
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bruksanvisning 
 
 

 
 

4-HJULING 110cc  

 
DAR0951 

 

Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda maskinen! 

 
Översättning av originalanvisningarna 

 
 

Får inte användas i vägtrafik! 



SÄKERHETSVARNING! - (Var god läs och följ alla säkerhetsanvisningar) 
 
Försök INTE skjuta maskinen bakåt när du sitter på den eftersom 
hjulen kan köra över dina fötter och förorsaka personskada. 

 

 

Ha ALDRIG en passagerare bakom dig när du kör uppför en 
sluttning då fordonet kan glida baklänges med allvarliga 
personskador eller dödsfall som följd. 

  

 

VARNING: 
Fordonet kommer att välta i kurvtagning i för hög hastighet. Sakta 
alltid in (till under 16 km/t) innan du svänger hårt. 

  

 

VARNING: 
Om förgasarens övre lock är lös kommer gasreglaget att inta fullt 
läge och farten kan inte kontrolleras. En olycka med svåra 
personskador eller dödsfall kan inträffa. 
Var god kontrollera och säkerställ att locket är fastskruvat innan 
du kör fordonet. 

 
OBSERVERA: 
Att accelerera samtidigt som växling sker kommer att skada växellådan. Var god släpp gasreglaget varje gång du 
lägger i en annan växel. 
Underlåtenhet kommer att göra garantin ogiltig. 

 
OBSERVERA: 
Håll inte startknappen intryckt längre än 3 sekunder. 
Låt startmotorn vila minst 5 sekunder innan ett nytt startförsök görs. 

 
  
Säkerställ att motorns stoppströmbrytare står i läge ”ON” innan 
motorn startas. Motorn startar inte om strömbrytaren står i läge 
”OFF”, och att hålla startknappen intryckt kommer att skada 
transistortändningen, spolen och regulatorn. 

 
 

Förgasarens 
övre lock 
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Bäste köpare, 
Tack för ditt val av världsberömda Comanche 110 cm³, 4-takt, halvautomatisk ATV.  
 
Denna fantastiska lilla 4-taktare är lika rolig som en säck full med apor. Med en 4-växlad halvautomatisk växellåda 
finns en växel för alla situationer, från branta sluttningar till långa raksträckor. Den halvautomatiska kopplingen 
möjliggör bekväm start och okomplicerad växling. Ingen koppling att trycka in. Bara stäng gasreglaget och ställ 
växelspaken i önskad läge. Detta är idealiskt för att lära barn hur och när att byta växlar. Det är också roligare. Den 
okomplicerade, tillförlitliga 4-taktsmotorn ger enkel start, lågt underhåll, nöje med ett underbart ljud som bara kan 
komma från en 4-taktsmotor. 
 
Samtliga modeller är försedda med full fjädring, säkerhetständlås, säkerhetsavstängning, varvtalsbegränsare, 
belysning, elektrisk startmotor, växellägesindikator och alla egenskaper du förväntar dig. 
 
Den är konstruerad för barn, men även vuxna kan åka på dessa roliga maskiner om de gör det försiktigt och sakta. 
Det gör dem till ett nöje för hela familjen. 
 
Vi önskar dig många år med åkglädje. Var god följa samtliga säkerhetsanvisningar, och lär att leva ett liv med 
fantastisk glädje. 

 

SÄKERHETSANVISNINGAR 
Säkerhet är ytterst viktig när du tillåter mycket unga barn att köra. 
 
Barn i samma ålder har olika förmåga och koordination varför endast en förälder kan förstå barnets förmåga. 
 
Om en förälder beslutar tillåta barnet att köra ett motordrivet fordon måste de inse att ansvaret för barnets säkerhet 
vilar uteslutande på dem. Barnet får ALDRIG lämnas utan övervakning. 
 
ATV:ns effekt och hastighet måste alltid anpassas till barnets förmåga. 
 
Föräldern är ensam ansvarig för barnets säkerhet, och genom att tillåta barnet att köra en ATV påtar föräldern sig allt 
ansvar och risk. 
 
Varvtalsbegränsaren på ATV:n ska ställas in så att barnet inte kan köra fortare i gångtakt under lärotiden. 
 
Allteftersom barnets förmåga ökar kan hastigheten sakta ökas, dock endast till en säker nivå. 
 
Var god läs och följ alla säkerhetsanvisningar i denna bruksanvisning och på ATV:n. Denna ATV är endast avsedd för 
användning i terräng. 
 

Inledning: 
Speciellt viktig information markeras med följande i denna bruksanvisning: 
 
OBSERVERA: Denna säkerhetsuppmaning betyder: 

OBSERVERA! VAR UPPMÄRKSAM! DET GÄLLER DIN SÄKERHET! 
VARNING: Underlåtenhet att följa anvisningarna kan medföra svåra personskador eller dödsfall för föraren, 

en åskådare eller en person som inspekterar eller reparerar fordonet. 
FÖRSIKTIGHET: EN FÖRSIKTIGHET anger att speciella åtgärder måste vidtas för att undvika skador på 

fordonet. 
ANMÄRKNING: EN ANMÄRKNING ger nyckelinformation för att förenkla förklara procedurer. 
 

 Underlåtenhet att följa varningarna och råden i denna bruksanvisning kan medföra svåra personskador eller 
dödsfall. 

 ”VARNING” Säkerheten främst – Viktigt meddelande. 
 
Comanche 4-hjuling är konstruerade för arbete och nöje, inte för användning i tävlingar med hög hastighet. Det 
kommer alltid att finnas nya olycksorsaker, men målsättning är att du ska ha roligt på ett säkert sätt. Kom ihåg att 
oerfarenhet är den största orsaken till olyckor. Läs denna bruksanvisning noga, följ anvisningarna, varningarna och 
råden, och använd alltid sunt förnuft. Ha i åtanke att svåra personskador eller dödsfall kan inträffa om du förlora 
kontrollen. Barn, ungdomar och oerfarna förare ska ges erforderliga instruktioner och stå under uppsikt tills de helt 
behärskar att köra en ATV. Större maskiner (över 90 cm³) får inte köras av personer under 12 år för att inte utsätta sig 
själva och andra för faror. Säkerställ att samtliga anvisningar är förstådda. 
 
Kom ihåg att du ansvarar för din egen säkerhet liksom för säkerheten för andra under ditt ansvar. Importör påtar sig 
inget ansvar oavsett orsak. Du bär ansvaret för att noga kontrollera ditt fordon med avseende på fel, och för att köra 
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på ett säkert sätt. 
 
De är alltid förenat med risker att framföra motordrivna fordon. När du väljer att köra detta fordon har du accepterade 
denna risk. Tillverkare påtar sig inget ansvar för försumlighet, fortkörning, komponentfel, oerfarenhet eller andra 
oförutsebara orsaker som kan förorsaka personskador eller dödsfall. 
 

Kom ihåg: Säkerheten först! 
 
Här följer några råd bu behöver uppmärksamma för din säkerhet. 
 
Endast du kan skydda dig själv. 
 
Säkerhet för dig själv och underåriga i din vård är ditt ansvar. 
 
1. Var uppmärksam, och följ varningsskyltarna på fordonet (om de bleks eller avlägsnas ska de omedelbart 

ersättas). 
2. Ta lektioner, och säkerställ att du är helt medveten om och kan manövrera fordonets kontroller. 
3. Kör enligt anvisningarna eller en kompetent lärares vägledning tills du är en erfaren förare. 
4. Dessa fordon är endast konstruerade och tillverkade för terrängkörning. De är olagligt och osäkert att använda 

denna maskin på gator, allmänna vägar och på vägar belagda med oljegrus, asfalt, betong liksom på grusvägar. 
5. Var god kontrollera de lokala bestämmelserna och lagarna för åkning innan du använder denna maskin. 
6. Var god kontrollera de lokala miljöskyddsbestämmelserna och följ dem. Vi önskar hålla din miljö ren, säker och 

vacker så att alla kan njuta på samma sätt som vi är säkra på att du gör. 
7. Att köra en ATV är allvarlig uppgift. Den kan vara farlig att använda. En kollision eller vältning kan inträffa snabbt 

med ofta svåra följder. Även rutinmanövrar såsom att svänga, körning över hinder och på sluttningar eller genom 
vatten, lera eller på lösa underlag kan vara farligt. Fyrhjulingen uppför sig olikt andra fordon. 

8. Åk aldrig med passagerare då detta ändrar köregenskaperna på ett farligt sätt. 
9. Kör aldrig ATV:n på asfalterade, oljegrusade eller betongbelagda underlag. 
10. Överskrid aldrig den rekommenderade lasten. Last ska distribueras korrekt och vara säkert surrad. Om du kör 

med last, tillåt längre bromssträckor och sänk hastigheten, speciellt om du bogserar en släpvagn. Överlast eller 
felaktig lastning kan medföra mekaniskt fel, förlust av kontroll och onödiga faror. 

11. Håll alltid båda händerna och fötterna på ATV:n. 
12. Montera aldrig icke godkända tillbehör på ATV:n. 
13. Försök aldrig utföra trick, hopp, körning på två hjul eller andra trick. 
14. Kör aldrig fortare än din förmåga eller förhållandena tillåter. 
15. Kör aldrig när du är trött eller har druckit alkohol, tagit droger eller med en farlig medicinsk kondition. 
16. Inspektera din ATV varje gång du använder den för att säkerställa att den inte har mekaniska fel, defekta däck, 

bromsar eller kontroller.  
Den måste vara i säkert skick med erforderlig mängd olja, bränsle, bromsvätska och tryck i däcken. 

17. Följ alltid rekommenderade inspektions- och underhållsprocedurer. 
18. Kör aldrig din ATV i strömmande vatten eller vatten djupare än 12 cm. 
19. Använd alltid rekommenderade lufttryck i däcken för att minska risken för haveri. 
20. Stäng alltid av motorn vid bränslepåfyllning. 
21. Kör inte motorn i slutna områden då detta kan vara dödligt. 
22. Bär alltid en godkänd hjälm som sitter tätt på huvudet, skyddsglasögon, handskar, långarmad jacka och 

långbyxor. 
23. Oljan i nyligen stoppad motor kan vara mycket het. Vid dränering för att byta olja, var försiktig. 
24. Vid byte av en säkring, använd korrekt amperetal då en felaktig säkring kan förorsaka brand. 
25. Vid kontroll av batterivätska, kom ihåg att en gnista kan medföra att batteriet exploderar. Stäng av motorn och 

tändningen, och undvik gnistor. 
26. Släpa aldrig fötterna på marken när fordonet är i rörelse eller när du kör iväg 
27. Du ansvarar för att ATV:n körs korrekt och säkert och att den underhålls korrekt. 
28. Personer ska inte köra en ATV bortom deras fysiska eller mentala gränser eller kapaciteter. 
29. Förvara bruksanvisningen på säker plats utanför fordonet eller under sätet. 
30. Använd ATV:n endast på plant öppet underlag och på avstånd från människor under lärotiden. 
31. Lyd alltid nationell lagstiftning. 
32. Kontakta agenten om du inte förstår något eller behöver råd. 
33. Om du tillåter outbildade personer att använda ATV:n sätter du hans/hennes och andra personers liv på spel. 
34. Kontrollera att gasreglaget och kablarna är fria och fungerar korrekt. Ett fastnat gasreglage kan leda till en dyr 

eller skadlig olycka. 
35. Tillverkare påtar sig inget ansvar för dina bristande kunskaper. Om det är något du inte vet, fråga återförsäljaren. 

Du kör på egen risk. 
36. Åkare under 16 år ska åka endast under överinseende av en vuxen person och efter utbildning. 
37. Samtliga förare ska genomgå säkerhetsutbildning. 
38. Använd aldrig bensin vid rengöring av din ATV. 
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39. Minsta gnista kan leda till en dödlig explosion. Ha en brandsläckare tillgänglig under arbetet. 
40. Stort slack i drivkedjan kan leda till kedjebrott vilket i sin tur kan leda till en svår olycka. 
41. ”Nypning”, vibrationer eller dålig bromsverkan kan betyda svåra problem med bromsarna. Detta måste åtgärdas 

före körning för att förhindra en möjligt svår olycka. 
42. Högspänningskabeln från CDI-enheten till tändstiftet för extremt höga spänningar och kan vid beröring förorsaka 

en stark eller dödlig elchock. 
43. Vidrör ingen av motorns, avgassystemet eller ljuddämparen innan de kallnat. 
44. Sug inte upp giftiga vätskor såsom bränsle eller bromsvätska med munnen, och låt dem inte finnas kvar på huden. 
45. Torka bort eventuellt olje- eller bränslespill som du kan halka eller förlora kontroll över ATV:n på. 
46. Tillåt inte djur eller barn att uppehålla sig runt en oövervakad ATV. 
47. Håll löst sittande kläder och långt hår på avstånd från rörliga delar. 
48. Kom ihåg att många människor förlorat fingrar och lemmar när de snärjts av rörliga delar, speciellt kedjor. Arbeta 

inte på ATV:n när motorn arbetar. 
49. Om, trots att alla dessa åtgärder vidtagits, du har otur och skadar dig, var god uppsök omedelbart en läkare. 
 

EGENSKAPER: 
 
DAR0951 Comanche 110cc 
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 DAR0951 
Comanche 4-hjuling 110cc 

Fordonets dimensioner  

Total längd: 1 510 mm 

Total höjd: 1 055 mm 

Sätets höjd: 810 mm 

Axelavstånd: 1 055 mm 

Ungefärlig bruttovikt 
(med olja och full bränsletank) 

104 kg 

Bränsletankens kapacitet: 45 l 

Motor typ: 110 cm³ 

Toppfart (km/t): Ca 45 km/t 

Tändsystem: 12V C.D.I. Elektrisk startmotor 

Kedjans spänning (kN): 30,4 kN 

Smörjning: Våtsump 

 

 

Observera: 
VIN-numret används för identifiering av din ATV. 
Vid beställning av reservdelar från återförsäljaren krävs både 
VIN- och EIN-numren. 

Motornummer (EIN) 
(1) EIN Motorns 
identifieringsnummer 

 

Chassinummer (VIN) 
(2) VIN Fordonets 
identifieringsnummer 

 

 
Motornummer (EIN): ______________________________________________ 
 
Chassinummer (VIN): _____________________________________________ 
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Nyckelströmställare 
a. Från 
b. Till 
c. Strålkastare 

 

1. Spak för sätet 
2. Batteri 

Batterikablar 

 

 

Vy bakifrån 
1. Bakre stötdämpare 
2. Ljuddämpare 
3. Bromstrumma 
4. Bakre kedjedrev 
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KABELHÄRVANS CONNECTION 
 
Kabelhärvan består av 2 delar. 
Främre och bakre 
(Se bild C100HD001). 
Kontakt i respektive delar: 
Främre: A6 + A7 + B + D + 2S 
Bakre: C + E + H + P + Y + 4S 

Bakre 

Främre 
C100HD001 

 

Magnet 

Växellägesensor 
Växellägesindikator 

Tändningsströmbrytare 

Signalhorn 
(ljusgrön, grön) 

Jord (chassi) 
(grön) 

Tändspole 
(blanda röd och gul, svart) 

Batteri (+) 
(röd) 

Batteri (+) 

Relä 
(blanda röd och gul, svart) 

Relä (H) 

Strömbrytarenhet (LH) 

Regulator 

Strålkastare 
(grön, blå) 

Batteri (-) 
(grön) 
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EGENSKAPER: 
 
Anslutning: 
 
Främre: 
Tändningsströmställare  -------  A6.(Bild 01) 
Växellägesindikator  ------------  D.(Bild 02) 
Strömställarenhet (vänster)  --  A7.(Bild 03) 
Strålkastare  ----------------------  S(blå, grön) 
 (Bild 04) 
Regulator  -------------------------  B.(Bild 05) 
Signalhorn  ------------------------  S(ljusgrön, grön) 
 (Bild 06)  
 

 
Kontaktdon i främre 
 
Bakre: 
CDI  ---------------------------------  C.(Bild 07) 
Tändspole  ------------------------  S(grön, gul och svart) 
 (Bild 08) 
Relä  --------------------------------  H, E(svart, röd och gul) 
 (Bild 09) 
Batteri  -----------------------------  P, S(röd, grön) 
 (Bild 10) 
Tändmagnet  ---------------------  Y.(Bild 11) 
Jord  --------------------------------  S.(Bild 12) 

 

 
Kontaktdon i bakre 
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EGENSKAPER 
 
Hur att demontera motorn från chassit:  
 

   
1. Demontera sätet. 2. Demontera bakre stänkskärmens 

skruvar (1) 
3. Demontera bakre stänkskärmens 
skruvar (2) 

 

 

 

 

 

 
4. Demontera bakre stänkskärmens 
skruvar (3) 

5. Avlägsna bakre stänkskärmen (1) 6. Avlägsna bakre stänkskärmen (2) 

 

 

 

 

 

 
7. Klipp av kabelhärvans plastband 8. Koppla bort reläkabeln (1) 9. Koppla bort reläkabeln (2) 

 

 

 

 

 

 
10. Koppla bort tändmagnetens kabel 
(1) 

11. Koppla bort tändmagnetens kabel 
(2) 

12. Koppla bort jordkabeln 
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EGENSKAPER 
 
Hur att demontera motorn från chassit:  
 

   
13. Koppla bort bränsleledningen 14. Koppla bort tändkabeln från 

tändstiftet 
15. Demontera skruven från 
förgasarens luftintag 

 

 

 

 

 

 
16. Avlägsna förgasaren 17. Demontera kopplingsarmens 

skruv 
18. Avlägsna kopplingsarmen 

 

 

 

 

 

 
19. Demontera skruvarna på bakre 
vänstra motorkåpan 

20. Avlägsna bakre vänstra 
motorkåpan 

21. Demontera drivkransens skruvar 

 

 

 

 

 

 
22. Avlägsna fästplattan 23. Avlägsna drivkransen (1) 24. Avlägsna drivkransen (2) 
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EGENSKAPER 
 
Hur att demontera motorn från chassit: 
 

   
25. Demontera drivkedjans kedjelås 26. Avlägsna drivkedjan 27. Demontera avgasrörets främre 

skruvar (1) 
 

 

 

 

 

  
28. Demontera avgasrörets mellersta 
skruvar (2) 

29. Demontera avgasrörets bakre 
skruvar (3) 

30. Avlägsna avgasröret 

 

 

 

 

 

 

31. Demontera 4 skruvar från 
motorns undersida (1) 

32. Demontera 4 skruvar från 
motorns undersida (2) 

33. Demontera motorns fästskruv och 
mutter från svängarmen (1) 

 

 

 

 

 

 

34. Koppla bort startmotorns kabel 35. Koppla bort kabeln till 
bromskontakten 

36. Koppla bort tändspolens kabel 
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GEMENSAMMA DELAR 
 
Motorn från vänster 

 

Motorn från höger 

 
 

 110-4SAR 

Motor: 106 cm³, 4-takt 

 En cylinder 

 Luftkyld 

 12 V, CDI, elektrisk startmotor 

Max effekt: (6,8 hk) 5,0 kW/8000 rpm cirka 

Max vridmoment: 6,7 Nm/6000 rpm cirka 

Växlarnas 
ordningsföljd 

3  2  1  N  R 

Transmission: 3 växlar halvautomatisk + backväxel 

 
MOTOROLJA: SAE 20W/50 650 ml (0,686 qts) 
1. Rengör oljemätstickan innan oljenivån i motorn kontrolleras. 
2. Säkerställ att oljenivån är mellan markeringarna på oljemätstickan. 

3. Oljenivån ska vara mellan markeringarna eftersom överfyllning eller 
för liten mängd olja kan skada motorn. 

 
 

 
Motorolja 
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GEMENSAMMA DELAR 
 
Demontering: 
1. 110 cm³ motor, 4-takt, 3 växlar halvautomatisk + backväxel, höger och vänster sida 

  

  
2. Dränera alla olja 4. Demontera locket över kamkedjans justering 

  

 
  
3. Demontera högra motorkåpan 5. Avlägsna tändkabeln 

  

 
  
6. Demontera locket på topplockets vänstra sida 7. Demontera locken över vipparmarna 

  
   

  

 
8. Demontera locket på topplockets ovansida 
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GEMENSAMMA DELAR 
 
Demontering: 
 
9. Demontera topplockets skruv 11. Demontera växellägesgivaren 

   
  
10. Demontera 5 skruvar på vänstra motorkåpan 12. Avlägsna vänstra motorkåpan 

   
  
13. Demontera kamkedjedrevets skruvar Spärra 
generatorn när skruvarna lossas 

15. Lyft av topplocket 

   
  
14. Tryck på drevets högra sida för att avlägsna det. 16. Demontera skruvarna som fäster kamkedjerullen 

   
  
17. Demontera skruven som fäster cylindern på 
vevhuset 

18. Dra ut cylindern sakta och avlägsna kamkedjerullen 
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GEMENSAMMA DELAR 
 
Demontering: 
19. Lyft av cylindern 20. Ta ut (1) kolvens låsring (2) kolvsprinten (3) kolven 

 

   
 

 

 
21. Demontera högra motorkåpan 

 
  
23. Demontera muttern 22. Avlägsna högra motorkåpan 

   

  
Transmission till 90 cm³, 11 cm³, 4-takt, 
halvautomatisk med backväxel. Kuggdrev och växling 
 

  
  

110 cm³: Kamskift och gaffel - 
Is 

Panda110-4SAR: Transmission 
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Transmissions till 100 cm³, 4-takt, halvautomatisk, 
kuggdrev och växling 
 

 

 
 

 
 

100 cm³: Kamskift och 
gaffel 

100 cm³: Kamskift och gaffel 
– Will be 

Panda100-4SAR: Transmission 
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GEMENSAMMA DELAR 
 
Höger handtag  Vänster handtag 

 
   
Bromspedal   Kuggdrevaxel och broms 

 
   
Framhjulsfjädring  Bakre stötdämpare 

 
 
Bränsleventil 

 
 

1. Gasreglagespak 
2. Varvtalsbegränsare 
3. Gasreglagets justerskruv 
4. Frambromsspak 

1. Tändningsströmbrytare 
2. Motorstoppbrytare 
3. Körriktningsströmbrytare 
4. Signalknapp 

1. Fotbromsspak 

1. Hjulinriktningsjustering 
2. Smörjnippel 
3. Bromskablar 

1. Bakre skivbroms 
2. Bromskabel 
3. Bromsjusterare 

1. Ljuddämpare 
2. Bakre stötdämpare 

Läge 1. Reserv 
Läge 2. Stängd 
Läge 3. Öppen 
 
STÄNG ALLTID BRÄNSLEVENTILEN NÄR FORDONET INTE 
ANVÄNDS. 



Page 20 

GEMENSAMMA DELAR 
 
Tändstift: 
Artikel nr: D8EA (utbytbar till NGK C7HSA). 
Gap: 0,6 - 0,7 mm (0,024 - 0,028”). 
Rengör alltid packningens anliggningsyta vid montering av tändstiftet. 
Torka bort eventuella avlagringar på gängorna, och dra fast med specificerat moment. 
Observera: Dra inte fast tändstiftet för hårt. 

 
  
Luftfilter: 
Vrid inte insatsen vid rengöring. Krama den torr. 
Kör aldrig motorn utan luftfilterinsatsen på plats. 
Motorns livslängd blir avsevärt kortare om luftfiltret inte rengörs eller byts. 

 
 
Förgasaren från vänster ￭ Justering av förgasaren: 

a. Varmkör motorn i 3-5 minuter. 
b. Stoppa motorn. 
c. Vrid bränslenålen medurs tills den är helt stängd. 
d. Starta motorn. 
e. Vrid ut bränslenålen två hela varv. 
f. Justera tomgångsnålen till motorn arbetar jämnt på tomgång.* 
g. Vrid bränslenålen något medurs och moturs tills högsta 

motorvarvtal erhålls. 
h. Justera åter tomgångsnålen till motorn arbetar jämnt på 

tomgång.* 
i. Upprepa momenten f och g. 

 
* MOTORN ARBETAR JÄMNT PÅ TOMGÅNG innebär: 

Tomgångsskruven ska ställas in korrekt när motorn arbetar med 
1 500-1 600 rpm och inte stannar när du vrider gashandtaget 
snabbt. 

 
Observera: Säkerställ att den manuella choken är i 

läge FRÅN när motorn arbetar för att inte 
förlora kraft. 

 

￭ 1. Tomgångsskruv 

￭ 2. Justering av gasreglagets kabel 

￭ 3. Dräneringsskruv 

￭ 4. Bränslenålen utskruvad 1½ till 2 varv 

￭ 5. Chokespak 

￭ 6. Förgasarens övre lock 

 
 
Förgasaren från höger 
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GEMENSAMMA DELAR 
 
BATTERI 

    
 

    
 

  
 
DÄCK 

   

Däckstorlek: (fram) 19” x 7” x 8” 

 

Däckstorlek: (bak) 19in x 7in x 8in 

Lufttryck i däcken: (fram och 
bak) 

50 kPa (0,5 kgf/cm
2
, 7,2 psi) 

Lägsta lufttryck i däcken: 30 kPa (0,3 kgf/cm
2
, 4,3 psi) 

Högsta lufttryck i däcken: 50 kPa (0,5 kgf/cm
2
, 7,2 psi) 

Däckens slitagegräns: Byt däcket är mönstret är mindre än 3 mm 
(0,12”) djupt 

 
Lufttrycket i däcken ska vara lika på båda sidor. 
Om lufttrycket i däcken sjunker under det lägsta tillåtna kan däcket krängas av fälgen. 
Överskrid inte det angivna högsta trycket. 
Hjulbultarnas åtdragningsmoment (Nm): (M10) 50 - 55 NM 

 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 
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VARNINGSSKYLTAR: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 VARNING 
Olämplig användning av ATV:n kan resultera i 
SVÅRA PERSONSKADOR eller DÖDSFALL. 
 
 
 
 
 
 

ANVÄND ALLTID EN 
GODKÄND HJÄLM 

OCH 
SKYDDSUTRUSTNING 

FRAMFÖR 
ALDRIG 

FORDONET PÅ 
ALLMÄN VÄG 

PASSAGERARE 
FÅR INTE 

MEDFÖLJA PÅ 
FORDONET 

ANVÄND 
ALDRIG 

FORDONET I 
SAMBAND MED 

DROGER 
ELLER 

ALKOHOL 

 
 Användning av ATV:n av barn under 12 år ökar risken för 

svåra personskador eller dödsfall. 

 Vuxen persons övervakning krävs för barn under 16. 

 Tillåt aldrig barn under 12 år att använda denna ATV. 

 Överbelastning kan påverka fordonets hantering negativt. 

 Endast föraren, inga passagerare. 

 Detta fordon är endast konstruerade och tillverkade för 
TERRÄNGKÖRNING. 

 Körning på gator, allmänna vägar och motorvägar är 
olagligt. 

 Bär alltid hjälm och annan skyddsutrustning. 

 Använd inte detta fordon efter intag av alkohol eller droger. 

 Bensin är ytterst lättantändligt. Stäng av motorn, undvik 
gnistor och öppen låga vid bränslepåfyllning. 

 Läs bruksanvisningen noga före körning. Förvara 
bruksanvisningen på fordonet. 

 VARNING 

 

 

Åk ALDRIG som 

passagerare 
 

Passagerare kan förorsaka 
förlust av kontroll med 
SVÅRA 
PERSONSKADOR eller 
DÖDSFALL SOM FÖLJD. 

 

 VARNING 
OLÄMPLIGT LUFTTRYCK I DÄCKEN ELLER ÖVERBLEASTNING KAN 
FÖRORSKA FÖRLUST AV KONTROLL. 
FÖRLUST AV KONTROLL KAN LEDA TILL SVÅRA PERSONSKADOR 
ELLER DÖDSFALL. 
LUFTTRYCK I DÄCKEN: Kalla däck 

￭ Max 
FRAM: 50 kPa (0,5 kgf/cm

2
, 7,2 psi) 

BAK: 50 kPa (0,5 kgf/cm
2
, 7,2 psi) 

￭ Min 
FRAM: 30 kPa (0,3 kgf/cm

2
, 4,3 psi) 

BAK: 30 kPa (0,3 kgf/cm
2
, 4,3 psi) 

￭ Kör aldrig med lägre än min lufttryck. 
Detta kan leda till att däcket krängs av fälgen. 

LASTNING/BOGSERING 

￭ Last eller en släpvagn kan inverka på stabilitet och väghållning. 

Läs bruksanvisningen före lastning eller bogsering. 

￭ Vid lastning eller bogsering: 

Sänk hastigheten och tillåt länger stoppsträckor. 

Undvik sluttningar och svår terräng. 

￭ Maxlast: 80kg. (176 lb). 

Inkluderar förare, last och tillbehör (och om tillämpligt, släpvagnens 

totala vikt). 

 VARNING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Användningen av fyrhjulingen 

under 16 år, ökar risken för 

ALLVARLIGT OLYCKSFALL 

eller DÖDEN. 
Barn under 16 år får använda 

fyrhjulingen endast under 

övervakning av vuxna. 
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PERIODISK SERVICE/SMÖRJNING 
 

KOMPONENT ÅTGÄRD 

FÖRSTA DÄREFTER VARJE 

1 
månad 

3 
månade

r 

6 
månade

r 

9 
månader 

1 år 

Ventiler 
Kontrollera ventilspelen 
Justera om så erfordras 

○  ○ ○ ○ 

Tändstift 
Kontrollera konditionen 
Justera gapet och rengör 
Byt om så erfordras 

○ ○ ○ ○ ○ 

Luftfilter 
Rengör 
Byt om så erfordras 

 

Förgasare 
Kontrollera 
tomgångsvarvtalet/startförmågan 
Justera om så erfordras 

 ○ ○ ○ ○ 

Topplockets 
avluftningssystem 

Kontrollera slangen med avseende 
på sprickor eller andra skador. 
Byt om så erfordras 

  ○ ○ ○ 

Avgassystem 

Kontrollera med avseende på 
läckage 
Efterdra om så erfordras 
Byt packning om så erfordras 

  ○ ○ ○ 

 

KOMPONENT ÅTGÄRD 

FÖRSTA DÄREFTER VARJE 

1 
månad 

3 
månade

r 

6 
månade

r 

9 
månader 

1 år 

Bränsleledning 

Kontrollera bränsleledningen med 
avseende på sprickor eller andra 
skador. 
Byt om så erfordras 

  ○ ○ ○ 

Motorolja 

Kontrollera oljenivån i motorn 
varje vecka 
Byt (varmkör motorn för 
dränering) 

○  ○ ○ ○ 

Motoroljefilter Rengör ○  ○  ○ 

Broms 
Kontrollera 
funktionen/vätska/läckage 
Åtgärda om så erfordras 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

KOMPONENT ÅTGÄRD 

FÖRSTA DÄREFTER VARJE 

1 
månad 

3 
månade

r 

6 
månade

r 

9 
månader 

1 år 

Däcken 
Kontrollera tryck och slitage 
Byt om slitna 

○ ○ ○ ○ ○ 

Hjullagren 
Kontrollera lagerenheterna med 
avseende på glapp/skador 
Byt om glapp eller skadat 

○  ○ ○ ○ 

Styrsystem 
Kontrollera funktionen 
Byt om skadat 

○ ○ ○ ○ ○ 

Batteri 

Kontrollera vätskans specifika vikt 
Kontrollera att avluftningsslangen 
är korrekt placerad 
Kontrollera vätskenivån i cellerna 

○ ○ ○ ○ ○ 
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GARANTIPERIOD 
Produkten har 6 månaders garanti, från inköpsdagen. 
Garantin gäller alla fabrikations- och materialfel. 
Importör ansvarar för korrigering av delar eller produkten om de konstateras vara felaktiga. 
Kassakvitto, leveranslista, köpfaktura eller garantibevis skall uppvisas vid garantianspråk. 

 
DENNA GARANTI TÄCKER INTE: 
A. Normalt slitage och nedbrytning. 
B. Normalt underhåll. 
C. Reparationer som förorsakats försummelse, felaktig användning, olyckor, olämpliga tillsatser, överbelastning eller 

ansträngning, vanskötsel, dåligt utfört underhåll eller reparation, onormal användning eller missbruk. 
D. Ett fordon som inte har framförts på ett skäligt och ansvarsfullt sätt. 

E. Vid köp av en ATV från en av tillverkare icke auktoriserad återförsäljare. 
 
DENNA GARANTI GÄLLER INTE OM: 
A. Fordonet har sålts, reparerats, servats, demonterats, justerats eller modifierats av annan person än en av importör 

auktoriserad återförsäljare. 
B. Fordonet inte framförs och underhålls enligt rekommendationerna i bruksanvisningen. 
C. Förarens vikt överstiger 80 kg (176 lb). 
D. Havererad växellåda till följd av felaktig växling. 
E. Ägaren underlåter att utföra sina skyldigheter. 

 
ÄGARENS SKYLDIGHETER: 
A. Inkörningsproceduren enligt beskrivning i denna bruksanvisning måste noga följas. 
B. Allt arbetet på fordonet ska utföras av en av importör auktoriserad återförsäljare. 
C. Ägaren ska frakta fordonet till en auktoriserad återförsäljare för periodiskt underhåll enligt anvisningarna i det 

tillhandahållna underhållsschemat. Detta arbete sker på ägarens bekostnad. Vi rekommenderar att, när 
garantiperioden löper ut, arbeten på fordonet och underhåll fortfarande utförs av en auktoriserad återförsäljaren 
för att förlänga fordonets livslängd. 

D. Använd inte fordonet om en uppenbar defekt medför faror, inverkar på tillförlitligheten eller förorsakar ytterligare 
skada. 

E. Meddela återförsäljaren när ett problem uppträder, och låt återförsäljaren inspektera fordonet inom tio dagar. 
F. Även eventuella andra anvisningar i bruksanvisningen ska efterlevas. 

 
 
 
Importör:   Veljekset Keskinen Oy 

Onnentie 7, 63610 Tuuri, FINLAND.  
Tel. +358 10 770 7000 

 


