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VARNINGS- OCH SPECIFIKATIONSSKYLTARNAS PLACERING         
 
Läs och var säker på att du förstår alla skyltar på din ATV. Dessa skyltar innehåller viktig information för säkerhet och korrekt 
handhavande. 
Avlägsna aldrig en skylt från din ATV. Om en skylt blir svår att läsa eller ramlar av ska du be om en ersättningsskylt från  
din återförsäljare. 
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Bekanta dig med följande piktogram och läs den förklarande texten. 
Säkerställ därefter att piktogrammen visar din modell. 

 

 

 

 

 
 

 

Använd ALLTID en godkänd hjälm och 
skyddsutrustning 

 

Kör aldrig på asfalterade vägar. 

 

Skjutsa ALDRIG en andra person på maskinen. 

 

Använd ALDRIG fordonet i samband med droger 
eller alkohol. 

 

Kör ALDRIG denna ATV om du är yngre än  
16 år. 
Att köra denna ATV om du är yngre än 16 år ökar 
dina chanser att skadas svårt eller omkomma. 
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EN ATV ÄR INGEN LEKSAK OCH KAN VARA 
FARLIG ATT ANVÄNDA. 
En ATV uppför sig olika jämfört med andra fordon inklusive 
motorcyklar och bilar. En kollision eller vältning kan inträffa 
snabbt även under rutinmanövrar såsom vid en sväng och 
körning på sluttningar eller över hinder om du inte vidtar 
lämpliga åtgärder. 
SVÅRA PERSONSKADOR ELLER DÖDSFALL kan inträffa 
om du inte följer dessa anvisningar: 
• Läs denna bruksanvisning och alla skyltar noggrant och 

följ de angivna handhavandeprocedurerna. 
• Använd aldrig en ATV utan att ha erhållit lämplig utbildning 

och anvisning. 
• Följ alltid rekommendationen om lägsta ålder: 

– Ett barn under 16 år bör aldrig använda en ATV vars 
motor har en cylindervolym överstigande 90 cm². 

• Tillåt aldrig ett barn under 16 år att använda en ATV utan 
uppsikt från en vuxen person, och tillåt aldrig ett barn att 
fortsätta att använda en ATV om han eller hon inte har 
förmågan att handha den på ett säkert sätt. 

• Skjutsa aldrig en andra person på en ATV. 
• Undvik alltid att köra en ATV på asfalterade ytor, inklusive 

trottoarer, garageinfarter, parkeringsplatser och asfalterade 
gator. 

• Kör aldrig en ATV på asfalterade gator, vägar eller 
motorvägar. 

• Håll noggrann utkik efter andra fordon när du kör på  
obelagda allmänna gator eller vägar. Säkerställ att du är 
insatt i ditt lands lagar och bestämmelser innan du kör på  
obelagda allmänna gator eller vägar. 

 
• Använd aldrig en ATV utan en godkänd motorcykelhjälm 

som passar korrekt. Du bör även använda ögonskydd 
(skyddsglasögon eller visir), handskar, kängor, en 
långärmad skjorta eller jacka och långbyxor. 

• Förtär aldrig alkohol eller droger före eller under 
användningen av denna ATV. 

• Kör aldrig med hastigheter som är för höga för din 
färdighet eller körförhållandena. Kör alltid med en 
hastighet som är lämplig för terrängen, sikten, 
körförhållandena och din erfarenhet. 

• Försök aldrig utföra stegringar, hopp eller andra trick. 
• Inspektera alltid din ATV varje gång du använder den för 

att säkerställa att den är i säkert skick. Följ alltid de i 
denna manual föreskrivna inspektions- och 
underhållsprocedurerna och -schemana. 

• Ha alltid båda händerna på styret och båda fötterna på 
fotstöden under körning. 

• Kör alltid sakta och var extra försiktig vid körning i okänd 
terräng. Uppmärksamma ändringar i terrängförhållandena 
när du kör ATVn. 

• Kör aldrig i mycket svår, hal eller lös terräng innan du lärt 
och praktiserat de erforderliga handgreppen för att 
kontrollera ATVn i sådan terräng. Var alltid speciellt 
uppmärksam i sådan terräng. 

• Följ alltid i denna bruksanvisning beskrivna procedurer när 
du ska svänga. Öva svängar med låg hastighet innan du 
försöker köra snabbare i en sväng, och sväng aldrig med 
alltför hög hastighet. 

• Kör aldrig ATVn på sluttningar som är för branta för ATVn 
att klara eller som överstiger din förmåga. Öva på måttliga 
sluttningar innan du tar dig and de branta. 

   SÄKERHETSANVISNINGAR 
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• Följ alltid de i denna bruksanvisning beskrivna 
procedurerna vid körning i sluttningar. Kontrollera 
terrängen noga innan du startar uppför en sluttning. Kör 
inte uppför sluttningar med mycket hala eller lösa ytor. 
Flytta din vikt framåt. Öppna aldrig gasen plötsligt eller byt 
växel snabbt. 
Kör aldrig över toppen på en kulle med hög hastighet. 

• Följ alltid de i denna bruksanvisning beskrivna 
procedurerna för körning nedför en sluttning och för att 
bromsa på en sluttning. Kontrollera terrängen noga innan 
du startar nedför en sluttning. Flytta din vikt bakåt. Kör 
aldrig nedför en sluttning med hög hastighet. Undvik att 
köra nedför en sluttning i en vinkel som kan göra att 
fordonet lutar mycket åt ena sidan. Kör om möjligt rakt 
nedför sluttningen. 

• Följ alltid de i denna bruksanvisning beskrivna 
procedurerna vid körning tvärs en sluttnings lutning. 
Undvik sluttningar med mycket hala eller lösa ytor. Flytta 
din vikt på ATVn mot sluttningens uppåtriktning. Försök 
aldrig svänga ATVn runt på sluttningen innan du behärskar 
den i denna bruksanvisning beskrivna svängningstekniken 
på plan mark. 
Undvik om möjligt att köra tvärs en brant sluttning. 

• Använd alltid lämpliga procedurer om du stannar eller 
rullar bakåt på väg uppför en sluttning. För att undvika att 
stanna ska du använda en lämplig växel och hålla jämn 
hastighet uppför sluttningen. Om du stannar eller rullar 
bakåt ska du följa de denna bruksanvisning beskrivna 
speciella procedurerna för bromsning. Stig av ATVn på 
sluttningens uppåtsida. Vänd ATVn, sätt dig på den och följ 
den i denna bruksanvisning beskrivna proceduren. 

• Kontrollera alltid ett nytt körområde med avseende för 
eventuella hinder. 

• Försök aldrig köra över stora hinder såsom stora 
klippblock eller liggande trädstammar. Följ alltid i denna 
bruksanvisning beskrivna passande procedurer när du kör 
över hinder. 

• Var alltid försiktig när du sladdar eller glider. Lär dig hur att 
kontrollera en sladd eller glidning genom att öva med låg 
hastighet och på plan, jämn terräng. Kör sakta på mycket 
hala ytor såsom is, och var ytterst försiktig för att minska 
risken för att förlora kontrollen vid en sladd eller glidning. 

• Kör aldrig en ATV i snabbt strömmande vatten eller i 
djupare vatten än rekommendationen i denna 
bruksanvisning. Kom ihåg att våta bromsar kan nedsätta 
stoppförmågan. Prova bromsarna när du kommer upp ur 
vattnet. Anbringa dem om så erfordras flera gånger så att 
friktionen torkar bromsbeläggen. 

• Använd alltid däck med den storlek och av den typ som 
specificeras i denna bruksanvisning. 

• Upprätthåll alltid korrekt lufttryck i däcken enlig 
anvisningarna i denna bruksanvisning. 

• Modifiera aldrig en ATV genom olämplig montering eller 
användning av tillbehör. 

• Överskrid aldrig den angivna belastningskapaciteten för en 
ATV. Lasten ska fördelas korrekt och surras på ett säkert 
sätt. Sänk hastigheten och följ anvisningarna i denna 
bruksanvisning när du kör med last på ATVn eller drar en 
släpvagn. Kom ihåg att bromssträckan är längre. 
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 VARNING 
Undvik kolmonoxidförgiftning 
Avgaserna från motorn innehåller kolmonoxid, en luktlös 
och mycket giftig gas. Inhalering av kolmonoxid kan leda 
till huvudvärk, yrsel, dåsighet, illamående, förvirring och 
slutligen döden. Kolmonoxid är en färglös, luktfri och 
smakfri gas som kan vara närvarande även om du inte 
känner lukten av eller ser motoravgaser. Dödliga 
koncentrationer kolmonoxid kan snabbt ansamlas, och 
du kan snabbt drabbas och bli oförmögen att hjälpa dig 
på egen hand. Dödliga koncentrationer kolmonoxid kan 
också kvarligga i timmar eller dagar i slutna eller dåligt 
ventilerad områden. Om du känner symptom på 
kolmonoxidförgiftning ska du omedelbart lämna området, 
uppsöka friska luften och UPPSÖKA LÄKARE. 
 
• Kör inte motorn inomhus. Även om du försöker 

ventilera ut motoravgaserna med fläktar eller öppna 
fönster och dörrar kan kolmonoxiden snabbt nå farliga 
nivåer. 

• Kör inte motorn i dåligt ventilerade eller delvis slutna 
områden såsom skjul, garage eller carports. 

• Kör inte motorn utomhus där motoravgaserna kan 
dras in i en byggnad genom öppningar såsom fönster 
eller dörrar. 

 VARNING  
När ATVn transporteras i ett annat fordon ska du 
säkerställa att den står upprätt och att bränslekranen står 
i läge "FRÅN". I annat falla kan bränsle läcka ut från 
förgasaren eller bränsletanken. 
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BESKRIVNING 

Maskinen sedd från vänster 

 

1.  Bränslekran 
2.  Verktygslåda 
3.  Växelpedal 
4.  Luftfilter 
5. Gasreglagets stoppskruv 
 

 

Maskinen sedd från höger 

 
 
 
1. Tändstift 
2. Säkring 
3. Batteri 
4. Bränsletanklock 
5. Motorns oljepåfyllningslock 
 
 
 

1 2 
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Kontroller och instrument 

 
 
1. Bakbromshandtag 
2. Handtagets omkopplare 
3. Bakbromsens vätskebehållare 
4. Huvudströmställare  
5. Gasreglage 
6. Frambromshandtag 

TIPS 
Den ATV du köpt kan avvika något från figurerna i denna 
bruksanvisning. 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 2 3 4 5 6 



 

4-1 

INSTRUMENT OCH KONTROLLERNAS 
FUNKTIONER 
 
HUVUDSTRÖMSTÄLLARE  
Huvudströmställarens lägen är som följer: 
 
TILL Alla elektriska system erhåller elkraft. Strålkastarna och 
baklyktan tänds när belysningsväljaren står i läge till  
och motorn kan startas. Nyckeln kan inte tas ut. 
 
 
FRÅN 
Alla elektriska system är avstängda. Nyckeln kan tas ut. 

 
1. Huvudströmställare 

Indikeringslampan 

 
1. Indikeringslampa för friläge "N"  
2. Indikeringslampa för backläge "R" 
 
 
Indikeringslampa för friläge "N" 
Denna indikeringslampa tänds när transmissionen står i 
friläge. 
 
Indikeringslampa för backläge "R" 
Denna indikeringslampa tänds när transmissionen står i 
backläge. 

1 2 
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Handtagets omkopplare 

 

1. Väljare för strålkastare  

2. Väljare hel-/halvljus “ / ”              

3. Motorstoppomkopplare “ / ” 

4. Startknapp “ ” 

5. Choke-reglage “ ” 

Motorstoppomkopplare “ / ” 

Ställ denna omkopplare i läge “ ” innan du startar motorn. 
Motorstoppomkopplaren styr tändningen och stoppar motorn 
när den arbetar. Använd denna omkopplare för att stoppa 
motorn i en nödsituation. 

Motorn kan inte startas eller arbeta när denna omkopplare 
står i läge “ ”. 

Startknapp “ ” 

Tryck på denna knapp för att dra runt motorn med startmotorn. 
Var god se startanvisningarna innan du startar motorn. 
 
Väljare hel-/halvljus “ / ”              

Ställ denna väljare i läge “ ” för att tända halvljuset och baklyktan. 
Ställ väljaren i läge “ ” för att tända helljuset och baklyktan. 

5. Choke-reglage" " 
Start av en kall motor kräver rikare bränsle-luftblandning vilket justeras 
med choken. 
För choke-spaken åt vänster för att stänga choken och åt höger för att 
öppna choken. 
 
OBSERVERA 
Använd inte strålkastarna under en längre tidsperiod med 
stoppad motor då annars batteriet kan laddas ur till den 
punkt där startmotorn inte fungerar korrekt. Om detta 
inträffar ska du ta ut batteriet och ladda det.  
 
 

1 
2 

3 
4 
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Gasreglage 
När motorn startat höjs motorns varvtal vid tryckning på 
gasreglaget. 
 
Reglera ATVns hastighet genom att variera gasreglagets läge. 
Eftersom gasreglaget är fjäderbelastat kommer ATVn att 
retardera och motor återta tomgångsvarvtal om gasreglaget 
släpps. 

 
1. Gasreglage 
 
Kontrollera gasreglaget innan motorn startas för att 
säkerställa att det fungerar mjukt. Säkerställ att det återgår till 
tomgångsläge när spaken släpps. 
 
Hastighetsbegränsare 
Din ATV är försedd med en justerbar hastighetsbegränsare.  
Hastighetsbegränsaren hindrar fullt gaspådrag även om 
gasreglaget förs till maxläget

 1. Lossa låsmuttern. 
 2. För att höja högsta tillgängliga motoreffekt och ATVns 

högsta hastighet ska justerskruven vridas moturs. För att 
sänka högsta tillgängliga motoreffekt och ATVns högsta 
hastighet ska justerskruven vridas medurs. Vrid inte ut 
justerskruven mer än 12 mm (0,47 tum) då annars 
gasreglagets kabel kan skadas. Säkerställ alltid att spelet i 
gasreglagets spak är justerat till 2,0 – 4,0 mm (0,08-0,16 
tum). 

      VARNING! Olämplig justering av 
hastighetsbegränsaren och gasreglaget kan leda 
till skada på gasreglaget kabel och felaktig 
funktion för reglaget. Du kan förlora kontroll med 
olycka som följd. 

      
1. Låsmutter 
2. Justerskruv 
3. Inte mer än 12 mm (0,47 tum) 

 3. Dra fast låsmuttern. 

1 

1 
2 
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Frambromshandtag 
Frambromshandtaget är placera på högra styrhandtaget. Dra 
bromshandtaget mot styrhandtaget för att anbringa 
frambromsen. 

 
1. Frambromshandtag 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bakbromshandtag 
Bakbromshandtaget är placera på vänstra styrhandtaget. Dra 
bromshandtaget mot styrhandtaget för att anbringa 
bakbromsen. 

 
1. Bakbromshandtag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

1 
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Växelpedal 
Denna ATV är försedd med en CVT-växellåda med 3 växlar. 
Växelpedalen är placerad på motorns vänstra sida. 

 
1. Växelpedal 
 
 
 
 

Bränsletanklock 
Ta av tanklocket genom att vrida de moturs. 

 
1. Bränsletanklock 
 
Bränsle 
Säkerställ att tillräckligt med bensin finns i tanken. 

 VARNING 
Bensin och bensinångor är ytterst lättantändliga.  
Följ dessa anvisningar för att undvika brand och 
explosion och för att minska risken för personskador vid 
bränslepåfyllning. 
1. Stäng av motorn före bränslepåfyllningen och säkerställ att 

ingen person sitter på fordonet. Fyll aldrig på bränsle när du 
röker, i närheten av gnistor, öppen låga eller andra 
antändningskällor såsom tändlågan i vattenvärmare och 
klädtorkar. 

2. Överfyll inte bränsletanken! Säkerställ vid påfyllningen att 
pumpens munstycke förs in i bränsletankens filterhål. 

1 

1 

1 
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Avbryt påfyllningen när bränslet når filtrets bottenrör. 
Eftersom bränsle utvidgas när det värms upp kan värme 
från motorn eller solljus leda till bränslespill från tanken. 

 
3. Torka omedelbart bort eventuellt spillt bränsle. 

OBSERVERA: Torka omedelbart bort spillt bränsle 
med en ren, torr, mjuk trasa eftersom bränslet kan 
skada målade ytor och plastdelar. 

4. Vrid bränsletanklocket helt medurs för att säkerställa att 
det är stängt. 

 VARNING 
Motorbensin är giftig och kan förorsaka personskador 
eller dödsfall. Hantera motorbensin försiktigt. Sug inte 
bränsle ur tanken med munnen via en slang. Om du råkar 
svälja bensin, inhalera ångorna eller får bensin i ögonen 
ska du omedelbart uppsöka en läkare. Tvätta omedelbart 
med tvål och vatten om bränsle spills på huden. Byt 
kläder om motorbensin spills på kläderna. 
 
 
 
ANMÄRKNING 
Använd endast blyfri motorbensin. Användning av blyad 
bensin kommer att leda till svåra skador på motorns inre 
delar såsom ventilerna och kolvringarna såväl som 
avgassystemet. 
 
 

 
Bränslekran 
Bränslekranen förser förgasaren med bränsle samtidigt som 
bränslet filtreras. 
Bränslekranens lägen förklaras som följer och som framgår av 
illustrationerna. 
 
 
STÄNGD 

 
1. En pil är placerad över läge "STÄNGD". 
 
När bränslekranen står i detta läge strömmar inget bränsle 
genom den. Vrid alltid bränslekranen till detta läge när motorn 
inte arbetar. 
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ÖPPEN 

 
1. En pil är placerad över läge "ÖPPEN". 
 
När bränslekranen står i detta läge strömmar bränsle till 
förgasaren. Vrid bränslekranen till detta läge när motorn 
startas och under körning. 
 
 

RES 

 
1. En pil är placerad över läge "RES". 
 
Detta markerar reservbränslet. Med bränslekranen i detta läge 
är reservbränslet tillgängligt. Vrid bränslekranen till detta läge 
om bränslet tar slut under körning. Om detta inträffar ska du 
fylla på bränsle snaras möjligt och säkerställa att du vrider 
kranen tillbaka till läge "ÖPPEN". 
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Säte 
Att avlägsna sätet 
För in handen mellan sätets bakre kant och bakre hjulhuset. 
Dra sätesspärrens arm uppåt och fäll upp sittdynan. 

 
1. Sätesspärrens arm 
 

Att installera sätet. 
För in flikarna i dynans framkant i hållaren och tryck ner 
dynans bakkant. Säkerställ att sätet är säkert låst. 

  
1. Flikar 
2. Säteshållare 
 

1 

2 

 
1 
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KONTROLLER FÖRE KÖRNING 
 
Inspektera ditt fordon varje gång du använder det för att säkerställa att det är säkert att använda. Följ alltid de i denna 
bruksanvisning föreskrivna inspektions- och underhållsprocedurerna och -schemana. 

 VARNING 
Underlåtenhet att inspektera eller underhålla fordonet korrekt ökar risken för en olycka och skada på utrustningen. 
Använd inte fordonet om du påträffar problem. 
Om ett problem inte kan åtgärdas med användning av procedurerna i denna bruksanvisning ska du låta din återförsäljare 
inspektera fordonet. 
 
Kontrollera följande punkter innan du använder detta fordon: 
 

ARTIKEL RUTIN 

Bränsle 
● Kontrollera bränslenivån i tanken och fyll om så erfordras på rekommenderat bränsle. 
● Kontrollera bränsleledningen med avseende på läckage. Åtgärda om så erfordras. 

Motorolja ● Kontrollera oljenivån i motorn och fyll om så erfordras på rekommenderad olja till den specificerade nivån. 
● Kontrollera ATVn med avseende på oljeläckage. Åtgärda om så erfordras. 

Frambroms 

● Kontrollera funktionen. Om den känns lös eller "svampig" ska du låta en återförsäljare avlufta hydrauliksystemet. 
● Kontrollera bromsbackarna med avseende på slitage och byt om så erfordras. 
● Kontrollera bromsvätskenivån i behållaren och fyll om så erfordras på specificerad bromsvätska till den markerade nivån. 
● Kontrollera hydrauliksystemet med avseende på läckage. Åtgärda om så erfordras. 
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ARTIKEL RUTIN 

Bakbroms 

● Kontrollera funktionen. Om den känns lös eller "svampig" ska du låta en återförsäljare avlufta hydrauliksystemet. 
● Kontrollera bromsbackarna med avseende på vatten och byt om så erfordras. 
● Kontrollera bromsvätskenivån i behållaren och fyll om så erfordras på specificerad bromsvätska till den markerade nivån. 
● Kontrollera hydrauliksystemet med avseende på läckage. Åtgärda om så erfordras. 

Gasreglage 
● Säkerställ att funktionen är mjuk. Smörj kabeln och spakfästet om så erfordras. 
● Kontrollera spelet i spaken och justera om så erfordras. 

Kontrollkablar 
● Säkerställ att funktionen är mjuk. Smörj om så erfordras. 

Drivkedja 
● Kontrollera kedjans spänning och justera om så erfordras. 
● Kontrollera kedjans kondition. Smörj om så erfordras. 

Hjul och däck 

● Kontrollera hjulens kondition och byt om de är skadade. 
● Kontrollera däckens kondition och mönsterdjupet. Byt om så erfordras. 
● Kontrollera lufttrycket i däcken. Åtgärda om så erfordras. 

Växelpedal ● Säkerställ att funktionen är mjuk. 
● Åtgärda om så erfordras. 

Bromshandtag 
● Säkerställ att funktionen är mjuk. Smörj ledpunktern om så erfordras. 

Chassits fästelement 
● Säkerställ att samtliga muttrar och skruvar är ordentlig fastdragna. 

Instrument, 
belysning och 
omkopplare 

● Kontrollera funktionen och åtgärda om så erfordras. 
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BRÄNSLE 
Säkerställ att erforderlig mängd bränsle finns i tanken. 
 
Motorolja 
Säkerställ att motoroljan är vid den specificerade nivån. Fyll på 
olja om så erfordras.  
 
Fram- och bakbromsar 
 
Bromshandtag  
● Kontrollera att inget spel finns i bromshandtaget. Om ett 

spel finns ska du låta en återförsäljare kontrollera 
bromssystemet. 

● Kontrollera handtagens funktion. De ska röras mjukt och 
kännas fasta när bromsen anbringas. Om så inte är fallet 
ska du låta en återförsäljare kontrollera bromssystemet. 

 
Bromsvätskenivå 
Kontrollera bromsvätskenivån. Fyll på vätska om så erfordras. 
 
Bromsvätskeläckage 
Kontrollera rörledningarnas skarvar och behållarna med 
avseende på läckage. Anbringa bromsarna bestämt i en minut. 
Om ett läckage finns ska du låta en återförsäljare kontrollera 
bromssystemet. 
 
 
 
 
 

 
Bromsfunktion 
Prova bromsarna vid låg hastighet i början av åkturen för att 
säkerställa att de fungerar korrekt. Om bromsverkan är dålig 
ska du kontrollera bromsbeläggen med avseende på slitage. 
 
Gasreglage 
Kontrollera gasreglagets funktion. Det måste öppna mjukt och 
återgå till tomgångsläge när det släpps. Låt om så erfordras en 
återförsäljare åtgärda. 
 
 
Drivkedja 
Kontrollera drivkedjans kondition och spänning. Smörj och 
justera drivkedjan om så erfordras.  
 
Däck 
Kontrollera lufttrycket i däcken och justera trycket med kalla 
däck. Lufttrycket måste vara lika på båda sidor. 

 VARNING! Att köra detta fordon med olämpligt  
lufttryck i däcken kan leda till svåra personskador eller 
dödsfall till följd av förlust av kontroll eller att fordonet 
välter. Däckslufttryck lägre än de lägsta specificerade kan 
även medföra att däcket kränger av fäljen vid stränga 
körförhållanden  
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Lufttrycket i däcken ska vara som följer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tryckmätaren ingår som standardutrustning. Utför två 
mätningar och använd den andra avläsningen. Smuts eller 
damm i mätaren kan göra den första mätning felaktig. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Däckslitagegräns 
När däckmönstret minskat till 3 mm (0,12 tum) till följd av 
slitage ska däcket bytas. 

 
1. Däckslitagegräns 
 
 
Däckinformation 
Denna ATV är försedd med slanglösa däck med ventiler. 
 

 VARNING 
Användning av fel däckstyp på denna ATV kan leda till 
förlust av kontroll och öka risken för en olycka. 
 
 
 
 

 Rekommendera däcklufttryck: 
Fram 
  27,5 kPa (0,275 kgf/cm², 4,0 psi) 
Bak 
  27,5 kPa (0,275 kgf/cm², 4,0 psi) 

 Lägsta tillåtna tryck: 
   Fram  
     24,5 kPa (0,245 kgf/cm², 3,6 psi) 
   Bak 
     24,5 kPa (0,245 kgf/cm², 3,6 psi) 
 Högsta tillåtna tryck: 
   Fram 
     25,0 kPa (0,25 kgf/cm², 3,6 psi) 
   Bak 
     25,0 kPa (0,25 kgf/cm², 3,6 psi) 
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Efter omfattande prov har endast däcken i nedanstående 
förteckning godkänts för denna modell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eftermarknadsdäck och fäljar 
Däcken och fäljarna som medföljde din ATM har tillverkats för 
att passa prestanda och för att tillhandahålla den bästa 
kombinationen av hantering, bromsning och komfort. Andra 
däck, fäljar, storlekar och kombinationer kanske inte är 
lämpliga. 
 
 
 
Chassits fästelement 
Säkerställ att samtliga muttrar och skruvar är ordentlig 
fastdragna. 
 
 
Instrument, belysning och omkopplare  
Kontrollera att samtliga instrument, lampor och omkopplare 
fungerar korrekt. Åtgärda om så erfordras. 
 
 
 
 
 

 Fram: 
Dimension:    19*7-8 
Typ:   Slanglöst 

Bak 
   Dimension:  18*9.5-8 
   Typ:   Slanglöst 
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ANVÄNDNING 
 
 
Läs bruksanvisningen noga innan du använder ATVn.  
Om du inter förstår en kontroll eller funktion ska du  
fråga din återförsäljare. 
 

 VARNING 
Läs bruksanvisningen noga för att bekanta dig med alla 
kontroller för att förhindra förlust av kontroll vilket kan 
leda till en olycka eller personskada. 
 
 
 
Att starta en kall motor 
 
OBSERVERA 
Se avsnittet "Inkörning av motorn" innan du startar motor 
första gången. 
 
1. Anbringa parkeringsbromsen. 
2. Vrid bränslekranen till läge "ÖPPEN". 
3. Vrid nyckeln till läge "TILL" och motorns stoppomkopplare till 

läge " ". 
4. Lägg i frilägesväxeln. Indikeringslampan för friläget ska 

tändas. Om indikeringslampan inte tänds ska du låta en 
återförsäljare kontrollera elsystemet. 

 
 

 
TIPS 
Denna modell är försedd med ett tändningsbrytarsystem. 
Motorn kan startas under följande villkor. 
 

• Växel ligger i friläge. 

• Kopplingen är frigjord med en växel ilagd. Vi 
rekommenderar emellertid att lägga i friläget innan motorn 
startas. 

 
 
5. Stäng gasreglaget och starta motorn genom att trycka på 

startknappen. 
 
TIPS 
Om motorn inte startar ska du släppa startknappen och därefter 
trycka in den igen. Vänta några sekunder innan nästa försök.  
Varje startförsök ska vara så kort som möjligt för att spara 
batterikraft. Kör inte startmotorn med än 10 sekunder vid varje 
startförsök. 
 
OBSERVERA 
För att maximera motorns livslängd ska du aldrig 
accelerera snabbt med kall motor! 
 
Att starta en varm motor 
Utför samma procedurer som vid start av en kall motor. Starta i 
stället motorn med gasreglaget något öppet. 
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Att växla 
Denna ATV har en transmission med 3 körlägen framåt.  
Transmissionen möjliggör kontroll av den effekt du  
har tillgänglig vid en given hastighet eller för att starta, 
accelerera, köra utför backar, etc. 
För att lägga i backväxeln ska du släppa gasreglaget och 
därefter snabbt trycka ner växelpedalen tills den stoppar. 
Transmissionen är då i friläge. Lyft pedalen något för att nå 
första växeln. 

 
1. Växelpedal 
2. Friläge 
3. Backläge 
 
 
Att börja köra och accelerera 
  1. Släpp gasreglaget, anbringa fram- eller bakbromsen 

 och frigör därefter parkeringsbromsen. 

 

ANMÄRKNING 
Stäng alltid gasreglaget innan du byter växel då annars 
motorn och drivlinan kan skadas. 
 
 2. Lägg i första växeln och släpp därefter bromsen. 
 3. Öppna gasreglaget gravis. 

    VARNING! Om du öppnar gasreglaget abrupt eller 
för snabbt kan ATV stegras vilket ökar risken för en olycka 
inklusive att välta. 

4. När ATVn uppnått tillräcklig hastighet kan du släppa 
gasreglaget och samtidigt snabbt anbringa fram- eller 
bakbromsen tills motorn varvat ner tillräckligt. 

5.  Lägg i andra växeln.  
(Säkerställ att du inte lägger i friläget.) 

6.  Följ samma procedur när du växlar upp till nästa  
högre växel. 

 
 
 
 
Att minska farten 
För att minska farten ska du släppa gasreglaget och anbringa 
bromsarna mjukt och jämnt. Växla ner till en lägre växel 
allteftersom farten minskar. Säkerställ att motorn har varvat ner 
tillräckligt innan du lägger i en lägre växel. Felaktig användning 
av bromsarna eller växellådan kan medföra att däcken förlorar 
väggrepp, äventyrar kontroll och ökar risken för en olycka.

1 

N 
 

R 

1 
2 
3 

2 

3 
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 VARNING 
Säkerställ att motorn har varvat ner tillräckligt innan du 
lägger i en lägre växel. Att växla ner när motorvarvtalet är 
för högt kan medföra att hjulen slutar rotera och förlora 
väggrepp. Detta kan medföra förlust av kontroll, en olycka 
och personskador. Den kan även skada motorn och 
drivlinjen. 
 
OBSERVERA 
Även om du lagt i friläget ska du inte rulla längre stunder 
med motorn avstängd och inte bogsera ATVn längre 
sträckor.  
Transmissionen smörjs korrekt endast när motorn arbetar. 
Otillräcklig smörjning kan skada transmissionen. 

 

 

Inkörning av motorn 
TIPS 
• För ATVer som är försedda med en trippmätare eller en 

timräckare ska du följa de angivna sträckorna i km (mi) eller 
tiderna i timmar. 

• För ATVer som inte är försedda med en trippmätare eller en 
timräknare ska du följa de angivna tiderna i timmar. Under 
motorns hela livslängd finns ingen viktigare period än de 
första 320 km (200 mi) eller 20 timmars skörning. Du bör 
därför läsa följande noga. 

Eftersom motorn är helt ny ska du inte anbringa stor 
belastning på den under de första 320 km (200 mi) eller 20 
drifttimmarna. Motorns olika delar slits in och poleras till 
korrekta driftstoleranser. 
Under denna period måste långvarig körning med fullt 
gaspådrag eller andra förhållanden som gör att kan motorn 
överhettas undvikas. 

 
0-160 km (0-100 mi) eller 0-10 timmar 
Undvik långvarig körning över ½ gaspådrag. Variera ATVns 
hastighet regelbundet. Kör inte med ett fast gaspådrag. 
 
160-320 km (100-200 mi) eller 10-20 timmar 
Undvik långvarig körning över ¾ gaspådrag. Varva motor fritt 
genom växlarna, men använd aldrig fullt gaspådrag. 
 
320 km (200 mi) eller 20 timmar och därefter 
ATVn kan köras normalt. 
 
OBSERVERA 
Om motorproblem inträffar under inkörningsperioden ska 
du omedelbart låta en återförsäljare kontrollera ATVn. 
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Att parkera i en lutning 

 VARNING 
Undvik att parkera på kullar eller andra lutningar. Parkering 
på en kulle eller annan lutning kan ledat till att ATVn rullar 
ut ur kontroll vilket ökar risken för en olycka. Om du måste 
parkera på en lutning ska ATV placeras tvärs lutningen, 
ettans växel läggas i, motorn stängas av och stenar eller 
andra föremål läggas som klossar under hjulen. 
Parkera aldrig ATVn på kullar som är för branta att lätt gå 
uppför. 
 
1. Stanna ATVn genom att anbringa frambromsen, lägg i ettans 

växel och stäng därefter av motorn. 
2. Frigör fram- och bakbromsarna. 
3. Vrid bränslekranen till läge "STÄNGD". 

 
 

Tillbehör och belastning  
Valet av tillbehör för din ATV är ett viktigt beslut.  
Originaltillbehör, tillgängliga endast från din återförsäljare, har 
konstruerats, provats och godkänts för användning på din ATV. 
 
Eftermarknadsdelar, tillbehör och modifieringar 
Även om du kan hitta eftermarknadsprodukter med liknande 
konstruktion och kvalitet som originaltillbehör ska du veta att 
vissa eftermarknadstillbehör eller modifieringar inte är lämpliga 
eftersom de kan införa säkerhetsrisker för dig och andra 
personer. 
Montering av eftermarknadsprodukter eller att låta utföra andra 
modifieringar på din ATV kan ändra fordonets konstruktion eller 
driftskarakteristika vilket kan utsätta dig och andra personer för 
större risker för allvarliga personskador eller dödsfall. Du bär 
ansvar för till ändringar av fordonet relaterade personskador. 
Ha följande i åtanke när du överväger att skaffa ett tillbehör 
eller kör en ATV med tillbehör. 

• Tillbehören måste vara fast och säkert monterade. Ett 
tillbehör som kan förskjutas eller lossna under körningen 
kan påverka din förmåga att kontrollera ATVn. 

• Montera inte ett tillbehör där det kan störa eller hindra din  
förmåga att kontrollera ATVn. Exemplen inkluderar (men är  
inte begränsade till) ett tung och skrymmande föremål som 
monterats på styret och som kan försvåra styrningen, ett 
tillbehör som begränsar din förmåga att flytta dig på sätet 
eller ett som begränsar din sikt. 

• Var extra försiktig vid körning med en ATV med tillbehör.  
ATVn kan uppföra sig annat sätt än utan tillbehör.
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Att lasta 

 VARNING 
Överskrid aldrig den angivna belastningskapaciteten för 
denna ATV. Att överbelasta denna ATV eller att olämpligt 
bogsera last kan medföra ändringar i ATVns uppförande  
vilket kan leda till en olycka. 
Lasten ska fördelas korrekt och surras på ett säkert sätt. 
Sänk hastigheten när du har last ombord eller drar en 
släpvagn. Kom ihåg att bromssträckan är längre. 
 
I originalutförande är denna ATV inte konstruerad för transport 
av last eller bogsering av en släpvagn. Om du väljer att 
montera tillbehör som möjliggör transport av last eller bogsering 
av en släpvagn måste du använda sunt förnuft och bra 
omdöme eftersom ATVns stabilitet och hantering kan ha 
ändrats. Ha följande i åtanke när du monterar tillbehör: 

• Överskrid aldrig de angivna viktgränserna. En överbelastad 
ATV kan vara ostabil. 

 
 
 
 
 
 

• Om du transporterar last eller bogserar en släpvagn ska 
draganordningens vikt inkluderas. 

• Placera lasten på packhållaren så nära ATVns centerlinje 
som möjligt. Placera lasten längs bakkanten på främre 
packhållaren och längs framkanten på bakre packhållaren. 

• Surra lasten säkert på packhållarna. Säkerställ att lasten på 
släpvagnen inte kan förskjutas. En rörlig last kan förorsaka 
en olycka. 

• Säkerställ att lasten inte hindrar kontroller eller din sikt. 

• Kör långsammare än du skulle gjort utan last. Ju tyngre last, 
desto långsammare ska du köra. Även om förhållandena 
varierar är det god praxis att inte köra med högre växel än 
2:ans när du transporterar tunga laster eller bogserar en 
släpvagn. 

• Kom ihåg att bromssträckan är längre. En tyngre ATV 
behöver längre stoppsträcka. 

• Undvik tvära svängar om du inte kör mycket sakta. 
• Undvik sluttningar och svår terräng. Välj terrängen noga. 

Den ökade vikten påverkar ATVns stabilitet och hantering. 
 
 
 

 

 
 
 
 

MAX BELASTNINGSGRÄNS 
  ATVns belastningsgräns (sammanlagda vikten för 

åkare, last, tillbehör och draganordning):     70 kg  
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ATT KÖRA DIN ATV 
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LÄR KÄNNA DIN ATV 
 
Denna ATV är endast avsedd för rekreationskörning med 
erfarna förare. Detta avsnitt, Att köra din ATV, tillhandahåller 
allmänna köranvisningar för en ATV vid rekreationskörning.  
De i detta avsnitt beskrivna färdigheterna och teknikerna är 
emellertid lämpliga för alla typer av körningar.  
Att köra din ATV kräver speciella färdigheter som med tiden 
förvärvas genom övning. Ta den tid som krävs för att lära de 
grundläggande teknikerna innan du försöker utföra svårare 
manövrar. 
Att köra din nya ATV kan vara en mycket rolig aktivitet som 
tillhandahåller timmar med glädje. Men det är ytterst viktigt att 
du sätter dig in i handhavandet av ATVn för att uppnå den 
färdighet som krävs för att njuta av säker körning. Innan du 
börjar köra ska du säkerställa att du har läst hela denna 
bruksanvisning och förstår kontrollernas funktioner. 
Uppmärksamma speciellt säkerhetsanvisningarna.  
Läs även alla varningar och meddelanden på skyltarna på din 
ATV. 
 
 

KÖR FÖRSIKTIGT OCH MED GOTT OMDÖME 
 
Öva om du är oerfaren. 
 

 VARNING 
• Kör inte denna ATV och låt heller inte en annan person 

köra den utan ingående instruktioner. Olycksrisken är 
avsevärt större om föraren inte vet hur att korrekt 
hantera ATVn i olika situationer och i olika 
terrängtyper. 

• Kör inte denna ATV fortare än din förmåga eller 
förhållandena medger eftersom detta ökar chansen för 
förlorad kontroller över ATVn och en olycka. Kör alltid 
med en hastighet som är lämplig för terrängen, sikten, 
körförhållandena och din erfarenhet. 

 
 
Nybörjare och oerfarna förare bör regelbundet öva 
färdigheterna och i denna bruksanvisning beskrivna 
körteknikerna. 
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Att köra din ATV kräver färdigheter som med tiden 
förvärvas genom övning. 
Försök inte köra med max prestanda innan du är helt insatt i 
ATVns hantering och prestandakarakteristika. Ta den tid som 
krävs för att lära de grundläggande teknikerna innan du 
försöker utföra svårare manövrar. Bekanta dig först med 
denna ATV vid låga hastigheter även om du är en erfaren 
förare. 
 
Rekommenderas inte för barn under 16 år. 
 

 VARNING 
Ett barn under 16 år bör aldrig använda en ATV vars 
motor har en cylindervolym överstigande 90 cm². Barns 
användning av ATVer rekommenderas inte eftersom deras 
ålder kan leda till svåra personskador och dödsfall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Denna ATV är konstruerad för endast föraren att åka på 
– passagerare är förbjudna. 
Det långa sätet tillåter föraren att byta körställning efter 

körningens krav. Den är inte avsedd för passagerare. 
VARNING! Skjutsa aldrig en andra person på maskinen. 
Att skjutsa en andra person på denna ATV minskar 
kraftigt din förmåga att balansera och kontrollera denna 
ATV. Olyckor kan inträffa med svåra personskador eller 
dödsfall som följd för dig och/eller din passagerare. 
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Klädsel 
Bär alltid följande kläder för att minska risken för 
personskador i händelse av en olycka: 
• Godkänd motorcykelhjälm med god passform 
• Ögonskydd (skyddsglasögon, hjälmvisir eller skyddande 

ögonbeklädnad) 
• Kängor över anklarna, handskar, långärmad skjorta eller 

jacka och långbyxor. En godkänd hjälm och annan 
personlig skyddsutrustning kan minska skadornas 
omfattning i händelse av en olycka.  

•  VARNING! Att köra utan en  
godkänd motorcykelhjälm ökar risken för 
huvudskador eller dödsfall i händelse av en olycka. 

 

Använd ögonskydd när du kör din ATV för att minska risken 
för svåra olyckor eller personskador. Skydd för ögonen såsom 
ett visir eller skyddsglasögon kan minska risken för att du får 
främmande material i ögonen och bidra till att förhindra 
förlorad syn. 

 VARNING! Körning utan ögonskydd kan ledat till en 
olycka och ökar risken för svåra personskador i händelse 
av en olycka. 
 

 
1.  Skyddskläder 
2.  Skyddsglasögon 
3.  Handskar 
4.  Kängor 
5.  Hjälm 
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Kör inte efter att ha konsumerat alkohol eller droger, och 
konsumera inte dessa under användningen. 
Förarens prestationsförmåga nedsätts genom påverkan av 
alkohol och droger. Konsumtion av alkohol eller droger kan 
starkt påverka ditt omdöme, försämra reaktionstiderna och 
försämra balanssinnet och uppfattningsförmågan.  

 VARNING! Förtär aldrig alkohol eller droger före eller 
under användningen av denna ATV. Du ökar risken för en 
olycka. 

 
Kontroller före åkning 
Inspektera alltid din ATV varje gång du använder den  
för att säkerställa att ATVn är i säkert skick. 
Utför kontrollerna före åkning enligt sidan KONTROLLER 
FÖRE ÅKNING,  
Följ alltid de i denna bruksanvisning föreskrivna inspektions- 
och underhållsprocedurerna och -schemana. 

  VARNING! Underlåtenhet att inspektera eller 
underhålla fordonet korrekt ökar risken för en olycka och 
skada på utrustningen. 
  

Hastighetsbegränsare 
 
För åkaren som är mindre erfarna med denna modell är 
gasreglagets kåpa försedd med en hastighetsbegränsare. 
Hastighetsbegränsaren hindrar fullt gaspådrag även om 
gasreglaget förs till maxläget. Invridning av justerskruven 
begränsar den högsta tillgängliga motoreffekten och sänker 
ATVns högsta hastighet. Invridning av justerskruven sänker 
högsta hastighet och utvridning höjer högsta hastighet.  
 
Belastning och tillbehör 

 VARNING 
Felaktig belastning eller bogsering kan öka risken för 
förlust av kontroll och leda till att ATVn välter eller annan 
olycka.  
För att minska olycksrisken: 
• Överskrid inte de maximala belastningsgränserna för 

fordonet (se "MAX BELASTNINGSGRÄNS" nedan eller 
skyltarna på fordonet). 

• Säkerställ att lasten inte hindrar dina kontroller eller 
din sikt. 

• Sänk hastigheten och kom ihåg att ett tungt lastat 
fordon behöver längre stoppsträcka. 

• Undvik sluttningar och svår terräng. Välj terrängen 
noga. Var ytterst försiktig vid bogsering och körning 
med last på sluttningar. 

• Sväng gradvis och kör sakta. 
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Denna ATV är i originalutförande inte konstruerad för transport 
av last eller bogsering av en släpvagn. Om du väljer att 
montera tillbehör för att transportera last måste du använda 
sunt förnuft och gott omdöme. 
Var extra försiktig vid körning med ATVn med ytterligare 
belastningar såsom tillbehör och last. ATVns hantering kan 
negativt påverkad. Sänk hastigheten när du kör med 
ytterligare belastningar. 
 
 
 

Under körning 
Ha alltid fötterna på fotbrädorna under körningen. De kan 
annars komma i kontakt med bakhjulen.  

 VARNING! Att lyfta endast en hand eller fot kan 
minska din förmåga att kontrollera ATVn eller kan leda till 
att du förlorar balansen och ramlar av ATVn. Om du lyfter 
en fot från en fotbräda kan foten eller benet komma i 
kontakt med bakhjulen vilken kan skada dig eller 
förorsaka en olycka. 
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Undvik stegringar och hopp.  VARNING! Att försöka 
stegra ATVn, hoppa och andra trick ökar risken för  
en olycka inklusive att välta. Försök aldrig utföra 
stegringar, hopp eller andra trick. Försök inte  
stoltsera. 
 

 
 
Modifieringar och tillbehör 
Modifiera aldrig en ATV genom olämplig montering  
eller användning av tillbehör eller andra modifieringar. Alla 
delar och tillbehör som monteras på denna ATV ska vara 
original eller ekvivalenta komponenter, konstruerade för 
användning på denna ATV och ska installeras och användas i 
enlighet med anvisningarna. Rådgör med en återförsäljare om 
du har några frågor. 

 VARNING! Att köra denna ATV med olämpliga 
modifieringar kan förorsaka ändringar i hanteringen vilket  
i vissa situationer kan leda till en olycka. 
Avgassystem 

 VARNING 
• Torrt gräs, torra kvistar eller annat brännbart material 

som ansamlats runt motorn kan fatta eld.  
Du ska inte köra, låta motorn arbeta på tomgång eller 
parkera ATVn i torrt gräs eller annan torr 
marktäckning. Håll motorn fri från torrt gräs, kvistar 
eller andra brännbara material. 

• Att vidröra avgassystemet under eller efter körning 
kan medföra brännskador. Vidrör inte det heta 
avgassystemet. Parkera inte ATV på en plats där andra 
personer kan komma att vidröra den. 

 
Ljuddämparen och andra motordelar blir mycket heta under 
körningen och förblir heta även när motorn stängts av. För att 
minska risken för brand under körning eller när du lämnat 
ATVn ska du inte låta kvistar, gräs eller andra material 
ansamlas under fordonet, nära ljuddämparen eller avgasröret 
eller nära andra heta delar. Kontrollera under fordonet efter 
körningen i områden där brännbara material kan ha 
ansamlats. Låt inte motorn arbeta på tomgång eller parkera 
ATVn i långt torr gräs eller annan torr marktäckning.  
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Undvik att vidröra avgassystemet för att undvika brännskador.  
Parkera ATVn på en plats där fotgängare eller barn  
sannolikt inte kommer att vidröra den. 
 

 
 
 

VAR FÖRSIKTIG NÄR DU KÖR 
Denna ATV är konstruerad för körning på endast belagda ytor.  

 VARNING! Belagda ytor kan allvarligt påverka 
hantering och kontroll av ATVn och kan förorsaka att  
du förlora kontrollen över fordonet. Undvik alltid att köra 
på asfalterade ytor inklusive trottoarer, garageinfarter, 
parkeringsplatser och gator. 
 

 
 
 
Även om körning på icke belagda allmänna gator eller vägar 
kan vara tillåten i ditt område kan sådan körning ökar risken 
för kollision med andra fordon. 
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Håll noggrann utkik efter andra fordon. Säkerställ att du är 
insatt i ditt lands lagar och bestämmelser innan du kör på  
obelagda allmänna gator eller vägar. Kör inte på belagda 
allmänna gator, vägar eller motorvägar. 

 VARNING! Kör aldrig denna ATV på asfalterade 
gator, vägar eller motorvägar. Du kan  
kollidera med andra fordon. 

 
 
Lär känna terrängen där du kör. Kör försiktigt i okända 
områden. Uppmärksamma hål, stenar eller rötter i terrängen 
och andra dolda faror som kan förorsaka att ATVn välter. 

 VARNING! Du kan förlora kontroll över ATV om du 
inte har tid nog att reagera på dolda stenar, gupp eller hål. 
Kör sakta och var extra försiktig vid körning i okänd 
terräng. Uppmärksamma ändringar i terrängförhållandena 
när du kör ATVn. 

 
 
 
Kör aldrig i mycket svår, hal eller lös terräng innan du lärt och 
praktiserat de erforderliga handgreppen för att kontrollera  
ATVn i sådan terräng. Var alltid extra försiktig i sådan terräng. 

   VARNING! Underlåtenhet att vara extra försiktig vid 
körning på mycket svår, hal eller lös terräng kan medföra 
att ATVn förlorar väggreppet eller du förlorar kontroll över 
ATVn vilket kan ledat till en olycka inklusive att ATVn 
välter. 
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Vid körning i områden där du kan vara svår att se såsom i 
ökenterräng bör du montera en varselflagga på ATVn. Använd 
INTE flaggstolpens fäste som draganordning.  

 VARNING! Du kan kollidera med andra fordon om du 
kör i områden där du kan vara svår att se. Montering av 
en varselflagga på ATV gör dig lättare att upptäcka. Håll 
noggrann utkik efter andra fordon. 
 
 
 
 

 
 
Kör inte i områden som är skyltade med "Obehöriga äga ej 
tillträde". 
Kör inte på privat område utan tillstånd. 
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Välj ett stort, plant och icke asfalterat område för att bekanta 
dig med din ATV. Säkerställ att detta område är fritt från hinder 
och andra åkare. Du bör öva att hantera gasreglaget, 
bromsarna, växling och svängteknik i detta område innan du 
tar dig an svårare terräng. 
Följ anvisningarna för start av motorn. När den varmkörts är 
du klar för körning med din ATV. Var noga med att inte 
oavsiktlig komma åt växelpedalen när du sätter dig på ATVn. 
När motorn arbetar på tomgång kan du dra i kopplingsspaken 
för att koppla ur och lägga i 1:a växeln och därefter frigöra 
parkeringsbromsen. Dra på gasen gradvis och släpp samtidigt 
kopplingsspaken sakta. När ATVn uppnått tillräcklig hastighet 
kan du släppa gasreglaget och samtidigt snabbt dra in 
kopplingsspaken och lägga i 2:a växeln. Dra på lite gas och 
släpp kopplingen gradvis.  

 VARNING! Om gasen dras på alltför snabbt eller om 
gasreglaget inte släpps under växling eller om 
växelpedalen inte släpps innan gaspådraget kan 
framhjulen lyftas från marken med förlust av styrning 
som följd.  ANMÄRKNING: Växla inte utan att släppa 
gasreglaget. Du kan skada motorn eller drivlinjen. Använd 
samma procedur när du lägger i de högre växlarna. Säkerställ 
att du samordnar gasreglagets och växelpedalens rörelser 
korrekt. 
Undvik högre hastigheter innan du är helt insatt i körningen 
med din ATV. För att minska farten eller stanna ska du släppa 
gasreglaget och anbringa bromsarna mjukt och jämnt. Växla 
ner till en lägre växel allteftersom farten minskar. Säkerställ att 
motorn har varvat ner tillräckligt innan du lägger i en lägre 
växel. Felaktig användning av bromsarna eller växellådan kan 
medföra att däcken förlorar väggrepp, äventyrar kontroll och 
ökar risken för en olycka. 
 
 

ATT SVÄNGA MED DIN ATV 
 

 VARNING 
Följ alltid i denna bruksanvisning beskrivna procedurer 
när du ska svänga. Öva att svänga med låga hastigheter 
innan du försöker svänga med högre hastigheter. Sväng 
inte med hastigheter som är för höga för din färdighet 
eller körförhållandena. Du kan förlora kontroll över ATVn 
eller förorsaka en kollision eller välta. 
 
För att erhålla maximalt väggrepp på obelagda ytor roterar de 
två bakhjulen med samma hastighet. Om hjulet på svängens 
insida inte tillåts slira eller förlora lite väggrepp kommer ATVn 
att vägra svänga. En speciell teknik måste användas för att 
tillåta ATVn att svänga snabbt och lätt. Det är nödvändigt att 
denna färdighet först övas med låg hastighet. 
När du närmar dig en kurva ska du sänka hastigheten och 
börja vrida styret i den önskade körriktningen. Överför 
samtidigt din kroppsvikt till den fotbräda som är i svängens 
utsida (motsatt din önskade körriktning) och luta överkroppen 
inåt svängen. Använd gasreglaget för att hålla jämnt hastighet 
genom svängen. Denna manöver låter hjulet på svängens 
insida att slira något och gör att ATV tar svängen korrekt. 
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1. Luta dig mot svängens insida 
2. Stöd din kroppsvikt på yttre fotbrädan. 
 
Denna procedur bör övas många gånger med låg hastighet i 
ett stort obelagt områden utan hinder. Om en felaktig teknik 
används kan din ATV fortsätta rakt fram. Om ATVn inte 
svänger ska du stanna och därefter öva proceduren igen. Om 
underlaget är halt eller löst kan det hjälpa att placera mer 
kroppsvikt över framhjulen genom att glida framåt på sätet. 
När du lärt dig denna teknik bör du kunna utföra den med 
högre hastigheter och tvärare svängar. 
Felaktiga körprocedurer såsom snabba varvtalsändringar, 
hård inbromsning, olämpliga kroppsrörelser eller för hög 
hastighet genom en kurva kan medföra att ATVn välter. Om 
ATV börja välta mot svängens utsida ska du luta dig mer inåt 
svängen. De kan även vara nödvändigt att gradvis minska 
gaspådraget och styra mot kurvans utsida för att undvika att 
välta. 
Kom ihåg: Undvik högre hastigheter innan du är helt insatt i 
körningen med din ATV. 
 
 

KÖRNING UPPFÖR 

 VARNING 
Olämplig körning uppför sluttningar kan leda till att ATVn 
välter eller du förlorar kontrollen.  Använd i denna 
bruksanvisning beskrivna lämpliga körtekniker. 
• Kör aldrig ATVn på sluttningar som är för branta för TV 

att klara eller som överstiger din förmåga. ATVn kan 
lättare välta på mycket branta sluttningar än på plana 
ytor och mindre lutning. 

• Kontrollera alltid terrängen noga innan du startar 
uppför en sluttning. Kör inte uppför sluttningar med 
mycket hala eller lösa ytor. 

• Flytta din vikt framåt. 
• Öppna aldrig gasen plötsligt eller byt växel snabbt. 

ATVn kan slå runt bakåt. 
• Kör aldrig över toppen på en kulle med hög hastighet.  

Ett hinder, en ravin eller ett annat fordon eller en 
person kan finnas på kullens andra sida. 

• Försök aldrig svänga ATVn runt på sluttningen innan 
du behärskar den i denna bruksanvisning beskrivna 
svängningstekniken på plan mark. Var mycket 
försiktig när du svänger på en kulle. 

• Undvik om möjligt att köra tvärs en brant sluttning. 
När du kör tvärs en sluttning ska du föra över 
kroppsvikten till den sida som vetter uppåt 
sluttningen.
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Försök inte köra uppför sluttningar innan du behärskar 
grundläggande manövrar på plan mark. Kontrollera alltid 
terrängen noga innan du startar uppför en sluttning. Du ska 
alltid undvika sluttningar med hala eller lösa ytor eller hinder 
som kan medföra att du förlora kontroll. 
 
 

Vid sluttningskörning är det viktigt att säkerställa att din vikt 
flyttas framåt på ATVn. Detta kan uppnås genom att du lutar 
dig framåt och, på brantare sluttningar, står på fotbrädorna 
och lutar dig framåt över styret. Kör om möjligt rakt uppför 
sluttningen. 
Sakta in när når sluttningens översta del om du inte kan klart 
se vad som finns på andra sidan. Där kan finnas en andra 
person, ett hinder eller ett tvärt stup. Använd sunt förnuft, och 
kom ihåg att vissa sluttningar är för branta att köra uppför eller 
nedför. 
Om du kör uppför en sluttning och upptäcker att du 
missbedömt din förmåga att nå toppen ska du svänga ATVn 
runt medan du fortfarande har fart framåt (förutsatt att du har 
utrymme att göra det) och köra nedför sluttningen. 
Om din ATV har stannat eller stoppat och du tror att du kan 
fortsätta uppför sluttningen ska du återstarta försiktigt för att 
säkerställa att du inte lyfter framhjulen vilket kan medföra att 
du förlora kontrollen. Om du inte kan fortsätta uppför sluttning 
ska du gå av ATVn på sluttnings uppsida. Vänd ATV manuellt 
och kör därefter nedför sluttningen. 
Om du börjar rulla bakåt ska du INTE anbringa bakbromsen 
men anbringa frambromsen gradvis. ATVn kan lätt slå runt 
bakåt. När ATVn står helt stilla kan du anbringa även 
bakbromsen. Stig av ATVn på sluttningens uppåtsida eller på 
ena sidan om fordonet pekar rakt uppför sluttningen. Vänd 
ATVn, sätt dig på den och följ den i denna bruksanvisning 
beskrivna proceduren.  
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 VARNING! Att stanna, rulla bakåt eller gå av ATVn 
felaktigt på en sluttning kan medföra att ATVn välter. Om 
du inte kan kontrollera ATVn ska du omedelbart gå av på 
sluttningens uppåtsida. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
KÖRNING NEDFÖR SLUTTNINGAR 
 

 VARNING 
Att köra på ett olämpligt sätt nedför en sluttning kan 
medföra att fordonet välter eller att du förlora kontrollen. 
Följ alltid i denna bruksanvisning beskrivna korrekta 
procedurer när du kör nedför en sluttning. 
• Kontrollera alltid terrängen noga innan du startar 

nedför en sluttning. 
• Kör aldrig ATVn på sluttningar som är för branta för TV 

att klara eller som överstiger din förmåga. ATVn kan 
lättare välta på mycket branta sluttningar än på plana 
ytor och mindre lutning. 

• Flytt din kroppsvikt bakåt och mot den sida som vetter 
uppåt sluttningen. 

• Kör aldrig nedför en sluttning med hög hastighet. 
• Undvik att köra nedför en sluttning i en vinkel som kan 

göra att ATVn lutar mycket åt ena sidan. Kör om 
möjligt rakt nedför sluttningen. 

• Felaktig bromsning kan göra att hjulen på sluttningens 
uppsida släpper marken eller förlorar väggreppet. 
Anbringa endast bakbromsen gradvis när du kör 
nedför sluttningar. 

 
När du kör din ATV nedför en sluttning ska du flytta din 
kroppsvikt så långt bakåt och mot sluttningens uppåtriktning 
som möjligt. Glid bakåt på sätet och sitt med raka armar. Välj 
en låg växel som låter motorbromsen utföra merparten av 
bromsningen. 
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Var försiktig vid körning nedför en sluttning med lösa eller hala 
ytor. Bromsförmåga och väggrepp kan påverkas negativt av 
dessa ytor. Felaktig bromsning kan även medföra förlorat 
väggrepp. Anbringa enbart bakbromsen gradvis. 
 
 
Kör om möjligt din ATV rakt nedför sluttningen. Undvik skarpa 
vinklar som kan medföra att ATV välter. Välj din väg noga och 
kör inte fortare än att du hinner reagera för hinder som kan 
dyka upp. 
 

 
 
 
 
 

ATT KÖRA TVÄRS EN SLUTTNING 
 

 VARNING 
Felaktig körning tvärs eller svängar på en sluttning kan 
medföra att du förlora kontroll över ATV och att den 
välter. Följ alltid i denna bruksanvisning beskrivna 
korrekta procedurer. 
• Undvik sluttningar med mycket hala eller lösa ytor. 
• Undvik att köra tvärs en brant sluttning. 
• Flytta din vikt på ATVn mot sluttningens uppåtriktning. 
• Försök aldrig svänga ATVn runt på sluttningen innan 

du behärskar den i denna bruksanvisning beskrivna 
svängningstekniken på plan mark. Var mycket 
försiktig när du svänger på en sluttning. 

 
Körning tvärs en sluttande yta med din ATV kräver att du 
placerar din kroppsvikt korrekt för att hålla balansen. 
Säkerställ att har lärt dig grundläggande körning på plan mark 
innan du försöker köra tvärs en sluttande yta. Undvik 
sluttningar med hal yta eller svår terräng som kan störa din 
balans. 
 
 
Luta kroppen uppåt sluttning när du kör tvärs den. Det kan 
vara nödvändigt att korrigera styrningen vid körning på lösa 
ytor genom att rikta framhjulen något uppför sluttningen. 
Säkerställ vid körning på sluttningar att du inte svänger snabbt 
vare sig uppåt eller nedåt lutningen. 
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Om din ATV börjar välta ska du gradvis styra nedåt 
sluttningen om inga hinder finns i vägen. När du återfår 
balansen kan du gradvis styra i den riktning du önskar köra. 
 

 
 
 

KÖRNING I GRUNT VATTEN 

 VARNING 
Körning med detta fordon i djupt eller snabbt 
strömmande vatten kan leda till förlorad kontroll eller att 
fordonet välter. För att minska drunkningsrisken eller 
andra skador ska du köra försiktigt genom vatten. Kör 
aldrig denna ATV i djupare vatten än det som specificeras 
i bruksanvisningen. Risken för att välta ökar eftersom 
däcken kan flyta. 
 
 
ATVn kan köras genom sakta strömmande, grunt vatten med 
ett djup upp till 35 cm (4 tum).  
Välj väg noga innan du kör ner i vattnet.  
Kör ner där höga kanter saknas, och undvik stenar eller andra 
hinder som kan vara hala eller störa ATVn. Kör sakta och 
försiktigt. 
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Prova bromsarna när du kommer upp ur vattnet. Anbringa 
dem om så erfordras flera gånger så att friktionen torkar 
bromsbeläggen. Fortsätt inte köra din ATV utan att verifiera att 

du återfått full bromsförmåga.  VARNING! Våta bromsar 
kan ha nedsatt bromskraft vilket kan förorsaka förlust av 
kontrollen. 
 
 
 

 
 
Tvätta ATVn med färskvatten om den körts i saltvatten eller 
leriga förhållanden. 
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KÖRNING ÖVER GROV TERRÄNG 
 

 VARNING 
Felaktig körning över hinder kan medföra förlust av 
kontroll eller en kollision. Kontrollera alltid ett nytt 
körområde med avseende för eventuella hinder. Försök 
aldrig köra över stora hinder såsom stora klippblock eller 
liggande trädstammar. Följ alltid i denna bruksanvisning 
beskrivna korrekta procedurer för körning över hinder. 
 
Körning över grov terräng ska ske med försiktighet. Håll utkik 
efter hinder som kan skada ATV eller medföra problem eller 
en olycka. Säkerställ att du hela tiden har fötterna stadigt på 
fotbrädorna. Undvik att hoppa med ATVn eftersom detta kan 
resultera i förlust av kontroll och skada ATVn. 
 
Glidning och sladdning 

 VARNING 
Glidning eller sladdning på felaktigt sätt kan medföra att 
du förlora kontroll över denna ATV. Du kan också oväntat 
återfå väggrepp vilken kan göra att ATVn välter. 
• Lär dig hur att kontrollera en sladd eller glidning 

genom att öva med låg hastighet och på plan, jämn 
terräng. 

• Kör sakta på mycket hala ytor såsom is, och var 
ytterst försiktig för att minska risken för att förlora 
kontrollen vid en sladd eller glidning. 

Var försiktig när du kör på lösa eller hala ytor eftersom ATVn 
kan sladda. En oväntad och icke korrigerad sladd kan leda till 
en olycka. 
För att minska tendens för framhjulen att sladda i lösa eller 
hala förhållanden kan det ibland hjälpa att placera 
kroppsvikten över framhjulen. 
 
 
 
 

 
 
Om bakhjulen på din ATV börja glida sidledes kan kontrollen 
vanligen återtas (om det finns utrymme att göra det) genom 
att styra i sladdens riktning. Vi avråder från att bromsa eller 
accelerera innan du har korrigerat sladden.
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Med övning kan förmågan att kontrollera en sladd utvecklas 
med tiden. Terrängen ska väljas noga innan sådana manövrar 
utförs eftersom både stabiliteten och kontrollen är nedsatta. 
Kom ihåg att sladdningsmanövrar alltid ska undvikas på 
extremt hala ytor såsom is eftersom kontrollen kan gå 
förlorad. 
 
VAD ATT GÖR OM... 
Detta avsnitt är endast avsett som vägledning.  
Säkerställ att du läser igenom varje avsnitt om körtekniker. 
 
VAD ATT GÖRA... 
• Om din ATV inte svänger när du vill: 

Stanna helt och öva svängningsmanövern igen. Säkerställ 
att du placerar din kroppsvikt på fotbrädan i svängens 
utsida. 
Placera din kroppsvikt över framhjulen för bättre kontroll.  

• Om din ATV börjar välta i svängen: 

Luta dig mer inåt för att återfå balansen. Minska 
gaspådraget gradvis eller styr utåt i svängen om så 
erfordras.  

• Om din ATV börja sladda sidledes: 
Styr i sladdens riktning om du har utrymme.  
Vi avråder från att bromsa eller accelerera innan du har 
korrigerat sladden. 

• Om din ATV inte orkar uppför den sluttning du försöker 
köra uppför: 
Sväng runt med din ATV om du fortfarande har fart framåt. 
Om inte ska du stanna, stiga av i uppåtriktningen och 
manuellt vända ATVn. Om ATVn börja glida bakåt,  
ANVÄND INTE BAKBROMSEN – ATVn kan slå runt bakåt 
över dig. Stig av ATVn på sluttningens uppåtsida. 

• Om du kör ATVn tvärs en sluttning: 
Säkerställ att du kör med kroppsvikten placerad mot 
sluttningens uppåtsida för att bibehålla balansen. Om 
ATVn börja välta ska du styra nedför sluttningen (om inga 
hinder finns i vägen) för att återfå balansen. Om du märker 
att ATVn kommer att slå runt ska du stiga av på 
sluttningens uppåtsida.  

• Om din ATV körs genom grunt vatten: 
Kör sakta och försiktigt genom sakta strömmande vatten, 
och se upp för hinder. Säkerställ att vattnet rinner av ATVn 
och KONTROLLERA BROMSARNAS FUNKTION när du 
kommer upp ur vattnet. Fortsätt inte köra din ATV innan du 
återfått tillräcklig bromsförmåga.  
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PERIODISKT UNDERHÅLL OCH JUSTERINGAR 
 
Periodisk inspektion, justering och smörjning kommer att 
hålla ditt fordon i säkraste och mest effektiva skick. 
Säkerhet är ett ansvar som åvilar fordonets ägare/förare. De 
viktigaste punkterna för inspektion, justering och smörjning 
på fordonet förklaras på följande sidor. 
 

 VARNING 
Underlåtenhet att korrekt underhålla fordonet eller 
utföra underhåll på ett felaktigt sätt kan öka risken för 
skada eller dödsfall under service eller användning av 
fordonet. Om du inte är insatt i service av fordon ska du 
låta en återförsäljare utföra servicen. 
 

 VARNING 
Stoppa motorn innan du påbörjar underhållsarbete om 
inte annat anges. 
 En arbetande motor innehåller rörliga delar som kan 

snärja kroppsdelar eller kläder och elektriska delar 
som kan förorsaka elchock eller brand. 

 Att köra motorn under servicearbeten kan leda till 
ögonskador, brännskador, brand eller 
kolmonoxidförgiftning – möjligen med dödlig 
utgång.  

 
 

 VARNING 
Skivbromsar, bromsok, trummor och bromsbelägg kan 
vara heta under användning. För att undvika brännskador 
ska du låta bromskomponenterna kallna innan du vidrör 
dem. 
 
De i schemana för periodiskt underhåll angivna intervallen ska 
anses som allmänna riktlinjer under normala 
användningsförhållanden. Dock kan, AVHÄNGIGT 
VÄDERLEKEN, TERRÄNGEN, GEOGRAFISKT LÄGE OCH 
INDIVIDUELL ANVÄNDNING, UNDERHÅLLSINTERVALLEN 
BEHÖVA AVKORTAS. 
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Bruksanvisning och verktygssats 
Säkerställ att lägga denna bruksanvisning 
bruksanvisningsfacket och ägarens verktygssats under 
sätet. 

 
1. Ägarens verktygssats 
2. Bruksanvisning 
 
Serviceanvisningarna i denna bruksanvisning och de i 
ägarens verktygssats tillhandahållna verktygen är avsedda 
som hjälp vid utförande av förebyggande underhåll och 
mindre reparationer. Dock kan ytterligare verktyg såsom en 
momentnyckel erfordras för att utföra visst underhållsarbete 
korrekt. 
 
 
 

TIPS 
Om du saknar de erforderliga verktygen och erfarenhet för  
ett speciellt arbete ska du låta en återförsäljare utföra det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1 2 
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Schema för periodiskt underhåll av avgasreningssystemet 
TIPS 
 För ATVer som inte är försedda med trippmätare eller timräknare ska de månatliga underhållsintervallen tillämpas. 
 För ATVer som är försedda med trippmätare eller timräknare ska underhållsintervallen för avverkade km (mi) eller drifttimmar 

tillämpas. Ha dock i åtanke att om ATVn inte används under en lägre tidsperiod ska de månatliga underhållsintervallen 
tillämpas. 

 Åtgärder markerade med en asterisk ska utföras av en återförsäljare eftersom de kräver specialverktyg, data och tekniska 
kunskaper. 

 
 
 

NR. ARTIKEL KONTROLL ELLER 
UNDERHÅLLSÅTGÄRD 

 
Beroende på 

vilket kommer 
först 

 FÖRSTA VARJE 
månad 1 3 6 6 12 

km 
(mi) 

320 
(200) 

1 300 
(800) 

2 500 
(1 600) 

2 500 
(1 600) 

5 000 
(3 200) 

timmar 20 80 160 160 320 
1 * Bränsleledning ● Kontrollera bränsleslangarna med avseende på sprickor eller 

annan skada och byt om så erfordras   √ √ √ 

2 * Tändstift ● Kontrollera skicket och rengör, justera gapet eller byt om så 
erfordras. √ √ √ √ √ 

3 * Ventiler ● Kontrollera ventilspelet och justera om så erfordras. 
√  √ √ √ 

4 * Förgasare ● Kontrollera chokens funktion och justera om så erfordras. 
● Kontrollera tomgångsvarvtalet och justera om så erfordras.  √ √ √ √ 

5 * Vevhusventilations- 
system 

● Kontrollera ventilationsslangen med avseende på sprickor eller 
annan skada och byt om så erfordras   √ √ √ 

6 * Avgassystem ● Kontrollera med avseende på läckage och byt packning(ar) om så 
erfordras. 

● Kontrollera med avseende på lösa delar och dra fast alla klämmor 
och skarvar om så erfordras. 

  √ √ √ 
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Allmänt underhålls- och smörjschema 
TIPS 
 För ATVer som inte är försedda med trippmätare eller timräknare ska de månatliga underhållsintervallen tillämpas. 
 För ATVer som är försedda med trippmätare eller timräknare ska underhållsintervallen för avverkade km (mi) eller drifttimmar 

tillämpas. 
Ha dock i åtanke att om ATVn inte används under en lägre tidsperiod ska de månatliga underhållsintervallen tillämpas. 

 Åtgärder markerade med en asterisk ska utföras av en återförsäljare eftersom de kräver specialverktyg, data och tekniska 
kunskaper. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NR. ARTIKEL KONTROLL ELLER 
UNDERHÅLLSÅTGÄRD 

Beroende 
på vilket 
kommer 

först 

 FÖRSTA VARJE 
månad 1 3 6 6 12 

km 
(mi) 

320 
(200) 

1 300 
(800) 

2 500 
(1 600) 

2 500 
(1 600) 

5 000 
(3 200) 

timmar 20 80 160 160 320 
1 * Luftfilterelement ● Rengör och byt om så erfordras 

Varje 20-40 timmar (oftare i våta och dammiga områden) 

2 * Frambroms 

● Kontrollera funktionen och åtgärda om så erfordras. 
● Kontrollera vätskenivån och ATVn med avseende på 

vätskeläckage och åtgärda om så erfordras. (Om 
frambromsen på din ATV är en skivbroms) √ √ √ √ √ 

● Byt bromsbelägg När de är nedslitna till gränsen 

3 * Bakbroms 

● Kontrollera funktionen och åtgärda om så erfordras. 
● Kontrollera vätskenivån och ATVn med avseende på 

vätskeläckage och åtgärda om så erfordras. √ √ √ √ √ 

● Byt bromsbelägg. När de är nedslitna till gränsen 
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NR. ARTIKEL KONTROLL ELLER 
UNDERHÅLLSÅTGÄRD 

Beroende på 
vilket kommer 

först 

 FÖRSTA VARJE 
månad 1 3 6 6 12 

km 
(mi) 

320 
(200) 

1 300 
(800) 

2 500 
(1 600) 

2 500 
(1 600) 

5 000 
(3 200) 

timmar 20 80 160 160 320 

4 * Bromsslangar 
● Kontrollera med avseende på sprickor eller annan 

skada och byt om så erfordras  √ √ √ √ 

● Byt Vart fjärde år 

5 * Hjul ● Kontrollera med avseende på slitage och skada och byt 
om så erfordras √  √ √ √ 

6 * Däck 

● Kontrollera mönsterdjupet och med avseende på skada 
och byt om så erfordras 

● Kontrollera lufttryck och balansering och åtgärda om så 
erfordras. √  √ √ √ 

7 * Hjullager ● Kontrollera med avseende på glapp eller skada och byt 
om så erfordras   √  √ √ √ 

8 * Svängarmens 
ledpunkter 

● Kontrollera med avseende på funktion och för stort 
glapp och byt lager om så erfordras. 

● Smörj med ett smörjfett baserat på litiumsåpa.   √ √ √ 

9 * 
Övre och undre 
armarnas 
ledpunkter 

● Smörj med ett smörjfett baserat på litiumsåpa. 
  √ √ √ 

10 * Drivkedja 

● Kontrollera kedjans spänning och justera om så 
erfordras. 

● Kontrollera bakre kedjedrevets inriktning och korrigera 
om så erfordras. 

● Rengör och smörj. 
√ √ √ √ √ 

11 * Drivkedjans rulle ● Kontrollera med avseende på slitage och byt om så 
erfordras.   √ √ √ 
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NR. ARTIKEL 
KONTROLL 

ELLER 
UNDERHÅLLS-

ÅTGÄRD 

Beroende på 
vilket kommer 

först 

 FÖRSTA VARJE 
månad 1 3 6 6 12 

km 
(mi) 

320 
(200) 

1 300 
(800) 

2 500 
(1 600) 

2 500 
(1 600) 

5 000 
(3 200) 

timmar 20 80 160 160 320 

12 * Chassits 
fästelement 

● Säkerställ att samtliga muttrar och skruvar är ordentlig 
fastdragna. √ √ √ √ √ 

13 * Stötdämparenhete
r 

● Kontrollera funktionen och åtgärda om så erfordras. 
● Kontrollera med avseende på oljeläckage och byt om så 

erfordras.   √ √ √ 

14 * Styraxel 
● Smörj med ett smörjfett baserat på litiumsåpa. 

  √ √ √ 

15 * Styrsystem 
● Kontrollera funktionen och reparera eller byt om skadat. 
● Kontrollera toe-in och justera om så erfordras. √ √ √ √ √ 

16 * Motorolja 
● Byt 
● Kontrollera ATVn med avseende på oljeläckage och 

åtgärda om så erfordras. √  √ √ √ 

17 * Motoroljans 
filterelement 

● Rengör och byt om så erfordras 
● Byt. √  √  √ 

18 * Rörliga delar och 
kablar 

● Smörj.  √ √ √ √ 

19 * Gasreglage 

● Kontrollera funktionen. 
● Kontrollera spelet i gasreglaget och justera om så 

erfordras. 
● Smörj kabeln och spakfästet. 

√ √ √ √ √ 

20 * 

Fram och 
bakbromsarnas 
bromsljuskontakt
er 

● Kontrollera funktionen och åtgärda om så erfordras. 

√ √ √ √ √ 

21 * Belysning och 
omkopplare 

● Kontrollera funktionen och åtgärda om så erfordras. 
● Justera helljusbilden √ √ √ √ √ 
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TIPS 
 Vissa underhållspunkter kräver oftare återkommande 

service om du använder ATVn i ovanligt våta, dammiga, 
sandiga eller leriga områden eller med fullt gaspådrag. 

 Service på hydraulisk broms. Kontrollera bromsvätskan 
regelbundet och korrigera nivån om så erfordras.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Att kontrollera tändstiftet   
Tändstiftet är en viktig komponent på motorn som är enkel att 
kontrollera. Eftersom hetta och avlagringar kan göra att 
tändstiftet sakta eroderar ska tändstiftet avlägsnas och 
kontrolleras i enlighet med schemat för periodiskt underhåll och 
smörjning. 
 

Dessutom kan tändstiftets kondition avslöja motorns kondition. 
 
Att avlägsna tändstiftet 
1. Ta av tändstiftskontakten. 

 
1. Tändstiftskontakt 
 
 
 
2. Avlägsna tändstiftet som visas med den i ägarens 

verktygssats ingående tändstiftsnyckeln.

1 



 

8-8 

 
1. Tändstiftsnyckel 
 
Att kontrollera tändstiftet 
1. Kontrollera att porslinsisolatorn runt tändstiftets 

centerelektrod har en mellan- till ljust gulbrun färg  
(den idealiska färgen när ATVn körs normalt). 

 
TIPS 
Om tändstiftet har en distinkt avvikande färg kanske motorn 
arbetar oriktigt. Försök inte diagnostisera problem på egen 
hand. Låt i stället en återförsäljare kontrollera ATVn. 
 
 
 
 
 
2. Kontrollera tändstiftgapet med avseende på erosion och 

stora kol- eller andra avlagringar och byt om så erfordras. 

3. Mät tändstiftgapet med ett bladmått och justera om så 
erfordras gapet till specificerat mått. 

 
 
1. Tändstiftsgap 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Att installera tändstiftet 
1. Rengör ytan på tändstiftets tätning och dess anliggningsyta, 

och torka bort eventuell smuts från tändstiftets gängor.

Tändstiftsgap: 
0,6-0,7 mm (0,024-0,028 tum) 

1 
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2. Montera tändstiftet med tändstifthylsan och dra fast till 
angivet moment. 

 
 
TIPS 
Om en momentnyckel inte är tillgänglig när du monterar 
tändstiftet kan du i stället gänga in tändstiftet fingerhårt och 
efterdra ytterligare 1/4 eller 1/2 varv med hylsnyckeln. 
Tändstiftet ska emellertid dras till angivet moment snarast 
möjligt. 
 
3. Anslut tändstiftskontakten. 
 
Motorolja  
Motoroljans nivå ska kontrollera för varje åktur. Dessutom 
måste oljan och oljefilterelementet bytas vid de i schemat för 
periodiskt underhåll och smörjning angivna intervallen. 
 
Att kontrollera oljenivån i motorn 
1. Placera ATVn på horisontalt underlag. 
2. Kontrollera oljenivån i motorn med kall motor. 
 
TIPS 
Om motorn startades före kontroll av oljenivån ska du 
säkerställa att varmköra motorn ordentligt och därefter vänta 
minst tio minuter tills oljan runnit ner i sumpen för att erhålla en 
noggrann avläsning. 

3. Avlägsna oljepåfyllningslocket och torka därefter av 
oljemätstickan med en ren trasa. 

4. Sätt tillbaka mätstickan i påfyllningshålet (men skruva inte 
fast den) och dra ut den igen för att kontrollera oljenivån. 

 
TIPS 
Oljenivån i motorn måste vara mellan MIN- och MAX-
markeringarna. 

 
1. Motorns oljepåfyllningslock 
2. Motorns oljemätsticka  
3. Maxnivåmarkering 
4. Minnivåmarkering 
 
 
5. Om oljenivån i motorn är på eller under minnivåmarkeringen 

ska olja av den rekommenderade typen fyllas på för att höja 
den till rätt nivå.

Åtdragningsmoment: 
Tändstift: 

18 Nm (1,8 m·kgf, 13 ft·lbf) 

4 

2 

 1 

3 
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OBSERVERA: Säkerställ att oljenivån är på rätt nivå då 
annars motorn kan skadas. 
6. Sätt tillbaka mätstickan i oljepåfyllningshålet och dra fast 

påfyllningslocket. 
 
Att byta motoroljan (med eller utan byte av 
oljefilterelement) 
1. Placera ATVn på horisontalt underlag. 
2. Starta motorn, varmkör den i flera minuter och stäng sedan 

av den. 
3. Placera ett oljeuppsamlingskärl under motorn för att 
uppsamla den använda oljan. 
4. Avlägsna oljepåfyllningslocket och avlägsna därefter 

avtappningspluggen och dess packning för att dränera ut 
oljan ur vevhuset. 

 
1. Motoroljans oljedräneringsplugg 
2. Packning  
5. Återmontera avtappningspluggen och dess nya packning 

och dra fast skruven till angivet moment. 

 
6. Fyll på specificerad mäng av den rekommendera oljetypen 
 
TIPS 
Var noga med att torka bort spilld olja när motorn och 
avgassystemet har kallnat. 
 
ANMÄRKNING 
 För att förhindra att kopplingen slirar (motorolja 
smörjer även kopplingen) får inga kemiska tillsatser 
blandas med oljan. Använd inte oljor med 
dieselspecifikationen "CD" eller oljor med högre kvalitet än 
den specificerade. Vidare får olja med 
märkningen ”ENERGY CONSERVING II" eller högre inte 
användas. 
 Säkerställ att främmande material inte tränger in i 
vevhuset. 
 
7. Starta motorn och låt den arbeta på tomgång i flera minuter 

medan du kontrollerar motorn med avseende på 
oljeläckage. Om olja läcker ska du omedelbart stoppa 
motorn och utreda orsaken. 

8. Stäng av motorn, vänta minst tio minuter och kontrollera 
därefter oljenivån och korrigera om så erfordras. 

 

Åtdragningsmoment: 
  Motoroljans oljedräneringsplugg: 
     20 Nm (2,0 m·kgf, 14 ft·lbf) 
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Rengöring av luftfilterelementet 
Luftfilterelementet ska rengöras vid de i schemat för periodiskt 
underhåll och smörjning angivna intervallen. Rengör eller, om 
så erfordras, byt luftfilterelementet oftare om du kör i ovanligt 
våta eller dammiga områden. 
                                                                           

 
1. Skruv 
 
1. Lossa skruven och avlägsna svampen från luftfiltret. 
2. Tvätta svampmaterialet varsamt men noga i lösningsmedel. 

VARNING! Använd alltid lösningsmedel för rengöring 
av delar för att göra rent svampmaterialet. Använd aldrig 
lösningsmedel med låg flampunkt eller motorbensin vid 
rengöring av svampmaterialet eftersom motorn kan fatta 
eld eller explodera. 
3. Krama ut överflödigt lösningsmedel ur svampmaterialet och 

låt de torka.  
OBSERVERA: Vrid inte svampmaterialet. 
 
4. Kontrollera svampmaterialet och byt om så erfordras. 
5. Anbringa luftfilterolja i skumform eller annan luftfilterolja i 

skumformat av hög kvalitet på skummaterialet. 
 
TIPS 
Skummaterialet ska vara vått med inte droppa. 
 
6. För in luftfilterelementet i luftfilterhuset och dra fast skruven.  
OBSERVERA: Säkerställ att luftfilterelementet är korrekt 
placerat i luftfilterhuset. Kör aldrig motorn med 
luftfilterelementet avlägsnat. Ofiltrerad luft sugs då in i 
motorn och förorsakar snabb förslitning och möjlig 
motorskada. Dessutom kommer körning utan 
luftfilterelement att påverka bränsle-luftblandningen i 
förgasaren med drav följande sänkta prestanda och möjlig 
överhettning av motorn. 
 
TIPS 
Luftfilterelementet ska rengöras varje 20-40 timmar. Det ska 
rengöras och smörjas oftare om ATV används i extremt 
dammiga områden. Kontrollera luftinloppet på luftfilterhuset 
med avseende på hinder varje gång underhåll utförs på 
luftfilterelementet. Kontrollera att filterhusets gummiskarv tätar 
mot förgasarens armaturer och att grenrörets gummitätningar 
är lufttäta. Dra fast alla armaturer ordentligt för att undvika att 
icke filtrerad luft sugs in i motorn. 

1 

2 

1 
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Att justera förgasaren 
Förgasaren ska kontroller och om så erfordras justeras vid de i 
schemat för periodiskt underhåll och smörjning angivna 
intervallen. Förgasaren är en viktig del av motorn och kräver 
mycket noggrann justering. De flesta justeringar på förgasaren 
bör därför utföras av en återförsäljare som besitter den 
erforderliga professionella kunskapen och erfarenheten. Den i 
följande avsnitt beskrivna justeringen kan emellertid utföras av 
ägaren som en del av rutinunderhållet. 
 
 
 
ANMÄRKNING 
Förgasaren har ställts in och noga provats på fabriken. Att 
ändra dessa inställningar utan tillräcklig teknisk kunskap 
kan leda till att motorn lämnar dåliga prestanda eller 
skadas. 
 
 
Justering av tomgångsvarvtalet 
Motorns tomgångsvarvtal måste kontrolleras och om så 
erfordras justeras vid de i schemat för periodiskt underhåll och 
smörjning angivna intervallen. 
 
TIPS 
En diagnostisk varvräknare krävs för denna justering. 
 
1. Starta motorn och varmkör den. 
 

TIPS 
Motorn är varm när den reagerar snabbt på gasreglagets 
rörelser. 
 
2. Anslut varvräknaren på tändstiftskabeln. 
3. Kontrollera motorns tomgångsvarvtal och justera om så 

erfordras enligt specifikationen genom att vrida gasreglagets 
stoppskruv på förgasaren. Vrid gasreglagets stoppskruv 
medurs för att höja tomgångsvarvtalet och moturs för att 
sänka tomgångsvarvtalet. 

 

 
1. Gasreglagets stoppskruv 
 

 

TIPS 
Om specificerat tomgångsvarvtal inte kan erhållas enligt 
ovanstående beskrivning bör du låta en återförsäljare utföra 
justeringen. 

1 
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Att justera spelet i gasreglaget 
Spelet i gasreglaget ska kontrolleras och om så erfordras 
justeras vid de i schemat för periodiskt underhåll och smörjning 
angivna intervallen. 
 
Spelet i gasreglaget ska som visas vara 2,0 - 4,0 mm (0,08-
0,16 tum). Kontrollera spelet i gasreglaget regelbundet.   

 
1. Spelet i gasreglaget 
 

Ventilspel 
Ventilspelet ändras vid användningen vilket resulterar i fel 
bränsle-luftblandning och/eller onormalt motorljud. För att 
förhindra detta måste ventilspelet justeras av en återförsäljare 
vid de i schemat för periodiskt underhåll och smörjning angivna 
intervallen. 
 

Bromsar 
Byte av bromsarnas komponenter kräver professionell 
kunskap. Service på bromsarna ska utföras av en 
återförsäljare. 
 

 VARNING 
Körning med felaktigt servade eller justerade bromsar kan 
leda till förlust av bromsförmågan och en olycka. 
 
Att kontrollera fram-/bakbromsarnas bromsbelägg 
Fram- och bakbromsarnas bromsbelägg måste kontrolleras 
med avseende på slitage vid de i schemat för periodiskt 
underhåll och smörjning angivna intervallen. 
 
 
 

 

 

Att kontrollera bromsvätskenivån 
Kontrollera före körning att bromsvätskenivån är över 
minmarkeringen. Kontrollera bromsvätskenivån med 
behållarens lock avtaget. Fyll på bromsvätska om så erfordras. 

1 
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Bakbroms 

 
1. Minnivåmarkering 

 VARNING 
Felaktigt underhåll kan leda till förlust av bromsförmågan. 
Observera dessa varningar: 
Otillräcklig mängd bromsvätska kan medföra att luft 
tränger in i systemet med minskad bromsverkan som följd. 
 Rengör påfyllningslocket innan det avlägsnas. Använd 
bromsvätska från en sluten behållare. 
 Använd endast den specificerade bromsvätskan då 
annars gummitätningarna kan skadas med läckage som 
följd. 
 Fyll på bromsvätska av samma typ. Att fylla på med 
annan bromsvätska kan leda till skadliga kemiska 
reaktioner. 
 Var noga med att vatten inte kommer in i 
bromsvätskebehållaren vid påfyllning. Vatten har avsevärt 
lägre kokpunkt än vätskan och kan förorsaka 

ångblockering. 
 
OBSERVERA 
Bromsvätska kan skada målade ytor och plastdelar. Torka 
alltid bort spilld vätska omedelbart. 
 
Allt eftersom bromsbeläggen slits ner sjunker 
bromsvätskenivån gradvis vilket är helt normalt. En låg 
bromsvätskenivå kan indikera slitna bromsbelägg och/eller 
läckage i bromssystemet. Säkerställ därför att kontrollera 
bromsbeläggen med avseende på slitage och bromssystemet 
med avseende på läckage. Om bromsvätskenivån plötsligt 
sjunker ska du låta en återförsäljare utreda orsaken innan du 
använder fordonet igen. 
 

Att byta bromsvätskan 
Låt en återförsäljare byta bromsvätskan vid de i TIPS efter 
schemat för periodiskt underhåll och smörjning angivna 
intervallen. Låt dessutom byta oljetätningarna på 
huvudcylindrarna och bromsoken såväl som bromsslangarna 
vid nedanstående intervall eller när de är skadade eller läcker. 
 

Att kontrollera spelet i bromshandtaget 
Spelet i bromshandtaget måste kontrolleras med avseende på 
slitage vid de i schemat för periodiskt underhåll och smörjning 
angivna intervallen. Bromshandtaget får som inte visas ha ett 
spel. Om ett spel finns ska du låta en återförsäljare kontrollera 
bromssystemet. 

1 
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1. Inget spel i bromshandtaget 

 

 
 

Drivkedjans spänning  
Drivkedjans spänning ska kontrolleras före varje åktur och 
justeras om så erfordras. 
Att kontrollera drivkedjans spänning  
1. Placera ATVn på horisontalt underlag. 
 
TIPS 
Vid kontroll och justering av drivkedjans spänning får ingen vikt 
finnas på ATVn och samtliga däck måste vidröra underlaget. 
 
 

2. För ATVn framåt och bakåt för att hitta drivkedjans mest 
spända del och mät kedjans nedhäng som visas. 

 

 
1. Drivkedjans nedhäng 

 

3. Om drivkedjans nedhäng är fel ska det justeras som följer: 
Att justera drivkedjans spänning 

1. Placera ATVn på horisontalt underlag. 
2. Lossa bakaxelns klämskruvar. 
3. Flytta anslutningens hållare för bakaxeln medurs. 

Drivkedjans nedhäng: 
45,0-55,0 mm (1,77-2,17 tum) 

1 

1 
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1. Bakaxelns klämskruv 
 
4. Lägg i frilägesväxeln. 
5. Skjut ATVn bakåt för att spänna drivkedjan. Skjut ATVn 

framåt för att slacka drivkedjan.  

OBSERVERA: Felaktig spänning av drivkedjan kommer att 
överbelasta motorn såväl som andra viktiga delar på ATVn 
och kan leda till att kedjan hoppar över kuggar eller brister. 
Håll drivkedjan inom de specificerade gränserna för att 
förhindra att detta inträffar. 
 
 Dra därefter fast bakaxelns klämskruvar till det angivna 
momentet. 
 
 
 
 

 
 

Att smörja drivkedjan 
Drivkedjan måste rengöras och smörjas vid de i schemat för 
periodiskt underhåll och smörjning angivna intervallen då 
annars den snabbt kommer att slitas ut, speciellt vid körning i 
dammiga eller våta områden. 
Serva drivkedjan som följer. 
 
 
ANMÄRKNING 
Drivkedjan måste smörjas när ATVn har tvättats eller efter 
körning i regn eller våta områden. 
 
1. Rengör drivkedjan med fotogen och en liten mjuk borste. 
2. Torka drivkedjan torr. 
 
 

Att kontrollera och smörja kablarna 

Samtliga kontrollkablars funktion och skick ska kontrolleras före 
varje åktur, och kablarna och kabeländarna ska smörjas om så 
erfordras. 
Om en kabel är skadad eller inte kan röras mjukt ska du låta en 
återförsäljare kontrollera eller byta den. 

 Åtdragningsmoment: 
   Bakaxelns klämskruv: 
     21 Nm (2,1 m·kgf, 15 ft ·lbf) 

1 
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 VARNING 
 Inspektera kablarna ofta och byt om de är skadade. 
Korrosion kan bli följden när kabelhylsorna skadas och 
kablarna kan även fransas upp eller vikas vilket kan 
begränsas kontrollernas rörelser och leda till en olycka 
eller personskada. 
 Säkerställ alltid att samtliga kontrollkablar arbetar mjukt 
innan du påbörjar körning i kallt väder. Om 
kontrollkablarna har frusit eller inte fungerar mjukt kan du 
bli oförmögen att kontrollera ATVn vilket kan leda till en 
olycka eller kollision. 
 
 
 
 
 
 

Att kontrollera och smörja bromshandtaget 
Bromshandtagens och kopplingsspakens funktioner ska alltid 
provas före varje åktur och handtagens ledpunkter smörjas om 
så erfordras. 
 
 

Frambromshandtag 

 
 
 
Bakbromshandtag 
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Att kontrollera växelpedalen 
Växelpedalens funktion ska kontrolleras för varje körning. Om 
rörelsen inte sker mjukt ska du låta en återförsäljare kontroller 
fordonet. 
 
 

Att kontrollera hjullagren 
Fram- och bakhjulslagren måste kontrolleras vid i schemat för 
periodiskt underhåll och smörjning angivna intervallen. Om ett 
glapp finns i ett hjulnav eller om ett hjul inte roterar mjukt ska 
du låta en återförsäljare kontrollera hjullagren. 
 

 
 
 
 
 

 

Att smörja svängarmens ledpunkt 
Svängarmen måste smörjas av en återförsäljare vid de i 
schemat för periodiskt underhåll och smörjning angivna 
intervallen. 
 

 
 

Att smörja övre och undre armarnas ledpunkter 
Övre och under armens ledpunkter måste smörjas vid de i 
schemat för periodiskt underhåll och smörjning angivna 
intervallen. 
 
TIPS 
Använd en fettfettpistol för smörjning av delar som är försedda 
med smörjnippel. 
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Väntra sidan 

 
1. Övre smörjnippel 
2.  Undre smörjnippel 
Högre sidan 

 
1. Övre smörjnippel 
2. Undre smörjnippel 

Att smörja styraxeln 
Styraxeln måste smörjas av en återförsäljare vid de i schemat 
för periodiskt underhåll och smörjning angivna intervallen. 
TIPS 
Använd en fettfettpistol för smörjning av delar som är försedda 
med smörjnippel. 
 
Batteri 
Batteriet är placerat under sätet.  
Denna modell är försedd med ventilreglerat bly-syrabatteri. 
Elektrolyten behöver inte kontrolleras och destillerat vatten 
behöver inte fyllas på. Batterikablarnas anslutningar behöver 
dock kontrolleras och, om så erfordras, dras fast. 

 VARNING 
Batterielektrolyt är toxisk och farlig eftersom den innehåller 
svavelsyra som kan förorsaka svåra brännskador. Undvik 
kontakt med huden, ögonen eller kläder. Skydda alltid dina 
ögon vid arbeten nära batterier. 
Antidot: 
EXTERNT: Skölj rikligt med vatten. 
INTERNT: Drick stora mängder vatten eller mjölk. Drick 
därefter magnesiamjölk, slagna ägg eller vegetabilisk olja. 
Tillkalla omedelbart läkarhjälp. 
ÖGON: Skölj rikligt med vatten i 15 minuter och tillkalla 
läkare snarast. 
Batterier alstrar explosiva gaser. Håll gnistor, öppen låga, 
cigaretter och andra antändningskällor på avstånd. 
Säkerställ god ventilation när du laddar eller använder 
batterier i slutna utrymmen. 

1 

2 

1 

2 
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FÖRVARA BATTERIER UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN. 
ANMÄRKNING 
Försök aldrig avlägsna battericellernas tätningar eftersom 
detta kommer att permanent skada batteriet. 
 
Att avlägsna batteriet 
1. Avlägsna sätet.  
2. Haka loss remmen som håller användarens verktygssats 

och avlägsna därefter batteriets fästplatta genom att 
avlägsna skruvarna. 

 
1. Batteriets fästplatta 
2. Skruv 
 
3. Koplla först bort den negativa batterikabeln och därefter den 

positiva batterikabeln genom att avlägsna respektive 
skruvar.  

OBSERVERA: Huvudströmställaren måste stå i läge 
"FRÅN" när batteriet avlägsnas och den negativa 
batterikabeln måste kopplas bort före den positiva. 

 

1. Negativ batterikabel (svart) 
2. Positiv batterikabel (röd) 
 

4. Dra batteriet ur facket. 
 
 
 
Att ladda batteriet  
Låt en återförsäljare ladda batteriet snarast möjligt om det 
verkar urladdat. Ha i åtanke att batteriet tenderar att urladdas 
snabbare om ATVn är utrustad med elektriska tillbehör. 

OBSERVERA 
För att ladda ett batteri krävs en speciell batteriladdare 
(konstant spänning). Användning av en konventionell 
batteriladdare kommer att skada batteriet. 

1 

2 

1 

2 
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Att förvara batteriet 
 Om ATVn inte kommer att användas inom mer än en månad 

bör batteriet avlägsnas, fulladdas och därefter placeras på 
en sval och torr plats. 

 Om batteriet kommer att förvaras i mer än två månader bör 
du kontrollera det minst en gång varje månad och ladda det 
fullt om så erfordras. 

 
ANMÄRKNING 
Håll alltid batteriet laddat. Förvaring av ett oladdat batteri 
kan leda till permanent skada på batteriet. 
 
 
Att installera batteriet  
 
TIPS 
 
Säkerställ att batteriet är fulladdat. 
 
 
1. Placera batteriet i facket. 
2. Anslut först den positiva batterikabeln och därefter den 

negativa batterikabeln genom att montera respektive 
skruvar.  

 
OBSERVERA:  

Huvudströmställaren måste stå i läge "FRÅN" när 
batteriet installeras, och den positiva batterikabeln 
måste anslutas före den negativa kabeln. 

 
1. Negativ batterikabel (svart) 
2. Positiv batterikabel (röd) 
 
3. Installera batteriets fästplatta genom att montera skruvarna 

och haka därefter fast remmen som håller användarens 
verktygssats. 

4. Installera sätet. 
 
 
Att byta säkringen 
Säkringshållaren är placerad intill batteriet och blir åtkomlig 
som följer: 
1. Avlägsna sätet.  
2. Haka loss remmen som håller användarens verktygssats 

och avlägsna därefter batteriets fästplatta genom att 
avlägsna skruvarna. 

1 

2 
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1. Säkring 
2. Reservsäkring 
 
Om säkringen är avbränd ska den bytas som följer. 

1. Vrid nyckeln till läge "FRÅN" och stäng av alla elektriska 
kretsar. 

 
OBSERVERA 
För att förhindra kortslutning måste huvudströmställaren 
ställas i läge "FRÅN" vid kontroll eller byte av en säkring. 

2. Avlägsna den avbrända säkringen och montera därefter 
en ny säkring med angivet amperetal. 

 VARNING! Använd alltid en säkring med specificerade 
data och aldrig ett ersättningsföremål i stället för en riktig 
säkring. En säkring av fel typ eller ett ersättningsföremål 
kan förorsaka skada på elsystemet vilket kan leda till  
brand. 

 
 
 

 
3. Vrid nyckeln till läge "TILL" och slå på den elektriska 

kretsen för att kontrollera att enheterna fungerar. 
4. Om säkringen brinner av omedelbart ska du låta en 

återförsäljare kontrollera elsystemet. 
5. Installera batteriets fästplatta genom att montera 

skruvarna och haka därefter fast remmen som håller 
användarens verktygssats. 

6. Installera sätet. 

Att byta strålkastarlampa 
Om strålkastarlampan bränns ut ska den bytas som följer. 
1. Avlägsna strålkastarenheten genom att avlägsna skruven. 

 
1. Strålkastarenhet 
2. Skruv 

1 
2 

1 

2 

 Specificerad säkring: 
 

   Säkring:      10,0 A 
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2. Koppla bort strålkastarens kontaktdon. 
3. Avlägsna locket över strålkastarens lamphållare. 

 
1. Locket över strålkastarens lamphållare 
 

4. Avlägsna lamphållaren genom att trycka in den och vrida 
den moturs. Avlägsna därefter ut den utbrunna lampan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. Lamphållare 

 
5. Placera den nya lampan på plats. 

OBSERVERA: Vidrör inte glaset på den nya lampan för 
att hålla det fritt från olja då annars glasets 
genomskinlighet, lampans ljusstyrka och livslängd 
kommer att påverkas negativt. Avlägsna noga 
eventuella fingeravtryck och smuts från lampan med 
en med alkohol eller tinner fuktad trasa. 

 
 
 

 

1 
1 
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1. Vidrör inte glaset på lampan. 

 

6. Installera lamphållaren genom att trycka in och vrida  
den medurs. 

7. Montera locket över strålkastarens lamphållare. 
8.  Anslut strålkastarens kontaktdon. 
9.  Montera strålkastarenheten genom att installera skruven. 
10. Justera ljusbilden om så erfordras. 
 
 

Att justera ljusbilden  
 
ANMÄRKNING 
Vi rekommendera att låta en återförsäljare utföra denna 
justering. 
För att höja ljusbilden ska justerskruven vridas moturs. 
För att sänka ljusbilden ska justerskruven vridas medurs. 

 
1. Strålkastarens justerskruv 
 

 
 

Att byta baklyktans/bromsljusets lampa 
Om en lampa i baklyset/bromsljuset bränns ut ska du låta en 
återförsäljare byta den. 
 
 

Att demontera ett hjul 
1. Placera ATVn på horisontalt underlag. 
2. Lossa hjulmuttrarna. 
3. Höj upp ATVn och placera ett lämpligt stöd under ramen. 
4. Avlägsna muttrarna från hjulet. 
5. Avlägsna hjulet. 

1 

 

 

1 
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Fram 

 
1. Hjulmutter 
 
Bak  

 
1. Hjulmutter 
 

Att montera ett hjul  
1. Placera ATVn på horisontalt underlag. 
2. Montera hjulet och muttrarna. 
3. Sänk ATVn till underlaget. 
4. Dra fast hjulmuttrarna till angivet moment. 

 
Felsökning 
Även om ATVerna genomgår en noggrann inspektion före 
utskeppning från fabriken kan fel inträffa under användningen. 
Problem i till exempel bränsle-, kompressions- eller 
tändningssystemen kan medföra startsvårigheter och 
effektförlust. 
Följande felsökningsschema tillhandahåller en snabb och enkel 
procedur för att du själv ska kunna kontrollera dessa viktiga 
system. Om din ATV däremot kräver reparation ska du lämna in 
den till en återförsäljare vars utbildade tekniker har de 
erforderliga verktygen, erfarenheten och kunskapen för att 
serva ATVn korrekt. Använd endast utbytesdelar i original.  

 VARNING 
Rök inte när du kontrollera bränslesystemet. Bränslet  
kan antändas eller explodera med svåra personskador eller 
skada på egendom som följd. Säkerställ att ingen öppen 
låga eller gnista finns i området inklusive tändlågor i 
vattenvärmare eller pannor. 

Åtdragningsmoment: 
 Framhjulsmutter: 45 Nm (4,5 m·kgf, 33 ft·lbf) 
 Bakhjulsmutter: 45 Nm (4,5 m·kgf, 33 ft·lbf) 

1 

 

1 

1 

 

1 
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Felsökningsschema 
 

1. Bränsle 
 
 
 
 
 
2. Kompression 

 
 
 
 

3. Tändning 
 
 
 
 
 

4. Batteri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det finns tillräckligt 
med bränsle.  

Det finns inget 
bränsle. 

Kontrollera kompressionen. 

Fyll på 
bränsle. 

Motorn startar inte. 
Kontrollera kompressionen. 

Kontrollera bränslenivån i 
tanken. 

Kör startmotorn. 
Det finns kompression. 

Det finns ingen 
kompression. 

Kontrollera 
tändningen. 

Låt en återförsäljare 
kontrollera ATVn. 

Avlägsna tändstiftet och 
kontrollera elektroderna. 

Vått 

Torrt 

Torka av tändstiftet med en ren trasa och 
justera tändstiftsgapet eller byt tändstift. 

Låt en återförsäljare kontrollera ATVn. 

Öppna gasreglaget halvvägs och 
kör startmotorn. 

Motorn startar inte. 
Kontrollera batteriet. 

Kör startmotorn. 

Motorn dras runt snabbt. 

Motorn dras runt sakta. 

Batteriet är OK. 

Kontrollera batterikablarnas anslutningar 
och låt en återförsäljare ladda batteriet om 
så erfordras. 

Motorn startar inte. Låt en 
återförsäljare kontrollera 
ATVn. 
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RENGÖRING OCH FÖRVARING 
 
Rengöring 
Ofta upprepad, noggrann rengöring av din ATV kommer inte 
bara att framhäva dess utseende men kommer även att 
förbättra dess allmänna prestanda och förlänga många 
komponenters livslängd. 
1. För rengöring av ATVn: 

a. Täta avgasrörets utlopp för att förhindra att vatten 
tränger in. En plastpåse och en kraftig gummisnodd 
kan användas. 

b. Säkerställ att tändstiftet och alla påfyllningslock är 
korrekt monterade. 

2. Om motorkåpan är mycket smutsig kan du anbringa ett 
avfettningsmedel med en färgpensel. Anbringa inte 
avfettningsmedel på kedjan, kuggdreven eller hjulaxlarna. 

3. Spola av smutsen och avfettningsmedlet med en 
trädgårdsslang. Använd endast ett vattentryck som utför 
arbetet. 

    VARNING! Våta bromsar kan ha nedsatt 
stoppförmåga vilket ökar risken för en olycka. Prova 
bromsarna efter tvättning. Anbringa bromsarna 
upprepade gånger med låg hastighet så att 
friktionen torkar ut beläggen. 

OBSERVERA: Högt vattentryck kan förorsaka att 
vatten  

 
 

 
 
 

tränger in i och skadar hjullager, bromsar, 
transmissionens tätningar och elektriska enheter. 
Många dyra reparationer har utförts till följd av 
felaktig användning av högtryckstvättar såsom de i 
automatiska biltvättar. 

4. När merparten smuts har spolats bort kan ytorna tvättas 
med varmt vatten och ett milt rengöringsmedel En 
gammal tandborste eller flaskborste kommer väl till pass 
för svåråtkomliga ställen. 

5. Spola omedelbart av ATV med rent vatten och torka alla 
ytor med ett sämskskinn, en ren handduk eller mjuk, 
absorberande trasa. 

6. Torka kedjan och smörj den för att förhindra rostbildning. 
7. Rengör sätet med vinylrengöringsmedel för att bibehålla 

elasticiteten och lystern. 
 Ett bilvax kan anbringas på alla målade och förkromade 

ytor. Undvik rengörande vaxer. Många innehåller 
slipmedel som kan repa lacken eller skyddshinnan. 
Starta motorn efter rengöringen och låt den arbeta på 
tomgång några minuter. 
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Förvaring 
Korttids 
Förvara alltid din ATV svalt och torrt, och skydda den från 
damm med en porös täckning. ANMÄRKNING: Förvaring av 
ATVn i ett dåligt ventilera utrymme eller att täcka den med 
en presenning när den fortfarande är våt tillåter vatten 
och fukt att tränga in och förorsaka rostbildning. För att 
undvika rost ska du undvika fuktiga källare, stallar (till 
följd av närvaron av ammoniak) och områden där starka 
kemikalier förvaras. 
 
Långtids 
Innan förvaring av din ATV i flera månader: 
1. Följ anvisningarna i avsnittet "Rengöring" i detta kapitel. 
2. Vrid bränslekranen till läge "STÄNGD". 
3. Dränera flottörhuset i förgasaren genom att lossa 

dräneringsskruven. Detta kommer att förhindra ansamling 
av bränsleavlagringar. Häll det dränerade bränslet i 
bränsletanken. 

4. Fyll bränsletanken och tillsätt en bränslestabilisator (om 
tillgänglig) för att förhindra att bränslet försämras. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Utför följande steg för att skydda cylindern, kolvringarna, 

etc. från korrosion. 
a. Avlägsna tändstiftkontakten och tändstiftet. 
b. Häll en tesked motorolja genom tändstiftshålet.. 
c. Anslut tändstiftkontakten på tändstiftet och håll 

tändstiftet mot cylinderhuvudet så att elektroderna är 
jordade. (Detta begränsar gnistan i nästa steg.) 

d. Kör startmotorn några sekunder. (Oljan kommer då 
att spridas på cylinderväggen.) 

e. Koppla bort tändstiftkontakten från tändstiftet och 
installera sedan tändstiftet och tändstiftkontakten. 

6. Smörj samtliga kontrollkablar och ledpunkter på samtliga 
spakar och pedaler. 

7. Kontrollera och korrigera, om så erfordras, lufttrycket i 
däcken, och palla upp ATV så att hjulen lyfts från 
underlaget. Alternativt kan du vrida hjulet något varje 
månad för att förhindra att däcken försämras på en punkt. 

8. Täck avgasrörets utlopp med en plastpåse för att 
förhindra att fukt tränger in. 

9. Avlägsna batteriet och ladda det fullt. Förvara det svalt 
och torrt, och ladda det en gång varje månad. Förvara 
inte batteriet på en mycket kall eller varm plats [under 
0°C (30°F) eller över 30°C (90°F)].  

 
 
TIPS 
Utför erforderliga reparationer före förvaring av ATVn. 
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SPECIFIKATIONER 
DAR0954 

Coman 4-hjuling 125cc
 

L×B×H                    1 625×1 060×970 
Axelavstånd                       1 040 ±20 mm 
Främre hjulbas 840 mm 
Bakre hjulbas 790 mm 
Markfrigång                  110 ±15 mm 
Sätets höjd  730 ±15 mm 
Chassifrigång 225 mm 
Handtagens höjd 960 mm 
Fraktemballagets 
dimensioner: L×B×H 

1 455×875×665 mm 

Främre fjädringsväg 60 mm 
Bakre fjädringsväg 75 mm 
Minsta vändradie 5 000 ±500 mm 
Styrvinkel <45° 
Sidglidning <5 m/km 
Max last     70 kg  
Nettovikt 117 kg 
Bruttovikt  141 kg 

Bromsar/fram och bak     
Trum- eller hydraulisk broms och 

hydraulisk broms 
Bromstyp/fram och bak   Handbroms 
Hjul/fram och bak  8 tum 
Däck/fram och bak  19×7-8/18×9.5-8 
Lufttryck i däcken/fram och 
bak 

Fram 14 PSI och bak 7 PSI 

Drivlinje Kedja 

 
Motortyp LC152FMI 

Motor modell 
 en cylinder,      

4-takt, luftkyld 

Tillverkare LONCIN 
Cylinderdiameter och 
slaglängd 

52,4×55,5 mm 

Cylindervolym               120 cm² 

Kompressionsförhållande 9,5:1 

Märkeffekt   5,5 kW/7 500-8 000 rpm 

Max effekt     6,0 kW/7 500 rpm 

Max vridmoment    8,0 Nm/5 500-6 000 rpm 

Tomgångsvarvtal             1 500 ±150 rpm 

Bränsleförbrukning         ≤367 g/kWh 

Bränsletyp ≥RQ90 

Smörjning Tryck, stänk 

Smörjoljetyp SF15W/40 

Koppling typ Automatisk dubbel koppling 
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Start Elektrisk startmotor 
Tändning CDI 
Förgasare PZ22 
Tändstift A7RTC 
Batteri 12 V，7 Ah 
Glödlampa fram 12V 18-18 W 
Max hastighet 65 km/t 
Startförmåga 15 s  

Bromsförmåga 
Fram ≥60 % 
Bak ≥55 % 

Bromsbalans 
Fram ≤20 % 
Bak ≤24 % 

Backtagningsförmåga 21° 
Parkeringsförmåga ≥18° 

Avgaser 
CO (%) ≤3,8 

HC (PPm) ≤800 

Max buller  ≤82 dB(A) 
Accelerationsförmåga vid start ≤15 s 
Accelerationsförmåga vid 
omkörning 

≤10 s 

Bränsletankens kapacitet 9 l 
Fram- och bakfjädring  Oljedämpare 
Ljuddämparens modell Sammansatt motståndspatron 
Fram- och bakfjädringarnas 
längder 

L=330 mm/L=350 mm 
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GARANTIPERIOD 
Produkten har 3 månaders garanti, från inköpsdagen. 
Garantin gäller alla fabrikations- och materialfel. 
Importör ansvarar för korrigering av delar eller produkten om de konstateras 
vara felaktiga. 
Kassakvitto, leveranslista, köpfaktura eller garantibevis skall uppvisas vid 
garantianspråk. 
 
DENNA GARANTI TÄCKER INTE: 
A. Normalt slitage och nedbrytning. 
B. Normalt underhåll. 
C. Reparationer som förorsakats försummelse, felaktig användning, olyckor, 

olämpliga tillsatser, överbelastning eller ansträngning, vanskötsel, dåligt 
utfört underhåll eller reparation, onormal användning eller missbruk. 

D. Ett fordon som inte har framförts på ett skäligt och ansvarsfullt sätt. 
E. Vid köp av en ATV från en av tillverkare icke auktoriserad återförsäljare. 
 
DENNA GARANTI GÄLLER INTE OM: 
A. Fordonet har sålts, reparerats, servats, demonterats, justerats eller 

modifierats av annan person än en av importör auktoriserad återförsäljare. 
B. Fordonet inte framförs och underhålls enligt rekommendationerna i 

bruksanvisningen. 
C. Förarens vikt överstiger 80 kg (176 lb). 
D. Havererad växellåda till följd av felaktig växling. 
E. Ägaren underlåter att utföra sina skyldigheter. 
 
ÄGARENS SKYLDIGHETER: 
A. Inkörningsproceduren enligt beskrivning i denna bruksanvisning måste 

noga följas. 
B. Allt arbetet på fordonet ska utföras av en av importör auktoriserad 

återförsäljare. 
C. Ägaren ska frakta fordonet till en auktoriserad återförsäljare för periodiskt 

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

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

E. Meddela återförsäljaren när ett problem uppträder, och låt återförsäljaren 
inspektera fordonet inom tio dagar. 

F. Även eventuella andra anvisningar i bruksanvisningen ska efterlevas. 
 
 
 
Importör:    Pohjolan Sinivalko Oy  

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