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Drogi Kliencie,
Gratulujemy z okazji zakupu quada Linhai 200 2x4. W niniejszej instrukcji znajdziesz wszystkie ważne
informacje niezbędne do odpowiedniej eksploatacji, jazdy i konserwacji maszyny, w celu zapewnienia
długotrwałej satysfakcji i bezpieczeństwa. Instrukcja zawiera też zalecenia istotne ze względów
bezpieczeństwa. Znajdziesz w nim podstawowe informacje, wskazówki dotyczące jazdy, manewrów i
konserwacji Twojego quada. Dla własnego bezpieczeństwa przestudiuj wnikliwie wszystkie informacje,
zalecenia i ostrzeżenia zawarte w niniejszej instrukcji i na tablicach informacyjnych na quadzie i
upewnij się, że są one zrozumiałe. Przestrzegaj podanych wskazówek.
Instrukcja zawiera zalecenia mające istotne znaczenie dla Twojego bezpieczeństwa. Znajdziesz w nim
podstawowe dane techniczne, wskazówki dotyczące jazdy, manewrów i konserwacji Twojego nowego
quada. Dla własnego bezpieczeństwa należy wnikliwie przestudiować i postępować zgodnie z wszystkimi
informacjami, zaleceniami i ostrzeżeniami zawartymi w niniejszej instrukcji i na tablicach informacyjnych
na quadzie.

Instrukcja zawiera aktualne informacje obowiązujące w dniu publikacji. Firma Linhai nieprzerwanie
pracuje nad jakością i parametrami technicznymi swoich quadów. Z tego względu mogą się niektóre
ilustracje i niektóre opisy różnić od informacji zawartych w instrukcji. W przypadku pytań pojawiających
się w temacie quada, jego użycia lub konserwacji, zachęcamy do kontaktu z autoryzowanym dostawcą
marki Linhai.

OSTRZEŻENIE
NIEPRZESTRZEGANIE OSTRZEŻEŃ MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE
ZRANIENIE LUB ŚMIERĆ!

Pamiętaj, że w przypadku niedostatecznych umiejętności prowadzenia quada może bardzo szybko
dojść do wypadku lub wywrócenia, nawet podczas wykonywania podstawowych manewrów jak
skręcanie, jazda pod górę lub jazda przez przeszkody.
Niniejszą instrukcję należy zawsze przechowywać w quadzie.

Życzymy dużej ilości beztrosko przejechanych kilometrów bez wypadków i szerokiej drogi!

Wyjątkowo ważne informacje są w instrukcji oznaczone w następujący sposób:
Taki symbol bezpieczeństwa oznacza: UWAGA! TWOJE BEZPIECZEŃSTWO MOŻE BYĆ
ZAGROŻONE!

OSTRZEŻENIE
UWAGA

INFORMACJ
A

Niedotrzymywanie niniejszych zaleceń może prowadzić do poważnego zranienia lub
śmierci osób wykonujących prace, prowadzącego,
osób znajdujących się w okolicy lub osób robiących przegląd lub naprawiających
Znak ten oznacza wskazówki, których niewykonanie może doprowadzić do uszkodzenia
quada.
INFORMACJA zawiera wskazówki, które wyjaśniają lub ułatwiają daną czynność.
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W przypadku niewystarczającego doświadczenia poruszanie się quadem może być niebezpieczne!
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INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Quad nie jest zabawką i jego eksploatacja może być bardzo niebezpieczna.

• W nieznanym terenie należy poruszać się powoli i zachować szczególną ostrożność. Teren może się szybko
zmieniać.
• Nigdy nie jeździj w zbyt ciężkim, śliskim lub osypującym się terenie.
• Należycie przestrzegaj wskazówek dotyczących skręcania opisanych w niniejszej instrukcji. Technikę
skręcania należy wpierw przećwiczyć przy małej prędkości. Nie skręcaj z nadmierną prędkością.
• Po wywróceniu, upadku lub kolizji quada oddaj jak najszybciej pojazd do przeglądu do
autoryzowanego serwisu Linhai.
• Nie wjeżdżaj na zbyt strome dla kierowcy lub dla quada zbocza.
Jazdę pod górę, przed jeżdżeniem po większych wzniesieniach, należy wpierw przećwiczyć na mniejszych
zboczach.
• Należycie przestrzegaj wskazówek dotyczących wjeżdżania pod górę opisanych w instrukcji. Przed
wjeżdżaniem pod górę, zawsze należy dokładnie zbadać teren. Nigdy nie próbuj wjeżdżać na wzniesienia o
zbyt śliskim lub osypującym się podłożu. Podczas jazdy pod górę należy przenieść ciężar do przodu. Podczas
jazdy pod górę nie dodawaj gazu i nie zmieniaj gwałtownie kierunku jazdy. Nigdy nie wjeżdżaj pod górę ze
zbyt dużą prędkością. Unikaj wzniesień, na których quad mógłby się wywrócić. Wjeżdżaj na wzniesienia, w
miarę możliwości, prosto pod górę.
• Należycie przestrzegaj wskazówek dotyczących jazdy w dół opisanych w niniejszej instrukcji. Przed
zjechaniem z jakiekolwiek wzniesienia zawsze dokładnie zbadaj podłoże. Nigdy nie próbuj zjeżdżać ze
wzniesienia o zbyt śliskim lub osypującym się podłożu Podczas jazdy w dół przenieś ciężar ciała do tyłu.
Podczas jazdy pod górę nie dodawaj gazu i nie zmieniaj gwałtownie kierunku jazdy. Nigdy nie wjeżdżaj pod
górę ze zbyt dużą prędkością. Unikaj wzniesień, na których quad mógłby się wywrócić. W miarę możliwości
jedź w dół zawsze prosto.
• Należycie przestrzegaj wskazówek dotyczących jazdy w poprzek wzniesienia opisanych w niniejszej
instrukcji. Zawsze przed trawersowaniem zbadaj dokładnie podłoże. Nigdy nie próbuj trawersować
wzniesienia o zbyt śliskim lub osypującym się podłożu. Podczas trawersowania przenieś ciężar w kierunku w
górę zbocza. Podczas trawersowania nie dodawaj gazu i nie zmieniaj gwałtownie kierunku jazdy. Nigdy nie
trawersuj ze zbyt dużą prędkością. Unikaj wzniesień, na których quad mógłby się wywrócić. Należy unikać
skręcania na wzniesieniu, jeżeli kierowca nie posiada wystarczających umiejętności w zakresie skręcania w
terenie płaskim.
• W przypadku zgaśnięcia silnika na wzniesieniu, należycie przestrzegaj wskazówek, w przeciwnym wypadku
quad zacznie się ześlizgiwać w dół zbocza. Aby zapobiec zgaśnięciu silnika podczas jazdy pod górę, wjeżdżaj
pod górę ze stałą prędkością. Jeżeli nie da się wjechać pod górę, silnik zgasł lub quad zacznie się ześlizgiwać
w dół, zatrzymaj pojazd zgodnie z opisanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami i zejdź z quada stając po
stronie znajdującej się po górnej stronie zbocza. Obróć quad w dół zbocza i wsiądź w sposób opisany w
niniejszej instrukcji.
• Zawsze przed jazdą należy wpierw dokładnie zbadać teren. Nigdy nie należy pokonywać dużych
przeszkód, takich jak duże kamienie lub powalone drzewa. Zawsze należycie przestrzegaj wskazówek
dotyczących jazdy przez przeszkody opisanych w instrukcji.
• Po wyjątkowo śliskim podłożu, jak na przykład po lodzie itd., jeździj bardzo powoli i ostrożnie, tak aby nie
doszło do poślizgu powodującego utracenie kontroli nad pojazdem.
• Nigdy nie jeździj w szybko płynącej wodzie lub w wodzie sięgającej wyżej niż do podnóżków. Pamiętaj,
że mokre hamulce mają mniejsze zdolności hamujące. Po wyjechaniu z wody sprawdź działanie
hamulców. W razie konieczności kilkakrotnie lekko zahamuj, aby tarcie osuszyło okładziny hamulcowe.
• Podczas cofania zawsze upewnij się, że nie ma za pojazdem żadnych przeszkód ani osób. Podczas
jazdy do tyłu jedź powoli, nie skręcaj gwałtownie.
• Używaj jedynie opon zalecanego typu i w zalecanym rozmiarze i pompuj je do zalecanego poziomu
ciśnienia. Zmiany ciśnienia w oponach mogą wpłynąć na zachowanie quada.
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• Nigdy nie naprawiaj quada w nieodpowiedni sposób lub za pomocą niezalecanych części zamiennych. Tego typu
naprawy mogą zmienić panowanie nad quadem.
• Nigdy nie instaluj w quadzie uchwytu obrotowego gazu.
• Nigdy nie przekraczaj maksymalnego dozwolonego poziomu obciążenia quada. Bagaż rozłóż
równomiernie i bezpiecznie zapnij. Zawsze bierz pod uwagę dłuższą drogę hamowania.
• Chroń środowisko naturalne, jeździj ostrożnie i zawsze zapoznaj się z aktualnymi przepisami i regulacjami
prawnymi.

OSTRZEŻENIA W KWESTIACH BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE
Nieprzestrzeganie następujących ostrzeżeń może skutkować poważnym zranieniem
lub śmiercią.
Quad mogą prowadzić osoby, które osiągnęły dopuszczoną przez prawo granicę
wiekową z ważnym prawem jazdy dla wskazanej kategorii pojazdów.
Do prowadzenia quada wymagane jest prawo jazdy grupy B.
Podczas prowadzenia quada konieczne jest używanie wymaganego kasku
bezpieczeństwa. Urazy głowy to jedne z najcięższych zranień. Jednocześnie
należy w odpowiedni sposób chronić wzrok (okulary lub kask z przyłbicą).

Quad nie jest zabawką i jego eksploatacja może być bardzo niebezpieczna.
Quady zachowują się inaczej niż pozostałe pojazdy takie jak motocykle czy samochody. Nieumiejętna jazda
może bardzo szybko prowadzić do wypadku lub wywrócenia, a to nawet podczas całkiem zwykłych
manewrów, takich jak skręcanie, jazda pod górę lub jazda z przeszkodami.

ABY ZAPOBIEC POWAŻNEMU ZRANIENIU LUB ŚMIERCI:
* Zawsze uważnie przeczytaj instrukcję obsługi i dotrzymuj opisanych wskazówek. Zwróć szczególną
uwagę na OSTRZEŻENIA w instrukcji i na tablicach informacyjnych quada.
* Nigdy nie używaj quada bez odpowiedniego przeszkolenia. Początkujący powinni przechodzić szkolenie.
* Nigdy nie używaj quada bez wymaganego kasku motocyklowego, ochrony na oczy, bez odpowiedniego
obuwia, rękawic, długich butów i kurtki z długim rękawem.
* Nigdy nie jeździj na quadzie z nadmierną prędkością. Zawsze jeździj tylko z prędkością
dostosowaną do terenu, widzialności i swoich umiejętności.
* Nigdy nie próbuj jeździć do tyłu, skakać lub wykonywać podobnego rodzaju ryzykownych manewrów.
* Zawsze jeździj na quadzie z zachowaniem szczególnej ostrożności, zwłaszcza na
wzniesieniach, na zakrętach, podczas jazdy z przeszkodami i w nieznanym lub ciężkim
terenie.
* Nigdy nie pożyczaj quada nikomu, kto nie przeszedł żadnego szkolenia lub nie jeździł na quadzie
przez przynajmniej rok.
* Przed każdą jazdą zawsze sprawdź quad i upewnij się, że jest bezpieczny w eksploatacji. Zawsze
kieruj się wskazanymi zaleceniami postępowania dotyczącymi przeprowadzania prac
serwisowych i konserwatorskich.
OSTRZEŻENIE
Nieprzestrzeganie niniejszych ostrzeżeń może skutkować poważnym zranieniem lub
śmiercią.
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TABLICE INFORMACYJNE
INFORMACJA

Rozmieszczenie i treść tablic informacyjnych na quadzie mogą się w zależności od modelu różnić.

1.
OSTRZEŻENIE
Prowadzenie pojazdu przez osoby
poniżej 16 roku życia zwiększa ryzyko
poważnego zranienia lub śmierci.
NIGDY nie pozwalaj, aby dziecko poniżej 16
roku życia prowadziło quad.

2.

OSTRZEŻENIE
Nieprawidłowe korzystanie z quada może spowodować POWAŻNE
ZRANIENIE lub ŚMIERĆ.
NIGDY nie korzystaj z quada
- bez wystarczającego doświadczenia lub odpowiedniego przeszkolenia
- przy zbyt dużych prędkościach w stosunku do warunków lub
doświadczenia kierowcy
ZAWSZE:
- Prowadź pojazd w należyty sposób, tak aby uniknąć
wywrócenia quada, zwłaszcza na wzniesieniu lub podczas
skręcania.
PRZESTRZEGAJ ZALECEŃ I OSTRZEŻEŃ OPISANYCH W INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA!

3.

OSTRZEŻENIE:
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Ciągnięcie zbyt ciężkich ładunków może spowodować utratę równowagi i
kontroli nad pojazdem.

Nigdy nie używaj bagażnika lub zderzaka jako uchwyt do ciągnięcia bagażu lub
przyczepy. Quad może się wywrócić i spowodować zranienie lub śmierć.
Nigdy nie przekraczaj dozwolonego obciążenia bagażnika.
Maksymalne obciążenie przedniego nośnika: 10 kg

OSTRZEŻENIE

4.

Nieodpowiedni poziom ciśnienia w oponach i przeciążanie quada mogą
spowodować utratę kontroli nad pojazdem.
Utrata kontroli może spowodować ciężkie zranienie lub śmierć
ZAWSZE utrzymuj odpowiedni poziom powietrza w oponach.
NIGDY nie przekraczaj maksymalnego dozwolonego obciążenia podczas
eksploatacji. Maksymalne dozwolone obciążenie przy eksploatacji:
150 kg (suma masy bagażu na quadzie i prowadzącego)

5.

OSTRZEŻENIE
Ciągnięcie zbyt ciężkich ładunków może spowodować utratę
równowagi i kontroli nad pojazdem.
Nigdy nie używaj bagażnika lub zderzaka jako uchwyt do
ciągnięcia bagażu lub przyczepy. Quad może się wywrócić i
spowodować zranienie lub śmierć.
Nigdy nie przekraczaj dozwolonego
obciążenia bagażnika. Maksymalne
obciążenie tylnego nośnika wynosi: 20 kg

6.

OSTRZEŻENIE
Ciągnięcie zbyt ciężkich ładunków może
spowodować utratę równowagi i kontroli
nad pojazdem.
Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia
ciągniętej przyczepy dla pojazdu i
dozwolonego obciążenia kuli.
Maksymalna obciążenie ciągniętej przyczepy:
180 kg (masa przyczepy łącznie z bagażem)
Maks. Pionowe obciążenie kuli: 10 kg

9.

10.

OSTRZEŻENIE
GORĄCA
POWIERZCHNIA

Nie dotykaj silnika ani
rury
wydechowej
podczas jazdy ani zaraz
po jeździe, dopóki nie
ostygną.
OSTRZEŻENIE
NIGDY nie wjeżdżaj quadem na zbocza o
nachyleniu większym niż 15%. Aby zapobiec
wywróceniu quada ostrożnie dodawaj gazu i
hamuj.
Jazda na biegu wstecznym, nawet z niewielką prędkością
może być niebezpieczna. Manewrowanie i prowadzenie
quada może być trudne.
Aby zapobiec wywróceniu quada unikaj
gwałtownych i ostrych zakrętów.

UWAGA
Prędkości zmieniaj tylko wtedy, kiedy quad stoi bez
ruchu w miejscu, a silnik pracuje na biegu jałowym.
Zapobiegniesz w ten sposób uszkodzeniu skrzyni
biegów.
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13.

14.

OSTRZEŻENIE
Nigdy nie używaj przycisku Override, jeżeli dźwignia gazu
jest wciśnięta. Może to wywołać utratę kontroli nad
quadem i spowodować zranienie lub śmierć.

OSTRZEŻENIE PRZED ZAGROŻENIAMI PODCZAS JAZDY
QUADEM
OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Eksploatacja quada bez odpowiednich szkoleń i doświadczenia.
CO MOŻE SIĘ WYDARZYĆ
Istnieje znacznie zwiększone niebezpieczeństwo wypadku, jeżeli prowadzący quad nie wie,
jak należycie manewrować pojazdem w różnych sytuacjach i w różnym terenie.
JAK UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA
Wszyscy użytkownicy quada powinni przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję użytkowania oraz
wszystkie wskazówki i tablice ostrzegawcze jeszcze przed jazdą.
OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Wjeżdżanie po zbyt stromym zboczu.
CO MOŻE SIĘ WYDARZYĆ
Quad na stromym zboczu może się łatwiej wywrócić niż w
terenie równym lub na umiarkowanych wzniesieniach.
JAK UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA
Nie wjeżdżaj na zbyt strome dla kierowcy lub dla quada zbocza.
Jazdę pod górę, przed jazdą po większych wzniesieniach, przećwicz
wpierw na mniejszych zboczach.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Nieprawidłowy sposób zjeżdżania ze zbocza.
CO MOŻE SIĘ WYDARZYĆ

Niebezpieczeństwo utraty kontroli i wywrócenia quada.
JAK UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA
Zawsze należycie przestrzegaj wskazówek zjeżdżania w dół opisanych w niniejszej instrukcji. Przed zjechaniem
z jakiekolwiek wzniesienia zawsze dokładnie zbadaj podłoże. Podczas jazdy w dół przenieś ciężar ciała do tyłu.
Nigdy nie wjeżdżaj pod górę ze zbyt dużą prędkością. Unikaj wzniesień, na których quad mógłby się wywrócić.
W miarę możliwości jedź w dół zawsze prosto.
OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Jazda na tylnych kołach, skoki i inne wyczyny kaskaderskie.
CO MOŻE SIĘ WYDARZYĆ
Zwiększone niebezpieczeństwo wypadku lub wywrócenia.
JAK UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA
Nigdy nie próbuj robić sztuczek kaskaderskich. Nie próbuj się popisywać.
OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Przeciążanie quada lub nieprawidłowe przewożenie lub ciągnięcie bagażu.
CO MOŻE SIĘ WYDARZYĆ
Niebezpieczeństwo zmiany zachowania quada może prowadzić do wypadku.
JAK UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA
Nigdy nie przekraczaj maksymalnego dozwolonego poziomu obciążenia quada. Bagaż rozłóż
równomiernie i bezpiecznie zapnij. Podczas przewożenia bagażu lub ciągnięcia przyczepy zmniejsz
prędkość. Zawsze bierz pod uwagę dłuższą drogę hamowania.
Zawsze postępuj zgodnie ze wskazówkami opisanymi w niniejszej instrukcji.
OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Niezachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy w nieznanym terenie.
CO MOŻE SIĘ WYDARZYĆ
Możesz wjechać w niewidoczne kamienie, garby lub dziury, zanim zdążysz zareagować.
Może to doprowadzić do wywrócenia się quada lub utraty kontroli.
JAK UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA
W nieznanym terenie należy poruszać się powoli i zachować szczególną ostrożność.
Jeżeli warunki terenowe ulegają zmianę, jedź z zachowaniem szczególnej ostrożności.
OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Nieprawidłowy sposób pokonywania przeszkód.
CO MOŻE SIĘ WYDARZYĆ
Niebezpieczeństwo utraty kontroli i wywrócenia quada.
JAK UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA
Przed jazdą w nieznanym terenie sprawdź czy istnienie przeszkód.
Nigdy nie należy pokonywać dużych przeszkód, takich jak duże kamienie lub powalone
drzewa. Podczas jazdy przez przeszkody zawsze postępuj zgodnie ze wskazówkami opisanymi
w niniejszej instrukcji.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Zachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy w
trudnym, śliskim lub osypującym się terenie.
CO MOŻE SIĘ WYDARZYĆ
Niebezpieczeństwo utraty przyczepności lub kontroli nad
quadem, która mogłaby spowodować wypadek lub
wywrócenie quada.
JAK UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA
Nie wjeżdżaj na ciężki, śliski lub osypujący teren, jeżeli nie masz
wystarczającego doświadczenia w manewrowaniu quadem w
takim terenie. Po takim podłożu zawsze jeździj niezwykle
ostrożnie.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Puszczanie kierownicy lub zdejmowanie nóg z podnóżków podczas jazdy.
CO MOŻE SIĘ WYDARZYĆ
Zdjęcie choćby jednej ręki z kierownicy lub zdjęcie choćby jednej nogi z podnóżka może obniżyć
zdolność panowania nad quadem lub spowodować utratę równowagi i wypadnięcie z quada. Jeżeli
zdejmiesz nogę z podnóżka, noga może się dodatkowo zetknąć z kołem lub z ziemią, co może
spowodować zranienie lub wypadek. JAK UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA
Podczas jazdy zawsze trzymaj obie ręce na kierownicy a obie nogi na podnóżkach.
OSTRZEŻENIE

POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Poruszanie się quadem bez odzieży ochronnej,
rękawic, wymaganego kasku i ochrony na oczy.
CO MOŻE SIĘ WYDARZYĆ
Poruszanie się quadem bez wymaganego kasku zwiększa w
razie wypadku niebezpieczeństwo poważnego zranienia
głowy lub ryzyko śmierci. Poruszanie się quadem bez
ochrony na oczy może prowadzić do wypadku a podczas
wypadku zwiększa niebezpieczeństwo poważnego
zranienia oczu.
JAK UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA
Nigdy nie poruszaj się quadem bez spełniającego normy
kasku w odpowiednim rozmiarze. Ponadto zawsze
używaj:
Ochrony na oczy (okularów ochronnych lub kasku z
przyłbicą z plexi)
Rękawic
Obuwia
Ubrania sportowego z długim
rękawem lub kurtki Długich spodni

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Nieprawidłowe trawersowanie, nieprawidłowe skręcanie się na
wzniesieniu.
CO MOŻE SIĘ WYDARZYĆ
Niebezpieczeństwo utraty kontroli i wywrócenia quada.
JAK UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA
Nie próbuj skręcać się na zboczu, jeżeli nie masz opanowanej techniki
opisanej w niniejszej instrukcji. Skręcanie ćwicz w pierwszej kolejności w płaskim terenie. Podczas
skręcania przy jeździe pod górę zachowaj szczególną ostrożność. W miarę możliwości unikaj
trawersowania po stromym zboczu.
Podczas trawersowania:
Zawsze należycie przestrzegaj wskazówek opisanych w niniejszej instrukcji. Nigdy nie próbuj
wjeżdżać na wzniesienia o zbyt śliskim lub osypującym się podłożu. Przenieś ciężar w stronę
szczytu wzniesienia.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Zgaśnięcie silnika, ześlizgiwanie się quada ze zbocza w dół lub nieprawidłowe wychodzenie quada na zboczu.
CO MOŻE SIĘ WYDARZYĆ
Niebezpieczeństwo wywrócenia się quada.
JAK UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA
Wybierz odpowiedni bieg i podczas wjeżdżania pod górę
utrzymuj stałą prędkość. Jeżeli quad nie może dalej
wjechać pod górę:
Przechyl się do przodu nad
kierownicę. Zahamuj.
Po zatrzymaniu użyj hamulca ręcznego.
Jeżeli quad zacznie się ze zbocza ześlizgiwać
w dół: Przechyl się do przodu nad
kierownicę.
Zahamuj.
Po zatrzymaniu użyj hamulca ręcznego.
Wysiądź po stronie znajdującej się wyżej (po stronie wierzchołka).
Obróć quad w dół zbocza i wsiądź w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Poruszanie się z nadmierną prędkością.
CO MOŻE SIĘ WYDARZYĆ
Niebezpieczeństwo utraty kontroli i/lub wywrócenia quada.
JAK UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA
Zawsze jeździj tylko z prędkością dostosowaną do terenu, widzialności, panujących warunków i swojego
doświadczenia.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Poruszanie się z nieodpowiednimi oponami lub z nieodpowiednim ciśnieniem powietrza w oponach.
CO MOŻE SIĘ WYDARZYĆ
Używanie nieodpowiednich opon lub poruszanie się z nieodpowiednim poziomem ciśnienia w oponach
może spowodować utratę kontroli nad pojazdem i zwiększa niebezpieczeństwo wypadku.
JAK UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA
Zawsze używaj odpowiednich rozmiarów i rodzajów opon opisanych w niniejszej instrukcji quada.
Zawsze utrzymuj odpowiedni poziom powietrza w oponach podany na niniejszej instrukcji.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Nieprawidłowe cofanie.
CO MOŻE SIĘ WYDARZYĆ
Niebezpieczeństwo wjechania na przeszkodę lub na osobę z tyłu, które może spowodować poważne
zranienie.
JAK UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA
Podczas cofania zawsze upewnij się, że nie ma za pojazdem żadnych przeszkód ani osób. Cofaj
powoli, nie skręcaj gwałtownie.
OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Nieprawidłowy sposób jazdy pod górę.
CO MOŻE SIĘ WYDARZYĆ
Niebezpieczeństwo utraty kontroli i/lub wywrócenia quada.
JAK UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA
Zawsze należycie przestrzegaj wskazówek dotyczących jazdy pod górę opisanych w niniejszej instrukcji.
Zawsze przed jazdą w dół zbadaj dokładnie podłoże. Nigdy nie próbuj trawersować wzniesienia o zbyt
śliskim lub osypującym się podłożu. Przenieś wagę ciała do przodu. Podczas poruszania się po
wzniesieniu nie dodawaj gazu ani nie zmieniaj gwałtownie kierunku jazdy. Quad mógłby się wywrócić.
Nigdy nie wjeżdżaj na wierzchołek wzniesienia z dużą prędkością, za horyzontem może znajdować się
przeszkoda, strome zbocze, człowiek lub pojazd.

NIGDY NIE PRÓBUJ WJEŻDŻAĆ NA LUB ZJEŻDŻAĆ ZE ZBOCZY O NACHYLENIU PRZEKRACZAJĄCYM
15°!
OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Jazda z pasażerem.
CO MOŻE SIĘ WYDARZYĆ
Niebezpieczeństwo wypadku, który może doprowadzić do poważnego zranienia / śmierci prowadzącego lub
pasażera.
JAK UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA
Nigdy nie woź pasażerów.

NIGDY NIE WOŹ PASAŻERÓW!

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Poruszanie się w głębokiej lub szybko płynącej wodzie.
CO MOŻE SIĘ WYDARZYĆ
Opony mogą zacząć quad unosić, spowodować utratę przyczepności i kontroli nad pojazdem, co
mogłoby spowodować wypadek.
JAK UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA
Nigdy nie jeździj w szybko płynącej wodzie lub w wodzie sięgającej wyżej niż do podnóżków. Pamiętaj,
że mokre hamulce mają mniejsze zdolności hamujące. Po wyjechaniu z wody sprawdź działanie
hamulców. W razie konieczności kilkakrotnie lekko zahamuj, aby tarcie osuszyło okładziny hamulcowe.
OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Poślizg lub ześlizgiwanie się po śliskiej powierzchni.
CO MOŻE SIĘ WYDARZYĆ
Możesz stracić panowanie nad quadem. Możesz też niespodziewanie odzyskać przyczepność, co może
spowodować wywrócenie quada.
JAK UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA
Naucz się bezpiecznie panować nad poślizgiem i ześlizgiwaniem wpierw podczas jazdy z małą prędkością i po
płaskim terenie.
Na wyjątkowo śliskim podłożu, na przykład na lodzie, jedź powoli i bardzo ostrożnie, aby zmniejszyć
niebezpieczeństwo poślizgu lub ześlizgnięcia. Jedź powoli, unikaj gwałtownych skrętów.
OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Dokonywanie nieodpowiednich modyfikacji quada.
CO MOŻE SIĘ WYDARZYĆ
Instalacja nieodpowiednich/niezatwierdzonych akcesoriów lub
nieodpowiedniego/niezatwierdzonego wyposażenia quada może spowodować zmiany w
przeprowadzaniu manewrów, które mogą w niektórych sytuacjach spowodować wypadek.
JAK UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA
Nigdy nie modyfikuj quada instalując nieodpowiednie/niezatwierdzone akcesoria i części. Używaj
wyłącznie oryginalnych części i wyposażenia Linhai przeznaczonego dla quadów i instaluj je zgodnie z
instrukcjami. Nigdy nie instaluj na quada obrotowej dźwigni biegów. W razie wątpliwości skontaktuj się
z autoryzowanym dostawcą quadów Linhai.
OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Nieprawidłowa technika skręcania.
CO MOŻE SIĘ WYDARZYĆ
Niebezpieczeństwo utraty kontroli i/lub wywrócenia quada.
JAK UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA
Należycie przestrzegaj wskazówek dotyczących skręcania opisanych w niniejszej instrukcji. Przed
próbą skręcania z większą prędkością, przećwicz wpierw technikę skręcania z mniejszą prędkością. Nie
skręcaj z nadmierną prędkością.
OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Jazda po zamarzniętych jeziorach i rzekach.
CO MOŻE SIĘ WYDARZYĆ
Pęknięcie lodu pod quadem może spowodować ciężkie zranienie lub śmierć.

JAK UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA
Nigdy nie wjeżdżaj na zamarznięte zbiorniki wodne, jeżeli nie masz całkowitej pewności, że lód jest
wystarczająco mocny i gruby, aby udźwignąć quad z kierowcą lub ew. z bagażem oraz że lód wytrzyma
również siły dynamiczne, którymi na niego wpływa poruszający się pojazd.

Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych
Aby zachować najlepsze charakterystyki jazdy oraz zadbać o niezawodność i długi okres użytkowania
Twojego pojazdu używaj zawsze jedynie oryginalnych części zamiennych Linhai. Zapewnisz w ten
sposób bezpieczną eksploatację i maksymalny okres użytkowania quada.
Używanie oryginalnych części zamiennych i wyposażenia, ew. niefachowe wprowadzanie modyfikacji w
pojeździe mogą obniżyć bezpieczeństwo i niezawodność quada oraz wpłynąć na możliwość
wykorzystania gwarancji.

Bezpieczne poruszanie się quadem
UBIÓR I WYPOSAŻENIE
Zawsze noś odpowiednią odzież. Poruszanie się quadem
wymaga specjalnej odzieży ochronnej, dającej wygodę i
chroniącej przed niebezpieczeństwem zranienia, np.
podrapania, otarcia skóry, a także ciężkiego zranienia
głowy.
Odpowiedni ubiór powinien być adekwatny do pory roku –
zimą powinien grzać, a w lecie być przewiewny.

Rękawice
Twoje ręce mogą zostać uderzone przez wyrzucane
kamienie lub spadające przedmioty. Oprócz ochrony
rękawice powinny również zabezpieczać ręce przed
nieprzychylnymi warunkami pogodowymi. Używaj
nieprzemakalnych rękawic z powierzchnią antypoślizgową,
aby ręce nie ślizgały się po kierownicy. Najlepsze są
rękawice offroadowe z ochraniaczami na nadgarstki.

Buty
Noś wysokie buty, które chronią jak najwyższe partie nóg, najlepiej aż do piszczeli, które zabezpieczają
na wypadek większych uderzeń. Dobra podeszwa i niskie obcasy pozwolą zapobiec ześlizgnięciu nogi z
podnóżka podczas poruszania się w wodzie. Mocne buty zmniejszają niebezpieczeństwo zranienia, w
przypadku uderzenia gałęzią lub wyrzucanych kamieni.

Kask
Kask stanowi najważniejszą ochronę, ponieważ może zapobiegać ciężkim urazom głowy. W sprzedaży
jest wiele kasków, ale należy sprawdzić, czy wybrany kask jest zalecany - homologowany. Kask
spełniający aktualne przepisy ma na metce, w środku lub na pasku do zapinania numer normy ECE 2205. Pamiętaj, że kask nie jest funkcjonalny jeżeli nie jest prawidłowo zapięty.

Ochrona na oczy
Zawsze odpowiednio chroń oczy. Najlepsze są okulary motokrosowe, które stanowią całkowitą osłonę
oczu i zapobiegają przedostawaniu się do oczu kurzu, kamyków, gałęzi i innych przedmiotów. Zupełnie
nie wystarczające są okulary przeciwsłoneczne, ponieważ nie chronią oczu przed przedostawaniem się
kurzu.

Długie spodnie i długie rękawy
Ubiór powinien stanowić ochronę ciała przed spadającymi przedmiotami, gałęziami, a także chronić
przed otarciami podczas upadku na ziemię. Im jest ubiór mocniejszy i trwalszy, tym zapewnia lepszą
ochronę.

Kontrola przed jazdą
Przed każdą jazdą sprawdź quad zgodnie z następującą listą. Sprawdź, czy poszczególne części i układy
są sprawne. Nieprzeprowadzenie kontroli może skutkować poważnym zranieniem lub śmiercią.

1. Ciśnienie i stan opon
Zalecane poziomy powietrza znajdziesz w niniejszej instrukcji. Nieodpowiedni poziom ciśnienia w
oponach może spowodować gorsze manewrowanie pojazdem, brak równowagi i utratę kontroli nad
quadem. Sprawdź jednocześnie głębokość i stan bieżnika oraz czy na oponach nie ma pęknięć, szczelin
czy innych uszkodzeń.

2. Benzyna i olej
Całkowicie napełnij zbiornik i sprawdź poziom oleju silnikowego. W razie potrzeby uzupełnij olej.
Sprawdź, czy w trakcie jazdy nie wyciekają płyny.

3. Hamulce i poziom płynu hamulcowego
Wciśnij dźwignię / pedał hamulca. Jeżeli przy wciskaniu wyczuwasz lekki, elastyczny opór, może to
oznaczać niewystarczający poziom płynu hamulcowego, jego wyciekanie lub zapowietrzenie układu. W
przypadku niesprawnie działających hamulców, nie korzystaj z quada. Sprawdź blokadę hamulca
ręcznego i jej wyłączanie za pomocą przycisku.

4. Dźwignia zmiany biegów
Przy wyłączonym silniku sprawdź, czy dźwignia gazu płynnie chodzi i czy sama wraca z powrotem.
Jazda z zacinającą się dźwignią gazu może spowodować wypadek.

5. Światła i układ elektryczny
Sprawdź, czy działają światła główne, tylne i hamowania i kierunkowskazy. Sprawdź działanie
przełączników na kierownicy i światła alarmowe kierunkowskazów. Dopóki wszystkie układy
elektryczne nie działają bez zarzutu nie używaj quada.

6. Wyłączanie silnika
Sprawdź działanie kluczyka podczas włączania i wyłączania silnika.

7. Dokręcenie kół
Sprawdź dokręcenie śrub kół i osi; sprawdź, czy śruby osi są zabezpieczone nakładkami.
8. Filtr powietrza
Sprawdź, czy filtr powietrza jest czysty i czy nie jest uszkodzony. Brudny, nieszczelny lub rozdarty
filtr może uszkodzić silnik.

9. Kierownica
Sprawdź, czy kierownica łatwo się porusza, czy obraca się do samego końca w lewo i w prawo. Sprawdź, czy
kierownica nie jest za bardzo poluzowana.

10. Obluzowane lub uwalniające się części
Obejrzyj czy elementy i części nie są uszkodzone lub obluzowane, sprawdź dokręcenie nakrętek/śrub i
elementów łączących.

11. Kask, okulary i ubiór
Sprawdź, czy masz kask, okulary i odpowiedni ubiór.

PORUSZANIE SIĘ QUADEM
Wsiadanie do quada
1. Złap kierownicę z lewej strony, zahamuj quad i połóż lewą nogę na lewy podnóżek.
2. Złap kierownicę w prawej strony.
3. Przełóż nogę przez siedzenie i połóż prawą nogę na prawy podnóżek.
4. Wygodnie usiądź.
5. Podczas jazdy zawsze trzymaj obie ręce na kierownicy a obie nogi na podnóżkach.

Rozruch silnika
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie włączaj silnika w zamkniętym pomieszczeniu. Gazy wydechowe zawierają trujący tlenek
węgla i mogą spowodować poważne zatrucie lub śmierć. Włączaj quad wyłącznie w przestrzeni
otwartej.
UWAGA
Przed jazdą rozgrzej silnik, w przeciwnym razie mógłby się
uszkodzić. Elektryczne uruchamianie silnika
Podczas uruchamiania silnie postępuj zgodnie z następującymi punktami:
1. Usiądź na quadzie.
2. Wrzuć lub i przekręć zawór paliwowy do pozycji ON.
3. Odblokuj hamulec postojowy i zahamuj quad za pomocą hamulca nożnego.
4. Przełącz wyłącznik silnika na kierownicy do pozycji RUN.
5. Przekręć kluczy w stacyjce do pozycji (ON) i wciśnij przycisk uruchamiania (maksymalnie na 5 sekund).
6. W trakcie ruszania nie dodawaj więcej niż ok. 20% gazu.
7. Od razu po uruchomienia silnika puść przycisk startera. Jeżeli silnik się nie uruchomi, wciśnij
przycisk startera na kolejnych 5 sekund. Powtarzaj ten proces z przerwami aż silnik się włączy.
8. Daj się silnikowi nagrzać.
Ręczne uruchamianie silnika
Jeżeli napięcie akumulatora jest niskie (ale powinno przekraczać 8 V), można włączyć silnik ręcznie za
pomocą linki uruchamiającej:
1. Chwyć mocno rączkę i delikatnie wyciągnij linkę 10 cm, aż poczujesz, że mechanizm zaczął
działać.
2. Następnie szybko i zdecydowanie pociągnij za linkę, ale nigdy nie do końca.
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3. Po włączeniu silnika pozwól lince schować się powoli z powrotem.

Nigdy nie wyciągaj linki na maksymalną długość. Po każdym wyciągnięciu sprawdź, czy linka
uruchamiająca sama powróciła na swoje miejsce.
UWAGA
U tego modelu możliwe jest uruchamianie elektryczne i ręczne. Jeżeli akumulator ma już małą moc
(poniżej 8 V), silnika nie da się uruchomić nawet ręcznie.
UWAGA
Uważaj na odrzut silnika, które grozi poważnym zranieniem.

Hamowanie i zatrzymywanie
Przeznacz na bezpieczne hamowanie wystarczająco dużo czasu i miejsca. Czasem szybkie zatrzymanie
może być nieuniknione, dlatego trzeba być zawsze przygotowanym. Bez względu na to, czy hamujesz
powoli czy znienacka:
1. Wciśnij nożny pedał hamulca, który hamuje jednocześnie koła przednie i tylne.
2. Jeżeli koła się zablokują, puść na chwilę pedał i delikatnie wciśnij go ponownie.
3. Nigdy nie poruszaj się z nogą na stałe postawioną na pedału hamulca. Nawet umiarkowany nacisk
nogi na pedał hamulca spowoduje przesunięcie się płyt hamulcowych w stronę tarczy, co może
doprowadzić do przegrzania tarczy lub płynu hamulcowego.
Parkowanie
1. Po zahamowaniu wrzuć luz.
2. Wyłącz silnik przekręcając kluczyk w stacyjce.
3. Staraj się parkować wyłącznie na płaskich powierzchniach. Jeżeli zachodzi konieczność
zaparkowania na wzniesieniu, włącz bieg i zahamuj używając hamulca postojowego. Na
stromym wzniesieniu podłóż do tego pod koła odpowiednio dobrane kamienie.

Wysiadanie z quada
Po zaparkowaniu sprawdź, czy hamulec postojowy jest zaciągnięty. Wysiądź na lewą stronę w odwrotny
sposób niż przy wsiadaniu.

Docieranie silnika
Długość docierania: 50 godzin.
Nowy silnik i silnik po wymianie głównych części wymaga dotarcia. Okres docierania jest najważniejszym
okresem decydującym o długości użytkowania quada. Prawidłowy rozruch pozwala zapewnić
maksymalną długość użytkowania i optymalną wydajność Twojego quada. Przez pierwsze 50 godzin
eksploatacji nie jeździj na więcej niż 1/2 gazu.
Często zmieniaj obroty, czasem pozwól silnikowi wystygnąć. Nie przeciążaj silnika. Nie ciągnij
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przyczepy. Pozwól się silnikowi po włączeniu zagrzać – pozwól mu chwilkę działać na biegu jałowym,
dopóki nie będzie chodził równo i nie osiągnie normalnej temperatury pracy. Nie daj silnikowi działać
na biegu jałowym przez dłuższy czas.

UWAGA
W okresie docierania silnika nigdy nie jeździj na pełnym gazie lub z dużą prędkością. Może dojść do
nadmiernego przegrzania i zatarcia silnika.
W okresie docierania silnika ustaw ogranicznik gazu do połowy poziomu pedała gazu.
1. Nakrętka zabezpieczająca
2. Śruba ogranicznika gazu

Postępowanie w okresie docierania silnika:
1. Uzupełnianie zbiornika paliwa.
2. Sprawdź poziom oleju za pomocą miarki. W razie potrzeby uzupełnij olej.
3. Początkowo jedź powoli. Wybierz pustą, otwartą, równą powierzchnię, na której możesz się
bezpiecznie zapoznać z działaniem pojazdu.
4. Często zmieniaj pozycję dźwigni zmiany biegów. Nie pozostawiaj silnika działającego przez dłuższy okres
na biegu jałowym.
5. Regularnie przeprowadzaj kontrole zbiornika, części sterujących i innych ważnych elementów
swojego pojazdu w ramach codziennych przeglądów przed jazdą – patrz rozdział Kontrola przed
jazdą.
6. Nie woź żadnego bagażu.
7. Po 20 godzinach lub 800 km wymień olej silnikowy i filtr oleju.
UWAGA
Ogranicznik przepływu gazu ustawiony jest na 7500 obr. /min. Jeżeli kiedykolwiek po dotarciu
motor osiągnie taki poziom obrotów, natychmiast zredukuj gaz.

Aktywny sposób jazdy
Jazda quadem różni się od jazdy pozostałymi pojazdami terenowymi tym, że podczas niej niezbędne jest
poruszanie ciałem i nieustanne przenoszenie ciężaru. Musisz nauczyć się przechylać i przesuwać ciężar
w celu utrzymania kontroli. Twoje bezpieczeństwo zależy od prawidłowej techniki jazdy. Statystyki
pokazują, że niedoświadczeni kierowcy, którzy nie korzystają z technik bezpiecznej jazdy, mają 13x
większe prawdopodobieństwo wypadku niż kierowcy, którzy mają przynajmniej miesięczne
doświadczenie. Jeżeli na zakręcie nie przeniesiesz ciężaru ciała do wewnątrz, quad dużo łatwiej się
wywróci. Chodzi o zrozumienie, w jaki sposób ciężar ciała, równowaga, grawitacji i siły fizyki wpływają
na zachowanie quada. Kiedy na przykład wjeżdżamy samochodem w ostry zakręt, nasze ciało ciągnięte
jest przez siłę odśrodkową w kierunku zewnętrznym. Samochód jest stosunkowo stabilny, ale w
przypadku quada może ta sama siła odśrodkowa spowodować wywrócenie. Wiedza o tym, jak przenosić
swój ciężar, jest podstawowym warunkiem bezpiecznej jazdy. Zwięzły opis zachowań w podstawowych
sytuacjach znajdziesz w niniejszej instrukcji.
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Bez względu na doświadczenie nigdy nie pozwalaj poruszać się quadem osobom poniżej 16 roku życia.

Podstawowe techniki jazdy:
• Ruszanie
• Pochylanie, przesuwanie ciężaru i równoważenie
• Delikatne skręty
• Ostre skręty
• Szybkie skręty i K-skręty
• Jazda pod górę
• Jazda w dół
• Jazda w poprzek wzniesienia - trawersowanie
• Unikanie przeszkód

Ruszanie
Quad jest gotowy do drogi od razu po rozgrzaniu
silnika.
1. Trzymaj nogi na podnóżkach i obie ręce
na kierownicy.
2. Wciśnij hamulec używany w czasie
jazdy, zwolnij hamulec postojowy.
3. Ustaw wskazaną prędkość.
4. Puść hamulec i powoli dodaj gazu.

Pochylanie, przesuwanie ciężaru i
równoważenie Podczas skręcania quadem,
cała tajemnica polega na przenoszeniu
ciężaru do przodu i przesuwaniu się na
siedzeniu do wewnątrz zakrętu. Oprzyj się
jednocześnie o wewnętrzny stopień.
Przechyl ciało w kierunku do wewnątrz
skrętu.
Obserwuj zachowanie quada. Jeżeli masz
wrażenie, że wewnętrzne opony odczepiają się
od podłoża, zredukuj prędkość i przesuń więcej
ciężaru ciała do środka. Jeżeli to nie pomaga,
staraj się zakończyć skręt z większym łukiem, o
ile jest to możliwe.

1
9

Delikatne skręty

Ostre skręty

Do wypadków dochodzi często podczas
skręcania. Jeżeli nie znasz techniki skręcania,
quad łatwo straci styczność i zacznie się
wywracać. Do jazdy delikatnymi skrętami
używaj następującej techniki:

Ostre skręty trenuj dopiero po opanowaniu
techniki skręcania w delikatnych skrętach.
1. Przed skrętem zdejmij nogę z gazu i zmniejsz
prędkość.
2. Przechyl się do skrętu.
3. Możliwe, że trzeba będzie przechylić się do skrętu
jeszcze bardziej niż przy delikatnych skrętach.
4. Jeżeli równoważenie ciężaru nie wystarczy i koła
wewnętrzne odrywają się od podłoża, wyprostuj
kierownicę, jak tylko się da.
5. Po wyjechaniu ze skrętu stopniowo zwiększaj
prędkość.

1. Przed skrętem zdejmij nogę z gazu i zmniejsz
prędkość.
2. Przechyl się do skrętu.
3. Po wyjechaniu ze skrętu stopniowo
zwiększaj prędkość.

Delikatne skręty

Ostre skręty
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K- skręty

Szybkie skręty
Szybkie skręty to najtrudniejsze skręty i
powinno się ich uczyć dopiero po zdobyciu
doświadczenia w jeździe quadem.
1. Przed skrętem zdejmij nogę z gazu i zmniejsz prędkość.
2. Obróć kierownicę i w chwili wjazdu w
skręt przenieś ciężar ciała do środka skrętu.
Równoważ quad ciężarem własnego ciała.
3. Stopniowo dodawaj gazu.
4. Jeżeli chcesz zrobić skręt przy jeszcze
większej prędkości, spróbuj podczas
równoważenie podnieść się z siedzenia o kilka
centymetrów.

K- skręty
Użyj tej techniki, jeżeli przy wjeżdżaniu pod
górę zgaśnie przypadkiem silnik i będziesz
chcieć zapobiec wywróceniu quada.
1. Zatrzymaj się i zahamuj quad.
2. Wrzucić luz.
3. Wyłącz silnik.
4. Wysiądź po wyżej położonej stronie
wzniesienia.
5. Jeżeli jesteś po lewej stronie quada,
obróć kierownicę całkowicie w lewo.

6.
Częściowo odblokuj hamulec, ale nadal
lekko przytrzymuj dźwignię hamulca.
7.
Pozwól quadowi zjechać w prawo,
dopóki przód nie kieruje się w dół.
8.
Znowu zahamuj.
9.
Wsiądź do quada z wyżej położonej
strony, siedząc równoważ quad za pomocą
ciężaru własnego ciała.
10.
Uruchom ponownie silnik i zjedź
prawidłową techniką w dół wzniesienia.
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Jazda pod górę
Dużo wypadków ma miejsce podczas jazdy pod górę
w wyniku wywrócenia quada. Dlatego zwróć
szczególną uwagę na technikę jazdy pod górę.
1. Przed wzniesieniem przyspiesz i utrzymuj stałą prędkość.
2. Przechyl się do przodu najdalej jak to możliwe. W
przypadku bardziej stromych wzniesień wstań i przychyl
się maksymalnie do przodu.
3. Jeżeli stracisz prędkość, puść gaz (aby przednie
koła nie oderwały się od podłoża) lub:
4. jeżeli to nie pomoże i nadal nie masz wskazanej
prędkości, a teren to umożliwia, obróć się w dół
zbocza w sposób opisany w instrukcji, wróć na dół i
spróbuj wjechać od nowa. Albo:
5. jeżeli utracona została cała prędkość
poruszania się, wykonaj K- skręt w wyżej opisany
sposób.

NIGDY NIE PRÓBUJ POKONYWAĆ - W GÓRĘ ANI W
DÓŁ - ZBOCZA O NACHYLENIU PRZEKRACZAJĄCYM
15°!

Jazda w dół
Powodzenie jazdy w dół zależy od znajomości
działania hamulców przez kierowcę. Albo pokonasz
wzniesienie bez problemów, albo możesz się
wywrócić.
1. Przechyl się do przodu najdalej jak to możliwe.
2. Nigdy nie wrzucaj luzu.
3. Z wyczuciem hamuj i delikatnie dodawaj gazu.
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Jazda w poprzek wzniesienia - trawersowanie
Jazda w poprzek wzniesienia, trawersowanie,
zaliczane jest do zaawansowanych umiejętności.
Trawersowanie jest naprawdę skomplikowane i
trudne do przewidzenia. Bez względu na
umiejętności i stopień zaawansowania, w miarę
możliwości staraj się unikać trawersowania. Jeżeli
jesteś w sytuacji, gdzie inne opcje nie są możliwe,
postępuj w następujący sposób:
1. Jedź powoli i ze stałą prędkością.
2. Przesuń ciężar ciała w kierunku wyższej strony
siedzenia, obciążając przy tym wyżej położony
podnóżek.
3. Prowadź tak, jak podczas wjeżdżania pod górę.
4. Jeżeli masz uczucie, że quad zaczyna się
wywracać, obróć kierownicę w kierunku w dół.
Jeżeli ze względu na ukształtowanie terenu lub
inne warunki nie da się tego zrobić lub jeżeli
równoważenie quada nie wystarcza, zatrzymaj się i
wysiądź po wyżej położonej stronie.

Unikanie przeszkód
Przez unikanie przeszkód rozumie się reakcję
znajdującą się w pobliżu przeszkodę. Technika unikania
przeszkód jest podobna do techniki jazdy w szybkich
skrętach, z tą różnicą, że szybkie skręty przejeżdżamy z
małym przyspieszeniem. Przy unikaniu przeszkód nie
dodawaj gazu.

1. Przed przeszkodą zdejmij nogę z gazu i zmniejsz prędkość.
2. Obróć kierownicę i jednocześnie przesuń ciężar ciała
do wewnątrz skrętu, aby można było zrównoważyć
ewentualny poślizg.
3. Nie hamuj, dopóki niebezpieczna sytuacja nie minie i
nie odzyskasz pełnej kontroli nad quadem.
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Jazda po wodzie
Quad może poruszać się po wodzie do głębokości 20 cm. Jazda po głębszej wodzie stanowi zagrożenie
uszkodzenia silnika i / lub zranienia. Nie wjeżdżaj do szybko płynącej wody. Opony mogą zacząć unosić
quad i spowodować utratę kontroli nad kierowaniem.
UWAGA
Jazda po wodzie głębszej niż 20 cm może spowodować poważne uszkodzenie silnika w wyniku
przedostania się wody do wewnętrznych części silnika.

INFORMACJA
Uszkodzenia silnika i regulatora spowodowane przez jazdę w głębokiej wodzie nie są

objęte gwarancją. Przed wjechaniem do wody:
1. Sprawdź głębokość i siłę prądu, zwłaszcza jeżeli nie widać dna. Sprawdź też ewentualne
przeszkody ukryte w wodzie.
2. Przejedź wodę w miejscu, gdzie oba brzegi mają delikatne zbocza. Upewnij się, że po drugiej
stronie można wyjechać z wody.
3. Po wodzie jedź powoli i uważnie, unikaj kamieni i przeszkód.
4. Jeżeli ugrzęźniesz w bagnie, spróbuj bez użycia gazu rozbujać quad przenosząc ciężar ciała z jednej strony
na drugą.
5. Po wyjechaniu z wody sprawdź działanie hamulców. W razie konieczności kilkakrotnie lekko zahamuj, aby je
osuszyć.

MAX 20 cm

INFORMACJA
Po jeździe w wodzie konieczne jest przeprowadzenie w pojeździe napraw wymienionych w rozdziale o
naprawach. Następujące miejsca wymagają szczególnej uwagi: olej silnikowy, olej w przedniej i tylnej
przekładni oraz wszystkie miejsca wymagające smaru.
UWAGA
Jeżeli pojazd się zatopi, nigdy nie wolno uruchamiać silnika, a quad należy w najszybszym
możliwym terminie dowieźć do autoryzowanego serwisu Linhai. Jeżeli pojazd nie przeszedł
porządnego przeglądu i kontroli, grozi poważne uszkodzenie silnika.
24

Jeżeli nie można dowieźć quada do serwisu bez uruchomienia silnika, należy postępować według
następującej instrukcji:
Wyciągnij quad na brzeg lub przynajmniej na głębokość poniżej 20 cm.
Obróć zawór paliwowy do pozycji „OFF”.
Wyjmij świecę zapłonową.
Poluzuj śrubę otworu gaźnika (1)
Włącz na jakiś czas silnik za pomocą rozrusznika.
Osusz świecę zapłonową i znowu ją zamontuj lub
użyj nowej.
Dokręć śrubę otworu gaźnika (1) (1)
Obróć zawór paliwowy do pozycji „ON”.
Spróbuj uruchomić silnik. W razie potrzeby
powtórz czynności osuszające.
Dowieź quad w najszybszym możliwym terminie do
autoryzowanego serwisu na przegląd, bez względu na to, czy
uda się go uruchomić czy też nie.
Jeżeli woda przedostała się również do regulatora, dowieź
quad w najszybszym możliwym terminie do
autoryzowanego serwisu.

Jazda z bagażem
Na quadzie można przewozić bagaż. Bagaż powinien być rozłożony tak, aby 1/3 jego masy znajdowała
się na przednim bagażniku, a 2/3 na tylnym. Bagaż powinien być rozłożony na bagażnikach jak najniżej.
Podczas jazdy po nierównym podłożu lub w terenie pofałdowanym zmniejsz prędkość i masę bagażu,
aby można było utrzymać równowagę pojazdu. Nigdy nie przekraczaj dozwolonej maksymalnej masy
bagażu podanej w niniejszej instrukcji.

2/3 bagażu

1/3 bagażu

Nieprawidłowo rozłożony bagaż na przednim bagażniku może zakrywać przednie światła i
pogarszać oświetlenie podczas jazdy nocą. Pilnuj, żeby bagaż nie zakrywał reflektorów.
Przedni i tylny bagażnik mają ograniczoną nośność. Sprawdź maksymalną nośność Twojego modelu w
niniejszej instrukcji i na etykietach pojazdu.
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie przekraczaj dozwolonego poziomu obciążenia quada!
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Maksymalna dopuszczalna masa przyczepy:
180 kg (masa przyczepy
łącznie z bagażem) Maksymalne pionowe obciążenie kuli: 10 kg
Jazda z bagażem - ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
W celu zmniejszenia niebezpieczeństwa zranienia lub uszkodzenia pojazdu podczas jazdy z bagażem lub z
przyczepą przeczytaj i przestrzegaj poniższych ostrzeżeń i wskazówek:
PODCZAS JAZDY W BAGAŻEM ZREDUKUJ PRĘDKOŚĆ I BIERZ POD UWAGĘ DŁUŻSZĄ DROGĘ
HAMOWANIA.
MASA BAGAŻU POWINNA BYĆ RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONA (1/3 z przodu, 2/3 z tyłu).
Podczas jazdy po nierównym podłożu lub w terenie pofałdowanym ZMNIEJSZ PRĘDKOŚĆ I
MASĘ BAGAŻU, aby utrzymać równowagę poruszającego się pojazdu.
Przewożenie bagażu tylko na jednym bagażniku tylko ZWIĘKSZA NIEBEZPIECZEŃSTWO
WYWRÓCENIA POJAZDU.
CIĘŻKI BAGAŻ MOŻE UTRUDNIAĆ HAMOWANIE I PANOWANIE NAD POJAZDEM. Podczas hamowania
obciążonego
quada zachowaj szczególną ostrożność. Unikaj podłoża oraz sytuacji, wymagających jazdy tyłem w dół.
BAGAŻ POWINIEN BYĆ BEZPIECZNIE PRZYMOCOWANY I ZABEZPIECZONY PRZECIW PRZESUWANIU.
Niezabezpieczony lub
Źle przymocowany bagaż może prowadzić do utraty równowagi pojazdu i kontroli nad pojazdem.
BAGAŻ POWINIEN BYĆ ROZŁOŻONY NA BAGAŻNIKACH JAK NAJNIŻEJ. Bagaż sięgający wysoko
na bagażniku zwiększa położenie środka ciężkości pojazdu i tym samym stwarza niestabilną
sytuację podczas poruszania się. W przypadku konieczności przewożenia wysoko sięgającego
bagażu, należy zmniejszyć jego masę w celu zapewnienia stabilności.
JEŹDZIJ WYŁĄCZNIE ZE STABILNYM I BEZPIECZNIE ROZŁOŻONYM ORAZ PRZYMOCOWANYM
BAGAŻEM. Unikaj
jazdy z bagażem rozłożonym na skraju, który nie może być umieszczony na osi pojazdu.
Przyczepę mocuj wyłącznie za pomocą przeznaczonego do tego wyposażenia do mocowania
przyczepy.
PODCZAS JAZDY Z BAGAŻEM LUB Z PRZYCZEPĄ ZACHOWAJ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ. Nie
jeździj z bagażem, który wychodzi poza bagażnik. Stabilność i panowanie nad pojazdem mogą ulec
pogorszeniu i może dojść do wywrócenia pojazdu.
NIE ZASŁANIAJ BAGAŻEM REFLEKTORÓW I TYLNYCH ŚWIATEŁ.
NIE JEŹDZIJ Z WYŻSZĄ OD ZALECANEJ PRĘDKOŚCIĄ. Po równym porośniętym trawą terenie
podczas jazdy z bagażem lub przyczepą nie powinno się przekraczać prędkości 16 km/h, po terenie
nierównym, przy skręcaniu lub podczas jazdy pod górę / w dół - prędkości 8 km/h.

OSTRZEŻENIE
Upewnij się, że bagaż na przednim i tylnym bagażniku nie przeszkadza w wykonywaniu
manewrów ani nie zasłania widoku. Bagaż powinien być rozłożony równomiernie i porządnie
przymocowany, aby się podczas jazdy nie przesuwał.
Jeżeli bagaż nie jest na quadzie równomiernie rozłożony, może przeważać quad na strony lub do przodu
i do tyłu. Jeżeli na przykład tylny bagażnik jest całkowicie obciążony, a przedni jest pusty, podczas jazdy
pod górę przenoszenie ciężaru ciała do przodu może nie wystarczyć, aby zapobiec wywróceniu quada.
Bagaż i jego rozłożenie ma duży wpływ na zachowanie quada. Do tego należy dostosować również
prędkość poruszania się. Nawet po całkowicie płaskim terenie nie powinno się z przyczepą przekraczać
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16 km/h. Podczas jazdy z przyczepą lub z bagażem unikaj ciężkiego podłoża. Bierz też pod uwagę dłuższą
drogę hamowania pojazdu z wyposażeniem.

INFORMACJA
Podczas jazdy z bagażem lub z zamontowanym wyposażeniem zachowaj szczególną ostrożność.
Może to źle wpływać na manewrowanie quadem. Dostosuj prędkość.
OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Przeciążanie quada lub nieprawidłowe przewożenie lub ciągnięcie bagażu.
CO MOŻE SIĘ WYDARZYĆ
Niebezpieczeństwo zmiany zachowania quada może prowadzić do wypadku.
JAK UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA
Nigdy nie przekraczaj dozwolonego poziomu obciążenia quada. Bagaż rozłóż równomiernie i
bezpiecznie zapnij. Podczas przewożenia bagażu lub ciągnięcia przyczepy zmniejsz prędkość. Zawsze
bierz pod uwagę dłuższą drogę hamowania. Zawsze postępuj zgodnie ze wskazówkami opisanymi w
niniejszej instrukcji.

OSTRZEŻENIE
Bagaż powinien być rozłożony równomiernie i porządnie przymocowany, aby się podczas
jazdy nie przesuwał. Nie przeciążaj przyczepy.

Poruszanie się z przyczepą
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie używaj bagażnika jako uchwytu do ciągnięcia bagażu lub przyczepy.
Quad wyposażony jest w standardowe wyposażenie do montowania przyczepy z kulą 50 mm. Podczas
ciągnięcia przyczepy ważne są dwie wartości: całkowita masa przyczepy (masa przyczepy i bagażu) oraz
pionowe obciążenie kuli. Pionowe obciążenie kuli to siła, z jaką przyczepa oddziałuje na kulę, kiedy jest
w pełni obciążona. Maksymalną wartość dozwolonego pionowego obciążenia kuli dla quada znajdziesz
w niniejszej instrukcji.
Z przyczepą jeździj powoli i unikaj nagłych zmian prędkości, gwałtownych manewrów oraz
gwałtownego hamowania. Przyczepa negatywnie wpływa na drogę hamowania.
OSTRZEŻENIE
Z przyczepą jeździj wyjątkowo ostrożnie. Może mieć wpływ na panowanie nad pojazdem oraz na
drogę hamowania. Unikaj gwałtownych przyspieszeń i hamowania. Nie wykonuj gwałtownych
manewrów. Unikaj nierównego terenu i jazd pod górę. Nigdy na/w przyczepie nie przewoź osób.
Bierz pod uwagę dłuższą drogę hamowania.
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Nigdy nie przekraczaj dozwolonego poziomu obciążenia quada. Bagaż rozłóż równomiernie i
bezpiecznie zapnij. Zawsze bierz pod uwagę dłuższą drogę hamowania.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Przeciążanie quada lub nieprawidłowe przewożenie lub ciągnięcie bagażu.
CO MOŻE SIĘ WYDARZYĆ
Niebezpieczeństwo zmiany zachowania quada może prowadzić do wypadku.
JAK UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA
Nigdy nie przekraczaj maksymalnego dozwolonego poziomu obciążenia quada. Bagaż rozłóż równomiernie i
bezpiecznie zapnij. Podczas przewożenia bagażu lub ciągnięcia przyczepy zmniejsz prędkość. Zawsze bierz
pod uwagę dłuższą drogę hamowania. Zawsze postępuj zgodnie ze wskazówkami opisanymi w niniejszej
instrukcji.

Co ze sobą zabrać
Podczas jazdy quadem należy zawczasu przygotować się na wszystkie możliwe sytuacje i nietypowe
zdarzenia. Za każdym razem należy zabrać ze sobą przynajmniej:
• Zestaw narzędzi
• Wodę do picia
• Dokument tożsamości i prawo jazdy
• Odblaskową kamizelkę bezpieczeństwa
• Trójkąt ostrzegawczy
• Zaświadczenie o stanie technicznym quada
• Komórkę
• Mapę
• Apteczkę z latarką i lekami

Narzędzia
Regularna konserwacja zmniejsza potrzeby napraw awaryjnych. Jazda w terenie może
spowodować poluzowanie nakrętek, śrub i innych elementów łączących. W dłuższą podróż
powinno się jeszcze zabrać:
- żarówki zapasowe
- materiałową taśmę klejącą
- sznur lub linę
- świecę zapłonową
- wybrane części zapasowe
- większy zestaw narzędzi
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Napoje
Odpowiednie nawadnianie organizmu jest bardzo ważne. Wyczerpanie z gorąca i przegrzanie może
nadejść niespodziewanie i stanowić niebezpieczeństwo. W stanie odwodnienia, możesz nie nadawać
się do prowadzenia quada.

Apteczka
Dobrze wyposażona apteczka powinna zawierać:
- bandaż
- sprej do dezynfekcji
- plastry
- latarkę
- zapalniczkę
- pieniądze
- przyjmowane lekarstwa i inne rzeczy według uznania.

UŻYTKOWANIE
Części sterujące
Stacyjka
Włóż kluczyk do stacyjki
A: Pozycja „OFF“
Obróć kluczyk do tej pozycji w celu zatrzymania silnika oraz
wyłączenia wszystkich układów elektrycznych. Następnie
wyjmij kluczyk.
B: Pozycja „ON“
W tej pozycji wszystkie układy elektryczne są
włączone, silnik można uruchomić i klucza nie da się
wyjąć.
C: Pozycja „HEADLIGHT“
W tej pozycji świecą się światła główne i wszystkie
pozostałe.
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OSTRZEŻENIE
Nigdy nie obracaj kluczyka do pozycji „OFF”, jeżeli quad jest w ruchu. Jeżeli wyłączysz uruchamianie,
wszystkie układy elektryczne się wyłączą, co prawdopodobnie spowoduje utratę kontroli lub wypadek.
Przez przekręceniem kluczyka do pozycji „OFF” zawsze upewnij się, że quad się zatrzymał.

Przełączniki na kierownicy

1. Wyłącznik główny – przed jazdą obróć klucz w kierunku wskazówek zegara do pozycji „ON”.
2. Włącznik świateł awaryjnych – przez ustawienie tego włącznika w pozycji "
zostaną wszystkie kierunkowskazy i włączy się sygnał dźwiękowy.

„ włączone

3. Przycisk rozrusznika elektrycznego.
* Przycisk Override – niektóre modele mogą być wyposażone w system ograniczenia obrotów silnika
podczas jazdy do tyłu. Jeżeli przy cofaniu potrzebujesz pełnych obrotów silnika, wciśnij przycisk
Override.
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie używaj przycisku Override, jeżeli dźwignia gazu jest wciśnięta. Może to spowodować
utratę kontroli nad pojazdem, poważne zranienie lub śmierć.

Przełącznik świateł
OSTRZEŻENIE
Przy ograniczonej widoczności, w mgle, deszczu, przy zapadającym zmroku lub w nocy zachowaj
szczególną ostrożność i jeździj z mniejszą prędkością.
Przełącznik świateł znajduje się po lewej stronie kierownicy. Oprócz włączania i wyłączania świateł
przełącza też światła długie (HI) lub światła mijania (LO).
Informacja: Reflektory świecą wyłącznie przy włączonym silniku.
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Ekran LCD
1. Wskaźnik włączonego luzu
2. Wskaźnik świateł drogowych
3. Wskaźnik kierunkowskazów
4. Wskaźnik biegu wstecznego
5. Prędkościomierz
6. Wskaźnik temperatury silnika*
7. Obrotomierz
8.,9. Licznik kilometrów (km/mile)
10. Licznik przejechanych
motogodzin
11. Wskaźnik napędu 2WD/4WD*
12. Paliwomierz
A: Przełącznik km/mile
B: Przełącznik zegar/odległość

Gniazdko pokładowe 12V

* nie dotyczy
Gniazdko (1) znajduje się po lewej stronie
przedniej maski. Znajduje się przeznaczony do
zewnętrznych akcesoriów elektrycznych - latarki, reflektory,
krótkofalówki, telefon komórkowy itp.

podłączenia

UWAGA
Nie podłączaj do gniazdka żadnych źródeł ciepła, takich jak np. zapalniczka papierosów. Szufladka
może się uszkodzić pod wpływem gorąca. Jeżeli chcesz skorzystać z gniazdka, uruchom silnik, wyłącz
reflektory i otwórz klapkę zabezpieczającą (2). Ładowanie przy 70 - 100 W nie może trwać długo. Jeżeli
z gniazdka pobiera się ponad 70 W, zwiększ obroty silnika, w przeciwnym razie może dojść do
rozładowania akumulatora. Gniazdko do akcesoriów elektrycznych przeznaczone jest ładowania
stałym napięciem nominalnym 12V. Całkowite zużycie prądu w akcesoriach elektrycznych nie może
przekraczać 120 W. W przeciwnym wypadku może się przepalić bezpiecznik lub uszkodzić gniazdko.
Gniazdko, które nie jest używane powinno być zakryte klapką zabezpieczającą. Pilnuj, aby do gniazdka
nie wlewała się woda w trakcie mycia pojazdu.
Dźwignia skrzyni biegów
OSTRZEŻENIE
Nie uruchamiaj silnika i nie używaj quada, jeżeli dźwignia zmiany biegów się blokuje lub nie działa
prawidłowo. Blokująca się lub nieprawidłowo działająca dźwignia biegów może spowodować wypadek,
którego skutkiem może być poważne zranienie lub śmierć. W razie wystąpienia jakiegokolwiek
problemu z działaniem dźwigni biegów, niezwłocznie skontaktuj się z autoryzowanym serwisem i poproś
o naprawę. Nieprzeprowadzenie przeglądu lub naprawy układu skrzyni biegów może prowadzić
do zablokowania dźwigni zmiany biegów podczas jazdy i spowodować wypadek. Przed
uruchomieniem silnika, a czasem też podczas jazdy sprawdź dźwignię zmiany biegów, czy łatwo się
porusza w tę i z powrotem.
Moc, obroty silnika oraz prędkość jazdy kontroluje się
za pomocą tej dźwigni. Wciśnięcie dźwigni 
powoduje zwiększenie prędkości, puszczenie dźwigni
zmniejsza prędkość jazdy. Dźwignia po puszczeniu
sama wraca do pozycji podstawowej.
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OSTRZEŻENIE
Podczas mycia lub eksploatacji pojazdu przy temperaturach poniżej zera może dojść do
zamarznięcia linki i/lub układu gazu. Może to spowodować blokadę gazu w ten sposób, że nawet po
puszczeniu dźwigni zmiany biegów silnik nadal chodzi na wysokich obrotach, co może prowadzić do
utraty kontroli nad pojazdem.

Hamulce
Przed każdą jazdą sprawdź poziom płynu hamulcowego w obu zbiorniczkach. Zbiornik płynu
hamulcowego hamulca ręcznego znajdują się po lewej stronie kierownicy, zbiornik płynu hamulca
nożnego jest pod siedzeniem. Płyn hamulcowy powinien być na poziomie między oznaczeniem „Max” i
„Min”.
UWAGA
Zaraz po otwarciu opakowania z nowym płynem hamulcowym użyj ilość, której potrzebujesz, a resztę
odpowiednio zutylizuj. Nie przechowuj i nie używaj starych niepełnych opakowań płynu
hamulcowego. Płyn hamulcowy jest higroskopijny, co oznacza że wchłania wilgoć z powietrza, która
powoduje, że temperatura wrzenia płynu hamulcowego się obniża, co może prowadzić do
nieoczekiwanej awarii hamulców i do poważnego zranienia.
Przedni i tylny hamulec tarczowy sterowany jest centralnie za pomocą pedała nożnego z prawej strony
pojazdu. Przed każdą jazdą sprawdź pedał hamulca i poziom płynu hamulcowego. Po wciśnięciu by
pedał hamulca miał dawać wyraźny opór, miękkie uczucie przy wciskaniu pedała może oznaczać wyciek
płynu hamulcowego lub niski poziom płynu hamulcowego. Wszystkie usterki hamulców należy naprawić
przed jazdą. W celach diagnostyki i naprawy skontaktuj się ze swoim dystrybutorem.
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie używaj quada, jeżeli pedał hamulca lub dźwignia hamulca łatwo, miękko się wciska.
Jazda quadem z zapadającym się pedałem hamulca lub dźwignią hamulca może spowodować
awarię działania hamulców. Awaria działania hamulców może spowodować poważny
wypadek oraz zranienie lub śmierć.
Hamulec postojowy
Użycie hamulca postojowego:
1. Kilkakrotnie wciśnij prawy hamulec ręczny, następnie
mocno go dociśnij i przytrzymaj.
2. Jednocześnie wciśnij blokadę hamulca postojowego
(1) do wgłębienia w dźwigni hamulca. Następnie puść
dźwignię.
3. Wyłącz bezpiecznik hamulca postojowego
ponownie wciskając dźwignię hamulcową blokada się sama wyłączy.
Ważne uwagi w kwestii bezpieczeństwa
Zaciągnięty hamulec postojowy może się po pewnym
czasie zacząć sam zwalniać. Mogłoby to spowodować
wypadek.
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Nie pozostawiaj quada na wzniesieniu zabezpieczonego jedynie za pomocą hamulca postojowego dłużej
niż 5 minut.
Jeżeli opuszczasz quad lub parkujesz na wzniesieniu, zawsze podłóż pod koła znajdujące się niżej np.
odpowiednich rozmiarów kamienie.
OSTRZEŻENIE
Przed jazdą zawsze sprawdź czy hamulec postojowy jest zwolniony. Poruszanie się z zaciągniętym
hamulcem postojowym może spowodować wypadek lub poważne zranienie.

Ręczna dźwignia hamulcowa
OSTRZEŻENIE
Przy użyciu ręcznej dźwigni hamulcowej zachowaj szczególną ostrożność. Nie zaciągaj tego hamulca
zbyt gwałtownie, może to spowodować blokadę tylnych kół, poślizg quada i utratę kontroli nad
pojazdem.
Ręczna dźwignia hamulcowa

Quad używa do głównego układu hamowania pedału hamulca nożnego, który działa na wszystkie koła.
W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa jazdy quad jest dodatkowo wyposażony w przednią
dźwignię hamulcową, która hamuje tylko koła tylne. Dźwignia znajduje się po lewej stronie kierownicy i
ma swoje zastosowanie jedynie jako element zabezpieczający główny układ hamulcowy, w razie awarii
pedała nożnego. W przypadku wystąpienia blokady tylnych kół, lekko zwolnij dźwignię hamulca tylnego.
Gwałtowne zaciąganie hamulca tylnego podczas cofania w dół może spowodować wywrócenie quada.

INFORMACJA
Ponieważ dźwignia ręczna hamuje tyko tylne koła, hamowanie nie jest tak skuteczne, jak
podczas hamowania za pomocą pedała hamulca.

Sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego
Przed każdą jazdą sprawdź poziom płynu
hamulcowego w zbiorniczku w dźwigni po
lewej stronie kierownicy. Poziom powinien
być na wskazane wysokości. Jeżeli w
zbiorniku jest za mało płynu, dolej go.

INFORMACJA
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Podczas sprawdzania poziomu płynu hamulcowego quad powinien stać na równej powierzchni, a
kierownica powinna być ustawiona prosto.
W quadach Linhai mogą występować dwa rodzaje wskaźnika poziomu płynu hamulcowego:
1. Okienko wskaźnika (1) jest na górze zbiornika płynu. Jeżeli poziom płynu jest wystarczający,
okienko jest zaciemnione. Okienko w jasnym kolorze oznacza, że należy uzupełnić płyn
hamulcowy.
2. Okienko kontrolne znajduje się z boku zbiornika. Płyn hamulcowy powinien być na poziomie
między oznaczeniem „Max” i „Min”. Jeżeli poziom płynu hamulcowego jest niski, uzupełnij płyn
hamulcowy DOT3 lub DOT4.

OSTRZEŻENIE
Używaj jedynie wskazanego płynu hamulcowego. Mieszanie kilku rodzajów płynów hamulcowych
może spowodować zaprzestanie działania hamulców. Przed każdą jazdą sprawdź poziom płynu
hamulcowego i grubość okładzin hamulcowych. Zaprzestanie działania hamulców może spowodować
poważne zranienie lub śmierć.

Siedzenie
UWAGA
Aby zapobiec zranieniu:
1. Upewnij się, że siedzenie jest bezpiecznie wpięte.
2. Nie pozwól, aby quadem jechał ktoś oprócz kierowcy.

Zmiana biegów i dźwignia skrzyni biegów
Dźwignia skrzyni biegów znajduje się po prawej stronie i ma następujące pozycje:

F: Jazda do
przodu N: Luz
R: Bieg wsteczny
UWAGA
Jeżeli chcesz wrzucić lub zupełnie zmienić bieg, zatrzymaj się i z silnikiem na biegu jałowym ustaw
dźwignię skrzyni biegów w wybranej pozycji. Zmiana podczas jazdy lub przy wysokich obrotach
silnika może spowodować uszkodzenie przekładni.
Zawsze po opuszczeniu pojazdu, ustaw bieg i użyj hamulca postojowego.
Prawidłowe zmienianie biegów ma duże znaczenie dla prawidłowego działania przekładni. Jeżeli
podczas zmiany biegów wystąpi problem, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem Linhai.
OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Zmiana biegów przy wysokich obrotach silnika.
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CO MOŻE SIĘ WYDARZYĆ
Koła mogą się zablokować Może to spowodować utratę kontroli nad pojazdem, wypadek lub
zranienie. Może też dojść do uszkodzenia silnika lub mechanizmu napędu.
JAK UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA
Upewnij się, że sinik ma przed zmianą biegów wystarczająco niskie obroty (bieg jałowy).

Regulator CVT
Nie przeciążaj regulatora!
OSTRZEŻENIE
Regulator (CVT) działa na wysokich obrotach i wytwarza dużo mocy dla wszystkich elementów.
Właściciel pojazdu ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo układu regulatora:
Nie naprawiaj układu CVT ani jego części składowych. Może to zmniejszyć wytrzymałość części i
prowadzić do awarii przy wysokich obrotach. Wszelkie naprawy powodują asymetrię układu,
wzrost wibracji i przeciążanie elementów.
Odpowiedzialność za prawidłową konserwację i naprawy ponosi właściciel. Zawsze
postępuj zgodnie z zalecanymi / wskazanymi terminami / instrukcjami. Odwiedź
autoryzowany serwis!
Nieprzestrzeganie niniejszych ostrzeżeń może skutkować poważnym zranieniem lub śmiercią.

Chłodzenie olejem
Sprawdź układ chłodzenia olejowego, czy nie wycieka olej.
W przypadku odkrycia wycieku, wymień uszczelkę na
nową. W razie awarii wymień cały element.

Benzyna i olej
Zalecane paliwo
Używaj wyłącznie benzyny bezołowiowej BA95B Natural.
Uzupełnianie zbiornika paliwa
Benzyna wraz ze wzrostem temperatury zwiększa swoją
objętość. Dlatego nie napełniaj zbiornika paliwa aż po
brzeg, w zbiorniku musi zostać trochę wolnego miejsca,
zwłaszcza jeżeli zbiorki napełniany jest zimną benzyną
w upalny dzień.
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OSTRZEŻENIE
Benzyna i jej opary są bardzo łatwopalne i w określonych warunkach wybuchowe.
Podczas manipulacji z benzyną zachowaj szczególną ostrożność.
Nigdy nie tankuj w pobliżu otwartego ognia, podczas pracy silnika lub kiedy silnik jest gorący.
Przed uzupełnieniem zbiornika paliwowego poczekaj aż wystygnie silnik.
Zawsze tankuj z wyłączonym silnikiem.
Zbiornik paliwa zawsze uzupełniaj na zewnątrz lub w przestrzeni z dobrym przepływem powietrza.
Podczas napełniania zbiornika paliwowego nie pal.
Nie tankuj w pobliżu otwartego ognia lub źródła iskier.
Nie wypełniaj zanadto zbiornika paliwowego. Zanadto wypełniony zbiornik paliwowy może stanowić
niebezpieczeństwo wybuchnięcia pożaru.
W przypadku zetknięcia benzyny ze skórą lub ubraniem, niezwłocznie przemyj skórę i zmień ubranie.
Po zatankowaniu dokręć nakrętkę zbiornika paliwa w celu zabezpieczenia.
Nigdy nie uruchamiaj silnika ani nie daj mu działać w zamkniętym pomieszczeniu. Gazy
wydechowe są trujące i nawet w krótkim czasie mogą spowodować utratę świadomości
lub śmierć.
Na czas przechowywania lub postoju quada zawsze dokręć zawór paliwowy.

(1)

Wlew znajduje się na górze zbiornika paliwa, zaraz za kierownicą.

Zawór paliwowy znajduje się z boku po lewej stronie zbiornika i ma trzy pozycje:
OFF: Podczas przechowywania i postoju quada.
ON: Normalna pozycja jazdy.
RES: Przełączenie na rezerwę, w przypadku zużycia paliwa w pozycji zaworu „ON”.
Rezerwa wystarcza na przejechanie około 10 km. Po przełączeniu na rezerwę jak
najszybciej uzupełnij paliwo.
Po zatankowaniu przełącz zawór paliwa z powrotem do pozycji „ON”.

Filtr paliwa
Filtr paliwa zmieniaj co 100 godzinach jazdy lub 1 na rok. Nie próbuj go czyścić, tylko wymień na
nowy. Filtr paliwa znajduje się w zaworze paliwa w zbiorniku.
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SERWIS I KONSERWACJA
INFORMACJA

Prawidłowa konserwacja quada jest bardzo ważna dla jej bezpiecznego i prawidłowego działania.
Podczas konserwacji quada zawsze postępuj zgodnie ze wskazówkami opisanymi w instrukcji i
książce serwisowej.
Jeżeli z quada wydobywa się nienormalny hałas, wyczuwalne jest drżenie lub okaże się, że jedna z części
nie działa prawidłowo, PRZESTAŃ DALEJ JEŹDZIĆ QUADEM. Przetransportuj quad do autoryzowanego
serwisu Linhai na przegląd, wyregulowanie lub naprawę. Jeżeli nie masz wystarczającego doświadczenia w
przeprowadzaniu prac konserwatorskich lub sprawdzaniu układów, zwróć się w tym celu do
autoryzowanego serwisu Linhai.

Olej silnikowy - kontrola i wymiana
Zbiornik oleju znajduje się po prawej stronie silnika.
Kontrola oleju silnikowego
1. Ustaw quad na równej powierzchni.
2. Uruchom silnik i pozwól mu pracować przez ok. 30 s na biegu jałowym.
3. Wyłącz silnik, odkręć miarkę do mierzenia poziomu oleju
(1) i otrzyj ją czystą ściereczką.
4. Włóż miarkę do otworu (nie zakręcaj jej),
wyjmij miarkę i odczytaj poziom oleju (2).
5. Jeżeli poziom oleju silnikowego jest zbyt niski,
uzupełnij wskazany / zalecany olej do
maksymalnego wskazanego poziomu. Nie przelewaj
oleju.
6. Zakręć miarkę z powrotem do wlewu.
Wskazany olej silnikowy:
Zalecany olej silnikowy:

10W40 SG
Całoroczny syntetyczny olej silnikowy MAXIMA ATV PREMIUM 4T 10W40

UWAGA
Używanie oleju silnikowego innego niż zalecany może spowodować poważne uszkodzenie silnika.
Nie używaj oleju zawierającego grafit lub molibden. Tego typu oleje mogą mieć zły wpływ na
działanie układu napędowego. Nie zaleca się też używania olejów wyścigowych, olejów bez
detergentów oraz olejów rycynowych.
Wymiana oleju silnikowego
Zalecana frekwencja wymiany oleju silnikowego:
po dotarciu
co 30 mtg lub co 3 miesiące, w zależności co będzie wcześniej.
Podczas jazdy w ciężkich warunkach (dłuższa jazda w terenie z dużą ilością kurzu lub wilgoci, jazda
zimą - w mrozie lub z przeważnie niską prędkością poniżej 10 km/h) zmieniaj olej silnikowy częściej
niż w podanych odstępach czasu. Podczas wymiany oleju pamiętaj o wymianie filtra oleju. Zagrzej
silnik przed wymianą oleju, aby olej łatwiej wyciekł.
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OSTRZEŻENIE
Wylewany olej może być bardzo gorący. Zapobiegaj kontaktowi ze skórą, może dojść do ciężkiego
zranienia.
1. Grzej silnik jeżdżąc przez ok. 5 minut.
2. Wyłącz silnik i postaw quad na równej powierzchni.
3. Oczyść miejsce dookoła miarki oleju i odkręć miarkę.
Uważaj, żeby do otworu nie przedostały się żadne
zanieczyszczenia.
4. Oczyść miejsce dookoła odkręconego zaworu, połóż pod
silnikiem naczynie do wylewania oleju i odkręć zawór do
wylewania, sprężynę i sitko olejowe. Odczekaj aż olej całkowicie
Zawór do
wylewania
wycieknie.
5. Oczyść miejsce, w które przykręca się zawór, nałóż nowy
krążek, sprężynę, sitko olejowe i dokręć zawór z momentem
obrotowym 19 Nm.
6. Wlej do silnika wskazaną ilość oleju silnikowego i wkręć
miarkę olejową (zakrętkę).
7. Uruchom silnik (na otwartej przestrzeni) i pozwól mu działać kilka minut na biegu jałowym.
8. Wyłącz silnik, odczekaj około minuty i sprawdź poziom oleju.
9. Sprawdź okolice miarki oleju i zaworu do wylewania oleju, czy nigdzie nie przecieka olej.
UWAGA
Sprawdź, czy w wylanym oleju nie ma metalowych opiłków lub wody. Jeżeli tak, zawieź quad do
autoryzowanego serwisu Linhai na przegląd / do naprawy.

Olej przekładniowy – kontrola i wymiana
Wlew oleju przekładniowego znajduje się po prawej stronie pojazdu. Poziom oleju w przekładni
sprawdzaj co miesiąc lub po przejechaniu kolejnych 30 motogodzin, w zależności od tego, co będzie
wcześniej. Zmieniaj olej przekładniowy raz na rok.
Wskazany olej przekładniowy: SAE 80W90/GL5
Zalecany olej przekładniowy: MAXIMA HYPOID GEAR LUBE PREMIUM 80W90
Kontrola oleju przekładniowego
1. Ustaw quad na równej powierzchni.
2. Odkręć wlew (1) i sprawdź na oko poziom oleju. Poziom oleju powinien sięgać dolnego brzegu
wlewu. W razie potrzeby uzupełnij olej.
Wymiana oleju przekładniowego

Wlew do oleju przekładniowego znajduje się po prawej
stronie silnika. Sprawdzaj poziom oleju przekładniowego
co miesiąc lub po przejechaniu kolejnych 20
motogodzin, w zależności od tego, co będzie wcześniej.
Zmieniaj olej przekładniowy raz na rok. Ustaw quad na
równej powierzchni, odkręć zawór wlewu (1) i sprawdź
poziom oleju.
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Wskazany olej przekładniowy: SAE 80W90 GL5
Zalecany olej przekładniowy: MAXIMA HYPOID GEAR LUBE PREMIUM 80W90
UWAGA
Używanie oleju silnikowego innego niż zalecany może spowodować poważne uszkodzenie przekładni.
1. Odkręć zawór wlewu.
2. Odkręć zawór do wylewania na przedniej masce i pozwól wyciec całemu olejowi. Wylany olej
zutylizuj zgodnie z przepisami ochrony środowiska.
3. Oczyść zawór do wylewania, przykręć go z powrotem i dokręć z momentem obrotowym 20 Nm.
4. Wlej wskazaną ilość oleju przekładniowego, aż do poziomu sięgającego wlewu.
5. Dokręć z powrotem zawór wlewu i sprawdź czy olej nie wycieka.

Zawór
wlewu

Zawór do wylewania
UWAGA
Sprawdź, czy w wylanym oleju nie ma metalowych opiłków lub wody. Jeżeli tak, zawieź
quad do autoryzowanego serwisu marki TGB na przegląd i do naprawy.

Olej w tylnej przekładni - kontrola i wymiana
Kontrola oleju w tylnej przekładni
Olej w tylnej przekładni kontroluj we wskazanych w tabeli
Terminów bieżących prac konserwatorskich odstępach czasu.
1. Ustaw quad na równej powierzchni.
2. Odkręć zawór wlewu i sprawdź poziom oleju zaglądając do wlewu
(1). Poziom oleju powinien sięgać środka wywierconego otworu (2),
mniej więcej 41 mm pod górnym brzegiem wlewu. W razie potrzeby
uzupełnij olej, dokręć zawór wlewu z powrotem z momentem
obrotowym 20 Nm.
Wskazany olej przekładniowy:
Olej hipoidalny klasy SAE 80W90 GL5.
Zalecany olej przekładniowy:
MAXIMA HYPOID GEAR LUBE PREMIUM 80W90-GL5
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UWAGA
Używanie oleju silnikowego innego niż zalecany może
spowodować poważne uszkodzenie tylnej przekładni.
Wymiana oleju w tylnej przekładni
Olej w tylnej przekładni wymieniaj we wskazanych w tabeli Terminów bieżących prac konserwatorskich
odstępach czasu.
1. Ustaw quad na równej powierzchni.
2. Odkręć zawór wlewu i zawór do wylewania (3) i wylej olej do przygotowanego naczynia. Wylany olej
zutylizuj zgodnie z przepisami ochrony środowiska.
3. Wyczyść i dokręć z powrotem zawór do wylewania z nową nakładką uszczelniającą z momentem
obrotowym 20 Nm.
4. Przez wlew wlej 300 ml oleju przekładniowego SAE 80W/90 GL5 i sprawdź poziom oleju. Poziom oleju
powinien sięgać środka wywierconego otworu (2), mniej więcej 41 mm pod brzegiem wlewu - poziom
(A) na rysunku.
5. Dokręć zawór wlewu z powrotem z momentem obrotowym 20 Nm.
6. Sprawdź, czy nie wycieka olej.
UWAGA
Sprawdź, czy w wylanym oleju nie ma metalowych opiłków lub wody. Jeżeli tak, zawieź
quad do autoryzowanego serwisu marki TGB na przegląd i do naprawy.

Kontrola układu kierowniczego
Regularnie sprawdzaj układ kierowniczy i jego części. Sprawdzaj dokręcenie śrub oraz nakrętek, a w
przypadku wykrycia poluzowanych śrub lub nakrętek, niezwłocznie oddaj quad do naprawy do
autoryzowanego serwisu Linhai.

Pochylenie i wygięcie kół
Pochylenie kół i wygięcie sworznia nie dają się ustawić.

Kontrola i ustawianie zbieżności kół przednich
OSTRZEŻENIE
Nie próbuj ustawiać drążków kierowniczych w celu
zmiany geometrii kół przednich. Nieprawidłowe
ustawienie geometrii kół przednich może spowodować
poważne zranienie lub śmierć. Do prawidłowego
ustawienia geometrii kół potrzeba do tego wskazanych
narzędzi, umiejętności i doświadczenia.

Zalecana wartość zbieżności wynosi 3 - 6 mm.
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1. Ustaw prosto kierownicę i zmierz odległość A i B.
2. Różnica odległości A i B powinna wynosić 1,5 - 3 mm.
3. Jeżeli wyjdzie inny wynik, należy skontaktować się
z serwisem Linhai.

Hamulce
Dźwignia ręcznego hamulca hydraulicznego
OSTRZEŻENIE
Przed każdą jazdą sprawdź działanie ręcznego hamulca hydraulicznego. Sprawdzaj działanie
hamulców we wskazanych odstępach czasu podanych w niniejszej instrukcji i książce
serwisowej.
Płyn hamulcowy
Sprawdź poziom płynu chłodzącego w zbiorniczku. Jeżeli w okienku nie widać poziomu płynu
hamulcowego, uzupełnij płyn hamulcowy DOT 3.
INFORMACJA

Jeżeli okienko jest ciemnego koloru, oznacza to, że w zbiorniku jest wystarczająca ilość płynu
hamulcowego.
UWAGA
Uważaj, żeby płyn hamulcowy przy wlewaniu nie prysnął ani nie kapnął. Rozlany płyn od razu
wytrzyj. Pedał nożnego hamulca - hamulec główny
Pedał nożnego hamulca zawsze utrzymuj w stanie pełnej funkcjonalności.
OSTRZEŻENIE
Przed każdą jazdą sprawdź działanie nożnego hamulca. Utrzymuj hamulce zgodnie ze wskazówkami
opisanymi w niniejszej instrukcji.
1. Sprawdź poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku. Płyn hamulcowy powinien być na poziomie
między oznaczeniem MAX i MIN. Jeżeli poziom płynu hamulcowego jest niski, uzupełnij płyn
hamulcowy DOT 3.
2. Kilkakrotnie wciśnij pedał hamulca nożnego, sprawdzając czy stawia wyraźny opór.
3. Jeżeli pedał łatwo chodzi, zapada się pod nogą, należy odpowietrzyć układ.
Przeprowadź odpowietrzanie hamulców w autoryzowanym serwisie Linhai.
INFORMACJA
Blokada hamulca postojowego
Sprawdź, czy blokada hamulca postojowego działa prawidłowo i czy zablokowany hamulec rzeczywiście
hamuje koła.
1. Wciśnij dwa lub trzy razy dźwignię ręcznego hamulca, a następnie ją wciśnij.
2. Zabezpiecz hamulec ręczny za pomocą blokady.
3. Spróbuj przesunąć quad.
INFORMACJA

Hamulec postojowy musi hamować koła. W przeciwnym wypadku, dowieź quad do autoryzowanego
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serwisu. Przewody hamulcowe
Dokładnie sprawdź przewody hamulcowe, czy nie mają pęknięć lub innych uszkodzeń. Jeżeli
znajdziesz jakieś uszkodzenie, dowieź quad do autoryzowanego serwisu Linhai.
Płyty hamulcowe
Sprawdzanie grubości płyt hamulcowych:
1. Zdejmij koło.
2. Zmierz grubość płyty hamulcowej. Jeżeli grubość płyty (A) nie
przekracza 1 mm, dowieź quad do autoryzowanego serwisu Linhai
do wymiany płyt hamulcowych.
3. Nałóż koło i dokręć nakrętki.

Kierownica
OSTRZEŻENIE
Nieprawidłowo lub niewystarczająco dokręcona kierownica może spowodować ograniczenie ruchu
kierownicy podczas skręcania lub poluzowanie w czasie jazdy. W wyniku można utracić panowanie,
spowodować zranienie lub śmierć.
Ustawienie kierownicy
Quad ma ustawianą kierownicę, która może zostać dopasowana do Twojej budowy ciała.
1. Zdejmij pokrywę kierownicy
2. Odkręć cztery śruby na kierownicy.
3. Ustaw kierownicę w wybranej pozycji. Upewnij się, że
kierownica przy obracaniu nie uderza do zbiornik ani do innych
części quada.
4. Dokręć śruby kierownicy z momentem obrotowym 15 Nm.
UWAGA
Dokręć śruby w taki sposób, aby między obiema częściami uchwytów kierownicy została z przodu i
z tyłu przerwa tej samej wielkości. Nieprawidłowa przerwa skutkuje złym zamocowaniem
kierownicy.

Zawory paliwa
Zmieniaj zawory paliwa co dwa lata. Zużycie zaworów może nie być widoczne.

Filtr powietrza
Czyszczenie filtru powietrza
Filtr powietrza należy czyścić często, aby zapewnić silnikowi jak najdłuższy okres użytkowania. Jeżeli
korzystasz z quada w normalnych warunkach, czyść filtr we wskazanych w tabeli Terminów
bieżących prac konserwatorskich odstępach czasu. W przypadku jazdy w terenach z dużą ilością
kurzu, wilgoci i bagien czyść filtr
częściej.
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1. Zdejmij siedzenie.
2. Odczep giętkie uchwyty i zdejmij wieko filtru.
3. Poluzuj zacisk i wyjmij filtr.
4. Zdejmij materiałowy pokrowiec filtra głównego (filtr
wstępny), wypierz go w wodzie z mydłem i pozostaw do
wyschnięcia.
5. Nałóż czysty i suchy wierzchni pokrowiec z powrotem na filtr
główny. W razie potrzeby, wyjmij filtr główny.
6. Włóż filtr z powrotem do skrzynki i zaciśnij zacisk. Nie
zaciskaj zbyt mocno, aby nie uszkodzić filtra.
7. Nałóż pokrywę filtru.

Pokrowiec
zewnętrzny

Filtr główny

UWAGA
Jazda quadem z brudnym filtrem wstępnym lub głównym filtrem powietrza prowadzi do
poważnego uszkodzenia silnika.
Zawór kontrolnym filtra powietrza
Sprawdź zawór kontrolny filtra powietrza, czy nie jest zatkany i czy jest szczelny.

Ustawianie zawieszenia
Sztywność zawieszenia ustaw obracając regulator w jedną lub w drugą stronę w celu zwiększenia lub
zmniejszenia napięcia sprężyny.

regulator

Akumulator
OSTRZEŻENIE
Przy odłączaniu akumulatora wpierw odłącz biegun ujemny (czarny). Podczas ponownego
podłączania akumulatora podłącz biegun ujemny (czarny) na końcu. W przeciwnym wypadku może
dojść do wybuchu, poważnego zranienia lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
Elektrolit jest substancją żrącą, zawierającą kwas siarkowy. W przypadku kontaktu ze skórą,
oczami lub ubraniem może dojść do poważnych oparzeń.

Pierwsza pomoc:
W przypadku kontaktu ze skórą: Spłukuj dotknięte miejsce dużą ilością wody przez przynajmniej 15
minut; dokładnie usuń popryskane ubranie.
W przypadku połknięcia:
Wypij dużą ilość wody. Nie wywołuj wymiotów; niezwłocznie skontaktuj się
z lekarzem.
W przypadku kontaktu z oczami: Przynajmniej przez 15 minut spłukuj oczy bieżącą wodą; następnie
niezwłocznie udaj się do lekarza.
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Akumulator wytwarza gazy wybuchowe. Upewnij się, że w pobliżu akumulatora nie ma żadnego źródła
iskier, płomieni, zapalonego papierosa, piecyka grzewczego lub innego źródła ciepła. Podczas
ładowania akumulatora w zamkniętym pomieszczeniu otwórz okno. Podczas pracy z akumulatorem
zawsze chroń oczy. PRZECHOWUJ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI!
Uzupełnianie elektrolitu
(Akumulatory bezobsługowe MF nie wymagają uzupełniania elektrolitu)
Stan źle konserwowanego akumulatora szybko się pogarsza. Często
sprawdzaj stan akumulatora. Poziom elektrolitu powinien wahać się
między maksymalnym a minimalnym poziomem. Do uzupełniania
elektrolitu używaj wody destylowanej. Woda z kranu zawiera minerały,
które mogą zniszczyć akumulator.
Wyjmowanie akumulatora
1. Odłącz bezpieczniki trzymające skrzynkę elektryczną i akumulator na miejscu i zdejmij pokrywę
akumulatora.
2. Odłącz przewód odpowietrzający od akumulatora.
3. Wpierw odłącz ujemny (czarny) bezpiecznik.
4. Potem odłącz dodatni (czerwony) bezpiecznik.
5. Wyjmij akumulator z quada. Nie przechylaj akumulatora, aby nie rozlać elektrolitu.
UWAGA
W przypadku rozlania elektrolitu, natychmiast przemyj to miejsce roztworem szklanki wody z
jedną łyżką stołową sody, aby zapobiec uszkodzeniu quada.
Montowanie i podłączanie akumulatora
OSTRZEŻENIE
Aby zapobiec niebezpieczeństwu wybuchu podczas podłączania akumulatora, zawsze postępuj
zgodnie z instrukcją. Wpierw podłącz dodatni (czerwony) przewód, dopiero potem ujemny (czarny)
przewód. Wybuch akumulatora może spowodować poważne zranienie lub śmierć.
Przewody akumulatora i kable chroń przed korozją. W przypadku konieczności oczyszczenia
akumulatora, przeczyść miejsce dotknięte korozją za pomocą delikatnej szczotki drucianej. Do
oczyszczenia akumulatora używaj roztworu szklanki wody z jedną łyżką stołową sody. Dokładnie
przemyj akumulator czystą wodą i wytrzyj szmatą. Przewody podsmaruj smarem dielektrycznym lub
wazeliną do przewodów akumulatora. Uważaj, żeby środki czyszczące lub woda nie przedostały się do
akumulatora.
1. Włóż akumulator do skrzynki.
2. Podłącz przewód odpowietrzający do akumulatora. Przewód nie może być zatkany i musi być dobrze
przymocowany, w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko gromadzenia gazów z akumulatora i wybuchu.
Przewód powinien być poprowadzony w kierunku od ramy i wszystkich pozostałych elementów
urządzenia, aby zapobiec korozji. Unikaj kontaktu elektrolitu ze skórą, może to spowodować poważne
oparzenia.
3. Wpierw podłącz i zaciśnij dodatni (czerwony) bezpiecznik.
4. Potem podłącz i dobrze zaciśnij ujemny (czarny) bezpiecznik.
5. Nałóż pokrywę akumulatora i przymocuj akumulator za pomocą paska.
6. Sprawdź, czy kable są prawidłowo poprowadzone.
44

INFORMACJA
Jeżeli quad nie będzie używany przez ponad miesiąc, wyjmij akumulator i przechowuj go w
suchym i chłodnym miejscu.
Przed następnym użyciem zabierz akumulator do serwisu na przegląd i doładowanie.
W celu założenia pokrywy akumulatora może być konieczne odgięcie przewodów w dół.
Przed włożeniem nowego akumulatora sprawdź, czy jest całkowicie naładowany.
Akumulator, który nie jest całkowicie naładowany może się uszkodzić i mieć krótszy okres
użytkowania.
UWAGA
Ten model wyposażony jest w akumulator 9Ah. Taka moc nie zawsze jednak wystarczy, jeżeli
korzystasz z dodatkowych akcesoriów elektronicznych. Przed montażem akcesoriów
elektronicznych może być konieczne zwiększenie mocy akumulatora. Nasi dystrybutorzy służą
radą i zaproponują odpowiedni akumulator.
Przestrzegaj wszystkich zaleceń i uwag producenta akumulatora i ładowarki.

INFORMACJA
Utrata mocy akumulatora może być spowodowana temperaturą powietrza na zewnątrz, awarią
instalacji elektrycznej, korozją przewodów, samoistnym rozładowaniem, częstym uruchamianiem
silnika lub częstymi krótkimi jazdami. Kolejne przyczyny rozładowania akumulatora to również
częste użycie wyciągarki, dłuższa jazda na niskich obrotach silnika, krótkie wyjazdy lub duże zużycie
prądu przez dodatkowo zamontowane wyposażenie.

Układ wylotowy
WSZELKIEGO RODZAJU INGERENCJE W UKŁADZIE WYLOTOWYM SĄ ZAKAZANE!
UWAGA
Układ wydechowy i jego części są podczas jazdy bardzo gorące i pozostają gorące również po
wyłączeniu silnika. Podczas jazdy ani od razu po zatrzymaniu nie dotykaj układu wylotowego, może
to spowodować poważne oparzenia. Nie parkuj quada w miejscach, gdzie mogli układ wylotowy
dotknąć przechodnie, osoby znajdujące się w pobliżu lub dzieci. Zachowaj wyjątkową ostrożność
podczas jazdy w wysokiej trawie. Sucha trawa, suche liście lub inne łatwopalne materiały
zgromadzone w komorze silnika mogą się pod wpływem ciepła zapalić.
Tłumik
Układ wylotowy należy regularnie czyścić z węglowego osadu:
1. Odkręć śrubę tłumika (1) i wyjmij tłumik (2).
2. Wyczyść tłumik lub wymień i zamocuj go z powrotem.
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Katalizator
Układ wylotowy wyposażony jest w katalizator.
OSTRZEŻENIE
Poruszanie się w trybie blokady obrotów (7 500/min lub
więcej) może spowodować gromadzenie się paliwa w
układzie wylotowym i jego zapalenie podczas przepływu w
katalizatorze. W rezultacie może dojść do przegrzania rury
wydechowej i wywołać pożar. Nie jeździj na wyższych
obrotach silnika.
(3): Odległość elektrod: 0,6 - 0,7 mm.

Świeca zapłonowa

Do mierzenia korzystaj ze szczelinomierza.
Zalecane świece zapłonowe: C7HSA (NGK)
Kolor środkowego izolatora porcelanowego świecy
powinien być jasnobrązowy. Kolor biały, czarny lub
ciemnobrązowy może oznaczać, że silnik wymaga naprawy. W razie potrzeby oczyść elektrody świecy
zapłonowej za pomocą delikatnej szczotki z mosiądzu. Zmierz odległość elektrod i w razie potrzeby
odpowiednio wyreguluj. Przed wyjęciem świecy zapłonowej upewnij się, że miejsce wokół świecy jest
czyste, w przeciwnym razie podczas wyjmowania świecy może się do walca przedostać kurz, piasek,
błoto. Dokręć świecę zapłonową z momentem obrotowym 20 Nm.
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie próbuj wyjmować świecy zapłonowej, jeżeli silnik jest gorący. Układ wylotowy lub silnik
może spowodować oparzenia i poważne zranienia.
Regulator biegu jałowego w
gaźniku

Gaźnik - regulacja biegu jałowego
Standardowe obroty biegu jałowego: 1700 obr./min.
Jeżeli obroty biegu jałowego są za wysokie lub za niskie, a
wszystkie pozostałe funkcje silnika są w porządku,
Należy obroty biegu jałowego wyregulować w następujący sposób:
1. Zagrzej silnik jeżdżąc przez ok. 5 minut.
2. Zaparkuj za pomocą hamulca postojowego.
3. Obracaj regulatorem biegu jałowego w gaźniku, dopóki nie
otrzymasz wskazanych obrotów. Dokręcanie śruby (obracanie
w kierunku wskazówek zegara) powoduje zwiększenie
obrotów biegu jałowego, odkręcanie śruby (obracanie w
kierunku przeciwnym do wskazówek zegara) powoduje
zmniejszenie obrotów biegu jałowego.

Sznurek gazowy - ustawianie luzu
Luz sznurka gazowego reguluje się na kierownicy.
1. Poluzuj nakrętkę zabezpieczającą (Locknut).
2. Zdejmij gumową pokrywę regulatora (Boot) i obracaj regulatorem (Adjuster sleeve),
dopóki dźwignia skrzyni biegów nie osiągnie na końcu luzu 2-3 mm.
3. Dokręć nakrętkę zabezpieczającą (Locknut) i nałóż z powrotem gumową pokrywę sznurka (Boot).
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INFORMACJA

Ważne: podczas regulacji poruszaj dźwignią skrzyni biegów w tył i w przód.

Opony
OSTRZEŻENIE
Zawsze używaj wyłącznie dopuszczonych rozmiarów i rodzajów opon. Utrzymuj odpowiednie
ciśnienie w oponach. Sprawdzenie stanu opon
Jazda ze zużytymi oponami jest bardzo niebezpieczna. Opony
uważane są za zużyte, jeżeli głębokość bieżnika jest mniejsza
niż 4 mm. Wymień opony jeszcze zanim osiągną tę granicę
zużycia.

OSTRZEŻENIE
Jazda ze zużytymi oponami jest niebezpieczna i zwiększa
niebezpieczeństwo wypadku. Wymiana opon
Quad wyposażony jest w niskociśnieniowe opony bezdętkowe, gdzie do uszczelnienia służy
łączenie obręczy i stopki. W przypadku uszkodzenia tych powierzchni może dojść do uchodzenia
powietrza. Zachowaj ostrożność, aby podczas wymiany opon nie uszkodzić tego miejsca. W tym
celu ważne jest, aby do naprawy lub wymiany opon korzystać z odpowiednich narzędzi. Jeżeli nie
masz wskazanych narzędzi lub innych akcesoriów do wymiany opon, oddaj quad do wymiany
opon w autoryzowanym serwisie lub u wulkanizatora.

UWAGA
Opony zdejmuj z obręczy delikatnie, aby nie uszkodzić wewnętrznej części obręczy lub stopki.
Naprawy bezdętkowych opon
Przebitą oponę można naprawić za pomocą odpowiednich narzędzi. W przypadku znacznych
uszkodzeń, nie da się naprawić opony i trzeba ją wymienić. Jeżeli wybierasz się w miejsce, gdzie
przewożenie quada może być uciążliwe, a serwis jest daleko, bardzo wskazane jest zabranie ze sobą
dobrej jakości zestawu narzędzi do naprawy opon i kompresora 12 V.
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Zdejmowanie i zakładanie kół
Okazjonalnie sprawdzaj dokręcenie kół i po każdym poluzowaniu śrub spowodowanego konserwacją lub
naprawą kół.
1. Wyłącz silnik, ustaw quad na równej powierzchni i zaciągnij hamulec postojowy.
2. Częściowo poluzuj nakrętki kół.
3. Podnośnikiem bezpiecznie podnieś quad do góry i zabezpiecz przeciw wywróceniu.
4. Całkowicie poluzuj i odkręć nakrętki kół i zdejmij koło.
5. Nałóż koło. Upewnij się, ze wentyl skierowany jest do zewnątrz i że strzałki z kierunkiem
obracania na oponie odpowiadają kierunkowi obracania koła. Włóż nakrętki i dokręć je na razie
tylko palcami.
7. Postaw quad na ziemi i dokręć nakrętki kluczem ze wskazanym momentem obrotowym.

Przednie koła:
Stożkowe nakładki nakładaj stożkową
stroną w kierunku od koła.

Tylne koła:
Stożkowe nakładki nakładaj stożkową
stroną w kierunku do koła.

OSTRZEŻENIE
Niedokręcenie nakrętek kół na wskazany moment obrotowy może być bardzo niebezpieczne. Jeżeli
nakrętki nie są odpowiednio dokręcone, może dojść do ich obluzowania, co może spowodować wypadek,
zranienie lub śmierć.
Moment obrotowy nakrętek kół
Wielkość śrub
Przód: M10 x 1.25
Tył: M12 x 1.25

Moment obrotowy
27 Nm
70 Nm

INFORMACJA
Wszystkie połączenia zabezpieczone nakładkami mogą być serwisowane wyłącznie w autoryzowanym
serwisie Linhai.

Ustawianie kąta oświetlenia
Kąt świateł mijania można ustawić w górę lub w dół.
1. Ustaw quad na równej powierzchni z reflektorami 3 m od ściany.
2. Zmierz odległość środka reflektora od podłoża i zrób na ścianie
znak na tej samej wysokości.
3. Uruchom silnik i włącz światła mijania.
4. Obserwuj kąt promieni. Najintensywniejsza część promieni powinna
świecić ok. 70 mm pod znakiem nakreślonym w 2 etapie.
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INFORMACJA
Quad powinien być podczas tego pomiaru obciążony masą kierowcy na przednim siedzeniu.
5. Promień światła podnosi się przez obracanie pokrętła w kierunku wskazówek zegara, a obniża
się go przez obracanie pokrętła  w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.

Wymiana żarówek
Przepaloną żarówkę wymień na nową o tej samej mocy.
OSTRZEŻENIE
Utrzymuj reflektory w czystości. Niewystarczające oświetlenie może być przyczyną wypadku,
poważnego zranienia lub śmierci. Nie wyjmuj żarówki, jeżeli jest jeszcze gorąca. Grozi to
poważnym poparzeniem.
Nie dotykaj żarówki halogenowej gołą ręką. Nawet drobne ubrudzenie skraca okres jej użytkowania.
Wymiana żarówki głównego reflektora:
1. Wyjmij złącze z tylnej części reflektora.
2. Odłącz złącze z tylnej części reflektora, odczep i odegnij giętką
pętelkę z drutu  i wyjmij przepaloną żarówkę.
3. Włóż nową żarówkę. Sprawdź, czy wszystkie wypustki w
podstawie żarówki weszły do uchwytu reflektora. Giętką pętelkę
wepchnij do uchwytu i podłącz złącze.
4. Używaj żarówek 12 V, 35 W/35 W.
Wymiana żarówki tylnego reflektora / świateł hamowania:
1. Zdejmij pokrywę tylnego reflektora / świateł hamowania.
2. Wyjmij przepaloną żarówkę i włóż nową o tej samej mocy.
3. Sprawdź, czy nowa żarówka świeci.
4. Dokręć pokrywę tylnego reflektora / świateł hamowania z powrotem.
Wymiana kierunkowskazów:
1. Zdejmij pokrywę.
2. Odłącz światło, wciśnij wypustki zabezpieczające i wyjmij przepaloną żarówkę kierunkowskazu.
3. Wsadź nową lampkę i zainstaluj ponownie osłonę.

ZASADY KONSERWACJI
Regularna konserwacja umożliwia utrzymanie quada w możliwie najlepszym stanie przez długi okres
czasu. Terminy poszczególnych przeglądów, regulacji i smarowania znajdziesz w Tabeli bieżących prac
konserwatorskich.
Odstępy czasu podane w Tabeli bieżących prac konserwatorskich obowiązują przy korzystaniu z
quada w normalnych warunkach. Jeżeli używasz quada w trudniejszych warunkach (kurz, deszcz,
wilgoć, pora zimowa), należy skrócić odstępy czasu napraw bieżących.
Symbole w Tabeli bieżących prac konserwatorskich:
„S” - Czynności oznaczone w pierwszej kolumnie literą „S” przeprowadzaj za pośrednictwem
autoryzowanego serwisu.
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- Czynności oznaczone takim symbolem należy przeprowadzać częściej, jeżeli używasz quada w trudnych
warunkach (kurz, deszcz, wilgoć lub pora zimowa), albo po jeździe w głębokiej wodzie.

UWAGA
- Podczas wymiany części i elementów korzystaj wyłącznie z części zamiennych Linhai.
- Regularny serwis, konserwacja i regulacja pojazdu stanowi podstawę dla zapewnienia bezpieczeństwa
quada i trwałej niezawodności oraz długiego okresu użytkowania Twojego pojazdu. Jeżeli nie masz
wystarczającego doświadczenia w wymienionych czynnościach, przeprowadź je za pośrednictwem
autoryzowanego serwisu Linhai.
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Terminy bieżących prac konserwatorskich:
*w zależności od tego, co będzie wcześniej

Pozycja

Mtg*

Frekwencja Wykonana czynność
*

Układ hamowania
Opony
Koła
Śruby, nakrętki, złączki
Filtr powietrza - pokrowiec
zewnętrzny
Wężyk kontrolny obudowy filtra
Przednie światła mijania
Tylne światła
Filtr powietrza

Przed jazdą
Przed jazdą
Przed jazdą
Przed jazdą
Przed jazdą

Przed jazdą
Przed jazdą
Przed jazdą
Przed jazdą
Przed jazdą

Kontrola przed każdą jazdą
Kontrola przed każdą jazdą
Kontrola przed każdą jazdą
Kontrola dokręcenia przed każdą jazdą
Kontrola / czyszczenie

Przed jazdą
Przed jazdą
Przed jazdą
10 godz.

Przed jazdą
Przed jazdą
Przed jazdą
Przed jazdą

Opróżnić, jak tylko się zapełni
Kontrola działania przed każdą jazdą
Kontrola działania przed każdą jazdą
Sprawdzanie, czyszczenie, wymiana, w razie
potrzeby

Kontrola ilości oleju
przekładniowego

20 godz.

Co miesiąc

Kontrola co miesiąc; Wymiana co 6 miesięcy

Akumulator

20 godz.

Co roku

10 godz.

Co miesiąc

S Płyty hamulcowe - zużycie

Olej w tylnej przekładni
100 godz.
S Głowa cylindra i śruby łączące dolną 25 godz.
część cylindra

Kontrola doładowania / poziomu elektrolitu
/
oczyszczenie przewodów
Sprawdzanie poziomu zużycia

Co miesiąc
Kontrola co miesiąc / wymiana co roku
Co 3 miesiące Kontrola, dokręcenie po dotarciu
Nasmaruj wszystkie miejsca wymagające
smaru, spojenia,
cięgna Bowdena itd.
Sprawdzanie poziomu przed jazdą /
wymiana po
dotarciu silnika. Przy używaniu quada w
zimie zmieniać olej częściej.
Kontrola - czyszczenie
Kontrola
Regularnie opróżniać komorę pływakową
karburatora i
zawsze przez przechowywaniem pojazdu
Kontrola – regulacja, smarowanie / wymiana
w razie
potrzeby / kontrola przed każdą jazdą
Kontrola, regulacja
Kontrola, wymiana w razie potrzeby
Kontrola przed jazdą / smarowanie
Kontrola przed jazdą / smarowanie
Kontrola / smarowanie / dokręcanie
Kontrola / dokręcanie
Kontrola / wymiana w razie potrzeby

Smarowanie quada

50 godz.

co 3 miesiące

Olej silnikowy kontrola/wymiana

30 godz.

co 3 miesiące

Sitko olejowe
Zawór odpowietrzający silnika

30 godz.
100 godz.

co 3 miesiące
co 6 miesięcy

Komora pływakowa karburatora

50 godz.

co 6 miesięcy

S Sznurek gazowy

50 godz.

co 6 miesięcy

Układ kierowniczy
S Przekładnia pasowa
Kierownica
Tylna oś
Przednie zawieszenie
Tylne zawieszenie
Świeca zapłonowa

50 godz.
50 godz.
50 godz.
50 godz.
50 godz.
50 godz.
100 godz.

S Kąt wyprzedzenia zapłonu

100 godz.

S Układ paliwowy

100 godz.

S Filtr paliwa

100 godz.

co 6 miesięcy
co 6 miesięcy
co 6 miesięcy
co 6 miesięcy
co 6 miesięcy
co 6 miesięcy
co 12
miesięcy
co 12
Kontrola / regulacja w razie potrzeby
miesięcy
Kontrola szczelności zbiornika, przewodów,
łączy,
co 12
zaworów i gaźnika. Wymiana zaworów
miesięcy
paliwa co roku
co 12
Wymiana co roku
miesięcy
co 12
Kontrola / czyszczenie
miesięcy
Co miesiąc
Czyszczenie, wymiana, w razie potrzeby

Chłodnica olejowa

100 godz.

Tłumik

10 godz.
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S Pasy klinowe i napędowe
Mocowanie silnika
S Odstępy wentylowe

25 godz.
25 godz.
100 godz.

S Mechanizm zmiany biegów (F/R/N)
S Płyn hamulcowy
Bieg jałowy
S Geometria - zbieżność

co 3 miesiące
co 3 miesiące
co 12
miesięcy
200 godz.
co 24
miesiące
200 godz.
co 24
miesiące
w razie potrzeby w razie
potrzeby
w razie potrzeby w razie
potrzeby
w razie potrzeby w razie
potrzeby

Ustawianie reflektorów - kąt
oświetlenia

Sprawdzenie stanu powierzchni, czyszczenie
Kontrola dokręcenia
Kontrola /regulacja
Wymiana smaru co 2 lata
Wymiana co 2 lata
Regulacja
Regularna kontrola, ustawienie.
Regulacja po naprawie i wymianie części
Regulacja w razie potrzeby

Terminy smarowania - zalecane smary i frekwencja smarowania
Rys.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Pozycja

Olej / smar

Informacja

Jak często

Olej silnikowy

SAE 15W/40 SG

Uzupełnić, patrz Terminy
smarowania A

Kontrola przed każdą jazdą

Płyn hamulcowy

DOT3

Uzupełnić, patrz Terminy
smarowania A

Olej przekładniowy

SAE 80W/90 GL5

Uzupełnić, patrz Terminy
smarowania A

Olej w tylnej przekładni

SAE 80W/90 GL5

Uzupełnić, patrz Terminy
smarowania A

Przednie A-ramiona*

Tłuszcz do
smarowania

Patrz Terminy smarowania
B

Smarować co 50 mtg

Układ kierowniczy

Tłuszcz do
smarowania

Patrz Terminy smarowania
B

Smarować co 50 mtg

Łożyska przednich kół Tłuszcz do
smarowania

Patrz Terminy smarowania
B

Smarować co 6 mies.

W zależności od
zapotrzebowania;
wymiana co 2 lata lub po
200 mtg
Wymiana co roku lub po
100 mtg
Wymiana co roku lub po
100 mtg

Spojenia układu
kierowniczego

Tłuszcz do
smarowania

Patrz Terminy smarowania
B

Smarować co 6 mies.

Mechanizm zmiany
biegów

Tłuszcz do
smarowania

Patrz Terminy smarowania
B

Smarować co 6 mies.

Sworznie

Sprawdzanie

Kontrola / wymiana

Smarować co 6 mies.

Przeguby Cardana

Tłuszcz do
smarowania

Patrz Terminy smarowania
B

Smarować co 6 mies.

Łożyska tylnej osi

Tłuszcz do
smarowania

Patrz Terminy smarowania
B

Smarować co 50 mtg

Łożyska wahaczy*

Tłuszcz do
smarowania

Patrz Terminy smarowania
B

Smarować co 20 mtg

Sznurek gazu

Tłuszcz do
smarowania MoS2

patrz Terminy smarowania
B

Smarować co 20 mtg
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„ ” Jeżeli korzystasz z quada w trudnych warunkach (kurz, deszcz, wilgoć lub pora zimowa), albo po jeździe
w głębokiej wodzie, należy miejsca wymagające smarowania oznaczone tym symbolem smarować częściej.

UWAGI:
• Przy korzystaniu z quada przeważnie w trudnych warunkach i w terenie z dużą ilością wilgoci lub
kurzu przeprowadzaj kontrole / wymiany / smarowanie z większą częstotliwością.
• Tłuszcz do smarowania: Lekki tłuszcz do smarowania na bazie mydła litowego
• Tłuszcz do smarowania M: Odporny na wodę tłuszcz do smarowania z dwusiarczkiem molibdenu (MoS2).
• *: jeżeli chodzi o smarowanie na sucho lub po umyciu pojazdu.
• Dane czasowe oparte są na średniej prędkości jazdy ok. 16 km/h.
• Terminy smarowania patrz poniżej.

Rys. - Terminy smarowania A (pozycje 1 -4 w tabeli)
wymagające smarowania 5 -14)
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Rys. - Terminy smarowania B (miejsca

Narzędzia w zestawie z quadem

Mycie pojazdu
Utrzymuj quad w czystości. Wydłużasz w ten sposób okres użytkowania poszczególnych części.
Do mycia nigdy nie korzystaj z myjni wysokociśnieniowych, ponieważ mogą one uszkodzić łożyska kół,
części karoserii, hamulce i tablice ostrzegawcze. Woda mogłaby się też przedostać do silnika i układu
wylotowego.
Najlepszym i najbezpieczniejszym sposobem mycia quada jest mycie za pomocą zwykłego
węża ogrodowego i wiadra z wodą i środkiem do mycia samochodów lub motocykli.
Wpierw umyj górną część pojazdu, a na końcu dół quada. W miarę możliwości używaj dużej ilości wody,
po umyciu wysusz powierzchnię quada irchą, aby na powierzchni nie zostały ślady.
Do quada można użyć jakiegokolwiek nieściernego wosku do samochodów. Unikaj mocnych i ściernych
środków czyszczących, które mogłyby porysować powierzchnię pojazdu.

INFORMACJA
W razie uszkodzenia tablic ostrzegawczych, zamów nowe u dostawcy i wymień.

Przechowywanie quada
UWAGA
W celu przechowywania quad musi być przygotowany w taki sposób, aby zapobiec korozji i uszkodzeniu
części.
1. Wyczyść siedzenie (od góry i od spodu) za pomocą mokrej szmatki i pozostaw do wyschnięcia.
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2. Dokładnie obmyj quad z brudu, oleju, trawy i innych zabrudzeń. Zabezpiecz silnik i filtr powietrza
przed przedostaniem się wody. Pozostaw quad, żeby dobrze wysechł.
3. Zupełnie opróżnij zbiornik paliwa lub odwrotnie - napełnij go całego benzyną. Zalecamy napełnić
100 oktanową benzyną jak np. Benzina Verva 100. Benzyna ta nie zawiera biokomponentu, który się
w benzynach 95-oktanowych po jakimś czasie oddziela od benzyny, osadza się na dnie zbiornika i na
wiosnę może w znaczny sposób pogarszać lub uniemożliwiać uruchomienie pojazdu. Zawór paliwa
ustaw w pozycji OFF. Wylej paliwo
z komory pływakowej karburatora.
4. Sprawdź poziom i uzupełnij płynów eksploatacyjnych, posmaruj wszystkie miejsca wymagające
smarowania i wszystkie bowdeny.
5. Oczyść filtr powietrza, wewnętrzną powierzchnię skrzynki na filtr i wyjmij zawór kontrolny.
6. Dokręć wszystkie nakrętki, zawory i śruby. Najważniejsze śruby dokręć ze wskazanym momentem
obrotowym. 7.
8. Odłącz akumulator (w pierwszej kolejności biegun ujemny), wyjmij go, sprawdź stan elektrolitu i
ewentualnie uzupełnij za pomocą wody destylowanej, doładuj akumulator i połóż go w czystym,
suchym miejscu.
9. Dopompuj opony do wskazanego poziomu ciśnienia i na czas przechowywania quada ustaw
bezpiecznie w górze, aby koła nie dotykały do ziemi, zamocuj je.
10. Zakryj otwór rury wydechowej zatyczką lub czystą ścierką.
11. Przechowuj quad w suchym miejscu, zabezpieczonym przed podmuchami wiatru. Przykryj ją
płachtą z przewiewnego materiału, nieprzewiewna płachta uniemożliwia wentylację i wspiera
powstanie korozji.

INFORMACJA
Akumulator przechowuj jedynie całkowicie naładowany lub na ładowarce podtrzymującej (patrz
rozdział Akumulator w niniejszej instrukcji).

Przygotowanie do sezonu
Prawidłowe przygotowanie quada do sezonu stanowi gwarancję wielu kilometrów bezproblemowej jazdy.
1. Dokładnie wyczyść quad.
2. Wyczyść silnik. Wyjmij zatyczkę lub ścierkę z rury wydechowej.
3. Sprawdź, czy wszystkie bowdeny i kable elektryczne nie mają znaków zużycia lub
uszkodzenia. Uszkodzone bowdeny i kable wymień.
4. Wymień olej silnikowy i przekładniowy.
5. Naładuj i zainstaluj akumulator, w pierwszej kolejności podłącz biegun dodatni.
UWAGA
Przed włożeniem akumulatora sprawdź, czy zapłon jest odłączony.
6. Sprawdź cały układ hamowania (poziom płynu hamulcowego, grubość płyt hamulcowych itp.),
wszystkie części sterujące, reflektory, tylne / przednie światła hamowania, oświetlenie tablicy
rejestracyjnej, przednie i tylne kierunkowskazy. W razie potrzeby ustaw reflektory.
7. Sprawdź i ewentualnie popraw ciśnienie w oponach.
8. Dokręć wszystkie nakrętki, zawory i śruby. Najważniejsze śruby dokręć ze wskazanym momentem
obrotowym.
9. Sprawdź, czy kierownica porusza się swobodnie i nigdzie się nie klinuje.
10. Sprawdź świecę zapłonową. W zależności od zapotrzebowanie wyczyść ją lub wymień.
11. Włączaj silnik zgodnie ze wskazówkami opisanymi w niniejszej instrukcji.
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Transportowanie quada
Przewoź quad w normalnej pozycji jazdy (na wszystkich czterech kołach).
Podczas przewożenia quada:
1. Wyłącz silnik i wyjmij klucz ze stacyjki
2. Zawór paliwa ustaw w pozycji „OFF”.
3. Upewnij się, czy zawór zbiornika paliwa, zakrętka oleju i siedzenie są dobrze zamontowane.
4. Dobrze zamocuj quad tylko za ramę za pomocą wysokiej jakości lin.
5. Zaciągnij hamulec postojowy i wrzuć bieg.

INFORMACJA
Nie zaleca się używania zwykłych linek, ponieważ mogą się na skutek przeciążenia poluzować lub przeciąć.
UWAGA
Przy mocowaniu quada pilnuj, żeby się linki nie ocierały.
UWAGA
Podczas przewożenia quad powinien być zaparkowany za pomocą hamulca postojowego, musi być
włączony bieg i pojazd powinien być porządnie zabezpieczony przed przemieszczaniem się.

Zapobieganie problemom
Zapobieganie problemom z regulatorem prędkości
Dobrze
Źle
Jazda na niskich obrotach lub z małą Jeździj z większą prędkością. Jazda ze zbyt niską
prędkością (ok. 5-12 km/h)
prędkością zwiększa temperaturę regulatora i skraca
okres użytkowania
części.
Niewystarczająco nagrzany silnik przy Przy biegu neutralnym zagrzewaj silnik przez
przynajmniej 5 min. 5-7 razy doprowadź silnik do ok.
niskiej temperaturze.
1/8 gazu w krótkich dawkach. Pas klinowy się pod
wpływem temperatury staje bardziej elastyczny.
Zmniejszasz w ten sposób niebezpieczeństwo
spalenia pasa.
Powolne i niepewne dodawanie gazu, Szybkie i skuteczne dodanie gazu w celu szybkiego
po którym następuje ślizganie pasa. włączenia
biegu.
Ugrzęźnięcie w bagnie lub w śniegu. Szybko i gwałtownie dodaj gazu, aby jak
najszybciej włączył się bieg.
OSTRZEŻENIE: Wskazane dodanie gazu może
spowodować utratę kontroli i wywrócenie
quada.
Przejeżdżanie przez duże
Wybierz bieg redukcji i szybko, gwałtownie dodaj
przeszkody z pozycji stojącej
gazu, aby regulator jak najszybciej się włączył.
OSTRZEŻENIE: Zbyt intensywne dodanie gazu może
spowodować
utratę kontroli i wywrócenie quada.
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Zapobieganie problemom z akumulatorem
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Patrz rozdział o uruchamianiu silnika w niniejszej
Długie uruchamianie silnika
instrukcji. Kontrola układu ssania / zapłonu / kompresji
układu paliwowego.
Pozostawieniu głównego kluczyka w
Po zatrzymaniu silnika wyłącz zapłon.
pozycji
ON po zatrzymaniu silnika

UWAGA
U tego modelu możliwe jest uruchamianie elektryczne i ręczne. Jeżeli akumulator jest
rozładowany poniżej 8V, nie da się ręcznie uruchomić silnika.
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Opis techniczny
Model
LINHAI 200 2x4
-------------------------------------------------------Wymiary i objętości---------------------------------------------------Zbiornik paliwa
14,5 L
Objętość oleju silnikowego
1L
Jasny poziom
140 mm
Długość (całkowita)
2160 mm
Szerokość (całkowita)
1140 mm
Wysokość (całkowita)
1250 mm
Wysokość siedzenia
870 mm
Rozstaw osi
1215 mm
Masa bez zawartości
264 kg
Przedni bagażnik
10 kg
Tylny bagażnik
20 kg
Maksymalne obciążenie podczas jazdy (kierowca
175 kg*
+ bagaż)
Masa ciągnięcia
180 kg
Pionowe obciążenie kuli
10 kg*
---------------------------------------------------Zapłon---------------- -------------------------------------------Zapłon
2X4, tylna
Przekładnia
CVT
Opony (przód)
22x7-10
Opony (tył)
22x10-10
Ciśnienie powietrza w oponach (P/Z)
34 kPa
----------------------------------------------------Układ hamulcowy---------------------------------------------------------Hamulec do jazdy Przód / tył
Hydrauliczny tarczowy
Hamulec
Na wszystkie koła
Hydrauliczny tarczowy
postojowy
---------------------------------------------------Silnik--------------------------------------------------Rodzaj
Cylinder czterosuwowy SOHC, typ LH163QML
Średnica x obwód
62.5 x 57.8 mm
Pojemność skokowa
177,3 ccm
Rozruch
Elektryczny +
ręczny
Chłodzenie
Powietrzem + olejem
Smarowanie
Z mokrą skrzynią olejową
Gaźnik
CVK
Zapłon
C.D.I.
Świeca zapłonowa
C7HSA (NGK)
----------------------------------------------------Układ elektryczny--------------------------------------------------Akumulator
12V 9AH
Główne reflektory
35W/35W
Tylne / światła hamowania
21W/5W
Kierunkowskazy
12V 10Wx4
Światło pozycyjne
12V 5W
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
12V 5W
Uwaga: Opis techniczny może się różnić bez uprzedniego ostrzeżenia.
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* Maksymalne obciążenie podczas jazdy - wskazany przez producenta maksymalny limit
wagi: masa kierowcy + zainstalowanego wyposażenia + bagażu na obu bagażnikach +
pionowego obciążenia kuli
* Pionowe obciążenie kuli - pionowe obciążenie, którym przyczepa oddziałuje na kulę
* Masa przyczepy - całkowita masa przyczepy (masa przyczepy + bagażu).

Układ elektryczny

Numer VIN
Quady Linhai mają dwa numery identyfikacyjne - identyfikacyjny numer pojazdu (VIN) i numer
produkcyjny silnika. Zapisz numer VIN, numer produkcyjny silnika i numer klucza do stacyjki w niżej
wyznaczonych polach. Numer produkcyjny VIN i numer produkcyjny silnika są istotne w celu
identyfikacji pojazdu podczas rejestracji, zawierania umowy o ubezpieczeniu lub podczas zamawiania
części zamiennych. W przypadku kradzieży numery te są niezbędne w celu wyszukania i identyfikacji
quada.
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1. Numer VIN jest wypisane na dole po prawej stronie ramy.
2. Numer produkcyjny silnika jest wypisany z przodu po lewej stronie na obudowie silnika.

Lista numerów identyfikacyjnych
Identyfikacyjny numer pojazdu VIN:

Numer produkcyjny silnika:

Zapasowy kluczyk do stacyjki
Wyjmij zapasowy kluczyk do stacyjki i schowaj go w bezpiecznym miejscu. Ewentualną kopię klucza
można sporządzić jedynie poprzez wyrzeźbienie takich samych zębów jak w kluczu oryginalnym.
Numer klucza wypisane jest na kluczu.
Zapisz ten numer w ramce na wypadek konieczności dorobienia nowego klucza. Numer
klucza:
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