręcania.
Moment dokręcania:
Śruba wlewu oleju przekładni głównej: 330kgf/cm
8. Sprawdź przekładnię główną wycieku oleju. Jeśli dochodzi do wycieku oleju, należy
sprawdzić przyczynę.
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15. SIEDZENIE
Wyjmowanie siedzenia
1. Otwórz blokadę przekręcając kluczyk.
2. Wyciągnij siedzenie do góry od tyłu.
Zakładanie siedzenia
Włóż wypustkę z przodu siedzenia w uchwyty
siedzenia i wepchnij siedzenie od tyłu. Sprawdź, czy
siedzenie jest bezpiecznie zamontowane.

16. SCHOWKI
Ten pojazd terenowy ATV jest wyposażony w dwa
schowki umieszczone po prawej i lewej stronie w jego
przedniej części.
Aby uzyskać dostęp do schowka, należy przekręcić
kluczyk i po otwarciu zamka otworzyć pokrywę.
Jeśli przechowuje się dokumenty w schowkach należy
włożyć je do torebki z tworzywa sztucznego, aby nie
zawilgotniały. Podczas mycia pojazdu terenowego
ATV należy zachować ostrożność, aby woda nie
dostała się do schowków.
Śruba spustowa została zamontowana w dolnej części
przedniego schowka. Jeśli do schowka dostanie się
woda należy wyjąc śrubę spustową i spuścić wodę, a
następnie ją założyć ponownie.
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Śruba spustowa

17. BEZPIECZNIKI I AKUMULATOR
Akumulator jest umiejscowiony pod siedzeniem. Ten model jest wyposażony w akumulator
bezobsługowy. Nie ma potrzeby sprawdzania elektrolitu lub dolewania wody destylowanej.
Jednakże należy sprawdzać przewody podłączeniowe akumulatora i w razie potrzeby
dociągnąć je.

UWAGA!
Elektrolit akumulatora jest trujący i niebezpieczny, gdyż zawiera kwas siarkowy mogący
spowodować poważne oparzenia. Należy unikać jego kontaktu ze skora, oczami i
ubraniem. Pracując w pobliżu akumulatorów zawsze należy chronić narząd wzroku.
Akumulatory generują gazy wybuchowe. Nie wolno dopuszczać do ich kontaktu z iskrami,
płomieniem, papierosami lub innymi źródłami zapłonu. Podczas ładowania akumulatora lub
użytkowania go w zamkniętej przestrzeni należy ją wentylować.
PRZECHOWYWAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI

Wyjmowanie akumulatora
1. Wyjmij siedzenie.
2. Wyjmij płytkę utrzymującą akumulator poprzez
usunięcie jej śrub.
3. Najpierw rozłącz ujemny przewód akumulatora, a
następnie dodatni przewód akumulatora poprzez
usunięcie ich śrub.

4. Wyjmij akumulator z komory akumulatora.
OSTROŻNIE!
Podczas wyjmowania akumulatora, główny wyłącznik musi być wyłączony oraz należy
najpierw odłączyć ujemny przewód, a następnie dodatni przewód.

Ładowanie akumulatora
Jeśli akumulator jest rozładowany powinien być jak najszybciej doładowany u dilera TGB.
Proszę pamiętać, iż akumulator wykazuje tendencję do szybszego rozładowywania się, jeśli
jest wyposażony w dodatkowe urządzenia elektryczne.

OSTROŻNIE!
W celu doładowania akumulatora bezobsługowego wymagana jest specjalna ładowarka
akumulatorowa (stałe napięcie). Wykorzystanie do tego celu konwencjonalnej ładowarki do
akumulatorów może doprowadzić do jego uszkodzenia.

Przechowywanie akumulatora
1. Jeśli nie użytkuje się pojazdu ATV przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, należy wyjąc
akumulator, w pełni go naładować, a następnie umieścić w chłodnym, suchym miejscu.
2. Jeśli akumulator będzie przechowywany przez okres dłuższy niż dwa miesiące, należy
sprawdzać go przynajmniej raz na miesiąc i w razie potrzeby doładowywać do pełna.
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OSTROŻNIE!
Akumulator zawsze powinien być naładowany. Przechowywanie
rozładowanego akumulatora może spowodować jego trwale zniszczenie.

Instalacja akumulatora
1. Umieść akumulator w jego komorze.
2. Najpierw podłącz dodatni przewód, a następnie ujemny przewód akumulatora
zakładając ich zaciski.

OSTROŻNIE!
W trakcie instalacji akumulatora, główny wyłącznik musi być wyłączony oraz należy
najpierw podłączyć dodatni przewód, a następnie ujemny przewód.

3. Załóż płytkę przytrzymująca akumulator zakładając jej śruby.
4. Załóż siedzenie.
BEZPIECZNIKI
Są dwie skrzynki z bezpiecznikami, jedna główna skrzynka z bezpiecznikami
oraz druga skrzynka z bezpiecznikami systemu EPS W przypadku modelu z
systemem EPS, bezpiecznik MAXI jest umieszczony w skrzynce z
bezpiecznikami systemu EPS usytuowanej po prawej stronie pod siedzeniem.

W przypadku modelu nie wyposażonego w
system EPS, bezpiecznik MAXI jest umieszczony
obok przekaźnika rozrusznika.

Wymiana bezpiecznika
Główna skrzynka z bezpiecznikami oraz skrzynka z bezpiecznikami systemu EPS są
umieszczone pod siedzeniem.
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Światła drogowe
15A
Światła mijania
15A

Zapłon
10A
Źródło zasilania
10A

Pompa paliwowa
10A
System EFI
10A

Źródło zasilania
10A
Wentylator
20A

EPS

MAXI

ŁADOWARKA

40A

30A

30A

Tylne światła
10A
Bezpiecznik
przestrzeni
20A
Przekaźnik wentylatora

Przekaźnik FP

Główny przekaźnik
zasilania

ZIELONY RÓŻOWY RÓŻOWY
Jeśli bezpiecznik spali się należy wymienić go w następujący sposób.
1. Wyłącz kluczyk (“OFF”) i wyłącz wszystkie obwody elektryczne.

OSTROŻNIE!
W celu uniknięcia przypadkowego zwarcia wyłącz główny przełącznik podczas
sprawdzania i wymiany bezpiecznika.
2. Wyjmij spalony bezpiecznik i włóż nowy bezpiecznik o określonej charakterystyce natężenia
prądu.

UWAGA!
Zawsze należy stosować bezpiecznik o określonym ratingu i nigdy nie wolno stosować
substytutu właściwego bezpiecznika. Niewłaściwy bezpiecznik lub substytut bezpiecznika mogą
spowodować uszkodzenie układu elektrycznego, co może wywołać pożar.

3. Włącz (“ON”) za pomocą kluczyka i włącz obwody elektryczne, aby sprawdzić, czy
urządzenie działa.
4. Jeśli bezpiecznik ponownie natychmiast się spali, diler TGB powinien sprawdzić układ
elektryczny.
18. WYMIANA ŻARÓWKI REFLEKTORA
Jeśli żarówka reflektora spali się, należy ją wymienić w następujący sposób:

Pokrywa reflektora
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1. Zdejmij tylną pokrywę reflektora ściągając ją.
2. Zdejmij pokrywę uchwytu żarówki reflektora
ściągając ją.
3. Zdejmij uchwyt żarówki reflektora naciskając na
nią i obracając nią w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara.
4. Usuń spaloną żarówkę wyjmując ją.

Uchwyt

5. Włóż nową żarówkę reflektora do uchwytu na żarówkę wpychając ją w niego.

OSTROŻNIE!
Nie dotykaj szklanej części żarówki reflektora, aby nie uległa zabrudzeniu olejem, co ma
negatywny wpływ na przeźroczystość szklą, świetlistość żarówki oraz jej cykl życia.
Starannie oczyść żarówkę reflektora ze wszelkich zabrudzeń i śladów palców za pomocą
ściereczki nawilżonej alkoholem lub rozpuszczalnikiem.

6. Załóż uchwyt żarówki wpychając go i obracając w kierunku ruchu wskazówek zegara.
7. Załóż pokrywę uchwytu żarówki i tylną pokrywę uchwytu żarówki reflektora I sprawdź, czy
jest bezpiecznie zamontowana oraz właściwie osadzona nad uchwytem żarówki.
8. W razie potrzeby dokonaj regulacji strumienia światła reflektora.
Regulacja świateł przednich

OSTROŻNIE!
Zaleca się, aby takiej regulacji dokonał diler TGB.

Aby podnieść strumień świateł przednich obróć śrubę
do regulacji świateł przednich w kierunku ruchu
wskazówek zegara.
Aby obniżyć strumień świateł przednich obróć
śrubę do regulacji świateł przednich w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

19. WYMIANA ŻARÓWEK W ŚWIATŁACH TYLNYCH/STOPU
Jeśli wypali sie żarówka w światłach tylnych/stopu, należy ją wymienić w następujący sposób.
1. Zdejmij tylną pokrywę światła tylnego/stopu ściągając ją.

Pokrywa
Uchwyt
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2. Zdejmij uchwyt światła tylnego/stopu (wraz z żarówką) obracając go w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
3. Wyjmij spaloną żarówkę naciskając na nią i obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.
4. Włóż nową żarówkę do uchwytu na żarówkę, wepchnij ją, a następnie obracaj w
kierunku ruchu wskazówek zegara aż zatrzyma się.
5. Włóż uchwyt światła tylnego/stopu (wraz z żarówką) obracając go w kierunku ruchu
wskazówek zegara.
6. Zamontuj zespół światła tylnego/stopu montując uszczelki i nakrętki.

20. DODATKOWY WTYK TYPU JACK DC
Dodatkowy wtyk typu jack DC (prądu przemiennego)
jest umieszczony po prawej przedniej stronie pojazdu
terenowego ATV. Dodatkowy wtyk typu jack (prądu
przemiennego) może być wykorzystywany do
odpowiedniego oświetlenia roboczego, radio, etc.
Dodatkowy wtyk typu jack DC (prądu przemiennego)
powinien być wykorzystywany podczas pracy silnika i
gdy przełącznik świateł jest wyłączony (“OFF”).
Podczas korzystania z dodatkowego wtyku typu jack DC (prądu przemiennego)
Natężenie prądu elektrycznego powinno przekraczać 5A.
Ustaw przełącznik świateł na wyłączanie - “OFF”.
Wyłącz urządzenia dodatkowe.
Uruchom silnik.
Otwórz zakrętkę dodatkowego wtyku typu jack DC, a następnie włóż do wtyku typu jack
wtyczkę zasilania urządzeń dodatkowych.
5. Włącz urządzenia dodatkowe.
6. Gdy nie korzysta się z dodatkowego wtyku typu jack DC należy nałożyć na niego zakrętkę.
1.
2.
3.
4.

OSTROŻNIE!




Nie należy korzystać z urządzeń dodatkowych wymagających natężenia prądu
przekraczającego 5 A. Mogłoby to spowodować przeciążenie obwodu i spalenie
bezpiecznika.
Jeśli użytkuje się urządzenia dodatkowe, gdy silnik nie pracuje lub gdy są włączone
reflektory, akumulator ulegnie rozładowaniu i mogą wystąpić problemy z zasilaniem silnika
Nie wolno używać zapalniczki samochodowej lub innych urządzeń dodatkowych z wtyczką,
która ulega nagrzaniu, gdyż może to spowodować uszkodzenie wtyku typu jack.
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OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE JAZDY POJAZDEM TERENOWYM ATV
Niniejszy pojazd terenowy ATV jest przeznaczony do celów rekreacyjnych i użytkowych. W
niniejszym ustępie poświęconym jeżdżeniu pojazdem terenowym ATV, zawarto ogólne
instrukcje dotyczące jazdy w celach rekreacyjnych. Jednakże, umiejętności i techniki opisane w
niniejszym ustępie są odpowiednie w stosunku do wszystkich rodzajów jazdy. Jeżdżenie ATV
wymaga specjalnych umiejętności nabywanych z czasem w sposób praktyczny. Przed
podjęciem prób wykonywania trudniejszych manewrów należy przez pewien czas opanowywać
stosowanie podstawowych technik.
Proszę sprawdzić, czy zapoznali się Państwo z cala niniejszą Instrukcją dla Właściciela
i czy zrozumieli państwo działanie wszystkich przycisków sterowania i kontrolek.
Należy zwrócić szczególną uwagę na informacje z zakresu bezpieczeństwa. Należy
również zapoznać się ze wszystkimi etykietami z UWAGAMI oraz notami na Państwa
ATV.
Jedź ostrożnie
Osoby niedoświadczone powinny przejść szkolenie.

UWAGA!
Nie wolno obsługiwać niniejszego pojazdu terenowego ATV lub pozwalać komukolwiek
innemu na jego obsługiwanie, kto nie otrzymał odpowiednich instrukcji. Poziom ryzyka
dojścia do wypadku znacznie wzrasta, jeśli osoba obsługująca nie posiada nie posiada
wiedzy jak właściwie obsługiwać pojazd terenowy w różnych sytuacjach i na różnych typach
terenu.
Nie wolno jeździć niniejszym pojazdem terenowym ATV z prędkością zbyt dużą w stosunku do
własnych umiejętności lub warunków, gdyż zwiększa to prawdopodobieństwo utraty kontroli nad
pojazdem ATV i dojścia do wypadku. Zawsze należy jeździć z prędkością dostosowaną do typu
terenu, widoczności i warunków eksploatacyjnych oraz własnego doświadczenia.

Początkująca i niedoświadczona osoba obsługującą powinna ukończyć certyfikowany
kurs szkoleniowy.
Należy regularnie ćwiczyć umiejętności nabyte podczas kursu i techniki obsługi pojazdu
opisane w niniejszej Instrukcji dla Właściciela.
Jeżdżenie pojazdem terenowym ATV wymaga praktycznych umiejętności nabywanych
wraz z upływem czasu.
Nie należy podejmować prób jeżdżenia przy maksymalnych osiągach aż do momentu całkowitego
zapoznania się z technikami obsługi oraz charakterystyką eksploatacyjną pojazdu ATV. Przed
podejmowaniem prób wykonywania trudniejszych manewrów należy przez pewien okres uczyć
się podstawowych technik obsługi pojazdu. Najpierw należy zapoznać się z zasadami działania
niniejszego pojazdu ATV jeżdżąc z niską prędkością, nawet, gdy jest się osobą doświadczoną,
jeśli chodzi o obsługę pojazdów.
Pojazd nie jest zalecany dla dzieci poniżej 16 roku życia.
56

UWAGA!
Dziecko w wieku poniżej 16 lat nigdy nie powinno prowadzić pojazdu terenowego ATV
wyposażonego w silnik o pojemności wyższej niż 90 cm3. Użytkowanie go przez dzieci w wieku
niezalecanym do prowadzenia go przez producenta może prowadzić do poważnych obrażeń i
śmierci dziecka.

Strój
W celu obniżenia ryzyka odniesienia obrażeń w trakcie wypadku zawsze należy nosić
następujące elementy stroju:



Dobrze dopasowany homologowany kask motocyklowy.



Środki ochrony narządu wzroku (okulary, osłona na twarz z kasku lub inne środki
ochrony narządu wzroku typu okulary ochronne)




Buty za kolana, rękawice, bluzka z długim rękawem lub kurtka oraz spodnie z długimi
nogawkami. 

Homologowany kask oraz inne środki ochrony osobistej mogą obniżyć dotkliwość obrażeń
odniesionych w trakcie ewentualnego wypadku.

UWAGA!
Prowadzenie pojazdu bez homologowanego kasku zwiększa prawdopodobieństwo
wystąpienia ciężkiego obrażenia głowy lub śmierci w przypadku dojścia do wypadku.

Należy nosić środki ochrony narządu wzroku podczas prowadzenia pojazdu terenowego ATV w
celu obniżenia ryzyka wystąpienia poważnego wypadku lub obrażenia. Środki ochrony narządu
wzroku takie jak osłona na twarz czy okulary ochronne mogą obniżyć ryzyko dostania się ciała
obcego do oczu oraz pomagają zapobiegać utracie wzroku.
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UWAGA!
Prowadzenie pojazdu bez środków ochrony narządu wzroku może doprowadzić do wypadku
oraz zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia ciężkiego obrażenia głowy lub śmierci w
przypadku dojścia do wypadku.

Nie wolno obsługiwać pojazdu po lub w trakcie spożywania alkoholu lub zażywania
narkotyków/leków.
Alkohol lub narkotyki/leki obniżają zdolności człowieka do prowadzenia pojazdu mechanicznego.
Spożywanie alkoholu lub zażywanie narkotyków/leków może poważnie wpływać na ocenę sytuacji,
gdyż obniżają one szybkość reakcji oraz maja wpływ na równowagę i percepcję.

UWAGA!
Nigdy nie wolno spożywać alkoholu ani zażywać narkotyki/leki podczas
prowadzenia tego pojazdu terenowego ATV. Zwiększa to bowiem prawdopodobieństwo
dojścia do wypadku.
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Załadowywanie i akcesoria

UWAGA!
Niewłaściwy sposób załadowania lub ciągnięcia ładunku może zwiększyć ryzyko utraty kontroli,
przewrócenia lub wystąpienia innego rodzaju wypadku. W celu obniżenia ryzyka dojścia do
wypadku:




Nie wolno przekraczać maksymalnych limitów nośności pojazdu.



Masa ładunku powinna być utrzymywana na bagażnikach wyśrodkowanych od boku do boku i
umieszczać go jak najniżej. Ładunek musi być zabezpieczony – przewożenie swobodnego
ładunku może nieoczekiwanie zmienić sposób obsługi pojazdu.



Należy sprawdzić czy ładunek nie ma negatywnego wpływu na zachowanie kontroli nad
pojazdem lub zdolność widzenia, dokąd się jedzie.



Ładunek powinien być bezpiecznie przymocowany do przyczepy. Należy zapewnić, aby ładunek
umieszczony w przyczepie nie porusza się wokół niej. Przesuwanie się ładunku może
spowodować wypadek.



Należy obniżyć prędkość i zapewnić większą drogę hamowania. Cięższy pojazd zatrzymuje się
dłużej.



Należy unikać jazdy po wzniesieniach i nierównym terenie. Należy starannie wybrać teren.
Zachowaj szczególną ostrożność ciągnąc lub przewożąc ładunek po nachylonym terenie.



Wykonuj manewr skrętu stopniowo i jedź wolno.











Zachowaj szczególną ostrożność prowadząc pojazd z ładunkiem lub wioząc przyczepę z
ładunkiem. Należy wówczas przestrzegać niniejszych instrukcji i zasad zdrowego rozsądku
oraz prawidłowej oceny ostrożność prowadząc pojazd z ładunkiem lub wioząc przyczepę z
ładunkiem.
MAKSYMALNA NOŚNOŚĆ
Przednia oś: 30 kg (66 funtów)
Tylna oś: 50 kg (110 funtów)
Zaczep przyczepy:
L7e-B1：200 kg (440 funtów)
T3：bez użycia hamulca 230kg、hamowanie bezwladnosciowe:830kg.
T3 (z platformą ładunkową): bez użycia hamulca:230kg、hamowanie
bezwladnosciowe:300kg.
Jedź wolniej niż bez ładunku. Czym większą masę się przewozi, tym wolniej należy jechać. Dobre
praktyki wymagają jeżdżenia z niską prędkością (zmień na pierwszy bieg lub w trybie Low, jeśli jest

on dostępny w danym modelu), gdy przewozisz ciężkie ładunki lub ciągniesz przyczepę.
W trakcie jazdy
Podczas obsługiwania pojazdu zawsze trzymaj stopy na podkładkach na stopy.

UWAGA!
Zdejmując nawet jedną rękę lub nogę z kierownicy czy podkładki na stopy obniżasz
zdolność do utrzymywania kontroli nad pojazdem ATV lub może to spowodować utratę
równowagi i wypadniecie z pojazdu ATV.
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Unikaj toczenia, podskakiwania.

UWAGA!
Podejmowanie prób jazdy na nie wszystkich kołach, skakania i wykonywania innych wyczynów
zwiększa prawdopodobieństwo dojścia do wypadku, w tym wywrócenia pojazdu. Nigdy nie wolno
podejmować prób takich jak jazda na nie wszystkich kołach czy skakanie. Nie próbuj się popisywać.

Modyfikacje i urządzenia dodatkowe
Nigdy nie wolno modyfikować niniejszego pojazdu terenowego ATV poprzez niewłaściwą instalację
lub użytkowanie urządzeń dodatkowych lub wprowadzanie innych modyfikacji.

Wszystkie części i urządzenia dodatkowe dodane do niniejszego pojazdu terenowego ATV
powinny być oryginalne i pochodzić z TGB lub powinny być to komponenty równoważne
zaprojektowane w celu użytkowania w niniejszym pojeździe terenowym ATV oraz powinny być
one zainstalowane i wykorzystywane zgodnie z instrukcjami. W razie jakichkolwiek pytań,
prosimy o zasięgniecie porady u autoryzowanego dilera ATV.

UWAGA!
Eksploatacja niniejszego pojazdu terenowego ATV z niewłaściwymi modyfikacjami może
spowodować zmiany w obsłudze, co w pewnych sytuacjach może prowadzić do wystąpienia
wypadku.

Układ wydechowy

UWAGA!


Sucha trawa lub gałęzie krzewów albo inny palny materiał nagromadzony wokół silnika może
stanąć w płomieniach. Nie wolno eksploatować, pozostawiać niepracujący czy parkować
pojazdu ATV na suchej trawie lub innej suchej pokrywie podłoża. Do obszaru silnika nie może
dostawać sie sucha trawa lub gałęzie krzewów albo inny palny materiał.



Dotykanie układu wydechowego w trakcie lub po eksploatacji pojazdu terenowego może
doprowadzić do poparzenia. Nie wolno dotykać gorącego układu wydechowego. Nie wolno
parkować pojazdu terenowego ATV w miejscach, gdzie jest prawdopodobnym, że inni mogą go
dotknąć. 



Tłumik i inne części silnika stają się niezwykle gorące w trakcie ich działania i pozostają nadal gorące po
zatrzymaniu silnika. Aby obniżyć poziom ryzyka dojścia do pożaru w trakcie eksploatacji pojazdu ATV
lub po jego pozostawieniu po wyłączeniu silnika, pod pojazdem, w pobliżu tłumika lub rury wydechowej
albo w bliskiej odległości rozgrzanych do gorąca części nie może być nagromadzona sucha trawa,
gałęzie i inne palne materiały. Należy sprawdzić pojazd po jego eksploatacji w obszarach, gdzie mogą
zbierać się palne materiały. Po zakończeniu jazdy sprawdź obszary pojazdu, gdzie mogą gromadzić się
palne materiały. Nie uruchomiony lub zaparkowany pojazd nie może być pozostawiany w wysokiej suchej
trawie lub na innym suchym podłożu.
W celu zapobieżenia oparzeniom, unikaj dotykania układu wydechowego. Zaparkuj pojazd ATV
w miejscu, gdzie istnieje niskie prawdopodobieństwa dotknięcia go przez przechodniów lub
dzieci.

60

ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ DOKĄD JEDZIESZ
Niniejszy pojazd terenowy ATV został zaprojektowany do użytku TERENOWEGO.

UWAGA!
Jazda po wybrukowanych powierzchniach może mieć poważny wpływ na sposób
prowadzenia i zachowania kontroli nad pojazdem ATV i może spowodować utratę kontroli nad
jego prowadzeniem. Należy zawsze unikać jazdy po wybrukowanych nawierzchniach, w tym
chodnikach, dojazdach, miejscach parkingowych i ulicach.

Nie wolno jeździć pojazdem ATV po drogach publicznych, ulicach i autostradach. Jeżdżenie
po drogach publicznych może powodować kolizje z innymi pojazdami. W wielu
jurysdykcjach jeżdżenie pojazdem ATV po ulicach, drogach i autostradach jest niezgodne z
prawem.

UWAGA!
Nigdy nie wolno jeździć niniejszym pojazdem terenowym ATV po drogach publicznych,
ulicach czy autostradach, nawet tych zabrudzonych i pokrytych nawierzchnia szutrową.
Może to doprowadzić do kolizji z innym pojazdem.

Poznaj teren, po którym jeździsz. Jeźdź ostrożnie po nieznanych obszarach. Uważaj na dziury,
skały/kamienie czy korzenie w terenie i inne ukryte zagrożenia, które mogą spowodować
zakłócenia w funkcjonowaniu pojazdu terenowego ATV.

UWAGA!
Można stracić kontrolę nad pojazdem terenowym ATV, jeśli nie ma się wystarczająco dużo
czasu na zareagowanie na ukryte skały/kamienie, wstrząsy czy dziury. Jedź z niską prędkością i
bądź szczególnie podczas eksploatacji pojazdu w nieznanym terenie. Podczas jazdy pojazdem
ATV zawsze zwracaj uwagę na zmianę warunków terenowych.

Nie jeźdź po nierównym, śliskim lub luźnym terenie, dopóki nie nauczysz się i nie przećwiczysz w
praktyce umiejętności niezbędnych do zachowania kontroli nad pojazdem ATV na danym rodzaju
terenu. Zawsze zachowuj szczególną ostrożność jeżdżąc po takich rodzajach terenu.

UWAGA!
Niezachowanie szczególnej uwagi podczas jazdy po nadmiernie nierównym, śliskim lub luźnym
terenie może spowodować utratę przyczepności lub kontroli nad pojazdem ATV co z kolei może
skutkować wystąpieniem wypadku, w tym wywróceniem pojazdu.

Jeżdżąc po obszarze, który może być z łatwością postrzegany jako obszar pustynny, należy
zamontować na pojeździe ATV flagę z napisem Zachowaj ostrożność.
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UWAGA!
Jazda off-road po obszarach, na których nie można z łatwością dostrzec innego
pojazdu/obiektu może doprowadzić do kolizji z innym pojazdem. Aby być bardziej widocznym
należy zamontować na pojeździe ATV flagę z napisem Zachowaj ostrożność. Należy zwracać
szczególną uwagę na inne pojazdy.

Nie wolno jeździć po obszarach oznakowanych napisem “Wstęp wzbroniony”.
Bez uzyskania zezwolenia nie wolno jeździć po terenie prywatnym.
Wybierz duży, płaski obszar do jazdy terenowej, aby uczyć się prowadzenia i obsługi swojego
pojazdu ATV. Sprawdź czy na takim obszarze nie ma przeszkód i innych osób prowadzących
pojazdy mechaniczne. Przećwicz sterowanie przepustnicą, hamulcami, procedury zmiany
biegów/trybów oraz techniki wykonywania manewru skrętu przed podjęciem próby jeżdżenia po
bardziej ekstremalnym terenie. Przestaw selektor na tryb parkowania i wykonuj instrukcje w celu
uruchomienia silnika. Gdy silnik rozgrzeje się możesz zacząć jeżdżenie swoim pojazdem ATV.
Gdy silnik jest na jałowym biegu, przesuń dźwignię selektora jazdy do pozycji niskiego zakresu
przełożenia lub wysokiego zakresu przełożenia biegów. Powoli i płynnie aktywuj przepustnicę.
Jeśli przepustnica jest aktywowana zbyt gwałtownie, przednie koła mogą unieść się nad podłoże
co skutkuje utratą sterowności kierunkowej. Należy unikać jazdy z wysoką prędkością aż do
momentu, gdy zapoznacie się Państwo z zasadami działania Państwa pojazdu ATV.
W trakcie zwalniania lub zatrzymywania się, należy zwolnić przepustnicę i aktywować gładko i
jednostajnie hamulce. Niewłaściwe użycie hamulców może spowodować utratę przyczepności przez
opony oraz rosnące ryzyko dojścia do wypadku.

OSTROŻNIE!
Nie wolno zmieniać zakresu przełożenia biegów z niskiego czy wysokiego bez całkowitego
zatrzymania pojazdu. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia silnika lub układu
napędowego.

WYKONYWANIE MANEWRU SKRĘTU POJAZDEM ATV

UWAGA!
Zawsze należy przestrzegać odpowiednich procedur wykonywania skrętu jaki opisano to w
Instrukcji dla Właściciela. Należy ćwiczyć skręty podczas jazdy z niską prędkością przed
podjęciem próby wykonania manewru skrętu podczas jazdy z wyższą prędkością. Nie należy
wykonywać skrętu podczas jazdy z prędkością zbyt wysoką w stosunku do własnych możliwości
lub warunków jazdy. W przeciwnym wypadku można utracić kontrolę nad pojazdem ATV,
spowodować kolizję lub wywrócenie pojazdu.
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W celu osiągniecia maksymalnej przyczepności podczas jazdy terenowej, dwa tylne koła obracają
się z taka sama prędkością. Stąd, o ile koło wewnętrzne w stosunku do skrętu nie ślizga się lub nie
utraci nieco przyczepności, pojazd ATV nadal będzie wykonywał manewr skrętu. Należy
zastosować specjalną technikę wykonywania manewru skrętu, aby pojazd ATV szybko i łatwo
wykonywał skręty. Podstawowa zasada to nauczenie się wykonywania tego manewru najpierw
podczas jazdy z niską prędkością.
Podjeżdżając do łuku zwolnij i zacznij skręcać kierownicę w pożądanym kierunku. Po wykonaniu
tych czynności, przenieś ciężar na podkładę na stopy, zewnętrzna w stosunku do wykonywanego
skrętu (przeciwna do pożądanego kierunku) oraz przechyl górną część ciała w kierunku skrętu.
Aktywuj przepustnice, aby utrzymać jednakową prędkość podczas wykonywania manewru skrętu.
Pozwoli to kołu znajdującemu się po wewnętrznej stronie skrętu lekko ślizgać się co umożliwi
pojazdowi ATV prawidłowe wykonanie manewru skrętu.
Należy wielokrotnie przećwiczyć tę procedurę podczas jazdy z niską prędkością na dużym obszarze
do jazdy off-road, na którym nie ma przeszkód. Jeśli stosuje się nieprawidłową technikę, pojazd
ATV może nadal jechać prosto. Jeśli pojazd ATV nie skręca, należy go zatrzymać, a następnie
ponownie przećwiczyć procedurę. Jeśli podłoże, po którym się jeździ jest śliskie lub luźne, pomocne
może okazać się jeszcze większe przemieszczenie ciężaru ciała nad przednie koła poprzez
przesuniecie się do przodu na siedzeniu.
Gdy nauczą się Państwo tej techniki, powinni Państwo umieć wykonywać ją podczas jazdy z
większa prędkością lub na węższych zakrętach.
Wykonywanie nieprawidłowych procedur podczas jazdy takich jak gwałtowne zmiany pracy
przepustnicy, nadmierne hamowanie, nieprawidłowe ruchy ciała lub zbyt wysoka prędkość w
stosunku do kąta zakrętu mogą spowodować przewrócenie się pojazdu ATV. Jeżeli pojazd ATV
zaczyna wywracać się na boki podczas pokonywania zakrętu należy pochylić się bardziej do
wewnątrz. Może być także koniecznym stopniowe zwalnianie przepustnicy oraz kierowanie w
kierunku zewnętrznym zakrętu w celu uniknięcia przewrócenia pojazdu ATV.
Proszę pamiętać: należy unikać jazdy z wyższą prędkością, dopóki nie zapoznacie się Państwo z
zasadami działania pojazdu terenowego ATV.
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PODJAZD POD WZNIESIENIE

OSTROŻNIE!
Nieprawidłowy podjazd na wzniesienie może spowodować przewrócenie pojazdu lub utratę kontroli
nad pojazdem. Należy stosować prawidłowe techniki jazdy opisane w niniejszej Instrukcji dla
Właściciela.












Nigdy nie wolno wjeżdżać pojazdem ATV na wzniesienia zbyt strome, aby wjechać na nie pojazdem
ATV lub w stosunku do własnych możliwości. Pojazd ATV może się łatwiej wywrócić na
ekstremalnie stromych wzniesieniach niż na równych powierzchniach lub małych wzniesieniach.
Zawsze należy starannie sprawdzić teren zanim rozpocznie się podjazd na wzniesienie. Nigdy nie
należy podjeżdżać na wzniesienia o nadmiernie śliskiej lub luźnej nawierzchni.
Przenieś ciężar ciała do przodu.
Nigdy nie otwieraj gwałtownie przepustnicy. Pojazd ATV może wówczas przewrócić się.
Nigdy nie wjeżdżaj na wzniesienie z wysoką prędkością. Po drugiej stronie wzniesienia może
znajdować się przeszkoda, gwałtowny spadek albo inny pojazd lub osoba.
Nigdy nie podejmuj próby zawracania pojazdem ATV na wzniesieniu aż do momentu, kiedy
opanujesz technikę wykonywania manewru skrętu na równym podłożu jak opisano to w Instrukcji
dla Właściciela.
Jeśli to możliwe unikaj jazdy po skosie boku stromego wzniesienia. Jadąc po skosie boku
wzniesienia, przenieś ciężar ciała na stronę pojazdu ATV skierowaną w kierunku podjazdu na
wzniesienie. 

Nie należy podejmować próby podjazdu na wzniesienie, dopóki nie opanuje się wykonywania
podstawowych manewrów aż nie opanujesz wykonywania podstawowych manewrów na płaskim
podłożu. Zawsze sprawdzaj starannie teren przed podjęciem próby podjazdu na wzniesienie. We
wszelkich okolicznościach należy unikać nachyleń o śliskich lub luźnych nawierzchniach lub z
przeszkodami, które mogą spowodować utratę kontroli nad pojazdem.
Aby wykonać manewr podjazdu na wzniesienie potrzebna jest odpowiednia przyczepność, rozpęd
i stabilnie pracująca przepustnica. Aby uzyskać wyższy poziom przyczepności oraz kontroli podczas
podjazdu na bardziej strome i/lub nierówne wzniesienia, należy wybrać tryb jazdy “4WD” lub 4WDLOCK. Należy jechać wystarczająco szybko, aby utrzymać rozpęd, ale nie tak szybko, aby nie móc
reagować na zmiany ternu, po którym odbywa się pojazd na wzniesienie.
Ważnym jest, aby podczas podjazdu na wzniesienie przenieść ciężar własnego ciała w kierunku
przedniej części pojazdu ATV. Można to osiągnąć pochylając się do przodu, zaś na bardziej
stromych nachyleniach, stając na podkładkach na stopy i przechylając się do przodu nad kierownicą.
Gdy to tylko możliwe, należy jechać prosto pod górę wzniesienia.
Zwolnij, gdy dojedziesz do grzbietu wzgórza, jeśli nie możesz wyraźnie dojrzeć co znajduje się po
jego drugiej stronie, a może to być druga osoba, przeszkoda lub ostry spadek. Należy zachować
zdrowy rozsądek i pamiętać, iż niektóre wzgórza są zbyt strome, aby podjeżdżać pod nie i zjeżdżać
z nich.
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Jeśli podczas podjazdu na wzniesienie dojdą Państwo do wniosku, że niewłaściwie ocenili Państwo
swoje zdolności do wykonania takiego manewru, należy zawrócić pojazd ATV podczas
wykonywania manewru podjazdu i zjechać ze wzniesienia.
Jeśli pojazd ATV utknie lub zatrzyma się, a Państwo uznają, że są w stanie kontynuować podjazd,
należy ostrożnie ponownie ruszyć tak, aby nie podnieść przednich kół co mogłoby spowodować
utratę kontroli. Jeśli nie są Państwo w stanie kontynuować podjazdu na wzniesienie, należy zsiąść
z pojazdu ATV po stronie podjazdu. Fizycznie obrócić pojazd ATV, a następnie zjechać ze
wzniesienia.
Jeśli pojazd zaczyna się staczać w dół NIE WOLNO gwałtownie aktywować żadnego z hamulców.
Jeśli korzysta się z trybu jazdy 2WD należy aktywować przedni hamulec. Po całkowitym zatrzymaniu
pojazdu, należy aktywować również tylny hamulec, a następnie przestawić selektor na pozycje
Parkowanie. Jeśli wybrano tryb 4WD ze względu na fakt, iż wszystkie koła są ze sobą powiązane
poprzez układ napędowy aktywowanie dowolnego hamulca spowoduje zatrzymanie ruchu
wszystkich kół dlatego też należy unikać gwałtownego hamowania czy to przednim, czy to tylnym
hamulcem, gdyż koła po stronie podjazdu oderwą się od podłoża. Pojazd ATV może się łatwo
wywrócić do tyłu. Aktywuj stopniowo oba, przedni i tylny, hamulec. Po całkowitym zatrzymaniu
pojazdu, zmień selektor na tryb parkowania i zejdź natychmiast z pojazdu ATV po stronie podjazdu
lub na tę jego stronę, która jest po stronie wierzchołka wzniesienia. Obróć pojazd ATV i wsiądź na
niego ponownie przestrzegając przy tym procedury opisanej w Instrukcji dla Właściciela.

UWAGA!
Utknięcie, stoczenie się lub wyjście z pojazdu w nieprawidłowy sposób podczas podjazdu na
wzniesienie może spowodować wywrócenie pojazdu ATV. Jeśli nie są Państwo w stanie
zachować kontroli nad pojazdem ATV, należy natychmiast wysiąść z niego po stronie wierzchołka
wzniesienia.

ZJAZD ZE WZNIESIENIA

UWAGA!
Zjeżdżanie ze wzniesienia w nieprawidłowy sposób może spowodować wywrócenie pojazdu lub utratę
kontroli nad nim. Zawsze należy przestrzegać właściwych procedur dotyczących zjeżdżania ze
wzniesienia jakie opisano w Instrukcji dla Właściciela.








Zawsze należy starannie sprawdzić tern przed rozpoczęciem zjazdu ze wniesienia.
Nigdy nie wolno zjeżdżać pojazdem ATV ze wzniesienia zbyt stromego, aby z niego zjechać
pojazdem ATV lub w stosunku do własnych możliwości. Pojazd ATV może się łatwiej wywrócić na
ekstremalnie stromych wzniesieniach niż na równych powierzchniach lub małych wzniesieniach. 
Przenieś ciężar ciała do tyłu i w kierunku wierzchołka wzniesienia.
Nigdy nie zjeżdżaj ze wzniesienia z wysoką prędkością.
Unikaj zjeżdżania ze wzniesienia pod kątem, który mogłyby spowodować, że pojazd ATV znacznie
przechyli się na jedną stronę. Jeśli to możliwe zjeżdżaj prostu w dół.
Niewłaściwy sposób hamowania może spowodować, iż koła d strony wzniesienia oderwą się od
podłoża lub utratę przyczepności. Stopniowo aktywuj hamulce. Podczas jazdy w trybie 2WD,
aktywuj jedynie tylny hamulec. 
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Jadąc pojazdem terenowym ATV usiądź jak najbardziej z tyłu i jak najdalej po stronie pojazdu od
strony wierzchołka wzniesienia. Przesuń się do tyłu na siedzeniu I siedź z wyprostowanymi
ramionami. Hamowanie w znacznym stopniu będzie wynikało ze sprężania silnika. W celu
maksymalizacji efektu hamowania silnikiem, wybierz pozycję niskiego przełożenia i zmień na tryb
jazdy “4WD” przed rozpoczęciem zjazdu ze wzniesienia.
Jedź ostrożnie podczas zjazdu ze wniesienia o luźnej lub śliskiej nawierzchni. Takie nawierzchnie
mogą mieć negatywny wpływ na zdolności do hamowania i utrzymywania przyczepności.
Hamowanie w nieprawidłowy sposób może spowodować utratę przyczepności.
Jeśli pojazd ATV porusza się w trybie “4WD”, wszystkie koła są ze sobą połączone poprzez układ
napędowy. Oznacza to aktywowanie albo przedniego, albo tylnego hamulca spowoduje
zahamowanie wszystkich kół. Podczas zjazdu ze wzniesienia, użycie zarówno dźwigni hamulca,
jak i pedału hamulca spowoduje zahamowanie kół po stronie podnóża wzniesienia. Unikaj nagłego
hamowania zarówno przednimi, jak i tylnymi hamulcami, gdyż koła od strony wierzchołka
wzniesienia mogę oderwać się od podłoża. Należy stopniowo aktywować zarówno przednie, jak i
tylne hamulce.
Jeśli to tylko możliwe, jedź pojazdem ATV prosto w dół. Unikaj ostrych kątów, które mogłyby
spowodować wywrócenie lub stoczenie się pojazdu ATV. Starannie wybierz ścieżkę i jedź z
prędkością nie większą niż ta, która umożliwi zareagowanie na przeszkody, które mogą się na niej
pojawić.
JAZDA PO ZBOCZU

UWAGA!
Nieprawidłowa jazda po zboczu wniesienia lub zawracanie na wzniesieniu może spowodować utratę
kontroli nad pojazdem lub wywrócenie pojazdu ATV.




Zawsze przestrzegaj właściwych procedur jakie opisano w Instrukcji dla Właściciela.





Unikaj wzniesień o nadmiernie śliskiej lub luźnej nawierzchni.





Unikaj jeżdżenia wzdłuż zbocza stromego wzniesienia.





Przenieś ciężar ciała na stronę od wierzchołka wzniesienia pojazdu terenowego ATV.



Nigdy nie podejmuj próby zawracania pojazdem ATV na wzniesieniu aż do momentu, kiedy
opanujesz technikę wykonywania manewru skrętu na równym podłożu jak opisano to w Instrukcji
dla Właściciela. Zachowaj znaczną ostrożność w trakcie zawracania na jakimkolwiek wzniesieniu.
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Jazda w poprzek wzniesienia pojazdem terenowym ATV wymaga właściwego rozmieszczenia
ciężaru ciała w celu utrzymania odpowiedniej równowagi. Należy sprawdzać, czy ma się
podstawowe umiejętności na płaskim podłożu przed podjęciem próby przejechania w poprzek
pochylonej powierzchni. Należy unikać nachyleń o śliskim podłożu lub nierównego terenu, który
może zaburzać utrzymanie równowagi.
Podczas jazdy w poprzek stoku należy pochylić się w kierunku wierzchołka wzniesienia. Podczas
jazdy po luźnych nawierzchniach koniecznym może być korygowanie kierowania pojazdem poprzez
skierowanie przednich kół nieco w stronę wierzchołka wzniesienia. Podczas jazdy po stokach
należy pamiętać, aby nie wykonywać ostrych skrętów, czy to w górę czy to w kierunku podnóże
wzniesienia.
Jeśli pojazd ATV zaczyna się przechylać, należy stopniowo skierować go w kierunku podnóża jeśli
na ścieżce nie ma żadnych przeszkód.
Po odzyskaniu odpowiedniej równowagi, należy stopniowo skierować pojazd w kierunku w jakim
chce się jechać.

BRODZENIE PRZEZ PŁYTKĄ WODĘ

UWAGA!
Jeżdżenie pojazdem przez głęboką lub szybko płynącą wodę może prowadzić do utraty kontroli
nad pojazdem i wywrócenia pojazdu. W celu obniżenia ryzyka utonięcia lub odniesienia innych
obrażeń, należy zachować ostrożność podczas brodzenia po wodzie. Nigdy nie wolno jeździć
pojazdem ATV po wodzie o głębokości większej ta wskazana w Instrukcji dla Właściciela, gdyż
opony mogą zacząć się unosić co zwiększa ryzyko wywrócenia się pojazdu.

Pojazdem ATV można pokonywać wolno płynące, płytkie akweny wodne o maksymalnej głębokości
35 cm (14 cali). Przed wjechaniem do wody, należy starannie wybrać ścieżkę. Należy wjeżdżać do
wody w miejscu, gdzie nie ma gwałtownego spadku oraz unikać jazdy po skalach/kamieniach lub
innych przeszkodach, które mogą być śliskie lub w inny sposób zaburzać prowadzenie pojazdu ATV.
Prowadź pojazd wolno i ostrożnie.
Po wyjechaniu z wody należy przetestować hamulce. W razie potrzeby zahamuj kilka razy, aby
tarcie osuszyło okładziny hamulcowe. Nie kontynuuj jazdy pojazdem ATV bez sprawdzenia czy
hamulce są w pełni sprawne.

UWAGA!
Mokre hamulce mogą obniżyć zdolność do zatrzymywania pojazdu, co może spowodować
utratę kontroli.

Po jeżdżeniu pojazdem ATV po wodzie, osusz wodę, która dostała się do pojazdu wyjmując wąż
kontrolny znajdujący się w dolnej części komory filtra powietrza, usuń śrubę spustową komory
paska klinowego i zatyczkę spustową przedniego schowka co umożliwi spuszczenie ewentualnie
nagromadzonej wody.
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ZAUWAŻ!
Nieosuszona woda może spowodować uszkodzenie lub nieprawidłowości w działaniu.

JAZDA PO TRUDNYM TERENIE

UWAGA!
Nieprawidłowy sposób jazdy po przeszkodach może spowodować utratę kontroli nad pojazdem
lub kolizję. Przed wjazdem na nowy obszar należy sprawdzić go pod katem przeszkód. Nigdy nie
należy podejmować prób jazdy po dużych przeszkodach, takich jak olbrzymie skały/kamienie czy
złamane drzewa. Podczas jeżdżenia po przeszkodach, zawsze należy przestrzegać właściwych
procedur, jak opisano to w Instrukcji dla Właściciela.

Po trudnym terenie należy jeździć ostrożnie. Należy zwracać uwagę na przeszkody, które mogą
uszkodzić pojazd ATV lub doprowadzić do zaburzeń w jego funkcjonowaniu albo do wypadku. Za
każdym razem należy sprawdzić, czy stopy są mocno postawione na podkładkach na stopy. Należy
unikać skakania pojazdem ATV, gdyż może to spowodować utratę kontroli nad pojazdem ATV i jego
uszkodzenie.

ŚLIZGANIE SIĘ I WPADANIE W POŚLIZG

UWAGA!
Niewłaściwe wchodzenie w poślizg lub ślizganie się może spowodować utratę kontroli nad
pojazdem terenowym ATV. Można także nieoczekiwanie odzyskać przyczepność, co może
spowodować wywrócenie pojazdu ATV.




Należy nauczyć się utrzymania w bezpieczny sposób kontroli podczas wpadania w poślizg czy
ślizgania się ćwicząc odpowiednie manewry podczas jazdy z niską prędkością oraz na
poziomym gładkim terenie.
Na ekstremalnie śliskich nawierzchniach takich jak lód, należy jeździć wolno i zachować
znaczna ostrożność w celu obniżenia prawdopodobieństwa wpadnięcia w poślizg lub ślizgania
się przy utracie kontroli nad pojazdem.

Należy zachować ostrożność podczas jazdy po luźnych i śliskich podłożach, jako że pojazd ATV
może się ślizgać. Jeśli zdarzy się to nieoczekiwanie i nie są podejmowane działania korekcyjne,
ślizganie może doprowadzić do wypadku.
W celu obniżenia tendencji przednich kół do ślizgania sie na luźnych lub śliskich podłożach
należy przenieść ciężar ciała nad przednie koła, co często pomaga.
Jeśli tylne koła pojazdu terenowego ATV zaczynają ślizgać się na boki, zazwyczaj można
przywrócić kontrolę nad pojazdem przekręcając kierownice w kierunku ślizgania. Nie zaleca się
hamowania ani dodawania gazu aż do momentu skorygowania pozycji bocznej pojazdu.
Umiejętności zachowania kontroli nad pojazdem, który wpada w poślizg można nabyć poprzez
odpowiednie ćwiczenia i z czasem nabywania stosowanego doświadczenia. Należy starannie
wybierać teren przed podjęciem próby wykonywania takich manewrów, jako że podczas poślizgu
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zarówno możliwości utrzymania stabilizacji, jak i kontroli są obniżone. Jako że można całkowicie
stracić kontrolę nad pojazdem należy mieć na uwadze, aby zawsze unikać manewrów związanych
z poślizgiem na ekstremalnie śliskich nawierzchniach.

CO ZROBIĆ, GDY:
● Jeśli pojazd ATV nie chce wykonać manewru skrętu, gdy Państwo usiłują wykonać taki manewr:
Zatrzymaj pojazd ATV i ponownie przećwicz wykonywanie manewru skrętu. Sprawdź, czy
utrzymujesz ciężar ciała na podkładkach pod stopy po zewnętrznej stornie łuku. Przenieś ciężar
ciała nad przednie koła w celu zachowania lepszej kontroli nad pojazdem.
● Jeśli pojazd ATV zaczyna się wywracać podczas wykonywania manewru skrętu:
Pochyl się mocniej w stronę łuku zakrętu, aby przywrócić równowagę. W razie potrzeby,
stopniowo zwalniaj przepustnicę i/lub skieruj kierownicę poza luk skrętu.
● Jeśli pojazd ATV zaczyna ślizgać się na boki:
Jeśli jest przestrzeń, kieruj pojazd w kierunku poślizgu. Do momentu skorygowania poślizgu nie
zaleca się wykonywania manewru hamowania ani przyśpieszania.
● Jeśli pojazd ATV nie może wjechać na wzniesienie, które usiłujesz pokonać:
Jeśli nadal jedzie z prędkością do przodu zawróć pojazd ATV. Jeśli nie, zatrzymaj go, zejdź z
pojazdu ATV po stronie wierzchołka wzniesienia i fizycznie zawróć pojazd ATV. Jeśli pojazd
ATV zacznie się ślizgać do tyłu NIE HAMUJ TYLNYM HAMULCEM, JEŚLI POJAZD PORUSZA
SIĘ W TRYBIE 2WD. Pojazd ATV może wywrócić się całkowicie. Wysiądź z pojazdu ATV po
stronie wierzchołka wzniesienia.
● Jeśli pojazd ATV jedzie po zboczu stoku:
Sprawdź czy ciężar ciała jest przesunięty w kierunku podjazdu na wzniesienie przez pojazd ATV
w celu utrzymania odpowiedniej równowagi. Jeżeli pojazd ATV zaczyna się przewracać, kieruj go
w stronę podnóża wzniesienia w celu przywrócenia równowagi. Jeśli zauważysz, że pojazd ATV
ma zamiar się przewrócić, wysiądź po stronie podnóża stoku.
● Jeśli pojazd ATV napotka na płytką wodę:
powoli i ostrożnie przez wolno płynącą wodę, zwracając uwagę na przeszkody. Po wyjechaniu z
wody pojazd ATV musi osuszyć się z wody oraz NALEŻY SPRAWDZIĆ HAMULCE POD KATEM
ICH PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA. NIE kontynuuj jazdy pojazdem ATV do momentu
odzyskania przez hamulce pełnej zdolności do hamowania.
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KONSERWACJA OKRESOWA
POCZĄTKOWO
Kontrola lub
NR

Co nastąpi

CO

MIESIĄC

1

3

6

12

km

200

1000

2000

4000

mile

120

600

1200

2400

T

T

T

T

I

I

POZYCJA

Sprawdź pod kątem wycieku i w razie potrzeby
wymień uszczelkę.
Sprawdź luz i w razie potrzeby dociągnij
wszystkie zaciski i złącza śrub.
Sprawdź luz na zaworach i w razie potrzeby
dokonaj regulacji.

I

2

Zawory

3

Element filtra
powietrza

W razie potrzeby oczyść i wymień.

I

I

I

4

Rurka
odpowietrzająca

Oczyść

I

I

I

I

I

R

R

R

R

R

R

Sprawdź stan i oczyść, w razie potrzeby
dokonaj regulacji szczeliny iskrowej lub wymień
5

Świeca zapłonowa
Wymień
Sprawdź pojazd ATV pod kątem wycieku oleju i
w razie potrzeby usuń nieprawidłowość.

6

Olej silnikowy

7

Filtr oleju
silnikowego

8

Sitko filtra olejowego Oczyść

I

I

I

9

Olej w skrzyni
biegów

R

R

R

R

R

R

10

Wymień
Olej przedniego
mechanizmu
różnicowego skrzyni Sprawdź pojazd ATV pod kątem wycieku oleju I
biegów
w razie potrzeby usuń nieprawidłowość

Wymień

Wymień

Wymieniaj co 4 lata

11

Olej przedniego

Wymień
mechanizmu
różnicowego skrzyni
biegów

Sprawdź pojazd ATV pod kątem wycieku oleju I
w razie potrzeby usuń nieprawidłowość

R

R

Wymieniaj co 4 lata
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R

Sprawdź przewody paliwowe pod kątem
pęknięć lub innych uszkodzeń i wymień w razie
potrzeby.


12

Przewód paliwowy

13

Filtr paliwowy

I


Wymień

I

Co 2 lata

Sprawdź działanie i w razie potrzeby podejmij
działania naprawcze.


14

Przedni hamulec

Sprawdź poziom płynu hamulcowego oraz
pojazd ATV pod kątem wycieku płynu i w razie
potrzeby podejmij działania naprawcze.




I

Wymień płytki cierne

I

I

I

Zawsze, gdy zużyte do
określonej granicy

hamulca
Sprawdź działanie i w razie potrzeby podejmij
działania naprawcze.


Sprawdź czy dźwignia i pedał hamulca działają
swobodnie i w razie potrzeby dokonaj regulacji.


15

Tylny hamulec

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Sprawdź zużycie tarczy ciernej hamulca i
dokonaj jej wymiany w razie potrzeby.


16

Wąż sprzęgła
hamulcowego

Sprawdź pod kątem pęknięć i uszkodzeń oraz
wymień w razie potrzeby.




Wymień

Co 4 lata

Sprawdź pod kątem zużycia i uszkodzeń oraz
wymień w razie potrzeby.


17

Koła

I


18

Opony

I

Sprawdź głębokość bieżnika i pod kątem

uszkodzeń oraz wymień w razie potrzeby.



I

Sprawdź ciśnienie powietrza i wyrównoważenie
oraz wymień w razie potrzeby.
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I

I

I



Łożyska piast kół

Sprawdź pod kątem luzu lub uszkodzeń
i wymień w razie potrzeby.

I

I

I

I

I

L

L

T

T

I

I

Nasmaruj smarem.

L

L

Nasmaruj smarem.

L

L

I

I

I

I

I

I

19


Sprawdź pod kątem zużycia, pęknięć lub innych
uszkodzeń i wymień w razie potrzeby.

20 Pasek klinowy
Uniwersalne
przeguby wału
napędowego

21

Mocowanie
22 podwozia




Nasmaruj smarem.
Sprawdź czy wszystkie nakładki, sworznie I

śruby są właściwie dociągnięte.

T

T

Sprawdź działanie i w razie potrzeby podejmij
działania naprawcze.


Zespoły
23 amortyzatorów

24 Smarowniczka
25 Drążek kierowniczy

Sprawdź pod kątem wycieku oleju i wymień
w razie potrzeby.






Sprawdź działanie i w razie potrzeby napraw lub
wymień, jeśli jest uszkodzony.

26 Układ kierowania

I


I

Sprawdź zbieżność kół i wyreguluj w razie

potrzeby.


Sprawdź pod kątem pęknięć lub innych uszkodzeń i
wymień w razie potrzeby.

27 Mocowanie silnika



Gumowa osłonka

28

Sprawdź pod kątem pęknięć lub innych uszkodzeń i

wymień w razie potrzeby.

I

w kształcie
harmonijki do
skrzyni biegów

L: Smarowanie

C: Czyszczenie

T: Dociąganie

I: Kontrola, czyszczenie i regulacja

I

R: Wymiana

Pojazd terenowy ATV powinien być serwisowany i poddawany kontrolom przez
autoryzowanego dilera TGB. Książka serwisowa powinna być podbita pieczątką i podpisana.
Niedopełnienie powyższego skutkuje unieważnieniem gwarancji.
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Harmonogram działań z zakresu utrzymania ruchu jest określany na podstawie przebytych
kilometrów lub okresu liczonego w miesiącach miesiąca jako wartości referencyjnej, w
zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Kontrole okresowe, regulacje i smarowania utrzymują pojazd ATV na najwyższym poziomie
bezpieczeństwa i efektywności. Zachowywanie bezpieczeństwa stanowi obowiązek właściciela /
prowadzącego pojazd.

UWAGA!
Nieprowadzenie właściwych działań z zakresu utrzymania ruchu lub ich nieprawidłowe
wykonywanie może zwiększyć ryzyko dojścia do obrażeń lub śmierci w trakcie serwisowania
lub użytkowania pojazdu. Jeśli nie posiadają Państwo stosownej wiedzy na temat serwisowania
pojazdu ATV, proszę zlecić serwisowanie dilerowi TGB.

UWAGA!
Podczas konserwacji silnik powinien być wyłączony, chyba że wskazano inaczej. W
pracującym silniku znajdują sie obracające części, które mogą chwycić części ciała lub
ubranie oraz części elektryczne mogące spowodować wstrząs elektryczny lub pożar.
Silnik pracujący podczas wykonywania czynności serwisowych może spowodować
uszkodzenie narządu wzroku, oparzenie, pożar lub zatrucie tlenkiem węgla co może
skutkować śmiercią.

UWAGA!
Tarcze, zaciski, bębny oraz okładziny hamulcowe mogą stać się bardzo gorące w trakcie
użytkowania. W celu uniknięcia ewentualnych poparzeń komponenty hamulcowe powinny zostać
schłodzone przed ich dotknięciem.

Odstępy czasu podane w tabeli okresowych działań z zakresu utrzymania ruchu w normalnych
warunkach jazdy należy traktować jako ogólną wskazówkę. Jednakże, zależnie od warunków
pogodowych, rodzaju terenu, lokalizacji geograficznej oraz indywidualnego sposobu
użytkowania odstępy czasu pomiędzy okresowymi działaniami z zakresu utrzymania ruchu
mogą ulec skróceniu.

73

OSTROŻNIE!
Pewne punkty dotyczące utrzymania ruchu pojazdu wymagają częstszego serwisowania, jeśli
jeździ się po niezwykle mokrych, piaszczystych lub błotnistych obszarach lub przy w pełni otwartej
przepustnicy.
● Serwisowanie hamulca hydraulicznego
Należy dokonywać regularnych kontroli i w razie potrzeby uzupełnić płyn hamulcowy do
wymaganego poziomu.
Co dwa lata należy wymieniać komponenty wewnętrzne głównego cylindra i zacisków
hamulcowych oraz wymieniać płyn hamulcowy.
● Przewody hamulcowe należy wymieniać co cztery lata oraz w razie ich pęknięcia lub uszkodzenia.
● Usuń osady związków węgla z głowicy cylindra, tłoka i układu wydechowego, gdy moc pojazdu
jest w oczywisty sposób niższa niż normalnie.
● Wykonaj czynności konserwacyjne i kontrolne w przypadku, gdy ciągle dochodzi do
nieprawidłowego nie zapalenia silnika po bardzo szybkiej jeździe lub przegrzaniu.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE
CZYSZCZENIE
Częste, dokładne czyszczenie pojazdu ATV nie tylko poprawia jego wygląd zewnętrzny, ale
także ma pozytywny wpływ na jego ogólne osiągi i przedłuża żywotność wielu jego
komponentów.
1. Przed czyszczeniem pojazdu ATV:
a. Zablokuj koniec rury wydechowej, aby zapobiec przedostaniu się do niej wody. W tym celu
można zastosować torebkę z tworzywa sztucznego oraz silną opaskę z gumy.
b. Sprawdź czy świeca zapłonowa i wszystkie zatyczki wlewu są właściwie zamontowane.
2. Jeśli osłona silnika jest nadmiernie nasmarowana należy nałożyć na nią za pomocą pędzla
odtłuszczacz.
3. Zmyj brud i odtłuszczacz za pomocą węża ogrodowego. Do wykonania powyższego zastosuj
odpowiednie ciśnienie.

UWAGA!


Mokre hamulce mogą mieć obniżoną zdolność do hamowania, co zwiększa ryzyko dojścia
wypadku. Po myciu należy przetestować hamulce. Należy kilkukrotnie aktywować hamulce
podczas jazdy z niską prędkością, aby tarcie osuszyło ich okładziny.



Nadmierne ciśnienie wody może spowodować przeciek wody oraz uszkodzenie łożyska koła,
hamulców, uszczelnień układu napędowego oraz urządzeń elektrycznych. Wiele wysokich
rachunków za naprawy wynika z niewłaściwego zastosowania pod wysokim ciśnieniem
detergentów takich jak te dostępne w myjniach samochodowych na żetony.





4. Po zmyciu za pomocą węża największego brudu, przemyj wszystkie powierzchnie ciepłą wodą
oraz detergentem typu łagodne mydło. Aby dotrzeć do określonych miejsc praktyczna okazuje
się stara szczoteczka do zębów lub do butelek.
5. Przemyj natychmiast pojazd ATV czystą wodą oraz osusz wszystkie jego powierzchnie za
pomocą irchy, czystego ręczniczka lub miękkiej ściereczki z materiału absorpcyjnego.
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6. Wyczyść siedzenie za pomocą środka czyszczącego do tapicerki winylowej, aby jego pokrycie
było elastyczne i błyszczące.
7. Dna wszystkie lakierowane i chromowane powierzchnie można zastosować wosk do
samochodów. Należy unikać polaczenia środek czyszczący-wosk. Wiele takich preparatów
zawiera substancje ścierne, które mogą zniszczyć lakier lub wykończenie zabezpieczające. Po
zakończeniu czyszczenia, uruchom silnik i pozostaw go na biegu jałowym przez kilkanaście
minut.

PRZECHOWYWANIE
Krótkookresowe
Zawsze przechowuj pojazd ATV w chłodnym, suchym miejscu oraz w razie potrzeby,
zabezpiecz porowatą osłoną przed kurzem.

UWAGA!
Jeśli przechowuje się pojazd ATV w źle wentylowanym pomieszczeniu lub przykrywa go
brezentem, gdy jest nadal mokry, umożliwia to dostęp do niego wody i wilgoci i powoduje
rdzewienie. Aby zapobiegać korozji należy unikać przechowywania pojazdu ATV w wilgotnych
pomieszczeniach piwnicznych i obszarów, na których przechowuje się silne substancje chemiczne

Długookresowe
Przed przechowywaniem pojazdu ATV przez kilka miesięcy należy:
1. Zastosować się do instrukcji zawartych w ustępie “Czyszczenie” zawartym w niniejszym
rozdziale.
2. Przestawić dźwignię zaworu paliwowego do pozycji wyłączonej “OFF”.
3. Osuszyć komorę pływakowa gaźnika poprzez poluzowanie śruby spustowej; Zapobiegnie to
osadzaniu się osadów z paliwa. Wlej spuszczone paliwo do zbiornika paliwowego.
4. Napełnij zbiornik paliwowy i dodaj stabilizator paliwa (jeśli jest dostępny), aby zapobiec
pogorszeniu stanu paliwa.
5. Aby zabezpieczyć przed korozją cylinder, uszczelki tłoka, itd. wykonaj następujące kroki:
a. Usuń zakrętkę świecy zapłonowej i świece zapłonową.
b. Wlej do otworu świecy zapłonowej łyżeczkę od herbaty oleju silnikowego.
c. Zamontuj zakrętkę świecy zapłonowej na świecy zapłonowej, a następnie umieść świecę
zapłonową na głowicy cylindra tak, aby elektrody były uziemione.
d. Obróć silnik kilka razy za pomocą rozrusznika.
e. Usuń zakrętkę świecy zapłonowej ze świecy zapłonowej, a następnie zamontuj zakrętkę
świecy zapłonowej oraz świecę zapłonową.
6. Nasmaruj wszystkie kable sterownicze oraz punkty obrotowe wszystkich dźwigni i pedałów.
7. Sprawdź i w razie potrzeby dostosuj ciśnienie powietrza w oponach, a następnie zablokuj pojazd
ATV w taki sposób, aby wszystkie jego koła znajdowały się nad podłożem. Alternatywnie,
obracaj nieco koła co miesiąc, aby zapobiec pogorszeniu stanu opon w jednym określonym
miejscu.
8. Przykryj wylot tłumika torebką z tworzywa sztucznego, aby zapobiec przedostawaniu się do
niego wilgoci
9. Wyjmij akumulator i naładuj go do pełna. Przechowuj akumulator w chłodnym, suchym miejscu
i doładowuj go co miesiąc. Nie przechowuj akumulatora w nadmiernie chłodnym lub ciepłym
miejscu o temperaturze niższej niż 0℃ lub wyższej niż 30℃.
10. Przed przechowywaniem pojazdu ATV wykonaj jego konieczne naprawy.
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Jeśli za pomocą poniższych tabeli nie można
zidentyfikować rozwiązań należy skontaktować się
z dilerem w celu przeprowadzenia prac
serwisowych.
Silnik nie obraca się
Możliwa przyczyna

Rozwiązanie

Wyzwolenie wyłącznika instalacyjnego

Wyzeruj wyłącznik

Niskie napięcie akumulatora

Doładuj akumulator do 12,5 VDC

Luźne połączenia akumulatora

Sprawdź wszystkie polaczenia i zapłon

Luźne połączenia cewki

Sprawdź wszystkie polaczenia i zapłon

Silnik obraca się, ale nie uruchamia się
Możliwa przyczyna

Rozwiązanie

Brak paliwa

Dolej paliwa

Zatkany filtr paliwowy

Sprawdź i oczyść lub wymień

W paliwie jest woda

Spuść paliwo z układu paliwowego i napełnij go nowym
paliwem

Zużyta lub wadliwa świeca zapłonowa

Skontroluj świecę, w razie potrzeby wymień ją

Skrzynia korbowa napełniona woda lub
paliwem

Natychmiast skontaktuj się z dilerem

Zatkany filtr paliwowy

Wymień filtr

Niskie napięcie akumulatora

Doładuj akumulator do 12,5 VDC

Usterka mechaniczna

Skontaktuj się z dilerem

Silnik unieruchamia się lub słychać jego
stukot
Możliwa przyczyna

Rozwiązanie

Złej jakości lub niskooktanowe paliwo

Wymień na zalecane paliwo

Nieprawidłowa regulacja zapłonu

Skontaktuj się z dilerem

Nieprawidłowa szczelina iskrowa lub zakres Ustaw szczelinę zgodnie z charakterystyką lub wymień
temperatur zapłonu
świece zapłonowe

Strzelanie w silniku
Możliwa przyczyna
Słaba iskra ze świec zapłonowych

Rozwiązanie
Skontroluj, oczyść i/lub wymień świece zapłonowe

Nieprawidłowa szczelina iskrowa lub zakres Ustaw szczelinę zgodnie z charakterystyką lub wymień
temperatur zapłonu
świece zapłonowe
Stare lub niezalecane paliwo

Wymień na nowe paliwo
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Nieprawidłowo zainstalowane przewody
świec zapłonowych

Skontaktuj się z dilerem

Nieprawidłowa regulacja zapłonu

Skontaktuj się z dilerem

Usterka mechaniczna

Skontaktuj się z dilerem

Silnik pracuje nieprawidłowo, zatrzymuje się lub występują przerwy w zapłonie
Możliwa przyczyna słabej iskry

Rozwiązanie

Zużyte lub wadliwe świece zapłonowe

Sprawdź i oczyść i/lub wymień świece zapłonowe

Zużyte lub wadliwe przewody świec
zapłonowych

Skontaktuj się z dilerem

Nieprawidłowa szczelina iskrowa lub zakres Ustaw szczelinę zgodnie z charakterystyką lub wymień
temperatur zapłonu
świece zapłonowe
Poluzowane połączenia zapłonu

Sprawdź wszystkie polaczenia i dociągnij

Woda w paliwie

Wymień na nowe paliwo

Niskie napięcie akumulatora

Doładuj akumulator do 12,5 VDC

Skręcony lub zatkany przewód
odpowietrzający paliwo

Skontroluj i wymień

Niewłaściwe paliwo

Wymień na zalecane paliwo

Zatkany filtr paliwowy

Sprawdź i oczyść lub wymień

Nieprawidłowe funkcjonowanie ogranicznika
prędkości podczas jazdy do tyłu
Skontaktuj się z dilerem
Nieprawidłowe funkcjonowanie układu
elektronicznej kontroli stopnia otwarcia
przepustnicy

Skontaktuj się z dilerem

Inna usterka mechaniczna

Skontaktuj się z dilerem

Możliwa przyczyna ubogiej mieszanki
paliwa

Rozwiązanie

Zbyt niski poziom lub zanieczyszczone
paliwo

Dolej lub zmień paliwo, oczyść układ paliwowy

Niskooktanowe paliwo

Wymień na zalecane paliwo

Zatkany filtr paliwowy

Wymień filtr

Nieprawidłowy wtrysk

Skontaktuj się z dilerem

Możliwa przyczyna bogatej mieszanki
paliwa

Rozwiązanie

Nadużywanie dławika

Skontroluj, oczyść i/lub wymień świece zapłonowe

Paliwo ma zbyt wiele oktan

Wymień na paliwo o niższej liczbie oktan

Nieprawidłowy wtrysk

Skontaktuj się z dilerem

Silnik zatrzymuje się lub obniża się jego
moc
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Możliwa przyczyna

Rozwiązanie

Brak paliwa

Dolej paliwa

Skręcony lub zatkany przewód
odpowietrzający paliwo

Skontroluj i wymień

Woda w paliwie

Wymień na nowe paliwo

Nadużywanie dławika

Skontroluj, oczyść i/lub wymień świece zapłonowe

Zużyte lub wadliwe świece zapłonowe

Sprawdź i oczyść i/lub wymień świece zapłonowe

Zużyte lub wadliwe przewody świec
zapłonowych

Skontaktuj się z dilerem

Nieprawidłowa szczelina iskrowa lub zakres Ustaw szczelinę zgodnie z charakterystyką lub wymień
temperatur zapłonu
świece zapłonowe
Poluzowane połączenia zapłonu

Sprawdź wszystkie polaczenia i dociągnij

Niskie napięcie akumulatora

Doładuj akumulator do 12,5 VDC

Niewłaściwe paliwo

Wymień na zalecane paliwo

Zatkany filtr paliwowy

Skontroluj, oczyść lub wymień

Nieprawidłowe funkcjonowanie ogranicznika
prędkości podczas jazdy do tyłu
Skontaktuj się z dilerem
Nieprawidłowe funkcjonowanie układu
elektronicznej kontroli stopnia otwarcia
przepustnicy

Skontaktuj się z dilerem

Inna usterka mechaniczna

Skontaktuj się z dilerem

Przegrzany silnik

Oczyść ekran i rdzeń chłodnicy, jeśli jest w nią
wyposażony
Oczyść zewnętrzną powierzchnię silnika
Skontaktuj się z dilerem
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Kontrola przed
dostarczeniem do klienta

1. Serwis

Data:

Odczyt z drogomierza:

Odczyt z drogomierza:

Pieczątka dilera:

Pieczątka dilera:

2. Serwis

Data:

3. Serwis

Odczyt z drogomierza:

Odczyt z drogomierza:

Pieczątka dilera:

Pieczątka dilera:

4. Serwis

Data:

5. Serwis

Odczyt z drogomierza:

Odczyt z drogomierza:

Pieczątka dilera:

Pieczątka dilera:

6. Serwis

Data:

7. Serwis

Odczyt z drogomierza:

Odczyt z drogomierza:

Pieczątka dilera:

Pieczątka dilera:
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Data:

Data:

Data:

Data:

8 Serwis

Data:
12 Serwis

Odczyt z drogomierza:

Data:

Pieczątka dilera:
Odczyt z drogomierza:
Pieczątka dilera:

9 Serwis

Data:

Odczyt z drogomierza:
Pieczątka dilera:

13 Serwis

Data:

Odczyt z drogomierza:
10 Serwis

Pieczątka dilera:

Data:

Odczyt z drogomierza:
Pieczątka dilera:

14 Serwis

11 Serwis

Data:

Odczyt z drogomierza:

Data:

Pieczątka dilera:

Odczyt z drogomierza:
Pieczątka dilera:

15 Serwis
Odczyt z drogomierza:
Pieczątka dilera
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Data:

INFORMACJE DLA KONSUMENTA
NUMER IDENTYFIKACYJNY
Zapisz numer identyfikacyjny kluczyków, numer identyfikacyjny pojazdu oraz informacje zawarte
na etykiecie danego modelu w poniżej wskazanych miejscach co będzie pomocne przy
zamawianiu części zamiennych u dilera TGB lub dla celów referencyjnych, gdy pojazd zostanie
skradziony.
NUMER IDENTYFIKACYJNY
KLUCZYKÓW:

___________________________

NUMER IDENTYFIKACYJNY POJAZDU (RAMY):
___________________________

NUMER IDENTYFIKACYJNY
KLUCZYKÓW
Numer identyfikacyjny kluczyka jest wybity na kluczyku. Zapisz ten numer w przewidzianym do
tego celu miejscu i wykorzystaj w celach referencyjnych podczas zamawiania nowego kluczyka.

Numer indentyfikacyjny pojazdu (ramy) jest wybity na ramie
pojazdu. Numer identyfikacyjny pojazdu jest wykorzystywany do
identyfikacji danego pojazdu terenowego ATV.
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WSPARCIE DLA KONSUMENTA






W przypadku wystąpienia kontrowersji lub sporu związanego z gwarancją, TGB sugeruje
rozwiązanie takiego problemu na poziomie dilera TGB. Zalecamy omówienie tego
zagadnienia z Dystrybutorem/Kierownikiem serwisu dilera TGB.
Jeśli wymagane jest dalsze wsparcie, należy skontaktować się z Działem serwisu
dystrybutora TGB w celu rozwiązania problemu.
Jeśli dana kwestia nadal pozostaje nierozwiązana wówczas należy skontaktować się z
przedstawicielem TGB na teren Europy pisząc do nas na poniżej podany adres.

PRZEDSTAWICIEL TGB NA TEREN EUROPY

Spółka：HANS LEEB CmbH

Osoba do kontaktu: Pan Hans-Jurgen Leeb
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