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1. WPROWADZENIE
Gratulujemy zakupu qada firmy Linhai. Jesteśmy dumni, że możemy zaoferować Państwu
ten produkt zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z najwyższymi standardami
charakterystyki eksploatacyjnej i jakości. Jesteśmy pewni, że jego charakterystyka
eksploatacyjna, niezawodność, komfort jazdy i bezpieczeństwo przypadną Państwu do
gustu.
Niniejsza instrukcja ma na celu pomóc właścicielowi i prowadzącemu quad zapoznać się
z obsługą i funkcjami oferowanymi przez ten quad. Instrukcja zawiera również informacje
dotyczące pielęgnacji i konserwacji.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. Informacje zawarte w instrukcji obsługi
i na etykietach ostrzegawczych dołączonych do tego produktu pomogą Państwu zrozumieć
zasady bezpiecznego użytkowania i konserwacji quadu. Proszę zweryfikować, czy rozumieją
i przestrzegają Państwo wszystkie ostrzeżenia i instrukcje zawarte w niniejszej Instrukcji
obsługi i eksploatacji.

Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa
W żadnym przypadku nie wolno wprowadzać żadnych modyfikacji w silniku, układzie
napędowym, systemach mechanicznych lub elektrycznych quadu. Ni wolno instalować części
lub akcesoriów z rynku wtórnego, które mają na celu zwiększenie prędkości lub mocy
pojazdu.
Nieprzestrzeganie powyższych ostrzeżeń podwyższa ryzyko dojścia do wypadków
prowadzących do ŚMIERCI lub POWAŻNYCH OBRAŻEŃ!
Ponadto nieprzestrzeganie powyższych wymagań spowoduje unieważnienie gwarancji na
quad.
ZAUWAŻ

Dodanie i zastosowanie niektórych akcesoriów, w tym (między innymi) kosiarek, ostrzy,
opryskiwaczy, wciągarek i szyb przednich, zmienia właściwości jezdne i charakterystykę
eksploatacyjną quadu.
Praktykuj odpowiedzialna jazdę quadem
Upewnij się, że rozumiesz i przestrzegasz wszystkich lokalnych, stanowych/
prowincjonalnych i federalnych / krajowych przepisów i wymagań dotyczących jazdy
quadem.
Pamiętaj ........... Szanuj swój pojazd, szanuj środowisko i szanuj
własność innych osób. Podczas jazdy ponosi się odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje
i innych osób znajdujących się w otoczeniu!
OBSŁUGA QUADA MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNA
Quady obsługuje się inaczej niż inne pojazdy, takie jak motocykle i samochody. Jeśli nie
zastosuje się odpowiednich środków ostrożności, może szybko dojść do zderzenia lub
dachowania, nawet podczas wykonywania rutynowych manewrów, takich jak skręcanie i
jazda po wzgórzach lub po przeszkodach,
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Jeśli nie przestrzega się poniższych instrukcji może dojść do POWAZNEGO OBRAŻENIA lub ŚMIERCI

•

Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i wszystkie etykiety ostrzegawcze oraz postępuj zgodnie
z opisanymi procedurami obsługi.
• Nigdy nie należy prowadzić quadu bez odpowiedniej instrukcji. Należy wziąć udział w szkoleniu.
Początkujący powinni ukończyć szkolenie pod okiem certyfikowanego instruktora. Należy skontaktować się
z autoryzowanym dealerem quadów, aby poznać terminy najbliższych kursów szkoleniowych.
• Nigdy nie należy zezwalać na prowadzenie tego quadu osobom niepełnoletnim.
• Nigdy należy zezwalać innym osobom na prowadzenie tego quadu, chyba że zapoznały się one z
niniejszą instrukcję i wszystkimi etykietami oraz ukończyły certyfikowany kurs szkoleniowy.
• Nigdy nie należy quadu bez odpowiedniego, dobrze dopasowanego kasku. Należy również mieć na sobie
okulary ochronne (okulary lub osłonę twarzy), rękawiczki, buty, koszulę lub kurtkę z długimi rękawami i
długie spodnie.
• Nigdy nie wolno spożywać alkoholu ani środków odurzających przed lub w trakcie obsługi tego quadu.
• Nigdy nie wolno jeździć z nadmierną prędkością. Zawsze należy jeździć z prędkością odpowiednią dla
danego terenu, widoczności i warunków eksploatacyjnych oraz posiadanego doświadczenia.
• Nigdy nie wolno próbować jeździć na tylnych kółkach, skakać ani wykonywać innych akrobacji.
• Zawsze należy sprawdzać quad przed każdym jego użyciem, aby upewnić się, że jest w stanie
zapewniającym bezpieczeństwo. Zawsze należy postępować zgodnie z procedurami kierowania i
konserwacji oraz harmonogramami opisanymi w niniejszej instrukcji.
• Podczas jazdy zawsze należy trzymać obie ręce na kierownicy i obie stopy na podnóżkach quadu.
• Zawsze należy jeździć powoli i zachowywać szczególną ostrożność podczas eksploatacji w nieznanym
terenie. Zawsze należy zwracać uwagę na zmieniające się warunki terenowe podczas obsługi quadu.
• Nigdy nie wolno jeździć quadem po wyjątkowo nierównym, śliskim lub luźnym terenie.
• Zawsze należy postępować zgodnie z odpowiednimi procedurami podczas wykonywania manewru
skrętu, opisanymi w niniejszej instrukcji. Należy ćwiczyć skręcanie z niską prędkością, zanim podejmie się
próbę skręcania z większą prędkością. Nie wolno skręcać z nadmierną prędkością.
• Zawsze należy dokonywać kontroli technicznej u autoryzowanego dealera, jeśli uczestniczył on w
wypadku.
• Nigdy nie wolno prowadzić quadu na wzniesieniach, które mają zbyt duże nachylenie dla quadu lub w
stosunku do własnych możliwości. Przed wjazdem na bardziej nachylone wzniesienia należy ćwiczyć na
wzniesieniach o mniejszym nachyleniu.
• Zawsze należy przestrzegać odpowiednich procedur pokonywania wzniesień opisanych w niniejszej
instrukcji. Należy dokładnie sprawdzić teren, zanim zacznie się wjeżdżać na jakiekolwiek wzniesienie.
Nigdy nie wolno wjeżdżać na wzniesienia o nadmiernie śliskich lub sypkich nawierzchniach. Należy
przenieść ciężar do przodu. Nigdy nie wolno otwierać gwałtownie przepustnicy ani nie zmieniać gwałtownie
biegów. Nigdy nie wolno wjeżdżać na szczyt wzniesienia ze znaczną prędkością.
• Zawsze należy postępuj zgodnie z odpowiednią procedurą zjeżdżania ze wniesienia i hamowania na
wzniesieniach, opisaną w niniejszej instrukcji. Należy dokładnie sprawdzić teren przed sobą podczas zjazdu

•

Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i wszystkie etykiety ostrzegawcze oraz postępuj zgodnie
z opisanymi procedurami obsługi.
• • Nigdy nie należy prowadzić quada bez odpowiedniej
instrukcji. Należy wziąć udział w szkoleniu.
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ze wzniesienia. Należy przesunąć ciężar ciała do tyłu. Nigdy nie wolno zjeżdżaj ze wzniesienia
z dużą prędkością. Należy unikać zjeżdżania ze wzniesienia pod kątem, który mógłby
spowodować gwałtowne przechylenie pojazdu w jedną stronę. Jeśli to możliwe, należy zjeżdżać
ze wzniesienia prosto w dół.
• Zawsze należy postępować zgodnie z właściwymi procedurami opisanymi w niniejszej
instrukcji. Należy unikać wzniesień o nadmiernie śliskich lub sypkich podłożach. Należy
przenieść ciężar w stronę wzniesienia. Nigdy nie wolno podejmować prób zawracania quadem
na wzniesieniu, dopóki nie opanuje się techniki skręcania opisanej w niniejszej instrukcji na
poziomym podłożu. Jeśli to możliwe, należy unikać przejeżdżania przez strome zbocze.
• Zawsze należy stosować odpowiednie procedury w przypadku zgaśnięcia silnika lub staczania
się do tyłu podczas wspinania się na wzniesienie. Aby uniknąć zatrzymania, podczas wjazdu na
wzniesienie należy utrzymywać stałą prędkość. Jeśli utknie się lub przetoczy się do tyłu, należy
postępować zgodnie ze specjalną procedurą hamowania opisaną w niniejszej instrukcji. Należy
wysiąść z pojazdu od strony wzniesienia lub z dowolnej strony, jeśli jest skierowany prosto w
górę. Obrócić quad i wsiądź do niego ponownie, postępując zgodnie z procedurą opisaną w tej
instrukcji.
• Zawsze należy sprawdzać, czy nie ma przeszkód przed rozpoczęciem eksploatacji na nowym
obszarze. Nigdy nie należy podejmować prób nad dużymi przeszkodami, takimi jak duże skały
lub zwalone drzewa. Podczas pokonywania przeszkód zawsze należy postępować zgodnie z
odpowiednimi procedurami opisanymi w niniejszej instrukcji.
• Zawsze należy uważać na wpadnięcie w poślizg podczas jazdy do śliskim podłożu. Na śliskich
nawierzchniach, takich jak lód, jedź powoli i zachowaj ostrożność, aby zmniejszyć ryzyko
wpadnięcia w poślizg lub utraty spod kontroli nad pojazdem.
• Należy unikać jazdy quadem po głębokiej lub szybko płynącej wodzie. Należy unikać jazdy
po wodzie o głębokości przekraczającej zalecaną maksymalną głębokość. Należy jeździć
wolno, ostrożnie utrzymując równowagę, unikając nagłych ruchów, utrzymując niewielką
prędkość i stały ruch do przodu, nie wykonując nagłych skrętów ani zatrzymań ani
gwałtownych zmian przepustnicy.
• Mokre hamulce mogą wykazywać ograniczoną zdolność hamowania. Należy sprawdzać swoje
hamulce po wyjechaniu z wody. Jeśli to konieczne, należy zahamować lekko kilka razy, aby
tarcie wysuszyło klocki.
• Zawsze należy upewnić się, że nie ma żadnych przeszkód ani ludzi z tyłu, kiedy jedzie się do
tyłu. Jeśli będzie można bezpiecznie cofnąć, idź powoli. Należy unikać skręcania pod ostrymi
kątami do tyłu.
• Zawsze należy używać opon o rozmiarze i typie podanym w niniejszej instrukcji. Zawsze
należy utrzymywać właściwe ciśnienie w oponach, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji.
• Nigdy nie wolno wprowadzać modyfikacji do quadu polegających na niewłaściwej instalacji
lub użyciu akcesoriów.
• Nigdy nie wolno przekraczać podanej ładowności quadu. Obciążenie powinno być
odpowiednio rozmieszczone i bezpiecznie zamocowane. Należy obniżyć prędkość i
postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji, dotyczącymi
przewożenia ładunku lub ciągnięcia przyczepy. Należy pamiętać o dłuższej drodze hamowania.
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2. Informacje dotyczące ostrzeżeń
UWAGA:
TO POJAZD DLA OSÓB DOROSŁYCH, nie zabawka. NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ
I ZROZUMIEĆ OSTRZEŻENIA ORAZ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED
ROZPOCZĘCIEM EKSPLOATACJI.

ZAPOZNAJ SIĘ ZE SWOIM POJAZDEM PRZED
ROZPOCZĘCIEM JAZDY!
Przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję. Obsługa tego quadu wiąże się z ponoszeniem
odpowiedzialności za bezpieczeństwo osobiste, bezpieczeństwo innych osób oraz ochronę
środowiska.
ZAUWAŻ:
Ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji zawarto jedynie dla celów ilustracyjnych. W
Państwa modelu mogą występować różnice.
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2. Informacje dotyczące ostrzeżeń
SYMBOLE BEZPIECZEŃSTWA
UWAGI wskazują na specjalne instrukcje lub procedury, których nieprzestrzeganie może spowodować
obrażenia ciała lub śmierć. Należy zapoznać się uważnie ze wszystkimi OSTRZEŻENIAMI w niniejszej
instrukcji i postępować zgodnie z zawartymi w nich instrukcjami.

Szczególnie ważne informacje wyróżniono w niniejszej instrukcji następującymi oznaczeniami:
To symbol ostrzegawczy. Widząc ten symbol na maszynie lub w niniejszej
instrukcji, należy zwrócić uwagę na możliwość odniesienia obrażeń. Dotyczy
Państwa bezpieczeństwa!

OSTRZEŻENIE
Wskazuje na potencjalne zagrożenie, które może spowodować poważne obrażenia lub śmierć

UWAGA
Wskazuje na potencjalne zagrożenie, które może skutkować drugorzędnymi obrażeniami ciała
lub uszkodzeniem quada

UWAGA
Wskazuje na sytuację, która może spowodować uszkodzenie maszyny.

ZAUWAŻ “ZAUWAŻ” zawraca uwagę na kluczowe informacje lub instrukcje.

Zwroć uwagę:
Podczas jazdy quadem po podłożu, na którym wyschła trawa lub przy parkowania quadu na takiej
nawierzchni, gdy silnik jest gorący, istnieje ryzyko wybuchu pożaru.
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3. OSTRZEŻENIA
DOTYCZĄCE
Etykiety ostrzegawcze
BEZPIECZEŃSTWA

ZAUWAŻ:

W celach bezpieczeństwa na quadzie umieszczono etykiety ostrzegawcze. Zapoznaj się
uważnie z instrukcjami na każdej etykiecie i postępuj zgodnie z nimi. Jeśli jakakolwiek
etykieta stanie się nieczytelna lub odpadnie, skontaktuj się ze sprzedawcą w celu wymiany.
Zwróć uwagę: Podczas jazdy quadem po podłożu, na którym wyschła trawa lub przy

parkowania quadu na takiej nawierzchni, gdy silnik jest gorący, istnieje ryzyko wybuchu
pożaru.
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3. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE
Nie zdejmuj korka chłodnicy, gdy silnik i chłodnica są gorące.
Gorący płyn i para mogą wytrysnąć pod ciśnieniem, co może spowodować poważne
obrażenia.
Gdy silnik ostygnie, otwórz korek chłodnicy w następujący sposób:
Na korek chłodnicy nałożyć grubą szmatkę lub ręcznik. Powoli obróć nasadkę w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w kierunku zapadki. Pozwala to na ucieczkę
pozostałego ciśnienia.
Kiedy syk ustanie, naciśnij nasadkę, obracając w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara i zdejmij ją.
T02630

2.

UWAGA
Podczas przełączania na 2WD z 4WD, przycisk pozostanie w pozycji 2WD,
ale mechanizm 4WD może nadal być włączony.
4WD w końcu wyłączy się podczas jazdy po twardej powierzchni lub
podczas jazdy do tyłu.
Wskaźnik 2WD na prędkościomierzu zaświeci się po wyłączeniu napędu na
4WD.
T02020

3.

UWAGA
Aby uniknąć usterki przekładni, dźwigni zmiany biegów należy
używać tylko podczas postoju pojazdu i gdy silnik pracuje na biegu
jałowym.
T02017

4

UWAGA
UTRZYMYWANIE SPRZĘGŁA I PRZEKŁADNI W DOBRYM
STANIE
Użytkowanie:
Przełożenie terenowe:
• Podstawowa eksploatacja przy prędkościach poniżej 11 km/h
• Ciężkie ciągnięcie
• Jazda po nierównym terenie (bagna, góry, itp.) z niską prędkością
jazdy
Wysokie przełożenie:
• Podstawowa eksploatacja przy prędkościach powyżej 11 km/h
•
• Wysokie prędkości jazdy.
T02016
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OSTRZEŻENIE

Prowadzenie quadu przez osoby w wieku poniżej 16 lat zwiększa
ryzyko odniesienia poważnych obrażeń lub śmierci. Quad NIGDY
nie może być prowadzony przez osoby w wieku poniżej 16 lat.
T02001
-y

6.

UWAGA
• Nie włączaj napędu na 4WD, jeśli tylne koła
szybko się obracają. Spowoduje to poważne
uszkodzenie maszyny.
• Po włączeniu 4WD przycisk pozostanie w
pozycji 4WD, ale mechanizmy 4WD mogą
nadal być wyłączone. Zawsze delikatnie
naciskaj na pedał gazu i pozwól kołom lekko
się poruszać, aby układ mechaniczny 4WD w
końcu się włączyła.
• Kontrolka 4WD na prędkościomierzu
zaświeci się, po włączeniu 4WD.° T02011v
------------------------------------------------------------------ V
7.

OSTRZEŻENIE
Gorące powierzchnie
Nie dotykaj silnika ani układu
wydechowego po uruchomieniu
silnika, dopóki nie ulegną schłodzeniu.
TO2012
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3. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE
Nigdy nie wolno jeździć tym quadem na wzniesieniach o nachyleniu większym niż 15%.
Aby zapobiec przewróceniu się na pagórkowatym terenie, należy używać pedału gazu i
stopniowo hamować.
Prowadzenie quadu podczas jazdy do tyłu, nawet przy niskich prędkościach, może być
niebezpieczne. Kierowanie i panowanie nad quadem może stać się trudne.
Aby zapobiec przewróceniu, należy unikać nagłego hamowania i pokonywania ostrych
zakrętów.
702013
9.

OSTRZEŻENIE
Podjęcie próby zmiany przełożenia przekładni lub włączenia lub wyłączenia napędu
na cztery koła, gdy quad jest w ruchu lub gdy prędkość obrotowa silnika jest wyższa
niż na biegu jałowym, może spowodować utratę kontroli nad pojazdem lub poważne
uszkodzenie skrzyni biegów i układu napędowego.
Nigdy nie wolno podejmować prób zmian przełożenia skrzyni biegów ani włączać lub
wyłączać napędu na cztery koła, gdy quad jest w ruchu lub gdy prędkość obrotowa
silnika jest wyższa niż na biegu jałowym.
.

T02019

10.

OSTRZEŻENIE
• NIGDY nie przewoź pasażera na bagażniku •
ZABRANIA SIĘ HOLOWAĆ za bagażnik lub
zderzak.
• MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE Z TYŁU: 44
funty (20 kg), równomiernie rozłożenie.

11.

OSTRZEŻENIE

Ciągnięcie nadmiernych
ładunków może spowodować
utratę stabilności i kontroli nad
maszyną. Nie należy
przekraczać dopuszczalnego
obciążenia.
Należy sprawdzić, czy pojazd
jest napędzany przy
ustawieniu przełożenia
terenowego podczas jazdy z
prędkością, gdy jest holowana
przyczepa.
T02518
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3. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE
Niewłaściwe ciśnienie w oponach i zbyt duże
przeciążenia mogą spowodować utratę kontroli nad
quadem.
Utrata kontroli może spowodować poważne obrażenia
ciała lub śmierć
‐ zalecane ciśnienie w oponach (na zimno) Przód: 48
kPa (7 psi), tył: 48 kPa (7 psi)
‐ maksymalna dopuszczalna ładowność: 170 kg (375
funtów)
Q

T02722 Q

13.

OSTRZEŻENIE
• NIGDY nie przewoź pasażera
na bagażniku
• ZABRANIA SIĘ HOLOWAĆ za
bagażnik lub zderzak.
• MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE
Z PRZODU: 22 lb. (10 kg),
równomiernie rozłożenie.

UWAGA
Należy stosować wyłącznie mieszaninę
glikolu etylenowego i wody jako płyn
chłodzący silnik/chłodnicę.
ZAUWAŻ: Zawsze postępuj zgodnie z
zaleceniami
producenta
płynu
chłodzącego w zakresie mieszania w
celu zapewnienia wymaganej ochrony
przed zamarzaniem dotyczącymi danej
okolicy.
T02022

—y
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3. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE
Niewłaściwe użytkowanie maszyny może spowodować OBRAŻENIA CIAŁA lub ŚMIERĆ

Zawsze używaj kasku i
odzież ochronną

Nigdy nie przewoź więcej niż
1 psażera PASSENGER

Nigdy nie zażywaj narkotyków ani nie pij
alkoholu

NIGDY Nie przewóź pasażera, który stabilnie nie dosięga nogami do
podnóżków lub nie jest wstanie trzymać się uchwytów.
PASAŻER MUSI ZAWSZE:
• mieć na sobie kask posiadający odpowiednie atesty i odzież ochronną
• bezpiecznie dosięgać nogami do podnóżków siedząc na siedzeniu dla
pasażera
poprosić prowadzącego o zwolnienie lub zatrzymanie, jeśli odczuwa
dyskomfort, a jeśli warunki tego wymagają – wysiąść i pójść na piechotę
NIGDY nie prowadź:

o

•

bez odbycia odpowiedniego szkolenia lub zapoznania się z instrukcją

•

zbyt szybko w stosunku do swoich umiejętności lub warunków

ZAWSZE:
• wykorzystuj odpowiednie techniki jazdy, aby uniknąć dachowania
na wzniesieniach i podczas jazdy w trudnym terenie oraz
podczas pokonywania zakrętów.
ZAPOZNAJ
SIĘ
Z
INSTRUKCJĄ
UŻYTKOWANIA.
PRZESTRZEGAJ WSZYSTKCIH INSTRUKCJI I OSTRZEŻEŃ.
T02028

16.

OSTRZEŻENIE
Nigdy nie wolno uruchamiać przycisku kierowania ręcznego,
gdy przepustnica jest otwarta, ponieważ może to spowodować
utratę kontroli nad pojazdem, powodując poważne obrażenia
ciała lub śmierć.
T02018
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3. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

ZAUWAŻ ■■
Używaj 4WD tylko wtedy, gdy jest to konieczne, spowoduje to
mniejsze zużycie paliwa i dłuższą żywotność maszyny.
T02021

18.
v

-------------------------------------------------------------------------------------------------V

UWAGA

Nigdy nie wolno podłączać żadnych
akcesoriów stanowiących źródło ciepła,
takich jak zapalniczka samochodowa, bo
może spowodować uszkodzenie gniazdka.
---------------------------------------------------T02010

19.

OSTRZEŻENIE

E

Ta osłona musi być założona
podczas pracy silnika. Trzymaj
ręce, stopy, włosy i luźną odzież z
dala
od
silnika,
łańcucha
napędowego i elementów napędu.
T02033
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4. CODZIENNA KONTROLA PRZED JAZDĄ
OSTRZEŻENIE
Zawsze jazdą należy przeprowadzić kontrolę quadu, aby upewnić się, że działa
prawidłowo. Jeśli nie zostanie przeprowadzona właściwa kontrola, może to
spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
Należy skorzystać z poniższej listy kontrolnej, aby sprawdzić, czy maszyna jest zawsze
w dobrym stanie podczas jazdy.
Pozycja/Kontrola

1.

Opona - sprawdź stan i ciśnienie.

2.

Zbiornik paliwa - napełnij zbiornik paliwa do odpowiedniego poziomu.

3.

Wszystkie hamulce - sprawdź działanie, regulację i poziom płynu (w tym

hamulec pomocniczy).
4.

Przepustnica - sprawdź, czy działa i zamyka się.

5.

Reflektor/światło cofania/światło stop - sprawdź działanie wszystkich świateł,

lampek kontrolnych i przełączników.
6.

Wyłącznik silnika - sprawdź, czy działa prawidłowo.

7.

Koła - sprawdź dociągnięcie nakrętek kół i osi; sprawdź, czy nakrętki osi są

zabezpieczone zawleczkami.
8.

Wkład filtra powietrza - sprawdź, czy nie jest zabrudzony; wyczyścić lub

wymienić.
9.

Układ kierowania - sprawdzić, czy działa swobodnie, zauważając nietypowe luzy

w dowolnym miejscu.
10. Luźne części - sprawdź wizualnie quad pod kątem uszkodzeń elementów lub
poluzowanych nakrętek/śrub lub mocowań.
11. Kaski, okulary ochronne i odzież prowadzącego.
12. Płyn chłodzący do silnika - sprawdź, czy w butli do odzysku jest odpowiedni
poziom.
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5. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI
______________________________________
Wsiadanie
do wysiadanie z quadu
Wsiadanie

Do quadu należy wsiadać z lewej lub z prawej strony korzystając z podnóżków.
Wysiadanie

Sprawdź otoczenie i wolno zaparkuj quad.
Zatrzymaj pojazd (Wyłącz zapłon)
Przesuń dźwignię parkowania do pozycji ON, aby zablokować tylne koła. Opuść quad,
korzystając z podnóżków po lewej lub prawej stronie.
.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE

Obsługa quada bez odpowiedniej instrukcji i doświadczenia.
CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ

Ryzyko wypadków znacznie wzrasta, gdy osoba prowadząca pojazd nie wie, jak prawidłowo
obsługiwać quad w różnych sytuacjach, podczas jazdy po różnych rodzajach terenu.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA

Początkujący i niedoświadczeni kierowcy powinni ukończyć certyfikowane szkolenie. Następnie
powinni regularnie praktykować techniki opisane w instrukcji obsługi. Aby uzyskać więcej
informacji na temat kursu szkoleniowego, należy skontaktować się z autoryzowanym dealerem
quadów.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIA
Jeżdżenie quadem bez kasku, okularów ochronnych i odzieży ochronnej.
ochronnych.
CO MOŻE SIĘ STAĆ
Jeżdżenie bez kasku posiadającego odpowiednie atesty zwiększa szanse dojścia do
poważnego urazu głowy oraz śmierci w wyniku wypadku.
Jazda bez ochrony narządu wzroku zwiększa szanse dojścia do wypadku i poważnego
uszkodzenia narządu wzroku wskutek wypadku.
ZABOBIEGANIE ZAGROŻENIU
Zawsze należy jeździć w kasku o odpowiednim rozmiarze.
Ponadto, zawsze należy nosić:
Należy także nosić: ochronę narządu wzroku (okulary ochronne lub osłonę na twarz),
rękawice, wysokie buty, koszulkę z długimi rękawami lub kurtkę i długie spodnie.

16

INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI M565Li

5. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI
OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Jazda quadem po spożyciu alkoholu lub narkotyków.
CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ

Może poważnie wpłynąć na osąd.
Może spowodować wolniejszą reakcję.
Może wpłynąć na równowagę i percepcję.
Może doprowadzić do wypadku.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA

Nigdy nie wolno spożywać alkoholu lub zażywać narkotyków przed lub w trakcie
jazdy quadem.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Jazda quadem ze zbyt dużą prędkością.
CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ

Zwiększa szanse na utratę kontroli nad pojazdem, co może skutkować wypadkiem.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA

Zawsze należy jeździć z prędkością dostosowaną do terenu, widoczności i warunków
użytkowych oraz doświadczenia.

17
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5. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI
OSTRZEŻENIE

POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Jazda na tylnych kołach, skoki i akrobacje.
CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ

Zwiększa się ryzyko dojścia do wypadku, w tym wywrócenia.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA

Nigdy nie wykonuj akrobacji takich jak jazda na tylnych kołach lub skoki.

18
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5. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI
OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Niedokonanie kontroli przed jazdą.
Nieprawidłowe utrzymanie ruchu pojazdu.
CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ

Zwiększa się ryzyko dojścia do wypadku lub uszkodzenia wyposażenia.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA

Przed każdą jazdą należy przeprowadzać kontrolę pojazdu, aby sprawdzić, czy jest w
pełni sprawny.
Zawsze należy przestrzegać procedur i harmonogramów kontroli oraz utrzymania ruchu
opisanych w Instrukcji użytkowania i eksploatacji.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Puszczanie kierownicy (kierowca)/ lub uchwytu (pasażer), zdejmowanie nóg z podnóżka
podczas jazdy.
CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ

Zdjęcie nawet jednej ręki z kierownicy lub nawet jednej nogi z podnóżka może
zmniejszyć zdolność kontrolowania quadu, powodując utratę równowagi lub wywrócenie
się pojazdu. Zdjęcie stopy z podnóżka, sprawia, że stopa lub noga może zetknąć się z
tylnymi kołami, co może spowodować obrażenia ciała lub wypadek. JAK UNIKNĄĆ
ZAGROŻENIA

Zawsze należy trzymać oburącz kierownicę (kierowca) i obie stopy na podnóżkach.
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5. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI
OSTRZEŻENIE

POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Niezachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy po nieznanym terenie.
CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ

Można natrafić na ukryte skały, wyboje lub dziury i nie będzie czasu na reakcję. Może
to spowodować przewrócenie się quadu lub utratę kontroli nad pojazdem.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Należy jeździć powoli i zachowywać szczególną ostrożność podczas jazdy po
nieznanym terenie. Zawsze należy zwracać uwagę na zmieniające się warunki terenowe
podczas jazdy quadem
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5. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI
OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Niezachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy po wyjątkowo nierównym, śliskim lub
nieutwardzonym terenie.
CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ
Może to spowodować utratę przyczepności lub panowania nad pojazdem, co może skutkować
wypadkiem, w tym przewróceniem.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Nie należy jeździć po wyjątkowo nierównym, śliskim lub nieutwardzonym terenie, dopóki nie
nauczą się i nie przećwiczą Państwo umiejętności niezbędnych do kierowania quadem po takim
terenie. Zawsze należy zachowywać szczególną ostrożność na tego rodzaju terenie.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Nieprawidłowy sposób podjeżdżania na wzniesienia.
CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ

Może spowodować utratę kontroli nad pojazdem lub przewrócenie pojazdu.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA

Zawsze należy postępować zgodnie z odpowiednimi procedurami pokonywania
wzniesień, opisanymi w Instrukcji obsługi i eksploatacji.
Zawsze należy dokładnie sprawdzać teren przed rozpoczęciem podjazdu.
Nigdy nie należy wjeżdżać na wzniesienia o nadmiernie śliskich lub nieutwardzonych
nawierzchniach.
Należy przenieść ciężar do przodu.
Nigdy nie należy gwałtownie otwierać przepustnicy. Quad może przewrócić się do
tyłu.
Nigdy nie należy wjeżdżać na szczyt wzniesienia z dużą prędkością. Po drugiej stronie
wzniesienia może znajdować się przeszkoda, ostry spadek lub inny pojazd lub osoba.
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5. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI
OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Nieprawidłowe pokonywanie zakrętu.
CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ

Można stracić kontrole nad quadem, powodując kolizję lub przewrócenie.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Zawsze należy postępować zgodnie z procedurami wykonywania manewru skręcania opisanymi w
niniejszej instrukcji. Należy ćwiczyć skręcanie przy niskiej prędkości, zanim podejmie się próby
skręcania z większą prędkością. Nie wolno skręcać z nadmierną prędkością.

OSTRZEŻENIE

POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Jazda po zbyt stromych wzniesieniach.
CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ

Pojazd może się łatwiej przewrócić na wyjątkowo stromych wzniesieniach niż na równych lub
małych wzniesieniach.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Nigdy nie należy jeździć quadem po zbyt stromych wzniesieniach dla tego pojazdu lub w
stosunku do możliwości prowadzącego. Należy ćwiczyć na mniej nachylonych wzniesieniach
przed próbą jazdy po bardziej stromych.
Nigdy nie wolno prowadzić quad na wzniesieniach bardziej stromych niż o nachyleniu 15%.
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5. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI
POTENCJALNE ZAGROŻENIE

Nieprawidłowe zjeżdżanie z wzniesień.
CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ

Można stracić kontrole nad quadem, powodując jego przewrócenie.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA

Zawsze należy postępować zgodnie z odpowiednimi procedurami zjeżdżania ze wzniesienia
opisanymi w instrukcji obsługi i eksploatacji.
ZAUWAŻ: Hamowanie w trakcie zjeżdżania ze wzniesienia wymagane jest zastosowanie
specjalnej techniki jazdy.
Zawsze należy dokładnie sprawdzać teren, zanim zacznie się zjeżdżać ze wzniesienia.
Należy przemieścić ciężar do tyłu.
Nigdy nie wolno zjeżdżać ze wzniesienia z dużą prędkością.
Należy unikać zjeżdżania ze wzniesienia pod kątem, który mógłby spowodować znaczne
nachylenie pojazdu w jedną stronę. W miarę możliwości należy zjeżdżać ze wzniesienia
prosto w dół.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE

Nieprawidłowe pokonywanie wzniesień lub zawracanie na wzniesieniach.
CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ

Można stracić kontrole nad quadem, powodując jego przewrócenie.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA

Nigdy nie należy podejmować prób zawracania quadem na wzniesieniu, dopóki nie
opanuje się techniki zawracania opisanej w instrukcji obsługi i eksploatacji dotyczącej
jazdy po płaskim terenie. Należy zachować szczególną ostrożność skręcając na
wzniesieniu.
Jeśli to możliwe, należy unikać trawersów/pokonywania stromych wzgórz.
Podczas trawersu:
Zawsze postępuj w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Nie trawersuj zboczy o
zbyt śliskich lub luźnych powierzchniach. Należy pamiętać o przeniesieniu ciężaru
ciała w stronę wzniesienia.

23

INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI M565Li

5. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI

POTENCJALNE ZAGROŻENIE

Zgaśniecie silnika, staczanie się do tyłu lub nieprawidłowe zsiadanie podczas
wspinaczki na wzniesienie.
CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ
Quad może się przewrócić.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Należy utrzymywać stałą prędkość podczas podjazdu na wzniesienie.
Jeśli straci się całą prędkość jazdy do przodu:
Utrzymuj ciężar ciała w stronę wzniesienia.
Zablokuj hamulce.
Zablokuj hamulec postojowy po zatrzymaniu.
Jeśli pojazd zacznie się cofać:
Utrzymuj ciężar ciała w stronę wzniesienia; nigdy nie używaj przepustnicy.
Nigdy nie używaj tylnego hamulca podczas toczenia się do tyłu.
Stopniowo włączaj hamulec z jedną dźwignią
Po całkowitym zatrzymaniu zaciągnij również tylny hamulec, a następnie zablokuj
hamulec postojowy. Zejdź na wzniesienie lub w dowolną stronę, jeśli pojazd jest
skierowany prosto pod górę.
Obróć quad i wsiądź na niego ponownie, postępując zgodnie z procedurą opisaną w
instrukcji obsługi i eksploatacji.
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5. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI
POTENCJALNE ZAGROŻENIE

Nieprawidłowa jazda po przeszkodach.
CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ

Można stracić kontrole nad quadem, powodując kolizję lub przewrócenie.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA

Przed rozpoczęciem jazdy po nowym obszarze sprawdź, czy nie ma na nim przeszkód.
Należy zwrócić szczególną uwagę podczas przejeżdżania przez duże przeszkody, takie
jak duże skały czy zwalone drzewa.
Jeśli nie można ominąć przeszkód, należy zawsze postępować zgodnie z odpowiednimi
procedurami opisanymi w instrukcji obsługi i eksploatacji.
POTENCJALNE ZAGROŻENIE

OSTRZEŻENIE
Ślizganie się i wpadniecie w poślizg.
CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ

Można stracić kontrole nad quadem.
Można również nieoczekiwanie odzyskać przyczepność, co może spowodować
przewrócenie quadu.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Na śliskich powierzchniach, takich jak lód, należy jeździć wolno i zachowywać
ostrożność, aby zmniejszyć ryzyko wpadnięcia w poślizg lub utraty kontroli nad
pojazdem.
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5. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI
POTENCJALNE ZAGROŻENIE

Jazda w głębokiej lub szybko płynącej wodzie.
CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ

Opony mogą się unosić, powodując utratę przyczepności i kontrolę, co może prowadzić
do wypadku.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Nigdy nie należy jeździć quadem po wodzie głębszej niż zalecana maksymalna
głębokość w tej instrukcji.
Należy unikać prowadzenia pojazdu w głębokiej lub szybko płynącej wodzie. Jeśli nie
można uniknąć jazdy po wodzie, należy jechać powoli, ostrożnie utrzymując równowagę,
unikając gwałtownych ruchów, utrzymując powolny i stały ruch do przodu, nie
wykonując nagłych skrętów lub nie zatrzymując się i nie wykonując nagłych zmian
dotyczących przepustnicy.
Pamiętaj, że mokre hamulce mogą mieć ograniczoną zdolność hamowania.
Należy sprawdzać hamulce po wyjechaniu z wody. Jeśli to konieczne, należy zahamować
kilka razy, aby tarcie wysuszyło klocki hamulcowe.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE

Nieprawidłowe działanie na biegu wstecznym.
CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ
Można uderzyć w przeszkodę lub osobę znajdującą się za pojazdem, powodując poważne
obrażenia.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Wrzucając bieg wsteczny, należy sprawdzić czy z tyłu nie ma przeszkód ani osób. Kiedy
będzie można kontynuować, należy jechać wolno.
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5. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI
OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE

Jazda quadem z niewłaściwymi oponami lub z niewłaściwym lub nierównym ciśnieniem
w oponach.
CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ
Użytkowanie niewłaściwych opon w quadzie lub użytkowanie quadu przy
niewłaściwym lub nierównym ciśnieniu w oponach może spowodować utratę kontroli
nad pojazdem i zwiększa ryzyko wypadku.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Zawsze należy używaj rozmiaru i typu opon określonych w niniejszej instrukcji.
Zawsze należy utrzymywać właściwe ciśnienie w oponach określone w niniejszej
instrukcji.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE

Eksploatacja quadu z niewłaściwymi modyfikacjami.
CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ
Niewłaściwa instalacja akcesoriów lub modyfikacja quadu może spowodować zmiany
w eksploatacji, które w niektórych sytuacjach mogą doprowadzić do wypadku.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Nigdy nie wolno modyfikować quadu poprzez niewłaściwą instalację lub użycie
akcesoriów. Wszystkie części i akcesoria dodane quadu powinny być oryginalnymi lub
równoważnymi komponentami przeznaczonymi do użytku w tym pojeździe; i powinny
być zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcjami. Jeśli mają Państwo pytania,
należy skonsultować się z autoryzowanym sprzedawcą.
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5. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI
OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE

Zbyt duże obciążenie quadu lub niewłaściwe przewożenie lub holowanie ładunku.
CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ
Może spowodować zmiany w prowadzeniu quadu, które mogą doprowadzić do wypadku.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Nigdy nie wolno przekraczać podanej ładowności quadu.
Ładunek powinien być odpowiednio rozmieszczony i bezpiecznie zamocowany.
Należy zmniejszyć prędkość podczas przewożenia ładunku lub ciągnięcia przyczepy.
Należy założyć dłuższą drogę hamowania.
Zawsze należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji
obsługi i eksploatacji, dotyczącymi przewożenia ładunku lub ciągnięcia przyczepy.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE

Jazda po zamarzniętych jeziorach i rzekach.
CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ
Jeśli pod quadem i/lub operatorem załamie się lód, może dojść do poważnych obrażeń
lub śmierci.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Nigdy nie wolno jeździć quadem po zamarzniętej wodzie, jeśli nie ma się pewności czy
lód jest wystarczająco gruby, aby utrzymać maszynę i prowadzącego, a także siłę
wytwarzaną przez poruszający się quad.
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5. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI
Po wywróceniu lub wypadku, wykwalifikowany dealer serwisowy powinien sprawdzić
całą maszynę, w tym, lecz bez ograniczenia do hamulców, przepustnicy i układu
kierowniczego pod kątem możliwych uszkodzeń.
.

OSTRZEŻENIE
Bezpieczne prowadzenie tego pojazdu kierowanego przez kierowcę wymaga dobrego
osądu i umiejętności fizycznych. Osoby z upośledzeniem funkcji poznawczych lub
fizycznych, które obsługują ten pojazd, są narażone na podwyższone ryzyko wywrócenia
się i utraty kontroli nad pojazdem, co może skutkować poważnymi obrażeniami lub
śmiercią.

UWAGA

Materiały palne należy przechowywać z dala od układu wydechowego. Mogą wywołać pożar.
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5. OSTRZEŻENIA
DOTYCZĄCE
Ciągniecie przyczepy i holowanie
EKSPLOATACJI
HAK HOLOWNICZY - M565L T3b

HAK HOLOWNICZY - M565L EURO4

Legenda: Przód, Tył, Tył

UWAGI dotyczące instalacji lub holowania quadu:

1.

Podczas podłączania sprzętu holującego lub przyczepy, należy wyłączyć silnik i
bezpiecznie zaparkować quad. Przed podłączeniem należy dokładnie zapoznać się z
instrukcją obsługi sprzętu holującego lub przyczepy, etykietami ostrzegawczymi i
instrukcją obsługi i eksploatacji.

2.

Należy zaczepić hak holowniczy lub przyczepę zgodnie z instrukcją obsługi i
eksploatacji. Przed bezpiecznym podłączeniem sprzętu holującego lub przyczepy
zabrania się prowadzenia pojazdu ATV z zainstalowanym wyposażeniem lub
zaczepioną przyczepą.

3.

Podłączanie sprzętu holującego lub przyczepy do quadu, może to spowodować
obrażenia ciała, jeśli osoba wykonująca taką czynność nie ma odpowiedniego
doświadczenia. W razie potrzeby należy poprosić o jej wykonanie specjalistę.

4.

Sprzęt holowniczy lub przyczepę należy bezpiecznie zaparkować na płaskim
podłożu przed opuszczeniem quadu.

5.

Osoby postronne nie powinny mieć dostępu do obszarów pomiędzy quadem a
przyczepą, gdy pojazd jest obsługiwany z przyczepą.
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1. Numer VIN
Quad posiada dwa numery identyfikacyjne: Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) i
Numer seryjny silnika.

Należy spisać powyższe numery z pojazdu i podać je w przypadku zamawiania części
zamiennych lub kradzieży.
1. Numer VIN ramy (w dolnej części po prawej stronie rury ramy)
2. Numer seryjny silnika (z lewej strony, z tylnej strony skrzyni korbowej silnika)
2. Engine Serial Number (on the left rear side of engine crankcase)
Wyjmij kluczyk zapasowy i umieść go w bezpiecznym miejscu.
Kluczyk można ponownie wykonać wyłącznie poprzez uzyskanie modelu kluczyka i wycięcie go
dopasowując do istniejącego kluczyka.
Numer ewidencyjny kluczyka:
Numery seryjne ramy pojazdu i silnika są ważne dla celów identyfikacji modelu podczas rejestracji
pojazdu, wykupu ubezpieczenia lub gdy potrzebne są części zamienne. W przypadku kradzieży
pojazdu numery te są konieczne do odzyskania i identyfikacji quadu.
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7. FUNKCJE CZĘŚCI I ELEMENTÓW UKŁADU KIEROWNICZEGO
Stacyjka
Stacyjka ma trzy położenia:
A.
B.
C.

“OFF” - “WYŁĄCZONY”
“ON” - “WŁĄCZONY”
“HEADLIGHT” - “REFLEKTOR"

„OFF”: Obróć kluczyk zapłonu do tego położenia, aby wyłączyć silnik, wyłącz wszystkie
obwody elektryczne i wyjmij kluczyk.
„ON”: W tym położeniu instalacja elektryczna quadu jest włączona, silnik może zostać
uruchomiony i nie można wyjmować kluczyka.
„HEADLIGHT”: W tej pozycji światła przednie są włączone.

OSTRZEŻENIE
Nigdy nie należy przekręcać kluczyka do pozycji „OFF”, gdy quad jest w ruchu. W
przeciwnym razie instalacja elektryczna zostanie wyłączona, co może spowodować utratę
kontroli nad pojazdem lub wypadek. Zawsze należy sprawdzić, czy quad został zatrzymany
przed przekręceniem kluczyka do pozycji „OFF”.
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7. FUNKCJE CZĘŚCI I ELEMENTÓW UKŁADU KIEROWNICZEGO
Wyświetlacz LCD

1. Kontrolka świetlna luzu
2. Kontrolka świetlna świateł drogowych
3. Kontrolka świetlna kierunkowskazu
4. Kontrolka świetlna cofania
5. Prędkościomierz
6. Miernik temperatury płynu chłodzącego
7. Miernik obrotów silnika
8. Kontrolka świetlna przełożenia terenowego
9. Kontrolka świetlna przełożenia wysokich
biegów
10. Reflektor
11. Wskaźnik napędu 2WD/4WD i
mechanizmu różnicowego
12. Wskaźnik poziomu paliwa
13. Wskaźnik awarii silnika
14. Licznik
15. Kontrolka świetlna parkowania
16. Kontrolka świetlna ostrzegająca o
niskim poziomie oleju
17. Zegar
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7. FUNKCJE CZĘŚCI I ELEMENTÓW UKŁADU KIEROWNICZEGO
Przepustnica

OSTRZEŻENIE
Nie należy uruchamiać ani nie obsługiwać quadu z zacinającą się lub nieprawidłowo działającą przepustnicą.
Zablokowana lub nieprawidłowo działająca przepustnica może spowodować wypadek skutkujący
Poważnymi obrażeniami lub śmiercią.
W przypadku wykrycia problemu z przepustnicą zawsze należy kontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

Niesprawdzanie lub nieutrzymywanie prawidłowości działania przepustnicy może
spowodować zablokowaniem dźwigni gazu podczas jazdy, a w konsekwencji wypadek.
Przed uruchomieniem silnika i okazjonalnie podczas jazdy należy zawsze sprawdzić
dźwignię pod kątem jej swobodnego ruchu i łatwego powrotu do pozycji wyjściowej.
Dźwignia przepustnicy

Prędkość silnika i ruch pojazdu są
kontrolowane przez naciśnięcie dźwigni
przepustnicy. Dźwignia przepustnicy (1) jest
pod napięciem sprężyny, a prędkość silnika
powraca do biegu jałowego po zwolnieniu tej
dźwigni.

OSTRZEŻENIE
Mycie lub użytkowanie quadu w ujemnych temperaturach może spowodować zamarzanie
wody w przewodzie linki przepustnicy i/lub w mechanizmie przepustnicy.
Może to spowodować zablokowanie przepustnicy, co może spowodować dalszą pracę silnika
i utratę kontroli nad pojazdem.

Płyn hamulcowy
Przed każdą jazdą należy sprawdzać poziom płynu hamulcowego. Zbiornik płynu
hamulca ręcznego znajduje się po lewej stronie kierownicy. Zbiornik płynu hamulca
nożnego znajduje się pod siedzeniem. Poziom płynu hamulcowego powinien znajdować
się między znakami maksimum i minimum.

UWAGA
Po otwarciu butelki z płynem hamulcowym użyj i dolaniu do zbiornika należy wyrzucić jego
pozostałą część. Nie wolno przechowywać ani nie używać częściowo zużytej i przechowywanej
butelki płynu hamulcowego. Płyn hamulcowy jest higroskopijny, co oznacza, że szybko
wchłania wilgoć z powietrza. Powoduje to spadek temperatury wrzenia płynu hamulcowego, co
może prowadzić do wcześniejszego spadku siły hamowania i powstania poważnych obrażeń.
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7. FUNKCJE CZĘŚCI I ELEMENTÓW UKŁADU KIEROWNICZEGO
Przednie i tylne hamulce
Pedał przedniego i tylnego hamulca znajduje się na prawej płycie podłogowej i jest
obsługiwany prawą stopą. Hamulce przednie i tylne to hydrauliczne hamulce tarczowe, które
są uruchamiane wyłącznie za pomocą pedału.
Przed jazdą należy zawsze sprawdzić skok pedału hamulca i poziom płynu hamulcowego w
zbiorniku. Po naciśnięciu pedał powinien działać pewnie. Uczucie typu wciskania gąbki
wskazywałoby na możliwy wyciek płynu lub niski poziom płynu hamulcowego, co należy
skorygować przed rozpoczęciem jazdy. Należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu
przeprowadzenia właściwej diagnozy i naprawy.

OSTRZEŻENIE
Nigdy nie wolno prowadzić quadu, gdy pedał hamulca wciska się niczym gąbka.
Jeżdżenie quadem z takim pedałem hamulca może spowodować utratę możliwości
hamowania. Utrata siły hamowanie mogłoby spowodować wypadek.
Uruchamianie hamulca postojowego

1. Ściśnij dźwignię hamulca ręcznego po prawej
stronie dwa lub trzy razy i przytrzymaj.
2. Wciśnij blokadę hamulca postojowego w
wycięcia w dźwigni. Zwolnij dźwignię hamulca.
3.
Aby zwolnić blokadę hamulca postojowego, ściśnij dźwignię hamulca. Blokada hamulca
postojowego powróci do położenia zwolniony.
Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa

•

Hamulec postojowy może ulec zwolnieniu, jeśli jest włączony przez dłuższy czas. Może
to spowodować wypadek.
• Nie wolno pozostawiać quadu na wzniesieniu z zaciągniętym hamulcem postojowym na
dłużej niż pięć minut.
• Zawsze należy blokować dolną stronę kół, jeśli zostawia się quad na wzniesieniu lub
parkuje się go od strony wzniesienia.
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6. FUNKCJE CZĘŚCI I ELEMENTÓW UKŁADU
KIEROWNICZEGO
OSTRZEŻENIE
Zawsze należy sprawdzać czy hamulec postojowy został zwolniony przed uruchomieniem
quadu. Może to spowodować wypadek i poważne obrażenia, jeśli hamulec postojowy
pozostaje zaciągnięty podczas jazdy quadem.
Dodatkowy hamulec

OSTRZEŻENIE
Należy zachować ostrożność podczas zaciągania hamulca pomocniczego. Nie wolno używać
hamulca pomocniczego agresywnie podczas jazdy do przodu, ponieważ tylne koła mogą wpadać
w poślizg i ślizgać na boki, powodując utratę kontroli nad pojazdem.

Pomocnicza dźwignia hamulcowa

Quad jest wyposażony w dodatkowy hamulec stanowiący zabezpieczenie. Hamulec
pomocniczy znajduje się na kierownicy po lewej stronie i jest obsługiwany lewą ręką.
Hamulec pomocniczy ma służyć jako rezerwowy w stosunku do hamulca głównego, jeśli
hamulec główny przestanie działać.
Jeśli tylne koła ślizgają sie, należy zaciągnąć do pewnego stopnia tylny hamulec lewą ręką.
Agresywne zaciąganie tylnego hamulca podczas zjeżdżania ze wzniesienia może
spowodować wywrócenie się tyłu.
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7. FUNKCJE CZĘŚCI I ELEMENTÓW UKŁADU KIEROWNICZEGO
Poziom płynu hamulcowego

Dźwignia hamulca

Wizjer boczny
Płyn hamulcowy w pompie hamulcowej, która znajduje się po lewej stronie kierownicy, należy
sprawdzać po każdej stronie. Z boku pompy hamulcowej znajduje się wizjer (1). Widać przez
niego poziom płynu, który należy utrzymywać pomiędzy oznaczeniami „maks.” i „min”.
ZAUWAŻ:
Podczas sprawdzania poziomu płynu quad musi stać na równym podłożu, a kierownica musi
być w pozycji wyrównanej. Jeśli poziom płynu jest niski, należy dolewać wyłącznie DOT 4.

Siedzenie

UWAGA
Aby uniknąć obrażeń ciała:
1. Należy sprawdzać, czy siedzenie jest prawidłowo zamocowane.
2. Nie należy pozwalać nikomu poza kierowcą na jeżdżenie quadem.

37

INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI M565Li

7. FUNKCJE CZĘŚCI I ELEMENTÓW UKŁADU KIEROWNICZEGO
Dźwignia zmiany biegów automatycznej skrzyni biegów

Dźwignia zmiany biegów znajduje się po lewej stronie pojazdu. Przekładnia ma pięć
położeń:
L: Przełożenie terenowe do przodu
H: Wysokie biegi do przodu
N: Bieg neutralny (luz)
R: Wsteczny
P: Parkowanie
ZAUWAŻ:
Aby wydłużyć żywotność paska rozrządu, należy stosować przełożenie terenowe w sytuacjach
mocnego ściągania oraz w sytuacjach, gdy jeździ się z prędkością poniżej 11 km /h przez dłuższy
czas.

UWAGA
Aby zmienić bieg, zatrzymaj quad i na biegu jałowym przesuń dźwignię do położenia żądanego
biegu. Zmiana biegów przy obrotach silnika powyżej biegu jałowego lub podczas gdy quad jest
w ruchu może spowodować uszkodzenie skrzyni biegów.

Zawsze należy wrzucać bieg z zablokowanym hamulcem postojowym, gdy quad jest
pozostawiany bez nadzoru.
Utrzymanie regulacji dźwigni zmiany biegów jest ważne dla zapewnienia prawidłowego
działania skrzyni biegów. Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy ze zmianą biegów, należy
skontaktować się ze sprzedawcą.

OSTRZEŻENIE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Wrzucanie niższego biegu, gdy prędkość obrotowa silnika jest zbyt wysoka.
CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ
Koła mogą przestać się obracać. Może to spowodować utratę kontroli nad pojazdem, wypadek
i obrażenia. Może to również spowodować uszkodzenie silnika lub układu napędowego.
JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Przed zmianą biegu na niższy należy sprawdzić czy prędkość obrotów silnika obniżyła się
odpowiednio.
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7. FUNKCJE CZĘŚCI I ELEMENTÓW UKŁADU KIEROWNICZEGO
Układ chłodzenia

Poziom płynu chłodzącego
Poziom w butelce do odzyskiwania, znajdującej się pod
siedzeniem, musi być utrzymywany między minimum a
maksimum określonym na ww. butelce.

Poziom płynu chłodzącego jest kontrolowany lub utrzymywany przez system
odzyskiwania. Elementy systemu odzyskiwania to: butla do odzysku, szyjka wlewu
chłodnicy, korek ciśnieniowy chłodnicy i wąż łączący.
Wraz ze wzrostem temperatury roboczej płynu chłodzącego rozprężający się (podgrzany)
nadmiar płynu chłodzącego jest wypychany z chłodnicy przez korek ciśnieniowy do butelki
do odzysku. Gdy temperatura płynu chłodzącego silnika spada, płynu chłodzący jest z
powrotem zasysany ze zbiornika przez korek ciśnieniowy do chłodnicy.
Zalecany płyn chłodzący:
MAXIMA COOLANOL lub inny wysokiej jakości niezamarzający płynu chłodzącego do
silników aluminiowych zmieszany z wodą destylowaną w stosunku 50/50 lub inny w
przypadku specjalnych wymagań mrozoodporności.
ZAUWAŻ:
Pewien spadek poziomu płynu chłodzącego w nowych maszynach jest zjawiskiem
normalnym, ponieważ system usuwa uwięzione powietrze. Należy obserwować poziomy
płynu chłodzącego i utrzymywać je zgodnie z zaleceniami, dodając płynu chłodzącego do
butelki do odzysku. Zaleca się użycie mieszanki 50/50 wysokiej jakości płynu chłodzącego
i wody destylowanej, kompatybilnego z aluminium.
ZAUWAŻ:
Zawsze należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi mieszania w
celu ochrony przed zamarzaniem w danej okolicy.
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7. FUNKCJE CZĘŚCI I ELEMENTÓW UKŁADU KIEROWNICZEGO
Układ chłodzenia

OSTRZEŻENIE
Nigdy nie wolno zdejmować korka ciśnieniowego, gdy silnik jest ciepły lub gorący.
Wydostająca się para może spowodować poważne oparzenia. Przed zdjęciem korka
ciśnieniowego silnik należy schłodzić.

Kontrola

poziomu

płynu

chłodzącego

w

chłodnicy

ZAUWAŻ: Ta procedura jest wymagana tylko
wtedy, gdy układ chłodzenia został opróżniony,
podczas konserwacji i/lub naprawa. Jeśli jednak
płyn w butelce do odzysku wysechł, należy
sprawdzić poziom płynu chłodzącego w
chłodnicy i dolać go w razie potrzeby.

ZAUWAŻ:

Zastosowanie niestandardowego korka ciśnieniowego uniemożliwi prawidłowe
działanie układu odzyskiwania. Jeśli korek wymaga wymiany, należy skontaktować się
ze sprzedawcą w celu zakupu odpowiedniej części zamiennej. Aby zapewnić, że płyn
chłodzący zachowa swoją zdolność do ochrony silnika, zaleca się całkowite opróżnianie
układu co dwa lata i dodawanie świeżej mieszanki płynu niezamarzającego i wody.
Używając lejka, należy powoli dolewać płyn chłodzący, jeśli to konieczne, przez szyjkę
wlewu chłodnicy.
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7. FUNKCJE CZĘŚCI I ELEMENTÓW UKŁADU KIEROWNICZEGO
Układ paliwowo-olejowy

OSTRZEŻENIE
•
•
•

W pewnych warunkach benzyna jest wysoce łatwopalna i wybuchowa.
Zawsze należy zachować nadzwyczajna ostrożność przy obchodzeniu się z benzyną.

Zawsze należy tankować przy wyłączonym silniku i poza pomieszczeniem lub w dobrze
wentylowanym miejscu.

•

Nie wolno palić, przebywać w pobliżu otwartego ognia lub iskier podczas tankowania lub
przechowywania benzyny.

•

Nigdy nie wolno tankować, gdy silnik jest gorący. Przed napełnieniem zbiornika paliwa należy
odczekać, aż silnik się schłodzi.

•

Nie wolno przepełniać zbiornika paliwa; nie wolno napełniać zbiornika do pełna. Benzyna może
wyciekać z przepełnionego zbiornika i stwarzać zagrożenie pożarem.

•
•

Należy dokręcić mocno korek wlewu paliwa.

•

Nigdy nie wolno uruchamiać silnika ani dopuszczać, aby pracował w zamkniętym pomieszczeniu.
Spaliny silników benzynowych są trujące i mogą powodować utratę przytomności oraz śmierć w
krótkim czasie.

Jeśli benzyna ma kontakt ze skórą lub ubraniem, należy natychmiast zmyć ją wodą z mydłem i zmienić
ubranie.

OSTRZEŻENIE
Spaliny silnika zawierają substancje chemiczne, o których wiadomo, że w pewnych
ilościach powodują raka, wady wrodzone lub inne wady dziedziczne.
Zalecane paliwo:

95-oktanowa benzyna bezołowiowa (benzyna)
Napełnianie zbiornika paliwa
Benzyna rozszerza się pod wpływem wysokich temperatur. Nie wolno napełniać zbiornika paliwa do pełna. W
górnej części zbiornika musi pozostać wolna przestrzeń, zwłaszcza gdy zbiornik jest napełniany zimną benzyną na
stacji benzynowej w upalne dni.

Filtr paliwa
Filtr paliwa powinien być wymieniany przez sprzedawcę co 100 godzin pracy lub raz w roku. Nie wolno
podejmować prób czyszczenia filtra paliwa.
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7. FUNKCJE CZĘŚCI I ELEMENTÓW UKŁADU KIEROWNICZEGO
Układ olejowy
Zbiornik oleju znajduje się po prawej stronie silnika.
Aby sprawdzić poziom oleju:
1. Umieść quad na równej powierzchni.
2. Uruchom silnik i pozwól mu
pracować na biegu jałowym przez 20-30
sekund.
3. Zatrzymaj silnik, wyjmij bagnet (1)
i wytrzyj go do sucha czystą szmatką.

4.

Włóż bagnet do zbiornika oleju (nie wkręcaj), wyjmij i odczytaj poziom oleju.

5. Wyjmij bagnet ze wskaźnikiem poziomu i sprawdź, czy poziom oleju jest między pełnym i
oznaczeniami dolewania (2). Dolej olej zgodnie z oznaczeniem na bagnecie. Nie przepełniaj.

UWAGA
Używaj tylko OLEJU SAE 10W-40 SL. Nigdy nie zastępuj tego
oleju innym ani nie mieszaj oleju, gdyż może to spowodować
poważne uszkodzenie silnika i utratę gwarancji.
Zalecany olej silnikowy:

Syntetyczny olej silnikowy MAXIMA ATV PREMIUM 4T 10W40

EPS – Układ wspomagania kierownicy (jeśli jest na wyposażeniu)
Układ wspomagania kierownicy zmniejsza wysiłek związany z kierowaniem i
zmęczenie kierowcy. Układ EPS działa natychmiast po przekręceniu kluczyka
zapłonu do pozycji ON - WŁĄCZONY i wyłącza się po wyłączeniu kluczykiem.
Układ wspomagania kierownicy jest całkowicie bezobsługowy, nie jest wymagane
dokonywanie jego regulacji ani serwisowania. System EPS jest zasilany
akumulatorem; dlatego akumulator musi być w dobrym stanie i całkowicie
naładowany. W przypadku braku energii elektrycznej lub awarii wspomagania
kierownicy można nadal jeździć quadem. Wysiłek związany z kierowaniem wzrasta,
ale można zachować kontrolę nad pojazdem.
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7. FUNKCJE CZĘŚCI I ELEMENTÓW UKŁADU KIEROWNICZEGO
Napęd 4WD / Blokada mechanizmu układu różnicowego
Quad jest wyposażony w napęd
elektryczny 2WD/4WD. Należy
wybrać odpowiedni tryb pracy
napędu 2WD/4WD zgodnie z
warunkami.
2WD:
Napędzane są tylko tylne koła.
4WD:
Wszystkie 4 koła są napędzane.

Naciśnij 1x: 4WD
Naciśnij 2x: 2WD

Naciśnij 1x: 4WD
Naciśnij 2x: 4WD + BMUR

Aby zmienić tryb jazdy z 2WD na 4WD, należy zatrzymać pojazd i nacisnąć czerwony przycisk
wyboru napędu do pozycji 4WD. Na wyświetlaczu zapali się lampka kontrolna 4WD.
Aby zmienić tryb jazdy z 4WD na 2WD, należy zatrzymać pojazd i nacisnąć czerwony przycisk
wyboru napędu do pozycji 2WD.
Aby włączyć blokadę przedniego mechanizmu układu różnicowego:
Należy otworzyć pokrywę i nacisnąć żółty przycisk. Po naciśnięciu przycisk wysunie się.
UWAGA:
Należy zawsze zmieniać biegi tylko wtedy, gdy pojazd nie jest w ruchu.
ZAUWAŻ:
Podczas zmiany biegów 2WD/4WD lub Blokady układu mechanizmu różnicowego, układ mechaniczny
przedniej skrzyni biegów może być nadal włączony /wyłączony, ostatecznie odłączałby się/włączałby się
podczas jazdy po utwardzonej powierzchni lub jazdy do tyłu.

UWAGA
Nie należy przełączać na 4WD, jeśli koła poruszają się. Może to spowodować poważne uszkodzenia.
Po przełączeniu na 4WD przycisk pozostanie w pozycji 4WD, ale układ mechaniczny 4WD może być
nadal wyłączona. Zawsze należy delikatnie naciskać pedał gazu i sprawić, aby koła poruszały się
powoli, aby układ mechaniczny 4WD w końcu się włączył. Wskaźnik 4WD na prędkościomierzu
zaświeci się, gdy 4WD jest włączony.
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7. FUNKCJE CZĘŚCI I ELEMENTÓW UKŁADU KIEROWNICZEGO
OSTRZEŻENIE:
Nadzwyczajnie ciężko pracujący układ kierowniczy to symptom nieprawidłowego działania
przedniego mechanizmu różnicowego. Może to skutkować utratą kontroli nawet podczas pracy w
trybie 2WD. Jeśli zauważy się objawy związane z kierowaniem, należy zawieźć quad do
sprzedawcy w celu dokonania przeglądu i serwisowania.

ZAUWAŻ:

Nakłady siły potrzebne do kierowania rosną, ale pozostaje zrównoważona od lewej do prawej.

OSTRZEŻENIE

Asymetrycznie, ciężko pracujący układ kierowniczy jest objawem nieprawidłowego działania
przegubów równobieżnych z jednej strony, wewnętrznych lub zewnętrznych, co może skutkować
utratą kontroli nad pojazdem, nawet w położeniu 2WD. Jeśli zauważy się objawy związane ze
kierowaniem, należy zawieźć quad do sprzedawcy w celu dokonania przeglądu i serwisowania.

OSTRZEŻENIE

Zawsze przed rozpoczęciem jazdy należy dokonywać kontroli quadu, aby upewnić się, że pracuje
prawidłowo. Jeśli nie zostanie przeprowadzona właściwa kontrola, może to spowodować poważne
obrażenia lub śmierć.

Kontrola przed jazdą

Doszło do usterki przegubów równobieżnych po jednej stronie, jeśli kierownica ciągnie w jedną
stronę lub podczas jazdy quadem z niską prędkością. Układ kierowniczy pozostaje wyważony od
lewej do prawej w położeniach 2WD i 4WD.
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8. URUCHAMIANIE SILNIKA
Uruchamianie silnika

OSTRZEŻENIE
Nigdy nie należy uruchamiać silnika w zamkniętym pomieszczeniu. Tlenek węgla
zawarty w spalinach jest trujący i może spowodować poważne obrażenia, a nawet
śmierć. Zawsze należy uruchamiać silnik na poza pomieszczeniem zamkniętym.

UWAGA
Przed rozpoczęciem jazdy silnik musi się odpowiednie rozgrzać, w przeciwnym razie
może dojść do jego uszkodzenia.

1. Wrzuć bieg neutralny (luz) i zwolnij hamulec postojowy.
2. Usiądź na quadzie.
3. Ustaw wyłącznik silnika w pozycji RUN-PRACA.
4. Przekręć kluczyk zapłonu do pozycji ON-WLĄCZONY, zaciągnij hamulec i naciśnij
przycisk rozrusznika.
5. Naciskaj przycisk rozrusznika przez maksymalnie 5 sekund; zwolnij przycisk po
uruchomieniu silnika. Jeśli silnik nie uruchamia się, odczekaj 15 sekund i ponownie naciśnij
przycisk rozrusznika przez kolejne 5 sekund. Powtarzaj tę procedurę, aż silnik uruchomi się.
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9. OKRES DOCIERANIA POJAZDU _____________
Okres docierania QUADU: pierwsze 50 godzin pracy.
Prawidłowe docieranie silnika to jedna z najważniejszych czynności. Ostrożne dotarcie
nowego silnika zapewni bardziej wydajne działanie i dłuższą żywotność silnika. Należy
wykonać poniższe procedury z zachowaniem ostrożności.

UWAGA
Podczas docierania nie wolno jeździć przez dłuższy czas na pełnym gazie lub z wysokimi prędkościami.
Może się wytwarzać Nadmierne ciepło i spowodować uszkodzenie silnika.

W okresie docierania ustaw ogranicznik przepustnicy w połowie.

1. Odcięcie
2. Regulator

1. Napełnij zbiornik paliwa.
2. Sprawdź poziom oleju w zbiorniku używając do tego celu bagnet z miarką. W razie
potrzeby uzupełnij olej.
3. Rozgrzej silnik przed uruchomieniem. Najpierw jedź powoli. Wybierz obszar, który
jest otwarty i pozwoli Ci zapoznać się z obsługą i obsługą quadu.
4. Zmieniaj pozycje przepustnicy. Nie pozostawiaj silnika na biegu jałowym przez zbyt
długi czas.
5. Wykonuj regularne kontrole poziomu płynów, kontrolek i wszystkich ważnych
obszarów quadu, zgodnie z opisem zawartym na Codziennej liście kontrolnej przeglądu
przed jazdą - patrz „4. Codzienna kontrola przed jazdą”.
6. W okresie docierania Nie ciągnij ładunków ani przyczepy.
7. Po dotarciu wymień olej i filtr.
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10. STRÓJ DO JAZDY
Bezpieczny strój do jazdy

Zawsze należy mieć na sobie zestaw ubrań zgodny z rodzajem jazdy, który wykonujesz.
jazda quadem wymaga noszenia specjalnej odzieży ochronnej, która zapewni komfort i
zmniejszy ryzyko kontuzji.
1.

Kask

Kask stanowi najważniejszy element odzieży
ochronnej, jeśli chodzi o bezpieczną jazdę. Kask
może zapobiec poważnym obrażeniom głowy.
Należy wybrać kask posiadający odpowiednie atesty.

2.

Ochrona narządu wzroku

Okulary motocrossowe lub kask z osłoną na twarz
zapewnia najlepszą ochronę dla oczu.

3.

Rękawice (do jazdy terenowej)

4.

Wysokie buty

Wytrzymałe buty za łydkę z zakrytą piętą, takich jak buty do jazdy quadem.

5.

Ubranie

Aby chronić ciało, zawsze należy nosić długie rękawy i spodnie. Najlepszą ochronę
zapewniają spodnie do jazdy z nakolannikami, bluzą i ochraniaczami na ramiona.
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11. PRZEWOŻENIE ŁADUNKÓW _________________
Quad jest przeznaczony do przewożenia ładunku. Waga ładunku powinna być równomiernie
rozłożona (1/3 z przodu i 2/3 z tyłu) i zamocowana możliwie nisko. Podczas jazdy na nierównym
lub pagórkowatym terenie należy zmniejszyć prędkość i wagę ładunku, aby zachować stabilność
quadu. Nigdy nie wolno przekraczać ograniczeń dotyczących wagi określonych w tej instrukcji.
Maksymalna masa przyczepy: 203 kg (masa ładunku + masa przyczepy)
Maksymalna masa pionowego haka: 10 kg
Nieprawidłowe obciążenie bagażnika z przodu może zasłaniać światło reflektorów, zmniejszając
widoczność w nocy. Nie wolno zasłaniać wiązki światła przedniego ładunkiem.
Podczas ciągnięcia ciężkich ładunków zaleca się jazdę na niskim biegu, aby przedłużyć
żywotność paska.

OSTRZEŻENIE
Właściwe zamocowanie ładunku w pojeździe jest konieczne dla zachowania jego odpowiedniej
stabilności i właściwości jezdnych. Przeciążenie lub nieprawidłowe rozmieszczenie ładunku
wpływa na manewr skrętu, długość drogi hamowania i stabilność quadu. Nieprzestrzeganie
instrukcji dotyczących przewożenia ładunków może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Ważne zabezpieczenia

Aby zmniejszyć ryzyko powstania obrażeń lub uszkodzenia maszyny podczas przewożenie
ładunków, należy zapoznać się i przestrzegać poniższych OSTRZEŻEŃ:
• NALEŻY ZMNIEJSZYĆ PRĘDKOŚĆ I UWZGLĘDNIĆ DŁUŻSZA DROGĘ
HAMOWANIA PODCZAS PRZEWOZU ŁADUNKU.
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11. PRZEWOŻENIE ŁADUNKÓW
•

ROZKŁAD MASY ŁADUNKU powinien być następujący: 1/3 na przednim bagażniku
i 2/3
• na tylnym bagażniku. Podczas jazdy po nierównym lub pagórkowatym terenie należy
zmniejszyć prędkość i ciężar ładunek, aby utrzymać stabilność podczas jazdy.
PRZEWOŻENIE ŁADUNKÓW na jednym bagażniku zwiększa możliwość wywrócenia się
quadu.
• DUŻE OBCIĄŻENIA MOGĄ SPOWODOWAĆ PROBLEMY Z HAMOWANIEM I
KONTROLĄ NAD POJAZDEM.
• Należy zachować szczególną ostrożność podczas hamowania przy obciążonym
pojeździe. Należy unikać terenu lub sytuacji, które mogą wymagać cofania w kierunku
spadku wzniesienia.
• WSZYSTKIE ŁADUNKI MUSZĄ BYĆ ZABEZPIECZONE PRZED PORUSZANIEM
SIĘ NA QUADZIE.
• Niezabezpieczone obciążenia mogą powodować niestabilne warunki pracy, co może
skutkować utratą kontroli nad pojazdem.
• ŁADUNKI MUSZĄ BYĆ UMIESZCZANE NA JAK NAJNIŻSZYCH
BAGAŻNIKACH DO PRZEWOŻENIA ŁADUNKÓW Umieszczanie ładunków wysoko na
bagażniku zmienia położenie środka ciężkości pojazdu na wyższe i powoduje, że warunki
pracy są mniej stabilne. Gdy ładunki są przewożone wysoko na bagażniku, ciężar ładunków
powinien być mniejszy, aby utrzymać stabilne warunki pracy.
• NALEŻY PRZEWOZIĆ WYŁĄCZNIE STABILNE I BEZPIECZNIE
ZABEZPIECZONYCH ŁADUNKI. Należy unikać przenoszenia ładunków nie
wyśrodkowanych, których nie można wyśrodkować. Zawsze należy mocować ładunek do
holowania w punktach zaczepu wyznaczonych w danym quadzie.
• NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ. Należy unikać jazdy z
ładunkami wystającymi po bokach bagażnika. Może to wpłynąć na stabilność i możliwość
manewrowania, powodując przewrócenie quadu.
• NIE WOLNO BLOKOWAĆ REFLEKTORÓW/ŚWIATEŁ ORAZ ŚWIATEŁ
ODBLASKOWYCH, gdy PRZEWOZI SIĘ ŁADUNKI na bagażnikach.
• NIE WOLNO JEŹDZIĆ Z WYŻSZA PRĘDKOŚCIĄ NIŻ ZALECANA. Nigdy nie
wolno przekraczać prędkości 16 km/h podczas holowania przyczepy po równej powierzchni.
Prędkość nigdy nie powinna przekraczać 8 km/h podczas holowania przyczepy w trudnym
terenie, podczas pokonywania zakrętów lub wjeżdżania lub zjeżdżania ze wzniesienia.
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11. PRZEWOŻENIE ŁADUNKÓW _________________
Użytkowanie łańcucha bezpieczeństwa

•

Łańcuch bezpieczeństwa zapewnia dodatkowe zabezpieczenie przed odłączeniem

przyczepy od pojazdu ciągnącego.

•

•Należy stosować łańcuch o wytrzymałości równej lub większej niż ciężar brutto

holowanego sprzętu.

•

Należy zamocować łańcuch do złącza przyczepy quadu lub innego określonego

miejsca do zahaczania. Należy pozostawić wystarczający luz na łańcuchu, aby umożliwić
wykonywanie ostrych skrętów.

•

Nie wolno używać do holowania wyłącznie łańcucha zabezpieczającego.
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12. JAZDA
OSTRZEŻENIE
Ogranicznik obrotów silnika ogranicza maksymalną prędkość obrotów silnika do 7500 obr./min.
Może to spowodować nadmierne gromadzenie się osadu paliwa w spalinach i zapłon przez
katalizator w tłumiku. MOŻE TO SKUTKOWAĆ PRZEGRZANIEM TŁUMIKA I
WYWOŁYWAĆ RYZYKO POŻARU. Zawsze należy zmniejszać gaz, gdy silnik osiągnie
najwyższe obroty, aby uniknąć strzałów w rurę wydechową.

OSTRZEŻENIE
JAZDA

QUADEM

Z

NIEODPOWEDNIO

PRACUJĄCYM

SILNIKIEM

MOŻE

SPOWODOWAĆ PRZEGRZANIE TŁUMIKA I RYZYKO POŻARU. Jeśli silnik pracuje
nierówno, należy natychmiast zatrzymać quad i oddać go do naprawy autoryzowanemu dealerowi.

OSTRZEŻENIE
Przed każdą jazdą należy poddawać quad kontroli, aby sprawdzić, czy jest w dobrym
stanie. Jeśli nie zostanie przeprowadzona właściwa kontrola, może to spowodować poważne
obrażenia lub śmierć. Patrz „4. CODZIENNA KONTROLA PRZED JAZDĄ”.

1. Usiądź wyprostowany/-a z obiema stopami na podnóżkach i obiema rękami na
kierownicy.
2. Po URUCHAMIENIU SILNIKA i rozgrzaniu go wrzucić bieg.
3. Sprawdź swoje otoczenie i określ trasę podróży.
4. Zwolnij hamulec postojowy.
5. Powoli naciśnij dźwignię przepustnicy prawym kciukiem i rozpocznij jazdę. Prędkość
jest kontrolowana poprzez otwarcie dźwigni przepustnicy.
6. Jedź powoli, ćwicz wykonywanie manewrów oraz używanie gazu i hamulców na
równych podłożach
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Podstawowe skręty
Należy ćwiczyć skręty przy wolnej prędkości jazdy.

W przypadku napędu na dwa koła (2WD) kierowanie wymaga najmniejszych nakładów. W
przypadku napędu na cztery koła (4WD) wymagany jest większy wysiłek. Największy
wysiłek jest potrzebny przy napędzie na cztery koła i zablokowanym mechanizmie
różnicowym. Nigdy nie wolno przekraczać prędkości 16 km/h z mechanizmem różnicowym
w położeniu LOCK-BLOKADY. Aby skręcić, należy zwolnić i przenieś ciężar masy ciała w
kierunku skrętu, kierując górną część ciała do wewnątrz zakrętu, jednocześnie wspierając
ciężar na zewnętrznym podnóżku. Ta technika zmienia równowagę, umożliwiając płynne
skręcanie.

OSTRZEŻENIE
Unikaj ostrych zakrętów podczas cofania. Może to spowodować wywrócenie i poważne obrażenia.
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12. JAZDA
Jazda po śliskich nawierzchniach

Podczas jazdy po śliskiej nawierzchni np. po mokrej trasie lub sypkim żwirze, lub podczas mrozu,
należy zwrócić specjalną uwagę, aby zapobiec wywróceniu się quadu.

Zawsze:

1. Zwolnij podczas wjeżdżania na śliskie obszary.

2. Utrzymuj wysoki poziom czujności, zapoznaj się z trasą i unikaj wykonywania szybkich,
ostrych skrętów, które mogą spowodować poślizg.

3. Zapobiegaj wpadnięciu w poślizg, obracając kierownicę w kierunku ślizgania się i przesuwając
ciężar ciała do przodu.

4. Nigdy nie wolno używać hamulców podczas wpadnięcia w poślizg. Może to spowodować
całkowitą utratę kontroli nad pojazdem.

OSTRZEŻENIE

Niezachowanie
ostrożności śliskich
podczaspowierzchniach.
jazdy po śliskich powierzchniach może stanowić
5. Nie jeźdź po nadmiernie
niebezpieczeństwo.
Utrata
przyczepności
i kontroli inad
pojazdem
może spowodować
wypadek, w tym
6. Zawsze
zmniejszaj prędkość
zachowuj
szczególną
uwagę.
wywrócenie.
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12. JAZDA
Wjeżdżanie na wzniesienie

OSTRZEŻENIE
Należy zwrócić szczególną uwagę, podczas jazdy po pagórkowatym terenie.
Wpływa to istotnie na zdolność do hamowania i prowadzenia pojazdu. Może dojść do utraty
kontroli nad pojazdem lub wywrócenie się, powodując poważne obrażenia lub śmierć.
Wjeżdżając na wzniesienie, zawsze jedź prosto pod górę i:
1. Unikaj wzniesień bardziej stromych niż te o nachyleniu 15%.
2. Trzymaj obie stopy na podnóżkach.
3. Przenieś ciężar ciała do przodu pojazdu poruszającego się w stronę wzniosu wzniesienia.
4. Jedź ze stałą prędkością i dodając cały czas gaz.
5. Zachowaj czujność i bądź przygotowany na podjęcie działań nadzwyczajnych. Może to
dotyczyć szybkiego opuszczenia quadu.
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12. JAZDA
Jazda po przekątnej ‐ trawersowanie
Jazda po przekątnej ‐ trawersowanie to jeden z najniebezpieczniejszych rodzajów jazdy i należy
jej unikać. Jeśli zaistnieje sytuacja, w której konieczne jest trawersowanie, zawsze należy:
1. Zwolnić.
2. Przenieść cały ciężar ciała w kierunku wyższej strony siedzenia, trzymając stopy na
podnóżkach.
3. Skręcić lekko w górę, aby utrzymać kierunek jazdy.
Jeśli quad zaczyna się przechylać, należy szybko skręcić przednie koła w dół, jeśli to możliwe lub
natychmiast zejdź z pojazdu ze strony wzniosu wzniesienia!

OSTRZEŻENIE

Niewłaściwe trawersowanie lub skręcanie na wzniesieniach może być niebezpieczne. Może
dojść do utraty kontroli nad pojazdem lub jego wywrócenia, powodując poważne obrażenia
lub śmierć.
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12. JAZDA
Zjazd ze wzniesienia
Zawsze, gdy zjeżdża się ze wzniesienia należy:

1. Zjeżdżaj prosto ze wzniesienia.
2. Przenieś ciężar ciała do tyłu pojazdu.
3. Zwolnij.
4. Lekko zaciągnij hamulce, aby bezpieczniej zwalniać.
Należy zapoznać się z działaniem pedału hamulca tylnego i sposobem jego użycia w
przypadku, gdy normalne hamulce przestaną działać.

OSTRZEŻENIE
Nie należy zjeżdżać ze wzniesienia z nadmierną prędkością. Jest to niebezpieczne i może
spowodować utratę kontroli nad pojazdem i jego wywrócenie, skutkując poważnymi
obrażeniami lub śmiercią.
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12. JAZDA
Jazda wokół wzgórza

Jeśli quad utknie podczas wjazdu na wzniesienie, nigdy nie należy zjeżdżać ze wzniesienia cofając!
Jednym manewrem, który można zastosować w razie potrzeby, aby zawrócić podczas wjazdu na
wzniesienie, jest wykonanie zakrętu K.
1. Zatrzymaj i zablokuj hamulec postojowy, utrzymując ciężar ciała w kierunku pod górę.
2. Pozostaw przekładnię na bieg do jazdy do przodu i wyłącz silnik.
3. Wyjdź z pojazdu po lewej stronie lub od strony wzniesienia.
4. Pozostając na wzniesieniu nad pojazdem, skręć kierownicę całkowicie w lewo (patrząc twarzą
w kierunku quadu).
5. Trzymając dźwignię hamulca, zwolnij blokadę hamulca postojowego i powoli pozwól, aby
quad przetoczył się na Państwa prawą stronę, aż znajdzie się w poprzek wzniesienia lub będzie
nieco z dołu.
6. Zablokuj hamulec postojowy i ponownie wsiądź na quad od strony podjazdu, utrzymując
ciężar ciała w kierunku pod górę.
7. Ponownie uruchom silnik z przekładnią skierowaną do przodu, zwolnij hamulec postojowy i
jedź powoli, kontrolując prędkość za pomocą hamulca głównego, aż quad znajdzie się na
odpowiednio poziomym podłożu.

OSTRZEŻENIE
Należy unikać wjeżdżania na strome wzniesienia. Może wówczas dojść do utraty
kontroli nad pojazdem lub jego wywrócenia, co może skutkować poważnymi
obrażeniami lub śmiercią.
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12. JAZDA
Jazda po wodzie
Quad może brodzić po wodzie wyłącznie o głębokości do 20 cm.
Przed wjechaniem do strumieni zawsze należy:

1.

Określ głębokość i prędkość wody.

2.

Wybierz skrzyżowanie, na którym oba brzegi mają stopniowe nachylenia.

3.

Utrzymuj niską prędkość, unikając kamieni i przeszkód, jeśli to możliwe.

4.

Po przejechaniu przez wodę na chwilę zaciągnij hamulce, aby upewnić się, że działają.

5.

Nigdy nie należy jeździć quadem po głębokiej lub szybko płynącej wodzie.

UWAGA

ZAUWAŻ: Po przejechaniu przez wodę bardzo ważne jest, aby pojazd było serwisowany

zgodnie z opisem w tabeli konserwacji, patrz „16. Konserwacja". Następujące obszary
wymagają szczególnej uwagi: olej silnikowy, olej przekładniowy, tylna skrzynia biegów
oraz wszystkie smarowniczki.
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UWAGA

Jeśli quad uległ zanurzony, przed uruchamianiem silnika należy zawieźć go do sprzedawcy.
Jeżeli maszyna nie zostanie dokładnie sprawdzona, może dojść do poważnego uszkodzenia
silnika.
Jeśli nie ma możliwości odwiezienia quadu do sprzedawcy przed uruchamianiem silnika,
należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:
• Przemieść quad na suche podłoże lub przynajmniej do miejsca, gdzie woda ma maks.
głębokość 20 cm.
• Wyjmij świecę zapłonową.
• Wykonaj kilkukrotne obroty silnikiem za pomocą rozrusznika elektrycznego.
• Osusz świecę zapłonową i zainstaluj ją ponownie lub wymień na nową.
• Spróbuj uruchomić silnik. W razie potrzeby powtórz procedurę „suszenia”.
• Doprowadź quad do serwisu tak szybko, jak to możliwe, niezależnie od tego, czy uda się
go uruchomić, czy nie.
Jeśli do układu przekładni zmiennej bezstopniowej (CVT) dostała się woda, należy jak
najszybciej zawieźć pojazd do dealera w celu dokonania jego naprawy.
ZAUWAŻ:
Uszkodzenia silnika spowodowane przez nabranie wody lub zanurzenie w wodzie nie są
objęte gwarancją.
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12. JAZDA
Pokonywanie przeszkód

Zachowaj czujność!
Należy spojrzeć przed siebie i śledzić trasę podczas jazdy. Jeśli to możliwe, należy pozostać z
prawej strony trasy i stale zwracać uwagę na zagrożenia, takie jak kłody, skały i nisko wiszące
gałęzie.

OSTRZEŻENIE
Nie wszystkie przeszkody są widoczne. Należy pokonywać przeszkody z
zachowaniem ostrożności.
Najechanie quadem na ukrytą przeszkodę może spowodować poważne obrażenia lub
śmierć.
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12. JAZDA
OSTRZEŻENIE
Jazda do tyłu może być niebezpieczna!
Można uderzyć w przeszkodę lub osobę znajdującą się z tyłu lub pojazd może wywrócić się do
tyłu przy stromym nachyleniu, powodując poważne obrażenia lub śmierć.
Jazda do tyłu
1. Unikaj wjeżdżania na strome wzniesienia podczas cofania.
2. Zawsze jedź wolno.
3. Na biegu wstecznym lekko zaciągnij hamulce, aby zatrzymać quad.
4. Unikaj gwałtownych skrętów do tyłu.
5. Nigdy nie otwieraj gwałtownie przepustnicy podczas cofania.
ZAUWAŻ: Quad jest wyposażony jest w system Override - ogranicznik prędkości podczas
jazdy do tyłu.
Nie wolno używać go przy szeroko otwartej przepustnicy. Należy otworzyć przepustnicę tylko
na tyle, aby utrzymać żądaną prędkość.

UWAGA
Większe otwarcie przepustnicy niż jest to wymagane może spowodować nadmierne
nagromadzenie się paliwa w spalinach, co spowoduje strzelanie w silniku i/lub jego
uszkodzenie.

OSTRZEŻENIE
Większe otwarcie przepustnicy niż jest to wymagane może spowodować nagromadzenie
się nadmiernej ilości paliwa w układzie wydechowym i zapalenie katalizatorem w
tłumiku. MOŻE TO SPOWODOWAĆ PRZEGRZANIE TŁUMIKA I WYWOŁAĆ
RYZYKO POŻARU.
Nigdy nie wolno jeździć ze strzelającym silnikiem przez okres dłuższy niż 60 sekund.
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12. JAZDA
Parkowanie na wzniesieniu

Zawsze, podczas parkowania quadu:

1.

Wyłącz silnik.

2.

Zaciągnij hamulec postojowy. Sprawdź, czy quad nie porusza się. Włącz bieg

PARK-PARKOWANIE.
3.

Unikaj parkowania na wzniesieniu. Jeśli konieczne jest zaparkowanie na

wzniesieniu, zawsze blokuj tylne koła po stronie zjazdu, jak pokazano to powyżej.
4.

Nie zostawiaj quadu na wzniesieniu tylko na hamulcu postojowym dłużej niż 5 min.
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13. UKŁAD PRZEKŁADNI ZMIENNEJ BEZSTOPNIOWEJ (CVT)
OSTRZEŻENIE
Układ CVT obraca się z dużą prędkością, wywierając dużą siłę na podzespoły sprzęgła. Do
obowiązków właściciela należy zapewnienie bezpieczeństwa układu CVT:
• Nie modyfikuj żadnego elementu układu CVT. Może to obniżyć jego wytrzymałość i
spowodować awarię podczas jazdy przy dużych prędkościach. Wszelkie modyfikacje spowodują
utratę równowagi systemu, co wywoła wibracje i dodatkowe obciążenia komponentów.
• Właściciel jest odpowiedzialny za rutynową konserwację. Zawsze należy przestrzegać
zalecanych procedur konserwacyjnych. Udaj się do dealera!
• Obudowa układu CVT musi być bezpiecznie zamocowana podczas pracy.
Nieprzestrzeganie tego OSTRZEŻENIA może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
Użycie przełożenia terenowego może obniżyć temperatury robocze układu CVT

Podstawowe działanie układu CVT zależy od prędkości obrotowej silnika i wymagań
dotyczących momentu obrotowego. Wraz ze wzrostem prędkości obrotowej silnika wzrasta
również siła wywierana na ruchomy krążek napędowy przez masę zamachową. To z kolei
zwiększa stopień „ściśnięcia” paska napędowego. Podobnie, jeśli obroty silnika spadną,
ilość odśrodkowa; siła spada, zmniejszając stopień „zablokowania” paska.
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13. UKŁAD PRZEKŁADNI ZMIENNEJ BEZSTOPNIOWEJ (CVT)
Przełączenie na przełożenie terenowe podczas jazdy z niskimi prędkościami obniża
temperaturę powietrza w sprzęgle. Obniżenie temperatury wewnątrz osłony sprzęgła
wydłuża żywotność komponentów układu CVT (pasek, osłona, itp.).
Kiedy stosować przełożenie terenowe
Poniższe listy zawierają wskazówki, kiedy należy używać przełożenie terenowe zamiast
wysokiego:
Przełożenie terenowe
• Podstawowa eksploatacja przy prędkościach poniżej 11 km/h.
• Ciągnięcie z dużą siłą
• JAZDA po trudnym terenie (bagna, góry, itp.) z niskimi prędkościami
Wysokie przełożenie:
• Podstawowa eksploatacja przy prędkościach powyżej 11 km/h.
• Wysokie prędkości
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14. AKUMULATOR
OSTRZEŻENIE
Przy wyjmowaniu akumulatora należy najpierw odłączyć przewód ujemny (czarny). Podczas
ponownego montowania akumulatora należy podłączyć ujemny (czarny) przewód na końcu, gdyż
może to wywołać wybuch, powodujący poważne obrażenia lub śmierć.

OSTRZEŻENIE
Elektrolit akumulatora jest trujący. Zawiera kwas siarkowy. Jego kontakt ze skórą, oczami lub
ubraniem może spowodować poważne oparzenia.
Pomoc w powyższym przypadku:
Zewnętrzny kontakt: Spłukać wodą.
Wewnętrzny kontakt: Wypij duże ilości wody lub mleka. Następnie dodaj mleko magnezowe, ubite
jajko lub olej roślinny. Natychmiast wezwać lekarza.
Kontakt z oczami: Płucz wodą przez 15 minut i poproś o pomoc lekarza. Akumulatory wytwarzają
gazy wybuchowe. Iskry, płomienie, papierosy, itp. należy trzymać z dala od akumulatora. Podczas
ładowania lub używania akumulatora w zamkniętej przestrzeni należy ja wentylować/wietrzyć.
Zawsze należy chronić oczy podczas pracy w pobliżu akumulatorów. PRZECHOWYWAĆ POZA
ZASIĘGIEM DZIECI.

Wyjmowanie akumulatora

1. Odłączyć pasy mocujące utrzymujące skrzynkę elektryczną i akumulator na miejscu
oraz zdjąć osłonę akumulatora.
2. Wyjąć rurkę odpowietrzającą akumulator z akumulatora.
3. Najpierw odłączyć czarny (ujemny) przewód akumulatora.
4. Następnie odłączyć czerwony (dodatni) przewód akumulatora.
5. Wyjąć akumulator z quadu.

UWAGA
W przypadku rozlania elektrolitu należy natychmiast zmyć go specjalnym środkiem
czyszczącym, takim jak Maxima środek do czyszczenia styków elektrycznych/hamulców,
aby zapobiec uszkodzeniu pojazdu.
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Ładowanie akumulatora

Naładuj akumulator zawsze, gdy wydaje się, że się rozładował. Należy pamiętać, że
akumulator wykazuje tendencję do szybszego rozładowania, jeśli quad jest wyposażony w
opcjonalne akcesoria elektryczne.

UWAGA
Do ładowania akumulatora bezobsługowego (MF) wymagana jest specjalna ładowarka do akumulatora. Użycie
zwykłej ładowarki do akumulatora spowoduje jego uszkodzenie.
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, można użyć automatycznej ładowarki/prostownika SHARK CN-4000 do
akumulatora.
Aby naładować akumulator:
1. Jeśli ładujesz akumulator bezpośrednio w quadzie, sprawdź czy kluczyk zapłonu jest w pozycji wyłączony.
2. Oczyścić styki akumulatora środkiem do czyszczenia styków, takim jak środek do czyszczenia styków
elektrycznych/hamulców MAXIMA, a następnie nanieś smar na zaciski akumulatora.
3. Akumulator należy ładować wyłącznie w dobrze wentylowanym miejscu. Przed podłączeniem ładowarki
upewnij się, że jest odłączona od sieci.
4. Należy podłączyć czerwoną końcówkę ładowarki do dodatniego bieguna akumulatora, a czarną końcówkę do
ujemnego bieguna akumulatora.
5. Podłącz ładowarkę akumulatorową do gniazdka ściennego 230V.
6. Podczas ładowania akumulatora, w przypadku korzystania z automatycznej ładowarki do akumulatora
SHARK CN-4000, ładowarka automatycznie przełącza się w tryb ładowania podtrzymującego.
ZAUWAŻ:
Utrata wydajności akumulatora może być spowodowana niską temperaturą zewnętrzną, awarią przewodów
elektrycznych, korozją styków, samorozładowaniem, częstym uruchamianiem lub odbywaniem częstych krótkich
jazd. Inne przyczyny rozładowywania akumulatora to częste używanie wyciągarki, pługa śnieżnego, dłuższa praca
przy niskich obrotach silnika, krótkie przejazdy lub duży pobór prądu przez opcjonalne akcesoria.
ZAUWAŻ:
Jeśli nie będziesz używać quadu przez dłuższy czas (1 miesiąc lub dłużej), wyjmij akumulator, naładuj go i
przechowuj w suchym i chłodnym miejscu. Naładuj akumulator przed użyciem. Konieczne może być wygięcie
przewodów połączeniowych w celu zamontowania osłony akumulatora. Przed zainstalowaniem akumulatora
upewnij się, że jest on w pełni naładowany. Akumulator, który nie jest w pełni naładowany, może mieć krótszą
żywotność.
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Instalacja i podłączanie akumulatora

OSTRZEŻENIE
Aby uniknąć ewentualnego wybuchu, kable akumulatora należy podłączać zawsze we wskazanej
kolejności. Najpierw czerwony (dodatni) kabel, a następnie czarny (ujemny) przewód ostatni.
Wybuch akumulatora może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
Zaciski i połączenia akumulatora należy chronić przed korozją. Jeśli konieczne jest czyszczenie,
należy usunąć korozję sztywną szczotką drucianą. Zaciski należy oczyścić za pomocą
elektrycznego środka czyszczącego w rozpylaczu, takiego jak MAXIMA środek czyszczący do
styków elektrycznych/hamulców. Pokryj zaciski smarem dielektrycznym.

1.
2.
3.
4.
5.

Umieść akumulator w uchwycie.
Najpierw podłącz i dokręć czerwony (dodatni) kabel.
Następnie podłącz i dokręć czarny (ujemny) kabel.
Ponownie załóż osłonę akumulatora i zamocuj pasek mocujący.
Sprawdź, czy kable są prawidłowo poprowadzone.

ZAUWAŻ:
• Gdy quad jest przechowywany przez okres 1 miesiąca lub dłuższy, akumulator należy
wyjąć, naładować do odpowiedniego poziomu i przechowywać w chłodnym, suchym
miejscu.
• Przed ponownym użyciem, należy zawieźć akumulator do sprzedawcy w celu
przetestowania i naładowania go. Konieczne może być zgięcie przewodów zasilających w
celu zamontowania osłony akumulatora.
• Instalując nowy akumulator, należy upewnić się, że jest on w pełni naładowany przed
pierwszym użyciem. Użytkowanie nowego akumulatora, który nie został w pełni
naładowany, może spowodować uszkodzenie, co skróci jego żywotność. Może również
pogarszać osiągi pojazdu.

UWAGA
Quad jest wyposażony w bezobsługowy akumulator 18 Ah. Może on nie być wystarczający
do zapewnienia zasilania wyposażenia opcjonalnego. Podczas instalacji wyposażenia
dodatkowego, w razie potrzeby, należy zmienić akumulator. Skontaktuj się ze sprzedawcą w
celu nabycia odpowiedniego akumulatora.
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REGULACJA HAŁASU
ZABRONIONE JEST MANIPULOWANIE PRZY UKŁADZIE KONTROLI HAŁASU!
UWAGA:
Elementy układu wydechowego są bardzo gorące w trakcie użytkowania i po jego
zakończeniu.
• Nie wolno dotykać elementów układu wydechowego. Może to spowodować poważne
oparzenia.
Zachowaj szczególną ostrożność podczas jazdy w wysokiej trawie. Istnieje możliwość
wybuchu pożaru.
Chwytacz iskier
Układ wydechowy należy okresowo czyścić z nagromadzonego węgla, w poniższy sposób:
1. Wykręć śrubę ogranicznika (1) znajdującą się w dolnej części tłumika i wyjmij czujnik
temperatury umieszczony na powierzchni tłumika, wyciągnij ogranicznik (siatkę).
2. Wyczyść ogranicznik lub wymień go.

OSTRZEŻENIE
Podczas czyszczenia chwytacza iskier należy przestrzegać poniższych informacji dotyczących
bezpieczeństwa, aby uniknąć poważnych obrażeń.
• Nie wykonuj tej operacji bezpośrednio po uruchomieniu silnika, ponieważ układ wydechowy
bardzo się nagrzewa.

• Materiały palne należy przechowywać z dala od układu wydechowego. Może wywołać pożar.

Katalizator

We wszystkich europejskich modelach katalizator znajduje się wewnątrz tłumika.

OSTRZEŻENIE
Ogranicznik obrotów silnika ogranicza maksymalną liczbę obrotów silnika do 7500. Może to
spowodować nadmierne gromadzenie się paliwa w spalinach i zapłon przez katalizator w
tłumiku. POWYŻSZE MOŻE POWODOWAĆ PRZEGRZANIE TŁUMIKA I WYWOŁAĆ
RYZYKO POŻARU. Zawsze zmniejszaj otwarcie przepustnicy, gdy silnik osiągnie najwyższe
obroty, unikaj strzałów w silniku.
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UWAGA
Pozycje oznaczone literą „D” w poniższej tabeli powinny być wykonywane przez autoryzowanego
sprzedawcę.
• Częściej przy intensywnym użytkowaniu, takim jak jazda w warunkach powodujących zabrudzenie i
moczenie w celu usuwania wody lub zanieczyszczenia brudu ze smarowniczek i innych krytycznych
elementów.
Harmonogram okresowej konserwacji
Staranna okresowa konserwacja pomoże utrzymać quad w najbezpieczniejszym i najbardziej
niezawodnym stanie. Przeglądy, regulacje i okresy smarowania ważnych podzespołów określono w
poniższej tabeli na kolejnych stronach.
Okresy konserwacji określono na podstawie przeciętnych warunków jazdy i średniej prędkości około 16
km/h. Quady narażone na intensywne użytkowanie, takie jak praca w miejscach wilgotnych lub
zakurzonych, powinny być częściej kontrolowane i serwisowane. Sprawdź, wyczyść, nasmaruj, wyreguluj
lub wymień części w razie potrzeby.
ZAUWAŻ: przeprowadzenie kontroli może ujawnić potrzebę wymiany części. Zawsze używaj
oryginalnych części dostępnych u sprzedawcy.
Serwisowanie i dokonywanie regulacji mają krytyczne znaczenie. Jeśli nie zna się bezpiecznych procedur
obsługi i regulacji, należy poprosić o ich wykonanie wykwalifikowanego sprzedawcę.
Używaj tylko oryginalnych części zamiennych marki Linhai
Aby zachować pierwotną charakterystykę eksploatacyjną i długą żywotność quadu, należy używać
wyłącznie oryginalnych części zamiennych Linhai. Tylko oryginalne części Linhai zapewnią długą i
bezpieczną eksploatację oraz maksymalny okres użytkowania quadu. Używanie nieoryginalnych części
zamiennych i akcesoriów lub niedostateczna konserwacja może spowodować zmniejszenie bezpieczeństwa
i żywotności quadu, stanowić zagrożenie dla ludzi, a także może mieć wpływ na zachowanie gwarancji.
ZAUWAŻ:
„D” - Pozycje oznaczone literą „D” mają być wykonywane przez autoryzowanego sprzedawcę.
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•

Przy intensywnym użytkowaniu, takim jak użytkowanie w środowisku pełnym zabrudzeń lub wilgoci należy
częściej czyścić smarowniczki i inne krytyczne elementy z użyciem wody lub usuwać z nich zanieczyszczenia.

Pozycja
Układ hamulcowy
Hamulec pomocniczy

Czas
trwania
Przed
jazdą
Przed
jazdą

Kiedy

Uwagi

Przed jazdą

Kontrola przed jazdą

Przed jazdą

Kontrola przed jazdą

Opony

Przed
jazdą

Przed jazdą

Codzienna kontrola, Kontrola przed jazdą

Felgi

Przed
jazdą

Przed jazdą

Kontrola przed jazdą
Kontrola przed jazdą

•

Nakrętki, śruby
Przed jazdą
mocujące ramy
Środek do czyszczenia
Codziennie Codziennie
filtra powietrza
Kontrola poziomu/płynu Codziennie Codziennie
chłodzącego

•

Rura osadowa skrzyni
powietrznej

Codziennie Codziennie

Odprowadź osady, jeśli są widoczne

Codziennie Codziennie

Codziennie sprawdzaj działanie; nałóż smar

Przed
jazdą

Kontrola reflektora

Sprawdź-wyczyść, wymień w razie potrzeby
Płyn chłodzący silnik należy wymieniać co
roku

dielektryczny na złącze podczas wymiany

Kontrola oświetlenia
tylnego

Codziennie Codziennie

Akumulator

100 h

Co miesiąc

Sprawdź/wyczyść zaciski; sprawdź poziom
płynu

10 h

Co miesiąc

Okresowa kontrola

Zużycie klocków

D hamulcowych

Codziennie sprawdzaj działanie nałóż smar
dielektryczny na gniazdo podczas wymiany

•

Olej do tylnej skrzyni
biegów

100 h

Co miesiąc

Sprawdzaj co miesiąc i wymieniaj co roku

•

Olej do przedniej skrzyni
biegów
100 h

Co miesiąc

Sprawdzaj co miesiąc i wymieniaj co roku

3 miesiące

Sprawdź (ponowne dociągnięcie wymagane
tylko przy pierwszym serwisowaniu)

Głowica cylindra silnika 25 h
i łączniki podstawy
cylindra

•

Smarowanie ogólne

Pozycja

50 h

3 miesiące

Czas
Kiedy
trwania
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•

•

Poziom / wymiana oleju 30 h
silnikowego

3 miesiące

Codziennie sprawdzaj poziom; Po 1
miesięcznej przerwie w użytkowaniu
Częściej wymieniaj olej, gdy jest zimno.

Filtr olejowy

50 h

6 miesiące

Sprawdź/wyczyść

Wąż odpowietrzający
silnika

100 h

6 miesiące

50 h

6 miesiące

Kontrola
Kontrola-regulacja, smarowanie, wymiana,
w razie potrzeby; Kontrola przed jazdą

D Linka przepustnicy

Moc płynu chłodzącego 100 h
Dźwignia zmiany
50 h
biegów

6 miesiące

Kontrola co sezon.

6 miesiące

Kontrola, regulacja.

D Pasek napędowy

50 h

6 miesiące

Kontrola, wymiana, w razie potrzeby.

•

Układ kierowniczy

50 h

6 miesiące

Codzienna kontrola, smarowanie.

•

Przednie zawieszenie

50 h

6 miesiące

Kontrola-smarowanie, dociąganie
mocowań.

•

Tylne zawieszenie

50 h

6 miesiące

Kontrola, dociąganie mocowań.

Świeca

100 h

12 miesiące

Kontrola, wymiana, w razie potrzeby.

Kąt wyprzedzenia
zapłonu

100 h

12 miesiące

Kontrola i regulacja, w razie potrzeby.

D Układ paliwowy

100 h

12 miesiące

Sprawdzenie pod kątem wycieków z korka
zbiornika, przewodów, filtra. Wymiana
przewodów co roku.

D Filtr paliwa

100 h

12 miesiące

Wymiana co roku.

100 h

12 miesiące

Kontrola/oczyszczenie zewnętrznej
powierzchni.

50 h

6 miesiące

Kontrola/wymiana, w razie potrzeby.

25 h

3 miesiące

Kontrola, czyszczenie.

25 h

3 miesiące

Kontrola.

100 h

12 miesiące

Kontrola/regulacja.

D zmiany biegów

200 h

24 miesiące

Wymiana smaru co 2 lata.

D Płyn hamulcowy

200 h

24 miesiące

Wymiana co 2 lata.

W razie
potrzeby

W razie
potrzeby

Okresowa kontrola, regulacja po wymianie
części.

D

Chłodnica
Węże układu chłodzenia

D Sprzęgła (napędowe i
napędzane)
Mocowania silnika

D Luz zaworowy
Skrzynka selektora
(H/L/R/N/P)

Regulacja palucha

D rozrządu

Regulacja reflektorów

W
razie W razie
potrzeby potrzeby
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Zalecenia dotyczące smarowania
Pozycja

1. Olej silnikowy

Zalecany
środek
smarny

SAE10W40/SL

2. Płyn hamulcowy DOT 4
4. Olej w tylnej
skrzyni biegów
(T3b) /
Olej w tylnym
mechanizmie
różnicowym (E4)
5. Olej w przednim
mechanizmie
różnicowym

Sposób smarowania

Częstotliwość

Dolej do odpowiedniego
poziomu na bagnecie
Utrzymuj poziom
pomiędzy oznaczeniami do
napełniania.
Patrz “7.KONTROLA”

Codziennie
sprawdzaj poziom

SAE
80W/90 GL-5 Patrz “16.

W razie potrzeby;
wymiana co 2 lata
lub co 20 h

Wymiana co 1 rok
lub co 100h

KONSERWACJA/Smarow
anie tylnej skrzyni biegów”
Patrz “16.
SAE
Wymiana co 1 rok
KONSERWACJA /
lub co 100h
80W/90 GL-5 Smarowanie przedniej
skrzyni biegów ”
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Zalecenia dotyczące smarowania
Sposób smarowania Częstotliwość

Pozycja
Zalecany środek
smarny

6. Przednie/tylne

• wahacze

7. Łożyska

• kierownicy

Zlokalizuj łącznik na
wale obrotowym i Co 3 miesiące lub co
50 h
posmaruj za pomocą
smarownicy

Smar

Zlokalizuj łącznik na
Co 3 miesiące lub co
wale obrotowym
50 h
i posmaruj za
pomocą smarownicy

Smar

8. Łożyska

Dokonaj kontroli i
wymiany łożysk, w Co pół roku
razie potrzeby

• przednich/tylnych Smar
kół

9. Drążki
poprzeczne

Smar

Zlokalizuj złącza i
posmaruj

Co pół roku

10. Przedni/tylny
wał napędowy i
jarzmo wału

Smar

Zlokalizuj złącza i
posmaruj

Co pół roku

Kontrola

Dokonaj kontroli i
wymiany, w razie
potrzeby

Co pół roku

• jarzmo wału

Smar

Zlokalizuj złącza i
posmaruj

Co pół roku

• 13. Linka gazu

Smar M

Posmaruj, dokonaj
kontroli i wymiany, Co 1 miesiąc lub co
20 h
w razie potrzeby

11. Przeguby

• kulowe

12. Wał napędowy i

ZAUWAŻ:
1. Częściej przy intensywnym użytkowaniu, takim jak w warunkach
podwyższonej wilgotności lub zapylenia/zakurzenia.
2. Smar: lekki smar z mydłem litowym.
3. Smar M: Smar M: (wodoodporny) smar na bazie dwusiarczku molibdenu
(MoS2).
4. Gdy zawieszenie staje się sztywne lub po czyszczeniu.
5. Liczbę godzin oparto na średniej prędkości 16 km/h.
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Regulacja kierownicy

OSTRZEŻENIE
Niewłaściwa regulacja kierownicy lub niewłaściwe dociągnięcie śrub bloku regulacyjnego może
spowodować ograniczenie w kierowaniu lub poluzowanie kierownicy, co może skutkować utratą
kontroli nad pojazdem i możliwymi poważnymi obrażeniami lub śmiercią.

Kierownice można regulować zgodnie z indywidualnymi preferencjami.
1.

Zdejmij pokrywę z kierownicy.

2.

Poluzuj cztery śruby.

3.

Dokonaj regulacji kierownicy do pożądanego

położenia.
Sprawdź czy kierownice nie uderzają w zbiornik
paliwowy lub inna część, gdy skręca się w lewo
lub w prawo.

4.

Dociągnij blok regulacyjny kierownicy momentem obrotowym 14-16 Nm.
turned to left or right.

ZAUWAŻ: Dociągnij śruby tak, aby z przodu i z tyłu bloku kierownicy powstała równa

szczelina. Nieprawidłowa szczelina powoduje nieprawidłowe dopasowanie górnej kapsuły.
FPoniższe elementy należy okresowo sprawdzać pod kątem szczelności; lub jeśli
poluzowały się należy oddać je do serwisu w ramach konserwacji.
Specyfikacja momentu obrotowego nakrętki koła

Rozmiar śruby

Dociągający moment obrtoowy

Przód (ALUMINIOWA FELGA) M12 x
1.25

95 Nm

Tył (ALUMINIOWA FELGA
M12 x 1.25

95 Nm

ZAUWAŻ: Wszystkie nakrętki z zamontowaną zawleczką muszą być serwisowane przez
autoryzowanego sprzedawcę.
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Dokręcanie piasty przedniego koła
Szczelność łożyska przedniego koła i zachowanie nakrętki trzpienia to kluczowe operacje na
podzespołach. Prace serwisowe muszą być wykonywane przez autoryzowanego sprzedawcę.
Nakrętki stożkowe: należy montować do koła od strony stożkowej.

Filtr powietrza

Filtr powietrza typu gąbczastego wewnątrz obudowy filtra powietrza musi być utrzymywany w
czystości, aby zapewnić odpowiednio dobrą moc silnika i chronić silnik. Jeśli quad jest
używany w normalnych warunkach, należy serwisować filtr w odstępach czasu określonych w
harmonogramie konserwacji. W przypadku eksploatacji w zakurzonym, mokrym lub błotnistym
środowisku filtr należy czyścić częściej.

OSTRZEŻENIE
Niesprawdzanie odpowiednio często filtra powietrza, jeśli quad jest używany w
zakurzonym, wilgotnym lub błotnistym środowisku, może spowodować
uszkodzenie silnika.
Serwisowanie filtra powietrza

1.

Wyjmij siedzenie.

2.

Zwolnij zaciski i zdejmij pokrywę.

3.

Wyjmij filtr.

4. Umieść filtr w misce i spryskaj obficie z obu
stron rozpuszczalnikiem czyszczącym, na przykład
środkiem czyszczącym do filtrów MAXIMA AIR
FILTER CLEANER; następnie odstaw na około 3
minuty.
5.Zmyj całe zabrudzenie i olej wyciskając elementu, nie wykręcając go (wybicie lub wykręcenie
filtra może spowodować uszkodzenie).

77

INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI M565Li

16. KONSERWACJA
6. Spłucz pozostałości mydliny, wyciśnij nadmiar rozpuszczalnika z gąbki i pozostaw
do wyschnięcia.
7. W razie potrzeby wymień filtr.
8. Spryskaj obficie olejem do piankowego filtra powietrza na filtr powietrza i wprowadź
olej do filtra. Najlepsze rezultaty uzyskuje się stosując olej do filtrów piankowych
Maxima FAB-1 lub Maxima FFT.
9. Ściśnij element, aby usunąć nadmiar oleju. Gąbka powinna być mokra, ale nie kapać.
10. Ponownie załóż filtr powietrza w komorze powietrznej i dokręć zacisk. Nie dociągaj
zbyt mocno zacisku, ponieważ może to spowodować uszkodzenie filtra.
Kontrola układu kierowniczego

Zespół kierowniczy maszyny należy okresowo sprawdzać pod kątem poluzowanych
nakrętek i śrub. Jeśli zostaną wykryte luźne nakrętki i śruby, należy poprosić sprzedawcę
o ich dociągniecie, przed rozpoczęciem jazdy quadem.

Pochylenie kół i koło

Pochylenie kół i koła nie podlegają regulacji.

OSTRZEŻENIE
Nie należy podejmować prób regulacji drążka kierowniczego w celu wyrównania palców.
Niewłaściwa regulacja może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Należy skontaktuj się
ze sprzedawcą. Dealer odbył szkolenie i posiada narzędzia do dokonywania takich zmian.

Sprawdzanie ustawienia palca rozrządu
Zalecane ustawienie palców to 3-6 mm.
1. Ustaw kierownicę na prosto i trzymaj je w tej pozycji.
2. Środek A i B. Należy odjąć A minus B.
Różnica ma wynosić 1,5-3 mm.
3. Jeśli ten pomiar wymaga korekty, skontaktuj się ze
sprzedawcą w celu dokonania naprawy.
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Przedni hamulec

OSTRZEŻENIE
Po otwarciu butelki z płynem hamulcowym użyj i dolaniu do zbiornika należy wyrzucić jego pozostałą
część. Nie wolno przechowywać ani nie używać częściowo zużytej i przechowywanej butelki płynu
hamulcowego. Płyn hamulcowy jest higroskopijny, co oznacza, że szybko wchłania wilgoć z powietrza.
Powoduje to spadek temperatury wrzenia płynu hamulcowego, co może prowadzić do wcześniejszego
spadku siły hamowania i powstania poważnych obrażeń.

Hamulec przedni to hydrauliczny układ hamulcowy, który jest obsługiwany pedałem
znajdującym się z boku prawej deski podłogowej. Hamulce są samoregulujące i nie
wymagają regulacji.
Aby utrzymać układ hamulcowy w dobrym stanie, zaleca się przeprowadzanie następujących
kontroli. Częstotliwość sprawdzania zależy od rodzaju jazdy.
• Należy utrzymywać poziom płynu w zbiornikach pompy głównej zgodnie z opisem, patrz „7.
Funkcje elementów i części układu kierowniczego”. Normalne działanie membrany polega na
wysuwaniu się do zbiornika w miarę opadania dźwigni w płynie. Jeśli dźwignia płynu jest nisko,
a membrana nie jest wysunięta, sygnalizowany jest wyciek i należy ją wymienić. Zawsze należy
napełniać zbiornik zgodnie ze wskazówkami, ilekroć pokrywa jest poluzowana lub zdejmowana,
aby zapewnić prawidłowe działanie membrany. Należy używać wyłącznie płynu hamulcowego
DOT 4.
•
Sprawdź hamulec pod kątem nadmiernego skoku
lub gąbczastości.
•
Sprawdzić okładziny cierne pod kątem zużycia,
uszkodzenia i poluzowania.
•
Sprawdź bezpieczeństwo i stan powierzchni tarczy
hamulcowej.
•
Okładziny należy wymienić, gdy materiał cierny
zostanie zużyty do 1 mm (A).

Hamulec tylny i pomocniczy
Hamulec tylny
Hamulec tylny jest hydraulicznym hamulcem tarczowym, który jest uruchamiany tym samym pedałem,
który uruchamia hamulec przedni. System jest samoregulujący i nie wymaga żadnej konserwacji poza
okresowymi kontrolami zużycia klocków.


Okładziny należy wymieniać, gdy materiał cierny jest zużyty do 1 mm.



Skontroluj powierzchnię ścieralną tarczy hamulcowej i klocka pod kątem nadmiernego
zużycia.
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Hamulec pomocniczy

Pomocniczy układ hamulcowy quadu jest przeznaczony do użytku jako rezerwowy w stosunku do
głównego układu hamulcowego. W przypadku awarii głównego systemu hamulcowego, hamulec
tylny można uruchomić, przesuwając dźwignię hamulca w stronę kierownicy. Hydrauliczny układ
hamulcowy nie wymaga regulacji.
ZAUWAŻ:
Ponieważ jest to tylko hamulec tylny, nie będzie on tak skuteczny, jak system hamulcowy
działający na wszystkie koła.
Kontrola
Mimo że regulacji hamulca postojowego dokonano fabrycznie, należy sprawdzić, czy działa
prawidłowo. Aby hamulec mechaniczny funkcjonował w pełni, należy go konserwować.
1. Przy wyłączonym silniku zaciągnij dźwignię hamulca postojowego i spróbuj ruszyć quadem.
2. Jeśli tylne koła są zablokowane, hamulec postojowy jest prawidłowo wyregulowany.
3. Jeśli koła nie są zablokowane, należy wyregulować hamulec postojowy.
Regulacja hamulca postojowego
Aby wyregulować mechaniczny hamulec postojowy, wykonaj następującą procedurę:
ZAUWAŻ: Regulacja na zacisku dotyczy zużycia klocków.
1. Przy wyłączonym silniku poluzuj regulator na dźwigni.
2. Poluzuj nakrętkę kontrującą regulatora na zacisku.
3. Obróć ręcznie regulator (śrubę) w prawo, aż okładzina dotknie tarczy hamulcowej, obróć śrubę
regulatora w lewo o 1/4 do jednego obrotu, aby uzyskać luz 10 do 20 mm na końcu dźwigni
hamulca postojowego.
4. Mocno dokręcić przeciwnakrętki do regulatorów.
5. Upewnij się, że tylne koła obracają się swobodnie bez ciągnięcia.
6. Obróć regulator (na dźwigni) i użyj dźwigni. Podczas regulacji ważne jest, aby przesunąć
dźwignię do przodu i do tyłu w celu sprawdzenia jej działania, swobodnego luzu i zablokowania
pozycji parkowania.
7. Upewnij się, że tylne koła obracają się swobodnie bez ciągnięcia, a hamulec postojowy działa
prawidłowo.
UWAGA Nie należy zbyt mocno dociągać regulatora. Swobodny luz na dźwigni: 20 mm.
8. Test terenowy parkowania. Hamulec musi być w stanie utrzymać obciążony quad w miejscu na
wzniesieniu o nachyleniu 18% w górę i w dół.
Tymczasową regulację można przeprowadzić na linkę hamulca po stronie dźwigni hamulca
postojowego, obracając bezpośrednio regulator (nakrętkę).80
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Jednak zakres regulacji jest ograniczony. Zawsze należy wykonywać procedurę od 1 do 8, gdy
jest to konieczne.

Regulator
Regulacja luzu linki przepustnicy
Luz linki przepustnicy jest regulowany na kierownicy.
1. Odkręć śruby od wewnętrznego regulatora linki, poluzować nakrętkę kontrującą regulatora.
2. Obróć regulator, aż do uzyskania luzu 2-3 mm na dźwigni na kciuk.
ZAUWAŻ: Podczas regulacji luzu ważne jest, aby przesuwać dźwignię przepustnicy w przód i w
tył.

3.Dokręć nakrętkę kontrującą i nasunąć osłony na regulator linki.
3.

Locknut
Uruchomianie
Regulator
Tuleja -
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Spark
Plugs
Świece
zapłonowe

Standardowa
świeca zapłonowa

(NGK)

3.Szczelina: 0,8-0,9 mm

Kontrola
• Izolator (1)
Kolor normalny to kolor średnio- do jasnobrązowy.
Nieprawidłowy kolor: wymień.
• Elektroda (2)
Zużycie/uszkodzenie: Wymień. Oczyść.
• Świeca
(Oczyść środkiem do czyszczenia świec
zapłonowych lub szczotką drucianą)
Pomiar:
• Szczelina świecy zapłonowej (3)
Poza specyfikacją: Wyreguluj szczelinę..

Wyjęcie i wymiana świecy zapłonowej

OSTRZEŻENIE
Nigdy nie należy próbować wyjmować świecy zapłonowej, gdy silnik jest ciepły. Układ
wydechowy lub silnik mogą poparzyć, powodując poważne obrażenia.

Należy wyjąć świecę zapłonową, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara.
Należy wykonać procedurę odwrotną do procedury instalacji świecy zapłonowej. Należy
dociągnąć,okres
gdy wymiany
moment obrotowy
wynosi
23 Nm.
Oil Filter
Zalecany
oleju to co
30 godzin
lubOil
co and
3 miesiące,
w Change
zależności od tego, co
nastąpi wcześniej. Przerwa w wymianie oleju następuje po 20 godzinach lub jednym
miesiącu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Intensywna eksploatacja wymaga
dokonywania wymiany oleju częściej. Intensywna eksploatacja obejmuje ciągłą pracę w
zapylonym lub wilgotnym środowisku oraz jeżdżenie, gdy panują niskie temperatury.
ZAUWAŻ: Intensywne użytkowanie w niskich temperaturach to eksploatacja wyłącznie w
temperaturze poniżej -12 °C, gdy większość jazd jest wykonywana w temperaturze
pomiędzy -12 °C a 0 °C z niską prędkością i niższą niż 8 km/h. Należy pamiętać, aby przy
każdej wymianie oleju wymienić filtr oleju.
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UWAGA
Olej może być gorący. Nie wolno dopuszczać do kontaktu gorącego oleju ze skórą, ponieważ
może to spowodować poważne oparzenia
1. Umieść quad na równej powierzchni;
2. Uruchom silnik na dwie lub trzy minuty, aż się rozgrzeje. Zatrzymaj silnik;
3. Oczyść obszar wokół korka spustowego;
4. Umieść miskę spustową pod skrzynią korbową silnika i wyjmij korek spustowy;
5. Pozwól, aby olej całkowicie spłynął;
6. Ponownie załóż korek spustowy i dokręć z momentem obrotowym 25 Nm.

Smarowanie tylnej skrzyni biegów (modele T3b)

UWAGA
Należy sprawdzić czy żaden obcy materiał nie dostał się do obudowy przekładni/mechanizmu
różnicowego.
Należy ustawić quad na równej powierzchni, wyjąć korek wlewu i dokonać inspekcji wizualnej
poziomu oleju przez otwór wlewowy. Poziom oleju należy utrzymywać na równi ze środkiem ostrza
wiertła mniej więcej poniżej górnej krawędzi otworu wlewowego.
ZAUWAŻ:

Nie należy dolewać oleju do dolnej części gwintu korka wlewowego.
Odpowiedni olej do skrzyni biegów: SAE GL-5 85W/90 Hypoid Oil.

Olej zalecany do tylnej skrzyni biegów:

MAXIMA HYPOID GEAR LUBE PREMIUM 80W90 - GL5
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Wymiana oleju

Korek wlewu

Korek spustowy

1. Wykręć korek spustowy. Prawidłowo wylej i wyrzuć zużyty olej.
2. Oczyścić i ponownie załóż korek spustowy z nową podkładką uszczelniającą i mocno
dociągnij (20 Nm).
3. Odkręć korek wlewu i dodaj 250 ml oleju przekładniowego SAE GL-5 85W /90 i sprawdź
poziom oleju. Poziom oleju należy utrzymywać na równi ze środkiem ostrza wiertła (mniej
więcej poniżej górnej krawędzi otworu wlewowego).
4. Ponownie załóż korek wlewu. Dociągnij mocno przy momencie obrotowym 35 Nm.
5. Sprawdź pod kątem wycieków.
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Smarowanie tylnego mechanizmu różnicowego (modele E4)

UWAGA
Należy sprawdzić czy żaden obcy materiał nie dostał się do obudowy przekładni/mechanizmu
różnicowego. Należy ustawić quad na równej powierzchni, wyjąć korek wlewu i dokonać
inspekcji wizualnej poziomu oleju przez otwór wlewowy. Poziom oleju należy utrzymywać
na równi ze środkiem ostrza wiertła mniej więcej poniżej górnej krawędzi otworu
wlewowego.
ZAUWAŻ: Nie należy dolewać oleju do dolnej części gwintu korka wlewowego.

Odpowiedni olej do tylnego mechanizmu różnicowego: SAE GL-5 85W/90.
Olej zalecany do tylnego mechanizmu różnicowego:

MAXIMA HYPOID GEAR LUBE PREMIUM 80W90 - GL5
Wymiana oleju

.

.

1. Wykręć korek spustowy. Prawidłowo wylej i wyrzuć zużyty olej.
2. Oczyścić i ponownie załóż korek spustowy z nową podkładką uszczelniającą i mocno
dociągnij momentem obrotowym 22~30Nm.
3. Odkręć korek wlewu i dodaj 300 ml oleju przekładniowego SAE GL-5 85W/90 i sprawdź
poziom oleju. Poziom oleju należy utrzymywać na równi ze środkiem ostrza wiertła (mniej
więcej poniżej górnej krawędzi otworu wlewowego).
4. Ponownie załóż korek wlewu. Dociągnij mocno przy momencie obrotowym 22~30Nm.
5. Sprawdź pod kątem wycieków.
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Smarowanie przedniego mechanizmu różnicowego

UWAGA
Należy sprawdzić czy żaden obcy materiał nie dostał się do obudowy przekładni/mechanizmu
różnicowego. Należy ustawić quad na równej powierzchni, wyjąć korek wlewu i dokonać
inspekcji wizualnej poziomu oleju przez otwór wlewowy. Poziom oleju należy utrzymywać
na równi ze środkiem ostrza wiertła mniej więcej poniżej górnej krawędzi otworu
wlewowego.
ZAUWAŻ: Nie należy dolewać oleju do dolnej części gwintu korka wlewowego.

Odpowiedni olej do przedniego mechanizmu różnicowego: SAE GL-5 85W/90.
Olej zalecany do przedniego mechanizmu różnicowego:

MAXIMA HYPOID GEAR LUBE PREMIUM 80W90 - GL5
Wymiana oleju

1.

Wykręć korek spustowy. Prawidłowo wylej i wyrzuć zużyty olej.

2.

Oczyścić i ponownie załóż korek spustowy z nową podkładką uszczelniającą i mocno

dociągnij momentem obrotowym (20 Nm).
3.

Odkręć korek wlewu i dodaj 330 ml oleju przekładniowego SAE GL-5 85W/90 i

sprawdź poziom oleju. Poziom oleju należy utrzymywać na równi ze środkiem ostrza wiertła
(mniej więcej poniżej górnej krawędzi otworu wlewowego).
4.

Ponownie załóż korek wlewu. Dociągnij mocno przy momencie obrotowym (35 Nm).

5.

Sprawdź, czy nie ma wycieków.
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Opony

OSTRZEŻENIE
Prowadzenie quadu wyposażonego w zużyte opony, nieprawidłowo napompowane opony,
niestandardowe opony lub nieprawidłowo zamontowane opony ma wpływ na prowadzenie,
co może skutkować wypadkiem z poważnymi obrażeniami lub śmiercią.

Należy stosować sie do poniższych informacji dotyczących bezpieczeństwa:
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

•
•
•
•
1.
2.
3.
4.

Należy utrzymywać właściwe ciśnienie w oponach zgodnie z poniższymi informacjami.
Nieprawidłowe ciśnienie w oponach może wpłynąć na zwrotność quadu.
Nie wolno stosować niewłaściwych opon. Stosowanie niestandardowych rozmiarów lub
typów opon może wpłynąć na prowadzenie quadu.
Należy sprawdzić, czy koła są prawidłowo zamontowane. Nieprawidłowe zamontowanie
kół może wpłynąć na prowadzenie pojazdu i zużycie opon.
Zdejmowanie koła

Zatrzymaj silnik, włącz skrzynię biegów i zablokuj hamulec postojowy.
Lekko poluzuj nakrętki koła.
Podnieś bok quadu, umieszczając odpowiednią podstawę pod ramą podnóżka.
Odkręć nakrętki koła i zdejmij koło.
Ciśnienie w oponach
Przód

Tył

48kPa

48kPa

Zakładanie koła

1. Gdy wrzucono bieg i przy zablokowanym hamulcu postojowym, należy umieścić koło
w prawidłowej pozycji na piaście koła. Należy sprawdzić czy trzpień zaworu jest
skierowany do zewnątrz, a strzałki obrotu na oponie wskazują kierunek obrotu do przodu.
2. Należy założyć nakrętki kół i dokręcić je
palcami.
3. Należy opuścić quad na podłoże.
4. Należy mocno dokręcić nakrętki kół zgodnie z
tabelą znajdującą się w: „16.
KONSERWACJA/Moment obrotowy nakrętki koła
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Kontrola opon

Podczas wymiany opony zawsze należy używać oryginalnego rozmiaru i typu pojazdu.
Głębokość bieżnika opony
Zawsze należy wymieniać opony, gdy głębokość bieżnika wynosi 3 mm lub mniej.

Reflektory

OSTRZEŻENIE
Podczas długiego postoju, należy wyłączać światła.

Wymiana żarówki w reflektorach

OSTRZEŻENIE
Utrzymuj reflektory i tylne światła w czystości. Słabe oświetlenie, podczas jazdy może
skutkować wypadkiem powodującym poważne obrażenia lub śmierć.

UWAGA
Nie wolno serwisować reflektora, gdy jest gorący. Może to spowodować poważne oparzenia.
Nie wolno dotykać lampy halogenowej gołymi palcami. Tłuszcz ze skóry pozostawia osad,
tworząc gorący punkt, który skraca żywotność lampy.
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Wymiana żarówki reflektora

1.

Należy używać żarówki 12V 35W/35W

2. Wyciągnij wtyczkę kabla z paska przewodzącego w
gnieździe.
3. Obróć osłonę tylnego reflektora (1) przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara, aby otworzyć pokrywę.
4.

Wymień żarówkę.

Wymiana żarówki światła tylnego/hamowania
Jeśli światło tylne/hamowania nie działa, żarówka może
wymagać wymiany.

1. Zdejmij soczewkę.
2. Wyjmij żarówkę i wymień ją na nową.
3. Przetestuj tylne światło/hamowania, aby sprawdzić, czy działa.
4. Ponownie załóż soczewkę.
Wymiana żarówki kierunkowskazu
1. Zdejmij panel montażowy.
2. Odłącz światło od uprzęży, wciśnij zatrzaski blokujące i wyjmij z kapsuły.
3. Załóż nową żarówkę i ponownie zamontuj panel.
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Regulacja świateł drogowych

Światła drogowe można regulować w górę i w dół.
1. Umieść quad na równej powierzchni tak, aby reflektor znajdował się około 3 m od
ściany.
2. Zmierz odległość od podłogi do środka
reflektora i zaznacz na ścianie znak na tej
samej wysokości.
3. Uruchom silnik i przestaw włącznik
świateł w położenie świateł drogowych.
4. Obserwuj, gdzie pada wiązka światła
reflektorów. Najbardziej intensywna część
wiązki światła reflektora powinna być
skierowana 70 mm poniżej oznaczenia
.
umieszczonego na ścianie w kroku 2.
ZAUWAŻ: Na siedzeniu musi znajdować się środek ciężkości.
5. 2. Zmierz odległość od podłogi do środka
5. Obróć dwie śruby regulacyjne (1) w prawo, aby podnieść belkę. Obróć dwie śruby
reflektora i zaznacz na ścianie znak na tej
regulacyjne (1) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby obniżyć belkę.
samej
wysokości.
Regulację
świateł mijania wykonuje tak samo, jak w przypadku świateł drogowych.

Czyszczenie quadu
Utrzymywanie pojazdu ATV w czystości przedłuży żywotność różnych elementów.
Mycie
Nie wolno korzystać z myjni wysokociśnieniowej, gdyż może to spowodować
uszkodzenie łożysk kół, uszczelek skrzyni biegów, paneli karoserii, hamulców i
tabliczek ostrzegawczych, a woda może dostać się do silnika lub układu wydechowego.
Najlepszym i najbezpieczniejszym sposobem czyszczenia quadu jest użycie węża
ogrodowego oraz wiadra z łagodnym mydłem i wodą. Należy użyć profesjonalnej
rękawicy do prania, najpierw należy umyć górną część karoserii, a na końcu dolną część.
Często spłukuj wodą i osusz irchą, aby zapobiec powstawaniu plam z wodny.
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OSTRZEŻENIE
ZAUWAŻ: Jeśli etykiety ostrzegawcze są uszkodzone, należy skontaktować się ze

sprzedawcą w celu dokonania ich wymiany. Quad można woskować nieścierną pastą
samochodową. Należy unikać używania ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą
porysować wykończenie karoserii.

UWAGA
Niektóre produkty, w tym środki odstraszające owady i chemikalia, uszkadzają powierzchnie
z tworzywa sztucznego. Należy zachować ostrożność podczas używania tych produktów na
powierzchniach z tworzywa sztucznego.

Wskazówki dotyczące przechowywania

UWAGA
Niektóre produkty, w tym środki odstraszające owady i chemikalia, uszkadzają
powierzchnie z tworzyw sztucznych. Należy zachować ostrożność podczas używania
takich produktów na powierzchniach wykonanych z tworzyw sztucznych.

Czyszczenie – Należy dokładnie wyczyść quad.
Dolewanie oleju i wymiana filtra - Rozgrzej silnik i wymień olej oraz filtr.
Filtr powietrza/skrzynka powietrzna - sprawdź, oczyść, naoliw lub wymień filtr powietrza.
Oczyść skrzynkę powietrzną i opróżnij rurkę na osad.
Sprawdź poziomy wszystkich płynów - Sprawdź poziomy następujących płynów i wymień
je, jeśli to konieczne: płyn do przekładni; płyn hamulcowy (wymieniaj co 2 lata lub e razie
potrzeby, jeśli płyn wygląda na ciemny lub zanieczyszczony).
Otocz silnik mgłą - rozpyl lekki olej do cylindra przez otwór na świecę zapłonową.
Sprawdź i nasmaruj kable/Smar - Sprawdź wszystkie przewody i nasmaruj.
Konserwacja akumulatora - Regularnie ładuj akumulator. Nasmaruj śruby zacisków i
zaciski smarem do elementów dielektrycznych.
Obszar przechowywania/osłony - Ustal ciśnienie w oponach i bezpiecznie podeprzyj quad
z oponami 25-50 mm nad ziemią. Upewnij się, że miejsce przechowywania jest dobrze
wentylowane. Przykryj maszynę pokrowcem na quad.
ZAUWAŻ: Nie używaj osłon na quad wykonanych z tworzyw sztucznych ani powlekanych.
Nie zapewniają wystarczającej wentylacji i mogą sprzyjać korozji oraz rdzewieniu pojazdu.
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Przygotowanie do eksploatacji po przechowywaniu

Wyciągnięcie quadu z miejsca przechowywania i prawidłowe przygotowanie go do eksploatacji zapewni
wiele kilometrów i godzin bezawaryjnej jazdy. Linhai zaleca następującą procedurę przygotowania quadu.
1.

Dokładnie wyczyść pojazd.

2.

Oczyść silnik. Usuń szmatkę z układu wydechowego.

3.

Sprawdź wszystkie przewody i kable układu kierowniczego pod kątem oznak zużycia lub
przetarcia. W razie potrzeby wymień je.

4.

W razie potrzeby wymień olej silnikowy/przekładniowy i filtr.

5.

Sprawdź poziom płynu chłodzącego i w razie potrzeby dolej odpowiednio wymieszany płyn
chłodzący.

6.

Naładuj akumulator; następnie zainstaluj. Podłącz kable akumulatora, sprawdzając czy najpierw
podłączany jest przewód dodatni.

UWAGA Przed zainstalowaniem akumulatora sprawdź czy wyłącznik zapłonu znajduje się w pozycji
OFF-WYŁĄCZONY.
1.

Sprawdź całe układy hamulcowe (poziom płynu, klocki, itp.), wszystkie elementy układu kierowniczego,
reflektory, tylne światła, światła hamowania i ustawienie reflektorów; wyreguluj lub wymień je w razie
potrzeby.

2.

Sprawdź ciśnienie w oponach. W razie potrzeby napompuj do zalecanego ciśnienia.

3.

Dociągnij wszystkie nakrętki i śruby, upewniając się, że wszystkie nakrętki i śruby o ważnym znaczeniu są
dociągnięte zgodnie ze specyfikacją techniczną.

4.

Sprawdź, czy kierownica porusza się swobodnie i nie zacina się.

5.

Sprawdź świecę zapłonową. Wyczyść lub wymień ją w razie potrzeby.

Transport ATV Zawsze, gdy quad ma być transportowany, należy podjąć następujące kroki:
1.

Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk.

2.

Upewnij się, że korek wlewu paliwa, korek wlewu oleju i gniazdo są prawidłowo zamontowane.

3.

Zawsze przywiązuj ramę quadu, który jest transportowany do chwili aż zostaną użyte odpowiednie pasy
lub liny zapewniające bezpieczeństwo.

4.

Zawsze włączaj bieg i blokuj hamulec postojowy.
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Problem ze sprzęgłem układu przekładni zmiennej bezstopniowej
(CVT)(CVT)
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Załadowywanie quadu do
furgonetki lub wysokiej

Przełącz przekładnię na przełożenie terenowe podczas
załadowywania quadu, aby zapobiec spaleniu paska.

przyczepy na wysokich biegach.
Ruszanie pod górę na stromym Ruszając na pochyleniu, należy włączyć przełożenie
wzniesieniu.

terenowe lub zejść z quadu po zaciągnięciu hamulca
postojowego i wykonać „skręt K”, jak opisano w niniejszej
instrukcji.

Jazda przy niskich obrotach lub Jedź z większą prędkością lub aktywuj przełożenie terenowe.
niskiej prędkości (około 5-12

Szczególnie zaleca się aktywowanie przełożenia terenowego

km/h).

w celu zapewnienia niższych temperatur roboczych
przekładni CVT i dłuższej żywotności komponentów.

Niedostateczne nagrzewanie się Rozgrzej silnik przez co najmniej 5 min., na biegu jałowym,
quadów narażonych na niskie

dodawaj gazu do ok. 1/8 przepustnicy w krótkich seriach, 5-7

temperatury otoczenia.

razy. Pasek stanie się bardziej elastyczny i zapobiegnie to
spaleniu paska.

Powolne i łatwe wrzucanie

Szybkie i efektywne użycie przepustnicy w skutecznego

sprzęgła.

wrzucenia sprzęgła.

Holowanie/ciągnięcie przy

Korzystaj wyłącznie z przełożenia terenowego.

niskich obrotach/niskiej
prędkości.
Utknięcie w błocie lub śniegu.

Aktywuj przełożenie terenowe ostrożnie, dodając szybko,
agresywnie gazu, aby wrzucić sprzęgło. OSTRZEŻENIE:
Nadmierne otwarcie przepustnicy może spowodować utratę
kontroli nad pojazdem i wywrócenie.

Wjeżdżanie po dużych

Aktywuj przełożenie terenowe, ostrożnie, szybko, krótko i

obiektach od momentu

agresywnie wciskaj gaz, aby włączyć sprzęgło.

zatrzymania.

OSTRZEŻENIE: Nadmierne otwarcie przepustnicy może
spowodować utratę kontroli nad pojazdem i wywrócenie.

Problem z akumulatorem
Możliwa przyczyna

Uruchamianie niesprawnego
silnika przez długi czas
Podczas parkowania quadu
włącz wyłącznik główny (na
kluczyk)

Rozwiązanie

Patrz”8. URUCHAMIANIE SILNIKA” oraz
sprawdź układ paliwowy / powietrzny / zapłonowy
/ sprężania.
Podczas zatrzymywania silnika należy natychmiast
wyłączyć główny (na kluczyk)

93

INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI M565Li

17. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE
Quad jest wyposażony w system EFI. Jeżeli napięcie akumulatora spadnie poniżej 12V,
silnik nie uruchomi się.

ZAUWAŻ:

Poniższe rozwiązywanie problemów nie obejmuje wszystkich możliwych przyczyn
zaistnienia problemu. Powinno być jednak pomocne jako przewodnik po
ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW. Należy zapoznać się z odpowiednią procedurą
zawartą w tej instrukcji w celu sprawdzenia, dokonania regulacji i wymiany części.
Regulacja i wymiana muszą być wykonywane przez sprzedawcę..
NIE URUCHAMIA SIĘ/ TWARDY ROZRUCH
UKŁAD PALIWOWY
Zbiornik paliwowy

•
•

Pusty
Zatkany przewód odpowietrzający zbiornika paliwa
• Paliwo gorszej jakości lub paliwo zawierające wodę lub ciała obce
• Zatkanie filtra paliwa
• Nieprawidłowe ciśnienie paliwa
Korpus przepustnicy

• Nieprawidłowe podłączenie

Oczyszczacz powietrza

Zatkany element oczyszczacza powietrza

• Nieprawidłowe ustawienia oczyszczacza
powietrza

UKŁAD SPRĘŻANIA
Cylinder i głowica cylindra

Układ zaworowy

• Poluzowana świeca zapłonowa
• Nieprawidłowo wyregulowany zawór
• Luz na głowicy cylindrów
• Nieprawidłowo uszczelniony zawór
• Uszkodzona uszczelka głowicy
cylindrów
• Nieprawidłowy styk
• Uszkodzona uszczelka cylindra
• Zużyty, uszkodzony lub zatarty zawór butli i gniazdo zaworu
Tłok i pierścień tłokowy

• Nieprawidłowy rozrząd zaworowy

• Pęknięta sprężyna zaworu
•
Zużyty tłok
•
Zużyty, zmęczony lub pęknięty pierścień tłokowy • Zatarty zawór
•• Zatarty
pierścień
tłokowy
Zatarty
pierścień
tłokowy
•
Zatarty lub uszkodzony tłok
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AKUMULATOR
• Nieprawidłowo naładowany
Układ zapłonowy
•akumulator
Wada akumulatora
• Wadliwa jednostka zapłonowa
Bezpiecznik
• Wadliwa cewka zbierająca
• Wypalony, nieprawidłowe
• Wadliwy klucz Woodruff Magneto
połączenie
Świeca
• Niewłaściwa szczelina świecy
Przełącznik
• Zużyte elektrody
• Wadliwy wyłącznik główny
• Uszkodzony przewód między
• Wadliwy przełącznik „ZATRZYMANIE
zaciskami
• Nieprawidłowy zakres temperatur SILNIKA”
• Wadliwa nasadka świecy
• Wadliwy przełącznik hamulca
zapłonowej
Cewka
zapłonowa
Okablowanie
• Uszkodzony lub zwarty główny / • Luźny zacisk akumulatora
cewka wtórna
• Luźne połączenie łącznika
• Wadliwy sznur wysokiego
• Nieprawidłowe uziemienie
•napięcia
Uszkodzony korpus cewki
• Zerwana wiązka przewodów
zapłonowej
NISKA
PRĘDKOŚĆ JAŁOWA
Oczyszczacz powietrza
•
Zatkany
element
oczyszczacza
powietrza
Układ zapłonowy
• Wadliwa świeca
zapłonowa
• Wadliwy przewód
wysokiego
• Wadliwy
napięcia
zapłon
• Wadliwa cewka zbierająca

• Wadliwa cewka zapłonowa
System zaworów
• Nieprawidłowa regulacja
wyregulowany
• Luz zaworowy
EFI
• Nieprawidłowe ciśnienie
paliwa• Zatkanie filtra paliwa
• Zatkanie wtryskiwacza
paliwa
NISKA ŚREDNIA I WYSOKA
PRĘDKOŚĆ
Oczyszczacz powietrza
•
Zatkany
element
oczyszczacza
powietrza
EFI
• Nieprawidłowe ciśnienie
paliwa
• Zatkany filtr paliwa
• Zatkany wtryskiwacz paliwa
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NISKA PRĘDKOŚĆ
Układ zapłonowy
• Brudna świeca zapłonowa
• Niewłaściwy zakres temperatur
• Wadliwy zapłon
• Wadliwa cewka zbierająca
System paliwowy
• Zatkany otwór odpowietrzający zbiornika
paliwa
• Zatkany element oczyszczacza powietrza
• Zatkany filtr paliwa
• Nieprawidłowe ciśnienie paliwa
Sprzęgło

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sprężanie

• Zużyty cylinder
• Zużyty lub zatarty pierścień tłokowy
• Uszkodzona uszczelka głowicy cylindra
• Uszkodzona uszczelka cylindra
• Nagromadzenie osadów węgla
• Nieprawidłowo wyregulowany luz
zaworowy
• Nieprawidłowy styk z zaworem i gniazdem
zaworu
• Wadliwy rozrząd zaworów
• Refer to “CLUTCH SLIPPING
/DRAGGING” section
Olej silnikowy
Niewłaściwy poziom oleju (niski lub wyższy poziom oleju)
Układ zapłonowy
• Wadliwa świeca zapłonowa
• Wadliwy przewód wysokiego napięcia
• Wadliwa jednostka zapłonowa
• Wadliwa cewka zbierająca
• Wadliwa cewka zapłonowa
Układ zaworowy
• Nieprawidłowo wyregulowany luz zaworowyOVERHEATING OR OVER-

COOLING
PRZEGRZANIE
Układ zapłonowy

•
•

NADMIERNE CHŁODZENIE
Układ chłodzenia

Nieprawidłowa szczelina świecy zapłonowej •Wadliwy termostat
Niewłaściwy zakres temperatur świecy zapłonowej • Wadliwy przełącznik
termostatu
Wadliwy zapłon
Układ sprężania

• Duże nagromadzenie osadów węgla
• Nieprawidłowo wyregulowany rozrząd zaworowy
• Nieprawidłowo wyregulowany luz zaworowy
Olej silnikowy

• Nieprawidłowy poziom oleju silnikowego
• Niewłaściwa jakość oleju silnikowego (wysoka lepkość)
• Niska jakość oleju silnikowego
Hamulce

•

Blokujące się hamulce
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U Układ chłodzenia

• Niedziałający silnik wentylatora
• Wadliwy termostat
• Wadliwy wyłącznik termiczny
• Nieprawidłowy poziom płynu chłodzącego (niski poziom płynu chłodzącego)
• Wadliwa chłodnica (zatkana, uszkodzona)
• Wadliwy korek chłodnicy
• Awaria koła zębatego wału wirnika (wygięty kołek ustalający, przekładnia)
• Uszkodzony wał wirnika

• Odłączone złącze silnika wentylatora
USTERKA SPRZĘGŁA

GDY SILNIK PRACUJE, QUAD NIE DZIAŁA, NISKA PRĘDKOŚĆ

Pasek klinowy
Zużyty/zgięty/ślizgający się/naoliwiony
pasek klinowy, wałek rozrządu, pasek
przesuwania
• Zużyta/uszkodzona sprężyna
naciskowa
• Uszkodzony
Koło zębate
• Zużyte/uszkodzone
ŚLIZGAJĄCE SIĘ SPRZĘGŁO
Sprężyna obciążenia sprzęgła
• Zużyta/luźna
Klocek cierny sprzęgła
• Zużyty/uszkodzony
Główny wielokrążek przesuwny
• Zatarty
SŁABY ROZRUCH
Pasek klinowy
• Ślizgający się/zaolejony pasek
klinowy
Główny wielokrążek przesuwny
• Nieprawidłowe działanie
• Uszkodzony
Sprężyna naciskowa
• Zużyta/luźna
Drugi krążek przesuwny
• Nieprawidłowe działanie
• Zużyty rowek na kołek prowadzący
• Zużyty kołek prowadzący
Klocek cierny sprzęgła
• Zużyty/zgięty
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Waga wałka
• Zużyty/nieprawidłowe działanie
główny/drugorzędny/zblocze
Układ CVT
Nieprawidłowa pozycja pierwotnego
sprzęgła
• Nieprawidłowe mocowanie silnika (patrz
13. Układ CVT)
SŁABA SIŁA HAMOWANIA
• Zużyte łożysko piasty przedniej
• Zużyty klocek hamulcowy
• Zużyta tarcza hamulcowa
• Powietrze w płynie hamulcowym
• Wyciek płynu hamulcowego
• Wadliwy zestaw pompy głównej
• Wadliwy zestaw uszczelek zaciskacza
• Poluzowana śruba łącząca
• Pęknięty przewód hamulcowy
• Zaolejone lub tłuste klocki hamulcowe
• Zaolejona lub zatłuszczona tarcza
hamulcowa
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18. NARZĘDZIA
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19. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M565L (T3b)

Model
Pojemność zbiornika paliwa

M565L (EURO W)

14,5l

Pojemność zbiornika na olej
silnikowy

14,5l

2,2l

2,2l

Prześwit

249mm

249mm

Wysokość

1378mm

1265mm

Długość

2365mm

2330mm

Szerokość

1199mm

1199mm

Wysokość siedzenia
Rozstaw osi

900mm

900mm

1455mm

1455mm

7000mm

7000mm

Sucha masa

385kg

384kg

Przedni bagażnik

10kg

10kg

Tylny bagażnik

20kg

20kg

170kg

170kg

Masa wciągarki

10kg

10kg

Masa holownicza

203kg

190kg

Średnica skrętu

Ładowność
(obciążenie + kierowca)

Układ napędowy
Układ napędowy
Ciśnienie w oponach

CVT - L/H/N/R/P
Przód

48kPa

Tył

48kPa

Układ hamulcowy
Hamulec główny

Przedni hamulec

Hydrauliczny, tarcza

Tylny hamulec

Hamulec postojowy Wszystkie koła
Hamulec
pomocniczy
Tylny hamulec

Hydrauliczny, blokada
Hydrauliczny, tarcza

Opony
Z tyłu

Z przodu
AT25 x 8.00-12 40L

AT25 x 10.00-12 50L
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Silnik

LH191MR 4-suwowy, pojedynczy cylinder,
SOHC
91 x 76,8 mm
499,5 cm3
Rozrusznik elektryczny
Chłodzony cieczą
Mokra miska olejowa
ECU

Rodzaj
średnica cylindra x skok tłoka
Pojemność skokowa
Układ rozrusznika
Układ chłodzenia silnika
Układ smarowania
Zapłon
Rodzaj świecy zapłonowej

DPR8EA-9 (NGK)
Układ elektryczny

Model

M565L (T3)

M565L (EURO IV)

Akumulator

12V 18Ah

Reflektory

35W/35W

Światło hamulcowe/tylne

12V 10W/5W LED

12V 21W/5W LED

Przednie kierunkowskazy

12V 21W

12V 5W LED

Tylne kierunkowskazy

12V 5W LED

12V 2W LED

Światła postojowe

12V 5W LED

12V 5W LED

Ładowność (= Maksymalna ładowność): maksymalny limit wagi podany przez
producenta, waga kierowcy, pasażera, ładunku, akcesoriów i waga pionowej wciągarki.
Ciężar wciągarki - siła pionowa wywierana przez załadowaną przyczepę na urządzenie
holownicze.
Udźwig - łączna masa zaczepionej przyczepy i jej ładunku.
ZAUWAŻ: Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
.
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Oficjalny dystrybutor:

ASP Group PL Sp. z o.o.
Legionów Polskich 9B
41-300 Dąbrowa
Górnicza
biuro@aspgroup.pl
www.aspgroup.pl

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

© Copyright 2020 ASP Group PL Sp. z o.o.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej Instrukcji obsługi i eksploatacji nie może być powielana,
przedrukowywana, przechowywana w systemach przetwarzania danych ani przesyłana w
jakiejkolwiek formie za pomocą środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych lub
innych, przepisywana, tłumaczona, modyfikowana, skracana lub rozpowszechniana w całości lub
w części bez wcześniejszej pisemnej zgody ASP Group PL Sp. z o.o.
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