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PRZED ROZPOCZĘCIEM EKSPLOATACJI TEGO POJAZDU, WŁAŚCICIEL I KAŻDY KIEROWCA
MUSI PRZECZYTAĆ I ZROZUMIEĆ CAŁĄ INSTRUKCJĘ DOTYCZĄCĄ PRAWIDŁOWEJ I
BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI, JAK RÓWNIEŻ INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SILNIKA I
WSZYSTKICH INNYCH CZĘŚCI POJAZDU.
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UWAGA:
To jest POJAZD TYLKO DLA DOROSŁYCH! To nie jest zabawka! PRZED ROZPOCZĘCIEM
PRACY NALEŻY PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I UPEWNIĆ SIĘ CZY
WSZYSTKIE OSTRZEŻENIA SĄ ZROZUMIAŁE.

POZNAJ SWÓJ POJAZD PRZED JAZDĄ!
Przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję, odnosząc się do poszczególnych podzespołów pojazdu w niej
omawianych. Użytkowanie tego pojazdu wiąże się z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo własne,
bezpieczeństwo innych i za ochronę środowiska.

OSTRZEŻENIE
Spaliny silników zawierają substancje chemiczne, o których wiadomo, że w pewnych ilościach mogą
wywoływać choroby nowotworowe, wady wrodzone lub inne szkodliwe skutki dla rozrodczości.
UWAGA:
Ilustracje w niniejszej instrukcji służą jedynie ogólnemu przedstawieniu. Model Twojego
quada może być inny niż ten przedstawiony na ilustracjach.

UWAGA: W quadzie użytkowym przewidziano miejsce/skrzynkę na narzędzia do przechowywania tej
instrukcji. Prosimy o przechowywanie niniejszej instrukcji w schowku, aby można ją było łatwo znaleźć i w razie
potrzeby z niej skorzystać.

UŻYWAJ WYŁĄCZNIE ORYGINALNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH FIRMY LINHAI
Aby utrzymać bezpieczeństwo i niezawodność pojazdu, najlepsze możliwe osiągi, właściwości jezdne
i długą żywotność quada, upewnij się, że do konserwacji i napraw używane są wyłącznie oryginalne
części zamienne Linhai dostarczone przez producenta. Zapewnia to bezpieczną eksploatację i
maksymalną żywotność. Stosowanie części zamiennych pochodzących z rynku wtórnego,
niezatwierdzonych akcesoriów, przeciążenie, nieumiejętne obchodzenie się z quadem i dokonywanie
samowolnych zmian w quadzie, jak również niefachowa obsługa / prace mogą prowadzić do zagrożenia
dla osób, zmniejszenia bezpieczeństwa i skrócenia okresu użytkowania pojazdu oraz do utraty
gwarancji. Nie wolno montować części nieoryginalnych, nielegalnych lub niezatwierdzonych do
użytku.
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1. WPROWADZENIE
Gratulujemy zakupu quada użytkowego (ang. Utility Terrain Vehicle - UTV). Jesteśmy dumni, że
możemy zaoferować Tobie produkty zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z najwyższymi
standardami wydajności i jakości. Jesteśmy przekonani, że będziesz zadowolony z osiągów,
niezawodności, komfortu jazdy i bezpieczeństwa swojego nowego quada.
Ta instrukcja pomoże właścicielowi i użytkownikowi tego quada zapoznać się z parametrami
eksploatacyjnymi i wieloma funkcjami tego quada. Instrukcja zawiera również informacje na temat
pielęgnacji i konserwacji Twojego quada.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji oraz
na etykietach ostrzegawczych dostarczonych z tym produktem, pomogą Ci zrozumieć zasady
bezpiecznego użytkowania i konserwacji Twojego quada. Upewnij się, że rozumiesz i przestrzegasz
wszystkich ostrzeżeń i wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.

Produkt i specyfikacje mogą być zmienione bez powiadomienia.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
● Nigdy nie dokonuj żadnych zmian w silniku, układzie napędowym, mechanicznym lub
elektrycznym swojego quada. Nigdy nie instaluj części lub akcesoriów pochodzących z rynku
wtórnego, które mają na celu zwiększenie prędkości lub mocy Twojego quada.
● Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń zwiększa prawdopodobieństwo wypadku prowadzącego do
ŚMIERCI lub POWAŻNYCH OBRAŻEŃ!
● Dodatkowo, nieprzestrzeganie tych wymagań spowoduje utratę gwarancji na twojego quada.
UWAGA
Używanie niektórych składników wyposażenia dodatkowego, w tym m.in. kosiarek, łopat śnieżnych,
opryskiwaczy, wyciągarek i osłon przednich zmieni charakterystykę prowadzenia i osiągi twojego
quada.

Ćwicz na quadzie odpowiedzialną jazdę
Upewnij się, że rozumiesz i przestrzegasz wszystkie lokalne, stanowe /prowincjonalne
federalne/krajowe przepisy i wymagania dotyczące jazdy na quadzie.

oraz

Pamiętaj! Szanuj swój pojazd, szanuj środowisko i własność innych. Podczas jazdy jesteś
odpowiedzialny za swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych wokół Ciebie!
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QUAD MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNY W UŻYTKOWANIU
Quad prowadzi się inaczej niż inne pojazdy, w tym motocykle i samochody. Przewrócenie się pojazdu
w wyniku kolizji może nastąpić szybko, nawet podczas wykonywania rutynowych manewrów, takich
jak skręcanie, jazda po wzniesieniach czy pokonywanie przeszkód, jeśli nie zachowasz odpowiednich
środków ostrożności.
W przypadku nieprzestrzegania poniższych wskazówek może dojść do
POWAŻNYCH OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI:

£ Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję oraz wszystkie etykiety i postępować zgodnie z
opisanymi procedurami.
£ Ten pojazd jest przeznaczony do przewozu kierowcy i jednego pasażera. Nigdy nie przewoź
pasażerów w skrzyni ładunkowej.
£ Zawsze należy upewnić się, że kierowca i pasażer mają zapięte pasy bezpieczeństwa.
£ Nigdy nie pozwalaj na obsługę tego quada osobom, które nie są dorosłe.
£ Nigdy nie pozwalaj gościom na obsługę tego quada, jeżeli nie przeczytali oni niniejszej instrukcji
oraz wszystkich etykiet produktu.
£ Kierowca i pasażer muszą nosić zatwierdzone kaski motocyklowe, który są odpowiednio
dopasowane. Kierowca i pasażer powinni również nosić ochronę oczu (gogle lub osłony na
twarz), rękawice, buty, koszule lub kurtki z długimi rękawami i spodnie z długimi nogawkami.
£ Tak jak w przypadku każdego pojazdu terenowego, w pewnych warunkach istnieje ryzyko
przewrócenia się pojazdu. Nierówny teren lub pochyłości, które powodują przechylanie się
pojazdu na boki, zbyt szybkie lub ostre skręty lub kombinacja tych warunków zwiększają ryzyko
przewrócenia się pojazdu. Jeśli znajdziesz się w sytuacji, w której pojazd przewraca się, nie
wystawiaj ręki lub/i nogi poza pojazd. Nie próbuj powstrzymywać przechyłu pojazdu ręką lub
nogą. W ten sposób możesz odnieść poważne obrażenia. Możesz doznać zmiażdżenia ręki,
ramienia, nogi lub stopy, jeśli część Twojego ciała zostanie uwięziona pod pojazdem. Należy
trzymać ręce i nogi wewnątrz pojazdu, dopóki nie przestanie się on poruszać.
£ Nigdy nie spożywaj alkoholu lub narkotyków przed lub podczas obsługi quada.
£ Nigdy nie jedź z nadmierną prędkością. Zawsze poruszaj się z prędkością odpowiednią do terenu,
widoczności, warunków eksploatacji i własnego doświadczenia.
£ Nigdy nie próbuj jeździć na tylnych koła quada, skoków ani innych akrobacji kaskaderskich.
£ Zawsze sprawdzaj swojego quada za każdym razem, gdy go używasz, aby upewnić się, że jego
stan zapewnia bezpieczeństwo. Należy zawsze przestrzegać procedur i grafików przeglądów i
konserwacji opisanych w niniejszej instrukcji.
£ Podczas pracy należy zawsze trzymać ręce, ramiona, stopy i nogi wewnątrz pojazdu. Trzymaj
stopy na płycie podłogowej. Nigdy nie chwytaj za obudowę, chyba że używasz uchwytu
ręcznego wewnątrz obudowy. W przeciwnym razie może dojść do zranienia dłoni, jeżeli
znajdzie się ona pomiędzy obudową a przeszkodą na zewnątrz pojazdu.
£ Podczas jazdy zawsze trzymaj obie ręce na kierownicy.
£ Nigdy nie obejmuj kierownicy kciukami. Jest to szczególnie ważne podczas jazdy w trudnym
terenie. Przednie koła będą się poruszać w prawo i w lewo w zależności od ukształtowania
terenu, a ruch ten będzie odczuwalny na kierownicy. Nagły wstrząs może spowodować
obrócenie kierownicy, a kciuki lub palce mogą ulec obrażeniom, jeśli będą blokować swobodny
ruch kierownicy.
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£ Zawsze jedź powoli i zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy w nieznanym terenie.
Zawsze bądź czujny na zmieniające się warunki terenowe podczas obsługi quada.
£ Nigdy nie należy jeździć po zbyt nierównym, śliskim lub grząskim terenie.
£ Zawsze stosuj się do odpowiednich procedur skręcania opisanych w niniejszej instrukcji.
Przećwicz skręcanie przy małych prędkościach przed próbą skręcania przy większych
prędkościach. Nie skręcaj z nadmierną prędkością.
£ Jeśli quad brał udział w wypadku, zawsze należy oddać go do sprawdzenia przez
autoryzowanego dealera.
£ Nigdy nie używaj quada na wzniesieniach zbyt stromych dla quada lub ze względu na Twoje
umiejętności. Ćwicz na mniejszych wzniesieniach przed pokonywaniem większych wzniesień.
£ Zawsze stosuj się do właściwych procedur pokonywania wzniesień, jak opisano w niniejszej
instrukcji. Sprawdź dokładnie teren zanim zaczniesz wjeżdżać na wzniesienie. Nigdy nie
wjeżdżaj na wzniesienia o zbyt śliskiej lub grząskiej nawierzchni. Nigdy nie otwieraj
gwałtownie przepustnicy ani nie zmieniaj gwałtownie biegów. Nigdy nie przekraczaj szczytu
wzniesienia z dużą prędkością.
£ Zawsze stosuj odpowiednie procedury zjeżdżania ze wzniesień i hamowania na wzniesieniach,
opisane w niniejszej instrukcji. Przed rozpoczęciem zjazdu ze wzniesienia należy dokładnie
sprawdzić ukształtowanie terenu. Nigdy nie zjeżdżaj ze wzgórza z dużą prędkością. Unikaj
zjeżdżania ze wzniesienia pod kątem, który mógłby spowodować gwałtowne przechylenie
pojazdu na jedną stronę. W miarę możliwości należy zjeżdżać prosto w dół wzniesienia.
£ Należy zawsze przestrzegać odpowiednich procedur przy pokonywaniu zbocza wzniesienia,
opisanych w niniejszej instrukcji. Unikaj wzniesień z nadmiernie śliskimi lub luźnymi
podłożami. Nigdy nie próbuj zawracać quada na jakimkolwiek wzniesieniu. Jeśli to możliwe
unikaj przejeżdżania przez strome wzniesienia.
£ Zawsze stosuj odpowiednie procedury w przypadku zgaśnięcia lub przewrócenia się do tyłu
podczas wjazdu na wzgórze. Aby uniknąć przeciągnięcia, utrzymuj stałą prędkość podczas
wjeżdżania na wzgórze. W przypadku zgaśnięcia lub stoczenia się do tyłu należy postępować
zgodnie ze specjalną procedurą hamowania opisaną w niniejszej instrukcji.
£ Zawsze sprawdzaj, czy na nowym terenie nie ma przeszkód. Nigdy nie próbuj pracować nad
dużymi przeszkodami, takimi jak duże skały lub powalone drzewa. Podczas pokonywania
przeszkód należy zawsze postępować zgodnie z odpowiednimi procedurami opisanymi w
niniejszej instrukcji.
£ Należy zawsze uważać na poślizgi lub ślizganie się. Na śliskich powierzchniach, takich jak lód,
należy jechać powoli i bardzo ostrożnie, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo poślizgu lub
utraty kontroli nad pojazdem.
£ Unikaj jazdy quadem w głębokiej lub szybko płynącej wodzie. Unikaj wody, która przekracza
zalecaną maksymalną głębokość zanurzenia quada. Jedź powoli, ostrożnie unikając
gwałtownych ruchów, utrzymuj powolny i stały ruch do przodu, nie wykonuj gwałtownych
skrętów lub zatrzymań i nie wykonuj gwałtownych zmian przepustnicy.
£ Mokre hamulce mogą mieć zmniejszoną zdolność hamowania. Po wyjechaniu z wody sprawdź
działanie hamulców. W razie potrzeby użyj ich kilka razy naciskając lekko, aby ciepło
wytworzone przez tarcie wysuszyło klocki.
£ Podczas jazdy na biegu wstecznym zawsze upewnij się, że za Tobą nie ma żadnych przeszkód
ani osób. Jeżeli jesteś pewien, że jazda na wstecznym biegu jest bezpieczna, jedź powoli. Na
biegu wstecznym unikaj skręcania pod ostrym kątem.
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£ Należy zawsze używać opon o rozmiarze i typie określonym w niniejszej instrukcji.
Zawsze utrzymuj właściwe ciśnienie w oponach, jak opisano w niniejszej instrukcji.
£ Nigdy nie modyfikuj quada przy pomocy niewłaściwej instalacji lub użycie wyposażenia
dodatkowego.
£ Nigdy nie przekraczaj podanej ładowności. Ładunek powinien znajdować się jak najdalej
do przodu w łóżku i być równomiernie rozłożony z boku na bok. Upewnij się, że ładunek
jest zamocowany tak, aby nie mógł się przemieszczać podczas pracy. W przypadku
przewożenia ładunku lub ciągnięcia przyczepy należy zmniejszyć prędkość i postępować
zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Zostaw dłuższą drogę
hamowania.
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2. ZNACZENIE OSTRZEŻEŃ
UWAGA:
To jest TYLKO POJAZD DLA DOROSŁYCH! Nie zabawka! PRZED ROZPOCZĘCIEM EKSPLOATACJI
PRZECZYTAJ I ZROZUM OSTRZEŻENIA ORAZ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.
POZNAJ SWOJEGO QUADA PRZED ROZPOCZĘCIEM JAZDY!

Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję, odnosząc się do poszczególnych obszarów w Twoim
quadzie. Użytkowanie tego pojazdu pociąga za sobą odpowiedzialność za bezpieczeństwo osobiste,
bezpieczeństwo innych oraz ochronę środowiska naturalnego.
UWAGA: Ilustracje użyte w niniejszej instrukcji służą jedynie ogólnemu przedstawieniu. Model Twojego
pojazdu może być inny niż ten przedstawiony na ilustracjach.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIA określają specjalne instrukcje lub procedury, których nieprzestrzeganie może
spowodować obrażenia ciała lub utratę życia. Należy uważnie przeczytać wszystkie OSTRZEŻENIA
zawarte w niniejszej instrukcji. Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby zachować bezpieczeństwo.
W niniejszej instrukcji użyto następujących oznaczeń ostrzegawczych w celu przekazania
następujących informacji:
Jest to symbol ostrzegawczy dotyczący bezpieczeństwa. Jeśli zobaczysz ten
symbol na swoim pojeździe lub w niniejszej instrukcji, zwróć uwagę na
zagrożenie obrażeniami ciała. W grę wchodzi Twoje bezpieczeństwo!

OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE oznacza potencjalne zagrożenie, które może spowodować
poważne obrażenia ciała lub śmierć.

UWAGA
UWAGA oznacza potencjalne zagrożenie, które może spowodować niewielkie
obrażenia ciała lub uszkodzenie pojazdu.

UWAGA
Wskazuje na sytuację, która może prowadzić do uszkodzenia pojazdu.

UWAGA "UWAGA" powiadomi Cię o kluczowych informacjach lub instrukcjach.
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3. OSTRZEŻENIA O ZAGROŻENIACH DLA BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA:
Etykiety ostrzegawcze zostały umieszczone na pojeździe dla Twojej ochrony. Należy uważnie
przeczytać i przestrzegać instrukcji zawartych na każdej naklejce. Jeśli któraś z naklejek stanie się
nieczytelna lub odpadnie, należy skontaktować się z dealerem w celu jej wymiany.
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Czynności do wykonania:
Istnieje ryzyko pożaru w wyniku prowadzenia pojazdu po wyschniętej trawie lub parkowania na
takim podłożu, gdy silnik jest gorący.

1
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4. RUTYNOWA KONTROLA PRZED JAZDĄ
OSTRZEŻENIE
Musisz sprawdzić swojego quada przed każdą jazdą, aby upewnić się, że jest
w dobrym stanie technicznym. Jeśli kontrola nie zostanie przeprowadzona
prawidłowo, może to być przyczyną poważnych obrażeń lub śmierci.

Skorzystaj z poniższej listy kontrolnej, aby przed każdą jazdą sprawdzić, czy Twój quad jest sprawny.
POZYCJA / PROCEDURA KONTROLI
1. Opony - sprawdź stan ogumienia i ciśnienie powietrza w ogumieniu.
2. Zbiornik paliwa - sprawdź jego szczelność, napełnij zbiornik paliwa do właściwego poziomu.
3. Hamulce – sprawdź poziom płynu, działanie, wyreguluj (w tym hamulec postojowy).
•

•

•
•

Pedał hamulca
Sprawdź, czy luz pedału hamulca jest prawidłowy. Jeśli luz pedału hamulca jest
nieprawidłowy, należy zlecić jego regulację autoryzowanemu dealerowi. Sprawdź
działanie pedału hamulca. Powinien on poruszać się płynnie, a po wciśnięciu hamulca
powinien być wyczuwalny mocny opór. Jeśli tak nie jest, należy zlecić kontrolę pojazdu u
autoryzowanego dealera.
Wyciek płynu hamulcowego
Sprawdź czy płyn hamulcowy nie wycieka na połączeniach przewodów lub ze zbiornika
płynu hamulcowego. Hamuj mocno przez jedną minutę. W przypadku stwierdzenia
wycieku zleć kontrolę pojazdu u autoryzowanego dealera.
Poziom płynu hamulcowego
Sprawdź poziom płynu hamulcowego. W razie potrzeby dolej płynu hamulcowego.
Działanie hamulców
Po ruszeniu z miejsca sprawdź działanie hamulców przy niewielkiej prędkości, aby
upewnić się czy działają prawidłowo. Jeśli hamulce nie zapewniają właściwej
skuteczności hamowania, sprawdź układ hamulcowy

4. Przepustnica / pedał gazu - sprawdź pod kątem swobodnego działania, zamknięcia i luzu. Sprawdź
czy pedał gazu działa prawidłowo. Musi on działać płynnie i w pełni sprężyście powracać do
położenia spoczynkowego po zwolnieniu. W razie potrzeby naprawę należy zlecić autoryzowanemu
dealerowi.

5. Reflektory / światła tylne / światła hamowania - sprawdź działanie wszystkich świateł, lampek
kontrolnych i przełączników.
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6. Koła - sprawdź dokręcenie nakrętek kół i osi; sprawdź wszystkie nakrętki osi, które są
zabezpieczone zawleczkami.
Sprawdź wyważenie/ uszkodzenie/ bicie. W razie potrzeby naprawę/wymianę zleć autoryzowanemu
dealerowi. Sprawdź łożyska pod kątem poluzowania/uszkodzenia. W przypadku uszkodzenia, zleć
wymianę autoryzowanemu dealerowi
7. Element oczyszczający powietrze - sprawdzić; oczyścić lub wymienić.
8. Układ kierowniczy - sprawdź pod kątem swobodnego działania, zwracając uwagę na nietypowy
luz w jakimkolwiek obszarze. Zaparkuj na równym podłożu. Obróć kierownicę w prawo i w lewo.
Sprawdź, czy nie ma nadmiernego luzu, czy kierownica nie wydaje nienormalnych dźwięków lub nie
obraca się ciężko. W razie potrzeby należy zlecić naprawę autoryzowanemu dealerowi, aby zapewnił
prawidłowe działanie.
9. Poluzowane części - sprawdzić wzrokowo, czy quad nie ma uszkodzonych elementów,
poluzowanych nakrętek/śrub lub elementów złącznych.
Zawsze przed jazdą sprawdź dokręcenie elementów podwozia i śrub. Pojedź z Quadem do
sprzedawcy w celu skorygowania momentu dokręcenia.

10. Kaski, gogle oraz ubrania kierowcy i pasażera quada.

11. Płyn do chłodnicy silnika - sprawdź czy jest odpowiedni poziom w
zbiorniku wyrównawczym.

12. Pasy bezpieczeństwa - sprawdź, czy działają prawidłowo oraz poziom ich zużycia. Upewnij się,
że oba pasy bezpieczeństwa nie są postrzępione lub uszkodzone. Pasy bezpieczeństwa muszą
przesuwać się płynnie po wyciągnięciu i zwijać się samoczynnie po zwolnieniu. Zatrzask powinien
się pewnie zatrzasnąć w zamku i zwalniać po mocnym naciśnięciu przycisku zwalniającego. Oczyść
go z brudu i błota, które mogłyby wpłynąć na jego działanie. W razie potrzeby naprawę należy
zlecić autoryzowanemu dealerowi w celu zapewnienia prawidłowego działania.
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5. OSTRZEŻENIA EKSPLOTACYJNE
OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Niewłaściwe obchodzenie się z olejem napędowym (ON).
POTENCJALNE SKUTKI
Olej napędowy może się zapalić, a Ty możesz zostać poparzony.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Zawsze wyłączaj silnik podczas tankowania. Nie należy tankować zaraz po wyłączeniu silnika, gdy jest
on jeszcze bardzo gorący. Nie rozlewaj oleju napędowego na silnik lub rurę wydechową/ tłumik
podczas tankowania. Nigdy nie tankuj podczas palenia tytoniu lub w pobliżu iskier, otwartego ognia
lub innych źródeł zapłonu, takich jak płomienie pilotów podgrzewaczy wody i suszarek do ubrań.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Sprawdzanie układu paliwowego podczas palenia tytoniu lub w pobliżu otwartego płomienia.
POTENCJALNE SKUTKI
Paliwo może się zapalić lub eksplodować, powodując poważne obrażenia ciała lub szkody materialne.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Nie pal tytoniu podczas sprawdzania układu paliwowego. Upewnij się, że w pobliżu nie ma otwartego
ognia lub iskier, w tym płomyka dyżurnego podgrzewaczy wody lub pieców.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Podczas przewożenia quada w lub na innym pojeździe należy upewnić się czy jest on utrzymywany w
pozycji pionowej. W przeciwnym razie może dojść do wycieku paliwa z gaźnika lub zbiornika
paliwa.
POTENCJALNE SKUTKI
Olej napędowy jest trujący i może powodować obrażenia.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
W przypadku połknięcia oleju napędowego, wdychania dużej ilości oparów oleju napędowego lub
dostania się oleju napędowego do oczu należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
W przypadku dostania się oleju napędowego na skórę należy umyć ją wodą z mydłem. Jeśli olej
napędowy dostanie się na ubranie, należy zmienić ubranie.
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OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Zmiana napędu z 2 kół (2WD) na 4 koła (4WD) lub odwrotnie podczas jazdy.
POTENCJALNE SKUTKI
Podczas jazdy pojazd zachowuje się inaczej gdy jest napędzany na 2 koła (2WD), a inaczej gdy
jest napędzany na 4 koła (4WD), co może spowodować nieoczekiwane zachowanie się pojazdu.
Może to rozpraszać kierowcę i zwiększać ryzyko utraty kontroli nad quadem oraz ryzyko
spowodowania wypadku.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Zawsze zatrzymuj quada przed zmianą napędu z 2 kół (2WD) na 4 koła (4WD) lub odwrotnie.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Nieprawidłowe działanie pedału gazu.
POTENCJALNE SKUTKI
Pedał gazu może być trudny w obsłudze, co może utrudniać przyspieszanie lub zwalnianie w razie
potrzeby. Może to być przyczyną wypadku.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Przed uruchomieniem silnika sprawdź działanie pedału gazu. Jeśli nie działa on płynnie, sprawdź
przyczynę. Skoryguj problem przed uruchomieniem pojazdu. Skonsultuj się z autoryzowanym
dealerem, jeśli nie możesz znaleźć lub rozwiązać problemu samodzielnie

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Poluzowane siedzenie.
POTENCJALNE SKUTKI
Jeśli siedzisko jest poluzowane podczas pracy, kierowca quada może stracić kontrolę nad nim, a
pasażerowie mogą spaść.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Upewnij się, że siedzisko jest bezpiecznie zablokowane.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Brak zapięcia pasa bezpieczeństwa. Nieprawidłowe zapięcie pasa bezpieczeństwa.
POTENCJALNE SKUTKI
Istnieje zwiększone ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń w wypadku.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
17
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Podczas jazdy samochodem należy zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa.
Upewnij się, że pas bezpieczeństwa ściśle przylega do bioder i klatki piersiowej i jest dobrze
zapięty..
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OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Próba zatrzymania przewracającego się quada przy pomocy ręki lub nogi.
POTENCJALNE SKUTKI
W ten sposób możesz odnieść poważne obrażenia. Możesz doznać zmiażdżenia ręki, ramienia, nogi lub stopy.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Musisz trzymać ręce i nogi wewnątrz pojazdu, dopóki nie przestanie się on poruszać.
Jak w przypadku każdego pojazdu terenowego, w pewnych warunkach istnieje ryzyko przewrócenia się pojazdu.
Nierówności terenu lub pochyłości, które przechylają pojazd na boki, zbyt szybkie lub ostre skręty lub kombinacja
tych warunków zwiększają ryzyko wywrotki.
Jeśli znajdziesz się w sytuacji, w której pojazd przewraca się, nie wystawiaj ręki lub/i nogi poza pojazd i nie próbuj
powstrzymać przewrócenia się pojazdu ręką lub nogą. Może dojść do poważnych obrażeń. Możesz doznać
zmiażdżenia ręki, ramienia, nogi lub stopy, jeśli część Twojego ciała znajdzie się pod pojazdem

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Możliwość zgniecenia.
POTENCJALNE SKUTKI
Ty lub ktoś inny może zostać przygnieciony, gdy jego kończyna górna dostanie się między skrzynię
ładunkową a ramę podczas opuszczania skrzyni.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Przed zamknięciem skrzyni ładunkowej należy upewnić się, że inne osoby znajdują się z dala od quada.
Trzymać ręce i palce z dala od miejsc, gdzie istnieje zagrożenie zgniecenia przez skrzynię opadającą na
ramę.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Przeciążenie skrzyni ładunkowej.
POTENCJALNE SKUTKI
Może mieć wpływ na prowadzenie pojazdu, co może doprowadzić do wypadku.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Nigdy nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego obciążenia skrzyni ładunkowej. Ładunek
musi być odpowiednio rozmieszczony i bezpiecznie zamocowany.
Zmniejsz prędkość podczas przewożenia ładunku. Zachowaj dłuższą drogę hamowania.
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OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Przewożenie pasażera/pasażerów w skrzyni ładunkowej.
POTENCJALNE SKUTKI
Pasażer może bądź pasażerowie mogą spaść, zostać wyrzucony bądź wyrzuceni lub zostać uderzony bądź
uderzeni przez przedmioty znajdujące się w skrzyni ładunkowej.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Nigdy nie przewoź pasażera/pasażerów w skrzyni ładunkowej. Skrzynia ładunkowa jest przeznaczona wyłącznie
do przewożenia ładunków.
OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Nieprawidłowa regulacja amortyzatora.
POTENCJALNE SKUTKI
Nierówna regulacja amortyzatora może spowodować złe prowadzenie i utratę stabilności, co może doprowadzić
do wypadku.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Pamiętaj, aby wartość ustawienia amortyzatorów po lewej i prawej stronie była zawsze taka sama.
OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Jazda z nieprawidłowo działającymi hamulcami.
POTENCJALNE SKUTKI
Możesz stracić zdolność hamowania, co może doprowadzić do wypadku.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Zawsze na początku każdej jazdy sprawdź stan hamulców. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek problemów
z hamulcami, nie należy użytkować pojazdu. Jeżeli problem nie może być usunięty za pomocą procedur
regulacyjnych opisanych w niniejszej instrukcji, zleć kontrolę pojazdu autoryzowanemu dealerowi.
OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Brak ostrożności przy tankowaniu paliwa.
POTENCJALNE SKUTKI
Paliwo może się rozlać, co może spowodować pożar i poważne obrażenia. Paliwo rozszerza się pod
wpływem ciepła. Jeśli zbiornik paliwa jest przepełniony, paliwo może się wylać pod wpływem ciepła z
silnika lub słońca.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Nie należy przepełniać zbiornika paliwa. Uważaj, aby nie rozlać paliwa, zwłaszcza na silnik lub rurę
wydechową. Rozlane paliwo należy natychmiast wytrzeć. Upewnij się, że korek zbiornika paliwa jest
dokładnie zakręcony.
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OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Zdejmowanie korka chłodnicy, gdy silnik i chłodnica są jeszcze gorące.
POTENCJALNE SKUTKI
Możesz zostać poparzony przez gorący płyn i parę wydmuchiwaną pod ciśnieniem.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Przed odkręceniem korka chłodnicy należy odczekać, aż silnik ostygnie. Zawsze nakładaj na
korek grubą szmatę. Przed całkowitym odkręceniem korka należy pozwolić, aby pozostające
ciśnienie mogło się ulotnić.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Obsługa pojazdu bez zapoznania się z wszystkimi urządzeniami sterującymi.
POTENCJALNE SKUTKI
Utrata kontroli, która może spowodować wypadek lub obrażenia ciała.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi. W przypadku niezrozumiałych urządzeń sterujących lub
funkcji należy zwrócić się do autoryzowanego dealera.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Zamarzanie przewodów sterowniczych w niskich temperaturach.
POTENCJALNE SKUTKI
Możesz nie być w stanie sterować quadem, co może doprowadzić do wypadku lub kolizji.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Podczas jazdy zimą zawsze upewnij się, że wszystkie przewody działają bez zarzutu, zanim
rozpoczniesz jazdę.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Przeciążenie pojazdu, nieprawidłowe przewożenie lub holowanie ładunku.
POTENCJALNE SKUTKI
Może spowodować zmiany w prowadzeniu pojazdu, które mogą doprowadzić do wypadku.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Nigdy nie przekraczaj dopuszczalnej ładowności pojazdu.
Ładunek powinien być odpowiednio rozmieszczony i bezpiecznie zamocowany.
Zmniejsz prędkość podczas przewożenia ładunku lub ciągnięcia przyczepy. Uwzględnij również
dłuższą drogę hamowania.
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OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Serwisowanie silnika podczas jego pracy.
POTENCJALNE SKUTKI
Ruchome części mogą zaczepić o odzież lub części ciała, powodując obrażenia. Elementy elektryczne
mogą powodować wstrząsy lub wywoływać pożary.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Podczas wykonywania czynności serwisowych należy wyłączyć silnik, chyba że podano inaczej.
Jeśli nie posiadasz wiedzy na temat serwisowania pojazdu, zadanie to zleć autoryzowanemu dealerowi.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Nieprawidłowe przeróbki quada.
POTENCJALNE SKUTKI
Nieprawidłowy montaż akcesoriów lub modyfikacje tego pojazdu mogą spowodować zmiany w
prowadzeniu, które w niektórych sytuacjach mogą doprowadzić do wypadku.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Nigdy nie modyfikuj swojego quada poprzez niewłaściwy montaż lub użycie wyposażenia
dodatkowego.
Wszystkie części i wyposażenie dodatkowe do tego pojazdu powinny być częściami oryginalnymi lub
równoważnymi częściami przeznaczonymi do zastosowania w tym pojeździe oraz powinny być
zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami. W razie pytań należy skontaktować się z
autoryzowanym dealerem.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Używanie rozpuszczalników o niskiej temperaturze zapłonu lub oleju napędowego do czyszczenia
powłoki galwanicznej gąbczastej.
POTENCJALNE SKUTKI
Rozpuszczalniki o niskiej temperaturze zapłonu lub olej napędowy mogą się zapalić lub eksplodować.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Do czyszczenia powłoki galwanicznej gąbczastej stosuj rozpuszczalnik do czyszczenia części.
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OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Niewłaściwe czyszczenie iskrochronu. Gorący układ wydechowy.
POTENCJALNE SKUTKI
Może spowodować obrażenia oczu. Może powodować oparzenia.
Może spowodować zatrucie tlenkiem węgla, co może doprowadzić do śmierci. Może wywołać pożar.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Podczas czyszczenia iskrochronu: przed dotknięciem jakichkolwiek elementów układu wydechowego
należy zawsze pozostawić układ wydechowy do ostygnięcia.
Nie należy uruchamiać silnika podczas czyszczenia układu wydechowego.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Eksploatacja z niewłaściwie serwisowanymi / wyregulowanymi hamulcami.
POTENCJALNE SKUTKI
Możesz stracić zdolność hamowania, co może doprowadzić do wypadku.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Po przeglądzie technicznym:
• Upewnij się, że hamulce działają płynnie i że położenie pedału hamulca jest prawidłowe.
• Upewnij się, że hamulce nie są zaciągnięte.
• Przeprowadź odpowietrzanie układu hamulcowego.
Wymiana elementów układu hamulcowego wymaga fachowej wiedzy. Czynności te powinny być
wykonywane przez autoryzowanego dealera.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Uszkodzone linki sterujące.
POTENCJALNE SKUTKI
Uszkodzenie zewnętrznej powłoki linek sterowniczych może być spowodować korozję. Linki
mogą być również postrzępione lub zagięte. Działanie elementów sterujących może być ograniczone,
co może być przyczyną wypadku lub obrażeń.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Należy często sprawdzać linki. Uszkodzone linki należy wymienić.
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OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Niezachowanie ostrożności przy obchodzeniu się z akumulatorem lub elektrolitem.
POTENCJALNE SKUTKI
Możesz ulec zatruciu. Możesz zostać poważnie poparzony przez kwas siarkowy zawarty w
elektrolicie akumulatora. Akumulator wytwarza gazy wybuchowe.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Należy unikać kontaktu ze skórą, oczami oraz odzieżą. Zawsze osłaniaj oczy podczas pracy w pobliżu
baterii. Chronić przed dziećmi.
Antidotum:
ZEWNĘTRZNIE spłucz wodą.
Wewnątrz organizmu: Pić duże ilości wody lub mleka. Następnie podać mleko magnezjowe,
roztrzepane jajko lub olej roślinny. Niezwłocznie zasięgnij porady lekarza.
OCZY: Spłucz wodą przez 15 minut i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać baterie
z dala od iskier, płomieni, papierosów i innych źródeł zapłonu. Podczas ładowania lub używania w
zamkniętej przestrzeni należy zapewnić wentylację.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Użycie niewłaściwego bezpiecznika
POTENCJALNE SKUTKI
Niewłaściwy bezpiecznik może spowodować uszkodzenie instalacji elektrycznej, co może
doprowadzić do pożaru.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Zawsze używaj bezpiecznika o podanej wartości znamionowej. Nigdy nie używaj materiału zamiast
właściwego bezpiecznika.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Żarówka reflektora jest gorąca, gdy jest włączona i zaraz po wyłączeniu.
POTENCJALNE SKUTKI
Możesz zostać poparzony lub może wybuchnąć pożar, jeśli żarówka dotknie czegoś łatwopalnego.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Przed dotknięciem lub wyjęciem żarówki należy odczekać aż ostygnie.
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OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Jazda z mokrymi hamulcami po umyciu.
POTENCJALNE SKUTKI
Mokre hamulce mogą mieć obniżoną zdolność hamowania, co zwiększa prawdopodobieństwo
wypadku.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Przetestuj hamulce po myciu. Uruchom hamulce kilka razy z niewielką prędkością, aby tarcie i
wytworzone ciepło wysuszyło okładziny.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Obsługa/jazda quadem bez użycia zatwierdzonego kasku, ochrony oczu i odzieży ochronnej.
POTENCJALNE SKUTKI
Eksploatacja/jazda bez atestowanego kasku zwiększa ryzyko poważnego urazu głowy lub śmierci w
razie wypadku.
Prowadzenie pojazdu/jazda bez ochrony oczu może spowodować wypadek i zwiększa ryzyko
odniesienia poważnych obrażeń w razie wypadku.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Zawsze używaj zatwierdzonego kasku, który jest odpowiednio dopasowany.
Należy również nosić: ochronę oczu (gogle lub osłonę twarzy); rękawice; buty; koszulę lub kurtkę z
długimi rękawami oraz długie spodnie.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Użytkowanie quada po spożyciu alkoholu lub narkotyków.
POTENCJALNE SKUTKI
Może poważnie wpłynąć na twoją ocenę sytuacji. Może spowodować, że będziesz reagował wolniej.
Może wpłynąć na twoją równowagę i percepcję. Może być przyczyną wypadku.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Nigdy nie spożywaj alkoholu lub narkotyków przed lub podczas jazdy quadem.
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OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Użytkowanie quada z nadmierną prędkością.
POTENCJALNE SKUTKI
Zwiększa prawdopodobieństwo utraty kontroli nad quadem, co może spowodować wypadek.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Zawsze jedź z prędkością odpowiednią do terenu, widoczności i warunków jazdy oraz twojego
doświadczenia.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Próbowanie jazdy na tylnych kołach, skoków i innych akrobacji.
POTENCJALNE SKUTKI
Zwiększa prawdopodobieństwo wypadku, w tym przewrócenia się.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Nigdy nie próbuj akrobacji, takich jak jazda na tylnych kołach czy skoki.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Brak sprawdzenia UTV przed rozpoczęciem użytkowania. Nieprawidłowa konserwacja quada.
POTENCJALNE SKUTKI
Zwiększa prawdopodobieństwo wypadku lub uszkodzenia sprzętu.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Należy zawsze sprawdzać quada przed każdym użyciem, aby upewnić się, że quad jest w
bezpiecznym stanie.
Zawsze należy postępować zgodnie z procedurami i harmonogramami przeglądów i konserwacji
opisanymi w Instrukcji Obsługi.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Oderwanie rąk od kierownicy lub stóp od podłogi podczas pracy.
POTENCJALNE SKUTKI
Usunięcie nawet jednej ręki lub stopy może zmniejszyć zdolność do kontrolowania quada lub może
spowodować utratę równowagi i upadek z quada.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Zawsze trzymaj obie ręce na kierownicy i obie stopy na podłodze podczas jazdy.
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OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Brak zachowania szczególnej ostrożności podczas użytkowania quada w nieznanym terenie.
POTENCJALNE SKUTKI
Możesz natknąć się na ukryte skały, wyboje lub dziury, bez wystarczającej ilości czasu na reakcję.
Może to spowodować przewrócenie się pojazdu lub utratę kontroli nad nim.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Jedź powoli i zachowaj szczególną ostrożność podczas jazdy po nieznanym terenie. Zawsze bądź
czujny na zmieniające się warunki terenowe podczas obsługi quada.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Brak zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy na nadmiernie nierównym, śliskim lub
luźnym terenie.
POTENCJALNE SKUTKI
Może spowodować utratę przyczepności lub kontroli nad quadem co może doprowadzić do wypadku,
w tym przewrócenia się quada
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Nie należy jeździć po nadmiernie nierównym, śliskim lub luźnym terenie dopóki nie nauczysz się i nie
przećwiczysz umiejętności niezbędnych do kontrolowania quada w takim terenie.
Zawsze zachowuj szczególną ostrożność na tego typu terenach.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Niewłaściwe pokonywanie wzniesień.
POTENCJALNE SKUTKI
Może spowodować utratę kontroli nad pojazdem lub przewrócenie się quada
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Zawsze stosuj się do właściwych procedur pokonywania wzniesień opisanych w Instrukcji Obsługi.
Zawsze dokładnie sprawdzaj teren przed wjazdem na wzniesienie.
Nigdy nie wjeżdżaj na wzniesienia o zbyt śliskiej lub luźnej powierzchni.
Nigdy nie otwieraj gwałtownie przepustnicy. Quad może przewrócić się do tyłu.
Nigdy nie wjeżdżaj na szczyt wzgórza z dużą prędkością. Przeszkoda, ostry spadek, inny pojazd
lub osoba może znajdować się po drugiej stronie wzgórza.
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OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Nieprawidłowe skręcanie.
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Kierowca może stracić panowanie nad quadem, powodując kolizję lub przewrócenie quada.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Zawsze stosuj się do właściwych procedur skręcania opisanych w Instrukcji Obsługi. Przećwicz
skręcanie przy małych prędkościach przed próbą skręcania przy większych prędkościach.
Nie należy skręcać z nadmierną prędkością.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Jazda na zbyt stromych wzniesieniach.
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Quad może przewrócić się łatwiej na bardzo stromych wzniesieniach niż na równych
powierzchniach lub małych wzniesieniach.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Nigdy nie używaj quada na wzniesieniach zbyt stromych dla quada lub zbyt trudnych dla Twoich
umiejętności. Ćwicz na mniejszych wzniesieniach przed pokonywaniem dużych wzniesień.
Nigdy nie używaj quada na wzniesieniach o stopniu pochylenia większym niż 15％.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Nieprawidłowe zjeżdżanie z góry.
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Może spowodować utratę kontroli nad pojazdem lub przewrócenie się quada.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Zawsze stosuj się do właściwych procedur zjeżdżania ze wzniesień opisanych w Instrukcji Obsługi.
UWAGA: Specjalna technika jest wymagana przy hamowaniu podczas zjazdu ze wzniesienia.
Zawsze dokładnie sprawdzaj teren przed rozpoczęciem zjazdu ze wzniesienia. Nigdy nie zjeżdżaj ze
wzgórza z dużą prędkością.
Unikaj zjeżdżania ze wzgórza pod kątem, który mógłby spowodować gwałtowne przechylenie
pojazdu na jedną stronę. W miarę możliwości zjeżdżaj prosto w dół wzgórza.
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OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Nieprawidłowe pokonywanie wzniesień lub skręcanie na wzniesieniach.
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Może spowodować utratę kontroli nad pojazdem lub przewrócenie się quada.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Nigdy nie próbuj zawracać quada na jakimkolwiek wzniesieniu dopóki nie opanujesz techniki
zawracania, opisanej w Instrukcji Obsługi, na równym terenie. Bądź bardzo ostrożny podczas
skręcania na każdym wzniesieniu. Jeśli to możliwe, unikaj przejeżdżania przez zbocza stromych
wzgórz.
Podczas pokonywania zbocza wzniesienia:
Zawsze postępuj zgodnie z odpowiednimi procedurami opisanymi w Instrukcji Obsługi. Unikaj
wzniesień o zbyt śliskiej lub luźnej nawierzchni.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Zahamowanie, stoczenie się do tyłu lub nieprawidłowe zejście z roweru podczas wjazdu na
wzniesienie.
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Może spowodować przewrócenie się quada.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Utrzymuj stałą prędkość podczas wjeżdżania na wzniesienie. Jeśli stracisz całą prędkość do
przodu:
Utrzymuj ciężar ciała pod górę. Zaciągnij hamulce.
Po zatrzymaniu zablokuj hamulec postojowy. Jeśli zaczniesz staczać się do tyłu:
Utrzymuj ciężar ciała na wzniesieniu; nigdy nie włączaj mocy silnika. Stopniowo włączać
hamulec.
Po całkowitym zatrzymaniu należy zaciągnąć również hamulec tylny, a następnie zablokować
hamulec postojowy. Zejść z roweru po stronie wzniesienia lub po obu stronach, jeśli jest on
skierowany prosto pod górę.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Nieprawidłowa praca nad przeszkodami.
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Może spowodować utratę kontroli lub kolizję. Może spowodować przewrócenie się quada.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Przed jazdą w nowym terenie sprawdź, czy nie ma tam przeszkód. Zachowaj szczególną ostrożność
podczas jazdy nad dużymi przeszkodami, takimi jak duże skały lub powalone drzewa. Jeśli nie możesz
ominąć przeszkód, zawsze postępuj zgodnie z właściwymi procedurami opisanymi w Instrukcji
Obsługi.
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OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE Poślizg lub poślizg, POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Można stracić kontrolę nad UTV.
Można również nieoczekiwanie odzyskać przyczepność, co może spowodować przewrócenie się UTV.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Na śliskich powierzchniach, takich jak lód, należy jechać powoli i bardzo ostrożnie, aby zmniejszyć
prawdopodobieństwo poślizgu lub utraty kontroli nad pojazdem.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Użytkowanie quada w głębokiej lub szybko płynącej wodzie.
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Opony mogą się unosić, powodując utratę przyczepności i utratę kontroli, co może doprowadzić do
wypadku.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Nigdy nie używaj quada w wodzie o głębokości przekraczającej zalecaną w tej instrukcji maksymalną
głębokość. Unikaj jazdy quadem w głębokiej lub szybko płynącej wodzie. Jeśli nie możesz uniknąć
wody, idź powoli, unikając gwałtownych ruchów, utrzymuj powolny i stały ruch do przodu. Nie
wykonuj gwałtownych skrętów lub zatrzymań i nie wykonuj gwałtownych zmian przepustnicy.
Pamiętaj, że mokre hamulce mogą mieć mniejszą zdolność hamowania. Po wyjściu z wody sprawdź
działanie hamulców. Jeśli to konieczne, użyj hamulców kilka razy, aby tarcie i wytworzone ciepło
wysuszyło klocki.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Nieprawidłowa jazda do tyłu,
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Można uderzyć w przeszkodę lub osobę znajdującą się za samochodem, co może spowodować
poważne obrażenia.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Upewnij się, że za Tobą nie ma żadnych przeszkód ani osób. Jeśli można bezpiecznie kontynuować
jazdę, należy jechać powoli.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Jazda po zamarzniętych jeziorach i rzekach.
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Jeżeli lód załamie się pod quadem i/lub kierowcą może dojść do poważnych obrażeń lub śmierci.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Nigdy nie jeźdź quadem po zamarzniętych zbiornikach wodnych.
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OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Użytkowanie quada z niewłaściwym ogumieniem, z niewłaściwym lub nierównomiernym
ciśnieniem w ogumieniu.
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Używanie niewłaściwych opon w quadzie, lub eksploatacja quada z niewłaściwym lub
nierównomiernym ciśnieniem w oponach, może spowodować utratę kontroli nad
pojazdem i zwiększa ryzyko wypadku.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Zawsze używaj opon o rozmiarze i typie określonym w Instrukcji Obsługi dla tego
pojazdu. Należy zawsze utrzymywać prawidłowe ciśnienie w oponach, zgodnie z opisem
w Instrukcji obsługi.
Podczas osadzania stopek opony należy stosować odpowiednie ciśnienie podane na bocznej
ścianie opony. Wyższe ciśnienie może spowodować rozerwanie opony. Opony należy pompować
bardzo powoli i ostrożnie. Zbyt szybkie pompowanie może spowodować rozerwanie opony.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Użytkowanie quada z niewłaściwymi przeróbkami.
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Niewłaściwa instalacja akcesoriów lub modyfikacja tego pojazdu może spowodować zmiany w
prowadzeniu, co w niektórych sytuacjach może doprowadzić do wypadku.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Nigdy nie należy przerabiać tego quada stosując niewłaściwą instalację lub elementy wyposażenia
dodatkowego. Wszystkie części i akcesoria dodane do tego pojazdu powinny być oryginalne lub
równoważne, przeznaczone do użytku z tym modelem quada oraz powinny być zainstalowane i używane
zgodnie z instrukcjami. Jeśli masz pytania, skonsultuj się z naszym autoryzowanym dealerem.

OSTRZEŻENIE
Po przewróceniu się quada lub wypadku należy zlecić wykwalifikowanemu sprzedawcy sprawdzenie
całego urządzenia, w tym między innymi hamulców, przepustnicy i układu kierowniczego, pod kątem
ewentualnych uszkodzeń.

OSTRZEŻENIE
Bezpieczne użytkowanie tego pojazdu do aktywnej jazdy wymaga prawidłowej oceny sytuacji i
umiejętności fizycznych. Osoby z niepełnosprawnością kognitywną lub fizyczną, które prowadzą ten
pojazd, są narażone na zwiększone ryzyko wywrócenia się i utraty kontroli, co może spowodować
poważne obrażenia lub śmierć.
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UWAGA
Materiały palne należy trzymać z dala od układu wydechowego. Może dojść do
pożaru.
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6. NUMER SERYJNY VIN, NUMER SILNIKA, NUMER KLUCZYKA

Zapisz te numery z Twojego quada w podanych miejscach..
1. 17-cyfrowy numer VIN ramy (znajduje się z przodu po prawej stronie ramy rurowej)

2. Tabliczka identyfikacyjna
Twój quad posiada tabliczkę identyfikacyjną zamontowaną w sposób pokazany na rysunku.
Na tabliczce znajduje się numer identyfikacyjny produktu (PIN), waga, rok produkcji i numer seryjny
quada.
Wyjmij zapasowy kluczyk i przechowuj go w bezpiecznym miejscu. Twój kluczyk może zostać
dorobiony gdy weźmiesz wzorzec klucz bez nacięć i dopasujesz go do nacięć istniejącego klucza.
Zapisz numer kluczyka
Numer ramy pojazdu - VIN - jest ważny dla identyfikacji modelu podczas rejestracji pojazdu,
uzyskiwania ubezpieczenia lub gdy potrzebne są części zamienne. W przypadku kradzieży pojazdu, te
numery muszą być odzyskane i użyte do identyfikacji Twojego quada.
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7. URZĄDZENIA STERUJĄCE I FUNKCJE
Przełączniki elektryczne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7. Blokada tylnego mechanizmu różnicowego

1. Przełącznik
kierunkowskazów

4. Przełącznik napędu
2WD/4WD

8. Przełącznik HI/LO

2. Sygnał dźwiękowy

5. Przełącznik świateł

9. Światła awaryjne

3. Stacyjka główna

6. Blokada przedniego
mechanizmu różnicowego

1. Włącz prawy kierunkowskaz . Symbol
“
Włącz lewy kierunkowskaz. Symbol
“
2. Włącz klakson.
3. Stacyjka

Symbol “

”
”

”

Kluczyk należy przekręcić zgodnie z ruchem
wskazówek zegara w położenie “WŁ.”, aby uruchomić
silnik.

4. Przełącznik napędu 2WD/4WD
●

Napęd na dwa koła (2WD):
Napęd jest przekazywany tylko na koła tylne.
Napęd na cztery koła (4WD):
Napęd jest przekazywany na koła tylne i na przednie.
●
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UWAGA
Zawsze zmieniaj biegi po zatrzymaniu pojazdu.
UWAGA: Podczas zmiany napędu z 2WD na 4WD, mechanizm w przedniej skrzyni biegów może
być nadal zesprzęglony / rozłączony, mechanizm będzie ostatecznie rozłączony / zesprzęglony, gdy
quad jeździ na twardej nawierzchni lub jeździ na biegu wstecznym. Zostanie włączony sygnał
dźwiękowy, jeśli procedura czynności podanych powyżej nie będzie wykonywana w ciągu 1
minuty. Aby wyłączyć brzęczyk należy ponownie użyć przełącznika zmiany napędu.
UWAGA: Podczas zmiany napędu z 2WD na 4WD, mechanizm w przedniej skrzyni biegów może
być nadal zesprzęglony / rozłączony, mechanizm będzie ostatecznie rozłączony / zesprzęglony, gdy
quad jeździ na twardej nawierzchni lub jeździ na biegu wstecznym. Zostanie włączony sygnał
dźwiękowy, jeśli procedura czynności podanych powyżej nie będzie wykonywana w ciągu 1
minuty. Aby wyłączyć brzęczyk należy ponownie użyć przełącznika zmiany napędu.

UWAGA
Nie przełączaj napędu na cztery koła (4WD), jeśli tylne koła się obracają. Może to spowodować
poważne uszkodzenie quada. Po włączeniu napędu 4WD przycisk pozostanie w położeniu 4WD,
ale mechanizm 4WD może być nadal nieaktywny. Zawsze należy delikatnie wcisnąć pedał gazu i
pozwolić kołom lekko się poruszyć, aby mechanizm napędu na cztery koła w końcu się włączył. Po
włączeniu napędu 4WD na prędkościomierzu zapali się kontrolka 4WD.
5. Przełącznik świateł.

Włącz światła przednie i tylne
światła pozycyjne.

6. Przełącznik tylnego mechanizmu różnicowego

Włącz blokadę tylnego mechanizmu
różnicowego

7. Przełącznik przedniego mechanizmu różnicowego

Włącz blokadę przedniego mechanizmu
różnicowego

8. Przełącznik Hi/ Lo

OSTRZEŻENIE
Zachowaj ostrożność i jedź ze zmniejszoną prędkością w warunkach ograniczonej widoczności, takich jak
mgła, deszcz i ciemność..

9. Przełącznik świateł awaryjnych - Gdy przełącznik jest wciśnięty w położenie "▲", zapalają się
wszystkie cztery lampki sygnalizacyjne i rozlega się brzęczyk.

Włączanie
Nie zaświeci się, dopóki nie zostanie przekręcony kluczyk w stacyjce.
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Wyświetlacz ciekłokrystaliczny

11. Lampka ostrzegawcza dot. ciśnienia oleju
12. Kontrolka jazdy wstecz
13. Lampka kontrolna neutralna
14. Lampka kontrolna biegu wolnego
15. Lampka kontrolna biegu szybkiego
16. Kontrolka ostrzegawcza pasa bezpieczeństwa
17. Światła drogowa
18. Kierunkowskaz lewy
19. Lampka kontrolna ładowania akumulatora
20. Lampka kontrolna nagrzewania wstępnego
21. Przełącznik godziny / odległości

1. Wskaźnik temperatury płynu
chłodzącego
2. Prędkościomierz
3. Obrotomierz
4. Licznik godzinowy silnika
5. Paliwomierz
6. Wskaźnik świateł
7. Kierunkowskaz prawy
8. Wskaźnik blokady napędu
2WD/4WD/Mech. Różn.
9. Kontrolka ostrzegawcza o
temperaturze wody
10. Lampka kontrolna hamulca
postojowego
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Wybór trybu jazdy / układ blokady mechanizmu różnicowego
Ten model quada wyposażony jest w cztery tryby jazdy, z funkcją blokady przedniego lub tylnego
mechanizmu różnicowego. Możesz wybrać najbardziej odpowiedni tryb w zależności od warunków i
terenu.

Napęd tylko na tył：
2WD - napęd na tył bez zablokowanego tylnego mechanizmu różnicowego
Moc silnika jest dostarczana do tylnych kół tylko z funkcją tylnego mechanizmu różnicowego. Jest to
standardowy tryb do normalnej jazdy.

RWD - napęd na tył z zablokowanym tylnym mechanizmem różnicowym
Napęd jest dostarczany na tylne koła bez funkcji tylnego mechanizmu różnicowego.
Ten tryb jest przeznaczony głównie do normalnej jazdy
tylko z przednim mechanizmem różnicowym.

Tryby z napędem na wszystkie koła
4WD - Wszystkie koła są napędzane z zablokowanym tylko tylnym mechanizmem różnicowym Moc
jest dostarczana do przednich i tylnych kół, z funkcją przedniego mechanizmu różnicowego, ale bez
funkcji tylnego mechanizmu różnicowego. Ten tryb zapewnia znacznie większą trakcję niż napęd
2WD i powinien być stosowany podczas jazdy na mokrych i śliskich nawierzchniach.

4WD LOCK - napęd na wszystkie koła z zablokowanymi przednimi i tylnymi mechanizmami różnicowymi

Tryb napędu na wszystkie koła z zablokowanym przednim i tylnym mechanizmem różnicowym
oznacza, że moc jest dostarczana do przednich i tylnych kół bez jakiejkolwiek funkcji mechanizmu
różnicowego. Nie jest to tryb, który zapewnia maksymalną trakcję dla wszystkich czterech kół i
powinien być używany, gdy dwa lub więcej kół wpada w poślizg.
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Wybór właściwego trybu jazdy

2WD - napęd na tylne koła bez blokady mechanizmu różnicowego
Zastosowania
ü Normalna jazda po równym i lekkim
terenie
ü Jazda po twardych i utwardzonych
nawierzchniach
ü Do jazdy po drogach publicznych

Napęd jest przekazywany
ü Napędzane są tylko koła tylne
ü Każde koło obraca się
niezależnie z własną prędkością na
zakręcie

Uwaga
ü Oszczędza opony na zakrętach
ü Przyjazny dla trawy i terenu

2WD, LOCK - napęd na tylne koła z zablokowanym tylnym mechanizmem różnicowym
Zastosowania

Napęd jest przekazywany na

ü Do twardych, nieutwardzonych nawierzchni ü
- Na szutrze
ü
- Gdy potrzebujesz mocy na oba tylne koła

napędzane są tylko koła tylne
Oba koła obracają się z tą samą
prędkością na zakręcie

Uwaga
Lepsza trakcja w
porównaniu z napędem
2WD

4WD - napęd na wszystkie koła z zablokowanym tylnym mechanizmem różnicowym
Zastosowania
- W cięższym terenie, gdzie zakłada się, że tryb
2WD LOCK będzie niewystarczający.
- Do jazdy z ładunkiem, na zboczach,
miękkich i śliskich powierzchniach
- Jeśli tylne koła wpadną w poślizg
- Jeśli potrzebna jest moc na wszystkie koła

Napęd jest przekazywany na

Uwaga
- Około dwukrotnie większa

- Wszystkie koła są napędzane
- Tylne koła obracają się z
z taką samą prędkością na zakręcie

trakcja w porównaniu z trybem
2WD LOCK
- Używaj tego trybu tylko wtedy,
gdy zestawem.

4WD LOCK - napęd na wszystkie koła z zablokowanym przednim i tylnym mechanizmem różnicowym

Zastosowania
- Do krótkotrwałego użytku w ciężkim terenie i
ekstremalnych warunkach
- Do odzyskiwania quadów
- Do jazdy z ładunkiem w terenie górzystym

Napęd jest przekazywany na

Uwaga
- Utrudnione kierowanie,

- Wszystkie koła są napędzane
- Wszystkie koła obracają się z
z tą samą prędkością na zakręcie
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UWAGA
Zawsze zatrzymuj się całkowicie przed zmianą biegów pomiędzy 2WD, RWD, 4WD i
LOCK. UWAGA:
Podczas zmiany biegów 2WD/ 4WD lub Blokada mechanizmu różnicowego, mechanika w
przedniej skrzyni biegów może pozostać włączona/rozłączona. Mechanika może się
ostatecznie rozłączyć/załączyć podczas jazdy na twardej nawierzchni lub na biegu
wstecznym.

UWAGA
Nie należy przełączać na 4WD, jeśli tylne koła się obracają. Może to spowodować poważne
uszkodzenie quada. Po przełączeniu na 4WD lub blokadę mechanizmu różnicowego przycisk
pozostanie w pozycji 4WD lub blokady mechanizmu różnicowego, ale mechanizm napędu 4WD
lub blokady mechanizmu różnicowego może być nadal nieaktywna. Zawsze należy delikatnie
wcisnąć pedał gazu i koła zaczęły się lekko obracać, aby mechanizm napędu na 4 koła lub blokady
mechanizmu różnicowego mógł się włączyć. Lampka kontrolna napędu 4WD lub blokady
mechanizmu różnicowego na prędkościomierzu zaświeci się po ich włączeniu.

UWAGA
Zawsze zatrzymuj quada przed zmianą z napędu na dwa koła na napęd na cztery koła i odwrotnie.
W pewnych okolicznościach quad zachowuje się inaczej gdy jest napędzany na dwa koła niż gdy
jest napędzany na cztery koła. Zmiana z napędu 2WD na 4WD lub odwrotnie w czasie jazdy może
spowodować, że quad nieoczekiwanie zacznie się inaczej zachowywać. Może to rozproszyć
kierowcę i zwiększyć ryzyko utraty kontroli i spowodowania wypadku.

UWAGA
Z zablokowanym mechanizmem różnicowym, zawsze jedź maksymalnie 16 km/h i zostaw sobie
dodatkowy czas i dystans na manewry. Wszystkie koła obracają się z tą samą prędkością, gdy
mechanizm różnicowy jest zablokowany, więc potrzeba więcej wysiłku, aby skręcić quadem. Siła
potrzebna do skrętu wzrasta wraz z prędkością jazdy. Możesz stracić kontrolę i mieć wypadek, jeśli
nie możesz wykonać wystarczająco ostrego skrętu do prędkości, z jaką się poruszasz.

Wspomaganie kierownicy EPS
Pojazd wyposażony jest w elektroniczne wspomaganie kierownicy, które znacznie zmniejsza siły
działające na układ kierowniczy oraz zmęczenie kierowcy podczas jazdy. Układ EPS działa
natychmiast po włączeniu zapłonu i wyłącza się po wyłączeniu głównego kluczyka. Układ EPS
jest bezobsługowy, nie wymaga żadnych regulacji, nie trzeba sprawdzać płynów/olejów. Układ EPS
jest zasilany z akumulatora quada, dlatego akumulator musi być utrzymywany w dobrym stanie i
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zawsze w pełni naładowany. W przypadku awarii układu wspomagania kierownicy, nadal można w
pełni kierować pojazdem. Siła niezbędna do kierowania wzrośnie, ale quadem nadal będzie można
jeździć.
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STACYJKA
1. Włóż kluczyk do stacyjki i przekręć go w położenie "WŁ".
1. “WSTĘPNE OGRZEWANIE”
2. WYŁ.
3. WŁ.:
4. START
(WŁĄCZ)

3. Sprawdź kontroli na wyświetlaczu:
Po przekręceniu kluczyka w położenie "WŁ." powinny zaświecić się lampki (1) (3). Jeżeli awaria
wystąpi podczas pracy silnika, zapali się lampka ostrzegawcza odpowiadająca miejscu wystąpienia
problemu.

(1) Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju silnikowego
(2) Lampka kontrolna podgrzewania
(3) Wskaźnik naładowania akumulatora
(4) Wyłącznik główny
WAŻNE:
Codzienne kontrole wyłącznie przy pomocy lampek kontrolnych nie są wystarczające. Należy
zawsze przeprowadzać codzienne kontrole, patrz "KONTROLA BIEŻĄCA" w rozdziale
"SERWISOWANIE OKRESOWE".
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GNIAZDO POMOCNICZE
Użyj gniazda pomocniczego do zasilania reflektora
poszukiwacza, światła awaryjnego, radia, telefonu
komórkowego itp.

UWAGA
Nie podłączaj żadnych urządzeń wytwarzających ciepło, takich jak samochodowa zapalniczka,
ponieważ powodują one uszkodzenie gniazda.
Aby skorzystać z gniazda pomocniczego, należy uruchomić silnik. Następnie wyłącz reflektory i
otwórz zaślepkę gniazda akcesoriów (2).
Przed użyciem gniazda pomocniczego upewnij się czy silnik jest włączony, a reflektory wyłączone,
w przeciwnym razie może dojść do rozładowania akumulatora.
Pojemność znamionowa gniazda pomocniczego to prąd stały 12V, 120W (10A) lub mniej.
Przekroczenie tego limitu może spowodować przepalenie bezpiecznika. Po zakończeniu
korzystania z akcesoriów należy je odłączyć i zakryć gniazdo zaślepką.
Unikaj przedostawania się wody do gniazda pomocniczego podczas mycia quada.

WSIADANIE I WYSIADANIE Z QUADA

OSTRZEŻENIE
WSIADANIE I WYSIADANIE Z QUADA
Wsiadanie i wysiadanie z kabiny lub zadaszenia może odbywać się wyłącznie gdy są zapewnione
stopnie i poręcze. Wchodząc i schodząc, należy zawsze patrzeć w stronę quada. Upewnij się, że
stopień(i), poręcze i podeszwy butów są czyste i suche. Nie skacz z quada. Nie używaj elementów
sterujących quada jako uchwytów, w tym celu używaj poręczy.

OSTRZEŻENIE
Nie stawaj na kołach. W przypadku ruchu pojazdu może dojść do uwięzienia między kołami.
Quad może być zmontowany i zdemontowany z każdej strony. W razie potrzeby należy skorzystać
z uchwytu na pałąku ochronnym ROPS.
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PEDAŁ GAZU

OSTRZEŻENIE
Przed uruchomieniem silnika sprawdź, czy pedał gazu działa płynnie.
Upewnij się czy pedał gazu powrócił całkowicie do położenia spoczynkowego po jego
odpuszczeniu.

1: Pedał gazu
Wciśnij pedał gazu w dół, aby zwiększyć prędkość obrotową silnika. Nacisk sprężyny powoduje powrót
pedału do położenia spoczynkowego po jego odpuszczeniu. Przed uruchomieniem silnika należy zawsze
sprawdzić, czy pedał gazu powraca do normalnego położenia.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Nieprawidłowe działanie pedału gazu.
POTENCJALNE SKUTKI
Pedał gazu może być trudny w obsłudze, co może utrudniać przyspieszanie lub zwalnianie w razie
potrzeby. Może to być przyczyną wypadku.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Przed uruchomieniem silnika sprawdź działanie pedału gazu. Jeśli nie działa on płynnie, sprawdź
przyczynę. Skoryguj problem przed uruchomieniem pojazdu. Skonsultuj się z autoryzowanym
dealerem, jeśli nie możesz znaleźć lub rozwiązać problemu samodzielnie.
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PEDAŁ HAMULCA

1. Pedał hamulca

Naciśnij pedał hamulca, aby zwolnić lub zatrzymać pojazd.

OSTRZEŻENIE
Nigdy nie używaj quada z miękkim pedałem hamulca. Użytkowanie quada z miękkim pedałem hamulca może spowodować
utratę możliwości hamowania, co z kolei może przełożyć się na wypadek.

DŹWIGNIA HAMULCA POSTOJOWEGO
Dźwignia hamulca postojowego znajduje się po lewej stronie fotela kierowcy.
Uniemożliwia ona poruszanie się pojazdu podczas postoju. Aby ustawić
hamulec postojowy, pociągnij dźwignię całkowicie do góry. Lampka
kontrolna hamulca postojowego zapala się, gdy włączony jest główny
wyłącznik. Aby zwolnić hamulec postojowy, pociągnąć dźwignię do góry,
nacisnąć przycisk zwalniający, a następnie popchnąć dźwignię do końca w
dół. Przed rozpoczęciem jazdy należy upewnić się, że hamulec postojowy
został całkowicie zwolniony. W przeciwnym razie może dojść do
nieprawidłowego działania i przedwczesnego zużycia hamulca postojowego i
paska klinowego.

1.Przycisk zwalniający
2. Dźwignia hamulca postojowego

41

LINHAI UTV 1100D 4x4 EPS
INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA - EUROPA

DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW
Dźwignia zmiany biegów znajduje się po prawej stronie kierownicy. Dźwignia
zmiany biegów ma cztery położenia:

ü Mocno do przodu (H)
ü Lekko do przodu (L)
ü Luz (bieg jałowy) (N)
ü Bieg wsteczny (R)
UWAGA:
Aby wydłużyć żywotność paska, należy używać niskiego biegu przy ciągnięciu ciężkich ładunków oraz w
sytuacjach, gdy przez dłuższy czas poruszasz się z prędkością poniżej 11 km/h..

UWAGA
Aby zmienić bieg, należy zatrzymać pojazd i przy silniku pracującym na biegu jałowym
przesunąć dźwignię na żądany bieg. Zmiana biegów przy prędkości obrotowej silnika powyżej
obrotów jałowych lub podczas jazdy może spowodować uszkodzenie skrzyni biegów.
Gdy pojazd pozostaje bez nadzoru, skrzynię biegów należy zawsze włączać przy zaciągniętym
hamulcu postojowym.
Aby zapewnić prawidłowe działanie skrzyni biegów, należy utrzymywać regulację dźwigni
zmiany biegów. W przypadku wystąpienia problemów ze zmianą biegów należy skontaktować się
z dealerem.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Wrzucenie niższego biegu, gdy prędkość obrotowa silnika jest zbyt wysoka.
POTENCJALNE SKUTKI
Koła mogą przestać się obracać. Może to spowodować utratę kontroli nad pojazdem, wypadek i
obrażenia ciała. Może to również spowodować uszkodzenie silnika lub układu napędowego.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Przed zmianą biegu na niższy należy upewnić się, że silnik wystarczająco zwolnił.
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KOREK ZBIORNIKA PALIWA
Usuń korek zbiornika paliwa, obracając
go w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.

1. Korek zbiornika paliwa

SIEDZENIA

1. Fotel kierowcy
2. Fotel pasażera

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Poluzowane siedzenie.
POTENCJALNE SKUTKI
Kierowca może stracić kontrolę lub kierowca lub pasażer może spaść, jeśli siedzenie jest poluzowane
podczas jazdy.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Upewnij się, że siedzenie jest bezpiecznie zablokowane.
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PASY BEZPIECZEŃSTWA
1. Pas bezpieczeństwa (×2)
2. Zamek (×2)

Ten quad jest wyposażony w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla
kierowcy i pasażera. Podczas jazdy samochodem zawsze należy
zapinać pasy bezpieczeństwa..

1. Zamek
2. Zatrzask

1. Zamek
2. Przycisk zwalniający

Aby prawidłowo zapiąć pas bezpieczeństwa:
1. Przytrzymaj płytkę zatrzasku i przeciągnij pas w okolicach bioder i klatkę piersiową. Upewnij
się, że pas nie jest skręcony i nie zaczepia się o żaden element pojazdu, ubrania lub
przewożonego sprzętu.
2. Wsuń płytkę zatrzasku do zamka, aż do zatrzaśnięcia. Pociągnąć płytkę zatrzasku, aby
upewnić się, że jest dobrze zamocowana.
3. Umieść część biodrową pasa nisko na biodrach. Pociągając za część naramienną, naciśnij w
dół na sprzączkę, aby pas przylegał do bioder.
4. Umieść pas barkowy nad ramieniem i w poprzek klatki piersiowej. Pas barkowy powinien
przylegać do klatki piersiowej. Jeśli pas jest luźny, wyciągnij go do końca, a następnie pozwól
mu się zwinąć.
Aby zwolnić zatrzask - naciśnij mocno przycisk zwalniający.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE:
Brak zapiętych pasów bezpieczeństwa; nieprawidłowe zapięcie pasów bezpieczeństwa.
POTENCJALNE SKUTKI:
Istnieje ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA:
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SCHOWEK

a. Otwórz

UWAGA
W celu ochrony przed uszkodzeniem nie należy wkładać do schowka metali, takich jak ostre
narzędzia lub inne metale o ostrych krawędziach. Jeśli muszą być tam przechowywane, owinąć je
w odpowiednią tkaninę.

SKRZYNIA ŁADUNKOWA

1.Skrzynia ładunkowa
2.Klapa tylna
3.Hak ładunkowy (×2)

Otwieranie i zamykanie klapy tylnej

Aby otworzyć:
Odczep zatrzaski, a następnie opuść klapę
tylną.
Aby zamknąć:
Ustaw klapę tylną w pierwotnym położeniu,
a następnie zaczepić zatrzaski.
1. Klapa tylna
2. Zatrzask (×2)
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Podnoszenie i opuszczanie skrzyni ładunkowej

1. Hak skrzyni
ładunkowej

Aby podnieść
Zwolnij hak ładunkowy z lewej lub prawej strony pojazdu, a następnie powoli podnieść skrzynię
ładunkową do góry, aż do oporu.
Aby obniżyć
Powoli opuścić skrzynię ładunkową do jej pierwotnego położenia, a następnie zablokować hak
ładunkowy.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Miejsca zmiażdżenia bądź przygniecenia
POTENCJALNE SKUTKI
Ty lub ktoś inny może zostać przygnieciony między skrzynią ładunkową a ramą podczas
opuszczania skrzyni.

JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Przed zamknięciem skrzyni ładunkowej należy upewnić się, że inne osoby znajdują się z dala
od pojazdu. Trzymać dłonie i palce z dala od punktów szczypania między łóżkiem a ramą.
Po opuszczeniu pojazdu należy upewnić się, że skrzynia ładunkowa jest opuszczona.

Limit ładowności skrzyni ładunkowej
Maksymalny limit ładowności: 500kg
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OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE: Przeciążenie skrzyni ładunkowej.
POTENCJALNE SKUTKI:
Zmiany w prowadzeniu pojazdu, które mogą prowadzić do wypadku.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA:
Nigdy nie przekraczać podanego maksymalnego limitu obciążenia dla tej skrzyni ładunkowej. Ładunek
powinien być odpowiednio rozmieszczony i bezpiecznie zamocowany. Zmniejszyć prędkość podczas
przewożenia ładunku. Zachować większą odległość przy hamowaniu.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE:
Przewożenie pasażera/pasażerów w skrzyni ładunkowej.
POTENCJALNE SKUTKI:
Pasażer(ka) może spaść, zostać wyrzucony(a) lub zostać uderzony(a) przez przedmioty znajdujące się
w skrzyni ładunkowej.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA:
Nigdy nie przewozić pasażera/pasażerów w skrzyni ładunkowej. Skrzynia ładunkowa jest
przeznaczona wyłącznie do przewożenia ładunków.

MASKA SILNIKA
Aby otworzyć
Aby otworzyć okap, postępuj zgodnie z instrukcjami
na obrazku.
Aby zamknąć
Opuść powoli pokrywę silnika do pierwotnego położenia,
a następnie zaczep zatrzaski pokrywy silnika.
Upewnij się, że zatrzaski są zablokowane we
właściwym miejscu

OSTRZEŻENIE
Jeżeli zatrzaski maski silnika są zaczepione w niewłaściwy sposób lub zatrzaski i ich elementy nie
działają prawidłowo, przednia maska silnika może odpaść podczas pracy, uderzając kierowcę lub
pasażera i powodując poważne obrażenia ciała.
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UKŁAD CHŁODZENIA SILINIKA
Poziom płynu chłodzącego
Poziom płynu chłodzącego, znajdującego się po prawej stronie ramy,
musi być utrzymywany pomiędzy górnym a dolnym poziomem
wskazanym na zbiorniku wyrównawczym.
Poziom płynu chłodzącego silnik jest kontrolowany lub utrzymywany
przez układ wyrównawczy. Elementy układu wyrównawczego to:
zbiornik wyrównawczy, szyjka wlewu chłodnicy, korek ciśnieniowy
chłodnicy i wężyk łączący.
W miarę wzrostu temperatury roboczej płynu chłodniczego rozszerzający się (podgrzany) nadmiar
płynu chłodniczego jest wypychany z chłodnicy przez korek ciśnieniowy do zbiornika
wyrównawczego. Gdy temperatura płynu chłodzącego silnika spada, kurczący się (schłodzony)
płyn chłodzący jest wciągany ze zbiornika przez korek ciśnieniowy z powrotem do chłodnicy.

UWAGA: Pewien spadek poziomu płynu chłodzącego w nowych quadach jest normalny, ponieważ
układ oczyszcza się z uwięzionego powietrza. Należy obserwować poziom płynu chłodzącego i
utrzymywać go zgodnie z zaleceniami, dolewając płyn do zbiornika wyrównawczego. Zalecamy
stosowanie mieszanki 50/50 wysokiej jakości płynu niezamarzającego kompatybilnego z
aluminium z wodą destylowaną.

UWAGA: Zawsze należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących mieszania płynu
chłodzącego w celu zapewnienia ochrony przed zamarzaniem wymaganej w twoim rejonie.

OSTRZEŻENIE
Nigdy nie zdejmuj korka ciśnieniowego, gdy silnik jest ciepły lub gorący. Ulatniająca się para wodna może
spowodować poważne oparzenia. Przed zdjęciem korka ciśnieniowego silnik musi być zimny.
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Kontrola poziomu płynu chłodzącego w chłodnicy
UWAGA: Ta procedura jest wymagana tylko wtedy, gdy układ
chłodzenia został opróżniony w celu przeprowadzenia
konserwacji i/lub naprawy. Jednakże, jeśli zbiornik
wyrównawczy wysechł, sprawdź poziom w chłodnicy
i w razie potrzeby dolać płynu chłodzącego.

UWAGA: Użycie niestandardowego korka ciśnieniowego nie pozwoli na prawidłowe działanie układu
wyrównawczego. W przypadku konieczności wymiany korka należy skontaktować się z dealerem w
celu uzyskania odpowiedniej części zamiennej. Aby zapewnić, że płyn chłodzący zachowuje swoją
zdolność do ochrony silnika, zaleca się całkowite opróżnienie układu co dwa lata i dodanie świeżej
mieszaniny płynu przeciw zamarzaniu i wody.
Za pomocą lejka powoli wlewać płyn chłodzący przez króciec wlewu chłodnicy, w zależności od
potrzeb.

Opcje zaczepu holowniczego
Twój quad może być wyposażony w opcjonalny zaczep do holowania przyczepy.
Przed rozpoczęciem holowania należy upewnić się, że przestrzegane są wszystkie stosowne prawa i przepisy.
Upewnij się, że dyszel przyczepy jest odpowiedni dla Twojego quada i ma wystarczający prześwit, aby quad
mógł skręcać bez zakleszczania się.

OSTRZEŻENIE
Przed każdym użyciem sprawdź, czy hak holowniczy i pierścień holowniczy dyszla przyczepy nie wykazują
oznak zużycia. Należy sprawdzić, czy hak holowniczy i pierścień zaczepu przyczepy nie są zużyte lub źle
dopasowane, co może spowodować utratę przyczepy i obrażenia ciała własne lub innych osób.

OSTRZEŻENIE
Nie należy przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy ani obciążenia zaczepu. Quad może stać się
niestabilny.
Należy upewnić się, że ciśnienie w oponach jest prawidłowe i że załadowana przyczepa nie przekracza
maksymalnej masy całkowitej. Patrz Specyfikacje, Holowanie przyczepy.
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Podłączenie przyczepy
Ważne:
Przed podłączeniem przyczepy należy zapoznać się z instrukcją obsługi przyczepy, aby uzyskać więcej
informacji. Nie należy modyfikować haka holowniczego.
Ważne:
Procedura podłączania przyczepy do haka holowniczego zależy od typu przyczepy.
Należy zawsze przestrzegać następujących środków ostrożności:
1. Zatrzymaj quada na twardym, równym podłożu.
2. Włącz hamulec postojowy i ustaw dźwignię zmiany biegów w pozycji neutralnej. Wyłącz silnik.
3. Jeżeli jesteś w nie wyposażony, wyreguluj lusterko(a), aby uzyskać dobrą widoczność na hak holowniczy.

OSTRZEŻENIE
Upewnij się, że żadna osoba nie znajduje się pomiędzy quadem a przyczepą podczas cofania quada do
przyczepy.
4. Podłącz przyczepę do haka holowniczego.
a. Upewnij się, że przyczepa i jej dyszle znajdują się we właściwej pozycji do podłączenia,
zanim quad zbliży się do przyczepy.
b. Jeżeli do manewrowania przyczepą dostępny jest pomocnik, musi on stać z dala od quada,
dopóki hak holowniczy A nie zostanie prawidłowo ustawiony z uchem holowniczym
przyczepy.
c. Podłącz światła przyczepy do gniazda.
Upewnij się czy wszystkie światła przyczepy i światła kierunkowskazów działają
prawidłowo i czy są widoczne dla innych użytkowników drogi.
d. Po podłączeniu przyczepy, kierowcy nie wolno uruchamiać silnika, dopóki pomocnik nie
oddali się od quada i przyczepy.
5. Wybierz odpowiedni bieg i jedź zgodnie z panującymi warunkami.
6. Przed jazdą po drogach publicznych upewnij się, czy hamulce działają prawidłowo i przyzwyczaj się
do efektu hamowania.

OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem jazdy należy upewnić się, że hak przyczepy został prawidłowo zaczepiony i
zablokowany.
7. Holuj z prędkością, przy której ma się pełną kontrolę nad quadem.
Uwaga: Przyczepę z pełną skrzynią ładunkową należy holować tylko wtedy, gdy skrzynia
ładunkowa jest pełna. W przeciwnym razie ciężar przyczepy może zdestabilizować quada,
zmniejszając jej przyczepność i skuteczność hamowania.
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Odłączanie przyczepy
W celu odłączenia przyczepy należy wykonać czynności opisane w rozdziale Podłączanie
przyczepy.
Podczas odłączania przyczepy należy zachować ostrożność. Podczas jazdy quadem ładunek w
przyczepie mógł się przemieścić, co może spowodować niespodziewane przechylenie się
przyczepy do tyłu podczas odłączania.
Dyszel pociągowy
Nr homologacji typu: e24*2009/144*2010/62*0001*00:
2.2. MONTAŻ
Patrz rysunek poniżej.
Śruby： GB/T 6187
GB/T 5782
Moment dokręcania:

ŚRUBA M16
NAKRĘTKA M16×85
210 Nm

UWAGA
Wszystkie sworznie zabezpieczyć zawleczkami.
3. Rysunek

STARTING THE ENGINE
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8. WŁĄCZANIE SILNIKA
STACYJKA
1. "PODGRZEWANIE WSTĘPNE"
2. "STOP"
Wszystkie obwody elektryczne są wyłączone.
W tej pozycji można wyjąć kluczyk.
3. "WŁ."
Wszystkie obwody elektryczne są włączone.
4. "START"
Przekręć i przytrzymaj kluczyk w tym położeniu,
aby uruchomić silnik. Jak tylko silnik się uruchomi,
zwolnij kluczyk
Aby uruchomić silnik:
1. Zaciągnąć hamulec postojowy i przestawić dźwignię wyboru napędu w położenie neutralne.
2. Włóż kluczyk do wyłącznika głównego i obróć go w położenie "ON".

UWAGA: Gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu neutralnym, powinna zaświecić się
lampka kontrolna biegu jałowego. Jeśli lampka kontrolna biegu jałowego nie zaświeci się, należy
zwrócić się do dealera w celu sprawdzenia obwodu elektrycznego. Silnik można uruchomić na każdym
biegu, jeśli włączony jest hamulec. Zaleca się jednak, aby przed uruchomieniem silnika przełączyć
bieg w położenie neutralne.
3. Po przełączeniu kluczyka w pozycję ON, lampki kontrolne (1) i (3) na wyświetlaczu powinny się

zaświecić. W przypadku wystąpienia usterki podczas pracy silnika, zapali się lampka ostrzegawcza
odpowiadająca rodzajowi usterki.

(1) Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju
silnikowego
(2) Lampka kontrolna podgrzewania (3)
Wskaźnik naładowania akumulatora (4)
Wyłącznik główny

4. Jeśli temperatura otoczenia wynosi powyżej 10 °C lub silnik jest już rozgrzany, nie ma potrzeby
wstępnego rozgrzewania silnika. W przeciwnym razie, patrz rozdział Uruchamianie zimnego silnika.
5. Zdejmując nogę z pedału gazu, uruchom silnik, przekręcając kluczyk w położenie "STARTING". Po
uruchomieniu silnika natychmiast puścić kluczyk.
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Uwaga: Jeśli silnik nie uruchomi się po 10 sekundach od ustawienia kluczyka w położeniu
"STARTING", należy odczekać kolejne 30 sekund, a następnie ponownie rozpocząć sekwencję
uruchamiania silnika. Nie należy dopuszczać do ciągłej pracy silnika rozrusznika przez ponad
20 sekund. Nie przekręcać kluczyka do pozycji "START", gdy silnik pracuje. Może to
spowodować uszkodzenie rozrusznika.
6. Sprawdź, czy lampka ciśnienia oleju i lampka ładowania są wyłączone.
Jeśli lampki nadal się świecą, należy natychmiast zatrzymać silnik i ustalić przyczynę.
Jeśli lampka ciśnienia oleju powinna się nadal świecić, natychmiast zatrzymaj silnik i sprawdź;
- czy w silniku znajduje się wystarczająca ilość oleju silnikowego.
- czy w oleju silnikowym znajdują się zanieczyszczenia.
- czy okablowanie jest uszkodzone.
7. Rozgrzać silnik na średnich obrotach bez obciążenia.
Uruchamianie zimnego silnika
Jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż 10 °C lub jeśli silnik jest zimny, należy postępować
w następujący sposób:
1. Zaciągnij hamulec postojowy i przestaw dźwignię zmiany biegów w położenie neutralne.
2. Włóż kluczyk do stacyjki i przekręć go w położenie "WŁ".
UWAGA: Gdy dźwignia wyboru napędu znajduje się w położeniu neutralnym, powinna zaświecić się
lampka kontrolna biegu jałowego. Jeśli lampka kontrolna biegu jałowego nie zaświeci się, należy
zwrócić się do dealera w celu sprawdzenia obwodu elektrycznego. Silnik można uruchomić na każdym
biegu, jeśli włączony jest hamulec. Zaleca się jednak, aby przed uruchomieniem silnika przełączyć
bieg na neutralny.
3. Po przełączeniu kluczyka w pozycję ON, lampki kontrolne (1) i (3) na wyświetlaczu powinny się
zaświecić. W przypadku wystąpienia usterki podczas pracy silnika, zapali się lampka ostrzegawcza
odpowiadająca rodzajowi usterki.
4. Przekręć kluczyk do pozycji "WSTĘPNE PODGRZEWANIE” („PREHEATING") i trzymaj go w
tej pozycji, jak opisano poniżej. Ta operacja nie jest jednak wymagana, gdy silnik jest rozgrzany.
Czas nagrzewania wstępnego
Temperatura otoczenia
Nie ma potrzeby wstępnego rozgrzewania
Powyżej 10
silnika
Ok.
5 sek.
Od 10 ℃ do -5 ℃
Ok. 10 sek.
Poniżej -5 ℃
Nigdy nie należy rozgrzewać silnika dłużej niż 20 sekund podczas jednej próby.

UWAGA: Podczas wstępnego nagrzewania silnika zapala się lampka kontrolna wstępnego
nagrzewania.
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5. Po zdjęciu nogi z pedału gazu uruchomić silnik, przekręcając kluczyk do pozycji "STARTING",
silnik powinien się uruchomić. Jeśli silnik nie uruchomi się po 10 sekundach od uruchomienia, należy
wyłączyć kluczyk na 5 do 30 sekund i spróbować uruchomić go ponownie. Przed kolejną próbą należy
odczekać kilka sekund. Każde uruchomienie powinno być jak najkrótsze, aby oszczędzać akumulator.
Przy każdej próbie nie należy kręcić korbą dłużej niż 5 sekund.
WAŻNE:
Pamiętaj o rozgrzaniu silnika, nie tylko zimą, ale również w cieplejszych porach roku. Niedostatecznie
rozgrzany silnik może skrócić jego żywotność.
WAŻNE:
Jeżeli silnik nie uruchomi się po 10 sekundach od ustawienia kluczyka w położeniu "STARTING",
należy odczekać kolejne 30 sekund, a następnie ponownie rozpocząć sekwencję uruchamiania silnika.
Nie należy dopuszczać do ciągłej pracy silnika rozrusznika przez ponad 20 sekund. Nie przekręcaj
kluczyka do pozycji "START", gdy silnik pracuje. Może to spowodować uszkodzenie rozrusznika.
WAŻNE:
Do rozruchu silnika nie wolno używać eteru ani żadnego płynu rozruchowego, w przeciwnym razie może dojść
do poważnych uszkodzeń.

OSTRZEŻENIE
Nigdy nie uruchamiać silnika w zamkniętym pomieszczeniu. Spaliny są trujące i mogą spowodować poważne
obrażenia lub śmierć. Silniki należy zawsze uruchamiać na wolnym powietrzu.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Zamarzanie przewodów sterowniczych w niskich temperaturach.
POTENCJALNE SKUTKI
Możesz nie być w stanie kontrolować pojazdu, co może doprowadzić do wypadku lub kolizji.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Podczas jazdy w niskich temperaturach zawsze upewnij się, że wszystkie linki sterujące działają
bez zarzutu, zanim rozpoczniesz jazdę.

UWAGA
Przed rozpoczęciem pracy należy odczekać poczekać przez określony czas na rozgrzanie silnika, w przeciwnym
razie może dojść do jego uszkodzenia
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ZATRZYMANIE SILNIKA
Przekręć kluczyk w położenie "STOP".

WAŻNE:
Należy uważać, aby nie zatrzymać silnika bezpośrednio od dużego obciążenia. Zawsze przed
wyłączeniem silnika należy pozwolić mu ostygnąć na biegu jałowym przez co najmniej 5 minut.

Natychmiast zatrzymaj silnik, jeśli;
- Silnik nagle zwalnia lub przyspiesza.
- Nagle pojawiają się nietypowe odgłosy.
- Spaliny stają się nagle bardzo ciemne.
- Zapala się kontrolka ciśnienia oleju lub kontrolka alarmowa temperatury wody.

ODWRÓCONA PRACA SILNIKA I ŚRODKI ZARADCZE

UWAGA
Aby uniknąć obrażeń ciała:
- Odwrócona praca silnika może spowodować cofnięcie się quada i jego jazdę do tyłu.
Może to doprowadzić do poważnych problemów.
- Odwrotna praca silnika może spowodować, że spaliny wytrysną po stronie wlotowej i zapalą
się w filtrze powietrza; może dojść do pożaru.
Odwrócony obrót silnika musi być natychmiast zatrzymany, ponieważ obieg oleju silnikowego jest
szybko odcięty, co prowadzi do poważnych problemów.

Jak stwierdzić, kiedy silnik zaczyna pracować na biegu wstecznym
1. Ciśnienie oleju smarującego gwałtownie spada. Zapali się lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju,
jeśli jest używana.
2. Ponieważ strona ssąca i wydechowa są odwrócone, dźwięk silnika zmienia się, a spaliny wydostają
się z filtra powietrza.
3. Gdy silnik zaczyna pracować do tyłu, słychać głośniejszy odgłos stukania.

Środki zaradcze
1. Natychmiast zatrzymaj silnik, przekręcając kluczyk w położenie "STOP".
2. Po zatrzymaniu silnika sprawdź filtr powietrza, gumową rurę wlotową, a następnie inne części i
wymień je w razie potrzeby.
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URUCHAMIANIE SILNIKA Z ZEWNĘTRZNEGO AKUMULATORA
Należy unikać uruchamiania silnika z zewnętrznego akumulatora. Zamiast tego należy wyjąć
akumulator i naładować go. Jeśli jednak pojazd musi zostać uruchomiony, należy wykonać
następujące czynności.
1. Ustawić kluczyk w położeniu "STOP".
2. Używając naładowanego akumulatora 12 V, podłączyć dodatnią (+) końcówkę przewodu do
bieguna dodatniego akumulatora w pojeździe, a drugą końcówkę przewodu do bieguna
dodatniego naładowanego akumulatora.

1. Kabel połączeniowy z plusem

2. Kabel połączeniowy z minusem

3. Podłącz ujemny (-) przewód kabla do ujemnego bieguna ładowanego akumulatora, a drugi koniec
ujemnego przewodu do nielakierowanej metalowej powierzchni pojazdu.
4. Uruchom silnik.
5. Po uruchomieniu silnika odłączyć ujemny (-) przewód kabla połączeniowego od pojazdu i
ładowanego akumulatora, a następnie odłącz dodatni (+) przewód kabla połączeniowego od
ładowanego akumulatora i akumulatora w pojeździe. Zamknij maskę silnika.

UWAGA
Jeśli zatrzaski maski silnika nie są prawidłowo zaczepione lub jeśli zamki nie działają prawidłowo,
maska silnika może otworzyć się podczas jazdy, co może spowodować poważne obrażenia.

Uwaga:
Te model quada jest wyposażony w elektryczny układ rozruchowy. Jeśli akumulator nie jest
dostatecznie naładowany, nie można uruchomić silnika.
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9. DOCIERANIE SILNIKA
Żadna pojedyncza czynność z Twojej strony nie jest tak ważna jak prawidłowe docieranie. Ostrożne
obchodzenie się z nowym silnikiem zaowocuje bardziej wydajną pracą i dłuższą żywotnością silnika.
Wykonaj uważnie poniższe procedury.
Okres docierania dla nowego quada: pierwsze 50 GODZIN pracy.

UWAGA
Podczas okresu docierania nie należy pracować przez dłuższy czas na pełnym gazie lub przy wysokich
prędkościach obrotowych. Nadmierne ciepło może się nagromadzić i spowodować uszkodzenie silnika.
Podczas okresu docierania:
ü Sprawdź poziom w zbiorniku oleju na bagnecie. W razie potrzeby dolać oleju.
ü Na początku jeździć powoli. Wybierz otwartą przestrzeń, która pozwoli Ci zapoznać się z
działaniem i obsługą pojazdu.
ü Nie jedź quadem na ciągłym gazie. Często zmieniaj prędkość, czasami pozwól silnikowi
ostygnąć.
ü Nie przeciążaj silnika.
ü Nie ciągnąć przyczepy.
ü Po uruchomieniu silnika, pozwól mu się rozgrzać na biegu jałowym, aż osiągnie normalną
temperaturę pracy.
ü Po okresie docierania, wymień olej silnikowy i filtr.
ü Przeprowadzaj regularne kontrole poziomu płynów, elementów sterujących i wszystkich
ważnych miejsc w pojeździe, jak opisano wcześniej na liście kontrolnej codziennej kontroli
przed jazdą w rozdziale "4. Codzienna kontrola przed jazdą".
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10. UBIÓR DO JAZDY QUADEM
Zawsze noś odzież odpowiednią do rodzaju wykonywanej jazdy. Jazda quadem wymaga specjalnej odzieży
ochronnej, która sprawi, że będziesz czuł się bardziej komfortowo i zmniejszy szanse na obrażenia.
1. Kask
Twój kask jest najważniejszym elementem wyposażenia ochronnego dla bezpiecznej jazdy. Kask może
zapobiec poważnym urazom głowy. Wybierz zatwierdzony kask do jazdy w terenie, który jest odpowiednio
dopasowany.
2. Ochrona oczu
Para gogli lub kask z osłoną twarzy zapewniają najlepszą ochronę oczu.
3. Rękawice (do jazdy w terenie)
4. Buty
Para solidnych, wysokich butów z obcasami, takich jak buty ATV.
5. Odzież
Aby chronić swoje ciało, należy zawsze nosić długie rękawy i spodnie. Spodnie jeździeckie z ochraniaczami na
kolana, koszulka i ochraniacze na ramiona zapewniają najlepszą ochronę.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Użytkowanie pojazdu bez posiadania homologowanego kasku motocyklowego, ochrony oczu i odzieży
ochronnej.
POTENCJALNE SKUTKI
Jazda bez atestowanego kasku motocyklowego zwiększa ryzyko poważnego urazu głowy lub śmierci w
razie wypadku.
Jazda bez ochrony oczu może być przyczyną wypadku i zwiększa ryzyko odniesienia poważnych
obrażeń w razie wypadku.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Zawsze używaj zatwierdzonego kasku motocyklowego, który jest odpowiednio dopasowany.
Powinieneś także nosić: ochronę oczu (gogle lub osłonę twarzy), rękawice, buty, koszulę z długimi
rękawami lub kurtkę, długie spodnie.
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11.

PRZEWÓZ ŁADUNKÓW

Patrz również strony 46, 49-51.
Ładunek lub przyczepa mogą mieć wpływ na stabilność i prowadzenie pojazdu.
Przewożąc ładunek lub holując przyczepę, kieruj się zdrowym rozsądkiem i zdrową oceną sytuacji.
Pamiętaj również o następujących kwestiach:
Nigdy nie przekraczaj limitów masy. Przeciążony pojazd może być niestabilny.
MAKSYMALNY LIMIT ZAŁADUNKU
Skrzynia ładunkowa:

500 kg

Zaczep przyczepy:
Obciążenie ciągnące (łączna masa przyczepy i ładunku):
520 kg na drodze / 800 kg w terenie
Siła nacisku na hak holowniczy (ciężar pionowy na punkcie zaczepu przyczepy):
30 kg na drodze / 50 kg w terenie

£ Należy wybrać dyszel zaczepu przyczepy przeznaczony do użytku z odbiornikiem o średnicy 5 cm (2
cale). Należy wybrać dyszel zaczepu przyczepy przeznaczony do użytku z odbiornikiem o średnicy 5 cm
(2 cale).
£ Nie należy przekraczać maksymalnej masy pióra. Nie należy przekraczać maksymalnej masy pióra.
Należy sprawdzić, czy nie jest uszkodzony silnik. W razie potrzeby wyregulować ładunek w przyczepie,
aby zmniejszyć ciężar przypadający na zaczep. Jeżeli przewozisz ładunek i holujesz przyczepę,
uwzględnij ciężar nacisku na hak holowniczy do maksymalnego limitu obciążenia pojazdu.

£ Załadować ładunek na skrzynię ładunkową jak najbliżej środka pojazdu i przywiązać go za pomocą
haków ładunkowych znajdujących się na skrzyni ładunkowej.

£ Bezpiecznie zamocować ładunek w przyczepie. Upewnić się, że ładunek w przyczepie nie może się
przemieszczać. Przesuwający się ładunek może być przyczyną wypadku.

£ Jechać wolniej niż bez ładunku. Im większy ciężar przewozisz, tym wolniej powinieneś jechać. Chociaż
warunki są różne, dobrą praktyką jest nie przekraczanie niskiego zakresu, gdy przewozisz cięższy ładunek
lub gdy holujesz przyczepę.

£ Zapewnij sobie dłuższą drogę hamowania. Zatrzymanie cięższego pojazdu wymaga więcej czasu.
£ Unikaj ostrych zakrętów, chyba że przy bardzo małej prędkości.
£ Unikaj wzniesień i nierówności terenu. Należy ostrożnie wybierać teren. Dodatkowa masa wpływa na
stabilność i prowadzenie pojazdu.
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OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Przeciążenie pojazdu, nieprawidłowe przewożenie lub holowanie ładunku.
POTENCJALNE SKUTKI
Może spowodować zmiany w prowadzeniu pojazdu, które mogą doprowadzić do wypadku.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Nigdy nie przekraczaj dopuszczalnej ładowności pojazdu. Ładunek powinien być odpowiednio
rozmieszczony i bezpiecznie zamocowany. Zmniejsz prędkość podczas przewożenia ładunku lub
ciągnięcia przyczepy. Weź pod uwagę dłuższą drogę hamowania.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Przewożenie pasażera w skrzyni ładunkowej.
POTENCJALNE SKUTKI
Pasażer może spaść lub zostać uderzony przez przedmioty znajdujące się w skrzyni ładunkowej.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Nigdy nie przewozić pasażera w skrzyni ładunkowej. Skrzynia ładunkowa jest przeznaczona
wyłącznie do przewożenia ładunków.
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12. JAZDA QUADEM
POZNAJ SWOJEGO QUADA
Terenowe pojazdy użytkowe (UTV) prowadzą się i manewrują inaczej niż zwykłe samochody
osobowe lub inne pojazdy. Przed rozpoczęciem użytkowania pojazdu należy upewnić się, że
przeczytano w całości niniejszą Instrukcję Obsługi i zrozumiano działanie elementów sterujących.
Zwróć szczególną uwagę na informacje dotyczące bezpieczeństwa. Należy również zapoznać się ze
wszystkimi ostrzeżeniami i uwagami umieszczonymi na pojeździe. Ten pojazd jest przeznaczony
dla kierowcy i jednego pasażera. Kierowca i pasażer muszą zawsze mieć zapięte pasy
bezpieczeństwa. Nigdy nie wolno przewozić pasażerów w skrzyni ładunkowej.

OSTRZEŻENIE
POZNAJ SWOJEGO QUADA
Terenowe pojazdy użytkowe (UTV) prowadzą się i manewrują inaczej niż zwykłe samochody
osobowe lub inne pojazdy. Przed rozpoczęciem użytkowania pojazdu należy upewnić się, że
przeczytano w całości niniejszą Instrukcję Obsługi i zrozumiano działanie elementów sterujących.
Zwróć szczególną uwagę na informacje dotyczące bezpieczeństwa. Należy również zapoznać się ze
wszystkimi ostrzeżeniami i uwagami umieszczonymi na pojeździe. Ten pojazd jest przeznaczony dla
kierowcy i jednego pasażera. Kierowca i pasażer muszą zawsze mieć zapięte pasy bezpieczeństwa.
Nigdy nie przewozić pasażerów w skrzyni ładunkowej.

OSTRZEŻENIE
Ogranicznik obrotów silnika będzie włączał się przy 3220 obr/min. Może to powodować gromadzenie się
nadmiernej ilości paliwa w spalinach, które zapala się w katalizatorze w tłumiku. MOŻE TO SPOWODOWAĆ
PRZEGRZANIE TŁUMIKA I RYZYKO POŻARU. Zawsze zmniejszaj przepustnicę, gdy silnik osiągnie maksymalne
obroty, aby uniknąć „strzelania z gaźnika”.

OSTRZEŻENIE
Musisz sprawdzać swojego quada za każdym razem przed jazdą, aby upewnić się, że jest w dobrym
stanie technicznym. Jeśli nie zostanie przeprowadzona właściwa kontrola, może to spowodować
poważne obrażenia lub śmierć.
Zobacz "4. CODZIENNA KONTROLA PRZED JAZDĄ.
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NAUKA OBSŁUGI POJAZDU
Należy zapoznać się z charakterystyką pracy pojazdu na dużym, płaskim terenie, wolnym od
przeszkód i innych pojazdów. Należy przećwiczyć obsługę pedału gazu, hamulców, układu
kierowniczego i dźwigni wyboru kierunku jazdy. Najpierw należy jeździć z niewielką prędkością,
a następnie stopniowo zwiększać prędkość. Zapoznaj się z zachowaniem pojazdu na niskich i
wysokich obrotach, najpierw przy napędzie na dwa koła (2WD), a następnie na cztery koła
(4WD). Przećwicz także jazdę na biegu wstecznym. Przed wykonaniem trudniejszych manewrów
należy nauczyć się podstawowych czynności.
1. Ustawić hamulec postojowy, przełączyć bieg na neutralny i postępować zgodnie z
instrukcjami, aby uruchomić silnik.
2. Na biegu jałowym ustawić dźwignię wyboru trybu jazdy w położeniu niskim lub wysokim.
Następnie zwolnić hamulec postojowy.
3. Powoli i płynnie wcisnąć pedał gazu. Sprzęgło odśrodkowe włączy się i zaczniesz
przyspieszać. Unikać większych prędkości do czasu dokładnego zapoznania się z obsługą
samochodu.
4. Podczas zwalniania lub zatrzymywania zdjąć nogę z pedału gazu i płynnie wcisnąć pedał
hamulca. Niewłaściwe użycie hamulców może spowodować utratę przyczepności opon,
zmniejszając kontrolę nad pojazdem i zwiększając prawdopodobieństwo wypad.
POKONYWANIE ZAKRĘTÓW
Podczas wykonywania ostrych, szybkich skrętów istnieje możliwość przewrócenia się pojazdu lub
utraty kontroli nad nim. Należy również zachować ostrożność podczas wykonywania ostrych
skrętów na nierównym terenie. Nie należy próbować zawracać ani wykonywać gwałtownych
manewrów na pochyłościach.
Ręce na kierownicy należy ułożyć tak, aby kciuki i palce były na wierzchu kierownicy. Jest to
szczególnie ważne podczas jazdy w trudnym terenie. Przednie koła będą się poruszać w prawo i w
lewo w zależności od ukształtowania terenu, a ruch ten będzie odczuwalny na kierownicy.
Nagły wstrząs może spowodować obrócenie kierownicy, a kciuki lub palce mogą ulec obrażeniom,
jeśli znajdą się na drodze ramion kierownicy.
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Układ hamulcowy
Na zdolność hamowania ma wpływ rodzaj terenu. W większości przypadków stopniowe
uruchamianie hamulców jest skuteczniejsze niż gwałtowne hamowanie, szczególnie na luźnych
nawierzchniach, takich jak żwir. Na nierównych, luźnych lub śliskich nawierzchniach należy zawsze
zachować dłuższą drogę hamowania.
WJEŻDŻANIE POD GÓRĘ
Nie należy próbować pokonywać wzniesień, dopóki nie opanuje się podstawowych manewrów na
płaskim terenie. Należy stosować odpowiednie techniki jazdy, aby uniknąć przewrócenia się na
wzniesieniach i pochyłościach. Należy jechać prosto pod górę i unikać przejeżdżania przez zbocze
wzgórza, co zwiększa prawdopodobieństwo wywrócenia się pojazdu. Przed pokonywaniem
stromych wzniesień należy najpierw poćwiczyć jazdę na łagodnych zboczach. Zawsze dokładnie
sprawdzaj teren przed wjazdem na wzniesienie. Kieruj się zdrowym rozsądkiem i pamiętaj, że
niektóre wzniesienia są dla Ciebie zbyt strome, aby na nie wjechać.
Ostrożnie wybieraj wzniesienia, na które próbujesz wjechać. Unikaj wzniesień o śliskiej nawierzchni
lub takich, na których nie będziesz w stanie widzieć wystarczająco daleko przed sobą.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Praca na zbyt stromych wzniesieniach.
POTENCJALNE SKUTKI
Na bardzo stromych wzniesieniach pojazd może się łatwiej przewrócić niż na równych powierzchniach
lub małych wzniesieniach.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Nigdy nie używaj pojazdu na wzniesieniach zbyt stromych dla niego lub Twoich możliwości. Nigdy
nie należy prowadzić pojazdu na wzniesieniach o kącie nachylenia większym niż 15％. Nie należy
jechać w poprzek zbocza wzniesienia. Jedź prosto pod górę. Przed pokonywaniem dużych wzniesień
należy poćwiczyć jazdę na mniejszych wzniesieniach.

Max. 15％
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Przed wjazdem na wzgórze upewnij się, że masz napęd 4WD w niskim zakresie. Aby wjechać na
wzgórze, potrzebna jest trakcja, rozpęd i stabilne przyspieszenie. Jedź wystarczająco szybko, aby
utrzymać pęd, ale nie tak szybko, aby nie móc reagować na zmiany terenu podczas wspinaczki.
Zwolnij po osiągnięciu szczytu wzgórza, jeśli nie widzisz wyraźnie, co znajduje się po drugiej stronie może tam być inna osoba, przeszkoda lub ostry spadek.
Jeśli tracisz przyczepność lub pęd podczas wspinaczki i uznasz, że nie będziesz w stanie kontynuować
jazdy, użyj hamulców, aby się zatrzymać. Nie próbuj zawracać pojazdu. Trzymając nogę na hamulcu,
spójrz za siebie i zaplanuj zjazd. Zwolnij hamulec i zacznij zjeżdżać ze wzgórza. W razie potrzeby
delikatnie wciśnij hamulec.
ZJEŻDŻANIE Z GÓRY
Przed zjazdem ze wzniesienia należy dokładnie sprawdzić ukształtowanie terenu. Jeśli to możliwe,
należy wybrać drogę, która umożliwia jazdę prosto w dół. Unikać ostrych kątów, które mogłyby
spowodować przechylenie lub przewrócenie się pojazdu. Ostrożnie wybieraj drogę i jedź nie szybciej,
niż będziesz w stanie zareagować na pojawiające się przeszkody.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE:
Nieprawidłowe zjeżdżanie z góry.
POTENCJALNE SKUTKI:
Może spowodować utratę kontroli nad pojazdem lub doprowadzić do jego przewrócenia.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA:
Przed rozpoczęciem zjazdu ze wzniesienia należy zawsze dokładnie sprawdzić ukształtowanie terenu.
Nigdy nie zjeżdżaj ze wzgórza z dużą prędkością. Unikaj zjeżdżania ze wzgórza pod kątem, który
mógłby spowodować gwałtowne przechylenie pojazdu na jedną stronę. W miarę możliwości zjeżdżaj
prosto w dół wzgórza.
.
Przed rozpoczęciem zjeżdżania ze wzniesienia należy upewnić się, że pojazd jest ustawiony w niskim
zakresie 4WD. Jechać tak wolno, jak to możliwe. Jeśli zaczynasz jechać zbyt szybko, delikatnie wciśnij
hamulce. Unikaj gwałtownego hamowania, gdyż może to spowodować poślizg pojazdu. Jeżeli pojazd
wpadnie w poślizg, spróbuj kierować nim w kierunku, w którym się ślizga, aby odzyskać kontrolę nad nim.
Jeśli musisz skręcić na wzniesieniu, aby ominąć przeszkodę, zrób to powoli i ostrożnie. Jeśli pojazd zacznie
się przechylać, należy stopniowo kierować nim w dół wzniesienia, o ile na drodze nie ma żadnych przeszkód.
Po odzyskaniu równowagi należy ponownie stopniowo kierować pojazdem w kierunku, w którym chcemy
jechać.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE:
Spróbuj zatrzymać przewracający się pojazd za pomocą ręki lub nogi.
POTENCJALNE SKUTKI:
W ten sposób możesz odnieść poważne obrażenia. Możesz doznać zmiażdżenia ręki, ramienia, nogi lub
stopy.
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JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA:
Ręce i nogi należy trzymać wewnątrz pojazdu, dopóki nie przestanie się on poruszać. Jak w przypadku
każdego pojazdu terenowego, w pewnych warunkach istnieje ryzyko wywrócenia się lub dachowania.
Nierówny teren lub pochyłości, które powodują przechylanie się pojazdu na boki, zbyt szybkie lub ostre skręty
lub kombinacja tych warunków zwiększają ryzyko przewrócenia się pojazdu. Jeżeli jesteś w sytuacji, w której
pojazd się przewraca, nie wystawiaj ręki lub/i nogi poza pojazd, nie próbuj zatrzymać przewrotu ręką lub nogą.
W ten sposób możesz odnieść poważne obrażenia. Możesz doznać zmiażdżenia ręki, ramienia, nogi lub stopy,
jeśli część Twojego ciała zostanie wciągnięta pod pojazd.

PRZEJAZD PRZEZ PŁYTKĄ WODĘ
Jeśli musisz przejechać przez płytką, wolno płynącą wodę o głębokości do 20 cm, wybierz drogę
ostrożnie, aby uniknąć ostrych spadków, dużych kamieni lub śliskich powierzchni, które mogą
spowodować przewrócenie się pojazdu. Nigdy nie pracuj w wodzie głębszej niż 20 cm lub w wodzie
szybko płynącej. Mokre hamulce mogą mieć mniejszą skuteczność. Po wyjściu z wody sprawdź
działanie hamulców. W razie potrzeby uruchomić hamulce kilka razy, aby tarcie osuszyło okładziny.
UWAGA: Po jeździe w wodzie należy bezwzględnie wykonać przegląd quada zgodnie z tabelą
przeglądów, patrz "16. Konserwacja Następujące obszary wymagają szczególnej uwagi: olej silnikowy,
olej przekładniowy, tylna skrzynia biegów i wszystkie złącza smarowe..

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Jazda tym pojazdem po głębokiej lub szybko płynącej wodzie.
POTENCJALNE SKUTKI
Utrata kontroli, która mogłaby spowodować wypadek, w tym przewrócenie się pojazdu, co mogłoby
zwiększyć ryzyko utonięcia.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Nigdy nie używaj tego pojazdu w szybko płynącej wodzie lub w wodzie głębszej niż 20 cm. Pamiętaj,
że mokre hamulce mogą mieć mniejszą zdolność hamowania. Po wyjściu z wody sprawdź działanie
hamulców. Jeśli to konieczne, uruchom hamulce kilka razy, aby tarcie i wytworzone ciepło wysuszyły
okładziny.
JAZDA PO NIERÓWNYM TERENIE
Jazda po nierównym terenie powinna być wykonywana z zachowaniem ostrożności. Należy
wypatrywać przeszkód, które mogą spowodować uszkodzenie pojazdu lub doprowadzić do
przewrócenia się pojazdu lub wypadku. Unikaj podskakiwania pojazdu, ponieważ może to
spowodować obrażenia ciała, utratę kontroli nad pojazdem i jego uszkodzenie.
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OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Niezachowanie szczególnej ostrożności podczas eksploatacji pojazdu w nieznanym terenie.
POTENCJALNE SKUTKI
Możesz natrafić na ukryte skały, wyboje lub dziury, nie mając wystarczająco dużo czasu na reakcję.
Może to spowodować przewrócenie się pojazdu lub utratę kontroli nad nim.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Podczas jazdy po nieznanym terenie należy jechać powoli i zachować szczególną ostrożność.
Podczas prowadzenia pojazdu należy zawsze zwracać uwagę na zmieniające się warunki
terenowe.

JAZDA W ZAROŚLACH LUB OBSZARACH ZALESIONYCH
Podczas pracy w obszarach porośniętych zaroślami lub drzewami, należy uważnie obserwować po obu
stronach i nad pojazdem, czy nie ma przeszkód, takich jak gałęzie, w które pojazd może uderzyć,
powodując wypadek, lub czy zarośla nie dostaną się do pojazdu podczas przejazdu i nie uderzą kierowcy
lub pasażera. Nigdy nie trzymaj ręki na zewnątrz quada, tylko trzymaj się uchwytu w środku.
NAPOTYKAJĄC PRZESZKODY NA SZLAKU
Jeśli nie możesz ominąć przeszkody, takiej jak zwalony pień drzewa lub rów, zatrzymaj pojazd w
bezpiecznym miejscu. Zaciągnij hamulec postojowy i wysiądź, aby dokładnie sprawdzić teren.
Obejrzyj teren od strony podejścia i od strony wyjazdu. Jeśli uważasz, że możesz bezpiecznie
kontynuować jazdę, wybierz drogę, która pozwoli Ci przejechać przez przeszkodę pod kątem jak
najbardziej zbliżonym do prostego, aby zminimalizować przechylenie pojazdu. Jedź tylko na tyle
szybko, aby utrzymać tempo jazdy, ale daj sobie wystarczająco dużo czasu na reakcję na zmianę
warunków. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do możliwości bezpiecznego pokonania
przeszkody, należy zawrócić, jeśli teren jest płaski i jest na to miejsce, lub cofnąć się do momentu
znalezienia mniej trudnej drogi..

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Nieprawidłowa jazda nad przeszkodami
POTENCJALNE SKUTKI
Może spowodować utratę panowania nad pojazdem lub kolizję. Może spowodować przewrócenie się
pojazdu.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Przed rozpoczęciem jazdy w nowym terenie sprawdź, czy na drodze nie ma przeszkód. Zachowaj
szczególną ostrożność podczas jazdy nad dużymi przeszkodami, takimi jak duże skały lub powalone
drzewa.
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Parkowanie
Podczas parkowania należy wyłączyć silnik i przestawić dźwignię zmiany biegów w położenie
neutralne. Zaciągnij hamulec postojowy, aby zapobiec stoczeniu się pojazdu.
Parkowanie na pochyłości
1. Zatrzymaj pojazd, zaciągnij hamulce.
2. Wyłącz silnik.
3. Przy zaciągniętym hamulcu ustaw hamulec postojowy

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Parkowanie na wzgórzu lub innym pochyłym terenie.
POTENCJALNE SKUTKI
Pojazd może stracić kontrolę nad pojazdem, co zwiększa prawdopodobieństwo wypadku.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Unikaj parkowania na wzniesieniach i innych pochyłościach. Jeśli musisz zaparkować na wzniesieniu,
zaciągnij hamulec postojowy i zablokuj przednie i tylne koła kamieniami lub innymi przedmiotami.
Nie należy parkować samochodu na wzniesieniach, które są tak strome, że nie można na nie łatwo
wejść.
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13. BEZSTOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW CVT
OSTRZEŻENIE
Układ CVT obraca się z dużą prędkością, co powoduje powstawanie dużych sił na elementach sprzęgła.
Nie wolno modyfikować żadnych elementów układu CVT. Wszelkie modyfikacje bądź przeróbki
spowodują uszkodzenie układu, co doprowadzi do jego wytrącenia z równowagi.
Obudowa bezstopniowej skrzyni biegów CVT musi być solidnie zamocowana podczas jazdy.
Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Przełączenie na niski zakres podczas pracy z niską prędkością powoduje obniżenie temperatury sprzęgła
do bezstopniowej skrzyni biegów CVT. Obniżenie temperatury wewnątrz sprzęgła CVT wydłuża
żywotność elementów CVT (pasek, pokrywa itp.)

KIEDY NALEŻY STOSOWAĆ DOLNY ZAKRES PRĘDKOŚCI
Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, gdy należy używać dolnego zamiast górnego zakresu
prędkości.
Dolny zakres prędkości
£ Podstawowa jazda przy prędkościach poniżej 11 km/h.
£ Jazda wymagająca silnego ciągnięcia
£ Jazda po nierównym terenie (bagna, góry itp.) przy
małych prędkościach
Górny zakres prędkości:
£ Jazda podstawowa przy prędkościach powyżej 11 km/h.
£ Duże prędkości
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14. Akumulator
Model ten wyposażony jest w bezobsługowy (MF) akumulator o pojemności 60 Ah. Nie jest konieczne
dodawanie wody destylowanej do akumulatora, ale aby akumulator zapewniał jak najlepsze osiągi i maksymalną
żywotność, wymaga regularnej konserwacji. Postępuj zgodnie z poniższymi procedurami, aby czyścić,
konserwować i ładować akumulator bezobsługowy (MF). Należy również przeczytać i przestrzegać instrukcji
producenta ładowarki do akumulatorów oraz producenta akumulatora, a także stosować się do wszystkich
ostrzeżeń i uwag producentów akumulatorów i ładowarek.

OSTRZEŻENIE
Przy wyjmowaniu akumulatora należy najpierw odłączyć ujemny (czarny) przewód. Przy ponownej instalacji
akumulatora należy podłączyć ujemny (czarny) przewód jako ostatni, w przeciwnym razie może dojść do sytuacji
wybuchowej, powodującej poważne obrażenia lub śmierć.

OSTRZEŻENIE
Elektrolit akumulatora jest trujący. Zawiera on kwas siarkowy. W wyniku kontaktu ze
skórą, oczami lub ubraniem może dojść do poważnych poparzeń.
Antidotum:
Poza firmą: Spłukać wodą.
W firmie: Pić duże ilości wody lub mleka. Następnie podać mleko magnezjowe,
roztrzepane jajko lub olej roślinny. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Oczy: Płukać wodą przez 15 minut i uzyskać natychmiastową pomoc lekarską.
Baterie wytwarzają gazy wybuchowe. Trzymać z dala od iskier, płomieni, papierosów
itp. Podczas ładowania lub używania w zamkniętej przestrzeni należy zapewnić
wentylację. Zawsze osłaniaj oczy podczas pracy w pobliżu baterii. PRZECHOWYWAĆ
W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.

Wyjmowanie akumulatora
£ Odłącz paski przytrzymujące skrzynkę elektryczną i akumulator w odpowiednim położeniu i
zdejmij pokrywę akumulatora.
£ Najpierw odłącz czarny (ujemny) przewód akumulatora.
£ Następnie odłącz czerwony (dodatni) przewód akumulatora.
£ Podnieś akumulator z quada, uważając, aby go nie przechylić i nie rozlać elektrolitu.

UWAGA
Jeśli elektrolit się rozleje, należy natychmiast zmyć go specjalistycznym środkiem czyszczącym, takim jak
Maxima Electrical Contact/Brake Cleaner, aby zapobiec uszkodzeniu quada.
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Instalacja akumulatora i podłączenie

OSTRZEŻENIE
Aby uniknąć zagrożenia eksplozją, należy zawsze podłączać przewody akumulatora w podanej kolejności.
Czerwony (dodatni) przewód jako pierwszy; czarny (ujemny) przewód jako ostatni. Eksplodujący akumulator
może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

UWAGA
Zaciski i połączenia akumulatora powinny być wolne od korozji.
£ Jeśli konieczne jest czyszczenie, należy usunąć korozję za pomocą sztywnej szczotki drucianej.
Wyczyść zaciski przy pomocy środka czyszczącego w sprayu do urządzeń elektrycznych, takiego jak
Maxima Electrical Contact/Brake Cleaner. Dobrze spłukać wodą z kranu i osuszyć czystymi szmatami.
Zaciski pokryj smarem dialektycznym. Uważać, aby roztwór czyszczący lub woda z kranu nie dostały
się do akumulatora.

£
£
£
£
£

Umieść akumulator w uchwycie.
Najpierw podłącz i dokręć czerwony (dodatni) przewód.
Następnie podłącz i dokręć czarny (ujemny) przewód.
Ponownie zamontuj pokrywę akumulatora i załóż pasek przytrzymujący.
Sprawdź, czy kable są prawidłowo poprowadzone.

UWAGA:
£ Kiedy twój quad stoi bezczynnie w garażu lub w innym do tego przeznaczonym miejscu przez
1 miesiąc lub dłuższej, akumulator należy wyjąć, naładować i przechowywać w chłodnym,
suchym miejscu.
£ Przed ponownym użyciem, zabierz akumulator do dealera w celu sprawdzenia i naładowania.
W celu zainstalowania pokrywy baterii może być konieczne wygięcie przewodów wtyczki
zasilającej w dół.
£ W przypadku instalowania nowego akumulatora należy upewnić się, że przed pierwszym
użyciem jest on w pełni naładowany. Używanie nowego akumulatora, który nie został w pełni
naładowany, może spowodować jego uszkodzenie, a w rezultacie skrócić jego żywotność. Może
to również negatywnie wpłynąć na wydajność pojazdu.

UWAGA
Ten model quada wyposażony jest w akumulator o pojemności 60Ah. Może on być niewystarczający, aby
zapewnić zasilanie dla opcjonalnego wyposażenia elektrycznego. Podczas instalacji opcjonalnego wyposażenia
elektrycznego należy w razie potrzeby rozbudować akumulator. Skontaktuj się z dealerem w celu dobrania
odpowiedniego akumulatora.
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15.

UKŁAD WYDECHOWY

REGULACJA UKŁADU ZAPOBIEGANIA HAŁASOWI
INGERENCJA W UKŁAD ZAPOBIEGANIA HAŁASOWI JEST ZABRONIONA!
UWAGA: Elementy układu wydechowego są bardzo gorące podczas jazdy i po jeździe.
£ Nie należy dotykać elementów układu wydechowego. Może to doprowadzić do poważnych
poparzeń.
£ Zachowaj szczególną ostrożność podczas jazdy po wysokiej trawie. Istnieje zagrożenie
spowodowania pożaru.

OSTRZEŻENIE
Gazy spalinowe silnika zawierają substancje chemiczne, o których wiadomo, że w pewnych ilościach
mogą powodować raka, wady wrodzone lub inne uszkodzenia w układzie rozrodczym człowieka.
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16. KONSERWACJA
SERWIS I KONSERWACJA
OSTRZEŻENIE

Konserwacja może być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowane i

kompetentne osoby!
Staranna konserwacja okresowa pomoże utrzymać pojazd w najbezpieczniejszym i najbardziej niezawodnym
stanie. Częstotliwość przeglądów, regulacji i smarowania podano w poniższej tabeli. Pojazdy narażone na
intensywne użytkowanie, np. eksploatację w miejscach mokrych lub zapylonych, powinny być częściej
kontrolowane i serwisowane. Jeśli z quada dochodzą nietypowe dźwięki, odczuwalne są zwiększone wibracje
lub jeśli jakikolwiek element działa nieprawidłowo, NIE NALEŻY JEŹDZIĆ DALEJ, należy przetransportować
quada do autoryzowanego serwisu w celu dokonania przeglądu, regulacji lub naprawy. Jeśli nie masz
wystarczającego doświadczenia w konserwacji lub sprawdzaniu układów mechanicznych, zleć te prace
autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu Linhai.

HARMONOGRAM OKRESOWEJ KONSERWACJI
SILNIK
Uwagi

Poz.

Częstotliwość
Co 10 godzin

Czyszczenie wkładu filtra powietrza

●

Po pierwszych
godzinach

Wymiana oleju silnikowego i filtra oleju

S

Wymiana filtra paliwowego

S

(po dotarciu)
Co 50 godzin

Kontrola rurek paliwowych i opasek zaciskowych

@

Wymiana oleju silnikowego i filtra oleju

S

Wymiana oleju przekładniowego

S

@

Wymiana filtra paliwowego

Co 100 godzin

Kontrola stanu napięcia paska wentylatora
Czyszczenie odwadniacza
Kontrola wężyków chłodnicy i opasek zaciskowych

Co 200 godzin

@

Kontrola przewodu z powietrzem wlotowym
Usunięcie osadów ze zbiornika paliwa

Co 500 godzin

Czyszczenie of płaszcza wodnego (wnętrza chłodnicy)

Uwagi:

Wymiana paska wentylatora

@

Wymiana wkładu filtra powietrza

*1

Co 800 godzin

Kontrola uszkodzenia kabli elektrycznych i poluzowanych
połączeń
Kontrola luzu zaworowego

S

Co 1500 godzin

Kontrola ciśnienia wtrysku paliwa/ na dyszy wtryskowej

S

@

Co 3000 godzin

Kontrola pompy wtryskowej

S

@

S

@

*2

@

Raz w roku

Wymiana płynu w chłodnicy
Wymiana wężyków chłodnicy i opasek zaciskowych

Co 2 lata
Wymiana rurek paliwowych i opasek zaciskowych
Wymiana przewodu z powietrzem wlotowym
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- - Musi być wykonane po
pierwszych 50 godzinach pracy
● - W warunkach dużego zapylenia filtr
powietrza należy czyścić częściej.
*1 - Uszkodzony filtr należy natychmiast
wymienić.
*2 - Wymieniać tylko w razie potrzeby.
S - Należy zwrócić się do
autoryzowanego warsztatu Linhai o
wykonanie tej usługi.
@ - Części układu wydechowego
związane z emisją spalin. Jako właściciel
jesteś odpowiedzialny za wykonanie
wymaganych czynności.
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Nadwozie
Mth*
Poz.
●

km

Układ hamulcowy

10
Codziennie
✔

50

100

125

250

500

1000

2000

Uwagi

800 1600 2000 4000 8000 16000 32000
✔

✔

✔

✔

✔

Płyn hamulcowy

✔

✔

Pozycja na liście kontrolnej przed
jazdą

✔

✔

Wymiana

Pedał przyśpieszacza

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Skontroluj, wyreguluj, nasmaruj;
pozycja na liście kontrolnej przed
jazdą

Kontrola ogólnych uszkodzeń

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Sprawdź pod kątem uszkodzeń

Lusterka wsteczne

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Skontroluj, wyreguluj

Pałąk bezpieczeństwa - ROPS

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Sprawdź stan, bezpieczeństwo

Pasy bezpieczeństwa

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Skontroluj, wyreguluj

●

Opony – ciśnienie

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Pozycja na liście kontrolnej przed
jazdą

●

Koła, piasty, nakrętki

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Pozycja na liście kontrolnej przed
jazdą

S

Łożyska w kołach

✔

✔

✔

✔

✔

✔

●

Układ kierowniczy

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Sprawdzaj codziennie, nasmaruj
Pozycja na liście kontrolnej przed
jazdą

Nakrętki ramy, złącza
śrubowe

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

●

Czerpnia powietrza, zawór
odsysający
Filtr powietrza - czyszczenie

●

Filtr powietrza - wymiana

Każdorazowo gdy filtr powietrza jest uszkodzony

●

Co 10 godzin

Sprawdź luz / uszkodzenia.
W razie uszkodzeń wymień.

Wyczyść, aby pozbyć się dużych
dużych cząstek kurzu i brudu.
Częściej w warunkach zakurzenia
Lub raz w roku
Sprawdź stan, naładuj

Akumulator

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Okablowanie elektryczne

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Sprawdź pod kątem otarć / przetarć
/ trasowania - trasowanie tras

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Skontroluj okresowo

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Skontroluj / wymiana

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Nasmaruj wszystkie złącza,
osie przegubów, kable itp.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Skontroluj

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Zmień olej

✔

✔

Wyczyść / dokręć zaciski

S

Klocki hamulcowe

●

Przód / Tył olej w
mechanizmie różnicowym

●

Smarowanie ogólne

S

Olej w skrzyni biegów

S

Dźwignia zmiany biegów

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Skontroluj, wyreguluj

S

Pasek napędowy CVT

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Skontroluj, wyreguluj, wymień
jeśli to konieczne.

✔

✔
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S

Regulacja zbieżności kół

S

Oś przednia, przeguby
homokinetyczne

S

Przód / tył wały napędowe

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Skontroluj/wyreguluj jeśli
potrzeba, również wyreguluj po
wymianie części zamiennych

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Sprawdź osłony elastyczne / luzy/
uszkodzenia.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Sprawdź luzy /
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Jarzma wałów

Uszkodzenia, nasmaruj

S

Zawieszenie przednie

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Skontroluj, nasmaruj,
dokręć złącza

S

Zawieszenie tylne

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Skontroluj, dokręć złącza

S

Płyn chłodzący /kontrola
poziomu

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Skontroluj stężenie sezonowo

Chłodnica

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Skontroluj/wyczyść powierzchnię
zewnętrzną

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Skontroluj, wyczyść

Łoże silnika

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Dokręć złącza

Kontrola reflektorów przednich

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Pozycja na liście kontrolnej przed
jazdą.

Ustawienie na cel reflektorów
przednich

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Wyreguluj w razie potrzeby

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Pozycja na liście kontrolnej przed
jazdą.

Sprzęgła
(wału napędowego i
napędzanego)

Światła tylne

● - częściej przy intensywnym użytkowaniu, np. gdy jest dużo wilgoci lub pyłu w terenie
S - ma być wykonana przez autoryzowanego dealera Linhai
* - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej

UWAGA:
Częstotliwość przeglądów opiera się na przeciętnych warunkach jazdy i średniej prędkości pojazdu
wynoszącej około 16 km/godz. Należy jednak pamiętać, że jeśli pojazd nie jest używany przez dłuższy
czas, należy przestrzegać miesięcznych terminów przeglądów. Pojazdy narażone na intensywne
użytkowanie, np. eksploatację w miejscach mokrych lub zapylonych, powinny być kontrolowane i
serwisowane częściej.
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Zalecenia odnośnie smarowania
Poz.
1.

2.

3.

4.

5.

Olej silnikowy

Płyn
hamulcowy
Olej
przekładniowy
TYŁ: Olej
mechanizmu
różnicowego
PRZÓD
Olej mechanizmu
różnicowego

Zalecany smar
SAE10W30 / CF lub
SAE15W40 / CF
DOT 4

SAE 80W/90 GL-5

Metoda smarowania

Częstotliwość

Uzupełnij do właściwego
poziomu na bagnecie

Codziennie sprawdź
poziom oleju
Zgodnie z wymaganiami;

Utrzymuj poziom
pomiędzy kreskami
napełnienia.

wymiana co 2 lata lub co 200

Uzupełnij do właściwego

Wymiana raz do roku

poziomu na bagnecie

SAE 80W/90 GL-5

Patrz punkt
„Smarowanie“

SAE 80W/90 GL-5

Patrz punkt
„Smarowanie“
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godzin

co 100 godzin
Wymiana raz do roku
lub co 100 godzin
Wymiana raz do roku
lub co 100 godzin
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Zalecenia odnośnie smarowania
Poz.

Smar

6.

Układ kierowniczy

Smar stały

7.

Śruby ściągowe

Smar stały

8.

Mechanizm skrzyni
biegów

Smar stały

9.

Przeguby kulowe

Smar stały

10.

Przód / tył: wały
napędowe i
Jarzma wału, połączenia

Smar stały

Metoda smarowania
Nasmarować części
obrotowe i ślizgające się
Smar stały
Zlokalizuj osprzęt i nasmaruj
Skontroluj, zlokalizuj złącza i
nasmaruj, w razie potrzeby wymień

Częstotliwość
Co 3 miesiące lub
co 50 godzin
Co 6 miesięcy
Co 6 miesięcy

Co 6 miesięcy

Zlokalizuj osprzęt i nasmaruj

Co 6 miesięcy

Zlokalizować złącze na wale

Co 3 miesiące lub

wielowypustowe
11.

Wałek przegubowy
wahacza przód /tył
Linka przepustnicy

12.

13.

Pedał przyśpieszacza
oraz pedał hamulca

Smar stały

Smar M

przegubowym i nasmaruj przy pomocy
smarownicy.
Nasmaruj, sprawdź i w razie
potrzeby wymień

Smar stały

Nasmaruj, skontroluj

co 50 godzin
Co 3 miesiące lub
co 50 godzin
Co 3 miesiące lub
co 50 godzin

UWAGI:
1.
2.

Częściej przy intensywnym użytkowaniu, np. w warunkach gdzie jest dużo wody i pyłu.
Smar stały lekki smar litowo-mydlany.

3. Smar M：Smar z zawartością dwusiarczku molibdenu (MoS2) (odporny na wodę).
4. *Gdy zawieszenie staje się sztywne lub po umyciu.
5. Przebieg quada mierzony godzinami pracy silnika oparty są na średniej prędkości 16 km/h.

OSTRZEŻENIE

Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy upewnić się, że quad jest bezpiecznie
zaparkowany na równym podłożu. Aby zapobiec uruchomieniu silnika przez osoby postronne, wyjmij
kluczyk ze stacyjki rozrusznika. Odłącz akumulator, jeśli nie korzystasz z energii elektrycznej. Jeśli nie
zastosujesz tych środków ostrożności, możesz ponieść śmierć lub doznać obrażeń.

Źle konserwowana quad stanowi zagrożenie dla kierowcy i osób pracujących w pobliżu. Upewnij się,
że wykonywane są regularne prace konserwacyjne i smarowanie, aby utrzymać quad w bezpiecznym i
dobrym stanie technicznym.
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Konserwacja silnika
ETYKIETY Z OSTRZEŻENIAMI I PRZESTROGAMI

OSTRZEŻENIE:

OSTRZEŻENI
Nie otwieraj,Egdy silnik jest gorący.

Nie zbliżać się do wentylatora silnika
i paska wentylatora

BEZPIECZNA EKSPLOATACJA
Ostrożna obsługa jest najlepszym zabezpieczeniem przed wypadkiem. Przed uruchomieniem silnika
należy dokładnie przeczytać i zrozumieć niniejszy rozdział. Wszyscy kierowcy, bez względu na
posiadane doświadczenie, powinni przeczytać niniejszą oraz inne powiązane z nią instrukcje przed
przystąpieniem do obsługi silnika lub podłączonych do niego urządzeń. Obowiązkiem właściciela jest
dostarczenie wszystkim kierowcom tych informacji i poinstruowanie ich w zakresie ich bezpiecznej
eksploatacji.
PRZESTRZEGANIE WSKAZÓWEK BEZPIECZEŃSTWA
ü Przed próbą uruchomienia i eksploatacji silnika należy dokładnie przeczytać i zrozumieć
niniejszą "INSTRUKCJĘ OBSŁUGI" oraz "NAKLEJKI NA SILNIKU".
ü Dowiedz się, jak bezpiecznie eksploatować i używać silnika. Poznaj swój sprzęt i jego
ograniczenia. Zawsze utrzymuj silnik w dobrym stanie.
ü Przed zezwoleniem innym osobom na korzystanie z silnika wyjaśnij im zasady obsługi i
poproś o zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed przystąpieniem do jazdy.
ü NIE WOLNO dokonywać zmian w silniku. NIEDOZWOLONE ZMIANY w silniku mogą
pogorszyć jego działanie i/lub bezpieczeństwo oraz wpłynąć na jego żywotność
UTRZYMUJ SILNIK I JEGO OTOCZENIE W CZYSTOŚCI
ü Przed przystąpieniem do czyszczenia silnika należy go wyłączyć.
ü Silnik należy utrzymywać w czystości, bez zanieczyszczeń, smaru i śmieci, aby uniknąć
pożaru.
ü Płyny łatwopalne należy przechowywać w odpowiednich pojemnikach z dala od iskier i źródeł
ciepła.
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NOŚ BEZPIECZNĄ ODZIEŻ I ŚRODKI OCHRONY INDIVIDUALNEJ
ü NIE NOŚ luźnej, podartej lub obszernej odzieży, która może zaczepić się o działające elementy
sterujące i wystające lub o wentylatory, koła pasowe i inne ruchome części, powodując
obrażenia.
ü Używaj dodatkowych środków bezpieczeństwa - ŚOI, np. kasku ochronnego, okulary ochronne,
rękawice, itp. w zależności od potrzeb lub wymagań.
ü NIE WOLNO obsługiwać quada ani żadnego podłączonego do niej sprzętu, gdy jesteś pod
wpływem alkoholu, leków lub innych środków odurzających lub będąc zmęczonym.
ü NIE NOŚ słuchawek radiowych lub muzycznych podczas obsługi pojazdu.
EKSPLOATACJA SILNIKA
ü Przed uruchomieniem sprawdź silnik. Nie uruchamiaj silnika, jeśli coś jest z nim nie tak. Należy
go natychmiast naprawić.
ü Przed uruchomieniem silnika upewnij się, że wszystkie osłony i ekrany są na swoim miejscu.
Wymień wszystkie uszkodzone lub brakujące osłony i ekrany.
ü Przed uruchomieniem sprawdź, czy Ty i inne osoby znajdujecie się w bezpiecznej odległości
od silnika.
ü NIE POZWALAJ dzieciom ani zwierzętom gospodarskim zbliżać się do quada, gdy silnik jest
włączony.
BEZPIECZNE POSTĘPOWANIE Z PALIWEM I SMARAMI - TRZYMAJ JE Z DALEKA OD
OGNIA
ü Zawsze wyłączaj silnik przed tankowaniem i/lub smarowaniem.
ü NIE WOLNO palić ani dopuszczać do pojawienia się płomieni lub iskier w miejscu pracy.
Paliwo jest bardzo łatwopalne i w określonych warunkach wybuchowe.
ü Należy tankować w dobrze wentylowanym i otwartym miejscu. W przypadku rozlania paliwa
i/lub smarów należy tankować po ostygnięciu silnika.
ü NIE WOLNO mieszać benzyny lub alkoholu z olejem napędowym. Mieszanina ta może
spowodować pożar lub poważne uszkodzenie silnika.
TRZYMAĆ RĘCE I CIAŁO Z DALA OD OBRACAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI
ü Przed sprawdzeniem lub regulacją napięcia paska i wentylatora chłodzącego należy zatrzymać
silnik i ostudzić go.
ü Trzymać ręce i ciało z dala od obracających się części, takich jak wentylator chłodzący, pasek
klinowy, koło pasowe napędu wentylatora lub koło zamachowe. Kontakt z obracającymi się
częściami może spowodować poważne obrażenia ciała.
ü NIE WOLNO uruchamiać silnika bez osłon zabezpieczających. Przed rozpoczęciem pracy
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należy zamontować osłony bezpieczeństwa
SPALINY I ZAPOBIEGANIE POŻAROM
ü Spaliny z silnika mogą być bardzo szkodliwe, jeśli zgromadzą się w większej ilości. Upewnij się, że silnik
pracuje w dobrze wentylowanym miejscu, w pobliżu którego nie ma ludzi ani zwierząt gospodarskich.
ü Spaliny wylatujące z tłumika są bardzo gorące. Aby zapobiec pożarowi, nie narażaj na działanie spalin suchej
trawy, skoszonej trawy, oleju lub innych łatwopalnych materiałów. Silnik i tłumik należy zawsze utrzymywać
w czystości.
ü Aby uniknąć pożaru, uważaj na wycieki substancji łatwopalnych z węży i przewodów. Sprawdź, czy nie ma
wycieków z węży lub przewodów, takich jak paliwo i płyn hydrauliczny, postępując zgodnie z kartą kontrolną
używaną w czasie konserwacji.
ü Aby uniknąć pożaru, nie należy zwierać kabli i przewodów zasilających. Sprawdź, czy wszystkie kable i
przewody zasilające są w dobrym stanie. Wszystkie połączenia elektryczne utrzymuj w czystości. Nieizolowane
przewody lub uszkodzona izolacja mogą spowodować niebezpieczne porażenie prądem elektrycznym i
obrażenia ciała.
WYCIEKAJĄCE PŁYNY
ü

Przed odłączeniem jakichkolwiek przewodów, złączy lub powiązanych elementów należy zlikwidować
ciśnienie w powietrzu, oleju i układzie chłodzenia.

ü

Podczas odłączania jakiegokolwiek urządzenia od układu pracującego pod ciśnieniem należy zachować
ostrożność ze względu na możliwość wystąpienia nadciśnienia. NIE WOLNO sprawdzać wycieków ciśnienia
przy pomocy dłoni. Olej lub paliwo pod wysokim ciśnieniem mogą spowodować obrażenia ciała.

ü

Wydostający się pod ciśnieniem płyn ma wystarczającą siłę, aby przebić skórę, powodując poważne obrażenia
ciała.

ü

Płyn wydostający się z otworów może być niewidoczny. Użyj kawałka kartonu lub drewna do poszukiwania
podejrzanych wycieków: nie używaj rąk i innych części ciała. Podczas sprawdzania wycieków używaj okularów
ochronnych lub innych środków ochrony oczu.

ü

W przypadku obrażeń spowodowanych wyciekającym płynem należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Płyn ten może wywołać gangrenę lub silną reakcję alergiczną.

ü

Środek zapobiegający zamarzaniu zawiera truciznę. Zakładaj gumowe rękawice, aby uniknąć obrażeń ciała. W
przypadku kontaktu ze skórą, natychmiast ją zmyj.

ü

Nie mieszaj różnych typów płynów niezamarzających. Używaj tylko zatwierdzonych płynów zapobiegających
zamarzaniu.

ü

Pamiętaj o ochronie środowiska. Przed spuszczeniem płynów ustal właściwy sposób ich utylizacji. W czasie
utylizacji oleju, paliwa, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, filtrów i akumulatorów należy przestrzegać
odpowiednich przepisów ochrony środowiska.

ü

NIE WOLNO wylewać zużytych płynów na ziemię, do kanalizacji ani do źródeł wody. Płyny odpadowe utylizuj
zgodnie z przepisami ochrony środowiska.
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OSTRZEŻENIA PRZED OPARZENIAMI I WYBUCHEM AKUMULATORA
ü

Aby uniknąć poparzeń, uważaj na gorące elementy, np. tłumik, osłonę tłumika, chłodnicę,
przewody, korpus silnika, płyny chłodzące, olej silnikowy itp. podczas pracy i po wyłączeniu
silnika.

ü

NIE WOLNO zdejmować korka chłodnicy, gdy silnik pracuje lub bezpośrednio po jego
wyłączeniu. W przeciwnym razie z chłodnicy wyleje się gorący płyn. Przed zdjęciem korka
odczekaj, aż chłodnica całkowicie ostygnie. Załóż okulary ochronne.

ü

Przed rozpoczęciem pracy należy zamknąć zawór spustowy płynu chłodzącego, zabezpieczyć
korek ciśnieniowy i zamocować opaskę na rurze. W przypadku zdemontowania lub poluzowania
tych części może dojść do poważnych obrażeń ciała.

ü

Akumulator stanowi zagrożenie wybuchowe. Podczas ładowania akumulatora wodór i tlen są
niezwykle wybuchowe.

ü

Należy trzymać iskry i otwarty ogień z dala od akumulatora, zwłaszcza podczas ładowania.

ü

NIE WOLNO zapalać zapałek w pobliżu akumulatora.

ü

NIE WOLNO sprawdzać stanu naładowania akumulatora przez przykładanie metalowych
przedmiotów do biegunów. Należy używać woltomierza.

ü

NIE WOLNO ładować zamarzniętego akumulatora. Istnieje ryzyko wybuchu. Przed ładowaniem
rozgrzej zimny akumulator do temperatury co najmniej 16°C.

PRZEPROWADZANIE KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA I KONSERWACJI
ü Przed rozpoczęciem prac serwisowych należy odłączyć akumulator od silnika. Na Umieść naklejkę
"NIE UŻYWAĆ!" na wyłączniku kluczykowym, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia.
ü Aby uniknąć iskrzenia w wyniku przypadkowego zwarcia, zawsze najpierw odłącz przewód masy
akumulatora (-), a potem podłączyć przewód masy jako ostatni.
ü Podczas wykonywania codziennych i okresowych czynności konserwacyjnych, serwisowych i
czyszczenia wyłącz silnik i wyjmij kluczyk.
ü Kontrolę lub konserwację przeprowadź po całkowitym ostygnięciu silnika, płynu chłodzącego,
tłumika lub osłony tłumika.
ü Zawsze używaj odpowiednich narzędzi i osprzętu. Przed przystąpieniem do prac serwisowych
sprawdź, czy są one w dobrym stanie. Przed przystąpieniem do prac serwisowych upewnij się, że
rozumiesz w jaki sposób ich używać.
ü Podczas ręcznego obracania silnika stosuj WYŁĄCZNIE prawidłowe techniki obracania silnika. NIE
WOLNO próbować obracać silnika ciągnąc za wentylator chłodzący i pasek klinowy lub naciskając
na nie. Takie postępowanie może spowodować poważne obrażenia ciała lub przedwczesne
uszkodzenie wentylatora chłodzącego i paska.
ü Przewody paliwowe i smarowe wraz z opaskami zaciskowymi należy wymieniać co 2 lata lub
wcześniej, niezależnie od tego, czy są uszkodzone, czy nie. Są one wykonane z gumy, która ulega
stopniowemu starzeniu.
ü Jeśli czynności serwisowe wykonywane są wspólnie przez dwie lub więcej osób, należy zadbać o
bezpieczne wykonywanie wszystkich prac.
ü Pamiętaj, aby zawsze mieć pod ręką apteczkę pierwszej pomocy i gaśnicę.
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SILNIK DIESELA KUBOTA D1105 – GŁÓWNE PODZESPOŁY

1ABABAAAP149A

(1) Kolektor wlotowy

(11) Kolektor wylotowy

(2)

- Nie używane-

(12) Alternator

(3)

- Nie używane-

(13) Rozrusznik
(14) Wskaźnik poziomu oleju

(4) Pompa wtryskowa
(5) Pompa doprowadzająca paliwo

(15) Wyłącznik ciśnienia oleju

(6) Wentylator chłodzący

(16) Koło zamachowe

(7) Koło pasowe napędu wentylatora

(17) Korek spustowy oleju
(18) Miska olejowa

(8) Wkład filtru oleju

(19) Hak silnika

(9) Kurek spustowy wody
(10) Korek filtra oleju
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Odpowietrzanie układu paliwowego
Po opróżnieniu zbiornika paliwa lub po wyczyszczeniu separatora wody należy odpowietrzyć układ
paliwowy. Odpowietrzanie układu paliwowego jest wymagane również w następujących przypadkach:
- po zdemontowaniu i ponownym zamontowaniu filtra paliwa i przewodów paliwowych; lub
- przed uruchomieniem silnika po długim okresie postoju.
Ciśnienie w układzie paliwowym zapewnia elektryczna pompę paliwową. Jeśli elektryczna pompa
paliwowa nie działa, należy ręcznie uruchomić pompę przy pomocy dźwigni, aby odpowietrzyć układ
paliwowy.
1. Poluzuj korek odpowietrzający filtra paliwa
przekręcając go o kilka obrotów.
2. Zakręć korek, gdy przestaną pojawiać się
pęcherzyki powietrza.
3. Otwórz korek odpowietrzający na górze
pompy wtryskowej paliwa.
4. Dokręć korek, gdy przestaną pojawiać się
pęcherzyki powietrza.

(1) Korek odpowietrznika (2) Pompa wtryskowa
(3) Filtr paliwa

WAŻNE:
Dokręć korek odpowietrzający pompy wtryskowej paliwa, chyba że silnik jest akurat w cyklu
odpowietrzania, w przeciwnym razie może to spowodować nagłe zatrzymanie silnika.

Wymiana wkładu filtra paliwa

1.
2.
3.

Wkład filtra paliwa należy wymieniać na nowy co 400 godzin pracy.
Nałożyć cienką warstwę oleju napędowego na uszczelkę i dokręcić wkład wyłącznie ręcznie.
Na koniec należy odpowietrzyć.

Czyszczenie zbiornika filtra paliwa

Co 100 godzin pracy należy wyczyścić filtr paliwa w czystym miejscu, aby zapobiec zapyleniu.
1. Zamknij dźwignię filtra paliwa.
2. Zdejmij górną pokrywę, a wnętrze przepłucz olejem napędowym.
3. Wyjmij element i przepłucz go olejem napędowym.
4. Po wyczyszczeniu ponownie zamontuj filtr paliwa, nie dopuszczając do zakurzenia i
zabrudzenia.
5. Odpowietrz pompę wtryskową.
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Olej silnikowy
Zalecana częstotliwość wymiany oleju to co 100 godzin pracy. Po pierwszych 50 godzinach pracy
należy wymienić olej. Eksploatacja przy intensywnym użytkowaniu wymaga częstszej obsługi. Ciężkie
użytkowanie obejmuje ciągłą pracę w warunkach dużego zapylenia lub wilgoci oraz jazdę w niskich
temperaturach. Ciężkie użytkowanie w niskich temperaturach oznacza jazdę w temperaturach poniżej 12°C lub w temperaturach od -12°C do 0°C, gdy większość przejazdów odbywa się z prędkością
mniejszą niż 8 km/h.
Należy pamiętać o wymianie filtra oleju przy każdej wymianie oleju.

OSTRZEŻENIE
ü Przed sprawdzeniem i wymianą oleju silnikowego oraz filtra oleju wyłącz silnik.
ü Olej po jeździe może być gorący i może spowodować poważne oparzenia. Przed kontrolą, konserwacją i
wymianą oleju zawsze wyłącz silnik i pozwól mu wystarczająco ostygnąć.
ü Kontakt z olejem silnikowym może spowodować uszkodzenie skóry. Podczas pracy z olejem silnikowym
należy zakładać rękawice. Jeśli dojdzie do kontaktu z olejem silnikowym, natychmiast go zmyj.

Kontrola poziomu oleju i dolewanie oleju silnikowego
1. Ustawić quada na równej powierzchni, zaciągnąć
hamulec ręczny i ustawić bieg neutralny.
2. Uruchom silnik i pozwól mu się rozgrzać.
3. Wyłączyć silnik, odczekać ok. 5 min, wyjąć bagnet,
przetrzeć go czystą szmatką i ponownie zamontować.
4. Ponownie wyjąć bagnet i sprawdzić poziom oleju.
5. Jeśli poziom oleju jest zbyt niski, należy odkręcić
korek wlewu oleju i dolać nowego oleju do
zalecanego poziomu.
6. Po dolaniu oleju należy odczekać ponad 5 minut
i ponownie sprawdzić poziom oleju. Potrzeba trochę
czasu, aby olej spłynął do miski olejowej.

1ABABAAAP148A

(1) Korek wlewowy oleju
(2) Wskaźnik poziomu oleju – bagnet
- Poziom oleju w silnik w tym zakresie jest
prawidłowy.

Wymiana oleju silnikowego i filtra oleju
Wymień olej silnikowy i filtr oleju w autoryzowanym centrum serwisowym Linhai.
Częstotliwość wymiany oleju silnikowego:
- Po docieraniu: po pierwszych 50 godzinach pracy
- Co 100 godzin lub 1 rok, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Zalecany olej silnikowy:

SAE/API: SAE10W-30 / CF lub 15W-40 / CF

Pojemność oleju silnikowego:

5.1 l (razem z wymianą filtra oleju)

WAŻNE:
ü Użycie oleju innego niż podany może spowodować poważne uszkodzenie silnika.
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ü Nie należy dodawać do oleju żadnych dodatków chemicznych.
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SERWIS FILTRA POWIETRZA
W tym quadzie zastosowano filtr powietrza z wkładem papierowym. Nigdy nie smaruj tego filtra olejem. Filtr
powietrza musi być regularnie czyszczony, aby zapewnić optymalne osiągi silnika i długą żywotność. Jeśli quad
jest używany w normalnych warunkach, należy czyścić filtr powietrza w odstępach czasu podanych w tabeli
konserwacji. Jeśli quad jest użytkowany w zakurzonym, mokrym lub błotnistym terenie, należy częściej czyścić
filtr powietrza. Im więcej uwagi poświęcisz filtrowi powietrza, tym dłużej silnik będzie działał i będzie miał
lepsze osiągi.

UWAGA
Rozdarty element filtra powietrza może spowodować poważne uszkodzenie silnika. Jeśli papierowy
element filtra jest rozdarty, do wnętrza silnika może dostać się brud i kurz. Przed i po czyszczeniu
należy dokładnie sprawdzić, czy papierowy element nie jest rozdarty. Jeśli jest należy go wymienić na
nowy.
1. Zwolnij zacisk i wyjmij wkład filtra.
2. Oczyść element papierowy sprężonym powietrzem od wewnątrz, obracając go.
Ciśnienie sprężonego powietrza musi być niższe niż 200 kPa.
3. W razie potrzeby wymień element filtrujący.
4. Przetrzyj wewnętrzną stronę filtra powietrza czystą szmatką.
5. Raz w tygodniu w normalnych warunkach - lub codziennie w przypadku użytkowania w zakurzonym
miejscu - otwierać zawór odsysający na pokrywie, aby pozbyć się dużych cząstek kurzu i brudu.
6. Ponownie zamontuj element filtrujący w skrzynce powietrznej i zamknij klamrę.
element filtrujący

zawór do usuwania wody i brudu

klamra

WAŻNE:
Upewnić się, że pokrywa filtra powietrza jest szczelna. Jeśli jest ona luźna, może dojść do zassania
kurzu i brudu, co spowoduje wcześniejsze zużycie tulei cylindrowej i pierścieni tłokowych, a w
konsekwencji słabą moc.

Zawór do usuwania wody i brudu
Otwierać zawór odsysający raz w tygodniu w normalnych warunkach lub codziennie, jeśli urządzenie
jest używane w zakurzonym miejscu, aby pozbyć się dużych cząstek kurzu i brudu.
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CHŁODZENIE

OSTRZEŻENIE
ü Nie zatrzymywać gwałtownie silnika; wyłączyć go po około 5 minutach pracy na biegu jałowym bez
obciążenia.
ü Pracować dopiero po całkowitym ostygnięciu silnika i chłodnicy (ponad 30 minut od zatrzymania).
ü Nie wolno zdejmować korka chłodnicy, gdy płyn chłodzący jest gorący. Gdy płyn chłodniczy jest
chłodny w dotyku, obrócić korek do
ü obrócić korek do pierwszego oporu, aby uwolnić nadmiar ciśnienia. Następnie należy całkowicie zdjąć
korek.
ü W przypadku przegrzania z chłodnicy lub zbiornika wyrównawczego może wytrysnąć para wodna;
może to spowodować poważne oparzenia.

Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego, uzupełnianie płynu chłodzącego
1. Po całkowitym ostygnięciu silnika odkręć korek chłodnicy i sprawdź, czy płyn chłodzący
dociera do króćca doprowadzającego.
2. Jeżeli chłodnica jest wyposażona w zbiornik wyrównawczy, sprawdź poziom płynu chłodzącego
w zbiorniku wyrównawczym, czy znajduje się on pomiędzy znakami "MAX." i "MIN.”.
3. Gdy poziom płynu chłodniczego spada z powodu parowania, należy dolać wody tylko do
pełnego poziomu.

(1) Korek ciśnieniowy chłodnicy

(1) Zbiornik wyrównawczy

(A) "MAX.“
(B) "MIN."

Wymiana płynu chłodzącego
Zleć wymianę płynu chłodzącego w autoryzowanym serwisie firmy Linhai.
Sprawdź węże i zaciski przy chłodnicy

UWAGA
Pamiętaj o okresowym sprawdzaniu węży chłodnicy i zacisków węży. Uszkodzenie przewodu
chłodnicy lub wyciek płynu chłodzącego może doprowadzić do przegrzania lub poważnych poparzeń.
Sprawdzaj, czy węże chłodnicy są prawidłowo zamocowane co 200 godzin pracy lub co 6 miesięcy, w
zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
1. Jeśli zaciski węża są luźne lub woda wycieka, należy mocno dokręcić zacisk węża.
2. Wymienić węże i mocno dokręcić zaciski węży, jeżeli węże chłodnicy są spuchnięte,
stwardniałe lub pęknięte.
Węże i obejmy węży wymieniać co 2 lata lub wcześniej, jeśli sprawdzono i stwierdzono, że węże są
spuchnięte, stwardniałe lub popękane.
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Środki ostrożności przy przegrzaniu
Jeśli zapali się lampka kontrolna temperatury płynu chłodzącego lub jeśli z rury przelewowej chłodnicy
nie przestaje wydobywać się para lub płyn chłodzący, należy pozostawić silnik na biegu jałowym przez
co najmniej 5 minut, aby ostygł. Następnie należy wyłączyć silnik i wykonać następujące czynności
kontrolne i serwisowe:
- Zatrzymaj pojazd, ale NIE WYŁĄCZAJ silnika.
- Ustaw skrzynię biegów w położeniu neutralnym, zablokuj hamulec postojowy i pozwól silnikowi
pracować na biegu jałowym przez co najmniej 5 minut, a następnie wyłączyć silnik.
- Jeśli silnik zatrzyma się w ciągu tych 5 minut, nie należy przebywać w pobliżu silnika przez co
najmniej 10 minut.
- Po całkowitym ostygnięciu silnika należy wykonać poniższe czynności kontrolne.
Czynności kontrolne po ostygnięciu silnika:
1. Sprawdź, czy nie brakuje płynu chłodzącego lub czy nie ma wycieku płynu chłodzącego;
2. Sprawdź, czy nie ma przeszkód wokół wlotu lub wylotu powietrza chłodzącego;
3. Sprawdź, czy między żeberkami chłodnicy a rurką nie ma brudu lub kurzu;
Uwaga: Jeśli między żeberkami a rurką znajduje się kurz, należy go zmyć bieżącą wodą. Nie należy
czyścić grzejnika za pomocą twardych narzędzi, takich jak szpachelki lub śrubokręty. Mogą one
uszkodzić określone żeberka lub rurkę. Może to spowodować wycieki płynu chłodzącego lub
zmniejszyć wydajność chłodzenia.
4. Sprawdź, czy pasek wentylatora nie jest poluzowany; oraz
5. Sprawdź, czy przewód wodny chłodnicy nie jest zatkany.
Płyn przeciw zamarzaniu
Przed każdym uruchomieniem sprawdzić poziom płynu chłodzącego.

OSTRZEŻENIE
Aby uniknąć obrażeń ciała:
- Podczas używania płynu przeciw zamarzaniu, należy założyć jakąś ochronę, np. gumowe rękawice (płyn
przeciw zamarzaniu zawiera truciznę).
- W przypadku wypicia płynu przeciw zamarzaniu należy natychmiast zwymiotować i skontaktować się z
lekarzem.
- Jeśli środek przeciw zamarzaniu wejdzie w kontakt ze skórą lub ubraniem, należy go natychmiast zmyć.
- Nie mieszaj różnych rodzajów płynów przeciw zamarzaniu. Mieszanina może wywołać reakcję chemiczną
powodującą powstanie szkodliwych substancji.
- Środek przeciw zamarzaniu jest bardzo łatwopalny i w pewnych warunkach wybuchowy. Trzymaj płyn
przeciw zamarzaniu z dala od ognia i dzieci.
- Podczas spuszczania płynów z silnika należy umieścić jakiś pojemnik pod korpusem silnika.
- Nie wylewać odpadowego płynu przeciw zamarzaniu na ziemię, do kanalizacji ani do źródeł wody.
- Podczas utylizacji płynu przeciw zamarzaniu należy przestrzegać odpowiednich przepisów ochrony
środowiska.

Proporcje mieszania płynu przeciw zamarzaniu i wody zależą od temperatury otoczenia i zaleceń
producenta. Zmieszaj mieszaninę płynu przeciw zamarzaniu z wodą destylowaną w proporcji 50/50 lub
w proporcji, która odpowiada najzimniejszym przewidywanym warunkom pogodowym w twoim
regionie.
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OSTRZEŻENIE
Aby uniknąć obrażeń ciała:
- Nigdy nie otwierać korka chłodnicy ani nie sprawdzać poziomu płynu chłodzącego, gdy silnik
jest gorący. Płyn chłodzący znajduje się pod ciśnieniem, może wytrysnąć z chłodnicy i
spowodować poważne oparzenia.
- Przed otwarciem korka chłodnicy należy odczekać, aż silnik ostygnie.
- Po ostygnięciu silnika należy obrócić korek do pierwszego oporu, aby uwolnić nadmiar płynu.
Następnie całkowicie zdjąć korek.

Regulacja naprężenia paska wentylatora

UWAGA
Jeśli pasek jest poluzowany lub uszkodzony, a wentylator jest uszkodzony, może to spowodować przegrzanie
lub niewystarczające ładowanie. Skorygować lub wymienić pasek.

UWAGA
Aby uniknąć obrażeń ciała:
- Przed sprawdzeniem napięcia paska należy koniecznie zatrzymać silnik i wyjąć kluczyk.
- Należy pamiętać o ponownym zamontowaniu odłączonej osłony bezpieczeństwa po zakończeniu konserwacji
lub kontroli.
1. Zatrzymaj silnik i wyjmij kluczyk.
2. Zastosuj umiarkowany nacisk kciukiem na pasek pomiędzy kołami pasowymi.
3. Jeśli napięcie jest nieprawidłowe, poluzuj śruby mocujące alternator i używając dźwigni umieszczonej
między alternatorem a blokiem silnika, wyciągnij alternator, aż ugięcie paska znajdzie się w dopuszczalnych
granicach.
4. Wymień pasek wentylatora, jeśli jest uszkodzony.
Prawidłowe napięcie paska wentylatora:
Ugięcie 7 - 9 mm przy wciśniętym pasku pośrodku jego rozpiętości.

① Pasek napędowy wentylatora
② Śruba i nakrętka
Ugięcie 7-9 mm (przy nacisku kciukiem
wynoszącym 10 kgf / 100N)

KOŁA I OPONY
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OGUMIENIE

OSTRZEŻENIE
Użytkowanie quada ze zużytymi oponami, niewłaściwie napompowanymi oponami, niestandardowymi oponami
lub niewłaściwie zamontowanymi oponami będzie miało wpływ na prowadzenie pojazdu, co może spowodować
wypadek skutkujący poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. Aby zapobiec tego typu sytuacjom, należy
stosować się do poniższych zasad bezpieczeństwa.

Ważne środki ostrożności
Utrzymuj prawidłowe ciśnienie w oponach zgodnie z poniższą tabelą. Niewłaściwe ciśnienie w oponach
może wpłynąć na zwrotność quada. Nie należy używać niewłaściwych opon. Użycie opon o
niestandardowym rozmiarze lub typie może wpłynąć na sterowność quada. Upewnij się, że koła są
prawidłowo zainstalowane. Jeśli koła są nieprawidłowo zamontowane, może to mieć wpływ na
prowadzenie pojazdu i zużycie opon.

Ciśnienie powietrza w ogumieniu
PRZÓD
TYŁ
100 kPa
100 kPa

Kontrola opon
Wymieniając oponę, zawsze używaj oryginalnego rozmiaru i typu opony.
Głębokość bieżnika opony
Należy zawsze wymieniać opony, gdy głębokość bieżnika jest mniejsza lub równa 3 mm. Dane
techniczne opon można znaleźć w instrukcji obsługi.

Minimalna głębokość bieżnika opon 4 mm (5/32 cala)
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KOŁA
Demontaż koła
1. Wyłącz silnik, włącz bieg i zablokuj hamulec postojowy.
2. Poluzować lekko nakrętki na kole, które ma być zdjęte.
3. Podnieść bok pojazdu, umieszczając pod ramą odpowiedni stojak.
4. Odkręcić nakrętki koła i zdjąć koło.
Montaż koła
1. Przy skrzyni biegów na biegu i zablokowanym hamulcu postojowym zamontować koło, założyć
nakrętki mocujące i dokręcić je palcami.
2. Opuść pojazd na ziemię.
3. Dokręcić nakrętki w sposób krzyżowy zgodnie ze specyfikacją momentu obrotowego

Specyfikacje momentu obrotowego nakrętek kół
Rozmiar śruby
Moment dokręcania
Przód M12x1.25
95 Nm
Tył
M12x1.25
95 Nm
Wszystkie nakrętki z zamontowaną zawleczką muszą być serwisowane przez autoryzowanego dealera.
Dokręcanie piasty przedniego i tylnego koła
Dokręcenie łożyska przedniego i tylnego koła oraz utrzymanie nakrętki wrzeciona to czynności o
krytycznym znaczeniu. Prace serwisowe muszą być wykonywane przez autoryzowanego dealera..

Nakrętki stożkowe: montować stożkową stroną do koła.

OSŁONA ELASTYCZNA
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● Osłony tylnego wału napędowego,
● Osłony osi przedniej (przeguby homokinetyczne),
Sprawdź, czy osłony nie są dziurawe lub zniszczone. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
uszkodzeń należy zlecić ich wymianę autoryzowanemu dealerowi.

1.

Przód – osłony elastyczne przegubu osi (x 2 z każdej strony)

Kontrola układu kierowniczego
Zespół układu kierowniczego quada powinien być okresowo sprawdzany pod kątem poluzowanych
nakrętek i śrub, zużytych końcówek drążków kierowniczych, zużytych osłon i uszkodzeń. Sprawdzenie
przebiegu wszystkich linek, węży i przewodów, aby upewnić się, że mechanizm kierowniczy nie jest
ograniczony lub nie jest zbyt wąski. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, przed jazdą
samochodem należy zlecić ich naprawę dealerowi.
Zespół układu kierowniczego powinien być również okresowo sprawdzany pod kątem swobodnego
działania, układ kierowniczy powinien poruszać się swobodnie w całym zakresie ruchu bez ograniczeń.
Zaparkuj pojazd na równym podłożu. Obróć kierownicę w prawo i w lewo. Sprawdź, czy nie ma
nadmiernego luzu, nienormalnych dźwięków lub poczucia nienaturalnego oporu. W razie potrzeby
należy zlecić naprawę autoryzowanemu dealerowi, aby zapewnić prawidłowe działanie.

Nasmaruj części obrotowe

Zalecany środek smarny:
Smar na bazie mydła litowego.

KĄT POCHYLENIA I KĄT WYPRZEDZENIA
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Kąt pochylenia i kąt wyprzedzenia kół nie są regulowane.
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KONTROLA ZBIEŻNOŚCI KÓŁ

OSTRZEŻENIE
Nie próbuj regulować drążka kierowniczego poprzecznego w celu wyrównania zbieżności kół. Nieprawidłowa
regulacja może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Należy skontaktować się z dealerem. Posiada on
odpowiednie przeszkolenie i narzędzia do wykonania tej regulacji.

Zalecane ustawienie zbieżności kół: rozbieżność kół 3-6
mm.
£ Ustawić kierownicę w prostej pozycji i przytrzymać w
tym położeniu.
£ Zmierz odcinki A i B. Odcinek A minus B powinien
dać wynik 1,5 - 3 mm.
£ Jeżeli ustawienie zbieżności wymaga korekty, należy
skontaktować się z dealerem w celu wykonania usługi.

Przód

OSTRZEŻENIE
Jeśli drążek kierowniczy poprzeczny jest ustawiony lub wyregulowany nieprawidłowo, nie będzie się obracał,
może pęknąć i oddzielić się. Może to spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć..

Legenda: Hold Rod End – Trzymaj koniec drążka. Correctly – Prawidłowo dokręcona przeciwnakrętka. Incorrectly –
Nieprawidłowo dokręcona przeciwnakrętka
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HAMULCE
Hamulec przedni

OSTRZEŻENIE
Po otwarciu butelki płynu hamulcowego należy zużyć tyle, ile potrzeba, a resztę wyrzucić. Nie należy
przechowywać ani używać niepełnej butelki płynu hamulcowego. Płyn hamulcowy jest higroskopijny, co
oznacza, że szybko wchłania wilgoć z powietrza. Powoduje to obniżenie temperatury wrzenia płynu
hamulcowego, co może prowadzić do przedwczesnego zaniku działania hamulców i poważnych obrażeń.

Hamulce przednie to hydrauliczne hamulce tarczowe, które są uruchamiane przez naciśnięcie pedału
hamulca. Hamulce te są samoregulujące i nie wymagają regulacji.
Aby utrzymać układ hamulcowy w dobrym stanie, zaleca się przeprowadzanie poniższych kontroli.
Częstotliwość ich sprawdzania zależy od intensywności jazdy.
Poziom płynu w zbiorniczkach pompy hamulcowej należy utrzymywać zgodnie z opisem w
rozdziale "7. Funkcje sterowania i części". Normalnym działaniem membrany jest wysuwanie się do
zbiornika, gdy dźwignia płynu opada. Jeśli dźwignia płynu jest niska, a membrana nie jest wysunięta,
oznacza to, że jest nieszczelność i należy wymienić membranę. Zawsze napełniaj zbiornik zgodnie ze
wskazaniami, gdy pokrywa jest poluzowana lub zdjęta, aby zapewnić prawidłowe działanie membrany.
Stosuj płyn hamulcowy DOT 4.
£ Sprawdź układ hamulcowy pod
kątem wycieków płynu.
£ Sprawdź, czy hamulec nie ma
nadmiernego skoku lub poczucia
zbytniej miękkości (tak jak gąbka).
£ Sprawdź klocki cierne pod kątem
zużycia, uszkodzeń i ewentualnego
poluzowania.
£ Sprawdź bezpieczeństwo i stan
powierzchni tarczy hamulcowych.
£ Klocki powinny być wymienione,
gdy materiał cierny jest zużyty do 1
mm (A).

Hamulec tylny
£ Tylny hamulec jest hydraulicznym hamulcem tarczowym, uruchamianym tym samym pedałem,
który uruchamia przedni układ hamulcowy, jest samoregulujący i nie wymaga żadnej obsługi
poza okresowymi kontrolami zużycia klocków hamulcowych.
£ Klocki należy wymieniać, gdy materiał cierny jest zużyty do 1 mm.
£ Sprawdź tarczę hamulcową i powierzchnię ścieralną klocków pod kątem nadmiernego zużycia.
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Sprawdź poziom płynu hamulcowego
Niewystarczająca ilość płynu hamulcowego może spowodować przedostanie się
powietrza do układu hamulcowego, co może doprowadzić do nieskutecznego
działania hamulców. Przed jazdą sprawdź, czy poziom płynu hamulcowego
znajduje się powyżej znaku poziomu minimalnego i w razie potrzeby uzupełnić
go. Niski poziom płynu hamulcowego może wskazywać na zużyte klocki
hamulcowe i/lub nieszczelność układu hamulcowego. Jeśli poziom płynu
hamulcowego jest niski, sprawdź, czy klocki hamulcowe nie są zużyte, a układ
hamulcowy nie jest nieszczelny. Zbiornik płynu hamulcowego znajduje się pod
maską silnika..

£ Podczas sprawdzania poziomu płynu upewnij się, że górna część zbiornika płynu
hamulcowego jest wypoziomowana.
£ Stosować wyłącznie płyn hamulcowy zalecanej jakości. W przeciwnym razie gumowe
uszczelki mogą się zniszczyć, powodując wycieki i słabą skuteczność hamowania.

Zalecany płyn hamulcowy: DOT 4
£ Uzupełniaj płynem hamulcowym tego samego typu. Zmieszanie płynów może
spowodować szkodliwą reakcję chemiczną i doprowadzić do pogorszenia
skuteczności hamowania.
£ Uważaj, aby podczas uzupełniania płynu do zbiornika płynu hamulcowego nie
dostała się woda. Woda znacznie obniża temperaturę wrzenia płynu i może
powodować blokadę par.
£ Płyn hamulcowy może pogorszyć stan powierzchni lakierowanych lub elementów
plastikowych. Zawsze natychmiast usuwaj rozlany płyn.
£ Jeśli poziom płynu hamulcowego spadnie, należy zlecić kontrolę układu
hamulcowego autoryzowanemu dealerów.

Smarowanie pedału hamulca / pedału gazu
Smarowanie części obrotowych.

Zalecany środek smarny:
Smar na bazie mydła litowego (smar uniwersalny)
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Sprawdzanie HAMULCA POSTOJOWEGO
Mimo że hamulec postojowy został wyregulowany fabrycznie, należy go sprawdzić
pod kątem prawidłowego działania. Aby hamulec mechaniczny był w pełni sprawny, musi być
konserwowany.
1. Przy wyłączonym silniku, uruchom dźwignię hamulca postojowego i spróbuj poruszyć quada.
2. Jeśli tylne koła są zablokowane, jest on prawidłowo wyregulowany.
3. Jeśli koła nie są zablokowane, należy je wyregulować.
4. Maksymalny swobodny luz jest równy jednemu kliknięciu dźwigni hamulca postojowego.
W razie potrzeby należy wyregulować luz w następujący sposób.
Regulacja
Aby wyregulować mechaniczny hamulec postojowy, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:
Uwaga: Regulacja na zacisku jest związana ze zużyciem klocków hamulcowych
1. Przy wyłączonym silniku poluzuj regulator na dźwigni.
2. Poluzuj nakrętkę kontrującą regulatora na zacisku.
3. Przekręć ręcznie regulator (śrubę) w prawo, aż klocek dotknie tarczy hamulcowej, przekręć śrubę
regulatora w lewo o 1/4 - 1 obrót, aby uzyskać 10 - 20 mm luzu na końcu dźwigni hamulca
postojowego.
4. Dokręć nakrętki kontrujące do regulatorów.
5. Upewnij się czy tylne koła obracają się swobodnie, przy całkowitym zwolnieniu hamulca.
6. Przekręć regulator (ten na dźwigni) i zastosuj dźwignię. Podczas regulacji, ważne jest, aby stosować
dźwignię tam i z powrotem w celu zapewnienia prawidłowego luzu i działania.
7. Upewnij się, że tylne koła obracają się swobodnie przy całkowitym zwolnieniu hamulca
postojowego, który powinien działać prawidłowo.

UWAGA
Nie należy nadmiernie dokręcać regulatora. Maksymalny luz jest równy 1 kliknięciu dźwigni
hamulca postojowego.
8. Przejdź do testów. Hamulec musi być zdolny do bezpiecznego utrzymania obciążonego quada na
zboczu o nachyleniu 18%.
Tymczasowa regulacja może być również wykonana na lince hamulca po stronie dźwigni hamulca
postojowego poprzez bezpośrednie przekręcenie regulatora (nakrętki).
Zakres regulacji jest jednak ograniczony.
Zawsze wykonuj Procedury 1 - 8, gdy jest to konieczne.
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Regulacja włącznika świateł hamulca postojowego
Przełącznik kierunkowskazów, który jest aktywowany za pomocą dźwigni parkowania, jest
prawidłowo wyregulowany, gdy lampka kontrolna zapala się tuż przed rozpoczęciem hamowania.
W razie potrzeby należy wyregulować przełącznik kierunkowskazów w następujący sposób:
1. Otwórz pokrywę silnika. (Patrz 7.
FUNKCJONOWANIE STEROWANIA I
CZĘŚCI w niniejszej instrukcji, aby zapoznać
się z procedurami otwierania i zamykania
okapu).
2. Przekręć nakrętkę regulacyjną ① do
wewnątrz lub na zewnątrz, aby prawidłowo
włączyć światło, a następnie zablokuj
nakrętkę kontrującą ②.

Kontrola luzu przepustnicy
1. Zaciągnąć hamulec postojowy.
2. Ustawić bieg w pozycji neutralnej.
3. Uruchomić silnik i dokładnie go rozgrzać.
4. Zmierzyć odległość, na jaką przesuwa się pedał przepustnicy, zanim silnik zacznie
się przesączać. Swobodny luz powinien wynosić 1,5 - 3 mm.

Regulacja luzu przepustnicy
Regulacja luzu linki przepustnicy odbywa się na lince, pod siedzeniem pasażera.
1. Zsuń osłony. Poluzuj nakrętkę regulacyjną.
2. Obróć regulator aż do uzyskania 1,5-3 mm swobodnego luzu na pedale przepustnicy.
UWAGA: Podczas regulacji luzu ważne jest, aby obracać pedał przepustnicy w przód i w tył.
3. Dokręć nakrętkę kontrującą i nasuń osłony na regulator linki.
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Olej przekładniowy

UWAGA
Upewnij się, że do skrzyni biegów nie dostały się żadne obce materiały..

Wskaźnik poziomu oleju w skrzyni biegów znajduje się po lewej
stronie quada.

Poziom smaru w skrzyni biegów powinien być
sprawdzany co miesiąc lub po 20 godzinach pracy, w
zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Olej
przekładniowy powinien być wymieniany co roku.
Ustawiając quada na równej powierzchni, wyjmij
wskaźnik poziomu oleju i sprawdź poziom smaru.
Prawidłowym olejem przekładniowym jest olej SAE
GL-5 85W/90.

Zalecany olej do skrzyni biegów:
Maxima Premium Gear Oil 80W-90, GL-5 (Hypoid)

Procedura wymiany oleju w skrzyni biegów
1. Wykręć cztery śruby na spodzie i delikatnie pociągnij na zewnątrz, aby uzyskać dostęp.
2. Wyjmij wskaźnik do pomiaru poziomu oleju.
3. Wykręć korek spustowy znajdujący się na dole po lewej stronie i spuść olej. Wyłap i wyrzucić
zużyty olej w odpowiedni sposób.
4. Oczyść i ponownie zamontuj korek spustowy i dokręcić go używając momentu obrotowego równego
20 Nm.
5. Dolej odpowiednią ilość oleju SAE GL-5 85W/90, aż olej osiągnie górną kreskę na wskaźniku
poziomu oleju.
6. Sprawdź, czy nie ma wycieków.
7. Ponownie zamontować spód i śruby usunięte na Etapie 1.
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Smarowanie tylnego mechanizmu różnicowego

UWAGA
Upewnij się, że do obudowy tylnego mechanizmu różnicowego nie dostały się żadne ciała obce.

Ustawiając quada na równej powierzchni, usuń korek wlewu i wizualnie sprawdź poziom oleju
przez otwór wlewu. Poziom oleju powinien być równy ze środkiem punktu wiercenia mniej więcej
poniżej górnej krawędzi otworu wlewowego.
UWAGA:
Nie należy dolewać oleju do dolnej części gwintu korka wlewu. Prawidłowym olejem do stosowania
jest olej przekładniowy SAE GL-5 85W/90.
Zalecany olej do tylnego mechanizmu różnicowego:
MAXIMA HYPOID GEAR LUBE PREMIUM 80W/90 GL-5

Procedura wymiany oleju
1.

Wykręć korek spustowy. Wyłap i wyrzuć
zużyty olej w odpowiedni sposób.
2. Wyczyść i ponownie zamontuj korek
spustowy z nową podkładką uszczelniającą
i dokręć mocno 15~20 Nm.
3. Wykręć korek wlewowy i dodaj 550 ml
oleju przekładniowego SAE GL-5 85W/90 i
skontroluj poziom oleju. Poziom oleju
powinien być utrzymywany na równi ze
środkiem punktu wiercenia (w przybliżeniu
poniżej
górnej
krawędzi
otworu
wlewowego).

4. Ponownie zamontuj korek wlewu i dokręć go
momentem 22~30 Nm.
5. Sprawdź, czy nie ma wycieków.
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Smarowanie przedniego mechanizmu różnicowego

UWAGA
Upewnij się, że do obudowy przedniego mechanizmu różnicowego nie dostały się żadne ciała obce.

Po ustawieniu quada na równej powierzchni, odkręć korek wlewu i wizualnie sprawdź poziom oleju przez
otwór wlewu. Olej powinien znajdować się równo ze środkiem punktu wiercenia, mniej więcej poniżej
górnej krawędzi otworu wlewu.
UWAGA: Nie należy dolewać oleju aż do dolnej części gwintu korka wlewu. Prawidłowy olej to SAE
GL-5 85W/90 Gear Oil.
Zalecany olej do przedniego mechanizmu różnicowego:
MAXIMA HYPOID GEAR LUBE PREMIUM 80W/90 GL-5

Procedura wymiany oleju w przednim mechanizmie różnicowym
1.

Wykręć korek spustowy. Wyłap i wyrzuć zużyty olej w odpowiedni sposób.

2. Oczyść i ponownie zamontuj korek spustowy z nową podkładką uszczelniającą i dokręć go przy
użyciu momentu obrotowego równego 15~20 Nm.
3. Wykręć korek wlewowy i dodaj 550 ml oleju przekładniowego SAE GL-5 85W/90 oraz sprawdź
poziom oleju. Poziom oleju powinien być utrzymywany na równi ze środkiem punktu wiercenia (w
przybliżeniu poniżej górnej krawędzi otworu wlewowego).
4. Ponownie zamontuj korek wlewu. Dokręcić mocno używając momentu obrotowego równego
22~30 Nm. Sprawdź, czy nie ma wycieków.
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ŚWIATŁA

OSTRZEŻENIE
Dbaj o czystość swoich reflektorów i świateł tylnych. Słabe oświetlenie podczas jazdy może być przyczyną
wypadku powodującego poważne obrażenia lub śmierć.

UWAGA
Nie wykonuj zabiegów serwisowych, gdy reflektor jest gorący. Może to
spowodować poważne oparzenia.
Nie dotykaj lampy halogenowej gołymi palcami. Olej z Twojej skóry
pozostawia osad, powodując powstawanie gorących punktów, które skracają
żywotność lampy.

Wymiana żarówek reflektorów

OSTRZEŻENIE
Dbaj o czystość swoich reflektorów i świateł tylnych. Słabe oświetlenie podczas jazdy może być przyczyną
wypadku powodującego poważne obrażenia lub śmierć.

UWAGA
Nie serwisować, gdy reflektor jest gorący. Może to spowodować poważne oparzenia. Nie dotykać
lampy halogenowej gołymi palcami. Olej z Twojej skóry pozostawia osad, powodując powstawanie
gorących punktów, które skracają żywotność lampy.

A. Wymiana żarówki reflektora
1. Wyjąć gumową osłonę (2) z oprawki. Wyjąć
klips odblaskowy, aby wyjąć zużytą żarówkę z
gniazda. Przed zamontowaniem nowej żarówki
wyrównać półkole na nowej żarówce z tym w
oprawce. Zamontować zdjęty przed chwilą zacisk
odbiciowy, aby zamocować żarówkę, a następnie
podłączyć przewody.
2. Wyjąć gniazdo światła pozycyjnego z górnej
pokrywy. Wyjąć zużytą żarówkę, przytrzymując
ją i wyciągając. Włożyć nową żarówkę do
gniazda, a następnie wsunąć gniazdo na swoje
miejsce.
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B. Regulacja wiązki światła reflektorów
Światło drogowe można regulować w górę i w dół.
1. Ustawić quada na równej powierzchni z reflektorami
w odległości około 3 m od ściany.
2. Zmierz odległość od podłogi do środka reflektora i
wykonaj znak na ścianie na tej samej wysokości.
3.

Uruchom silnik i ustaw przełącznik reflektorów w
pozycji świateł drogowych.

4.

Obserwować ustawienie reflektorów. Najbardziej
intensywna część wiązki światła reflektora powinna
być skierowana 71 mm poniżej znaku zaznaczonego
na ścianie na Etapie 2.

UWAGA: Masa kierowcy musi być uwzględniona na siedzeniu.
5.

Przekręć 2 śruby regulacyjne ① zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby podnieść wiązkę,
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby ją obniżyć.

Uwaga:
Regulacja świateł mijania jest taka sama jak regulacja świateł drogowych

Światło tylne / Lampa światła hamowania / Wymiana żarówki migacza
Jeśli światło tylne / światło hamowania / lampa migaczy nie działa, może być konieczna wymiana
żarówki.
1. Odkręć osłonę klosza.
2. Przytrzymaj żarówkę, wciskając ją do środka i obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara. Wyjąć żarówkę z gniazda.
3. Aby zamontować żarówkę, wyrównaj wysoki trzpień ustalający na żarówce z trzpieniem w
gnieździe, a niski trzpień ustalający wyrównaj z trzpieniem w gnieździe, wciśnij żarówkę i obróć ją w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
4. Ponownie zamontowuj osłonę klosza.
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CZYSZCZENIE QUADA
Utrzymywanie Twojego quada w czystości przedłuży żywotność części składowych.
Mycie:
Nigdy nie używaj wysokociśnieniowej myjki samochodowej, może ona uszkodzić łożyska kół,
uszczelki skrzyni biegów, panele nadwozia, hamulce i etykiety ostrzegawcze, a woda może dostać się
do silnika lub układu wydechowego.
Najlepszym i najbezpieczniejszym sposobem czyszczenia quada jest użycie węża ogrodowego,
łagodnego mydła i wody. Użyj profesjonalnego środka myjącego, czyszcząc najpierw górną część
nadwozia, a dolne części na końcu. Często płucz wodą i osuszaj irchą, aby zapobiec powstawaniu plam
z wody.
UWAGA: Jeśli etykiety ostrzegawcze są uszkodzone, należy skontaktować się z dealerem w celu ich
wymiany.
WAŻNE:
Twój UTV może być woskowany dowolnym nieściernym woskiem typu samochodowego. Unikaj
używania ostrych środków czyszczących, ponieważ mogą one porysować karoserię.

UWAGA
Niektóre produkty, w tym środki odstraszające owady i chemikalia, mogą uszkodzić powierzchnie z tworzyw
sztucznych. Należy zachować ostrożność podczas stosowania tych produktów na powierzchniach z tworzyw
sztucznych.

PRZECHOWYWANIE
Niektóre produkty, w tym środki odstraszające owady i chemikalia, mogą uszkodzić powierzchnie z
tworzyw sztucznych. Należy zachować ostrożność podczas stosowania tych produktów na
powierzchniach z tworzyw sztucznych.
MIEJSCE PRZECHOWYWANIA
Quada można przechowywać w zakresie temperatur od -20°C do +50°C. Jeśli to możliwe, najlepiej
przechowywać quada w suchym budynku lub pod zadaszeniem. Upewnij się, że miejsce
przechowywania jest dobrze wentylowane. Jeżeli dostępne jest tylko miejsce do przechowywania na
zewnątrz, należy poszukać miejsca z dobrym drenażem.
PRZYGOTOWANIE DO PRZECHOWYWANIA
1. Oczyść quada, aby usunąć wszystkie niepożądane materiały i produkty powodujące korozję.
Wysusz quada, aby usunąć rozpuszczalniki i wilgoć.
2. Nałóż smar na części ruchome.
3. Sprawdź quada pod kątem zużytych lub uszkodzonych części. W razie potrzeby wymień.
4. Napełnij zbiornik paliwa, aby zapobiec gromadzeniu się kondensatu w zbiorniku paliwa.
5. Sprawdź stan płynu chłodzącego. W razie potrzeby wymień.
6. Sprawdź poziom wszystkich płynów. Uzupełnij, jeśli to konieczne.
103

LINHAI UTV 1100D 4x4 EPS
INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA - EUROPA
ODSTAWIANIE QUADA DO MIEJSCA PRZECHOWYWANIA
1. Zaparkuj quada na równym, twardym podłożu. Zaparkuj quada w takim miejscu, aby można go
było łatwo holować (jeśli quad nie uruchomi silnika pod koniec okresu przechowywania). Ustaw i
bezpiecznie podeprzyj quada z oponami 25-50 mm od podłoża.
2. Wyciągnij wszystkie nurniki siłowników i opuść osprzęt na ziemię, jeśli dotyczy.
3. Wyczyść filtr powietrza i wnętrze komory filtracyjnej.
4. Wyjmij kluczyk rozrusznika.
5. Nałóż cienką warstwę smaru na wszystkie odsłonięte tłoczyska, jeśli ma to zastosowanie.
6. Wyjmij akumulator i naładuj go. Przechowuj akumulator w ciepłym i suchym miejscu.
Okresowo ładuj akumulator.
7. Jeśli urządzenie jest przechowywane na zewnątrz, należy przykryć je pokrowcem. Nie należy
używać pokryw z tworzywa sztucznego lub powlekanych. Nie zapewniają one wystarczającej
wentylacji, aby zapobiec kondensacji i mogą sprzyjać korozji i utlenianiu.
8. Jeżeli nie możesz podnieść swojego quada z ziemi na czas przechowywania, często obracaj
kołami, aby zapobiec odkształceniu opon.
PODCZAS PRZECHOWYWANIA
Co tydzień uruchamiaj funkcje quada, aby zapobiec gromadzeniu się rdzy w silniku i obwodach
hydraulicznych oraz aby zminimalizować pogorszenie stanu uszczelek hydraulicznych.
1. Oczyść quada, aby usunąć wszystkie niepożądane materiały i substancje żrące.
2. Włóż i podłącz naładowany akumulator.
3. Uruchom silnik i pozwól mu pracować przez jakiś czas.

PRZYGOTOWANIE DO JAZDY PO DŁUŻSZYM POSTOJU
1. Sprawdź stan płynu chłodzącego. Wymień, jeśli to konieczne.
2. Sprawdź poziom wszystkich płynów. W razie potrzeby uzupełnij.
3. Rozgrzej silnik i wymień olej silnikowy/przekładniowy oraz filtr oleju.
4. Sprawdź filtr powietrza i obudowę filtra powietrza. W razie potrzeby wyczyść lub wymień.
5. Wyczyść quada, aby usunąć niepożądany materiał i substancje żrące.
6. Zamontuj naładowany akumulator.
7. Sprawdź napięcie paska napędowego alternatora.
8. Sprawdź i nasmaruj wszystkie linki.
9. Dokręć wszystkie nakrętki, śruby, wkręty kołpakowe i wkręty upewniając się, że wszystkie istotne
nakrętki, śruby i wkręty są dokręcone zgodnie ze specyfikacją.
10. Sprawdź wartość ciśnienia w oponach i w razie potrzeby dopompuj.

TRANSPORT
Zawsze, gdy quad ma być transportowany, należy podjąć następujące działania:
1. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.
2. Upewnij się, że korek paliwa, korek oleju i siedzenie są prawidłowo zamontowane.
3. Zawsze przywiązuj ramę quada do pojazdu transportującego przy pomocy odpowiednich pasów lub
liny.
4. Zawsze ustawiaj skrzynię biegów na bieg i zablokuj hamulec postojowy.
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Podnoszenie quada

OSTRZEŻENIE
Quada można bezpiecznie podnieść tylko wtedy, gdy w skrzyni ładunkowej nie ma ładunku. Ważne:
ta procedura może być wykonana wyłącznie przez Dealera.
1. Usuń z quada nadmiar lub luźne zanieczyszczenia. (Zanieczyszczenia mogą spowodować
niewyważenie quada podczas podnoszenia).
2. Zaparkuj quada na twardym, równym podłożu i włącz hamulec postojowy. Wyłącz silnik i wyjmij
kluczyk ze stacyjki.
3. Do podnoszenia quada należy używać wyłącznie punktów 1 wózka widłowego.

OSTRZEŻENIE
Nie dopuszczaj osób postronnych do tego obszaru. Ładunek może stoczyć się z wideł i
zranić osoby postronne.
4. Zachowaj ostrożność podczas podnoszenia quada. Upewnij się, że widły do palet są
prawidłowo ustawione i nie spowodują uszkodzenia miski olejowej silnika.

UWAGA
Rozstaw wideł: ładunki mogą spadać z nieprawidłowo rozstawionych wideł. Zawsze
ustawiaj widły prawidłowo dla danego ładunku. Przed podniesieniem upewnij się, że widły
są całkowicie pod ładunkiem.
5. Upewnij się, że quad jest stabilna na widłach.
6. Użyj pasów do zamocowania quada na widłach.
Ważne: Upewnij się, że maszyna podnosząca jest przystosowana do podnoszenia ciężaru
brutto quada.
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NARZĘDZIA
Podstawowy zestaw narzędzi jest dostarczany z quadem. Zestaw narzędzi powinien zawsze znajdować
się w quadzie.
Legenda:
Screw driver – śrubokręt
Wrench = klucz (8, 10 mm)
Wrench = klucz (12, 14 mm)
Clutch removal tool = narzędzie do usuwania sprzęgła
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18.

DANE TECHNICZNE
Wymiary i wydajność
Wymiary* (Dług. x Szer. x Wys.)

3018 x 1543 x 1995 mm

Rozstaw osi

1 930 mm

Promień skrętu

4 300 mm

Prześwit pod pojazdem

215 mm

Pojemność zbiornika paliwa

35 L

Masa bez płynów

804 kg

Max. ładowność skrzyni ładunkowej
limit
Nośność (łącznie kierowca z

500 kg

pasażerem jeźdźcy i masa użyteczna)

600 kg

Masa pojazdu brutto
(Maksymalna technicznie
dopuszczalna masa)

1447 kg

Ciężar własny

30 kg na szosie / 50 kg w terenie

Uciąg

520 kg na szosie / 800 kg w terenie
Dyszel ciągnika, sprzęg nieautomatyczny

Typ dyszla

LH1100U-D

System napędowy
System napędowy

CVT

Opony przednie

269-14

Opony tylne

2611-14

Ciśnienie w oponach (przód)

100 kPa

Ciśnienie w oponach (tył)

100 kPa

Hałas

Zgodnie z Dyrektywą 2009/76/WE Załącznik Ⅱ

Hałas przy
uchu kierowcy

83,1 dB(A)

Zgodnie z Dyrektywą 2009/63/WE

Hałas w ruchu

84 dB(A)

Układ hamowania
Hamulec
Hamulce hydrauliczne na 4 Przód i tył ujednolicony
przedni
Hamulec tylny koła
Typ
Nożny
Hamulec postojowy

Ręczny

Zawieszenie
PRZÓD

Podwójny wahacz poprzeczny

TYŁ

Zawieszenie niezależne (IRS)

Amortyzator przedni i tylny

Sprężyna zwijana / amortyzator olejowy
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19.

SILNIK
URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE
Akumulator

12V 60AH

Światła drogowe

55W

x2

Światła mijania

55W

x2

Światła hamowania / światła tylne

1W/1W

x2

Kierunkowskaz przedni

12V 1W

x2

Kierunkowskaz tylny

12V 1W

x2

Światło postojowe przednie

12V 5W

x2

Światło postojowe tylne

12V 5W

x2

Podświetlenie tablicy rejestracyjnej

Bezpieczniki

BEZPIECZNIK GŁÓWNY

40A

PRZEKAŹNIKA PODGRZEWANIA
WSTĘPNEGO
WYŁĄCZNIKA AWARYJNEGO

20A

MECH. RÓŻN. / 4WD

30 A

12V DC-WYJŚCIE

20 A

WYŁĄCZNIK WYŁĄCZAJĄCY

10A

ŚWIATŁA

10 A

WENTYLATORY

20 A

12V
5W
W
przekaźniku rozrusznika

10A
W skrzynce
bezpiecznikowej

Silnik
Model
Typ silnika

KUBOTA D1105-EF02
4-cylindrowy, pionowy, chłodzony wodą Diesel, 3 cylindry

Średnica cylindra

78 ÷ 78,4 mm

Pojemność skokowa
silnika

1 123 ccm

Maksymalna ładowność (= maksymalna ładowność): maksymalny limit masy podany przez producenta, masa kierowcy, pasażera, ładunku,
akcesoriów i pionowa siła nacisku na hak holowniczy
Siła nacisku na hak holowniczy - pionowa siła wywierana przez załadowaną przyczepę na kulę haka holowniczego
Pojemność holownicza - łączna masa przyczepy i jej ładunku
Uwaga: Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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Oficjalny Dystrybutor

ASP Group PL Sp.zo.o.
ul. Legionów Polskich 9B
41-300 Dąbrowa Górnicza
Tel: +48 790 878 370
biuro@aspgroup.pl
www.aspgroup.pl
www.linhai.pl

Linhai Power Machinery Group Co.,Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i konstrukcji produktu bez wcześniejszego
powiadomienia. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z lokalnym dealerem.

© Copyright 2020 ASP Group s.r.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej instrukcji nie może być powielana, przedrukowywana, przechowywana w systemach przetwarzania
danych lub przekazywana w jakiejkolwiek formie lub za pomocą środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych lub innych, przepisywana,
tłumaczona, modyfikowana, skracana lub rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody ASP Group s.r.o..
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OSTRZEŻENIE
Niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne OBRAŻENIA lub ŚMIERĆ.
Prowadzenie i manewrowanie tym quadem jest inne niż
zwykłym samochodem osobowym lub inny pojazdem.
- Pojemność quada: 1 kierowca i 1 pasażer. Pasażer musi
być w stanie dosięgnąć i trzymać uchwyt ręczny wewnątrz
quada.
- Quad jest przeznaczony wyłącznie dla osób powyżej 16
roku życia, posiadających ważne prawo jazdy. Dorośli
muszą nadzorować nad użytkowaniem przez osoby
niepełnoletnie. Sprawdź przepisy stanowe dotyczące
minimalnych wymagań wiekowych.
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu: 1447 kg (3187
funtów) maksimum, w tym wyposażenie dodatkowe dla
kierowcy i pasażerów, ładunek i ciężar doczepionej
przyczepy.

ZAWSZE
• podczas jazdy quadem zapinaj pasy
bezpieczeństwa.
• trzymaj ręce i nogi wewnątrz quada przez cały
czas - uważaj na gałęzie, zarośla i inne
zagrożenia, które mogą dostać się do pojazdu.
• jedź prosto w górę i w dół wzniesienia - jazda w
poprzek wzniesienia zwiększa ryzyko przewrócenia
się quada.
NIGDY
• nie jedź w wodzie o głębokości przekraczającej 33 cm
(13") lub w szybko płynącej wodzie - jeśli musisz
przejechać przez płytką, wolno płynącą wodę,
starannie wybierz drogę, aby uniknąć ostrych
spadków, dużych kamieni lub śliskich powierzchni,
które mogą spowodować przewrócenie się pojazdu.

ZAWSZE NOŚ
CERTIFIKOWANE
KASKI

NIGDY
NIE
JEŹDZIJ
QUADEM PO
ZAŻYCIU
NARKOTYKÓW
LUB WYPICIU
ALKOHOLU

- Pasażerowie i ładunek mogą mieć wpływ na prowadzenie • nie wykonuj ostrych, szybkich skrętów – quad może się
quada.
przewrócić lub możesz stracić kontrolę nad quadem.
ODSZUKAJ I PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI, PRZESTRZEGAJ WSZYSTKICH INSTRUKCJI I OSTRZEŻEŃ
T02786
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OSTRZEŻENIE
Upewnij się, że przednia blokada mechanizmu
różnicowego jest w pozycji "Wył." podczas jazdy, w
przeciwnym razie spowoduje to trudności w skręcaniu i
utratę kontroli nad pojazdem, a nawet jego uszkodzenie!

T02516

OSTRZEŻENIE
Jeśli quad zacznie się przewracać, należy trzymać ręce i nogi
wewnątrz pojazdu.
Nachylenia, nierówności terenu i zbyt szybkie lub ostre skręty
zwiększają ryzyko przewrócenia się quada.

T02054

OSTRZEŻENIE
Karoseria nie może chronić osób przebywających
w quadzie we wszystkich możliwych do
przewidzenia wypadkach, w tym przewrócenia się
quada.
T02049

OSTRZEŻENIE

Nie wolno zdejmować korka chłodnicy, gdy silnik i chłodnica są gorące. Gorący płyn i para
wodna mogą zostać wydmuchane pod ciśnieniem, co może spowodować poważne
obrażenia. Gdy silnik ostygnie, otwórz korek chłodnicy w następujący sposób:
Umieść grubą szmatę lub ręcznik nad korkiem chłodnicy. Powoli obróć korek w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, w stronę zatrzasku. W ten sposób możesz
uwolnić ciśnienie szczątkowe. Gdy syczenie ustanie, naciśnij korek obracając go w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdejmij go.
T02015

UWAGA
Silnik/chłodnica tylko płyn chłodzący w
postaci mieszaniny glikolu etylenowego i
wody.
Uwaga: zawsze przestrzegaj zaleceń
producenta płynu chłodzącego odnośnie
sporządzania mieszaniny do ochrony przed
zamarzaniem wymaganej w rejonie
użytkownika quada.
T02022

UWAGA
Nie należy podłączać żadnych urządzeń
pomocniczych wytwarzających ciepło takich
jak zapalniczka samochodowa, ponieważ
może to uszkodzić gniazdo.
702032
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OSTRZEŻENIE
Jeśli quad zacznie się przewracać, należy trzymać ręce i nogi
wewnątrz pojazdu.
Nachylenia, nierówności terenu oraz zbyt szybkie lub ostre skręty
zwiększają ryzyko wywrócenia się quada..
T02055

OSTRZEŻENIE
Sprawdź czy usunąłeś chwasty, liście i papier itp, w
przeciwnym razie mogą spowodować pożar i
uszkodzenia!, ______________________ T02517

OSTRZEŻENIE
NIEWŁAŚCIWE CIŚNIENIE W OPONACH LUB PRZECIĄŻENIE
MOGĄ SPOWODOWAĆ UTRATĘ PANOWANIA NAD
POJAZDEM.
UTRATA PANOWANIA NAD POJAZDEM MOŻE
SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA CIAŁA LUB ŚMIERĆ.
CIŚNIENIE W OPONACH ROBOCZYCH: USTAWIĆ przy zimnych
oponach.
ZAWSZE UTRZYMYWAĆ PRAWIDŁOWE CIŚNIENIE W
OPONACH, PODANE NA BOCZNEJ ŚCIANIE OPON POJAZDU.
NIGDY nie należy ustawiać ciśnienia w oponach poniżej
zalecanego,
Opona może odkleić się od obręczy.
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu:1447kg (3187lbs)
maksymalna, w tym masa operatora, pasażera, akcesoriów,
ładunku i (jeśli dotyczy) siły nacisku na kulę haka holowniczego.

T02787

UWAGA
Nie włączać 4WD/blokady mechanizmu różnicowego, jeśli któreś z kół
się obraca. Może to spowodować poważne uszkodzenie maszyny. Po
włączeniu 4WD/blokady różn, przycisk pozostanie w położeniu, ale
mechanika 4WD/blokady różn. może być nadal odłączona.
Należy zawsze delikatnie wciskać pedał gazu i pozwolić kołom, aby
mechanika 4WD/blokady mechanizmu różnicowego mogła się w końcu
włączyć. Nigdy nie należy używać blokady mechanizmu różnicowego
podczas normalnej jazdy. Można stracić panowanie nad quadem.

T02519
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OSTRZEŻENIE

Zignorowanie poniższych zaleceń może spowodować poważne
OBRAŻENIA lub ŚMIERĆ:
• Maksymalne obciążenie skrzyni ładunkowej: 500kg (1102 lbs).
• Nigdy nie przewoź pasażerów w skrzyni ładunkowej.
• Ładunek może mieć wpływ na prowadzenie i stabilność quada

Przed załadunkiem lub holowaniem należy przeczytać instrukcję obsługi.
• Podczas załadunku ładunku lub holowania przyczepy: Zmniejsz prędkość i
pozostaw więcej miejsca na zatrzymanie. Unikaj wzniesień i nierówności
terenu.
• Upewnić się, że ładunek jest zamocowany - luźny ładunek może
spowodować nieoczekiwaną zmianę prowadzenia.
• Utrzymywać ciężar w skrzyni ładunkowej na środku, jak najniżej i jak najdalej
do przodu. Ciężkie ładunki górne zwiększają ryzyko przewrócenia..

T02788
•

OSTRZEŻENIE
•

Pasażerowie mogą zostać
wyrzuceni z quada. Może
to spowodować poważne
obrażenia ciała lub śmierć.
• Nigdy nie przewoź pasażerów w
skrzyni ładunkowej.
7020GB

OSTRZEŻENIE
• Podczas zamykania skrzyni trzymaj
ręce, ciało, inne osoby z dala od niej.
• Nie należy prowadzić pojazdu z
podniesioną skrzynią ładunkową.

T02051
• .

T02051

