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Läs och ta del av denna bruksanvisning innan du börjar använda 
maskinen! 

Får inte användas i vägtrFår inte användas i vägtrFår inte användas i vägtrFår inte användas i vägtraaaafik!fik!fik!fik!    



DAR0901   

2 

FYRTAKTS 4-HJULING 

 
Gratulationer till ett lyckat val! Var vänlig och bekanta dig noggrant i dessa anvisningar före ib-
ruktagning av utrustning, eftersom okunnig hantering kan orsaka olyckstillbud. 
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1. SÄKERHETSINFORMATION 

 
Var vänligt och bekanta dig noggrant för bruks- och säkerhetsanvisningar.  
 
 
Säkerhetssymbolernas betydelse 
 

 
Observera! Fara! 

 
Transport av passagerare förbjuden. 

 

Använd ändamålsenliga körutrust-
ningar.  

Använd inte anordning under på-
verkan av drogande ämnen. 

 
Får inte användas i vägtrafik.   

 
 

• Följa bruks- och säkerhetsanvisningar. Användning mot anvisningar kan orsaka risksitua-
tioner eller leda till skadan på utrustningar. 

• Med fyrhjuling får aldrig köras på allmänna vägen. Ta hänsyn myndighetsbestämmelser 
och -lagar vid användning av fordon. 

• Förvara startnyckeln i säkert plats för att undvika otillåten användning av utrustning. 
• Låt aldrig barnen använda utrustningen ensam.  
• Mx. belastning 80 kg. Överskrida inte tillåten belastning. 
• Transportera aldrig passagerare. Extra utrymme på sadeln är avsedd för användning av fö-

raren för kontrollen behövlig rörlighet. 
• Kontrollera alltid fordonet före starten. 
• Använd alltid godkänd hjälm och skyddande kläder anpassade för körförhållanden. 
• Se till att du har stadig körställning. Håll dina händer och fötter för dem avsedd platser. 
• Se till att i körningsområde finns inga hinder eller farliga platser. 
• Stanna motorn under bränsletankning eller påfyllning av olja. Om bränsle eller smörjolja 

rinner på motorn, rengör motorn noggrant.  
• Stanna motor före service, rengöring och kontroll. 
• Rör inte motorns heta partier under driften eller omedelbart efter den. Låt maskinen svalna 

före förvaring eller serviceåtgärder. 
• Använd aldrig utrustningen i slutet utrymmen. Motorns avgaser är mycket farliga att an-

das. 
• Använd inte utrustningen som inte är justerade eller rätt hopmonterade. Använd inte heller 

utrustning vars konstruktion är skadade eller på annat sätt bristfällig. 
• Ändra inte konstruktion av utrustning. Ändringen av originalkonstruktion kan orsaka al-

varlig risksituation och upphäver garantin. 
• Använd inte utrustningen om du är trött, onykter eller sjuk. 
• Tömma ut bränsletank under transporten. 
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2. TILLVERKNINGSNUMRET 
 

Tillverkningsnumret för ram och motorn hjälper till för identifiering av din utrustning. Ramnum-
mer (A) finns på typskylten i höger sidan om förarsitsen och motornumret (B) på vänstersidan av 
motorn. Skriva upp tillverkningsnumret: 

 

Ramnummer: _______________________________ 

Motornummer: _____________________________ 
 
 

3. MANÖVERANORDNINGARNA 

Tändningslås 

Med fyrhjuling kommer två nycklar. Spara reservnyckel på en säker plats. 
På tändningslåset finns tre lägen: 

1. Ström från (OFF) 
2. Ström till ( ● ) 
3. Ström till ( ● ) och användning av lyset är möjligt 

 
- Nyckel går inte att ta ur i lägen 2 eller 3. 
- Lämna inte nyckeln på ”ström till” -lägen efter körning, eftersom batteriet kan urladdas snabbt. 
 

Vänster handtag  

1. Knapp för elstart 
2. Avstängningsbrytare 
3. Belysningsbrytare 

 
 

- Motorn startas med elstart-knappen.  
- Motorn avstängs genom att vrida tänd-
ningsnyckeln till (OFF) läge eller att 
trycka avstängningsbrytare till övre läge 
( ). 
 

3. 

1. 
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BROMSVÄTSKEBEHÅLLARE 

Höger handtag 

1. Gasspak 
2. Begränsning för gasspaken 

 
Gasen regleras med rörelsen av gasspaken.  
Håll stadigt grepp om spaken under körning och  
trycka gasspaken med högerhands tumme.  
Om körning med fyrhjuling först övas, är rekom-
mendabelt att använda endast en del av motorns  
effekt. Då kan med begränsning för gasspak  
tillåta endast en del av gasens rörelsen.  
Lossa låsmuttern och justera önskade begränsning.  
Dra åt låsmuttern till slut. 
 

Bränslekran 

På bränslekran finns tre lägen. 
 

I. Stängd 
II. Reservtank 
III. Öppet 

 
Stäng av bränslekranen omedelbart efter körningen. 
 

Batteri 

För att behålla batteriets funktionssäkerhet, släck ljuset omedelbart efter körningen. Ladda upp 
batteriet periodvis eller om fyrhjulingen har varit oanvänd under längre tid.  

 
Använda batterier skall förstöras enligt bestämmelserna. 
 

 

Bromspedal 

Hydraulisk broms. När pedalen trycks 
bromsas alla hjulen. Se till att på broms-
vätskebehållare finns alltid tillräckligt 
bromsvätska.  
 

1. 

2. 
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4. KONTROLLER FÖRE KÖRNING 

VARNING! Före användning kontrollera utrustningens alla skruvar och skarvar 
och dra åt vid behov. Säkerställa även att alla slangar och ledningar går säkra 
ledar.  
 
VARNING! Kontrollera före användning att locket till förgasaren är helt fast 
och på sin plats. Lossnandet av locket under körning kan orsaka att gasen blir 
på! 

Motorolja 

Kontrollera mängden av motoroljan. Se anvisningar från kapitlet 6 ”Skötsel och service”. 
 
OBS.! FYRHJULINGEN LEVERERAS MED INKÖRNINGSOL-
JA, BYT SMÖRJOLJA EFTER FEM TIMMARS KÖRNING. 

 
Tillverkaren rekommenderar SAE 10W-40 multigradeolja. Observera, 
att vid valet av motorolja, skall temperaturen vid omgivande driftsom-
råde ta hänsyn. Välja SAE-viskositet för använd smöroljan enligt vid-
stående tabell. 

5.   DAGLIGA KONTROLLER 

Gör dagliga kontrollen alltid före varje körningsgång! 
 
Kontrollera alla skruvar och skarvar. Dra åt vid behov. 
 
Bränsle- och smörjmedlar. 

• Kontrollera bränslemängden. Använd endast blyfri bensin som bränsle.  
• Om motorn har stått länge oanvänd, kan bensin vara föråldrad. Tömma då tanken och er-

sätta föråldrad bensin med ny. 
• Kontrollera mängden av smörjolja. 

 
Styrning 

• Kontrollera rörelsens jämnhet och gränser. 
• Säkerställa att på styrning finns ingen glapp. 
• Säkerställa att på locket till förgasaren är helt fast och gasvajern pålitligt på sin plats. 

 
Bromsar 

• Kontrollera rörelsebanan för bromsspaken. 
• Kontrollera konditionen av bromsslangar och att inget läckage förekommer. 

 
Däcken 

• Kontrollera lufttrycket. 
• Säkerställa att på däcken finns inga revor eller andra skador. 
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6.  KÖRANVISNINGAR 

 
OBS.! Utrustning är endast avsedd för användning av barnen. 
 

VARNING! 
Oavsett förarens ålder bör inbromsning läras in så att föraren kan stanna även 
vid oväntade situationer. Ansvaret för utrustningens användning åligger i första 
hand alltid på vuxen. Observera och var medveten om, innan ibruktagandet, att 
användningen av ett motorfordon alltid inbegriper risker som aldrig kan elimi-

neras helt. 
 
Försorgen om säkerhet är ytterst angeläget när barnen kör med motoriserade fordon. Säkerheten är 
alltid i händerna på föräldrar, och uppsikten får aldrig försummas! 
 
              OBSERVERA INNAN DU STARTAR: 

Gasa inte när du startar motorn. När motorn är igång kommer fordonet i rörelse 
när du ökar varvtalet. 

Start 

Säkerställa före start att: 
• Avstängningsbrytare är i körläge (    ).   
• Bränslekran står öppet. 

 
Start 

• Vrid startnyckeln på ”ström till” -lägen.  
• Vänd förgasarens chokespak upp på chokelägen.  
• Hålla bromspedalen ner tryckt. 
• Trycka elstartknappen under 2-5 sekunder, tills motorn startar.  
• När motorn startar, låt choken vara en stund på chokeläge. 
• Om motorn är redan varm, behövs choke inte användas. 

 
 

VARNING! Använd inte elstarten i ett sträck mer än fem sekunder. Starten 
och kabelhärva kan skadas. Om motorn inte startar efter flera startförsök, 
hålla upp en 10 minuters paus för att förhindra överhettningen.  

choke-
spaken 
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7.  SKÖTSEL OCH SERVICE 

 
OBS.! Alltid före serviceåtgärder, stoppa motorn och låt det avsvalna. 
 

Utför regelbundna service enligt vidstående tabell. Om fyrhjulingen utsätts kontinuerligt för större 
belastning än i regel, skall service göras oftare än anges på tabellen. 
 

Åtgärd 3 
mån 

12 
mån 

säsong 
Rundsmörjning. x x 
Kontrollera luftfilterelement och kåpa, samt rengöring vid behov. x x 
Kontrollera kondition och mängden av slitbanan på däcken (min 2 mm). x x 
Kontrollera funktionen av styrning x x 
Kontrollera konditionen av gasvajern x x 
Kontrollera konditionen av bränsleslangar. x x 
Kontrollera slitytan av bromsklossar x x 
Kontrollera mängden av bromsvätskan. (Byte med 2 års intervall) x x 
Kontrollera konditionen av bromsslangar.  x 
Kontrollera tomgång och justera vid behov.  x 
Byte av tändstift.  x 
Byte av smörjoljan på motorn. x x 
Kontrollera åtdragningen av motorns bultar och muttrar. x x 
Kontrollera åtdragningen av ramens bultar och muttrar. x x 
Kontrollera funktionen av fjädring  x 

3 mån = med 3 månaders perioder 12 mån/period = 12 mån perioder eller alltid i början av 
körperioden 

Kontroll av luftfiltret 

Smutsig luftfilter ökar luftmotstånden och på så sätt minskar motoreffekten 
samt ökar bränsleförbrukningen. Om med fyrhjuling körs i mycket dammiga 
förhållanden, kontrollera konditionen av luftfiltret oftare än är angivet i servi-
cetabellen. 

• Lossa kåpan för luftfiltret (i bilden).  
• Öppna två skruvar för luftfilterkåpan. 
• Kontrollera att kåpan till luftfilter och filterelement är rena och dam-

fria. Rengör vid behov. 
 
 

OBS.! Byt filtret mot ny om den är sliten eller skadade eller om det inte går att rengö-
ra tillfredställande mera. 

 
VARNING! Kör aldrig motorn utan luftfiltret, eftersom den kan orsaka alvarliga mo-
torskador. 
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Kontroll och byte av motoroljan 

Använd endast rekommenderade oljekvaliteter (se kapitlet 4 ”Kontroller för körning”). 
 
Kontroll av oljenivån: 

• Lossa oljestickan (C) genom att vrida denna i motsols. Kontrollera att oljenivån är i mellan 
märkningar på oljestickan. Påfylla olja vid behov. Överfyll inte behållaren. 

 
Byte av smörjoljan 

• Ställ motorn på jämn mark på så sätt, att motorn är i vågrät. 
• Kör motorn först varmt.  
• Stanna motorn, lossa avtappningsplugg (D) och lät gamla olja rinna ut till 

öppen kärl. Eliminera spillolja enligt bestämmelser! 
• Skuva avtappningsplugg tillbaka och påfylla oljan.  

  
 

Byte av tändstift 

• Lossa det gamla stiften.  
• Justera gnistgapen på de nya stiften till mellan 0,6-0,7 mm. 
• Montera det nya stiften. Dra inte åt för hårt! 

 
Tändstiftet är NGK C7HSA. 

Skötsel om kedjan 

Smörja kedjan regelbundet med kedjefett eller syntetisk sprayvaselin. 
 

Justering av tomgång 

• Kör motorn först varmt 
• När motorn är i gång, justera tomgång med tomgångsskruven (T) 

till mellan 1500 - 1600 varv/min.  
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8.  VINTERFÖRVARING ELLER ANNAN LÅNGVARIG FÖRVARING 

 
OBS.! Det är viktigt att utföra vissa serviceåtgärder före förvaring, för att din ut-
rustning behållas användbart skick! 

 

Före förvaring 

 
Utför följande åtgärder alltid före vinterförvaring eller annat långvarig förvaringsperiod. 

• Rengör fyrhjulingen ordentlig från smuts. 
• Tömma ut bränsletanken. 
• Starta motor och låt den gå med tomgång tills motorn stannar. På så sätt förbrukas all 

bränsle i motorn och i förgasare.  
• Låt motorn svalna cirka ½ timmar. 
• Försäkra tömningen av förgasare genom att öppna avtappningsplugg i botten på förgasa-

ren. Montera avtappningsplugg tillbaka. 
• Demontera tändstift. 
• Häl i genom stifthålen ca en tesked motorolja i motorn. 
• Snurra motorn runt med starten några gånger, så att oljan sprider sig i motorn. 
• Återmontera tändstift. 
• Demontera batteriet. Förvara batteriet på lagret som ligger på plusgrader och sörja för dess 

kondition. 
• Pumpa upp däcket till normala trycket. 
• Behandla alla plats- och gummidelar för dem avsedda ämnen. Skydda omålade ytor med 

rostskyddsämnen och lackerade ytor med bilvax. 
• Förvara utrustning i torrt utrymme. 
 

Efter förvaring 

 
Utför följande åtgärder efter förvaring. 

• Rengör utrustning ordentligt. 
• Demontera tändstift. Snurra motorn runt med starten några gånger, så att överflödig oljan 

avlägsnar sig från motorn. 
• Kontrollera konditionen av tändstiftet. Återmontera tändstiftet. 
• Byt motorolja enligt anvisningar. 
• Montera batteriet på plats. 
• Kontrollera konditionen av hela utrustningen. Förbereda utrustning för driften. 
• Före körning utför alla åtgärder i kapitlet 4, ”Kontroller före körning”. 
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9.  FELSÖKNING 

STÖRNING TROLIG ORSAK KORRIGERANDE ÅTGÄRD 
Motorn startar inte eller stan-
nar då och då 

Felaktig förfarande Efterfölja instruktioner 
Felaktiga inställningar på för-
gasaren 

Lämna till service för kontroll 

Sot i tändstiftet Kontrollera tändstiftet. Byt ut 
vid behov. 

Bränslefilter igensatt Rengör eller byt filtret 
Motorn går men är ineffektiv Felaktigt läge för choken Använd RUN-läge 

Smutsigt luftfilter Rengör eller byt filtret 
Felaktiga inställningar på för-
gasaren 

Lämna till service för kontroll 

Motorn går ojämnt Felaktiga inställningar på för-
gasaren 

Lämna till service för kontroll 

Motorn går ojämnt Felaktigt gnistgap på tändstift 
eller smutsigt tändstift 

Kontrollera eller byt tändstift 

Motorn ryker  Felaktiga inställningar på för-
gasaren 

Lämna till service för kontroll 

 
 

10.  TEKNISKA DATA 
 

Motortyp 4-takt, OHV, luftkyld 
Tändning elektronisk 
Bränsle  blyfri bensin 
Slagvolym   90 cm3 
Största effekt  4,0 kW/ 7500 rpm 
Största vridmoment 5,6 Nm/ 6000 rpm 
Bränsletank 1,6 l 
Däcktryck     7 PSI 
Axelavstånd 830 mm 
Spårbredd, fram 585 mm 
Spårbredd, bak 590 mm 
Sitthöjd 600 mm 
Höjd 850 mm 
Längd 1220 mm 
Bredd 780 mm 
Bärighet 80 kg 
Totalvikt ca 95 kg 
Däcken fram 16x6-8 

bak 16x7-8 
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11.  Garanti 

 
Till fordonets motor, växellåda, transmission samt elsystemen beviljas garanti för material- eller tillverk-
ningsfel. Garantitiden är 6 månader. 
 
Garantin täcker inte: 
 

• Fel på ram, chassidelar, ytor och utrustning som upptäcks efter ibruktagandet. 
• Skador som beror på normal förslitning, överbelastning, bristande service eller användning i strid 

med anvisningar eller bestämmelser. 
• Skador som beror på kollision, fall eller motsvarande yttre orsaken. 
• Transport, transportskador eller övriga indirekta kostnader. 

 

Garanti förfaller om: 
 

• Fordon användes i yrkesmässig, hyres- eller tävlingsverksamhet. 
• Fordonet har trimmats eller konstruktionen har modifierats. 
• Om fordonet genomgått en omfattande krockreparation. 
• Fordonets delar har använts i andra utrustningar. 
• Fordonets regelbundna underhåll har inte utförds. 

 
 
Fel, brister och skador på delar som inte ingår i garantin ersätts endast då utrustningen ännu inte har tagits i 
bruk. Skicket på utrustning och dess tillbehör ska undersökas och brister ska meddelas innan användning. 
 
Garantireparationer får endast utföras av serviceverkstad som auktoriserats av importören. Vid garantiären-
de ska inköpskvitto (där maskinens märke/modell/kod framgår) gäller som garantisedel och garantin börjar 
löpa från och med datumet på inköpskvittot. 
 
Vi förbehåller oss rätten till ändringar. 
 


