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TERRÄNGSKOTER 
DAR0949 

 

 
 

VARNING 
- Personer under 16 år bör, för att undvika risk för personskador, inte använda denna 

terrängskoter. 
- Användning ska ske under övervakning av en vuxen person. 
- Tillåt aldrig barn under 16 år att använda terrängskotern. 
- Endast en person får färdas på fordonet. 
- Detta fordon får inte framföras på allmän väg. 
- Körning på allmän väg eller gata är absolut förbjudet. 
- Bär alltid hjälm och annan skyddsutrustning. 
- Använd inte detta fordon efter förtäring av alkohol eller droger. 
- Bensin är mycket lättantändligt. Var god stäng av motorn för att undvika gnistor och öppen 

låga.  
- Läs bruksanvisningen noga innan fordonet tas i bruk. Förvara bruksanvisningen i fordonet.  

 



 2 

INNEHÅLL 

SÄKERHETSANVISNINGAR ....................................................................................................... 3 

SKYDDSUTRUSTNING ................................................................................................................ 3 

OMBYGGNAD ............................................................................................................................... 3 

TILLBEHÖR ................................................................................................................................... 4 

SPECIFIKATIONER ........................................................................................................................... 4 

BESKRIVNING................................................................................................................................... 4 

VIN-NUMRET ................................................................................................................................ 6 

TÄNDNINGSLÅS ........................................................................................................................... 6 

SADELLÅS ..................................................................................................................................... 6 

BRÄNSLE OCH BRÄNSLETANK ................................................................................................ 7 

MANÖVERORGAN PÅ VÄNSTER STYRHANDTAG ............................................................... 7 

HASTIGHETSBEGRÄNSARE ...................................................................................................... 8 

MOTOROLJA ................................................................................................................................. 8 

HJULEN........................................................................................................................................... 9 

KÖRNING ......................................................................................................................................... 10 

KONTROLL FÖRE KÖRNING ................................................................................................... 10 

ATT STARTA MOTORN ............................................................................................................. 10 

KÖRNING ..................................................................................................................................... 11 

PARKERING ................................................................................................................................. 11 

KONTROLL OCH BYTE AV MOTOROLJA ............................................................................. 12 

TÄNDSTIFT .................................................................................................................................. 13 

LUFTRENAREN ........................................................................................................................... 13 

KONTROLL AV LÄCKAGE I LUFTTILLFÖRSELN ............................................................... 14 

GASREGLAGET........................................................................................................................... 14 

TOMGÅNGSVARVTAL .............................................................................................................. 14 

KONTROLL AV FRAMHJULSUPPHÄNGNINGEN ................................................................. 15 

KONTROLL AV BROMSSYSTEMET ........................................................................................ 16 

BAKRE HYDRAULISK SKIVBROMS ....................................................................................... 16 

LJUDDÄMPAREN ....................................................................................................................... 17 

BATTERIET .................................................................................................................................. 17 

SJÄLVÅTERSTÄLLANDE ÖVERBELASTNINGSSKYDD ..................................................... 18 

FELSÖKNING............................................................................................................................... 18 

RENGÖRING ................................................................................................................................ 18 

RIKTLINJER FÖR FÖRVARING ................................................................................................ 19 

UNDERHÅLL ................................................................................................................................... 20 

UNDERHÅLLSSCHEMA ............................................................................................................ 20 

ELSCHEMA ...................................................................................................................................... 21 

 



 3 

 

SÄKER KÖRNING 
 
VARNING 
 
Att framföra fordonet kräver speciell uppmärksamhet på säkerhet. Läs och var säker på att du 
förstår dessa krav innan du åker.  
 

SÄKERHETSANVISNINGAR 
 

1. Föräldrarna såväl som barnen ska vara helt insatta i innehållet i denna bruksanvisning innan 
fordonet brukas. 

2. ENDAST FÖRAREN får finnas på fordonet. 
3. Endast för körning på andra vägar än allmänna och i terräng. Detta fordon är avsett för 

körning på plan mark, fri från hinder.  
4. Det är förbjudet att köra detta fordon på allmänna vägar och gator. Om korsning av allmän 

väg inte kan undvikas, var god stig av fordonet och skjut det över vägen.  
5. Använd inte fordonet när du är påverkad av alkohol eller droger. Alkohol och droger liksom 

vissa mediciner påverkar omdömet och kan leda till allvarliga personskador och även 
dödsfall. 

6. Håll säkert avstånd mellan ditt och andra terrängskotrar.  
7. Använd inte fordonet om det inte är korrekt justerat och underhållet.  
8. Låt inte barn använda fordonet utan övervakning av en vuxen person.  
9. Kör aldrig motorn i ett slutet utrymme. Avgaserna innehåller den giftiga gasen kolmonoxid 

(CO). 
10. Vidrör inte motorn och avgasröret under och efter körning då dessa är mycket heta.  

SKYDDSUTRUSTNING 
 

1. De flesta skador i samband med motorcykelkörning utgörs av skador på huvudet. Bär 
ALLTID hjälm. Du bör även använda ansiktsskydd och skyddande kläder.  

2. Avgassystemet blir mycket hett vid körning och förblir hett en stund sedan motorn stängts 
av. Vidrör inte avgassystemet när detta är varmt. Bär kläder som täcker benen helt.  

3. Bär inte löst sittande kläder som kan snärjas manöverorganen, kickstarten, fotstöden eller 
hjulen.  

 

OMBYGGNAD 
 
VARNING 
 
Montering av icke godkända tillbehör eller demontering av originaldelar kan göra fordonet osäkert 
eller olagligt. Lyd samtliga nationella och lokala bestämmelser angående fordonets utrustning.  
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TILLBEHÖR 
 
Originaltillbehören från vårt företag är speciellt konstruerade för och provade på motorcykeln. Då 
vår företag inte provar tillbehör från andra tillverkare är du ansvarig för val, montering och 
användning av sådana tillbehör. Följ alltid nedanstående riktlinjer: 

1. Kontrollera tillbehöret noga och säkerställ att det inte skymmer belysningar, minskar 
markfrigången och lutningsvinkeln, liksom heller inte hindra fjärdringen, styrningen eller 
manöverorganen.  

2. Tillbehör kan förlänga tiden för en manöver och därigenom även förlänga reaktionstiden vid 
en nödsituation.  

3. Montera inte elektrisk utrustning som överskrider kapaciteten för fordonets elektriska 
system.  

4. Montera inte ytterligare anordning för kylning av motorn.  
 

SPECIFIKATIONER 
Nr. Komponent Data Nr. Komponent Data 

MODELLDATA MOTORDATA 

1 DIMENSIONER 1 780x1 080x1 120 mm 1 MOTORTYP 
EN CYLINDER, 4-
TAKT, LUFTKYLD 

2 HJULAVSTÅND 1 180 mm 2 
CYLINDERDIAMETER x 

SLAGLÄNGD 69 x 65 mm (250 cm³) 

3 SÄTETS HÖJD  800 mm 3 CYLINDERVOLYM 243 ml (250 cm³) 
4 TOMVIKT 180 kg 4 MAX MOTOREFFEKT 12,5 kW / 7 000 v/min 
5 MAX LAST 120 kg 5 MAX VRIDMOMENT 19,0 Nm / 5000 v/min 

6 MARKFRIGÅNG 100 mm 6 KOMPRESSIONS-
FÖRHÅLLANDE 

10,5:1 

7 FRAMHJUL 21x7,0-10” 7 TRANSMISSION KEDJA 
8 BAKHJUL 20x10-10” 8 TÄNDNING CDI 

9 BRÄNSLETANKENS 
VOLYM 

4,8 l 9 TÄNDSTIFT TYP D8TC 

10 BROMSSTRÄCKA ≤5,9 m (30 km/h) 10 MOTORSTART  ELEKTRISK 
STARTMOTOR 

BESKRIVNING  
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Anmärkning: Illustrationerna visar endast delarnas namn. Var god se bruksanvisningen för ditt 
fordon. 
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VIN-NUMRET 
 
Var god anteckna VIN-numret och motornumret på ditt fordon nedan. Detta underlättar vid 
beställning av reservdelar och i händelse av stöld.  
 
 

 
 
VIN-nummer:     
Motornummer:  
 
ANMÄRKNINGAR: 

 VIN-numret är instansat på främre tvärstaget. 

 Fordonets typskylt är montera på främre övre ramstaget. 
 Motornumret är instansat på växellådans nedre sida.  

 

TÄNDNINGSLÅS  
 
Tändningslåset är monterat på fordonets främre högra 
sida.  

“ ” (FRÅN) och “ ” (TILL) på låset innebär: 

 (FRÅN): Motor och belysning kan inte 
manövreras, och nyckeln kan tas ut.  

 (TILL): Motor och belysning kan 
manövreras, och nyckeln kan inte tas ut.  

 
 

SADELLÅS 
 
Sadellåset är monterat under dynan. Låset 
öppnas genom att föra det bakåt varvid sätet 
frigörs från fästet. Lås genom att lägga det 
på plats och trycka det nedåt.  
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BRÄNSLE OCH BRÄNSLETANK 
 
Val av bränsle  
 
Bränsle är den avgörande faktorn för mängden avgasutsläpp från motorn varför valet måste ske 
enligt följande regler.  
 
Bränslet ska vara blyfri eller lågblyad motorbensin med oktantalet RQ-90 eller högre.    
 
Bränsletank 
 
Bränsletankens kapacitet är 4 liter. 
 
VARNING 

• Motorbensin är mycket lättantändligt och kan under vissa förhållanden explodera. Fyll på 
bränsle i väl ventilerat område med stoppad motor. Rök inte, och tillse att öppen låga eller 
gnistor inte finns i utrymmet där bränsle förvaras eller påfyllning sker.  

• Sila bränslet innan påfyllning. 
• Undvik spill vid påfyllning. Spillt 

bränsle eller bränsleångor kan 
antändas. Torka noga bort eventuellt 
spill och låt resterna avdunsta innan 
motorn startas.  

• Undvik upprepad eller lägre tids 
hudkontakt med bränsle liksom 
inandning av ångorna.  

• FÖRVARA BRÄNSLET UTOM 
BARNS RÄCKHÅLL! 

MANÖVERORGAN PÅ VÄNSTER STYRHANDTAG 
 
Nödstoppknapp 
 
Denna knapp är vid normal körning i mellersta läget. För att stoppa motorn ska knappen ställas åt 
vänster eller höger.  
 
Parkeringsbroms 
 
Tryck på knappen när fordonet kommit helt till stopp för att spärra bakhjulen. Frigör spärren genom 
att trycka in bromshandtaget.  
 
Startknapp 
 
Tryck på startknappen med hjulen spärrade för att starta motorn.  
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VARNING 
Bind aldrig säkerhetsbrytarens lina vid föraren. I händelse av en nödsituation ska den övervakande 
personen dra i säkerhetslinan från fordonets baksida för att omedelbart stoppa motorn.  
 

HASTIGHETSBEGRÄNSARE 
 
Lossa låsmuttern och skruva in justeringsskruven. 
Dra därefter fast låsmuttern. 
 
FÖRSIKTIGHET 
Högsta hastighet bör, för att undvika olyckor bör 
toppfarten sänkas när fordonet användas av 
oerfarna åkare.  
 

MOTOROLJA 
 
Motoroljans kvalitet är av största betydelse för motorns prestanda och livslängd. Oljan ska väljas 
enligt nedanstående regler, och användning av andra oljor får inte ske.  
  
Rekommenderad motorolja: petroleumolja klass 
SAE 15W/40-SE eller klass SE, SF, SC enligt 
API klassificering. 
 
Fordonet levereras med motorolja klass SAE 
15W/40-SE, och detta smörjmedel är endast 
lämpligt vid temperaturer mellan +40°C och -
10°C. Vid användning av andra motoroljor ska 
dessa vara tekniska ekvivalenta på samtliga 
punkter. Viskositeten varierar med område och 
temperatur varför smörjmedlet måste väljas enligt 
vår rekommendation. Om petroleumbaserad 
motorolja klass SAE 15W/40-SE inte är 
tillgänglig kan motorolja nr. HQB-10 (eller nr. 
HQG-6 vid temperaturer lägre än -10°C) 
användas.  
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Var god dränera oljan i vevhuset helt, och rengör insidan med ren fotogen innan ny olja fylls på.  
 
FÖRSIKTIGHET 
Körning av motorn med för liten oljemängd kan medföra svåra skador på motorn.  
 

HJULEN 
 

• Rätt lufttryck ger maximal stabilitet, komfort och livslängd för däcken.  
• Kontrollera lufttrycket ofta och justera om så erfordras.  
• Välj korrekt däck vid byte enligt specifikationerna i tabell 1.  

 
Lufttryck (kPa) Framhjul (100) Bakhjul (100) 

Däckstorlek Framhjul: 19x7-8 18x9,5-8 
 
ANMÄRKNING 
Lufttrycket i däcken ska kontrolleras innan körning med kalla däck. Kontrollera att däcken har 
sprickor, spikar eller andra vassa föremål.  
Kontrollera att fälgarna inte är skadade eller deformerade. Låt återförsäljaren byta skadade däck 
eller punkterade innerslangar.  
 
VARNING 

• Försök inte laga ett skadat däck eller innerslang då hjulets balansering och däckets 
tillförlitlighet kan försämras.  

• Felaktigt lufttryck leder till onormalt däckslitage och säkerhetsrisker. Lufttryck under de 
angivna kan medföra att däcket slirar mot underlaget eller kränger av fälgen med förlust av 
kontroll över fordonet som följd.  

• Körning med slitna däck är farligt och nedsätter väggreppet och väghållningen.  
• Användning av andra däck än de som anges i tabell 1 kan avsevärt påverka fordonets 

väghållning.  
 
Var god byt däck när mönsterdjupet når gränsvärden enligt tabell 2. 
 

Mönsterdjup 

Framhjul 2,0 mm Bakhjul 2,0 mm 
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KÖRNING 

KONTROLL FÖRE KÖRNING 
 
VARNING 
Allvarliga personskador eller skada på utrustningen kan uppstå om kontrollerna före körning inte 
utförs korrekt. 
 
Kontrollera din motorcykel före varje åktur. Nedanstående punkter tar endast några få minuter att 
kontrollera men sparar i långa loppet både tid, pengar och ditt liv. 
 

1. Motoroljans nivå – fyll på om så erfordras. Kontrollera att inga oljeläckor finns. 
2. Bränslenivå – fyll på bränsle om så erfordras. Kontrollera att inga bensinläckor finns.  
3. Främre och bakre bromsarna – kontrollera funktionen och justera spelet i handtagen om så 

erfordras. 
4. Däcken – kontrollera konditionen och lufttrycket.  
5. Gasreglagets funktion – kontrollera att det kan röras mjukt och återgår helt med styret i alla 

lägen. Kontrollera gashandtagets spel, gasvajerns smörjning och dess anslutningar.  
6. Fästelement – kontrollera att samtliga muttrar och skruvar är ordentligt fastdragna.  
7. Styrsystemet – kontrollera att det kan manövreras mjukt och inte glappar. Åtgärda 

eventuella felaktigheter innan åkturen. Kontakta återförsäljaren om du inte själv kan åtgärda 
ett problem.  

ATT STARTA MOTORN 
 
Följ alltid nedan beskrivna procedur. 
 
VARNING 
Kör aldrig motorn i ett slutet utrymme. Avgaserna innehåller den giftiga gasen kolmonoxid (CO) 
som kan medföra medvetslöshet och dödsfall.  
 

 
 
Startprocedur med startknappen 

1. Ställ fordonet på plant underlag och spärra bakhjulen genom att trycka in 
parkeringsknappen. 

2. Sätt nyckeln i tändningslåset och vrid det till läge ”TILL”. 
3. Ställ nödstoppknappen i läge ”TILL”. 
4. Tryck på startknappen samtidigt som gashandtaget vrids något. Släpp startknappen när 

motorn startar.  
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ANMÄRKNING 
Kör inte startmotorn längre än 5 sekunder. Släpp startknappen och låt startmotorn vila i 10 sekunder 
innan nästa startförsök. 
 

5. Håll gashandtaget något uppvridet under motorstarten och uppvärmningen.  
6. Värm alltid upp motorn ordentligt innan körning.  

 
FÖRSIKTIGHET 
Att snabbt öppna eller stänga gasreglaget kan medföra att fordonet plötsligt kör framåt med förlust 
av kontroll som följd. 
 
Motorn ska köras in under de första två veckorna för att uppnå högsta prestanda och tillförlitlighet.  
 
Under denna period ska körning med fullt gaspådrag och stora belastningar av motorn undvikas. Låt 
motorn arbeta med växlande varvtal.  
 
ANMÄRKNING 
När motorn är inkörd ska den underhållas enligt underhållsschemat för att vara i bästa skick och 
arbeta under längsta tid.  
 

KÖRNING 
 
VARNING 
Läs åter säkerhetsanvisningarna innan du kör.  
 

1. När motorn har värmts upp är fordonet klart för körning.  
2. Lossa parkeringsbromsen.  

 
FÖRSIKTIGHET 
Körning med endast en hand på styret kan medföra förlust av kontroll. 
 

3. Vrid gashandtaget sakta tills fordonet för sig framåt. 
4. Minska gaspådrag vid bromsning för att minska hastighet. Samordna gashandtagets rörelser 

med bromsning för mjuk inbromsning.  
 
ANMÄRKNING 
Både fram- och bakhjulsbromsarna ska användas samtidigt men utan att låsa hjulen. Bromsverkan 
nedsätts med låsta hjul, och kontroll av fordonet försvåras.  
 

PARKERING 
 

1. Stäng gasreglaget samtidigt som bromsning sker för att minska hastigheten till stopp.  
2. Vrid tändningslåset till läge ”FRÅN” och ta ut nyckeln när motorn stannat.  
3. Tryck på parkeringsbromsen på vänstra styrhandtaget.  
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KONTROLL OCH BYTE AV MOTOROLJA 
 
Kontroll av oljenivån  
 
Kontrollera motoroljans nivå före varje åktur. 
 
Nivån ska vara mellan övre och undre markeringarna på oljestickan.  
 

1. Starta motorn och låt den arbeta på tomgång några minuter. 
2. Stoppa motorn och ställ fordonet på plant underlag. 
3. Ta efter några minuter ut oljestickan, torka den ren och sätt den tillbaka utan att skruva fast 

den. Ta därefter ut oljestickan igen. Nivån ska vara mellan övre och undre markeringarna på 
oljestickan.  

 
Byte av motorolja 
 
Motoroljans kvalitet är den avgörande faktorn för motorns livslängd. Byt därför motorolja enligt 
underhållsschemat.  
 

1. Dränera oljan helt ur 
vevhuset.  

2. Rengör vevhusets insida 
med fotogen. 

3. Fyll på ungefär 0,8 l 
rekommenderad olja. 

 
 
 
FÖRSIKTIGHET 
Körning av motorn med för liten 
oljemängd kan medföra svåra 
skador på motorn.  
 
Vid körning i dammig miljö bör 
oljebyten ske med kortare 
intervall än de som anges i 
underhållsschemat.  
 
Var god bortskaffa använd 
motorolja på ett miljövänligt sätt. 
Vi föreslår du lämnar in den i en 
sluten behållare till den lokala insamlingsplatsen eller servicestationen för återvinning. Lägg inte 
den använda oljan i soptunnan eller häll den på marken eller i avloppet.  
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TÄNDSTIFT 
 
Val av tändstift 
 
Rekommenderat tändstift: C7HSA NGK 
 
Kontroll och byte 
 

1. Koppla bort tändstiftskabeln från stiftet.  
2. Rensa bort eventuell smuts runt tändstiftet. Demontera 

tändstiftet med hjälp av hylsan i verktygssatsen. 
3. Kontrollera elektroderna och porslinsisolatorn med avseende 

på avlagringar, brännmärken eller förkolning. Byt tändstift 
om brännmärken och avlagringar är närvarande och 
utbredda. Rengör ett smutsigt tändstift med 
rengöringsvätska och tändstiftsborste. 

4. Kontrollera gapet med ett bladmått. Justera gapet om så 
erfordras genom att försiktigt böja sidoelektroden. 
Gnistgapet ska vara 0,6 – 0,8 mm. Kontrollera att 
tändstiftets tätningsring är oskadad och i god kondition.  

5. Skruva tillbaka tändstiftet för hand för att undvika felgänga, 
och drag sedan fast med tändstiftsnyckeln. 

6. Anslut tändstiftskabeln.  

LUFTRENAREN 
 
Luftrenaren ska rengöras en gång varje månad. I fuktig och dammig miljö ska den rengöras med 
kortare intervall. Kontakta återförsäljaren för information. 
 

1. Demontera luftrenaren från ramen. 
2. Demontera luftrenaren och ta ut filtret. 
3. Tvätta filterinsatsen i ett rent, icke brännbart lösningsmedel eller ett lösningsmedel med hög 

flampunkt och låt det torka. 
 
VARNING 
Använd aldrig motorbensin eller lösningsmedel med låg flampunkt vid rengöring av filterinsatsen 
då annars brand eller explosion kan utlösas. 
 

4. Blöt insatsen i motorolja klass 15W/40QE och krama ur överskottsoljan. 
5. Rengör luftrenarens in- och utsidor.  
6. Återmontera de avlägsnade delarna i omvänd ordningsföljd. 

 
FÖRSIKTIGHET 

• Starta aldrig motorn utan filterinsatsen monterad då annars förlitning av kolv och cylinder 
kan inträffa.  

• Säkerställ att filterinsatsen är oskadad.  
• Skydda filterinsatsen mot vatten när fordonet tvättas.  
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KONTROLL AV LÄCKAGE I LUFTTILLFÖRSELN 
 
Kontrollera regelbundet att motorns luftförsörjningsledning inte läcker, och byt en eventuellt 
felaktig komponent för att säkerställa normal lufttillförsel. 
 

GASREGLAGET 
 

1. Kontrollera att gashandtaget kan röras mjukt från helt öppet till helt stängt läge med styret i 
båda ändlägena.  

2. Mät spelet i gashandtaget.  Spelet ska normalt vara mellan 2 och 6 mm. Justera genom att 
lossa låsmuttern och skruva in eller ut kabelspännaren.  

 

TOMGÅNGSVARVTAL 
 
Motorn ska ha uppnått normal arbetstemperatur innan justering av tomgångsvarvtalet sker. 
 
ANMÄRKNING 
Kompensera inte fel i andra system genom att ändra tomgångsvarvtalet. Kontakta återförsäljaren 
regelbundet för justering av förgasaren. 
 

1. Värm upp motorn. 
2. Anslut en varvräknare till motorn (en 

fjärrmanövrerad räknare kan användas). 
Medurs vridning av gasreglagets stoppskruv (i 
pilens A riktning) höjer tomgångsvarvtalet. 
Moturs vridning (i pilens B riktning) sänker 
tomgångsvarvtalet. 

3. Om motorn stannar på tomgång eller går med 
för lågt varvtal ska stoppskruven ställas in mitt 
emellan de två ändlägen för bästa bränsle-
luftblandning.  

4. Kör motorn igen och efterjustera stoppskruven 
om så erfordras.  

 
FÖRSIKTIGHET 
Förgasaren är precisionstillverkad. Demontera den inte om du inte besitter professionella 
kunskaper.  
 
VARNING 
Kontrollera regelbundet att förgasarens utjämningsrör är fritt från damm och andra föroreningar då 
annars risken för olyckor är stor. 
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KONTROLL AV FRAMHJULSUPPHÄNGNINGEN 
 

1. Kontrollera framgaffeln genom att låsa framhjulet med bromsen och pumpa gaffeln uppåt 
och nedåt kraftigt. Fjädringen ska röras mjukt och utan slag eller grepp. 

2. Kontrollera att de främre stötdämparna inte läcker olja och är oskadade. 
3. Kontrollera noga att de är säkert infästa vid ramen.  

 
FÖRSIKTIGHET 
Stöd fordonet ordentligt för att hindra det från att tippa.  
 
Byt eller reparera en skadad framgaffel omedelbart.  
 

FRÄMRE MEKANISKA TRUMBROMSEN 

  
Den väg frambromsens handtag måste föras innan bromsen anbringas kallas spel. 
 
Detta spel ska vara 10 – 20 mm mätt på bromshandtagets spets. 
 

1. Justera spelet med justeringsskruven på högra styrhandtaget.  
2. Anbringa bromsen upprepade gånger och kontrollera att hjulet kan rotera fritt med släppt 

bromshandtag.  
 
Kontrollera att bromshandtaget, bromsarmen och fästelementen är i fullgott skick. 
 
ANMÄRKNINGAR 

• Kontrollera att justeringsmutterns böjda spår sitter korrekt på bromsarmens sprint efter 
slutjustering av spelet. 

• Om justeringen inte ger önskat resultat var god rådgör med återförsäljaren.  
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KONTROLL AV BROMSSYSTEMET 
 
Bromssystemet ska kontrolleras före varje åktur.  

1. Kontrollera att oljenivån i hydraulcylindern är korrekt. 
2. Kontrollera att inget oljeläckage förekommer. 
3. Kontrollera bromsslangen och huvudcylindern med 

avseende på sprickor.  
4. Kontrollera bromsskivan med avseende på slitage. 
5. Kontrollera spelet i bromshandtaget. 

 
FÖRSIKTIGHET 
Den hydrauliska skivbromsen arbetar med höga tryck.  
 
För att upprätthålla säkerheten och tillförlitligheten måste bromsslangen, huvudcylindern och 
hydraulvätskan överensstämma med specifikationerna i denna bruksanvisning.  
 
Underhåll och reparationer på det hydrauliska skivbromssystemet ska endast utföras av 
återförsäljaren.  
 
Om bromshandtaget känns mjukt finns luft i bromssystemet. Systemet måste då avluftas innan 
körning då bromsverkan är kraftigt nedsatt och kan leda till olyckor. Var god kontakta 
återförsäljaren för åtgärd.  
 

BAKRE HYDRAULISK SKIVBROMS 
 
Motorcykeln är försedd med en skivbroms 
med enkel cylinder.  
 
BROMSVÄTSKA 
 
Kontrollera regelbundet vätskenivån i 
huvudcylindern på högra styrhandtaget och 
fyll på specificerad vätska om så erfordras. 
Vätskenivån sjunker allteftersom 
bromsbeläggen slits. Kontrollera därför 
bromsarna regelbundet. 
 
VARNING 

• Bromsvätskan är starkt irriterande. 
Undvik kontakt med hud och ögon. Vid kontakt, spola rikligt med vatten och kontakta 
läkare vid kontakt med ögonen.  

• Förvara bromsvätskan utom barns räckhåll!  
 
Den använda bromsvätskan är den icke mineraloljebaserade oljan nr 4604. Blanda aldrig 
bromsvätskan med andra oljor såsom silikonbaserade då annars bromssystemet kan skadas.  
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FÖRSIKTIGHET 
• Bromsvätska eller vätska som förvarats i en öppen behållare får inte användas. 
• Använd inte vätska som förvarats under länger tid då denna innehåller fukt som absorverats 

från den omgivande luften.  
• Hantera bromsvätska försiktigt då den kan skada plastkomponenter och lackerade ytor.  

 

LJUDDÄMPAREN 
 
Rensa regelbundet bort sotavlagringar från ljuddämparen. Kontrollera ljuddämparen med avseende 
på sprickor och vattenskador. Reparera eller byt om så erfordras.  
 

BATTERIET 
 
Batterivätska är giftig och får inte 
bortskaffas på ett oansvarigt sätt. 
Hantera ett förbrukat batteri eller 
vätska i enlighet med nationella 
och lokala miljöskydds-
bestämmelser.  
 
KONTROLL 
 
Vätskenivån i batteriet skall vara 
mellan ÖVRE och UNDRE 
markeringarna. Om nivån är låg 
ska destillerat vatten fyllas på så 
att nivån är vid den övre 
markeringen.  
 
FÖRSIKTIGHET 
Vid långtidsförvaring av fordonet ska batteriet avlägsnas ur fordonet, fulladdas och förvaras i ett 
svalt och torrt utrymme. Om batteriet lämnas kvar i motorcykeln ska minuspolen (–) först kopplas 
bort och därefter pluspolen (+)- Vidrör inte batteriets poler med metallföremål för att förhindra 
korslutning.  
 
VARNING 

• Batteriet avger explosiv gas. Håll gnistor, öppen låga och cigaretter på avstånd. Säkerställ 
god ventilation vid laddning eller användning av batteriet i slutet utrymme. 

• Batteriet innehåller svavelsyra (elektrolyt).  Kontakt med hud eller ögon kan medföra svåra 
brännskador. Använd personlig skyddsutrustning inklusive ansiktsskydd.  Spola rikligt med 
vatten vid kontakt med huden. Vid kontakt med ögonen spola rikligt med vatten i minst 15 
minuter och tillkalla omedelbart läkare. 

• Elektrolyten är giftig. Vid förtäring ska stor mängd vatten eller mjölk följd av mjölk med 
magnesia eller vegetabilisk olja förtäras och läkare tillkallas.  

• FÖRVARA BROMSVÄTSKAN UTOM BARNS RÄCKHÅLL 
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DEMONTERING 
 

1. Öppna batterilådans lock.  
2. Koppla först bort batteriets minuspol och därefter pluspolen. 
3. Luft batteriet ur lådan. 

 
VERKTYGSSATS 
 
Reparationer under åkturen, mindre justeringar och byte av delar kan utföras med hjälp av 
verktygssatsen.  

- Blocknyckel, 8x10 mm 
- Dubbel skruvmejsel 
- Blocknyckel, 12x14 mm 
- Skruvmejselhandtag 
- Tändstiftshylsa 
- Verktygspåse 

 

SJÄLVÅTERSTÄLLANDE ÖVERBELASTNINGSSKYDD 
 
Fordonet är försett med ett självåterställande överbelastningsskydd. Skyddet bryter strömkretsen 
automatiskt i händelse av problem såsom kortslutning eller överbelastning, och återställs 
automatiskt efter några sekunder sedan strömbrytaren slutits för felsökning.  
 

FELSÖKNING 
 
Vid problem i fordonet var god kontakta återförsäljaren. 
 
FÖRSIKTIGHET 
Demontera eller underhåll inte fordonet utan att besitta professionell kunskap.  
 

RENGÖRING 
 
Rengör fordonet regelbundet för att skydda finishen, och kontrollera att skador,  slitage eller 
bromsvätskeläckage är närvarande.  
 
FÖRSIKTIGHET 
Vatten och luft under högt tryck kan skada vissa delar på motorcykeln. Undvik att spruta vatten 
under högt tryck mot följande områden: hjulnav, tändningslås, förgasare, styrhandtag, 
ljuddämparens utlopp, under bränsletanken, kedjan och under sätet. 
 

1. Tvätta hela fordonet med riklig användning av vatten. 
2. Torka fordonet, starta motorn och låt den arbeta i flera minuter. 
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VARNING 
Bromsverkan kan vara tillfälligt nedsatt följande på tvätt av motorcykeln. Förutse längre 
bromssträcka för att undvika olyckor.  
 

3. Prova bromsarna innan åkturen. Ett flertal inbromsningar kan krävas för att återställa normal 
bromsverkan.  

4. Smörj kedjan omedelbart efter tvätten, och torka motorcykeln torr.  
 

RIKTLINJER FÖR FÖRVARING 
 
Vissa åtgärder ska vidtas för att motverka en sänkning av prestanda när fordonet ska förvaras under 
längre tid. Utför erforderligt underhåll innan fordonet ställs i förvaring för att säkerställa högsta 
möjliga prestanda när det åter tas i bruk. 
 
FÖRVARING 
 

1. Tvätta och torka fordonet och vaxa samtliga lackade ytor. 
2. Dränera bränslet ur tanken, förgasaren och spraya med rostskyddsolja.  

 
VARNING 
Motorbensin är mycket lättantändligt och kan under vissa förhållanden explodera. Utför dessa 
åtgärder i väl ventilerat utrymme med stoppad motor. Rök inte, och tillse att öppen låga eller gnistor 
inte finns i utrymmet där bränsle förvaras eller påfyllning sker.  
 

3. Skruva ut tändstiftet och häll 15 – 20 ml motorolja i cylindern. Kontrollera att tändningslåset 
står i läge ”FRÅN”, och trampa ner kickstarten upprepade gånger för att sprida oljan i 
cylindern. Montera därefter tillbaka tändstiftet.  

4. Rengör och smörj kedjan. 
5. Smörj samtliga manöverkablar. 

 
FÖRSIKTIGHET 
När batteriet tas bor ska först den negativa polen lossas och därefter en positiva. Vid återinstallation 
är proceduren den omvända. Tändningslåset ska stå i läge ”FRÅN” under ovanstående procedur.  
 

6. Förslut ljuddämparens mynning med en plastpåse för att skydda mot fukt.  
7. Täck fordonet (använd inte plast eller andra helt täta material), och förvara den i ett icke 

uppvärmt och fuktfritt utrymme. Förvara inte fordonet i direkt solljus. 
 
EFTER FÖRVARING 
 

1. Tag av täckningen och rengör fordonet. 
2. Ladda om så erfordras batteriet. Installera batteriet. 
3. Rengör tankens insida från rostskyddsmedlet och fyll på bränsle. 
4. Utför samtliga kontroller innan åkning. Provkör fordonet med låg hastighet  i ett skyddat 

området utan trafik. 
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UNDERHÅLL 
 
Underhållsschemat anger hur ofta motorcykeln ska servas och vad som ska åtgärdas. Det är ytterst 
viktig att din motorcykel underhålls enligt schemat för att upprätthålla säkerheten, tillförlitligheten 
och avgasutsläppet. 
 

UNDERHÅLLSSCHEMA 
 
Nedanstående underhållsschema anger erforderligt underhåll under normala förhållanden för att 
hålla fordonet i bästa skick. Vid körning i mycket dammig eller våt miljö ska underhållet ske med 
kortare intervall än de som anges i schemat. Underhållsarbete ska utföras av en utbildad och på 
lämpligt sätt utrustad tekniker.  
 
I: KONTROLLERA OCH RENGÖR, JUSTERA, SMÖRJ ELLER BYT OM SÅ ERFORDRAS 
C: RENGÖR 
L: SMÖRJ 
 

 Efter första veckan Varje månad Varje år 
Bränslesystem I   
Gasreglagets funktion  I  
Luftrenaren  C  
Tändstiftet  I  
Tomgångsvarvtalet I I  
Kedjan I&L I&L  
Bromsbackarna    
Bromssystemet I I I 
Muttrar, skruvar och 
fästelement 

I I I 

Hjulen I I I 
Styrsystemet   I 
Fjädringssystemet  I I 
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ELSCHEMA 
 

 
 
 
 


