
DROGI NABYWCO! 
 
Nasz pojazd ATV został wyprodukowany zgodnie z najwyższymi standardami jakości. 

Dokument gwarancyjny, którą otrzymali nasi dealerzy gwarantuje wszystkie zapisane w niej 

szczegóły. Dokonamy niezbędnych napraw oraz wymienimy zepsute części pod warunkiem, że 

będziesz stosował się do zasad prowadzenia pojazdu i procedur konserwacji oraz będziesz 

instalował tylko oryginalne części zamienne.  

 

Gwarancja nie obejmuje: 

1. Stosowania oleju silnikowego nie zgodnego ze specyfikacją. 

2. Nieprawidłowej konserwacji i serwisu. 

3. Stosowania nieoryginalnych części lub akcesoriów oraz ich modyfikacji. 

4. Prowadzenia pojazdu ATV niezgodnie z niniejszą instrukcją. 

5. Części, które ulegają zużywaniu w trakcie jazdy ATV: fotel, świeca zapłonowa, żarówki, 

przewody, filtry, akumulator, hamulce, łańcuch napędowy, opony, pasek klinowy, koło 

łańcuchowe itp. 

 

• Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące kierowania i 

podstawowych napraw oraz konserwacji. W przypadku, gdy instrukcja nie będzie 

obejmowała interesującego cię zagadnienia skontaktuj się z dealerem, aby uzyskać 

pomoc.  
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PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

TLENEK WĘGLA (CZAD)  

 Upewnij się, że miejsce, w którym pracuje pojazd jest dobrze wentylowane. Nigdy nie 
uruchamiaj silnika w zamkniętym pomieszczeniu. W przypadku, gdy konieczne jest 
uruchomienie silnika w zamkniętej przestrzeni, pamiętaj o zastosowaniu wyciągu 
wentylacyjnego.  

UWAGA! 
Gazy spalinowe zawierają toksyczny gaz, którego wdychanie może spowodować utratę 
przytomności, a nawet skutkować śmiercią. 

BENZYNA 

Benzyna jest cieczą wybuchową o niskiej temperaturze zapłonu. W miejscu, gdzie 
przechowywana jest benzyna powinno być dobrze wentylowane. W tym miejscu 
zabronione jest stosowanie otwartego ognia. Uważaj także na wszystkie potencjalne 
źródła iskier. 

UWAGA! 
Benzyna jest skrajnie łatwopalna i pewnych warunkach może dojść do jej wybuchu. 
Trzymaj ją z dala od dzieci.  

 
ZUŻYTY OLEJ SILNIKOWY 

UWAGA! 
Wydłużony kontakt z olejem silnikowym (lub olejem przeznaczonym do skrzyni 
biegów) może spowodować raka skóry, jednakże działanie rakotwórcze nie zostało 
jeszcze w pełni potwierdzone. W przypadku kontaktu skóry z olejem niezwłocznie umyj 
powierzchnię ciała mydłem i dokładnie spłucz wodą. Trzymaj olej z dala od dzieci.  

 

GORĄCE ELEMENTY 

UWAGA! 
Elementy silnika i układu wydechowego mogą być bardzo gorące po zakończonej pracy. 
Pozostają one gorące nawet po dłuższym czasie od wyłączenia silnika. W przypadku 
napraw dotyczących tych elementów odczekaj, aż ich temperatura spadnie, ubierz 
termicznie izolowane rękawice. 

 
  

2 
 



AKUMULATOR 

UWAGA! 
• Z akumulatora uwalniają się gazy, które mogą eksplodować. Zabronione jest zbliżanie 

do akumulatora źródła otwartego ognia. W przypadku ładowania akumulatora, zadbaj, 
by pomieszczenie było dobrze wentylowane.  

• W komorze akumulatora znajduje się kwas siarkowy (elektrolit), który może 
powodować silne oparzenia w kontakcie ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. 
Uważaj, aby kwas siarkowy nie dostał się do oczu lub na skórę. W przypadku, gdy kwas 
z akumulatora dostanie się na powierzchnię skóry natychmiast spłucz to miejsce dużą 
ilością wody. W przypadku, gdy kwas dostanie się do oczu natychmiast spłucz oko dużą 
ilością wody. Niezwłocznie udaj się do szpitala! Konieczna jest wizyta u lekarza – 
okulisty.  

• Jeżeli przez pomyłkę połkniesz kwas akumulatora wypij dużą ilość wody lub mleka. Weź 
szybko działający środek przeczyszczający np. olej rycynowy lub olej roślinny. 
Koniecznie udaj się do lekarza! 

• Trzymaj kwas siarkowy do akumulatora poza zasięgiem dzieci.  
 
KLOCKI HAMULCOWE/SZCZĘKI 

Nigdy nie stosuj węża z powietrzem pod ciśnieniem ani suchej szczotki do czyszczenia 
elementów układu hamulcowego. Zalecane jest stosowanie odkurzacza, aby uniknąć 
pylenia kurzu i resztek z tarcia klocków hamulcowych.  

UWAGA! 
Wdychanie pyłu pochodzącego z klocków hamulcowych może powodować raka lub 
inne schorzenia układu oddechowego. 
 

PŁYN HAMULCOWY 

UWAGA! 
Rozlanie płynu hamulcowego na pomalowane, plastikowe, gumowe elementy może 
spowodować ich uszkodzenie. W przypadku napraw dotyczących układu hamulcowego 
połóż suchy ręcznik na wyżej wymienionych elementach, aby je chronić. Trzymaj płyn 
hamulcowy poza zasięgiem dzieci. 
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NOTATKA UŻYTKOWNIKA 
IMIĘ I NAZWISKO: 

DATA ZAKUPU: 
TYP: 

NUMER POJAZDU: 
NUMER KLUCZYKA 

SPECJALNA NOTATKA: 
 

NUMER KLUCZYKA 
Numer twojego kluczyka został wygrawerowany na 
fragmencie stalowej blaszki dołączonej do kluczyków. Tak 
jak zostało to przedstawione na ilustracji obok. Zapisz ten 
numer i trzymaj w bezpiecznym miejscu. Będzie on 
konieczny w przypadku, gdy będziesz potrzebował nowego 
kluczyka. 
 

PRZEGLĄD PRZED WYRUSZENIEM W DROGĘ: 
 

Przed wyruszeniem w drogę sprawdź: 

Paliwo: Sprawdź czy masz wystarczającą ilość 
paliwa na drogę, która chcesz przebyć. 

Hamulce: Sprawdź czy hamulce działają prawidłowo. 

Opony: Sprawdź ciśnienie w oponach. 
Sprawdź czy opony nie są uszkodzone. 

Oświetlenie pojazdu: Sprawdź czy światła i sygnalizatory działają. 

Lusterka: Sprawdź czy lusterka są czyste i dobrze 
ustawione. 

Olej silnikowy: Sprawdź poziom oleju. 

 
SPIS TREŚCI:  
 

DANE TECHNICZNE………………………………………………………………….…………5 
WAŻNE NUMERY IDENTYFIKACYJNE……………………………………….…………15 
OGÓLNY RZUT POJAZDU………………………………………………………….………..17 
WSKAZÓWKI…………………………………………………………………………….……….17 
TERMINARZ KONSERWACJI ……………………………………………………………….33 
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA……………….…………….…………38 
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DANE TECHNICZNE 

POZYCJA 400 C.C 

W
ag

a 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  W

ym
ia

ry
 

Całkowita długość 2155 mm 
Układ zawieszenia 

Przód 

Podwójne 
wahacze 
poprzeczne 
rozwidlone 

Całkowita szerokość 1190 mm Tył Wahacz 
pojedynczy 

Całkowita wysokość 1205 mm 
Dane techniczne ogumienia 

Przód 25x8-12 
Rozstaw osi 1300 mm Tył 25x10-12 

Bieżnik koła 
Przód 930 mm   

Tył 940 mm 
Układ hamulcowy 

Przód Tarcza  
Ø 200mm 

Masa własna 
pojazdu 

Przód 162 kg Tył Tarcza  
Ø 220mm 

Tył 168 kg 
Osiągi Prędkość 

maksymalna >92 km/h 
Całkowita 330 kg 

Liczba pasażerów/masa 2 / 150 kg 

Układ przenoszenia napędu 

Układ 
przenoszący 

Wał 
napędowy 

Masa 
całkowita 
pojazdu 

Przód 205 kg Dźwignia 
zmiany biegów L, H, N, R 

Tył 300 kg Zmiana 
biegów 

Dźwignia 
ręczna 

Całkowita 505 kg Typ sprzęgła Mokre 
wielopłytowe 

Si
ln

ik
 

Typ SOHC Skrzynia 
biegów 

bezstopniowa 

odśrodkowa 
Rodzaj paliwa Benzyna Prędkościomierz 0 ~ 300 km/h 

Cykl spalinowy/ 
Chłodzenie 

4-suw/ 
chłodzony 

wodą 
Klakson 93 ~ 112 dB/A 

Cy
lin

de
r 

Średnica  86 mm System smarowania Wymuszony pompą 
Skok  69,4 mm System smarowania silnika SAE 10W40 SG/CC 

Liczba/ułożenie Pojedynczy 
Objętość oleju silnikowego 3,5 L 

Smarowanie  Mechanizm 
różnicowy 

Specyfikacja SAE 90# 
Objętość 350 cm3 

Objętość skokowa 403.1 cm3 

Stężenie spalin 

Cząstki stałe - 
Stopień sprężania 9,2 : 1 Tlenek węgla  <7,0g/km 

Moc maksymalna 14,9 kW/ 
6500 rpm Węglowodory <1,5g/km 

Maksymalny moment 
obrotowy 

25,5 Nm / 
4000 rpm Tlenki azotu <0,4g/km 

Zapłon C.D.I. Objętość baku paliwa 18±0,3 L 

Rozruch Elektryczny/ 
rozrusznik Świeca zapłonowa NGK CR7E 

Filtr powietrza gąbczasty Akumulator 12V 18 Ah 

LA
M

PY
 ŚWIATŁA PRZEDNIE 

(mijania/drogowe) 
12V 55WX2 

55WX2 
ŚWIATŁA HAMOWANIA 
 12V 21WX1 

TYLNE LAMPY 12V 5WX1 KIERUNKOWSKAZY 12V 10WX4 
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DANE TECHNICZNE 
POZYCJA 400 C.C (IRS) 

W
ag

a 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  W

ym
ia

ry
 

Całkowita długość 2155 mm 

Układ zawieszenia 

Przód 

Podwójne 
wahacze 
poprzeczne 
rozwidlone 

Całkowita szerokość 1235 mm Tył 

Podwójne 
wahacze 
poprzeczne 
rozwidlone 

Całkowita wysokość 1235 mm 
Dane techniczne ogumienia 

Przód 25x8-12 
Rozstaw osi 1280 mm Tył 25x10-12 

Bieżnik koła 
Przód 990 mm   

Tył 960 mm 
Układ hamulcowy 

Przód Tarcza  
Ø 200 mm x2 

Masa własna 
pojazdu 

Przód 180 kg Tył Tarcza  
Ø 180 mm 

Tył 184 kg 
Osiągi Prędkość 

maksymalna >92 km/h 
Całkowita 364 kg 

Liczba pasażerów/masa 2 / 150 kg 

Układ przenoszenia napędu 

Układ 
przenoszący 

Wał 
napędowy 

Masa 
całkowita 
pojazdu 

Przód 220 kg Dźwignia 
zmiany biegów L, H, N, R 

Tył 319 kg Zmiana 
biegów 

Dźwignia 
ręczna 

Całkowita 539 kg Typ sprzęgła Mokre 
wielopłytowe 

Si
ln

ik
 

Typ SOHC Skrzynia 
biegów 

bezstopniowa 

odśrodkowa 
Rodzaj paliwa Benzyna Prędkościomierz 0 ~ 300 km/h 

Cykl spalinowy/ 
Chłodzenie 

4-suw/ 
chłodzony 

wodą 
Klakson 93 ~ 112 dB/A 

Cy
lin

de
r 

Średnica  86 mm System smarowania Wymuszony pompą 
Skok  69,4 mm System smarowania silnika SAE 10W40 SG/CC 

Liczba/ułożenie Pojedynczy 
Objętość oleju silnikowego 3,5 L 

Smarowanie  Mechanizm 
różnicowy 

Specyfikacja SAE 90# 
Objętość 450 cm3 

Objętość skokowa 403.1 cm3 

Stężenie spalin 

Cząstki stałe - 
Stopień sprężania 9,2 : 1 Tlenek węgla  <7,0g/km 

Moc maksymalna 14,9 kW/ 
6500 rpm Węglowodory <1,5g/km 

Maksymalny moment 
obrotowy 

25,5 Nm / 
4000 rpm Tlenki azotu <0,4g/km 

Zapłon C.D.I. Objętość baku paliwa 18±0,3 L 

Rozruch Elektryczny/ 
rozrusznik Świeca zapłonowa NGK CR7E 

Filtr powietrza gąbczasty Akumulator 12V 18 Ah 

LA
M

PY
 ŚWIATŁA PRZEDNIE 

(mijania/drogowe) 
12V 55WX2 

55WX2 
ŚWIATŁA HAMOWANIA 
 12V 21WX1 

TYLNE LAMPY 12V 5WX1 KIERUNKOWSKAZY 12V 10WX4 
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DANE TECHNICZNE 
POZYCJA FBF 460 C.C 

W
ag

a 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  W

ym
ia

ry
 

Całkowita długość 2155 mm 
Układ zawieszenia 

Przód 

Podwójne 
wahacze 
poprzeczne 
rozwidlone 

Całkowita szerokość 1235 mm Tył Wahacz 
pojedynczy 

Całkowita wysokość 1235 mm 
Dane techniczne ogumienia 

Przód AT 25x8-12 
Rozstaw osi 1280 mm Tył AT 25x10-12 

Bieżnik koła 
Przód 990 mm   

Tył 960 mm 
Układ hamulcowy 

Przód Tarcza  
Ø 200mm x2 

Masa własna 
pojazdu 

Przód 199 kg Tył Tarcza  
Ø 220mm 

Tył 166 kg 
Osiągi Prędkość 

maksymalna >92 km/h 
Całkowita 365 kg 

Liczba pasażerów/masa 2 / 150 kg 

Układ przenoszenia napędu 

Układ 
przenoszący 

Wał 
napędowy 

Masa 
całkowita 
pojazdu 

Przód 257 kg Dźwignia 
zmiany biegów L, H, N, R 

Tył 358 kg Zmiana 
biegów 

Dźwignia 
ręczna 

Całkowita 615 kg Typ sprzęgła Mokre 
wielopłytowe 

Si
ln

ik
 

Typ SOHC Skrzynia 
biegów 

bezstopniowa 

odśrodkowa 
Rodzaj paliwa Benzyna Prędkościomierz 0 ~ 300 km/h 

Cykl spalinowy/ 
Chłodzenie 

4-suw/ 
chłodzony 

wodą 
Klakson 93 ~ 112 dB/A 

Cy
lin

de
r 

Średnica  92 mm System smarowania Wymuszony pompą 
Skok  69,4 mm System smarowania silnika SAE 10W40 SG/CC 

Liczba/ułożenie Pojedynczy 
Objętość oleju silnikowego 3,86 L 

Smarowanie  Mechanizm 
różnicowy 

Specyfikacja SAE 90# 
Objętość 350 cm3 

Objętość skokowa 461,3 cm3 

Stężenie spalin 

Cząstki stałe - 
Stopień sprężania 10,1 : 1 Tlenek węgla  <7,0g/km 

Moc maksymalna 14,7 kW/ 
6000 rpm Węglowodory <1,5g/km 

Maksymalny moment 
obrotowy 

27,5 Nm / 
3500 rpm Tlenki azotu <0,4g/km 

Zapłon C.D.I. Objętość baku paliwa 18±0,3 L 

Rozruch Elektryczny/ 
rozrusznik Świeca zapłonowa NGK CR7E 

Filtr powietrza gąbczasty Akumulator 12V 18 Ah 

LA
M

PY
 ŚWIATŁA PRZEDNIE 

(mijania/drogowe) 
12V 55WX2 

55WX2 
ŚWIATŁA HAMOWANIA 
 12V 21WX1 

TYLNE LAMPY 12V 5WX1 KIERUNKOWSKAZY 12V 10WX4 
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DANE TECHNICZNE  
POZYCJA FBF-D (IRS) 460 C.C  

W
ag

a 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  W

ym
ia

ry
 

Całkowita długość 2155 mm 

Układ zawieszenia 

Przód 

Podwójne 
wahacze 
poprzeczne 
rozwidlone 

Całkowita szerokość 1235 mm Tył 

Podwójne 
wahacze 
poprzeczne 
rozwidlone 

Całkowita wysokość 1235 mm 
Dane techniczne ogumienia 

Przód AT 25x8-12 
Rozstaw osi 1280 mm Tył AT 25x10-12 

Bieżnik koła 
Przód 990 mm   

Tył 960 mm 
Układ hamulcowy 

Przód Tarcza  
Ø 200mm x2 

Masa własna 
pojazdu 

Przód 206 kg Tył Tarcza 
 Ø 180mm 

Tył 181 kg 
Osiągi Prędkość 

maksymalna >92 km/h 
Całkowita 387 kg 

Liczba pasażerów/masa 2 / 150 kg 

Układ przenoszenia napędu 

Układ 
przenoszący 

Wał 
napędowy 

Masa 
całkowita 
pojazdu 

Przód 265 kg Dźwignia 
zmiany biegów L, H, N, R 

Tył 372 kg Zmiana 
biegów 

Dźwignia 
ręczna 

Całkowita 637 kg Typ sprzęgła Mokre 
wielopłytowe 

Si
ln

ik
 

Typ SOHC Skrzynia 
biegów 

bezstopniowa 

odśrodkowa 
Rodzaj paliwa Benzyna Prędkościomierz 0 ~ 300 km/h 

Cykl spalinowy/ 
Chłodzenie 

4-suw/ 
chłodzony 

wodą 
Klakson 93 ~ 112 dB/A 

Cy
lin

de
r 

Średnica  92 mm System smarowania Wymuszony pompą 
Skok  69,4 mm System smarowania silnika SAE 10W40 SG/CC 

Liczba/ułożenie Pojedynczy 
Objętość oleju silnikowego 3,86 L 

Smarowanie  Mechanizm 
różnicowy 

Specyfikacja SAE 90# 
Objętość 450 cm3 

Objętość skokowa 461,3 cm3 

Stężenie spalin 

Cząstki stałe - 
Stopień sprężania 10,1 : 1 Tlenek węgla  <7,0g/km 

Moc maksymalna 14,7 kW/ 
6000 rpm Węglowodory <1,5g/km 

Maksymalny moment 
obrotowy 

27,5 Nm / 
3500 rpm Tlenki azotu <0,4g/km 

Zapłon C.D.I. Objętość baku paliwa 18±0,3 L 

Rozruch Elektryczny/ 
rozrusznik Świeca zapłonowa NGK CR7E 

Filtr powietrza gąbczasty Akumulator 12V 18 Ah 

LA
M

PY
 ŚWIATŁA PRZEDNIE 

(mijania/drogowe) 
12V 55WX2 

55WX2 
ŚWIATŁA HAMOWANIA 
 12V 21WX1 

TYLNE LAMPY 12V 5WX1 KIERUNKOWSKAZY 12V 10WX4 

8 
 



DANE TECHNICZNE 
POZYCJA FBF-DL (IRSLT) 460 C.C  

W
ag

a 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  W

ym
ia

ry
 

Całkowita długość 2360 mm 

Układ zawieszenia 

Przód 

Podwójne 
wahacze 
poprzeczne 
rozwidlone 

Całkowita szerokość 1235 mm Tył 

Podwójne 
wahacze 
poprzeczne 
rozwidlone 

Całkowita wysokość 1250 mm 
Dane techniczne ogumienia 

Przód AT 25x8-12 
Rozstaw osi 1450 mm Tył AT 25x10-12 

Bieżnik koła 
Przód 990 mm   

Tył 960 mm 
Układ hamulcowy 

Przód Tarcza 
Ø 200mm x2 

Masa własna 
pojazdu 

Przód 224 kg Tył Tarcza  
Ø 180mm 

Tył 184 kg 
Osiągi Prędkość 

maksymalna >92 km/h 
Całkowita 408 kg 

Liczba pasażerów/masa 2 / 150 kg 

Układ przenoszenia napędu 

Układ 
przenoszący 

Wał 
napędowy 

Masa 
całkowita 
pojazdu 

Przód 310 kg Dźwignia 
zmiany biegów L, H, N, R 

Tył 348 kg Zmiana 
biegów 

Dźwignia 
ręczna 

Całkowita 658 kg Typ sprzęgła Mokre 
wielopłytowe 

Si
ln

ik
 

Typ SOHC Skrzynia 
biegów 

bezstopniowa 

odśrodkowa 
Rodzaj paliwa Benzyna Prędkościomierz 0 ~ 300 km/h 

Cykl spalinowy/ 
Chłodzenie 

4-suw/ 
chłodzony 

wodą 
Klakson 93 ~ 112 dB/A 

Cy
lin

de
r 

Średnica  92 mm System smarowania Wymuszony pompą 
Skok  69,4 mm System smarowania silnika SAE 10W40 SG/CC 

Liczba/ułożenie Pojedynczy 
Objętość oleju silnikowego 3,86 L 

Smarowanie  Mechanizm 
różnicowy 

Specyfikacja SAE 90# 
Objętość 450 cm3 

Objętość skokowa 461,3 cm3 

Stężenie spalin 

Cząstki stałe - 
Stopień sprężania 10,1 : 1 Tlenek węgla <7,0g/km 

Moc maksymalna 14,7 kW/ 
6000 rpm Węglowodory <1,5g/km 

Maksymalny moment 
obrotowy 

27,5 Nm / 
3500 rpm Tlenki azotu <0,4g/km 

Zapłon C.D.I. Objętość baku paliwa 18±0,3 L 

Rozruch Elektryczny/ 
rozrusznik Świeca zapłonowa NGK CR7E 

Filtr powietrza gąbczasty Akumulator 12V 18 Ah 

LA
M

PY
 ŚWIATŁA PRZEDNIE 

(mijania/drogowe) 
12V 55WX2 

55WX2 
ŚWIATŁA HAMOWANIA 
 12V 21WX1 

TYLNE LAMPY 12V 5WX1 KIERUNKOWSKAZY 12V 10WX4 
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DANE TECHNICZNE 
POZYCJA 500 C.C  

W
ag

a 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  W

ym
ia

ry
 

Całkowita długość 2155 mm 
Układ zawieszenia 

Przód 

Podwójne 
wahacze 
poprzeczne 
rozwidlone 

Całkowita szerokość 1190 mm Tył Wahacz 
pojedynczy 

Całkowita wysokość 1205 mm 
Dane techniczne ogumienia 

Przód AT 25x8-12 
Rozstaw osi 1300 mm Tył AT 25x10-12 

Bieżnik koła 
Przód 930mm   

Tył 940 mm 
Układ hamulcowy 

Przód Tarcza  
Ø 200mm 

Masa własna 
pojazdu 

Przód 162 kg Tył Tarcza  
Ø 220mm 

Tył 168 kg 
Osiągi Prędkość 

maksymalna >92 km/h 
Całkowita 330 kg 

Liczba pasażerów/masa 2 / 150 kg 

Układ przenoszenia napędu 

Układ 
przenoszący 

Wał 
napędowy 

Masa 
całkowita 
pojazdu 

Przód 205 kg Dźwignia 
zmiany biegów L, H, N, R 

Tył 300 kg Zmiana 
biegów 

Dźwignia 
ręczna 

Całkowita 505 kg Typ sprzęgła Mokre 
wielopłytowe 

Si
ln

ik
 

Typ SOHC Skrzynia 
biegów 

bezstopniowa 

odśrodkowa 
Rodzaj paliwa Benzyna Prędkościomierz 0 ~ 300 km/h 

Cykl spalinowy/ 
Chłodzenie 

4-suw/ 
chłodzony 

wodą 
Klakson 93 ~ 112 dB/A 

Cy
lin

de
r 

Średnica  92 mm System smarowania Wymuszony pompą 
Skok  75,6 mm System smarowania silnika SAE 10W40 SG/CC 

Liczba/ułożenie Pojedynczy 
Objętość oleju silnikowego 3,5 L 

Smarowanie  Mechanizm 
różnicowy 

Specyfikacja SAE 90# 
Objętość 350 cm3 

Objętość skokowa 502,56 cm3 

Stężenie spalin 

Cząstki stałe - 
Stopień sprężania 9,9 : 1 Tlenek węgla  <7,0g/km 

Moc maksymalna 14,8 kW/ 
7000 rpm Węglowodory <1,5g/km 

Maksymalny moment 
obrotowy 

33,3 Nm / 
5000 rpm Tlenki azotu <0,4g/km 

Zapłon C.D.I. Objętość baku paliwa 18±0,3 L 

Rozruch Elektryczny/ 
rozrusznik Świeca zapłonowa NGK CR7E 

Filtr powietrza gąbczasty Akumulator 12V 18 Ah 

LA
M

PY
 ŚWIATŁA PRZEDNIE 

(mijania/drogowe) 
12V 55WX2 

55WX2 
ŚWIATŁA HAMOWANIA 
 12V 21WX1 

TYLNE LAMPY 12V 5WX1 KIERUNKOWSKAZY 12V 10WX4 
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DANE TECHNICZNE 
POZYCJA 500 C.C  (IRS) 

W
ag

a 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  W

ym
ia

ry
 

Całkowita długość 2155 mm 

Układ zawieszenia 

Przód 

Podwójne 
wahacze 
poprzeczne 
rozwidlone 

Całkowita szerokość 1235 mm Tył 

Podwójne 
wahacze 
poprzeczne 
rozwidlone 

Całkowita wysokość 1250 mm 
Dane techniczne ogumienia 

Przód AT 26x8-14 
Rozstaw osi 1280 mm Tył AT 26x10-14 

Bieżnik koła 
Przód 930mm   

Tył 940 mm 
Układ hamulcowy 

Przód Tarcza  
Ø 200mm 

Masa własna 
pojazdu 

Przód 180 kg Tył Tarcza  
Ø 180 mm 

Tył 184 kg 
Osiągi Prędkość 

maksymalna >92 km/h 
Całkowita 364 kg 

Liczba pasażerów/masa 2 / 150 kg 

Układ przenoszenia napędu 

Układ 
przenoszący 

Wał 
napędowy 

Masa 
całkowita 
pojazdu 

Przód 220 kg Dźwignia 
zmiany biegów L, H, N, R 

Tył 319 kg Zmiana 
biegów 

Dźwignia 
ręczna 

Całkowita 539 kg Typ sprzęgła Mokre 
wielopłytowe 

Si
ln

ik
 

Typ SOHC Skrzynia 
biegów 

bezstopniowa 

odśrodkowa 
Rodzaj paliwa Benzyna Prędkościomierz 0 ~ 300 km/h 

Cykl spalinowy/ 
Chłodzenie 

4-suw/ 
chłodzony 

wodą 
Klakson 93 ~ 112 dB/A 

Cy
lin

de
r 

Średnica  92 mm System smarowania Wymuszony pompą 
Skok  75,6 mm System smarowania silnika SAE 10W40 SG/CC 

Liczba/ułożenie Pojedynczy 
Objętość oleju silnikowego 3,86 L 

Smarowanie  Mechanizm 
różnicowy 

Specyfikacja SAE 90# 
Objętość 450 cm3 

Objętość skokowa 502,56 cm3 

Stężenie spalin 

Cząstki stałe - 
Stopień sprężania 9,9 : 1 Tlenek węgla  <7,0g/km 

Moc maksymalna 14,0 kW/ 
7000 rpm Węglowodory <1,5g/km 

Maksymalny moment 
obrotowy 

33,3 Nm / 
5000 rpm Tlenki azotu <0,4g/km 

Zapłon C.D.I. Objętość baku paliwa 18±0,3 L 

Rozruch Elektryczny/ 
rozrusznik Świeca zapłonowa NGK CR7E 

Filtr powietrza gąbczasty Akumulator 12V 18 Ah 

LA
M

PY
 ŚWIATŁA PRZEDNIE 

(mijania/drogowe) 
12V 55WX2 

55WX2 
ŚWIATŁA HAMOWANIA 
 12V 21WX1 

TYLNE LAMPY 12V 5WX1 KIERUNKOWSKAZY 12V 10WX4 
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DANE TECHNICZNE 
POZYCJA 500 C.C  (IRS/EFI) 

W
ag

a 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  W

ym
ia

ry
 

Całkowita długość 2155 mm 

Układ zawieszenia 

Przód 

Podwójne 
wahacze 
poprzeczne 
rozwidlone 

Całkowita szerokość 1235 mm Tył 

Podwójne 
wahacze 
poprzeczne 
rozwidlone 

Całkowita wysokość 1250 mm 
Dane techniczne ogumienia 

Przód AT 26x8-14 
Rozstaw osi 1280 mm Tył AT 26x10-14 

Bieżnik koła 
Przód 930mm   

Tył 940 mm 
Układ hamulcowy 

Przód Tarcza  
Ø 200mm 

Masa własna 
pojazdu 

Przód 180 kg Tył Tarcza  
Ø 180 mm 

Tył 184 kg 
Osiągi Prędkość 

maksymalna >70 km/h 
Całkowita 364 kg 

Liczba pasażerów/masa 2 / 150 kg 

Układ przenoszenia napędu 

Układ 
przenoszący 

Wał 
napędowy 

Masa 
całkowita 
pojazdu 

Przód 220 kg Dźwignia 
zmiany biegów L, H, N, R 

Tył 319 kg Zmiana 
biegów 

Dźwignia 
ręczna 

Całkowita 539 kg Typ sprzęgła Mokre 
wielopłytowe 

Si
ln

ik
 

Typ SOHC Skrzynia 
biegów 

bezstopniowa 

odśrodkowa 
Rodzaj paliwa Benzyna Prędkościomierz 0 ~ 300 km/h 

Cykl spalinowy/ 
Chłodzenie 

4-suw/ 
chłodzony 

wodą 
Klakson 93 ~ 112 dB/A 

Cy
lin

de
r 

Średnica  92 mm System smarowania Wymuszony pompą 
Skok  75,6 mm System smarowania silnika SAE 10W40 SG/CC 

Liczba/ułożenie Pojedynczy 
Objętość oleju silnikowego 3,86 L 

Smarowanie  Mechanizm 
różnicowy 

Specyfikacja SAE 90# 
Objętość 450 cm3 

Objętość skokowa 502,56 cm3 

Stężenie spalin 

Cząstki stałe - 
Stopień sprężania 9,9 : 1 Tlenek węgla  <7,0g/km 

Moc maksymalna 14,4 kW/ 
5500 rpm Węglowodory <1,5g/km 

Maksymalny moment 
obrotowy 

31,2 Nm / 
3600 rpm Tlenki azotu <0,4g/km 

Zapłon Tranzystorowy Objętość baku paliwa 18±0,3 L 

Rozruch Elektryczny/ 
rozrusznik Świeca zapłonowa NGK CR7E 

Filtr powietrza gąbczasty Akumulator 12V 18 Ah 

LA
M

PY
 ŚWIATŁA PRZEDNIE 

(mijania/drogowe) 
12V 55WX2 

55WX2 
ŚWIATŁA HAMOWANIA 
 12V 21WX1 

TYLNE LAMPY 12V 5WX1 KIERUNKOWSKAZY 12V 10WX4 
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DANE TECHNICZNE 
POZYCJA 500 C.C  (IRSLT) 

W
ag

a 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  W

ym
ia

ry
 

Całkowita długość 2360 mm 

Układ zawieszenia 

Przód 

Podwójne 
wahacze 
poprzeczne 
rozwidlone 

Całkowita szerokość 1235 mm Tył 

Podwójne 
wahacze 
poprzeczne 
rozwidlone 

Całkowita wysokość 1250 mm 
Dane techniczne ogumienia 

Przód AT 26x8-14 
Rozstaw osi 1450 mm Tył AT 26x10-14 

Bieżnik koła 
Przód 930mm   

Tył 940 mm 
Układ hamulcowy 

Przód Tarcza  
Ø 230mm 

Masa własna 
pojazdu 

Przód 180 kg Tył Tarcza  
Ø 180 mm 

Tył 184 kg 
Osiągi Prędkość 

maksymalna >92 km/h 
Całkowita 364 kg 

Liczba pasażerów/masa 2 / 150 kg 

Układ przenoszenia napędu 

Układ 
przenoszący 

Wał 
napędowy 

Masa 
całkowita 
pojazdu 

Przód 220 kg Dźwignia 
zmiany biegów L, H, N, R, P 

Tył 319 kg Zmiana 
biegów 

Dźwignia 
ręczna 

Całkowita 539 kg Typ sprzęgła Mokre 
wielopłytowe 

Si
ln

ik
 

Typ SOHC Skrzynia 
biegów 

bezstopniowa 

odśrodkowa 
Rodzaj paliwa Benzyna Prędkościomierz 0 ~ 300 km/h 

Cykl spalinowy/ 
Chłodzenie 

4-suw/ 
chłodzony 

wodą 
Klakson 93 ~ 112 dB/A 

Cy
lin

de
r 

Średnica  92 mm System smarowania Wymuszony pompą 
Skok  75,6 mm System smarowania silnika SAE 10W40 SG/CC 

Liczba/ułożenie Pojedynczy 
Objętość oleju silnikowego 3,86 L 

Smarowanie  Mechanizm 
różnicowy 

Specyfikacja SAE 90# 
Objętość 450 cm3 

Objętość skokowa 502,56 cm3 

Stężenie spalin 

Cząstki stałe - 
Stopień sprężania 9,9 : 1 Tlenek węgla  <7,0g/km 

Moc maksymalna 14,8 kW/ 
7000 rpm Węglowodory <1,5g/km 

Maksymalny moment 
obrotowy 

33,3 Nm / 
5000 rpm Tlenki azotu <0,4g/km 

Zapłon C.D.I. Objętość baku paliwa 18±0,3 L 

Rozruch Elektryczny/ 
rozrusznik Świeca zapłonowa NGK CR7E 

Filtr powietrza gąbczasty Akumulator 12V 18 Ah 

LA
M

PY
 ŚWIATŁA PRZEDNIE 

(mijania/drogowe) 
12V 55WX2 

55WX2 
ŚWIATŁA HAMOWANIA 
 12V 21WX1 

TYLNE LAMPY 12V 5WX1 KIERUNKOWSKAZY 12V 10WX4 
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DANE TECHNICZNE 
POZYCJA 500 C.C  (IRSLT/EFI) 

W
ag

a 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  W

ym
ia

ry
 

Całkowita długość 2360 mm 

Układ zawieszenia 

Przód 

Podwójne 
wahacze 
poprzeczne 
rozwidlone 

Całkowita szerokość 1235 mm Tył 

Podwójne 
wahacze 
poprzeczne 
rozwidlone 

Całkowita wysokość 1250 mm 
Dane techniczne ogumienia 

Przód AT 26x8-14 
Rozstaw osi 1450 mm Tył AT 26x10-14 

Bieżnik koła 
Przód 930mm   

Tył 940 mm 
Układ hamulcowy 

Przód Tarcza  
Ø 230mm 

Masa własna 
pojazdu 

Przód 180 kg Tył Tarcza  
Ø 180 mm 

Tył 184 kg 
Osiągi Prędkość 

maksymalna >70 km/h 
Całkowita 364 kg 

Liczba pasażerów/masa 2 / 150 kg 

Układ przenoszenia napędu 

Układ 
przenoszący 

Wał 
napędowy 

Masa 
całkowita 
pojazdu 

Przód 220 kg Dźwignia 
zmiany biegów L, H, N, R, P 

Tył 319 kg Zmiana 
biegów 

Dźwignia 
ręczna 

Całkowita 539 kg Typ sprzęgła Mokre 
wielopłytowe 

Si
ln

ik
 

Typ SOHC Skrzynia 
biegów 

bezstopniowa 

odśrodkowa 
Rodzaj paliwa Benzyna Prędkościomierz 0 ~ 300 km/h 

Cykl spalinowy/ 
Chłodzenie 

4-suw/ 
chłodzony 

wodą 
Klakson 93 ~ 112 dB/A 

Cy
lin

de
r 

Średnica  92 mm System smarowania Wymuszony pompą 
Skok  75,6 mm System smarowania silnika SAE 10W40 SG/CC 

Liczba/ułożenie Pojedynczy 
Objętość oleju silnikowego 3,86 L 

Smarowanie  Mechanizm 
różnicowy 

Specyfikacja SAE 90# 
Objętość 450 cm3 

Objętość skokowa 502,56 cm3 

Stężenie spalin 

Cząstki stałe - 
Stopień sprężania 9,9 : 1 Tlenek węgla  <7,0g/km 

Moc maksymalna 14,4 kW/ 
5500 rpm Węglowodory <1,5g/km 

Maksymalny moment 
obrotowy 

31,2 Nm / 
3600 rpm Tlenki azotu <0,4g/km 

Zapłon Tranzystorowy Objętość baku paliwa 18±0,3 L 

Rozruch Elektryczny/ 
rozrusznik Świeca zapłonowa NGK CR7E 

Filtr powietrza gąbczasty Akumulator 12V 18 Ah 

LA
M

PY
 ŚWIATŁA PRZEDNIE 

(mijania/drogowe) 
12V 55WX2 

55WX2 
ŚWIATŁA HAMOWANIA 
 12V 21WX1 

TYLNE LAMPY 12V 5WX1 KIERUNKOWSKAZY 12V 10WX4 
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WAŻNE NUMERY IDENTYFIKACYJNE 
 

1. Numer podwozia: 
Zanotuj numer podwozia oraz numer silnika – mogą być potrzebne w przyszłości. 
Numer podwozia znajduje się z prawej strony podwozia (patrz obrazek (1)). 

2. Numer silnika znajduje się na przedniej części silnika (patrz obrazek (2)). 
3. Tabliczka znamionowa znajduje się z prawej przedniej części podwozia (patrz obrazek 

(3)). 
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ETYKIETY BEZPIECZEŃSTWA 
 
• Przed rozpoczęciem użytkowania dokładnie przeczytaj etykiety. Zawierają one kluczowe 

informacje dotyczące bezpiecznego korzystania z ATV. 
 

• Nie zdrapuj tych etykiet. W przypadku, gdy etykiety staną się nieczytelne lub ulegną 
uszkodzeniu skontaktuj się z dealerem w celu umieszczenia nowych etykiet. 
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OGÓLNY RZUT POJAZDU 

 
 

1. Światła awaryjne 
2. Światła mijania/drogowe 
3. Włącznik zapłonu 
4. Dźwignia hamulca tylnego 
5. Kierunkowskaz 
6. Klakson 
7. Włącznik ssania tylko dla modelu 

Carburetor (gaźnik) 
8. Włącznik funkcji over-ride 

9. Prędkościomierz i wyświetlacz 
10. Stacyjka 
11. Dźwignia hamulca przedniego 
12. Przełącznik 2WD/4WD/Blokada 
13. Dźwignia gazu (przepustnica) 
14. Hamulec parkowania 
15. Źródło napięcia 
16. Dźwignia zmiany biegów 
17. Zbiornik paliwa 

 
 
WSKAŹNIKI DZIAŁANIA, KONTROLKI  

1. Funkcje stacyjki  
Pozycja Funkcja Możliwość 

wyciągnięcia 
kluczyka 

 

 
Pozycja włączenia 

świateł BRAK 

ON 
Wszystkie obwody 

elektryczne są 
włączone 

BRAK 

OFF Używana do 
parkowania pojazdu JEST 

 
2. Oznaczenia funkcji 

Pozycja Nazwa Funkcja 
 Przycisk zapłonu Włącza silnik 

 Przełącznik świateł Światła drogowe/mijania 
 Światła awaryjne Migają cały czas po wciśnięciu 
 Kierunkowskazy Wskazują kierunek jazdy 
 Klakson Uruchamiany przez naciśnięcie 
 Dźwignia ssania Stosuj w niskiej temperaturze 

 
Pojazd został wyposażony w system bezpieczeństwa. Aby uruchomić silnik musi być 

zaciągnięta dźwignia hamulca.  
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Wyłączanie funkcji over-ride 

1. Ustaw dźwignię zmiany biegów w pozycję „R”, następnie przytrzymaj chwilę przycisk 
„over-ride”. 

2. Po puszczeniu przycisku „over-ride” prędkość zostanie ograniczona podczas cofania. 

 
Przycisk over-ride 

 
3. DŹWIGNIA HAMULCA 

 

 
  Dźwignia hamulca tylnego       Dźwignia hamulca przedniego 

UWAGA: Przed każdą podróżą sprawdź ustawienie dźwigni hamulca. Sprawdź czy występuje 
opór w momencie zaciskania dźwigni. Sprawdź także czy w zbiorniku znajduje się 
wystarczająca ilość płynu hamulcowego. 

UWAGA: Sprawdź czy na dźwigni hamulca nie występuje zbyt duży luz. Jeżeli luz na dźwigni 
hamulca jest większy niż około 12 mm skontaktuj się z dealerem w celu naprawy lub regulacji 
układu hamulcowego. 

 

                    Hamulec parkowania           Wskaźnik poziomu płynu hamulcowego 
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UWAGA: Nieprawidłowości w pracy hamulców takie jak wycieki lub słaba zdolność 
hamowania powinny być naprawione przez autoryzowany serwis. 
Poziom płynu hamulcowego powinien utrzymywać się powyżej poziomu oznaczonego jako 
MIN. W przypadku, gdy poziom płynu hamulcowego stopniowo spada skontaktuj się z 
autoryzowanym serwisem w celu sprawdzenia szczelności układu hamulcowego.  
Ewentualne braki płynu hamulcowego zawsze uzupełniaj płynem typu DOT#4 
 

4. PEDAŁ HAMULCA  

 

Wciskając pedał hamulca aktywujesz tylne oraz przednie szczęki hamulcowe. 
WSKAZÓWKA: Poprzez ściśniecie dźwigni hamulca tylnego także zaciskają się tylne szczęki 
hamulcowe. 
 

5. DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW 
L: Zakres niskich prędkości (LOW)  
H: Zakres wysokich prędkości (HIGH – podstawowa pozycja do jazdy naprzód) 
N: Bieg jałowy (stosowany do parkowania) 
R: Bieg wsteczny 
P: Stosowany do parkowania (tylko dla modeli z długim podwoziem) 
 
Instrukcja zmiany biegów: 

1. Silnik można uruchomić tylko w momencie, gdy gałka zmiany 
biegów jest w pozycji N (bieg jałowy) 
2. Zaciągnij dźwignię hamulca i zmień pozycję gałki zmiany 
biegów z pozycji N na H, L lub R. (Bieg L – stosowany jest do jazdy 
po nierównej nawierzchni) 

 Zmiana biegu z H na L lub na pozostałe biegi, w tym bieg 
wsteczny może odbywać się jedynie, gdy pojazd jest 
unieruchomiony. 
3. Aby z biegu jałowego włączyć bieg wsteczny należy wcisnąć 

gałkę zmiany biegów i przesunąć ją w pozycję R w przy zaciągniętym hamulcu. 
 
Instrukcja stosowania biegu parkowania (P) 

1. Zaciągnij dźwignię hamulca i wciśnij gałkę zmiany biegów, następnie przesuń ją w pozycję „P” 
Sprawdź czy kontrolka  „P” pojawiła się na desce rozdzielczej.  

2. Zaciągnij hamulec ręczny (do parkowania) 
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3. W pozycji „P” obroty silnika są ograniczone. Otwarcie przepustnicy spowoduje 
uszkodzenie silnika. W celu sprawdzenia lub regulacji obrotów silnika zmień bieg na 
jałowy.  

4. Wyłącznie biegu „P”: zaciągnij hamulec i zmień bieg na jałowy. Zwolnij dźwignię 
hamulca ręcznego (do parkowania). Zmień bieg na H, L lub R.  

 
Wskazówka: Zmiana biegu w momencie, gdy pojazd nie jest całkowicie unieruchomiony 
może być bardzo niebezpieczna. Takie działanie jest bezwzględnie zabronione! 
Przed zmianą biegu poczekaj, aby pojazd całkowicie się zatrzymał. Pod żadnym pozorem nie 
prowadź pojazdu ATV z maksymalną prędkością na biegu wstecznym. 
 

6. DŹWIGNIA ZMIANY NAPĘDU 2WD/4WD 
Dźwignia zmiany napędu 2WD/4WD jest stosowana, aby zmienić sposób zaopatrywania kół w energię 
silnika. W zależności od potrzeb i warunków możesz zmienić napęd z napędu na 2 koła (2WD) na napęd 
na 4 koła (4WD).  
 

6. PRZYCISK ZMIANY NAPĘDU 2WD/4WD/LOCK 
Przycisk ten jest stosowany do zmiany sposobu rozprowadzenia energii silnika do kół. Wybierz 2WD, 
4WD lub LOCK w zależności od potrzeb i warunków panujących na drodze, po której się poruszasz.  
 

 
Obrazek 1                                                 Obrazek 2 

 
2WD : Napęd na dwa tylne koła. Stosowany do jazdy w warunkach normalnych. 
4WD : Napęd na cztery koła z włączoną funkcją mechanizmu różnicowego. Zapewnia większą 
 kontrolę trakcji niż napęd na dwa koła. Napęd na cztery koła powinien być stosowany 
             w przypadku jazdy po śliskiej nawierzchni.  
LOCK : Zapewnia napęd na cztery koła bez włączonej funkcji mechanizmu różnicowego. 
Zapewnia  całkowitą kontrolę trakcji na wszystkich czterech kołach. Opcja blokowania 
mechanizmu  różnicowego powinna być stosowana w przypadku gdy dwa lub więcej kół ślizga 
się. 
 
Procedura zmiany napędu 2WD/4WD/LOCK: 

1. Całkowicie zatrzymaj pojazd. 
2. W przypadku opcji bez blokady mechanizmu różnicowego: zmień ustawienie w żądaną 

pozycję. (Obrazek 1) 
3. W przypadku opcji z blokadą mechanizmu różnicowego (Obrazek 2) 
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 3-1.  Napęd na cztery koła:  
 Naciśnij przycisk, aby zmienić napęd z 2WD na 4WD. Na desce rozdzielczej zapali się 
kontrolka 4WD informująca o włączonym trybie napędu. 
 

 
 
3-2.  Blokada dyferencjału: 
 Zawsze przestrzegaj kolejności: przełączenia napędu z 2WD na 4WD, przełączenie 
napędu  4WD na blokadę dyferencjału. 2WD  4WD  LOCK. Dopiero przy wciśniętym 
przycisku  zmiany napędu na 4WD przestaw dźwignię blokady dyferencjału w pozycję 
LOCK.  
 

 
 
WSKAZÓWKA: Gdy aktywny jest napęd na dwa koła (2WD) dźwignia blokady dyferencjału nie 
działa.  
 
3-3.  Wyłączenie blokady dyferencjału: 
 Aby wyłączyć blokadę dyferencjału zawsze stosuj się do kolejności: wyłączenie blokady 
 (dźwignia), zmiana napędu z 4WD na 2WD. LOCK 4WD  2WD. 
 
• OSTRZEŻENIE: 

 Wciśnięcie przycisku zmiany napędu w trakcie jazdy może być bardzo niebezpieczne. 
Nie wolno puszczać kierownicy w trakcie jazdy. Mechanizm skrzyni biegów może 
zostać uszkodzony w przypadku, gdy wciśniemy przycisk zmiany napędu w trakcie 
jazdy.  

Całkowicie zatrzymaj pojazd zanim dokonasz zmiany napędu na 2WD, 4WD i LOCK. 
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7. ROZRUSZNIK MECHANICZNY (Tylko dla modelu Carburetor (gaźnik)) 
 

 
 
W przypadku, gdy nie uda się uruchomić silnika za pomocą elektrycznego rozrusznika można 
wykorzystać rozrusznik mechaniczny (ręczny). Aby uruchomić silnik przy pomocy ręcznego 
rozrusznika wrzuć bieg jałowy, a następnie chwyć mocno rączkę rozrusznika, która znajduje 
się na pokrywie silnika. Pociągnij linkę mocno kilkukrotnie do momentu uruchomienia silnika. 
  
 
Po włączeniu silnika pamiętaj o odłożeniu rączki rozrusznika na swoje miejsce.  
WSKAZÓWKA: 
W przypadku uruchamiania silnika przy pomocy ręcznego rozrusznika wyłącz światła.  
 
 

8. OPONY 

 
 
UWAGA: Pojazd jest wyposażony w opony bezdętkowe. Opony bezdętkowe nie powinny być 
naprawiane. W przypadku uszkodzenia opony powinny zostać wymienione.  
 
UWAGA: Opony zmieniaj tylko u autoryzowanego dealera. Ciśnienie powietrza w oponach wpływa na 
sterowność pojazdu. Pamiętaj o utrzymywaniu stałego, prawidłowego ciśnienia w oponach. Pamiętaj 
o kontroli stanu zewnętrznego opon. Sugerowana minimalna głębokość bieżnika to 3 mm. Koniecznie 
wymień opony, gdy głębokość bieżnika spadnie poniżej 3 mm.  
 
 Ciśnienie  w oponach: 5 PSI (off road) / 10 PSI (on road) 
 Ciśnienie w oponach (dla modelu 550 IRS LT): przednie kola: 5,7 PSI; tylne koła: 5,0 PSI 

 
9. KONTROLA POZIOMU PŁYNU CHŁODNICZEGO 

22 
 



 

 
Sprawdź poziom płynu chłodniczego pod przednim lewym błotnikiem.  
 
Dodaj odpowiedniego płynu chłodniczego w przypadku, gdy poziom będzie zbyt niski.  
 

• Usuń pokrywę zbiornika, a następnie odkręć           
nakrętkę zbiornika płynu chłodniczego. 
• Uzupełnij poziom płynu chłodniczego.  
• Zakręć korek zbiornika płynu chłodniczego.          Zamknij 
pokrywę zbiornika. 
 
 

   
OSTRZEŻENIE: Poziom płynu chłodniczego nigdy nie powinien przekraczać maksymalnego 
dopuszczalnego poziomu.  
 
 
 

10. BLOKADA UKŁADU KIEROWNICZEGO 
 
Blokada układu kierowniczego może być zastosowana jako ochrona przed kradzieżą. Należy 
skręcić kierownicę maksymalnie w lewo, a kluczyk wsadzony do zamka blokującego powinien 
być przekręcony w prawo (patrz obrazek). 
 

 
11. PRĘDKOŚCIOMIERZ I CYFROWY WYŚWIETLACZ 
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OPIS ELEMENTÓW CYFROWEGO WYŚWIETLACZA 

 
1. Obrotomierz 
2. Słupek obrotomierza 
3. Prędkościomierz / Wskaźnik prędkości 
maksymalnej (pierwszy rząd) 
4. Inne funkcje (drugi rząd) 

5. Przycisk RESET 
6. Przycisk MODE 
7. Słupek wskaźnika paliwa 
8. Kontrolki LED 

 

 

Wskaźnik świateł 
drogowych (niebieska 
kontrolka)  

Wskaźniki 
kierunkowskazów (zielona 
kontrolka) 

 
Wskaźnik oleju 
silnikowego  

Wybrany bieg L/H (zielona 
kontrolka) 

 Wskaźnik akumulatora  
Bieg jałowy (zielona 
kontrolka) 

 

Wskaźnik temperatury w 
chłodnicy (czerwona 
kontrolka) 

 
Bieg wsteczny (czerwona 
kontrolka) 

1. Wskaźnik oleju silnikowego (czerwona kontrolka): Jeżeli na wyświetlaczu zapali się ta kontrolka 
sprawdź, czy w silniku znajduje się odpowiednia ilość oleju silnikowego lub skontaktuj się z 
autoryzowanym dealerem w celu sprawdzenia.  

2. Wskaźnik temperatury (czerwona kontrolka): Jeżeli kontrolka zapali się w momencie pracy silnika 
oznacza ona problem związany z układem chłodniczym. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem 
w celu sprawdzenia.  

3. Kontrolka akumulatora: Jeżeli kontrolka zapali się w trakcie jazdy oznacza on nieprawidłową pracę 
akumulatora. Skontaktuj się z autoryzowanym dealerem w celu sprawdzenia.  

 W momencie włączania zapłonu kontrolki oleju silnikowego, temperatury i akumulatora świecą. 
Jest to test układów elektrycznych przed każdym uruchomieniem silnika. Jeżeli kontrolki nie zapalą 
się przed uruchomieniem silnika skontaktuj się z autoryzowanym dealerem w celu sprawdzenia.  

4. W przypadku włączenia kierunkowskazu zielone kontrolki kierunkowskazów będą migać będzie 
także słyszalny sygnał dźwiękowy.  

UWAGA: 
1. W przypadku niskiego poziomu oleju silnikowego zapali się kontrolka ostrzegawcza. Należy go 

uzupełnić specjalnym olejem silnikowym TGB. Po uzupełnieniu oleju silnikowego lampka powinna 
zgasnąć. Zabronione jest poruszanie się pojazdem, którego kontrolka poziomu oleju świeci się. 
Może to spowodować uszkodzenie silnika. 

2. Ciągła praca przegrzanego silnika może spowodować jego uszkodzenie. 

FUNKCJE CYFROWEGO WYŚWIETLACZA 
SŁUPEK OBROTÓW SILNIKA: Graficzne przedstawienie obrotów silnika 
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1. Obroty silnika zawsze są przedstawione na wykresie słupkowym. 
2. Słupek obrotów silnika wskazuje liczbę obrotów silnika do 11,000 RPM. 

RPM: Cyfrowe przedstawienie liczby obrotów silnika: 
1. Liczba obrotów jest wyświetlana w drugim rzędzie ekranu.  
2. Cyfrowy wyświetlacz wskazuje liczbę obrotów do 19,900 RPM. 
3. Sygnał dla prędkościomierza jest pobierany z CDI lub z cewki zapłonowej. 

Ostrzeżenie o wysokich obrotach silnika 
1. Funkcja ta pozwala na ustawienie liczby obrotów silnika RPM, przy których słupek obrotów 

silnika zaczyna migać.  
MAX RPM: Maksymalna liczba obrotów silnika  

1. Maksymalna liczba obrotów silnika jest wyświetlana w drugim rzędzie ekranu. 
2. Wyświetla maksymalną liczbę obrotów silnika uzyskaną od czasu ostatniego resetu.  

SPD: Prędkościomierz 
1. Prędkościomierz znajduje się w pierwszym rzędzie ekranu. 
2. Wyświetla aktualną prędkość, aż do 300 km/h (187,5 mph) 

MAX: Maksymalne wskazanie prędkościomierza 
1. Maksymalne wskazanie prędkościomierza znajduje się w pierwszym rzędzie ekranu. 
2. Wyświetla maksymalną prędkość uzyskaną od czasu ostatniego resetu.  

AVG: Prędkość średnia 
1. Prędkość średnia jest wyświetlana w drugim rzędzie ekranu. 
2. Wyświetla przeliczoną średnią prędkość od czasu ostatniego resetu. 

TRIP 1 i 2: Wskaźnik przebiegu 1 i 2 
1. Opcja TRIP wyświetla odległość przebytą przez pojazd od czasu ostatniego resetu. 
2. Przebieg TRIP jest wyświetlany w drugim rzędzie ekranu. 

ODO: Wskaźnik całkowitego przebiegu pojazdu 
1. Wskaźnik całkowitego przebiegu rejestruje całkowitą odległość pokonaną przez pojazd. 
2. Dane przechowywane są w pamięci nawet w przypadku odłączenia napięcia. 

RT: Wskaźnik czasu pracy 
1. Wyświetla czas pracy pojazdu od ostatniego resetu. 
2. Czas jest liczony w trakcie poruszania się pojazdu. 

TT: Wskaźnik całkowitego czasu pracy 
1. Wyświetla całkowity czas pracy pojazdu. 
2. Czas jest automatycznie zliczany w trakcie poruszania się pojazdu. 
3. Dane całkowitego czasu pracy są przechowywane w pamięci nawet w przypadku odłączenia 

napięcia. 
Zegar 12-godzinny/24-godzinny 

1. Wyświetla aktualny czas w formacie 12 lub 24 godzinnym. 
Wskaźnik poziomu paliwa (tylko dla niektórych modeli) 

1. Wskaźnik poziomu paliwa składa się z 7 pasków odpowiadających aktualnemu poziomowi 
paliwa w baku.  

2. Ostatni pasek zaczyna migać w przypadku niskiego poziomu paliwa. 
 

FUNKCJE PRZYCISKÓW 
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KLAWISZ OPCJI (MODE) 
1. Wciśnij klawisz MODE, aby zmieniać funkcje w pętli. Po każdym wciśnięciu wyświetlana będzie 

inna opcja, aż do powrotu do podstawowej funkcji. Funkcje różnią się w przypadku, gdy czujnik 
wykrywa ruch pojazdu.  

 

 
 
KLAWISZ RESETU 

1. Naciskaj klawisz MODE, aby ekran wyświetlał pożądaną opcję. Następnie przytrzymaj klawisz 
RESET przez dwie sekundy, aby wyzerować osobno poszczególne funkcje: TRIP 2, MAX, MAX 
RPM. 

2. Dane TRIP1, AVG i RT są resetowane jednocześnie z resetem jednej z powyższych funkcji (TRIP 
2, MAX i MAX RPM). 

3. Danych ODO, zegar oraz TT nie można zresetować.  
 

 
USTAWIENIE OSTRZEŻENIA O OBROTACH SILNIKA 

1. Naciskaj klawisz MODE do momentu pojawienia się ekranu z informacją o obrotach silnika 
(RPM). Następnie ustaw dźwignię przepustnicy tak, aby uzyskać obroty, przy których pojawia  
się ostrzeżenie o wysokich obrotach silnika.  

2. Naciśnij klawisz RESET, aby potwierdzić i ustawić nową wartość obrotów silnika, przy których 
pojawia się ostrzeżenie.  

3. Słupek obrotów silnika będzie świecił, aby ostrzec o wysokich obrotach. 
4. Powtarzaj czynności z punktów 1 i 2 w celu ustawienia nowej wartości RPM, przy których 

zapala się ostrzeżenie.  
 
 
 

USTAWIENIE OBWODU KOŁA I JEDNOSTEK  
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1. Istnieje możliwość zmiany formatu wyświetlania godziny 12h/24h, ostrzeżenia o wysokich 
obrotach silnika, liczby obrotów silnika na sygnał, obwodu koła oraz jednostek 
odległości/prędkości. Komputer automatycznie powróci do głównego ekranu jeżeli przez 75 
sekund nie będzie przyciskany żaden klawisz. 

2. Naciśnij klawisze MODE i RESET, by przejść do ekranu ustawień. Naciśnij raz klawisz RESET, aby 
pierwsza cyfra zaczęła migać (będzie wtedy możliwa jej zmiana), lub aby zmienić jednostki 
odległości/prędkości. Aby zatwierdzić wybór cyfry i przejść do kolejnej cyfry lub następnego 
ekranu ustawień naciśnij klawisz MODE. Wciśnięcie klawisza MENU przez 2 sekundy 
spowoduje zatwierdzenie dokonanych zmian i powrót do głównego ekranu.  

3. Ekran wyświetla godzinę w formacie 12 lub 24 godzinnym. Jeżeli wybrana będzie opcja 12-
godzinna pojawi się dodatkowa informacja AM lub PM.  

4. Naciśnij klawisz RESET, by zmienić format zegara. Naciśnięcie klawisza MODE spowoduje 
zatwierdzenie formatu wyświetlania zegara i przejście do cyfrowego zegara. 

5. Żeby ustawić prawidłową godzinę naciskaj klawisz RESET, aż do momentu gdy pierwsza cyfra 
godziny będzie zgodna z aktualnym czasem. Następnie naciśnij klawisz MODE, by przejść do 
edycji dalszych cyfr godziny. Postępuj tak samo z kolejnymi cyframi.  

6. Po zatwierdzeniu ostatniej cyfry klawiszem MODE pojawi się ekran ustawienia ostrzeżenia o 
wysokich obrotach silnika. 

7. Ilość obrotów, przy których pojawia się ostrzeżenie jest wyświetlana w postaci „RPM rXXX00”. 
Naciśnij klawisz RESET, aby zmienić migającą cyfrę o jednostkę. Naciśnij klawisz MODE, by 
zatwierdzić migającą cyfrę i przejść do kolejnej.  

8. Po zatwierdzeniu ostatniej z cyfr klawiszem MODE pojawi się ekran, w którym można zmienić 
liczbę obrotów silnika na sygnał. 

9. Liczba obrotów silnika na sygnał wyświetlana jest w postaci „SPC-X.X RPM”. Wartością 
domyślną jest 1.0. Istnieje możliwość zmiany na: 1.0, 2.0, 3.0 i 0.5. Na przykład dla wartości 2.0 
musi dojść do dwóch obrotów silnika, aby doszło do wysłania sygnału.  

10. Naciśnij klawisz RESET, aby zmieniać dostępne opcje w pętli. Naciśnij klawisz MODE, by 
zatwierdzić wybór i przejść do ustawień obwodu koła.  

11. Na ekranie pojawi się obwód koła w postaci „cXXXX”. Migająca cyfra będzie się zmieniała przy 
kolejnym naciskaniu klawisza RESET.  

12. Aby zatwierdzić poszczególne cyfry obwodu koła wciśnij klawisz MODE. Naciśnij klawisz MODE 
przez 2 sekundy, aby zatwierdzić wszystkie wprowadzone zmiany i przejść do ekranu 
głównego.  
 

 
PRĘDKOŚCIOMIERZ I OBROTOMIERZ ANALOGOWY 
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1. Prędkościomierz 
2. Wskaźnik poziomu paliwa 
3. Wskaźnik całkowitego przebiegu pojazdu 
4. Światła drogowe (niebieska kontrolka): Kontrolka świeci się przy włączonych światłach drogowych. 
5. Wskaźnik poziomu oleju (czerwona kontrolka): jeżeli kontrolka zapali się, sprawdź poziom oleju 

silnikowego lub skontaktuj się z autoryzowanym dealerem w celu sprawdzenia. 
6. Wskaźnik temperatury (czerwona kontrolka): Jeżeli kontrolka zapali się w momencie pracy silnika 

oznacza ona problem związany z układem chłodniczym. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem 
w celu sprawdzenia. 

7. Kontrolka akumulatora: Jeżeli kontrolka zapali się w trakcie jazdy oznacza on nieprawidłową pracę 
akumulatora. Skontaktuj się z autoryzowanym dealerem w celu sprawdzenia.  

 W momencie włączania zapłonu kontrolki oleju silnikowego, temperatury i akumulatora świecą. 
Jest to test układów elektrycznych przed każdym uruchomieniem silnika. Jeżeli kontrolki nie zapalą 
się przed uruchomieniem silnika skontaktuj się z autoryzowanym dealerem w celu sprawdzenia.  

8. W przypadku włączenia kierunkowskazu zielone kontrolki kierunkowskazów będą migać, będzie 
także słyszalny dźwięk ostrzegawczy.  

9. Informacja o wybranym biegu 

 

 

OSTRZEŻENIE: 
1. W przypadku niskiego poziomu oleju silnikowego zapali się kontrolka ostrzegawcza. Należy go 

uzupełnić specjalnym olejem silnikowym TGB. Po uzupełnieniu oleju silnikowego lampka powinna 
zgasnąć. Zabronione jest poruszanie się pojazdem, którego kontrolka poziomu oleju świeci się. 
Może to spowodować uszkodzenie silnika. 

2. Ciągła praca przegrzanego silnika może spowodować jego uszkodzenie. 

 

 

PRĘDKOŚCIOMIERZ ZE WSKAŹNIKIEM PARKOWANIA I EFI 
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TYP I                                         TYP II 

OPIS ELEMENTÓW CYFROWEGO WYŚWIETLACZA 
1. Obrotomierz 
2. Słupek obrotomierza 
3. Prędkościomierz /Wskaźnik prędkości 
maksymalnej (pierwszy rząd) 
4. Inne funkcje (drugi rząd) 

5. Przycisk MODE 
6. Przycisk SET 
7. Słupek wskaźnika paliwa (opcjonalnie) 
8. Kontrolki LED 

 

 
Wskaźnik świateł 
drogowych (niebieska 
kontrolka)  

Wskaźniki 
kierunkowskazów (zielona 
kontrolka) 

 
Wskaźnik oleju silnikowego 
(czerwona kontrolka)  

Wybrany bieg L/H (zielona 
kontrolka) 

 
Wskaźnik akumulatora  

Bieg jałowy (zielona 
kontrolka) 

 

Wskaźnik temperatury w 
chłodnicy (czerwona 
kontrolka)  

Bieg wsteczny (zielona 
kontrolka) 

 

Wskaźnik konieczności 
sprawdzenia silnika (żółta 
kontrolka) (Model EFI)  

Bieg parkowania (zielona 
kontrolka) 

 
1. Wskaźnik oleju silnikowego (czerwona kontrolka): Jeżeli na wyświetlaczu zapali się ta kontrolka sprawdź czy 

w silniku znajduje się odpowiednia ilość oleju silnikowego lub skontaktuj się z autoryzowanym dealerem w 
celu sprawdzenia.  

2. Wskaźnik temperatury (czerwona kontrolka): Jeżeli kontrolka zapali się w momencie pracy silnika oznacza 
ona problem związany z układem chłodniczym. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem w celu 
sprawdzenia.  

3. Kontrolka akumulatora: Jeżeli kontrolka zapali się w trakcie jazdy oznacza on nieprawidłową pracę 
akumulatora. Skontaktuj się z autoryzowanym dealerem w celu sprawdzenia.  

 W momencie włączania zapłonu kontrolki oleju silnikowego, temperatury i akumulatora świecą. Jest to test 
układów elektrycznych przed każdym uruchomieniem silnika. Jeżeli kontrolki nie zapalą się przed 
uruchomieniem silnika skontaktuj się z autoryzowanym dealerem w celu sprawdzenia.  

4. W przypadku włączenia kierunkowskazu zielone kontrolki kierunkowskazów będą migać będzie także 
słyszalny dźwięk ostrzegawczy.  

5. Kontrolka „Sprawdź silnik” (żółta kontrolka). Jeżeli kontrolka zapali się w trakcie jazdy koniecznie skontaktuj 
się z autoryzowanym dealerem w celu sprawdzenia. 

OSTRZEŻENIE: 
1. W przypadku niskiego poziomu oleju silnikowego zapali się kontrolka ostrzegawcza. Należy go uzupełnić 

specjalnym olejem silnikowym TGB. Po uzupełnieniu oleju silnikowego lampka powinna zgasnąć. Zabronione 
jest poruszanie się pojazdem, którego kontrolka poziomu oleju świeci się. Może to spowodować uszkodzenie 
silnika. 

2. Ciągła praca przegrzanego silnika może spowodować jego uszkodzenie. 
 

FUNKCJE CYFROWEGO WYŚWIETLACZA 
SŁUPEK OBROTÓW SILNIKA: Graficzne przedstawienie obrotów silnika (tylko TYP I) 
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1. Słupek obrotów silnika zawsze jest przedstawiony na wykresie słupkowym. 
2. Słupek obrotów silnika wskazuje liczbę obrotów silnika do 11,000 RPM. 

 

RPM: Cyfrowe przedstawienie liczby obrotów silnika (tylko TYP II) 
1. Liczba obrotów jest wyświetlana w drugim rzędzie ekranu.  
2. Cyfrowy wyświetlacz wskazuje liczbę obrotów do 19,900 RPM. 
3. Sygnał dla prędkościomierza jest pobierany z CDI lub z cewki zapłonowej. 

 

MAX RPM: Maksymalna liczba obrotów silnika  
1. Maksymalna liczba obrotów silnika jest wyświetlana w drugim rzędzie ekranu. 
2. Wyświetla maksymalną liczbę obrotów silnika uzyskaną od czasu ostatniego resetu.  

 

SPEED: Prędkościomierz 
1. Prędkościomierz znajduje się w pierwszym rzędzie ekranu. 
2. Wyświetla aktualną prędkość aż do 300 km/h (187,5 mph) 

 

MAX SPEED: Maksymalne wskazanie prędkościomierza 
1. Maksymalne wskazanie prędkościomierza znajduje się w pierwszym rzędzie ekranu. 
2. Wyświetla maksymalną prędkość uzyskaną od czasu ostatniego resetu.  

 

SPEED AVG: Prędkość średnia 
1. Prędkość średnia jest wyświetlana w drugim rzędzie ekranu. 
2. Wyświetla przeliczoną średnią prędkość od czasu ostatniego resetu. 

 

TRIP A i B: Wskaźnik przebiegu A i B 
1. Opcja TRIP wyświetla odległość przebytą przez pojazd od czasu ostatniego resetu. 
2. Przebieg TRIP jest wyświetlany w drugim rzędzie ekranu. 

 

ODO: Wskaźnik całkowitego przebiegu pojazdu 
1. Wskaźnik całkowitego przebiegu rejestruje całkowitą odległość pokonaną przez pojazd. 
2. Dane przechowywane są w pamięci nawet w przypadku odłączenia napięcia. 

 

RT: Wskaźnik czasu pracy 
1. Wyświetla czas pracy pojazdu od ostatniego resetu. 
2. Czas jest liczony w trakcie poruszania się pojazdu. 

 

TT: Wskaźnik całkowitego czasu pracy 
1. Wyświetla całkowity czas pracy pojazdu. 
2. Czas jest automatycznie zliczany w trakcie poruszania się pojazdu. 
3. Dane całkowitego czasu pracy są przechowywane w pamięci nawet w przypadku odłączenia 

napięcia. 
 

Wskaźnik poziomu paliwa (tylko dla niektórych modeli) 
1. Wskaźnik poziomu paliwa składa się z 7 pasków odpowiadających aktualnemu poziomowi 

paliwa w baku.  
2. Ostatni pasek zaczyna migać w przypadku niskiego poziomu paliwa. 
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FUNKCJE PRZYCISKÓW 

KLAWISZ OPCJI (MODE) 
1. Naciskaj klawisz opcji, aby zmieniać wyświetlane funkcje w pętli.  

 

 

2. Przytrzymaj klawisz MODE przez 10 sekund, by zmienić jednostkę wyświetlanej prędkości z 
km/h na mph.  

FUNKCJA RESETU 
1. Ustaw ekran na żądanej opcji, następnie przytrzymaj jednocześnie klawisze MODE i SET przez 

6 sekund, by wyzerować poszczególne liczniki (każdy należy zerować osobno). Reset jest 
możliwy dla funkcji TRIP A, TRIP B, RT, AVG SPEED, MAX SPEED i MAX RPM.  

2. Brak możliwość zerowania funkcji ODO i TT.  

 

FUNKCJE ZEGARA 
1. Przyciskaj klawisz MODE, aż do momentu pojawienia się na ekranie wskaźnika całkowitego 

przebiegu pojazdu (ODO) dla wyświetlacza TYP I lub wskaźnika całkowitego czasu pracy (RT) 
dla wyświetlacza TYP II. Następnie wciśnij jednocześnie klawisze MODE i SET na 3 sekundy.  

2. Pierwsza cyfra zegara zacznie migać. Naciskaj klawisz SET do momentu uzyskania pożądanej 
cyfry zegara. Naciśnij klawisz MODE, by zatwierdzić cyfrę i przejść do kolejnej. 

3. Po ustawieniu czasu naciśnij jednocześnie klawisze SET i MODE w celu zapisania danych i 
przejścia z powrotem do głównego ekranu.  

4. Jeżeli podczas ustawiania cyfr zegara nie będziesz zmieniał ich przez 10 sekund dojdzie do 
automatycznego zapisu ustawionej godziny. Ekran wróci do poprzedniej opcji (ODO lub RT) 

5. Jeżeli zaczniesz poruszać się pojazdem powyżej prędkości 10 km/h ustawienia godziny również 
zapiszą się automatycznie. 
 

 

TYP I                                                                                 TYP II 
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USTAWIENIA OBWODU KOŁA 
1. Przestaw kluczyk w stacyjce w pozycję OFF. 
2. Wciśnij klawisz MODE i przytrzymaj. 
3. Przekręć kluczyk w stacyjce w pozycję ON i naciśnij klawisz SET – pojawi się ekran ustawienia 

obwodu koła. 
4. Na ekranie litera c – circumference – oznacza obwód koła. Po literze „c” następują cyfry 

oznaczające obwód koła. Migająca cyfra podlega zmianie przy użyciu klawisza SET.  
5. Gdy na ekranie w danej pozycji pojawi się pożądana cyfra naciśnij klawisz MODE, by przejść do 

kolejnej cyfry.  
6. Po ustawieniu wszystkich cyfr obwodu koła przytrzymaj klawisz MODE na 3 sekundy, aby 

zapisać ustawienia.  
7. Jeżeli nie dojdzie do zmiany migającej cyfry przez 10 sekund podczas ustawiania obwodu kół 

wprowadzone dotychczas zmiany zostaną automatycznie zapisane, a ekran powróci do 
wyświetlania całkowitego przebiegu pojazdu (ODO). 
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12. TERMINARZ KONSERWACJI 
o Poniższy terminarz konserwacji jest ustalony na podstawie czasu od daty zakupu pojazdu, całkowitej 

odległości pokonanej przez pojazd w kilometrach lub milach. O konieczności wykonania przeglądu 
decyduje ta wartość (czas w miesiącach lub przebieg), która zostanie prędzej osiągnięta przez pojazd.  

o Podczas przeglądu twój pojazd zostanie sprawdzony i ustawiony przez autoryzowanego dealera TGB, 
aby zachować go w jak najlepszym stanie przez jak najdłuższy czas. Dane dotyczące serwisu zostaną 
zapisane w książce serwisowej. 

o Posłuż się tabelą poniżej, aby sprawdzić czy twój pojazd wymaga serwisu. Przeglądy serwisowe 
zapewniają prawidłową i jednocześnie najbardziej ekonomiczną pracę pojazdu. 
 

TABELA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH 
    Interwał 
 
 
Element 

Miesiące 1 3 6 12 
Kilometry Pierwsze 200 Co każde 1000 Co każde 2000 Co każde 4000 
Mile Pierwsze 120 Co każde 600 Co każde 1200 Co każde 2400 

Śrubki i nakrętki 
tłumika i rury 
wydechowej 

D D D D 

Rozrząd I - I I 
Filtr powietrza - C C W 
RPM na jałowym biegu I I I I 

Świeca zapłonowa 
- - I I 

Wymiana co każde 6000 km (4000 mil)  
Olej silnikowy W - W W 
Filtr oleju W - W W 
Olej przedniego 
mechanizmu 
różnicowego 

W - W W 

Wymiana co każde 6000 km (4000 mil) lub 6 miesięcy 

Olej przekładni głównej  
W - W W 

Wymiana co każde 6000 km (4000 mil) lub 6 miesięcy 
Pasek wariatora - - I I 

Wężyk paliwa 
- I I I 

Wymiana co 4 lata 
Przewód przepustnicy I I I I 
Hamulce I I I I 

Przewody hamulcowe 
- - I I 

Wymiana co 4 lata 

Płyn hamulcowy 
- I I I 

Wymiana co 2 lata 
Opony - I I I 
Zawieszenie - - I I 
Układ kierowniczy I I I I 
Śruby i nakrętki 
podwozia D D D D 

Ogólne smarowanie - S S S 
Smarowanie przegubu - - S S 
Filtr paliwa (Model EFI) Wymiana co 2 lata 

S: smarowanie  C: czyszczenie W: wymiana D: Dokręcenie I: inspekcja, czyszczenie, kalibracja 
 

Serwisuj swój pojazd ATV u autoryzowanego dealera TGB. Upewnij się, że książka serwisowa jest podbita i 
podpisana. Brak wymaganego podpisu i pieczątki może spowodować unieważnienie gwarancji.  
Terminarz konserwacji został rozplanowany dla średniego miesięcznego przebiegu około 1000 km.  
UWAGI: 

1. Filtr powietrza musi być częściej czyszczony lub wymieniany w przypadku, gdy poruszasz się pojazdem 
po pylistym podłożu lub po silnie zanieczyszczonym terenie. 

2. Przeglądy serwisowe powinny być wykonywane częściej w przypadku, gdy pojazd często jest 
prowadzony z dużą prędkością i posiada większy przebieg. 

3. Profilaktyczna obsługa: 
a. Zapłon – przeprowadź przegląd i sprawdź ponownie, gdy problem się powtarza: przerwy zapłonu, 

nieprawidłowa moc silnika, przegrzewanie silnika 
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b. Usunięcie nadmiaru sadzy – usuń nadmiar sadzy z głowicy silnika, tłoków i układu wydechowego 
w przypadku znacznego osłabienia mocy silnika.  

13. ŚWIECA ZAPŁONOWA 
Zaleca się stosowanie świecy zapłonowej typu CR7E. 
Usuń nasadkę świecy zapłonowej. Usuń cały brud znajdujący się obok otworu świecy 
zapłonowej. Wyciągnij świecę zapłonową. Zmierz lukę pomiędzy elektrodami świecy. 
Luka pomiędzy elektrodami może wynosić od 0,7 do 0,8 mm.  
Jeżeli konieczna jest zmiana odległości pomiędzy elektrodami delikatnie zegnij 
elektrodę uziemienia świecy. Przytrzymaj obrączkę świecy i zainstaluj świecę 
zapłonową przez jej wkręcenie.  
Dokręć świecę przez przekręcenie ½ obrotu więcej niż udało się przykręcić ręką 
stosując klucz. 

 
14. FILTR POWIETRZA 

Zdemontuj fotel. 
Poluzuj 4 zaczepy pokrywy filtra powietrza, a następnie usuń pokrywę. 
Poluzuj pasek zaciskowy i wkręt, aby wyciągnąć filtr powietrza.  
Wyczyść filtr powietrza używając do tego cieczy, która nie jest palna ani wybuchowa.  
Wyciśnij z filtra ciecz i pozostaw go do całkowitego wyschnięcia.  

 

 

15. USTAWIENIE LICZBY OBROTÓW DLA BIEGU JAŁOWEGO (tylko dla modelu 
Carburetor (gaźnik)). 
Zaciągnij hamulec ręczny. 
Zmień bieg na jałowy. 
Pozwól, by silnik się rozgrzał. 
Podłącz miernik obrotów silnika (drut tachometru należy podłączyć do  przewodu wysokiego napięcia. 
Ustaw wkręt regulujący liczbę obrotów na biegu jałowym do wartości ustalonych w specyfikacji:  
ATV400: 1700±100 RPM ATV500: 1500±100 RPM 
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 Dla modelu EFI skontaktuj się z dealerem w celu ustawienia liczby obrotów na jałowym biegu. 
 

16. OLEJ SILNIKOWY 
Zaparkuj swój pojazd na płaskiej powierzchni. Wyłącz 
silnik i pozwól, by ostygł. Zaciągnij hamulec ręczny 
(parkowania). 
Sprawdź poziom oleju przy pomocy bagnetu.  
Uważaj, by nie przekręcić bagnetu w trakcie sprawdzania 
poziomu oleju silnikowego.  
Jeżeli poziom oleju silnikowego jest 
zbyt niski uzupełnij go stosując 
odpowiedni typ oleju. 
 
 
 
 
WYMIANA OLEJU SILNIKOWEGO 
Połóż miskę na olej pod pojazd i wyciągnij korek spustowy 
oleju silnikowego.  
Po tym jak cały olej wycieknie sprawdź czy podkładka pod 
korek spustowy oleju może być zastosowana ponownie.  
Zamontuj ponownie korek spustowy. Dobrze dokręć.  
 
 
 
 
 
WYMIANA FILTRA OLEJU 
Pozwól, aby olej całkowicie wyciekł z silnika. 
Zamontuj filtr oleju. Dobrze dokręć.  
Dodaj oleju do skrzyni korbowej (gęstość oleju SAE 10W-
40). 
 
Objętość oleju silnikowego: 3500/3860 c.c. 
 
Włóż bagnet. Uruchom silnik na kilka minut.  
Wyłącz silnik i sprawdź ponownie poziom oleju. 
Sprawdź silnik pod względem ewentualnych przecieków oleju. 
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17. SMAROWANIE UKŁADU NAPĘDOWEGO 

 

                         Tylny mechanizm różnicowy                              Przednia przekładnia 

 

Wymiana oleju przekładni napędu: 
Wyciągnij śrubę wlewu oleju. 
Usuń korek spustowy oleju i pozwól, aby olej całkowicie wyciekł. 
Zamocuj ponownie korek spustowy oleju, dobrze dokręć.  
Sprawdź, czy podkładka pod korkiem spustowym oleju może zostać ponownie użyta.  
Dodaj wymaganą ilość oleju. 

Objętość oleju do mechanizmów napędowych: 300-350 ml.  
Sprawdź, czy podkładka pod śrubę wlewu oleju nadaje się do ponownego użycia. Dobrze 
dokręć.  
Gęstość oleju SAE 90# 
Uruchom silnik i pozwól mu pracować przez 2-3 minuty. 
Wyłącz silnik i sprawdź poziom oleju.  
Sprawdź silnik pod względem ewentualnych przecieków oleju. 

 
18. ZAMEK FOTELA (MONTAŻ I DEMONTAŻ FOTELA) 

Demontaż fotela: Aby zdemontować fotel przekręć kluczyk w 
zamku i wciśnij blokadę fotela. Następnie dźwignij tylną część 
fotela.  
Montaż fotela: Włóż fotel w prowadnice, a następnie 
przyciśnij tylną część fotela do momentu zatrzaśnięcia się 
blokady fotela. 
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Uważaj, aby w trakcie montażu nie zacisnąć i nie zniszczyć przewodów elektrycznych. 
19. BEZPIECZNIKI I AKUMULATOR 

W przypadku, gdy chcesz uzyskać dostęp do 
akumulatora lub wymienić bezpieczniki w pierwszej 
kolejności musisz zdemontować fotel. Pod fotelem 
znajdziesz bezpieczniki (patrz obrazek). Znajdziesz 
tam zapasowy bezpiecznik.  
 
Uważaj, aby w trakcie ponownego montażu fotela nie 
zacisnąć i nie zniszczyć przewodów elektrycznych. 
 
UWAGA! Podczas wymiany bezpieczników pamiętaj, 
aby stary bezpiecznik zastąpić bezpiecznikiem takiego 
samego typu. Jeżeli mimo wymiany na prawidłowy typ 
bezpiecznika dochodzi do natychmiastowego jego 
spalenia (kilka bezpieczników z rzędu) skontaktuj się z 
autoryzowanym dealerem w celu sprawdzenia.  
 
UWAGA! Akumulator zawiera bardzo niebezpieczny 

kwas siarkowy. Wszystkie prace serwisowe i kontrola powinny być wykonywane przez 
wykwalifikowany personel. W przypadku pojawienia się problemów z akumulatorem 
skonsultuj się z autoryzowanym dealerem.  
 
1. Zdemontuj fotel. Akumulator znajduje się pod fotelem. Akumulator jest zaplombowany. 

Możesz regularnie zabierać akumulator do autoryzowanego dealera w celu stanu jego 
naładowania. W pierwszej kolejności poluzuj śruby mocujące akumulator. Następnie 
wyciągnij go z komory.  
Jeżeli akumulator wymaga ładowania zastosuj prąd 1,8 A przez 5-10 h, aby go naładować. 
Maksymalny prąd ładowania to 9A przez 1 h. 

2. Pamiętaj o prawidłowym podłączeniu akumulatora. Nieprawidłowe podłączenie biegunów 
może uszkodzić pojazd, akumulator oraz alternator.  

3. Pamiętaj, aby podłączyć przewód w kolorze czerwonym do bieguna dodatniego (+) 
akumulatora. Czarny przewód służy do podłączenia bieguna ujemnego (-). Pamiętaj, że w 
pierwszej kolejności należy podłączyć przewód czerwony (+), a następnie czarny (-). 

4. Odłącz katodę akumulatora (-) w przypadku, gdy nie będziesz poruszał się pojazdem przez 
dłuższy czas.  

 
UWAGA! 
Maksymalny pobór energii dla akumulatora nie może przekroczyć 5A.  
Przed użyciem poszczególnych elementów elektrycznych pojazdu włącz silnik. Nie włączaj 
świateł przed uruchomieniem silnika.  
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PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
 

∗ Kiedy prowadzisz pojazd po nieznanym terenie, jedź zawsze wolno i ostrożnie.  

∗ Nigdy nie prowadź ATV po wyboistym, śliskim lub piaszczystym terenie. 

∗ Zawsze stosuj się do wskazówek dotyczących manewru skręcania, zawartych w niniejszej instrukcji. 

Ćwicz wykonywanie tego manewru przy niskiej prędkości. Nigdy nie wykonuj manewru skręcania 

przy nadmiernej prędkości. 

∗ Jeśli ATV uczestniczył w kolizji, zawsze powinien zostać poddany przeglądowi w autoryzowanym 

serwisie ATV. 

∗ Nigdy nie wybieraj się na przejażdżki po zbyt nachylonych/stromych wzniesieniach. Dostosuj 

stopień nachylenia trasy do możliwości technicznych ATV oraz twoich własnych umiejętności. 

Trenuj na mniejszych wzniesieniach i dopiero po zdobyciu większego doświadczenia wybieraj 

trudniejsze trasy, adekwatne do twoich umiejętności. 

∗ Zawsze stosuj się do wskazówek dotyczących poruszania się po terenie pagórkowatym. Znajdziesz 

je w niniejszej instrukcji. Dokładnie sprawdź teren zanim zaczniesz wjeżdżać pod górę. Nigdy nie 

prowadź ATV po wzniesieniach o śliskiej, bądź sypkiej nawierzchni. Podczas wjeżdżania pod górę 

przenieś ciężar ciała do przodu. Nigdy nie dodawaj gwałtownie gazu, ani nie zmieniaj raptownie 

biegów. Nigdy nie przejeżdżaj przez szczyt wzniesienia z dużą prędkością. 

∗ Przestrzegaj prawidłowych procedur podczas wykonywania manewrów zjeżdżania ze wzniesienia 

i hamowania. Przed rozpoczęciem jazdy na nieznanym terenie należy przeprowadzić jego wstępne 

rozpoznanie. Przy zjeżdżaniu należy przenieść ciężar ciała do tyłu. Nigdy nie zjeżdżaj z pagórka z 

dużą prędkością. Unikaj zjeżdżania z wzniesień o zbyt ostrym kącie nachylenia. Może to 

spowodować wypadek. Staraj się zjeżdżać prosto w dół. 

∗ Zawsze stosuj się do zasad podczas jazdy w poprzek zbocza. Unikaj śliskich i piaszczystych 

nawierzchni. Przy jeździe w poprzek zbocza należy przenieść ciężar ciała na bok w stronę zbocza. 

Nigdy nie próbuj zawracać ATV na wzniesieniu, póki nie wyćwiczysz technik obracania pojazdu 

opisanych w instrukcji. Jeśli to możliwe, unikaj przejeżdżania w poprzek stromych zboczy. 

∗ Jeśli podczas wjazdu na górę pojazd ugrzęźnie, zacznie się staczać lub zsuwać zastosuj odpowiednie 

procedury opisane w niniejszej instrukcji. Aby uniknąć ugrzęźnięcia zachowaj stałą prędkość 

podczas wjeżdżania. Jeśli ugrzęźniesz lub przewrócisz się do tyłu zastosuj się do specjalnych 

procedur odnoszących się do hamowania, które są opisane w instrukcji. Zsiądź z pojazdu po stronie 

zbocza jeśli wjeżdżasz pod górę. Obejdź ATV dookoła i wsiądź z powrotem zgodnie z zasadami 

opisanymi w tej instrukcji. 
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∗ Zawsze sprawdzaj czy na drodze nie znajdują się przeszkody. Nigdy nie próbuj przejeżdżać przez 

duże przeszkody takie jak np. duże skały lub przewrócone drzewa. Zawsze stosuj się do procedur 

prawidłowego przejeżdżania przez przeszkody, które są opisane w instrukcji. 

∗ Zachowaj szczególną ostrożność podczas poślizgu i w sytuacji, kiedy samochód zaczyna się zsuwać 

ze zbocza. Na śliskich powierzchniach, takich jak lód, jedź wolno i ostrożnie, by zmniejszyć ryzyko 

wpadnięcia w poślizg lub zsunięcia się i stracenia kontroli nad pojazdem. 

∗ Nigdy nie wjeżdżaj ATV do wartko płynącej wody lub do wody głębszej niż wysokość podnóżków. 

Pamiętaj, że zamokłe hamulce mogą mieć zmniejszoną zdolność hamowania. Sprawdź hamulce po 

opuszczeniu wody. Jeśli będzie taka konieczność, wciśnij je delikatnie kilka razy, co pozwoli na ich 

osuszenie. 

∗ Przed rozpoczęciem manewru cofania upewnij się, że za pojazdem nie znajdują się ludzie lub 

przeszkody. Cofaj wolno. Podczas cofania unikaj ostrego skręcania.  

∗ Używaj opon o rozmiarze i typie zalecanym w tej instrukcji. Zachowaj odpowiednie ciśnienie w 

oponach. 

∗ Nigdy nie stosuj niezgodnych ze specyfikacją akcesoriów w ATV. 

∗ Nigdy nie montuj w ATV obrotowej rączki przepustnicy. 

∗ Nigdy nie przekraczaj maksymalnego obciążenia pojazdu. Załadunek powinien być prawidłowo 

rozmieszczony i bezpiecznie zamocowany. W przypadku jazdy z dodatkowym bagażem lub w 

przypadku holowania przyczepy odpowiednio zmniejsz prędkość i zachowaj szczególną ostrożność. 

Pamiętaj o wydłużonej drodze hamowania. 
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 POKONYWANIE ZAKRĘTÓW PRZY DUŻEJ PRĘDKOŚCI 

WJEŻDŻANIE POD GÓRĘ I W DÓŁ  

JAZDA PO NIERÓWNEJ NAWIERZCHNI  
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