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1. INLEDNING 
 
Gratulerar till ditt köp av terrängfordon (ATV). Vi levererar med glädje denna produkt, som har 
enastående prestanda och design samt är tillverkad i enlighet med högsta kvalitetsklasstandarder. Vi 
är övertygade om att du kommer att njuta av dess högklassiga prestanda, precision, körglädje och 
säkerhet. 
 
Denna bruksanvisning är avsedd för att hjälpa ägaren och användaren att bekanta sig med detta 
ATV-fordon, dess köregenskaper och många användningsområden. Bruksanvisningen innehåller 
även information om underhåll och service av ATV-fordonet.  
 
Läs denna bruksanvisning noggrant. Informationen och varningsmärkningen på fordonet underlättar 
användningen av ATV-fordonet. Försäkra dig om att du har uppfattat alla anvisningar korrekt. Följ 
dessa samt alla varningsmeddelanden noggrant. 
 
Viktiga säkerhetsbestämmelser 
 
Modifiera aldrig ATV-fordonets motor, körsystem och mekaniska eller elektriska system. Montera 
aldrig på extra delar eller tillbehör som har för avsikt att öka ATV-fordonets hastighet eller effekt.  
 
Underlåtenhet att följa dessa varningar ökar olycksriskerna, som kan leda till ALLVARLIGA 
SKADOR eller till och med DÖDSFALL! 
 
Underlåtenhet att följa dessa anvisningar och krav leder till att garantin för ATV-fordonet förfaller. 
 
Ansvar vid framförande av ATV-fordon 
 
Se till att du förstår och följer alla lokala samt nationella trafiklagar och -bestämmelser. 
 
Kom ihåg att respektera ditt fordon, miljön och andras egendom. Du ansvarar för din säkerhet och 
säkerheten för andra i din omgivning då du kör ditt fordon! 
 
ATV KAN VARA RISKABEL ATT ANVÄNDA. ATV-fordonet uppför sig inte som andra 
fordon, inkluderat motorcyklar och bilar. Fordonet kan plötsligt välta vid kollision, till och med vid 
normal styrning, t.ex. vid svängar, körning i sluttning eller i samband med körning över hinder, om 
du inte är tillräckligt försiktig.  
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• Läs denna bruksanvisning och säkerhetsmärkningen på alla skyltar noggrant och följ 

anvisningarna samt beskrivna tillvägagångssätt. 
• Kör aldrig ATV-fordonet utan adekvata anvisningar. Genomgå en körutbildning. Nybörjare ska 

genomgå lagstadgad körutbildning.  
• Låt endast vuxna köra ditt ATV-fordon.  
• Låt aldrig en obekant person köra ditt ATV-fordon, om denne inte har läst bruksanvisningen 

och tillhörande säkerhetsanvisningar samt genomgått adekvat utbildning. 
• Kör aldrig ATV-fordonet utan godkänd hjälm, med perfekt passform för dig. Du bör även 

använda ögonskydd (skyddsglasögon eller visir), handskar, stövlar, långärmad tröja eller jacka 
samt långbyxor. 

• Använd aldrig alkohol eller läkemedel innan eller medan du kör ATV-fordonet. 
• Överskrid aldrig hastighetsbegränsningarna. Anpassa alltid hastigheten efter terrängen, sikten 

och körförhållandena samt din erfarenhet. 
• Försök aldrig göra sladdar, hopp eller andra konster. 
• Inspektera alltid ATV-fordonet innan du kör med det, för att försäkra att fordonet är i säkert 

körskick. Följ alltid anvisningarna, underhållsrutinerna och service-tidtabellen i den här 
bruksanvisningen. 

• Håll alltid båda händerna på ATV-fordonets styre och båda fötterna på fotstöden när du kör 
fordonet. 

• Kör alltid långsamt och var särskilt försiktig när du kör i okänd terräng. Var alltid beredd på 
förändrade terrängförhållanden när du kör ATV-fordonet. 

• Kör aldrig i extremt svår, hal eller lös terräng. 
• Följ alltid tillvägagångssätten som beskrivs i den här bruksanvisningen när du svänger. Träna 

på svängar vid låg hastighet innan du försöker svänga med högre hastigheter. Försök inte 
svänga med för hög hastighet. 

• Låt alltid en auktoriserad ATV-återförsäljare kontrollera ditt fordon om det varit inblandat i en 
trafikolycka. 

• Kör aldrig i sluttningar som är för branta för ditt ATV-fordon eller din egen förmåga. Träna i 
sluttningar med mindre lutning innan du kör i branta sluttningar. 

• Följ alltid tillvägagångssätten som beskrivs i den här bruksanvisningen när du kör upp för en 
sluttning. Kontrollera terrängen noggrant innan du börjar köra upp för en sluttning. Kör aldrig 
upp för en sluttning som är extremt hal eller lös på ytan. Flytta din tyngd framåt. Gasa aldrig 
abrupt eller gör snabba växlingar. Kör aldrig upp för en backe med hög hastighet. 

• Följ alltid tillvägagångssätten som beskrivs i den här bruksanvisningen när du kör ned för en 
sluttning. Kontrollera terrängen noggrant innan du börjar köra ned för en sluttning. Flytta din 
tyngd bakåt. Kör aldrig ned för en sluttning med hög hastighet. Undvik att köra snett nedför en 
sluttning, vilket kan leda till att ditt fordon lutar kraftigt år ena sidan. Kör alltid rakt ned för en 
sluttning om det är möjligt.  

• Följ alltid tillvägagångssätten som beskrivs i den här bruksanvisningen när du kör tvärs över en 
sluttning. Undvik sluttningar som är hala eller lösa på ytan. Flytta din tyngd upp mot 
sluttningen. Försök aldrig svänga med ATV-fordonet i en sluttning innan du har lärt dig 

  

 Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan leda till ALLVARLIG 
           SKADA ELLER DÖDSFALL.  
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svängtekniken, som beskrivs i den här bruksanvisningen, på jämn mark. Undvik alltid att köra i 
sidled tvärs över sluttningen, om det är möjligt. 

• Följ alltid tillvägagångssätten som beskrivs i den här bruksanvisningen om du fastnar eller 
rullar bakåt när du försöker köra upp för en sluttning. Om du kör fast eller rullar bakåt, följ de 
särskilda tillvägagångssätten för bromsning som beskrivs i denna bruksanvisning. Gå av 
fordonet i uppåtgående sluttningssida, eller vilken sida som helst om fordonet står i rakt 
uppåtgående riktning i sluttningen. Vänd ATV:n och kliv upp på fordonet enligt 
tillvägagångssätten som beskrivs i denna bruksanvisning. 

• Kontrollera alltid eventuella hinder innan du börjar köra i området igen. Försök aldrig köra över 
stora hinder, t.ex. stora stenar eller fallna träd. Följ alltid tillvägagångssätten som beskrivs i den 
här bruksanvisningen när du kör över hinder.  

• Var alltid försiktig avseende halka och slirning. Kör sakta på halt underlag, t.ex. på is, och var 
särskilt försiktig så minskar du risken för att tappa kontrollen över fordonet på grund av halka 
och slirning.  

• Undvik att köra ATV-fordonet i djupa och forsande vatten. Undvik att köra i vatten vars djup 
överstiger högsta rekommenderade djup. Kör sakta och balansera försiktig med din vikt för att 
undvika snabba rörelser samt för att upprätthålla en långsam och jämn fart framåt. Gör inga 
tvära svängar eller inbromsningar och gasa inte abrupt. 

• Våta bromsar kan minska bromsförmågan. Testa alltid bromsarna när du kör upp från vattnet. 
Vid behov kan du bromsa lätt flera gånger så att bromsklossarna torkar av friktionen.  

• Kontrollera alltid att det inte finns människor eller hinder i vägen när du backar. När det är 
säkert att backa, kör långsamt. Undvik att svänga tvärt när du backar. 

• Använd alltid hjultyperna och -storlekarna som anges i den här bruksanvisningen. Håll alltid 
däcktrycket i enlighet med vad som anges denna bruksanvisning.  

• Modifiera aldrig ATV-fordonet med olämpliga inställningar eller med användning av olämpliga 
tillbehör. 

• Överskrid aldrig angiven lastkapacitet för ATV-fordonet. Lasten ska vara jämnt fördelad och 
säkert surrad. Sänk körhastigheten och följ anvisningarna i denna bruksanvisning då du kör med 
last eller drar en släpvagn. Observera att bromssträckan blir längre.  
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2. OBSERVERA VARNINGARNA 
 
OBSERVERA! 
Detta fordon är endast avsett för VUXNA, inte en leksak. LÄS OCH FÖRSTÅ VARNINGARNA 
SAMT ÄGARENS BRUKSANVISNING INNAN KÖRNING. 
 
 
 
 
 
 
Läs igenom denna bruksanvisning helt och uppmärksamma de olika områdena som tagits upp 
gällande ditt fordon. Framförandet av detta fordon medför ansvar för den egna säkerheten, andras 
säkerhet samt miljöskydd. 
 
OBSERVERA! Bilderna som används i denna bruksanvisning ger endast en allmän beskrivning. 
Din fordonsmodell kan avvika från modellerna på bilderna.  
 

SÄKERHETSVARNINGAR 
 
VARNINGARNA avser särskilda anvisningar eller åtgärder som kan leda till personskador eller 
dödsfall om de inte följs. Läs alla VARNINGAR i denna bruksanvisning noggrant. Följ dessa 
anvisningar för din säkerhets skull. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anger eventuell fara, som kan leda till allvarlig skada eller till och med dödsfall! 

 
 
 
 
 
 
Anger eventuell fara, som kan leda till mindre olycka eller att ATV-fordonet skadas. 

 

  

 BEKANTA DIG MED FORDONET INNAN DU BÖRJAR KÖRA! 

  

 Det här är märket för säkerhetsvarningar. När du ser denna dekal på 
           ditt fordon eller i denna bruksanvisning, var uppmärksam på risken  
           för skador. Det gäller din egen säkerhet! 

  

  VARNING  

  

      OBSERVERA!  
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Anger ett förhållande som kan leda till skada på fordonet. 

 
 
OBSERVERA! Ordet ”OBSERVERA” i bruksanvisningen anger viktig information eller 
anvisningar.  
 

3. SÄKERHETSVARNINGAR 
 
OBSERVERA!   
Varningsdekaler har placerats på fordonet för att främja din säkerhet. Läs och följ alla 
anvisningarna på dekalerna noggrant.  
 

 
 

  

      OBSERVERA!  
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Märkningen av produkten Translation 

 

Varning 
Överbelastning av pakethållaren kan 
leda till att balansen eller kontrollen 

över ATV-fordonet går förlorad. 
Bogsera inte via hållaren eller 

stötfångaren. Det kan leda till att 
balansen går förlorad eller att 

fordonet välter. 
 

Överskrid inte hållarens lastkapacitet. 
 

Den främre pakethållarens 
lastkapacitet uppgår till 

40 lbs / 18 kg 
NR. 3 

 

Varning 
Varma ytor 

Vidrör aldrig motorn eller avgasröret 
efter användningen, innan de har 

svalnat. 
NR. 6 

 

Varning 
Bogsering av för tunga föremål kan 
leda till att balansen eller kontrollen 

över ATV-fordonet går förlorad. 
Överskrid inte dragkrokens 

lastkapacitet. 
 

Detta ATV-fordons dragkapacitet 
uppgår till 45 lbs / 200 kg och 

25 lbs / 11 kg max vikt. 
NR. 9 

 

Varning 
Överbelastning av pakethållaren kan 
leda till att balansen eller kontrollen 

över ATV-fordonet går förlorad. 
ATV-fordonet kan välta om du 

bogserar med hjälp av pakethållaren. 
 

Överskrid inte hållarens lastkapacitet. 
Bogsera inte via pakethållaren. 

 
Den här pakethållarens lastakapacitet 

uppgår till 
80 lbs / 36 kg 

NR. 8 
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Varning 
Felaktigt däcktryck eller överlastning 

kan leda till förlorad kontroll. 
 

Om du förlorar kontrollen kan det 
leda till allvarlig skada eller dödsfall. 

 
Håll ALLTID lufttrycket korrekt i 
enlighet med angivelsen på ATV-

fordonets däck. 
 

Överskrid ALDRIG fordonets 
maximala lastkapacitet, 350 lbs / 150 

kg. Total belastning för förare och 
last. 

Nr. 11 

 

Varning 
Använd ALDRIG detta fordon i 

SLUTTNINGAR som är brantare än 
15 %. 

För att undvika att du välter i 
sluttningar i terrängen bör du gasa 

och bromsa försiktigt. 
 

Att backa ATV-fordonet kan vara 
farligt redan vid låga hastigheter. 

Det kan bli besvärligt att styra och 
kontrollera ATV-fordonet. 

 
Undvik att välta genom att undvika 

att bromsa och svänga tvärt. 
NR. 13 

 

Varning 
Öppna inte kylarlocket medan motorn 
och kylaren är varma. Brännande het 
vätska och ånga kan spruta ut med 
tryck, vilket kan medföra allvarliga 

skador. 
När motorn har svalnat, kan du öppna 

locket på följande sätt: 
Placera en trasa eller handduk på 

kylarens lock. Vrid locket långsamt 
moturs för att öppna det. Då lättas 
eventuellt tryck som återstår under 

locket. När det susande ljudet upphört 
trycker du locket nedåt samtidigt som 
du vridet det moturs och tar bort det. 

NR. 14 
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OBSERVERA! 
SÅ HÄR HÅLLER DU 
KOPPLING OCH VÄXLAR I 
GOTT SKICK. 

ANVÄND: 
Låg växel 
• Vid grundläggande användning, 

hastigheten 11 km/tim, låga 
hastigheter 

• Tung bogsering 
• Vid körning i ojämn terräng (myrar, 

berg, etc.), låga hastigheter 
Hög växel 
• Grundläggande användning vid 

hastighet 11 km/tim och högre 
• Höga hastigheter 

NR. 15 

 

Varning 
FELAKTIG ANVÄNDNING AV 
ATV-FORDON KAN LEDA TILL 
ALLVARLIGA SKADOR. 
 
Använd ALDRIG: 
• Utan adekvat utbildning eller 

anvisningar 
• För höga hastigheter i förhållande 

till din kompetens eller 
körförhållandena 

ALLTID 
• Använd korrekt körteknik för att 

undvika att fordonet välter i 
sluttning, ojämn terräng eller 
kurvor 

 
LÄS BRUKSANVISNINGEN 
OCH SPARA DEN, FÖLJ ALLA 
ANVISNINGAR OCH 
VARNINGAR. 

NR. 16 
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4. KONTROLLER INNAN DAGLIGT BRUK 
 
 
 
 
 
 
Du bör alltid kontrollera ditt ATV-fordon innan du kör för att försäkra att den är i adekvat körskick. 
Underlåtenhet att genomföra tillräckliga kontroller kan det leda till allvarliga olyckor eller dödsfall. 

 
 
Använd följande kontrollista för att kontrollera att ditt fordon är i fullgott bruksskick varje gång du 
ska köra. 
 
1. Kontroll av däcken. 
2. Bränsletank - fyll på bränsle upp till önskad nivå. 
3. Alla bromsar - kontrollera funktionen, justeringen och bromsvätskenivån (innehåller 

hjälpbroms). 
4. Förgasaren - kontrollera tomgång och stängning. 
5. Färdljus/bakljus/bromsljus - kontrollera funktionen hos alla lampor och omkopplare. 
6. Motorns avstängningsspak - kontrollera att den fungerar korrekt. 
7. Hjul - kontrollera hjulmuttrarnas och axelmuttrarnas åtdragning; kontrollera att axelmuttrarna 

har säkrats med sprintar. 
8. Luftreningspatron - kontrollera smuts, rengör eller byt ut. 
9. Styrning - kontrollera fri funktion, observera ovanliga glapp på alla områden. 
10. Lösa delar - kontrollera fordonet visuellt; har det skadade delar, lösa bultar/muttrar eller fästen. 
11. Kontrollera att föraren har hjälm, skyddsglasögon och adekvat klädsel.  
12. Motorkylarvätska - kontrollera att mängden i expansionskärlet är tillräckligt. 
 

5. VARNINGAR SOM RÖR ANVÄNDNINGEN 
 
 
 
 
 
 
MÖJLIG RISKFAKTOR 
Användning av detta ATV-fordon utan anvisningar. 
 
VAD KAN HÄNDA 
Risken för olyckor ökar avsevärt om föraren inte vet hur ATV-fordonet används på ett korrekt sätt i 
olika situationer och olika terrängförhållanden. 
 

  

     VARNING  

  

     VARNING  
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SÅ HÄR UNDVIKER DU RISKEN FÖR OLYCKOR 
Nybörjare och oerfarna förare bör genomgå förarutbildning. De bör därefter träna körtekniker 
regelbundet, beskrivs i Ägarens bruksanvisning.  

 
 
 
 
 
 
 
MÖJLIG RISKFAKTOR 
Att köra detta ATV-fordon utan godkänd hjälm, ögonskydd och skyddskläder.  
 
VAD KAN HÄNDA 
Att köra utan godkänd hjälm ökar risken för allvarliga huvudskador, som kan leda till dödsfall, vid 
en eventuell olycka.  
Att köra utan ögonskydd kan leda till olyckor och öka risken för allvarliga ögonskador vid en 
eventuell olycka. 
 
SÅ HÄR UNDVIKER DU RISKEN FÖR OLYCKOR 
Använd alltid en godkänd och välsittande hjälm. 
 
Du bör även använda ögonskydd (skyddsglasögon eller visir), handskar, stövlar, långärmad tröja 
eller jacka samt långbyxor. 
 
 
 
 
 

 
MÖJLIG RISKFAKTOR 
Att köra på belagda vägar med detta ATV-fordon, 
inklusive parkeringsplatser och körvägar.  
 
VAD KAN HÄNDA 
Belagda ytor kan påverka hanteringen och kontrollen över 
ATV-fordonet betydligt samt leda till att kontrollen över 
fordonet går förlorad.  
 
SÅ HÄR UNDVIKER DU RISKEN FÖR OLYCKOR 
Undvik att köra ATV-fordonet på belagda ytor.  

  

      VARNING  

  

       VARNING  
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MÖJLIG RISKFAKTOR 
Körning av ATV-fordonet efter intag av alkohol eller läkemedel.  
 
VAD KAN HÄNDA 
Det kan påverka ditt omdöme betydligt. 
Det kan minska din reaktionsförmåga betydligt. 
Det kan påverka din balans och uppfattningsförmåga. 
Det kan leda till olyckor. 
 
SÅ HÄR UNDVIKER DU RISKEN FÖR OLYCKOR 
Använd aldrig alkohol eller läkemedel innan eller medan du kör ATV-fordonet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
MÖJLIG RISKFAKTOR 
Överskridande av hastighetsbegränsningen vid körning med ATV-fordon.  
 
VAD KAN HÄNDA 
Det ökar risken för att förlora kontrollen över ATV-fordonet betydligt, vilket kan leda till olyckor. 
 
SÅ HÄR UNDVIKER DU RISKEN FÖR OLYCKOR 
Anpassa alltid hastigheten efter terrängen, sikten och körförhållandena samt din erfarenhet.  
 

  

      VARNING  

  

       VARNING  
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MÖJLIG RISKFAKTOR 
Att försöka göra sladdar, hopp och andra konster.  
 
VAD KAN HÄNDA 
Det ökar risken för olyckor betydligt. 
 
SÅ HÄR UNDVIKER DU RISKEN FÖR OLYCKOR 
Försök aldrig göra konster såsom sladdar eller hopp. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
MÖJLIG RISKFAKTOR 
Underlåtenhet att utföra konstroller innan ATV-fordonet används.  
 
VAD KAN HÄNDA 
Det ökar risken för olyckor eller leder till att fordonet skadas. 
 
SÅ HÄR UNDVIKER DU RISKEN FÖR OLYCKOR 
Inspektera alltid ATV-fordonet innan du kör med det och kontrollera att ATV-fordonet är i helt 
säkert körskick. 
 
Följ alltid anvisningarna och service-tidtabellen i den här bruksanvisningen. 

 
 
 
 
 
 
 
MÖJLIG RISKFAKTOR 
Att släppa händerna från styret eller ta bort fötterna från fotstöden under körning. 
 
VAD KAN HÄNDA 
Att bara släppa styret med ena handen eller ta bort ena foten från fotstödet kan minska din förmåga 
att kontrollera ATV-fordonet eller leda till att du tappar balansen och ramlar av från ATV-fordonet. 

  

      VARNING  

  

      VARNING  

  

      VARNING  
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Om du tar bort fötterna från fotstöden kan fötterna eller benen komma i kontakt med bakhjulen. Det 
kan orsaka skada eller leda till olycka.  
 
SÅ HÄR UNDVIKER DU RISKEN FÖR OLYCKOR 
Håll alltid båda händerna på ATV-fordonets styre och båda fötterna på fotstöden när du kör 
fordonet. 
 
 
 
 
 
 

MÖJLIG RISKFAKTOR 
Oförsiktighet vid körning av ATV-fordonet i okänd terräng. 
 
VAD KAN HÄNDA 
Du kan kollidera med dolda stenar, tuvor eller fördjupningar 
då du inte har tid att reagera på dem. 
 
SÅ HÄR UNDVIKER DU RISKEN FÖR OLYCKOR 
Kör alltid långsamt och var mycket försiktig när du kör i 
okänd terräng. 
Var alltid beredd på förändrade terrängförhållanden när du 
kör ATV-fordonet. 

 
 
 
 
 
 
MÖJLIG RISKFAKTOR 
Oförsiktighet vid körning i extremt svår, hal eller lös terräng.  
 
VAD KAN HÄNDA 
Det kan leda till att du tappar kontrollen över fordonet, vilket kan orsaka olyckor, inklusive att 
fordonet välter.  
 
SÅ HÄR UNDVIKER DU RISKEN FÖR OLYCKOR 
Kör inte i extremt svår, hal eller lös terräng innan du har lärt dig kontrollera ATV-fordonet i sådan 
terräng. 
Var mycket försiktig vid den här typen av förhållanden. 

 

  

      VARNING  

  

      VARNING  
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MÖJLIG RISKFAKTOR 
Körning uppför sluttningar på fel sätt.  
 
VAD KAN HÄNDA 
Det kan leda till att du tappar kontrollen över ATV-fordonet eller att fordonet välter. 
 
SÅ HÄR UNDVIKER DU RISKEN FÖR OLYCKOR 
Följ alltid tillvägagångssätten som beskrivs i den här bruksanvisningen när du kör upp för 
sluttningar. 

Kontrollera alltid terrängen noggrant innan du börjar köra upp för en sluttning. 

Kör aldrig upp för en sluttning som är extremt hal eller lös på ytan. 

Flytta din tyngd framåt. 

Öppna aldrig gasen abrupt. ATV-fordonet kan glida bakåt. 

Kör aldrig upp för en backe med hög hastighet. Det kan finnas ett hinder, en djup ravin, ett annat 
fordon eller en annan person på andra sidan krönet. 

 
 
 
 
 
 
MÖJLIG RISKFAKTOR 
Felaktigt utförd sväng.  
 
VAD KAN HÄNDA 
Du kan förlora kontrollen över ATV-fordonet, vilket kan leda till att fordonet välter eller en 
kollision. 
 
SÅ HÄR UNDVIKER DU RISKEN FÖR OLYCKOR 
Följ alltid tillvägagångssätten som beskrivs i den här bruksanvisningen när du svänger. 

 

  

      VARNING  

  

    VARNING  
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MÖJLIG RISKFAKTOR 
Körning på extremt branta sluttningar.  
 
VAD KAN HÄNDA 
Fordonet kan välta mycket lättare på branta sluttningar än på jämn mark eller mindre sluttningar. 
 
SÅ HÄR UNDVIKER DU RISKEN FÖR OLYCKOR 
Kör aldrig på brantare sluttningar än vad ATV-fordonet eller din körförmåga medger. 
Träna i sluttningar med mindre lutning innan du kör i branta sluttningar. 
Kör aldrig ATV-fordonet i sluttningar som lutar mer än 15 %. 
 
 
 
 
 
 
MÖJLIG RISKFAKTOR 
Felaktig körning ned för sluttning.  
 
VAD KAN HÄNDA 
Du kan förlora kontrollen över ATV-fordonet, vilket kan leda till att fordonet välter. 
 
SÅ HÄR UNDVIKER DU RISKEN FÖR OLYCKOR 
Följ alltid tillvägagångssätten som beskrivs i den här bruksanvisningen när du kör ned för 
sluttningar. 
OBSERVERA! Särskild bromsningsteknik krävs vid körning ned för sluttning. 
Kontrollera alltid terrängen noggrant innan du börjar köra ned för en sluttning. 
Flytta din tyngd bakåt. 
Kör aldrig ned för en sluttning med hög hastighet. 
Undvik att köra snett nedför en sluttning, vilket kan leda till att ditt fordon lutar kraftigt år ena 
sidan. Kör alltid rakt ned för en sluttning, om det är möjligt. 

 

  

     VARNING  
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MÖJLIG RISKFAKTOR 
Felaktig körning snett ned för en sluttning eller sväng i sluttningen.  
 
VAD KAN HÄNDA 
Du kan förlora kontrollen över ATV-fordonet, vilket kan leda till att fordonet välter.  
 
SÅ HÄR UNDVIKER DU RISKEN FÖR OLYCKOR 
Försök aldrig svänga med ATV-fordonet i en sluttning innan du har lärt dig svängtekniken på jämn 
mark, såsom beskrivs i den här bruksanvisningen. Var mycket försiktig när du svänger med 
fordonet i en sluttning. 
Undvik om möjligt att köra snett över en sluttning. 
Om du kör snett över en sluttning: 
Följ alltid de relevanta tillvägagångssätten som beskrivs i den här bruksanvisningen. 
Undvik sluttningar som är mycket hala eller lösa på ytan. 
Flytta din tyngd på ATV-fordonet mot sluttningens uppåtgående sida. 
 
 
 
 
 

 
MÖJLIG RISKFAKTOR 
Att fastna i sluttningen, rulla bakåt eller köra ned felaktig 
nedför sluttningen.  
 
VAD KAN HÄNDA 
Det kan leda till att ATV-fordonet välter. 
 
SÅ HÄR UNDVIKER DU RISKEN FÖR OLYCKOR 
Håll jämn hastighet när du kör upp för en sluttning. 

Om du förlorar hastigheten framåt:  

Håll din vikt på den uppåtgående sidan. 

Använd bromsarna. 

Lägg i parkeringsbromsen när du har stannat. 

 

Om du rullar bakåt: 

Håll din vikt på den uppåtgående sidan; använd aldrig motorns effekt. 

Använd aldrig bakbromsarna när du rullar bakåt. 

  

      VARNING  

  

      VARNING  
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Använd bromsen med ett handtag stegvis. 

När fordonet har stannat helt, använd även bakbromsarna och lägg i parkeringsbromsen. 

Gå av fordonet i uppåtgående sluttningssida eller fordonet andra sida om det står i rakt uppåtgående 
riktning i sluttningen.  

Vänd fordonet och kliv upp på fordonet enligt tillvägagångssätten som beskrivs i denna 
bruksanvisning. 

 

 
 
 
 
MÖJLIG RISKFAKTOR 
Felaktig körning över hinder.  
 
VAD KAN HÄNDA 
Det kan leda till att du förlorar kontrollen över fordonet eller kollision. ATV-fordonet kan välta. 
 
SÅ HÄR UNDVIKER DU RISKEN FÖR OLYCKOR 
Kontrollera alltid eventuella hinder innan du kör in på obekant område. 

Var mycket försiktig när du kör över stora hinder, t.ex. stora stenar eller fallna träd. 

Om du inte kan undvika hindren, agera alltid enligt tillvägagångssätten som beskrivs i den här 
bruksanvisningen. 

 
 
 
 
 
 
 
MÖJLIG RISKFAKTOR 
Att glida eller kana.  
 
VAD KAN HÄNDA 
Du kan förlora kontrollen över ATV-fordonet. 

Du kan även oväntat förlora fästet, vilket kan leda till att ATV-fordonet välter. 
 
SÅ HÄR UNDVIKER DU RISKEN FÖR OLYCKOR 
Kör långsamt vid halt underlag, t.ex. is, och var mycket försiktig. Då minskar du risken för 
okontrollerad slirning och glidning. 

  

      VARNING  

  

      VARNING  
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MÖJLIG RISKFAKTOR 
Körning med ATV-fordonet i djupt eller snabbt strömmande vatten.  
 
VAD KAN HÄNDA 
Hjulen kan flyta, vilket leder till att fordonet inte får grepp och du förlorar kontrollen över det, 
vilket kan leda till olyckor. 
 
SÅ HÄR UNDVIKER DU RISKEN FÖR OLYCKOR 
Kör aldrig ATV-fordonet i vatten vars djup överstiger i bruksanvisningen rekommenderat maxdjup.  
Undvik att köra ATV-fordonet i djupa och forsande vatten. Om du inte kan undvika vatten, kör 
långsamt, fördela din vikt försiktigt i jämvikt för att undvika hastiga svängar eller stopp, gasa heller 
inte abrupt.  
Kom ihåg att bromsarnas verkan minskar då bromsarna är våta och försämrar bromsförmågan. 
Testa bromsarna när du kört upp från vattnet. Bromsa flera gånger vid behov och låt friktionen 
torka bromsklossarna. 

 
 
 
 
 
 
 
MÖJLIG RISKFAKTOR 
Felaktig backning med ATV-fordon.  
 
VAD KAN HÄNDA 
Du kan kollidera med personer eller hinder bakom dig. Det kan leda till allvarliga olyckor. 
 
SÅ HÄR UNDVIKER DU RISKEN FÖR OLYCKOR 
Kontrollera att du inte har andra personer eller föremål bakom dig när du lägger i backväxeln. 
Backa med låg hastighet när det är säkert. 

  

      VARNING  

  

      VARNING  
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MÖJLIG RISKFAKTOR 
Körning av ATV-fordonet med felaktiga däck eller felaktigt lufttryck i däcken.  
 
VAD KAN HÄNDA 
Användning av felaktiga däck eller körning med felaktigt lufttryck i däcken kan leda till att du 
förlorar kontrollen över fordonet och ökar risken för olyckor. 
 
SÅ HÄR UNDVIKER DU RISKEN FÖR OLYCKOR 
Använd däck av rätt typ och storlek på fordonet, i enlighet med den här bruksanvisningen. 
Se till att alltid ha korrekt däcktryck, i enlighet med den här bruksanvisningen. 

 
 
 
 
 
 
 
MÖJLIG RISKFAKTOR 
Körning av ATV-fordon som modifierats på ett felaktigt sätt.  
 
VAD KAN HÄNDA 
Felaktig montering av extrautrustning på fordonet eller modifieringar kan leda till förändrade 
egenskaper hos fordonet, vilka i vissa situationer kan leda till olyckor.  
 
SÅ HÄR UNDVIKER DU RISKEN FÖR OLYCKOR 
Modifiera aldrig ATV-fordonet genom felaktiga inställningar eller användning av extrautrustning. 
Samtliga delar och extrautrustning som monteras på detta fordon ska vara originaldelar eller 
motsvarande, som designats för användning på detta ATV-fordon. 
Delarna ska monteras och användas i enlighet med anvisningarna. Om du har frågor om detta, 
kontakta en auktoriserad återförsäljare.  

  

      VARNING  
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MÖJLIG RISKFAKTOR 
Överbelastning av ATV-fordonet eller felaktig transportering av last eller bogsering.  
 
VAD KAN HÄNDA 
Leder till att i fordonets köregenskaper förändras, vilket kan orsaka olyckor.  
 
SÅ HÄR UNDVIKER DU RISKEN FÖR OLYCKOR 
Överskrid aldrig fordonets tillåtna lastkapacitet. 

Lasten måste fördelas adekvat och surras på ett säkert sätt. 

Sänk körhastigheten när du transporterar last eller drar en släpvagn. 

Observera att bromssträckan blir längre. 

Följ alltid anvisningarna om lastning av fordonet och dragning av släpvagn i den här 
bruksanvisningen. 

 
 
 
 
 
 
MÖJLIG RISKFAKTOR 
Körning på älv- och sjöisar.  
 
VAD KAN HÄNDA 
Kan leda till allvarlig skada eller dödsfall, om ATV-fordonet och/eller föraren går igenom isen.  
 
SÅ HÄR UNDVIKER DU RISKEN FÖR OLYCKOR 
Kör aldrig ATV-fordonet på isen innan du har kontrollerat att isen är tillräckligt tjock och stark för 
att bära fordonets och förarens vikt samt kraften som uppstår när fordonet förflyttar sig.  
 
 
 
 
 
 
Låt en auktoriserad återförsäljare kontrollera hela fordonet ifall det vält eller varit inblandat i en 
olycka, samt, men inte begränsat till, eventuella skador på bromsar, gas och styrning.  
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Säker användning av detta fordon förutsätter god bedömningsförmåga och fysisk förmåga. Personer 
som inte uppfyller dessa krav lider en större risk att förlora kontrollen över fordonet eller att 
fordonet välter, vilket kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.  

 
 
 
 
 
 
 
Håll lättantändliga material på avstånd från avgassystemet. Brandfara!  
 

6. FORDONETS IDENTITETSNUMMER 
 

 
 
 
Anteckna numren på ATV-fordonet, återfinns på angivna platser på fordonet. 

  

      VARNING  

  

      VARNING  



DAR0953  
 

________________________________________________________________________ 
23 

 
1. Ramnummer (finns till vänster på övre ramröret) 

2. Motorns serienummer (på vänstra främre delen av motorns vevhus) 
 
Ta loss extranyckeln och förvara den på ett säkert ställe. Nyckeln kan endast kopieras genom 
bearbetning efter befintlig nyckel. 
 
Fordonets ramnummer och motorns serienummer är viktiga för identifieringen av modellen när du 
registrerar ditt fordon, försäkrar det eller när du behöver skaffa reservdelar. Om ditt fordon blir 
stulet är dessa nummer mycket viktiga för att hitta och identifiera fordonet.  
 

7. STYRNING OCH DELARNAS FUNKTIONER 
 
Omkopplare 
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1. Tändning  

Denna omkopplare vrids medurs i läge ”ON” när motorn ska startas. 
2. Omkopplare för nödblinkers 

När spaken sätts i läge ”      ” börjar fyra riktningsblinkers att blinka och summern ljuder. 
3. Motorns startknapp 

Startar motorn. 
 

 

Belysningsomkopplare och indikatorlampor 
 
Omkopplare 
 
Belysningsomkopplaren är placerad på vänster handtag. Den kopplar på halv- eller helljus 
OBS! Lamporna tänds inte om inte tändningen är på.  
 
Indikatorlampor 
 
ATV-fordon har indikatorlampor. Sammansättningen av dessa lampor skiljer sig mellan olika 
modeller och alla modeller är inte utrustade med indikatorlampor. Denna information hjälper dig att 
identifiera indikatorlamporna på ditt fordon, och deras betydelse. 
 
1. Bränslemätare - Staplarna på bränslemätaren visar 
bränslenivån. Tanka omedelbart om den nedersta 
stapeln på bränslemätaren blinkar.  
2. Indikator för det elektroniska elhanteringssystemet. 
3. Frilägesväxel (grön). 
4. Indikator för helljus (blå) kontrollerar att ATV-
fordonets indikatorlampor alltid fungerar när motorn är 
igång.  
5. Blinkers (grön). 
6. Backväxel (röd) 
7. Hög temperatur (anger temperaturen när motorn är 
överhettad, summern ljuder samtidigt) 
 
OBSERVERA! Bakljusen är alltid tända när 
tändningen (nyckeln) är i läge ”ON”. Vrid alltid av 
tändningen för att förhindra att batteriet laddas ur.   
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Förgasare 
 
 
 
 
 
 
Starta inte, eller kör, ATV-fordonet om förgasarvajern fastnat eller gasreglaget fungerar felaktigt. 
Fastnad eller felaktigt fungerande förgasare kan orsaka olyckor, som kan leda till allvarlig skada 
eller dödsfall. 
Kontakta alltid auktoriserad återförsäljare eller låt reparera förgasaren om det uppstår problem med 
dess funktion. 
Underlåtenhet att reparera eller serva förgasarsystemet kan leda till att gasspaken fastnar under 
körning och orsakar olyckor.  
Kontrollera alltid att gasspaken inte har fastnat innan motorn startas och ibland även under körning.  

 
 
Gasspak 
 
Motorns varvtal och fordonets hastighet regleras 
genom att gasspaken trycks ned. Gasspaken (1) 
är fjäderförsedd och motorns varvtal återgår till 
tomgång när spaken släpps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att tvätta eller använda fordonet vid isiga förhållanden kan leda till att vattnet i gasvajerns 
skarvar och/eller i förgasarmekanismen fryser. 
 

 
 
Det kan leda till att förgasaren fastnar och motorn bevarar de höga varvtalen. Detta kan i sin tur leda 
till att du förlorar kontrollen över fordonet. 
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Fram- och bakbromsar - bromsvätska 
 
Bromsvätskenivån bör alltid kontrolleras innan du börjar köra. Behållaren är placerad under sätet. 
Vätskenivån bör ligga mellan max- och miniminivån. 
 
 
 
 
 
 
När bromsvätskeflaskan har öppnats ska du endast använda den mängd som krävs; använd inte 
resten av bromsvätskan för ytterligare påfyllning. Bromsvätska binder fukt, vilket innebär att den 
drar åt sig fukt från luften. Detta medför att bromsvätskans kokpunkt sjunker, vilket kan leda till att 
bromsarna slits ut i förtid och orsakar allvarliga olyckor. 

 
 
Fram- och bakbromsar 
 
Fram- och bakbromsarna är placerade inuti den täta golvplattan och används med höger fot. Fram- 
och bakbromsarna är hydrauliska skivbromsar som fungerar med endast en fotpedal.  

Testa alltid bromspedalens rörelse och kontrollera bromsvätskenivån innan du kör. Det bör finnas 
ett motstånd i bromspedalen när den trampas ned. Lös bromspedal kan bero på eventuella läckage 
eller svag pedalkraft i huvudcylindern, vilket måste åtgärdas innan körning. Kontakta 
återförsäljarens serviceställe för kontroll och reparation av bromsarna. 
 
 
 
 
 
 
Kör aldrig ATV-fordonet om bromspedalen känns lös. Att köra ATV-fordonet med lös bromspedal 
kan leda till att bromsförmågan går förlorad, vilket kan leda till olyckor.  

 
 

  

      OBSERVERA!  
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Använda parkeringsbromsen 
 

 
1. Tryck på höger hjälpbroms två eller tre gånger och håll den nedtryckt.  

2. Tryck parkeringsbromslåset i bromsspakens skåror. Släpp bromsspaken. 

3. Släpp parkeringsbromslåset genom att trycka på bromsspaken. Den återgår i friläge. 

 
Viktiga säkerhetsanvisningar 
 
• Parkeringsbromsen kan försvagas om den lämnas på under längre tid. Det kan leda till olyckor. 
• Lämna inte fordonet i en sluttning med endast parkeringsbromsen på under längre tid än 

fem minuter. 
• Sätt en kil under fordonets nedre hjul om du lämnar den parkerad i en sluttning eller parkerar 

fordonet på tvären i sluttningen. 
 
 
 
 
 
 
Kontrollera för säkerhets skull att du släppt parkeringsbromsen innan du börjar köra ATV-fordonet. 
Om parkeringsbromsen lämnas i när du börjar köra kan det leda till olyckor som medför allvarliga 
skador. 
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Hjälpbroms 
 
 
 
 
 
 
Var mycket försiktig när du använder hjälpbromsen. Använd inte hjälpbromsen kraftigt när 
du kör framåt eller backar, annars kan bakhjulen glida och slira i sidled, vilket kan medföra 
att du förlorar kontrollen över fordonet. 

 
ATV-fordonet är utrustat med hjälpbroms 
som säkerhetsutrustning. Den är placerad i 
vänster handtag och används med vänster 
hand. Bromsen är avsedd som säkerhet för 
huvudbromssystemet, framförallt om det 
uppstår fel på huvudsystemet.  

Om bakhjulen glider kan du använda 
bakbromsen med vänster hand.  
 
 
  
 
Bromsvätskenivå 
 

 
Övre fönstret 
 
Bromsvätskenivån i huvudcylindern, som är placerad på vänster handtag, bör kontrolleras innan 
körning. Handtaget är försett med ett indikatorfönster (1) ovanför huvudcylindern. Detta fönster är 
mörkt när vätskenivån är full. Fönstret är transparent när vätska behöver fyllas på.  

OBSERVERA! Vid kontroll av vätskenivån ska ATV-fordonet stå på jämnt underlag och 
bromsspaken ska vara rak. Om vätskenivån är för låg ska du bara fylla på DOT 3-vätska. 
 
Endast vissa modeller har ”sidofönster”. Vätskenivån kan ses genom den och vätskenivån ska ligga 
mellan behållarens ”MAX”- och ”MIN”-markeringar. 
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Automatväxellådans växlar 
 
Växellådan är placerad på fordonets höger sida.  
Växelspaken har fyra lägen: 
Snabbt framåt (H), back (R), friläge (N) 
och långsamt framåt (L). 
 
 
 
 
 
OBSERVERA! Förläng drivremmens livslängd genom att använda läget långsamt framåt vid tunga 
körförhållanden och förhållanden då du kör långsammare än 11 km/tim under längre stunder. 
 
 
 
 
 
 
Växla genom att stanna fordonet och flytta växelspaken till önskad växel. 

Växling då motorn går på varvtal som överstiger tomgångsvarvtal eller då fordonet körs kan leda 
till att växellådan skadas. 
 
Lägg alltid i en växel och lägg i parkeringsbromsen om du lämnar fordonet utan uppsikt. 

Det är viktigt att underhålla växellådan för att försäkra att växlarna fungerar korrekt. Om du får 
problem med växlarna, kontakta återförsäljaren. 
 
 
 
 
 
 
MÖJLIG RISKFAKTOR 
Växling till en lägre växel när motorns varvtal är för högt. 
 
VAD KAN HÄNDA 
Hjulen kan sluta dra. Detta kan leda till att du förlorar kontrollen över fordonet, olyckor och skador. 
Det kan även leda till att motorn eller kraftöverföringen skadas. 
 
SÅ HÄR UNDVIKER DU RISKEN FÖR OLYCKOR 
Kontrollera att motorns varvtal har minskat tillräckligt innan du växlar till en lägre växel. 
 

  

     OBSERVERA!  
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Motorns kylsystem 
 
Kylarvätskenivå 
 
Expansionskärlet är placerat under sätet. Vätskenivån bör ligga 
mellan kärlets max- och miniminivåmarkeringar.  
 
Motorns kylarvätskenivå justeras via expansionssystemet. 
Expansionssystemets delar består av expansionskärl, kylarens 
påfyllningsrör, kylarens tryckplugg och anslutningsslang.  
 
När kylarvätskans temperatur ökar, sväller den (värms upp) och 
flödar med tryck från kylaren, via tryckpluggen och in i 
expansionskärlet. När motorn har kylts av, sjunker temperaturen 
och den kylda kylarvätskan flödar från expansionskärlet via 
tryckpluggen och tillbaka till kylaren. 
 
OBSERVERA! Att kylarvätskenivån sjunker något är normalt 
eftersom systemet själv tömmer ut luft som bundits i det. 
Kontrollera kylarvätskenivån och fyll vid behov på vätska i expansionskärlet. Vi rekommenderar att 
du använder  
50 % / 50 % blandning av högkvalitativ frostskyddsvätska som lämpar sig för aluminium samt 
destillerat vatten.  
 
OBSERVERA! Följ alltid tillverkarens blandings rekommendationer för frostskyddsmedel.  
 
Kylsystem 
 
 
 
 
 
 
Öppna aldrig kylarens tryckplugg när motorn är varm eller het. Ångan som förs ut med tryck kan 
orsaka svåra brännskador. Motorn måste svalna innan du öppnar tryckpluggen. 
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Kontrollera kylarens kylarvätskenivå 
 
OBSERVERA! Denna åtgärdssekvens 
krävs endast när kylsystemet har tömts 
inför service och/eller reparation. Men, om 
expansionskärlet har tömts ska 
kylarvätskenivån kontrolleras och fyllas på 
vid behov. 
 
OBSERVERA! Använding av tryckplugg 
av en icke standardmodell gör att 
expansionssystemet inte fungerar korrekt. 
Om pluggen behöver bytas, kontakta 
återförsäljaren för att skaffa en korrekt 
reservdel direkt. Kontrollera att 
kylarvätskan bevarar sin förmåga att skydda motorn. Det rekommenderas att systemet töms helt 
varannat år och fylls på med färsk frostskyddmedel- och vattenblandning. 
 
Häll i kylarvätskan långsamt, efter behov, genom kylarens påfyllningsrör med hjälp av en tratt. 
 
Bränsle- och oljesystemet 
 
 
 
 
 
 
Bensin är mycket lättantändligt och explosivt vid vissa förhållanden. 
• Var alltid mycket försiktig när du hanterar bensin. 
• Tanka alltid med motorn avstängd, utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.  
• Rök aldrig eller tillåt öppen eld eller gnistor i området där tankningen sker, eller i områden där 

bensin förvaras eller i närheten av dessa områden. 
• Överfyll inte behållaren. Fyll inte påfyllningsröret. 
• Om du får bensin på huden eller kläderna, tvätta genast med tvål och vatten eller byt kläder. 
• Starta aldrig motorn, eller låt den gå, i slutna utrymmen. Avgaserna från bensindrivna fordon är 

giftiga och kan snabbt leda till medvetslöshet eller dödsfall.  
• Stäng alltid bränsleventilen när ATV-fordonet parkeras eller vid förvaring. 
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Avgaserna från den här produktens motor innehåller vissa mängder kända kemikalier som kan 
orsaka cancer, medfödda missbildningar eller andra 
fertilitetsproblem. 
 
Bränsle- och oljesystemet 
 
Bränslesystemet 
 
Bränsletankens påfyllningsplugg (1) är placerad direkt 
bakom styret. Se tankens volym i tillverkarens handbok. 
Använd vanlig blyfri bensin. Bränsleventilen är placerad 
på tankens vänstra sida och har två lägen: 
 
OFF: Vid förvaring och transportering av fordonet. 
 
ON: Vid normal användning. 
 
Sätt alltid tillbaka ventilen i läge ”ON” efter tankning av 
fordonet. 
 
Bränslefilter 
 
Bränslefiltret bör alltid bytas vid återförsäljarens serviceställe efter 100 drifttimmar eller årligen. 
Försök inte rengöra bränslefiltret. 
 
Oljesystemet 
 
Oljebehållaren är placerad till höger om 
motorn. 
 
Kontrollera oljan: 
1. Parkera fordonet på jämnt underlag. 

2. Starta motorn och låt den sedan gå på 
tomgång i 20 – 30 sekunder. 

3. Stanna motorn.  

4. Kontrollera att oljenivån ligger mellan 
markeringarna (2) 'high’ (full) och 
’low’ (fyll på). Fyll på olja upp till high-strecket på oljestickan. Överfyll inte. 
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Använd endast SAE 15W / 40, SG-olja. Ersätt aldrig eller blanda olika oljemärken.  
Det kan leda till att motorn skadas och garantin förfaller. 
 

8. START AV MOTORN 
 
Åtgärder vid start av kall motor 
 
 
 
 
 
 
Kör aldrig motorn i slutna utrymmen. Avgaser innehållande kolmonoxid är gifitga och kan leda till 
allvarliga skador eller dödsfall. Starta alltid motorn utomhus. 

 
 
 
 
 
 
 
Du bör låta motorn bli tillräckligt varm innan du kör, annars kan motorn skadas. 

 
 
1. Sätt växeln i friläge och lägg i parkeringsbromsen. 

2. Vrid bränsletankens ventil i läge ”ON”. 

3. Sitt på fordonets säte. 

4. Vrid strömspaken i läge ”RUN”. 

5. Vrid på tändningen, vänta tills EPC-indikatorn släcks, tryck på bromsspaken och tryck på 
startknappen.  

6. Gasa inte när du startar motorn.  

7. Tryck på startknappen i högst fem sekunder och släpp knappen när motorn startar. Om motorn 
inte startar, släpp startknappen i fem sekunder. Upprepa startproceduren tills motorn startar.   
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Detta ATV-fordon är endast försett med elstartsystem. Om batteriet är under laddning kan ATV-
fordonet inte användas.  
 

9. INKÖRNING AV FORDONET 
 
Inkörningstiden för ditt ATV-fordon har beräknats pågå de 50 första driftstimmarna. Korrekt 
inkörning av fordonet är den absolut viktigaste enskilda åtgärden. Om den nya motorn hanteras 
varsamt säkerställs att motorns prestanda ökar och livslängden förlängs. Utför följande åtgärder 
noggrant. 
 
 
 
 
 
 
Kör inte motorn på full gas eller höga varvtal några längre stunder under inkörningsperioden. Det 
kan leda till överhettning, vilket kan skada motorns delar.  
 
 
Sätt anslaget på halvgas under inkörningsperioden. 
 
1. Låsmutter 

2. Reglage 
 

 
 
1. Fyll på bränsletanken. 

2. Kontrollera oljenivån med hjälp av oljestickan. Fyll på olja vid behov.  

3. Börja med att köra långsamt. Välj ett öppet område med tillräckligt utrymme för att lära dig 
använda och kontroller fordonet. 

4. Variera gasreglagets läge. Kör inte med ständiga tomgångsvarvtal. 

5. Kontrollera vätskemängderna, reglageanordningar och fordonets samtliga delar regelbundet, 
såsom ovan angivna dagliga kontroller innan körning. Kontrollistan finns vid punkt 4. ”Dagliga 
kontroller innan körning”. 

6. Dra inte tunga lass. 
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10. SKYDDSUTRUSTNING 
 
Säker skyddsutrustning 
 
Använd alltid adekvat skyddsutrustning som passar ditt körsätt, ATV-fordonet kräver särskild 
skyddsutrustning och beklädnad, vilka gör att du känner dig bekväm och minskar skador.  
 
1. Hjälm 
Hjälmen är den viktigaste skyddsutrustningen för säker körning. Hjälmen förhindrar allvarliga 
huvudskador.  
 
2. Ögonskydd 
Skyddsglasögon eller visir ger bäst ögonskydd. 
 
3. Handskar (lämpliga för terräng) 
 
4. Stövlar 
Använd kraftiga stövlar med klack, liksom motorcrosstövlar.  
 
5. Beklädnad 
Skydda alltid din kropp med långärmad skjorta och långbyxor under körningen. Kraftiga byxor med 
knäskydd, ylletröja och axelskydd ger bästa skyddet. 
 

11. KÖRNING MED LAST 
 
Ditt ATV-fordon är utformad för att transportera en viss mängd last. LASTENS VIKT bör vara 
jämnt fördelad (1/3 fram och 2/3 bak) och placerad så lågt som möjligt. Sänk körhastigheten och 
minska lasten när du kör i svår eller backig terräng för att bevara köregenskaperna stabila. 
Överskrid aldrig vikterna som anges i bruksanvisningen. 
Den maximala släpvagnsvikten är 200 kg på jämnt underlag. Det maximala vertikala kultrycket är 
11 kg. 
 
Felaktig lastning av främre hållaren kan täcka färdljusen och minska synligheten på natten. Täck 
inte över färdljusen med last. 
 
Låg körväxel rekommenderas vid tunga draglaster, för att öka drivlinanas livslängd- 
 
 
 
 
 
 
Det är nödvändigt att lasta fordonet korrekt, så att fordonets adekvata stabilitet och köregenskaper 
bevaras. Överlastning eller felaktig placering av lasten påverkar fordonets styrning, inbromsning 
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och stabilitet. Underlåtenhet att följa lastningsanvisningarna kan det leda till allvarliga skador eller 
dödsfall. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viktiga säkerhetsanvisningar 
 
Läs och följ anvisningarna nedan för att minska risken för olyckor eller skador på fordonet under 
transportering av lasten.  
 
• SÄNK KÖRHASTIGHETEN OCH OBSERVERA DEN LÄNGRE BROMSSTRÄCKAN 

NÄR DU TRANSPORTERAR LAST. 

• FÖRDELNINGEN AV LASTENS VIKT bör vara 1/3 på främre pakethållaren och 2/3 på bakre 
pakethållaren. Sänk körhastigheten och minska lasten när du kör i svår eller backig terräng för 
att bevara köregenskaperna stabila. Att transportera last på endast en hållare medför risk för att 
fordonet välter. 

• TUNGA LASTER KAN MEDFÖRA PROBLEM MED BROMSNING OCH KONTROLL AV 
FORDONET Var särskilt uppmärksam när du bromsar med last på fordonet. Undvik terräng 
eller förhållanden som kan kräva att du backar i nedförsbacke. 

• ALL LAST SKA TRANSPORTERAS PÅ HÅLLAREN, SÅ LÅGT SOM MÖJLIGT. Att 
transportera höga laster på hållarna höjer fordonets tyngdpunkt, vilket försämrar stabiliteten och 
köregenskaperna.  
Om höga laster transportera på hållarna bör lastens tyngd minskas för att bevara stabiliteten och 
köregenskaperna. 

1/3 av lasten                             2/3 av lasten 
På pakethållaren fram          På pakethållaren bak 
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• KÖR ENDAST MED FORDON SOM LASTATS STABILT OCH SÄKERT. Undvik last som 
inte centerats eller som inte kan centreras. Fäst alltid last som ska bogseras i ATV-fordonets 
bogseringspunkt.  

• VAR ALLTID SÄRSKILT FÖRSIKTIG. Undvik att köra med fordonet om lasten sträcker sig 
utanför fordonets sidor. Fordonets stabilitet och köregenskaper kan försämras betydligt och leda 
till att fordonet välter. 

• TÄCK INTE ÖVER FÄRDLJUS, BAKLJUS OCH REFLEXER när du transportera last på 
pakethållarna.  

• KÖR INTE FORTARE ÄN REKOMMENDERAD HASTIGHET. Överskrid inte hastigheten 
16 km/tim med fordonet när du bogserar last på jämn gräsyta. Fordonets hastighet bör aldrig 
överskrida 8 km/tim vid bogsering av last vid svåra terrängförhållanden och då du kör uppför, 
nedför eller snett över en sluttning.  

 

12. KÖRNING 
 
 
 
 
 
 
Du bör alltid kontrollera ditt ATV-fordon innan du kör, för att försäkra att den är i adekvat 
körskick. Underlåtenhet att genomföra tillräckliga kontroller kan det leda till allvarliga olyckor eller 
dödsfall. 
 
Se punkt 4. ”Dagliga kontroller innan körning” 

 
 
1. Sitt rakt på sätet med båda fötterna på fotstöden och båda händerna på styret. 
2. När du har startat motorn och låtit den värmas upp, lägg i en växel. 
3. Var uppmärksam på omgivningen och bestäm vilken väg du ska köra. 
4. Släpp parkeringsbromsen. 
5. Tryck sakta på gasen med höger tumme och börja köra. Fordonets hastighet regleras via 

förgasarens öppningsmängd. 
6. Kör långsamt, träna på att styra samt gasa och bromsa på jämnt underlag. 
Svänga 
 
Träna på att svänga vid låg hastighet. 
 
Detta ATV-fordon är försett med fast bakaxel. Detta innebär att de yttre hjulen måste gå en längre 
sträcka än de inre hjulen vid svängning och att de inre hjulen slirar något. Sväng genom att vrida 
styret i svängriktningen och placera din tyngd på det yttre fotstödet. Denna teknik flyttar 
dragkraftens balans mellan bakhjulen och möjliggör en jämnare sväng. Samma lutningsteknik bör 
användas vid sväng i motsatt riktning. 
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Undvik tvära svängar; de kan leda till att fordonet välter och allvarliga skador. 
 
Körning på hala ytor 
 
Var särskilt försiktig vid körning på hala underlag, t.ex. på våta körspår eller lös grus eller 
vid kalla och isiga väderlekar. 
 
Alltid: 
 
1. Sänk körhastigheten när du kommer till hala områden. 

2. Var uppmärksam och observera körvägen och undvik snabba, tvära svängar som kan leda till att 
fordonet välter. 

3. Parera sladdar genom att vrida styret i sladdriktningen och flytta din kroppstyngd framåt. 

4. Bromsa aldrig under en sladdning. Det kan leda till att du förlorar kontrollen över ATV-
fordonet helt. 

5. Kör inte på extremt hala underlag. 

6. Sänk alltid hastigheten och var särskilt försiktig. 

 

 
 
 
 
 
Underlåt inte att träna körning på hala underlag med ATV-fordonet. Hala underlag kan vara farliga. 
Minskat hjulgrepp och förlorad kontroll över fordonet kan leda till olyckor, t.ex. vältning.  
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Körning uppför sluttning 
 
 
 
 
 
 
Var särskilt försiktig när du kör i backig terräng. 
 
Bromsningen och kontrollen över fordonet förändras mycket. Det kan leda till att du förlorar 
kontrollen över fordonet eller att fordonet välter, vilket kan leda till allvarlig skada eller dödsfall. 

 
 
Kör alltid rakt ned för en sluttning, varhelst det är möjligt: 
 
1. Undvik branta sluttningar (max 15 %). 
2. Håll båda händerna på styret. 
3. Flytta din tyngd framåt. 
4. Kör med jämn hastighet och stadig gas. 
5. Var vaken och beredd på nödåtgärder. Detta kan innebära att snabbt kliva av ATV-fordonet.  
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Köra tvärs över en sluttning 
 
Att köra tvärs över en sluttning är ett farligt sätt att köra i sluttning och bör undvikas, om möjligt. 
Om du måste köra fordonet tvärt över en sluttning, gör alltid enligt följande: 
 
1. Sänk hastigheten. 
2. Luta dig mot lutnings övre del och flytta din tyngd mot övre delen av sluttningen och håll båda 

fötterna på fotstöden. 
3. Styr försiktigt mot sluttningen för att behålla fordonets körriktning. 
 
Om fordonet börjar luta, vrid snabbt framhjulen mot sluttningens nedre del, om möjligt, eller kliv 
genast av fordonet på sidan som är riktad mot övre delen av sluttning. 
 
 
 
 
 
 
Felaktig körning, eller svängning, i en sluttning kan vara farligt. Att förlora kontrollen över fordonet 
kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. 
 
Körning nedför sluttning 
 
Kör ned för en sluttning på följande sätt: 
 
1. Kör långsamt och rakt ned för sluttningen. 

2. Flytta din tyngd bakåt på fordonet. 

3. Sänk hastigheten. 

4. Bromsa lätt för att minska hastigheten.  

 
Lär dig använda hjälpbromsspaken, ifall du skulle förlora normal bromsverkan.  
 
 
 
 
 
 
Överskrid inte hastighetsgränsen. Det kan leda till att du förlorar kontrollen över fordonet eller att 
fordonet välter, vilket kan leda till allvarlig skada eller dödsfall.  
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Vända i sluttning 
     Sluttning uppför 
 
 
 
 
 
 
 
Om ATV-fordonet fastnar i sluttningen när du kör uppför, backa aldrig ned för sluttningen!  K-
styrning är ett styrningssätt som kan användas om det blir nödvändigt att svänga med fordonet i en 
sluttning.  
 
1. Stanna fordonet och sätt i parkeringsbromsen samtidigt som du flyttar din tyngd uppåt mot 

sluttningen. 

2. Låt växeln sitta i och stäng av motorn. 

3. Kliv av fordonet på sluttningens uppåtgående sida. 

4. Stanna på sluttningens ovansida och vrid styret helt åt vänster (i ATV-fordonets färdriktning). 

5. Håll i bromsen och släpp parkeringsbromsen och låt fordonet rulla fram långsamt åt höger från 
dig tills fordonet står på tvären över sluttningen. 

6. Sätt i parkeringsbromsen och kliv upp på ATV-fordonet från sluttningens ovansida och håll 
samtidigt din kroppsvikt i sluttningens uppåtgående riktning. 

7. Starta motorn med växeln framåt inlagd, släpp parkeringsbromsen och styr fordonet vid låg 
hastighet och reglera hastigheten med bromsen tills ATV-fordonet befinner sig på jämn mark.  
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Undvik att köra upp för branta sluttningar. Att förlora kontrollen över fordonet eller välta kan leda 
till allvarliga skador eller dödsfall. 
 
Köra över strömmande vatten 
 
ATV-fordonet kan användas i vatten vars djup är högst 20 cm.  Gör alltid på följande sätt 
innan du kör i vatten: 
 
1. Kontrollera vattendjup och strömmar. 

2. Välj övergångsställe, där båda stränderna har låg sluttning. 

3. Kör långsamt och undvik stenar och hinder, om möjligt. 

4. Torka bromsarna efter passeringen genom att trycka lätt på spaken till bromsfunktionen är 
normal. 

 
 
 
 
 
 
Kör aldrig ATV-fordonet i djupa och snabbt forsande vatten. 

 
 
OBSERVERA! Det är viktigt att serva fordonet efter körning i vatten, såsom beskrivs i punkt 16 
”Service” i servicetabellen. Följande punkter bör kontrolleras med särskild omsorg: motorolja, 
växellådsolja, bakre smörjningsutrymme och alla smörjningspunkter.  
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Maxdjup: 200 mm 
 
 
 
 
 
 
Om ATV-fordonet sjunker ned i vattnet, lämna fordonet på service hos återförsäljaren innan 
du startar motorn. Det kan uppstå allvarliga motorfel om motorn inte kontrolleras 
genomgående innan den startas igen. 
 

 
 
Om du inte har möjlighet att transportera fordonet till återförsäljaren för service innan du startar det 
igen ska du vidta följande åtgärder.  
 
• Flytta upp ATV-fordonet på land eller vatten som är högst 20 cm djupt. 

• Vrid bränsleventilen i läge ”OFF”. 

• Demontera tändstift. 

• Låt motorn gå flera varv med elstarten. 

• Torka av tändstiftet och sätt tillbaka det, eller byt ut det mot ett nytt. 

• Vrid bränsleventil i läge ”ON”. 

• Försök att starta motorn. Upprepa ”torkningsåtgärderna” vid behov. 

• Lämna fordonet för service hos återförsäljaren så snabbt som möjligt, oavsett om motorn 
startade eller ej. 
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Om vatten trängt in i CTV-systemet, lämna ATV-fordonet hos återförsäljaren för service så snabbt 
som möjligt.  
 
Var uppmärksam! 
 
Kontrollera dina färdvägar i förväg. Kör till höger om hjulspår, om möjligt, och var hela tiden 
uppmärksam på eventuella riskfaktorer som stockar och lågt hängande grenar.  
 
 
 
 
 
 
Var uppmärksam på alla synliga hinder. Kör försiktigt i hjulspår. Om fordonet kolliderar med dolda 
hinder kan det leda till allvarliga olyckor eller dödsfall. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Det kan vara farligt att backa med ATV-fordonet 
 
Om du kolliderar med hinder bakom dig eller personer när du backar med fordonet kan det leda till 
allvarliga personskador eller att fordonet välter och orsakar föraren allvarliga skador eller dödsfall.  
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Backa 
 
1. Undvik att backar i branta sluttningar. 
2. Backa alltid vid låg hastighet. 
3. Stanna fordonet när du backar genom att bromsa försiktigt. 
4. Undvik att svänga tvärt i motsatt riktning. 
5. Öka aldrig gasen abrupt när du backar med fordonet. 
 
OBSERVERA! Detta ATV-fordon är försett med backhastighetsbegränsare. Kör aldrig fordonet 
med full gas. Gasa endast tillräckligt för att hålla önskad körhastighet. 
 
 
 
 
 
 
För mycket gas kan leda till att bränsle läcker ut i avgaserna, vilket kan leda till att motorn 
misständer och/eller motorskada.  
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Parkering i sluttning. 

 
Parkering av fordonet 
 
1. Stäng av motorn. 
2. Lätt i en växel. 
3. Sätt i parkeringsbromsen. 
4. Stäng bränsleventilen. 
5. Undvik att parkera i sluttning. Om du måste parkera i sluttning, kila alltid bakhjulen i 

nedåtgående riktning, såsom visats ovan. 
6. Lämna inte fordonet i en sluttning med endast parkeringsbromsen på under längre tid än fem 

minuter. 
 

13. CTV-SYSTEM 
 
CTV-system 
 
 
 
 
 
 
CTV-systemet roterar med höga varvtal och utvecklar stor kraft i växelkomponenterna. Därför har 
du som ägare ansvar för att detta system förblir säkert:  
 
• Modifiera inte CTV-systemets komponenter. Vid modifiering kan systemets hållbarhet minska 

och driftstörningar uppstå vid höga varvtal. Alla typer av modifieringar kan medföra att 
systemets balans störs, vilket orsakar vibrationer och ökad belastning på komponenter. 

• Ägaren ansvarar för normalt underhåll av systemet. Följ alltid rekommenderade 
serviceanvisningar. Kontakta återförsäljaren!  
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• CTV-höljet ska vara säker monterat på sin plats under användningen. 
 
Underlåtenhet att följa denna varning kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. 

 
 
För låg växel kan minska CTV-systemets effekt 
 
Drifttemperaturer 
 
CTV-systemets grundläggande funktion beror på motorns varvtal och fordonets momentkrav. När 
motorns varvtal ökar, ökar även centrifugalkraften till drivskivorna. Detta ökar motsvarande 
”trycket” på drivremmen. Och om motorns varvtal minskar, minskar centrifugalkraften och trycket 
på remmen minskar.  
 
CTV-system 
 
I det här ATV-fordonet är förhållandet mellan hög och låg växel 1 -  2.05. Denna växelskillnad 
påverkar CTV-systemets användning, särskilt vid hastigheter under 11 km/tim, eftersom systemets 
varvtal beror på motorns varvtal.  
 
Vid koppling till lägre växel vid låga hastigheter sjunker lufttemperaturen i kopplingen. 
Temperaturminskningen i kopplingskåpan ökar CTV-komponenternas (rem, kåpa, etc.) livslängd. 
 
Justera CTV-systemets genomsnittliga avstånd: 
1. Kontrollera och justera mätningarna L1 och L2. 
 
OBSERVERA!  
1. Kör aldrig motorn medan du justerar CTV-systemet. 
2. Vi rekommenderar att justering av CTV-fordon utförs hos återförsäljaren. 
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Använd låg växel vid följande tillfällen 
 
Låg växel 
• Vid grundläggande användning, hastigheter under 11 km/tim. 
• Vid tung bogsering. 
• Vid körning i ojämn terräng (myrar, berg, etc.), låg hastighet.  
 
Hög växel 
• Grundläggande användning vid hastighet 11 km/tim och högre. 
• Höga hastigheter. 
 

14. BATTERI 
 
 
 
 
 
 
När du ska ta ut batteriet, lossa alltid den negativa (svart) kabeln först. När du sätter tillbaka 
batteriet ansluter du den negativa (svarta) kabeln sist så undviker du explosionsrisken som kan leda 
till skador eller dödsfall.  
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Batterivatten är giftigt. Det innehåller svavelsyra. Om det kommer i kontakt med hud, ögon eller 
kläder kan det leda till allvarliga brännskador.   
 
Åtgärder: 
 
Utvändigt: Skölj med vatten. 
 
Invändigt: Drick stora mängder vatten eller mjölk. Drick även magnesiummjölk, vispat ägg eller 
vegetabilisk olja. Kontakta läkare omedelbart. 
 
Ögon: Skölj med vatten i 15 minuter och kontakta genast en läkare. 
 
Batteriet bildar explosiva gaser. Håll gnistor, öppen eld, cigaretter, etc. på avstånd från batteriet. 
Sörj för god ventilation vid laddning av batteriet eller då det används i slutna utrymmen. Skydda 
alltid ögonen då du arbetar intill batteriet. HÅLL BATTERIET OÅTKOMLIGT FÖR BARN. 
 
Påfyllning av batterivatten 
 
Ett dåligt underhållet batteri förstörs snabbt. Kontrollera 
batterivattennivån ofta. Batterivattennivån bör ligga mellan övre 
och undre nivåmarkeringarna. Använd endast destillerat vatten 
vid påfyllning. Vattenledningsvatten innehåller mineraler som 
vara skadliga för batteriet. 
 
 
 
Ta ut batteriet 
 
1. Lossa remmarna som håller elboxen och batteriet på plats och ta bort batterikåpan. 

2. Lossa batteriets ventilationsrör från batteriet. 

3. Lossa den svarta (negativa) batterikabeln först. 

4. Lossa därefter den röda (positiva) batterikabeln. 

5. Lyft försiktigt ut batteriet ur ATV-fordonet, utan att luta det, så att batterivattnet inte rinner ut.  

 
 

  

      VARNING  
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Om batterivatten läcker ut, tvätta genast bort det med en blandning av en matsked bikarbonat och en 
kopp vatten, så förhindrar du att ATV-fordonet skadas. 

 
 
Installation och inkoppling av batteri 
 
 
 
 
 
 
Anslut alltid batterikablarna i en viss ordning, för att undvika du explosionsrisken. Anslut röd 
(positiv) kabel först och svart (negativ) kabel sist. Ett exploderande batteri kan orsaka allvarliga 
skador eller dödsfall. 

Batteripolerna och anslutningarna bör hållas fria från korrosion. 

Om rengöring krävs, avlägsna korrosionen med en stålborste. Rengör polerna med en blandning av 
en matsked bikarbonat och en kopp vatten. Skölj av polerna med kranvatten och torka av dem med 
ren trassel. Smörj polerna med isolerande fett eller vaselin. Se till att rengöringsblandningen eller 
kranvattnet inte rinner ned i batteriet. 

 

1. Sätt batteriet i dess hållare. 

2. Anslut batteriets ventilationsrör på plats. Det ska vara fritt från hinder och säkert fastsatt. Om 
detta inte är fallet kan batterigaserna samlas och orsaka explosion. Röret bör riktas bort från 
hållaren och ramen för att förhindra korrosion. Se till att batterivattnet inte kommer i kontakt 
med huden, vilket kan leda till allvarliga brännskador.  

3. Anslut först den röda (positiva) kabeln och dra åt den. 

4. Anslut sedan den svarta (negativa) kabeln och dra åt den. 

5. Sätt batterikåpan på plats och fäst den med remmarna. 

6. Kontrollera att kablarna har anslutits korrekt. 

 
OBSERVERA! 
 
• Om ATV-fordonet ska förvaras en månad eller längre, ska batteriet tas ut och laddas till lämplig 

nivå samt förvaras på en sval och torr plats. 

• Låt återförsäljaren kontrollera och ladda batteriet innan det används igen. 

  

      OBSERVERA!  

  

      VARNING  
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• När du installerar ett nytt batteri, kontrollera att det är fulladdat innan du använder det första 
gången. Att använda ett nytt, oladdat batteri kan leda till att batteriet skadas och medföra att 
batteriets livslängd förkortas. Det kan också leda till att fordonets prestanda inte kan användas 
fullt ut.  

 
 
 
 
 
 
ATV-fordonet är utrustat med ett 18 Ah-batteri. Detta är sannolikt inte tillräckligt för att försörja 
valfri extrautrustning med ström. Om du installerar valfri extrautrustning, välj ett batteri med större 
effekt. Kontakta återförsäljaren för att välja ett lämpligt batteri. 
 

15. AVGASSYSTEM 
 
SYSTEMKRAV 
 
DET ÄR INTE TILLÅTET ATT MODIFIERA AVGASSYSTEMET! 
 
OBSERVERA! Komponenterna i avgassystemet är mycket varma medan ATV-fordonet körs och 
efter körning. Vidrör inte avgassystemets komponenter. Det kan leda till allvarliga brännskador.  
 
Var särskilt försiktig när du kör i högt gräs. Då finns risk för brandfara.  
 
Gnistdämpare 
 
1. Lossa dämparens skruv � , som är placerad i botten på ljuddämparen, dra ut gnistkämparen 

(nät) �.  
2. Rengör gnistdämparen eller byt ut den mot en ny. 

 

  

      OBSERVERA!  
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När du rengör gnistdämparen, följ alla listade säkerhetsanvisningar för att undvika brännskador.  
 
• Vänta med rengöringen tills motorn har svalnat, eftersom avgassystemet är mycket varmt efter 

användningen. 

• Håll lättantändliga material på avstånd från avgassystemet. I annat fall finns risk för brandfara.  

 
 

16. UNDERHÅLL 
 
 
 
 
 
 
Justeringar markerade med D i tabellen är av sådan karaktär att de bör utföras av en auktoriserad 
serviceverkstad.  

 
 
• Underhållsåtgärderna bör vidtas oftare om fordonet används vid svåra förhållanden, t.ex. under 

smutsiga och våta förhållanden. Avlägsna vatten eller ingrodd smuts från smörjningsdelarna 
och andra viktiga delar. 

 
Program för regelbunden service 
 
Regelbunden service hjälper dig att hålla fordonet i säkert och pålitligt skick. Kontroll, justering och 
smörjning av viktiga delar beskrivs i tabellerna på följande sidor. 
 
Serviceintervallen är baserade på genomsnittliga körförhållanden och genomsnittlig hastighet på 
cirka 16 km/tim. Fordon som används vid svårare förhållanden, t.ex. på våta och dammiga 
områden, bör kontrolleras och servas oftare. 
 
Kontrollera, rengör, justera, smörj och byt ut delar vid behov. 

 

OBSERVERA! Kontrollerna kan ge indikation på behov av nya delar. Använd alltid 
originalreservdelar, som finns att tillgå hos återförsäljaren. 

 
Service och justeringar är de viktigaste åtgärderna. Om du inte kan utföra service- och 
justeringsåtgärder på ett säkert sätt, låt en auktoriserad återförsäljare utföra dem. 
 

  

      VARNING  

  

      OBSERVERA!  
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 Objekt Timmar När Noteringar 
 Bromssystem Innan körning Innan körning Kontrollera innan 

körning 
 

 Hjälpbroms Innan körning Innan körning Kontrollera innan 
körning 
 

 Hjul Innan körning Innan körning Kontrollera dagligen;  
innan körning 
 

 Hjul Innan körning Innan körning Kontrollera innan 
körning 
 

 Ramens muttrar, bultar, 
klämmor etc.  

Innan körning Innan körning Kontrollera innan 
körning 
 

� Luftfiltrets 
förfilter 

Dagligen Dagligen Kontrollera, rengör vid 
behov 
 

 Kylarvätska /  
kontrollera nivån 

Dagligen Dagligen Byt motorns 
kylarvätska  
årligen 
 

� Luftbehållarens filterrör Dagligen Dagligen Töm ur eventuell 
smuts 
 

 Kontroll av färdljus Dagligen Dagligen Kontrollera funktionen 
dagligen; smörj 
anslutningen med 
isolerande fett, i 
samband med byte 
 

 Kontroll av bakljus Dagligen Dagligen Kontrollera funktionen 
dagligen; smörj 
hållaren med 
isolerande fett, i 
samband med byte 
 

� Luftfiltrets huvudpatron Veckovis Veckovis Kontrollera och byt 
mot ny vid behov 
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 Objekt Timmar När Noteringar 
� Växellådsoljans 

nivå 
20 drifttimmar Månatligen Kontrollera 

månatligen; 
byt 
årligen 
 

 Batteri 20 drifttimmar Månatligen Kontrollera/rengör 
polerna; 
kontrollera 
batterivattnets 
nivå 
 

D Bromsklossarnas  
förslitning 

10 drifttimmar Månatligen Kontrollera 
regelbundet 
 

� Bakvagnsolja 100 drifttimmar Månatligen Kontrollera 
månatligen och 
byt årligen 
 

� Framvagnsolja  
 

100 drifttimmar Månatligen Kontrollera 
månatligen och 
byt årligen 
 

 Motorns cylinderfästen och 
cylinderbasfästen 

25 drifttimmar 3 månaders 
intervall 

Kontrollera 
(åtdragning krävs 
endast i samband 
med första 
servicen) 
 

� Rundsmörjning 50 drifttimmar 3 månaders 
intervall 

Smörj alla delar, 
leder, kablar, etc. 
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 Objekt Timmar När Noteringar 
� Motoroljans 

nivå/byte 
30 drifttimmar 3 månaders 

intervall 
Kontrollera 
oljenivån dagligen; 
inkörningsservice  
efter 1 månad. 
Byt olja oftare vid 
användning i 
kallare klimat. 

� Oljefilter 50 drifttimmar 6 månaders 
intervall 

Kontrollera/ 
rengör 

 Motorns ventilationsrör 100 drifttimmar 6 månaders 
intervall 

Kontrollera 

 Förgasarens 
flottörkammare 

50 drifttimmar 6 månaders 
intervall 

Töm 
flottörkammaren 
med regelbundna 
intervall och innan 
förvaring 

D Gaskabel 50 drifttimmar 6 månaders 
intervall 

Kontrollera/justera, 
smörj och byt ut 
vid behov; 
testkör 
kontrollpunkten 

 Kylarvätskans styrka 100 drifttimmar 6 månaders 
intervall 

Kontrollera styrkan 
efter årstiderna 

 Växelspaksystem 50 drifttimmar 6 månaders 
intervall 

Kontrollera/ 
justera 

D Drivrem 50 drifttimmar 6 månaders 
intervall 

Kontrollera/byt ut 
vid behov 

� Styrning 50 drifttimmar 6 månaders 
intervall 

Kontrollera 
dagligen/smörj 

� Bakaxel 50 drifttimmar 6 månaders 
intervall 

Kontrollera  
lager/ 
smörj 

� Fjädring fram 50 drifttimmar 6 månaders 
intervall 

Kontrollera/smörj, 
dra åt fästena 

� Fjädring bak 50 drifttimmar 6 månaders 
intervall 

Kontrollera / dra åt 
fästena 

 Tändstift 100 drifttimmar 6 månaders 
intervall 

Kontrollera/byt ut 
vid behov 

D Tändningsinställning 100 drifttimmar 12 månaders 
intervall 

Kontrollera och 
justera 
vid behov 
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 Objekt Timmar När Noteringar 
D Bränslesystemet 100 drifttimmar 12 månaders 

intervall 
Kontrollera 
eventuella läckage vid 
behållarens plugg, 
slangar, ventiler och 
förgasaren Byt 
ledningar varje år. 

D Bränslefilter 100 drifttimmar 12 månaders 
intervall 
 

Byt årligen. 

 Kylare 100 drifttimmar 12 månaders 
intervall 
 

Kontrollera/rengör 
utvändiga ytor 

 Kylsystemets 
slangar 

50 drifttimmar 6 månaders 
intervall 
 

Kontrollera/byt ut 
vid behov 

 Gnistdämpare 10 drifttimmar Månatligen 
 

Rengör/byt ut 
vid behov 
 

D Kopplingar (körning - och 
drift)  

25 drifttimmar 3 månaders 
intervall 

Kontrollera/ 
rengör 
 

 Motorfästen 25 drifttimmar 3 månaders 
intervall 

Kontrollera 
 
 

D Ventilspel 100 drifttimmar 12 månaders 
intervall 

Kontrollera/justera 
 
 

D Växellåda 
(H/L/R/N) 

200 drifttimmar 24 månaders 
intervall 

Byt smörjmedel  
vartannat år. 
 

D Bromsvätska 200 drifttimmar 24 månaders 
intervall 

Byt vartannat år 
 

 Tomgångsvarvtal Vid behov Vid behov Justera 
 

D Framvagnsinställning Vid behov Vid behov Kontrollera 
regelbundet. 
Justera i samband 
med 
byte av delar. 
 

 Färdljusriktning Vid behov Vid behov Justera 
vid behov 
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Smörjningsrekommendationer 
 
Objekt Rekommenderad 

smörjolja 
Tillvägagångssätt Tdisintervall 

1. Motorolja SAE 
15W40SG 

Fyll till lämplig nivå 
enligt mätsticka 

Kontrollera nivån 
dagligen 
 

2. Bromsvätska DOT 3 
endast 

Håll nivån mellan 
markeringarna 
Se punkt 
7. ”STYRNING” 
 

Vid behov,  
byte med 2 års 
intervall eller 200 
drifttimmar 

3. Växellådsolja SAE 90 Se punkt 16. 
”SERVICE” 
Smörjning av 
växellåda 

Byte årligen eller var 
100:e drifttimme 
 

4. Bakvagnsolja SAE 90 Se punkt 16. 
”SERVICE”  
Smörjning av bakre 
växellåda 
 

Byte årligen eller var 
100:e drifttimme 

5. Framvagnsolja SAE 15W-40SG Se punkt 16. 
”SERVICE” 
framvagnsolja 

Byte årligen eller var 
100:e drifttimme 
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Smörjningsrekommendationer 
 
 Objekt Rekommenderad 

smörjolja 
Tillvägagångssätt Tdisintervall 

� 6. Främre A-stångens 
ledaxel 
 

Fett Lokalisera 
ledaxelns fästen 
och smörj med 
smörjpistol 
 

Var tredje 
månad eller 50 
timmar 

� 7. Styrstångens 
lager 

Fett Lokalisera 
ledaxelns fästen 
och smörj med 
smörjpistol 
 

Var tredje 
månad eller 50 
timmar 

� 8. Framhjulslager 
 

Fett Kontrollera och 
byt mot nya lager 
vid behov 
 

Varje halvår 

 9. Dragstång 
 

Fett Lokalisera fästena 
och smörj 
 

Varje halvår 

 10. Växelled 
 

Fett Lokalisera fästena 
och smörj 
 

Varje halvår 

� 11. Anslutningsstycke, kula 
 

Kontroll nödvändig Kontrollera och 
byt vid behov 
 

Varje halvår 

� 12. Bakaxelns  
lager 

Fett Lokalisera fästena 
och smörj 
 

Var tredje 
månad eller 50 
timmar 

� 13. Krängningsstagens  
lager* 

Fett Lokalisera fästena 
och smörj 
 

Månatligen eller 
20 timmar 
 

� 14. Gasvajer 
 

Fett M Kontrollera, smörj 
och byt vid behov. 
 

Månatligen eller 
20 timmar 

 



DAR0953  
 

________________________________________________________________________ 
59 

OBSERVERA! 
 
1. Smörj oftare vid svåra förhållanden, t.ex. våta eller dammiga förhållanden. 

2. Fett: Tunt litiumtvålfett.  

3. Fett M: molybdendisulfid (MoS2) fett (vattenavvisande). 

4. Om fjädringseffekten förändras till fast eller efter tvätt.  

5. Timmarna baserade på 10 mph (16 km/tim) i genomsnitt. 
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Serviceprotokoll 

 
Använd följande tabell för serviceanteckningar. 
 
Underhåll 
 
Serviceintervall 

Serviceställe 
eller  
-person 
 

Servicedatum 
 

Noteringar 

Första 
5 drifttimmar 

   

10 drifttimmar    
15 drifttimmar    
20 drifttimmar    
25 drifttimmar    
50 drifttimmar    
75 drifttimmar    
100 drifttimmar    
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Felaktig justering av styret eller felaktig åtdragning av justeringsbultarna kan leda till begränsad 
styrförmåga eller att styret glappar, vilket kan leda till att du förlorar kontrollen över fordonet och 
eventuell allvarlig personskada eller dödsfall. 
 

 
 
Justering av styret 
 
ATV-fordonet är försett med styre, som kan justeras  
efter din personliga körstil. 
 
1. Ta bort styrets skydd. 

 
2. Lossa fyra bultar. 

 
3. Justera styret i önskad höjd.  

Kontrollera att styret inte vidrör bensintanken eller andra delar på fordonet då det vrids helt åt 
höger eller vänster. 
 

4. Styrets åtdragningsmoment är 14 – 16 Nm (10-12 ft lbs).  
 
OBSERVERA! Dra åt bultarna så att de har samma spel som styrets justering på fram- och 
baksidan. Felaktigt spel leder till felaktig anpassning. 
 
Åtdragningen bör kontrolleras regelbundet på följande punkter, eller om de lossats för servcie.  
 
Muttrarnas åtdragningsmoment 
 
Bultstorlek Åtdragningsmoment 
Framhjul M10 x 1.25 27,4 ft lbs 37 Nm 
Bakhjul M10 x 1.25 27,4 ft lbs 37 Nm 
 
OBSERVERA! Alla muttrar med fastsatt sprint ska servas hos auktoriserad återförsäljare. 
 

  

             VARNING  
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Åtdragning av framhjulsnav 
 
Framhjulslagrens åtdragning och spindelmutterns hållare är viktiga komponenter för driften. 
Servicearbetet ska utföras vid återförsäljarens serviceställe. 
 

 
 
Framhjul: Bakhjul: 
Flänsmuttrar:  
Sätt den platta sidan 
mot hjulet. 

Flänsmuttrar:  
Sätt den platta sidan 
mot hjulet. 

 
Justera bakre fjäder 
Den bakre fjädringen justeras (1) antingen medurs eller moturs för att öka eller minska fjäderns 
spänning.  
 

                               
 
                                     Justera bakre fjäder 
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Service av luftfiltret 
 
1. Ta bort sätet. 

2. Lossa fjäderfästena och ta bort locket. 

3. Lossa låset och ta bort filtret. 

4. Ta loss det vävliknande förfiltret från 
huvudfiltret. 
Tvätta förfiltret med tvålvatten och torka 
av det. 

5. Sätt tillbaka förfiltret på huvudfiltret. Byt 
huvudfilter vid behov. 

6. Sätt tillbaka filtret i luftbehållaren och dra 
åt fästena. Dra inte åt fästena för mycket, 
filtret kan skadas. 

 
Kontroll av styrningen 
 
Fordonets styrningsinställning bör kontrolleras regelbundet efter lösa muttrar och bultar. Om du 
upptäcker lösa muttrar eller bultar vid kontrollen, låt återförsäljaren dra åt dem innan du kör 
fordonet.  
 
Hjulens vertikala lutning och kingpins lutning 
 
Hjulens vertikala lutning och kingpins lutning kan inte justeras. 
 
 
 
 
 
 
 
Försök inte justera dragstången för att ställa in framvagnen. Felaktig justering kan leda till allvarliga 
olyckor eller dödsfall. 
 
Kontakta återförsäljaren. Han är utbildad och har nödvändiga verktyg för att utför den här typen av 
justeringar.  
 

 
 

  

      VARNING  
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Kontroll av framvagnsinställning 
 
Rekommenderad inställning är 3 mm - 6 mm utåt  
 
1. Ställ styret rakt framåt och håll det i det läget. 

 
2. Mät A och B. A minus B bör vara 1,5 mm - 3 

mm. 
 

3. Om denna mätning visar att en justering 
krävs, kontakta återförsäljarens serviceställe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justera broms fram 
 
 
 
 
 
 
När du har öppnat bromsvätskeflaskan ska du endast använda den mängd du behöver och kassera 
resten. Förvara inte öppnade och delvis använda vätskeflaskor, använd heller inte den resterande 
vätskan. Bromsvätska binder fukt, vilket innebär att den snabbt drar åt sig fukt från luften. Detta 
medför att bromsvätskans kokpunkt sjunker, vilket kan leda till att bromsarna slits ut i förtid och 
orsakar allvarliga olyckor.  
 

 
 
Frambromsarna är hydrauliska skivbromsar som fungerar genom tryck på bromspedalen till höger 
om fotplattan. Dessa bromsar är självjusterande och kräver ingen justering. 
Du rekommenderas utföra följande kontroller så att bromssystemet förblir i oklanderligt bruksskick. 
Hur ofta du utför kontrollen beror på vilken typ av körning det är fråga om.   

  

      VARNING  
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• Se till att bromsvätskenivån i huvudcylinderbehållaren är i korrekt nivå, se punkt ”7. Styrning 

och delarnas funktion”. Normalt måste membranets reaktion sträcka sig ända till behållaren om 
vätskenivån sjunker. Om vätskenivån är för låg och membranets reaktion sträcker sig till 
behållaren kan det vara ett tecken på läckage och membranet måste bytas ut. Fyll alltid på 
behållaren enligt anvisningarna då locket öppnats eller lossats för att kontrollera att membranet 
fungerar korrekt. Använd DOT 3-bromsvätska. 

• Kontrollera efter eventuella läckage. 

• Kontrollera bromsarna efter överdrivet spel eller minskat motstånd. 

• Kontrollera bromsbeläggen efter slitage, skador och åtdragning. 

• Kontrollera skivans säkerhet och ytans skick.  

• Bromsbackarna bör bytas när friktionsmaterialet har slitits ned till 1 mm (värde A). 

 
 
 
Bak- och hjälpbroms 
 
Bakbromsen är en typ av hydraulisk skivbroms som aktiveras med samma pedal som det främre 
bromssystemet. Den är självjusterande och kräver ingen annan service än regelbunden kontroll av 
bromsbackarna.  
 
• Bromsbackarna bör bytas när friktionsmaterialet har slitits ned till 1 mm. 
• Kontrollera skårorna i bromsskivorna och backarnas slityta efter slitage.  
 
Hjälpbromssystemet 
 
ATV-fordonets hjälpbromssystem är avsett att användas som förstärkning för huvudbromssystemet. 
Om det primära bromssystemet skadas kan bakbromsen användas med bromsspaken, som rör sig 
mot handtaget. Hjälpbromssystemet kräver ingen justering. 
 
OBSERVERA! Eftersom hjälpbromsen endast påverkar bakhjulen, är den inte lika effektiv som ett 
vanligt bromssystem som påverkar alla hjulen. 
 
Justera förgasarkabelns spel 
 
Gaskabelns spel justeras vid handtaget. 
 
1. Dra ut skyddskåporna i kabelreglagets riktning. Lossa låsmuttern. 

 
2. Vrid reglaget tills det uppstår ett spel på 2-3 mm i tumspaken. 

 
OBSERVERA! Det är viktigt att du rör gasspaken fram och tillbaka under justeringen av 
spelet. 
 

3. Dra åt låsmuttern och för skydden över kabelreglaget. 
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Tändstift 
 

 
 
 
 
Standardtändstift: 
DR8EA (NGK) 
 
� Gnistgap 0,6 V – 0,7 mm 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
Kontrollera: 
• Isolator � 

Onormalt gap. Byt stift. 
Normalt färg är mellanbrun - ljusbrun. 

• Elektrod � 
Sliten / skadad.  
Byt stift  

 
Rengör: 
• Tändstift 

(med tändstiftsrengörare eller stålborste) 
 
Mät: 
• Tändstiftets gnistgap � 
 

Låsmuttern  

Reglerhylsa 

Hylsa 

Hylsa 
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Demontering och montering av tändstift 
 
 
 
 
 
 
Försök aldrig ta ut tändstiftet när motorn är varm. Det heta avgassystemet eller motorn kan orsaka 
allvarliga brännskador. 

 
 
Lossa tändstiftet genom att vrida det moturs. 
 
Vrid tändstiftet medurs när du sätter tillbaka det.  
Åtdragningsmoment 23 Nm. 
 
Byte av olja och filter 
 
Rekommenderat intervall för oljebyte är 30 drifttimmar eller alltid med 3 månaders intervall, 
beroende på vilket som infaller först. Rekommenderat intervall för oljebyte är 20 drifttimmar eller 1 
månads intervall, beroende på vilket som infaller först.  
Svåra körförhållanden kräver tätare service. Svåra körförhållanden innefattar ständig användning i 
dammiga eller våta förhållanden och körning vid kyligt klimat. 
 
OBSERVERA! Körning vid kalla klimat avser all körning vid temperaturer under -12°C OCH 
KÖRNING VID TEMPERATURER MELLAN -12°C OCH 0°C när de flesta sträckorna körs med 
låg hastgihet och lägre än 8 km/tim. Se till att du alltid byter filter vid oljebyte. 
 
 
 
 
 
 
Oljan kan vara varm. Låt inte varm olja komma i kontakt med huden. Det kan leda till allvarliga 
brännskador. 

 
 
1. Parkera fordonet på jämnt underlag. 
2. Låt motorn gå i två eller tre minuter, tills den blivit varm. Stanna motorn. 
3. Rengör området runt tömningspluggen. 
4. Placera ett spilltråg under motorns vevhus och lossa tömningspluggen. 
5. Låt all olja tömmas ut helt. 
6. Sätt tömningspluggens O-tätningsring på plats. 
7. Sätt tömningspluggen på plats och dra åt den till moment 19 Nm. 
 

  

      VARNING  

  

     OBSERVERA!  
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Olja främre växellåda  
Kontrollera och byt olja i främre växellådan med intervallen som 
anges i ”16. Service". Håll oljan i nivå med gängorna (1) i 
påfyllningsöppningen. Lämplig växellådsolja är SAE 15W/40SG. 
Användning av andra oljor kan leda till att delarna fungerar på ett 
felaktigt sätt.  
 
Kontrollera oljan: 
1. Ställ fordonet på jämnt underlag.  
2. Ta bort påfyllningspluggen (2) och kontrollera oljenivån. 
3. Fyll vid behov på rekommenderad växellådsolja upp till 
påfyllningsöppningens nedre gängor.  
4. Sätt tillbaka påfyllningspluggen. Dra åt till moment 19 Nm. 
 
Oljebyte:  
1. Ställ fordonet på jämnt underlag och ta bort påfyllningspluggen.  
2. Placera ett spilltråg under växellådan; lossa växellådans 
tömningsplugg (3), som sitter till höger under växellådan, och töm ut 
oljan.  
3. Rengör tömningspluggen och sätt tillbaka den på plats. Dra åt till 
moment 19 Nm.  
4. Fyll på 200 ml (6 oz) SAE 15W/40SG-olja. 
5. Sätt tillbaka påfyllningspluggen. Dra åt till moment 19 Nm. 
6. Kontrollera eventuella läckage. 
 
Smörjning av växellåda 
 
Växellådans påfyllningsplugg sitter på maskinens högra sida. Växellådans smörjmedelsnivå ska 
kontrolleras månatligen eller var 20:e drifttimme, vilket som infaller först. Växellådsoljan ska bytas 
en gång per år. Ställ ATV-fordonet på jämnt underlag och lossa påfyllningspluggen 1) och 
kontrollera smörjoljenivån. Lämpligt smörjmedel för växellådan är SAE90, se ”16. Service” för 
korrekt smörjoljenivå.  
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Tillvägagångssätt vid byte av växellådsolja 
 
1. Lossa de fyra skruvarna i botten och dra försiktigt utåt för att öppna.  
2. Ta bort påfyllningspluggen. 
3. Lossa växellådans tömningsplugg, som finns nere till vänster, och töm ut oljan. Ta vara på den 
gamla oljan och kassera den enligt bestämmelserna.  
4. Rengör tömningspluggen och sätt tillbaka den på plats. Dra åt till moment 19 Nm. 
5. Fyll på korrekt mängd SAE90-smörjmedel till oljenivån når upp till påfyllningspluggens nedre 
nivå.  
6. Kontrollera eventuella läckage. 
7. Sätt tillbaka botten och skruvarna som avlägsnades i steg 1. 
 
Smörjning av bakre växellåda 
 
 Ställ ATV-fordonet på jämnt underlag och lossa 
påfyllningspluggen och kontrollera smörjoljenivån visuellt 
via påfyllningsöppningen (1). Smörjmedelsnivån bör ligga i 
nivå med mätstickan (2), cirka 41 mm nedanför 
påfyllningsöppningen.  
 
OBSERVERA! Fyll inte på smörjolja upp till nedre delen av 
påfyllningspluggens gängor. Rekommenderad smörjolja för 
växellådan är SAE90.  
 
Oljebytesprocessen 
 
1. Ta bort tömningspluggen (3). Ta vara på den gamla oljan 
och kassera den enligt bestämmelserna. 
2. Rengör tömningspluggen och sätt tillbaka den med en ny 
tätningsring och dra åt den ordentligt, 19 Nm. 
3. Ta bort påfyllningspluggen, fyll på 300 ml SAE90-
smörjolja och kontrollera oljenivån. Smörjmedelsnivån bör 
ligga i nivå med mätstickan (cirka 41 mm nedanför 
påfyllningsöppningen). 
4. Sätt tillbaka påfyllningspluggen. Dra åt till moment 19 
Nm. 
5. Kontrollera eventuella läckage.  
 
 
 
 
 
 
Att köra ATV-fordonet med slitna däck, felaktigt däcktryck, icke standarddäck eller felaktigt 
monterade däck påverkar fordonets hantering, vilket kan leda till olyckor och orsaka allvarliga 
skador eller dödsfall. 

 

  

     VARNING  
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Viktiga säkerhetsanvisningar 
 
Håll lufttrycket i däcken vid värdena som anges i tabellen nedan. Felaktigt lufttryck kan påverka 
ATV-fordonets manövreringsförmåga. 
 
Använd inte olämpliga däck. Icke standarddäck eller däcktyper kan påverka ATV-fordonets 
hantering. 
 
Kontrollera att hjulen har monterats korrekt. Om hjulen har monterats felaktigt kan det påverka 
hanteringen av fordonet och däckslitaget. 
 
1. Stanna motorn, lägg i en växel och lägg i parkeringsbromsen. 

 
2. Lossa hjulmuttrarna något. 

 
3. Lyft fordonet genom att placera en lämplig ställning under fotstödens ram. 

 
4. Lossa hjulmuttrarna och ta bort hjulen. 
 
Däcktryck 
 
Framhjul 
 

Bakhjul 

50 kPa / 7,2 psi 
 

50 kPa / 7,2 psi 
 

 
Montering av hjulen 
 
1. Placera hjulet i korrekt läge på hjulnavet med en växel och parkeringsbromsen ilagda. 

Kontrollera att ventilen sitter på utsidan och hjulets riktningspilar pekar i färdriktningen.  
2. Sätt på hjulmuttrarna och dra åt dem för hand. 
3. Släpp ned fordonet på marken. 
4. Dra åt hjulmuttrarna ordentligt enligt 16. 

”Service” / Hjulmuttrarnas åtdragningsmoment. 
 
Byta däck 
 
När du byter däck ska du alltid använda 
originaldäcktyper och -storlekar. 
 
Kontroll av däck/spårdjup. 
 
Byt alltid däck om deras spårdjup slitits ned till 3 
mm eller under. Se däckinformationen i 
tillverkarens handbok. 
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Byte av färdljuslampa 
 
 
 
 
 
 
Håll färdljus och bakljus rena. Att köra med dåliga lampor kan leda till olyckor som kan orsaka 
allvarliga skador eller dödsfall. 
 
 
 
 
 
 
Byt inte glödlampa när färdljuset är varmt. Det kan orsaka 
alvarliga brännskador. 
 
Rör inte halogenglödlampan med bara händer. Hudfett kan 
lämna spår som kan bilda en varm fläck och på så sätt 
förkorta glödlampans livslängd.  
 
Byta glödlampa 
 
Byte av glödlampa för färdljus. 
 
1. Använd glödlampa 12V35W/35W. 
2. Lossa M4 x 30-bulten och ta bort den. 
3. Ta bort ramen. 
4. Ta bort linsen samtidigt med reflexspegeln. 
5. Byt glödlampan. 
6. Sätt i den nya glödlampan 12V35W/35W i 

reflexspegelns metallsockel och kontrollera att lampan 
passar i sockelns inre delar. 

7. Sätt hela reflexspegeln och linsen på plats. 
8. Sätt tillbaka ramen och fäst med M4 x 30-bultarna. 
 
 
Byte av glödlampa för bakljus/bromsljus 
 
Om bakljus/bromsljus inte fungerar har glödlampan 
troligen gått sönder och måste bytas. 
 
1. Ta bort linsen. 
2. Ta bort glödlampan och byt den mot en 

rekommenderad glödlampa. 
3. Testa bakljus/bromsljus så att de fungerar korrekt. 

  

      VARNING  

  

      OBSERVERA!  
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4. Sätt tillbaka linsen. 
 
Byta glödlampa för riktningsvisare 
 
1. Ta bort installationspanelen. 
2. Koppla bort lampan från ledningen, tryck på låsningsskenorna och lossa lampan från sockeln. 
3. Sätt i en ny lampa och montera tillbaka panelen. 
 
Justera helljusen 
 
Helljusen kan justera i riktning uppåt och nedåt. 
 
1. Parkera fordonet på jämnt underlag med färdljusen cirka 7,6 m från en vägg. 
2. Mät avståndet från golvet till färdljusets mitt och sätt en markering i samma höjd på väggen. 
3. Starta motorn och sätt på helljusen.  
4. Kontrollera färdljusens riktning. Färdljusens starkaste del bör vara riktad 51 mm under 

markeringen som gjordes i punkt 2. 
 
OBSERVERA! Ta hänsyn till förarens vikt vid justeringen. 
 

5. Justera ljusstrålen till önskad punkt. 
6. Dra åt muttern och bulten.  
 
Rengöra ATV-fordonet 
 
Håll ATV-fordonet rent. Det ökar livslängden hos olika delar. 
 
Tvätt 
 
Använd aldrig högryckstvätt avsedd för biltvätt, den kan skada hjullagren, växellådans tätningar, 
ramens paneler, bromsarna och varningsdekalerna. Dessutom kan vatten tränga in i motorn eller 
avgassystemet. 
 
Bästa och säkraste sättet att rengöra ATV-fordonet är med en trädgårdsslang och en hink med mild 
vatten/tvållösning. Använd en proffstvättvante, rengör övre delen först och därefter nedre delen. 
Skölj hela tiden med vatten och torka av med sämskinn för att förhindra uppkomsten av 
vattenfläckar. 
 
OBSERVERA! Om varningsdekalerna skadas, kontakta återförsäljaren för att byta dem mot nya.  
 
Vaxning 
 
ATV-fordonet kan vaxas med valfritt bilvax av pastatyp utan slipmedel. 
Undvik att använda sträva rengöringsmedel eftersom de kan repa lacken.  
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Vissa produkter, inklusive myggmedel och kemikalier, skadar plastytor. Var försiktig om du 
använder dessa produkter på plastytor.  
 
Tips för förvaring 
 
 
 
 
 
 
Starta inte motorn under förvaringsperioden. Det förstör den skyddande hinnan som bildats vid 
atomiseringen. 

 
 
Rengöring - Rengör ATV-fordonet helt. 
 
Bränsle - Vrid bränsleventilen i läge ”OFF” och töm förgasarens flottör helt.  
 
Byte av olja och filter - Värm upp motorn och byt olja samt filter. 
 
Luftfilter/luftbehållare - Kontrollera och rengör/byt förfilter och luftfilter. Rengör luftbehållaren 
och töm slamröret.  
 
Kontroll av alla vätskenivåer - Kontrollera följande vätskors nivåer och byt vid behov: växellåda: 
bromsvätska (byt alltid vartannat år eller vid behov, om vätskan ser mörk eller smutsig ut). 
 
Motorns atomisering - Atomisera motorn med tunn olja via tändstiftsöppningen. 
 
Smörjning av kablar, kontroll och smörjning - Kontrollera alla kablar och smörj. 
 
Batteriunderhåll - Ta ut batteriet och fyll vid behov på destillerat vatten upp till tillräcklig nivå. 
Använd inte kranvatten, det kan innehålla mineraler som minskar batteriets livslängd. Stryk på 
isolerande fett på polbultarna och polerna. Ladda batteriet. 
 
Förvaringsområde/övertäckning - Justera däcktrycken och palla upp ATV:n säkert med hjulen  
25 – 50 mm från marken. Kontrollera att förvaringsutrymmet är väl ventilerat. Täck över ATV-
fordonet. 
 
OBSERVERA! Använd inte material med plastyta. De medger inte tillräcklig ventilation och kan 
därmed orsaka korrosion och syrabildning.  
 

  

      OBSERVERA!  

  

     OBSERVERA!  
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Transportering 
 
Om ATV-fordonet måste transporteras ska följande åtgärder vidtas: 
 
1. Stäng av motorn med nyckeln och ta ut nyckeln. 
2. Vrid bränsleventilen i läge ”OFF”. 
3. Kontrollera att bränslepluggen, oljepluggen och sätet har monterats korrekt. 
4. Fäst alltid ATV-fordonets ram i det transporterande fordonet på ett säkert sätt med hjälp av 

lämpliga linor eller remmar. 
5. Lägg alltid i en växel och lägg i parkeringsbromsen. 
 

17. FELSÖKNING 
Orsaker som kan leda till att drivremmen bränns av vid felaktig användning. 
 
Möjliga orsaker Lösningar 
Överlastat ATV-fordon eller bogsering av stor 
släpvagn på hög höjd.  

Lägg i en låg växel medan ATV-fordonet är 
belastat för att förhindra att remmen går av.  
 

Börja köra upp för en brant sluttning. När du startar i en sluttning, använd låg växel 
eller kliv av ATV-fordonet efter att du först lagt 
i parkeringsbromsen och utfört ”K”-vändning i 
enlighet med denna bruksanvisning.  
 

Körning med låga varvtal eller låg hastighet (5-
12 km/tim). 

Du rekommenderas köra med högre hastigheter 
eller lägga i en låg växel med hänsyn till lägre 
CTV-temperatur och längre livslängd hos 
komponenterna. 
 

Otillräcklig uppvärmning av ATV-fordonet vid 
låga temperaturer. 

Låt motorn värmas upp vid tomgång under 
minst 5 minuter, öppna gasen cirka 1/8, 5-7 
gånger med korta intervall. Remmen blir mer 
flexibel, vilket förhindrar att remmen brinner 
av. 
 

För långsam eller lätt växling.   Snabb och effektiv användning av gasen 
säkerställer effektiv växling. 
  

Bogsering med låga varvtal/låg hastighet.  
 

Använd endast låg växel. 

Köra fast i lera eller snö.   Lägg försiktigt i en låg växel och gasa snabbt 
och effektivt vid växlingen. 
VARNING! För mycket gas kan leda till att du 
förlorar kontrollen över fordonet, och 
styrförmågan. 
 

Köra över stora hinder.  Lägg försiktigt i en låg växel och gasa snabbt 
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och effektivt vid växlingen. 
VARNING! För mycket gas kan leda till att du 
förlorar kontrollen över fordonet och att 
fordonet välter. 
 

 
Urladdning av batteriet 
 
Möjliga orsaker Lösningar 
Felaktig start av motorn under för lång tid. 
 

Se punkt 8. ”Start av motorn” och kontrollera 
bränsle-, luft-, tändnings- och 
kompressionssystemet.  

Lämna tändningen på (nyckeln i) när du 
parkerar ATV-fordonet. 

När du stannar motorn, vrid samtidigt av 
tändningen (nyckeln).  

 
 
 
 
 
 
 
Detta ATV-fordon är endast försett med ett elstartsystem. Om batteriet är under laddning kan ATV-
fordonet inte användas.  
 
OBSERVERA! 
Följande felsökning täcker inte alla möjliga felorsaker. Den är ändå vara till hjälp vid felsökning av 
vanliga fel. Se motsvarande åtgärder i avsnitten avseende kontroll, justering och reservdelar i denna 
bruksanvisning. Vi rekommenderar att justeringsåtgärder och byte av reservdelar utförs hos 
återförsäljaren.  
 
PROBLEM VID START / SVÅRSTARTAD 
 
BRÄNSLESYSTEMET: 
Bränsletanken: 

- Tom 
- Bensintankens ventilationsöppning 

igentäppt  
- Bränslet förstört eller bränslet innehåller 

vatten eller främmande ämnen.  

Luftfilter: 
- Luftfilterdel igentäppt 
- Felaktig montering av luftfilter.  

 

 

  

      VARNING  
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KOMPRESSIONSSYSTEM 
Cylinder- och kolvhuvud 

- Löst tändstift 
- Löst cylinderhuvud 
- Cylinderhuvudets tätning skadad 
- Cylinderns tätning skadad 
- Sliten, skadad eller fastnad cylinder 

Kolv- och cylinderhuvud 
- Sliten kolv 
- Sliten eller skadad kolvring 
- Fastnad kolvring 
- Fastnad eller skadad kolv 

 
 
TÄNDNINGSSYSTEM 
Batteri 

- Felaktigt laddat batteri 
- Felaktigt batteri 

 

Tändningssystem 
- Felaktig tändningsenhet 
- Felaktig spole  
- Trasig magneto woodruff-nyckel 

 
Säkring 

- Utlöst, felaktig anslutning 
 

Tändstift 
- Felaktigt tändstiftsspel 
- Slitna elektroder 
- Ledningen mellan polerna är trasig 
- Felaktig temperaturväxling 
- Felaktig tändstiftshatt 

Strömställare 
- Felaktig tändning 
- Felaktig ”ENGINE STOP”-kontakt 
- Felaktigt bromsspak 

 

Tändspole 
- Trasig eller förkortad primär/sekundär 

spole 
- Felaktig ledning av högspänning 
- Trasig tändspolegrupp 

Anslutning 
- Lös batterianslutningspol 
- Lös kopplingsanslutning 
- Felaktig jordning 
- Trasig ledningssats 

 

 
DÅLIG TOMGÅNGSEFFEKT 
Luftfilter 

- Luftfilterdel igentäppt 
Tändningssystem 

- Fel på tändstift 
- Felaktig ledning av högspänning 
- Felaktig tändningsenhet 
- Felaktig spole 
- Fel på tändspole 

Ventilsystem 
- Feljusterat ventilspel 

 

 
DÅLIG EFFEKT VID MEDELHÖGA OCH HÖGA HASTIGHETER 
Luftfilter 

- Luftfilterdel igentäppt 
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DÅLIG HASTIGHETSEFFEKT 
Tändningssystem 

- Smutsigt tändstift 
- Felaktig temperaturväxling 
- Felaktig tändningsenhet 
- Felaktig spole 

 

Kompressionssystem 
- Sliten cylinder 
- Sliten eller fastnad kolvring 
- Cylinderhuvudets tätning skadad 
- Cylinderns tätning skadad 
- Ansamlade kolrester 
- Feljusterat ventilspel 
- Felaktigt ansluten ventil och ventilplats 
- Felaktig tändningsinställning 

Bränslesystemet 
- Bensintankens ventilationsöppning 

igentäppt  
- Luftfilterdel igentäppt  
- Igentäppt munstycke 
- Feljusterad bränslenivå 
- Felmonterad förgasarluftslang 

Strömställare 
- Se delen ”KOPPLINGEN 

SLIRAR/DRAR”   

Motorolja 
- Fel oljenivå (oljenivån är för låg eller 

hög) 

Tändningssystem 
- Fel på tändstift 
- Felaktig ledning av högspänning 
- Felaktig tändningsenhet 
- Felaktig spole 
- Fel på tändspole  
- Ventilsystem 
- Feljusterat ventilspel 

 
ÖVERHETTNING ELLER ÖVERKYLNING 
 
ÖVERHETTNING ÖVERKYLNING 
Tändningssystem 

- Felaktigt tändstiftsspel 
- Felaktigt värmeväxling hos tändstiftet 
- Felaktig tändningsenhet 

Kylsystem 
- Felaktig termostat 
- Felaktig värmebrytare 
 

Bränslesystemet 
- Felaktigt monterad förgasare 
- Luftfilterdel igentäppt  

Bränslesystemet 
- Feljusterad bränslenivå 

 
Kompressionssystem 

- Ansamlade kolrester 
- Felaktig ventilinställning  
- Feljusterat ventilspel 

 

Motorolja 
- Fel motoroljenivå 
- Fel motoroljekvalitet (hög viskositet) 
- Undermålig oljekvalitet 
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Bromsar 

- Bromsen drar 
 
 

Kylsystem 
- Felaktig termostat 
- Felaktig värmebrytare 
- Fel kylmedelsnivå (låg kylmedelsnivå) 
- Felaktig kylare (igentäppt, skadad) 
- Felaktigt kylarlock 
- Funktionsfel i växelns drivhjulesaxel 

(vriden styrtapp, växel) 
- Skadad drivhjulsaxel 
- Fläktens motorfäste lossat 

 

 
FELAKTIG KOPPLING 
 
MOTORN GÅR MEN ATV-FORDONET STÅR STILL 
V-rem 

- Sliten/böjd/glidit 
DÅLIG HASTIGHETSEFFEKT 
V-rem 

- Sliten 
- Smörj V-remmen 

Excenter, glidreglage 
- Sliten/skadad 

 

Fjäderklämma 
- Skadad  

Rullvikt 
- Sliten/felaktig funktion 
- Primär/sekundär/remskiva 

Växlarna 
- Skadade 

 

 
KOPPLINGEN SLIRAR CTV-SYSTEM 
Kopplingens tryckfjäder 

- Sliten/skadad 
Fel grundinställd koppling 

- Felaktig motorinställning (se 13. CTV-
system) 

Kopplingssko 
- Sliten/skadad 

 

Primär glidremskiva 
- Fastnad 
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DÅLIG STARTEFFEKT FELAKTIG BROMS 

DÅLIG BROMSEFFEKT 
V-rem 

- Slirar/oljig v-rem 
 
Primär glidremskiva 

- Felaktig funktion 
- Skadad 
- Fjäderklämma 

 
Sekundär glidremskiva 

- Felaktig funktion 
 
Sliten styrtappskåra 

- Sliten styrtapp 
 
Kopplingssko 

- Sliten/vriden 

- Slitet excenterlager 
- Sliten bromskloss 
- Sliten bromsskiva 
- Luft i bromsvätskan 
- Bromsvätskeläckage 
- Felaktig huvudcylindersats  
- Felaktig bromsokstätningssats  
- Lös förbindningsbult 
- Trasig bromsslang 
- Olja eller fett på bromskloss 
- Olja eller fett på bromsskiva 

 

 
 

18. EMS 
 
1: Anvisningar för elektriskt bränsleinsprutningssystem 
(1) Håll ledningarna rena. Undvik att ständigt utsätta anslutningarna för vatten och lera. 
(2) När tändningen är på startas systemets egen kontroll. EPC-felindikator är alltid på innan motorn 
startas. 
(3) Motorn ska startas 5 sekunder efter att tändningen satts på, eftersom det tar tid för oljepumpen 
att nå nödvändigt oljetryck. I annat fall blir starten svår. 
(4) Kontrollera att bränsletanken innehåller en tillräcklig mängd bränsle. I annat fall är oljetrycket 
för lågt för att motorn ska fungera normalt. Att använda pumpen upprepade gånger utan tillräcklig 
mängd olja kan skada oljepumpen. 
(5) Motorn stannar automatiskt när bränslet tagit slut. Starta inte motorn direkt efter tankning utan 
upprepa vridningen av brytaren till på i fem sekunder och därefter av i 10 sekunder 2-3 gånger. 
Sedan kan du starta motorn igen. Startmotorn bör vara på i 5 sekunder och vara avstängd i 10 
sekunder. Om motorn fortfarande inte startar efter att nämnda åtgärd upprepats 3 gånger, 
rekommenderar vi att du låter motorn vara avstängd i 5 minuter och upprepar sedan ovan angivna 
åtgärder. 
(6) Motorn fungerar normalt, EPC-felindikatorn är släckt, vilket innebär att systemet fungera 
normalt. 
 
2: Lämna in för reparation i följande fall: 
(1) Motorn startar inte: kontrollera om batteriet har laddat ur eller bränslet tagit slut och om 
funktionen är korrekt. Om dessa saker är i sin ordning och motorn ändå inte startar, skicka den för 
reparation hos närmaste auktoriserade serviceverkstad. 
(2) Någonting är fel om felindikatorn fortfarande är på efter att motorn startat. 
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(3) Stäng av fordonet och bryt strömmen om EPC-felindikatorn tänds under körning. Det kan bero 
på att motorns kylarvätsketemperatur är för hög eller andra orsaker, varför ECU-datorn startar 
skyddsfunktionen. Om EPC-lampan fortfarande är tänd efter att du startat om fordonet måste det 
finnas andra fel i systemet. 
(4) När batteriet endast har lite ström kvar ökar systemet cirka 1 600 r/min extra för start. Om 
hastigheten inte uppnår 1 400 r/min efter en stunds körning kan det hända att fordonet inte laddar 
batteriet längre. Skicka för reparation hos närmaste auktoriserade serviceverkstad. 
(5) Ta inte loss delar, avlägsna heller inte eller lägg till kablar eller anslutningar på måfå när felet 
uppstår, så att du inte orsakar ytterligare skador. 
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19. VERKTYG 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 Tändstiftsnyckel 
 

 
 
  Skiftnyckel (8,10 mm) 
 

                      
 
  Skiftnyckel (12, 14 mm) 
 

                          
  Skiftnyckel  
  (justering av bakre fjäder) 
 
                     
     
 

 
                    Skruvmejsel 
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20. TEKNISKA DATA 
 
DAR0953 Comanche Bull III 550cc EFI terrängskoter 4x4 
 
Kapacitet 
Bränsletankens volym 15 liter 
Motoroljevolym 1.6 liter 
Markfrigång 183 mm 
Höjd 1 237 mm 
Längd 2 016 mm 
Bredd 1 180 mm 
Sitthöjd 895 mm 
Axelbredd 1 280 mm 
Svängradie 3 280 mm 
Nettovikt 331 kg 
Främre pakethållare 18 kg 
Bakre pakethållare 36 kg 
Lastkapacitet (förare och nyttolast) 156 kg 
Kultryck 11 kg 
Bogseringskapacitet 200 kg 
 
Drivsystem 
Drivsystem CVT 
Framhjul 25 x  8 - 12 
Bakhjul 25 x  10 - 12 
Däcktryck (fram) 50 kPa, 7,2 psi 
Däcktryck (bak) 50 kPa, 7,2 psi 
 
 
Bromssystem 
Broms Broms fram 

Broms bak 
Hydraulisk skivbroms 

Parkeringsbroms Broms bak Skivbroms 
Hjälpbroms Broms bak Hydraulisk skivbroms 
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Motor 
Motortyp FS2V73MS 4-takts, V-dubbel SOHC 
Cylinderdiameter x slaglängd 72,5 mm x 66,8 mm 
Volym 552 cm³ 
Startsystem Elstart 
Motorns kylning Vätskekylning  
Smörjsystem Oljebas 
Tändning ECU 
Tändstiftstyp DR8EA (NGK) 
 
 
Elsystem 
Batteri 12 V 18Ah 
Färdljus 35 W/35W 
Broms-/bakljus 21 W/5 W 
Bakre indikator 12 V 0.5 W 
Helljus 12 V 0.5 W 
Lampa för friläge 12 V 0.5 W 
Lampa för temperaturvarning 12 V 0.5 W 
Varningsblinkers 12 V 10 Wx4 
Lampa för riktningsvisare 12 V 0.5 W 
Indikatorlampor 12 V 5 W 
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21. KRETSSCHEMA 
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22. GARANTI 
 
Garantin täcker material- och tillverkningsfel på fordonets motor, växellåda, kraftöverföring samt elsystem. 
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 orsakas. 

• Transport, transportskador eller övriga indirekta kostnader. 
 

Garanti förfaller om: 
 

• Fordonet används som yrkes-, hyres- eller tävlingsfordon. 

• Fordonet har trimmats eller konstruktionen har modifierats. 

• Om fordonet genomgått en omfattande krockreparation. 

• Fordonets delar har använts i andra maskiner. 
 
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 
garantiärende 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. 

 


