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Előszó 

Köszönjük, hogy a KEEWAY termékét választotta. A motorozás 

egy nagyon izgalmas sport, de mielőtt útra kelne, kérjük 

tanulmányozza figyelmesen ezt az útmutatót. 

Ez az útmutató leírja a jármű helyes használatát, az 

üzemeltetését, szerviz ciklusokat, karbantartási eljárást, egyéb 

fontos tudnivalókat. Bármilyen kérdése van, kérje a műszaki 

osztályunk segítségét. Csapatunk küldetése a vásárló tökéletes 

kiszolgálása. Az Ön járműve apró részletekben eltérhet a 

leírásban szereplőtől, mert termékeinket folyamatosan 

fejlesztjük. Köszönjük megértését. 

Kérjük, figyelmesen olvassa el a kezelési leírást, és tartsa be 

az abban foglaltakat. A kezelési utasítást tartsa mindig a jármű 

mellett. Amennyiben eladja a járművet a Kezelési leírást is 

mellékelje. 

Az füzet áttanulmányozása során Különböző veszélyességi 

fokozatokkal fog találkozni, amelyeket az alábbi jelzéssel 

láttunk el:  

Megjegyzés /Figyelem /Vigyázat 

MEGJEGYZÉS = Fontos tájékoztató a kezeléssel 

kapcsolatban. 

FIGYELEM = Ezt a jelzést olyan helyeken találja, 

ahol fokozottan kell ügyelni a balesetveszélyre. 

VIGYÁZAT = Ez a figyelmeztetés ott található, ahol 

különösen fontos betartani a biztonsági szabályokat a baleset, 

vagy sérülés elkerülése érdekében. 

 

Keeway Motor Europe 

Elérhetőségeink: 

2000 Szentendre, Kőzúzó u. 8. 

Tel: +36 26 500 005 

Fax: +36 26 312 034 

Email: info@keewaymotor.com 

További információkért kérjük, látogassa meg honlapunkat: 

http://www.keewaymotor.com 

http://www.keeway.hu 

mailto:info@keewaymotor.com�
http://www.keewaymotor.com/�
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Figyelmeztető jelzések 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérjük, olvassa el az összes figyelmeztető jelzést, amely a 

jármű előbbi ábrán jelölt területein található. A figyelmeztetések 

fontos információkat tartalmaznak az Ön és környezete 

biztonsága érdekében. Soha ne távolítsa el a 

figyelmeztetéseket. Amennyiben a figyelmeztető jelzések 

megsérülnének, úgy haladéktalanul cserélje őket. 

 

 

 

 

 

 

Az ATV túlterhelése megváltoztathatja az üzemi 

körülményeket, a jármű stabilitását, fékhatását, ami balesethez 

vezethet. Az első csomagtartó terhelhetősége max. 30 kg. 

Csomagjainak összsúlya soha ne haladja meg ezt a mértéket. 
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A nem megfelelő abroncsnyomás vagy túlterhelés a jármű 

kontrollálhatatlanná válását eredményezheti. 

A megfelelő hideg abroncsnyomás: 

− Első kerekek esetében: 7±0,2 psi (47±1,5 kPa) 

− Hátsó kerekek esetében: 7±0,2 psi (47±1,5 kPa) 

Maximum terhelési kapacitás 220 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csökkentse a súlyos és halálos sérülések kockázatát! Soha 

ne szállítson egynél több utast, illetve soha ne üljön a járműre 

drog vagy alkohol befolyásoltság mellett. 

Soha ne szállítson olyan utast, aki túl alacsony és nem ér le a 

lábtartóra, hogy ott megfelelően megtámaszkodhasson. 

Az utasnak a következőket kell betartania: 

− Használjon a jóváhagyásoknak megfelelő sisakot és 

védőfelszerelést 

− Kapaszkodjon erősen, és álljon stabilan a lábtartón. 

− Amennyiben kényelmetlenül vagy nem biztonságosan 

helyezkedik el a járművön, úgy haladéktalanul 

állíttassa meg a járművet a sofőrrel. 
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Az ATV túlterhelése megváltoztathatja az üzemi 

körülményeket, a jármű stabilitását, fékhatását, ami balesethez 

vezethet. A hátsó csomagtartó terhelhetősége max. 40 kg. 

Csomagjainak összsúlya soha ne haladja meg ezt a mértéket. 

 

 

 

 

 

 

Soha ne vezesse a járművet 16 évnél fiatalabb személy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nem megfelelő használat súlyos vagy akár életveszélyes 

sérülést okozhat. 

− Mindig használjon megfelelő védőfelszerelést 

− Soha ne használja a járművet közúton 

− Soha ne szállítson egynél több utast 

− Soha ne üljön a járműre alkohol vagy drog 

befolyásoltsága alatt 

Ne használja a járművet: 

− Amennyiben előtte nem kapott megfelelő oktatást a 

járműre 

− Amennyiben túl gyors a sebesség az Ön gyakorlatához 

− Közúton, mert balesetveszélyes 

− Utassal, ha nincs utasülés, vagy az utas nem ül 

biztonságosan 

A sofőr mindig köteles: 

− Helyes pozícióban ülni, megfelelő techinával vezetni a 

járművet a felborulás elkerülése érdekében. 

− Kerülje a túlzott sebességet utassal, vagy amikor a 

körülmények megkívánják 
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− Mindig kerülje a jármű szilárd útburkolaton való 

használatát 

− Győződjön meg róla, hogy utasa tisztában van a 

biztonsági előírásokkal 

 

Biztonsági előírások 
 

a. Az ATV egy veszélyes jármű. Vezetése eltér mind a 

gépkocsi, mind a motorkerékpár vezetési szokásaitól. 

Könnyen felborulhat vele, még a rutin manőverek során is. 

Súlyos sérülést vagy akár halállal is járhat ha nem tartja 

be a megfelelő óvintézkedéseket, utasításokat. 

b. Soha ne használja az ATV-t ha nem vett részt előtte 

megfelelő képzésben, oktatásban. 

c. Soha ne használja 16 év alatti gyermek az ATV-t. Soha ne 

hagyja magára a gyermeket az ATV társaságában. 

d. Soha ne szállítson egynél több utast. 

e. Kerülje az ATV közúton és minden szilárd burkolatú úton 

való használatát. 

f. Mindig viseljen Ön és utasa az előírásoknak megfelelő 

bukósisakot. Viseljen védőszemüveget, kesztyűt, csizmát, 

hosszú ujjú inget vagy kabátot és hosszúnadrágot. 

g. Soha ne fogyasszon alkoholt, és ne legyen kábítószeres 

befolyásoltság alatt ATV vezetése előtt. 

h. Soha ne menjen gyorsabban, mint amennyire a 

képességei illetve az útviszonyok és a körülmények azt 

lehetővé teszik. 

i. Soha ne próbáljon a járművel ugratni. 

j. Minden használat előtt ellenőrizze körbe a járművet, hogy 

nincs-e rajta sérülés, és minden biztonsági előírásnak 

megfelel. Tartsa be a karbantartási útmutatóban 

találhatóakat. 

k. Mindig két kézzel fogja a kormányt és mindkét lába 

legyen a taposón. 

l. Ismeretlen terepen különösen lassan, óvatosan és 

figyelmesen közlekedjen. 

m. Soha ne használja túl durva, csúszós vagy laza talajon, 

amíg nem szerzett elegendő vezetési tapasztalatot az 
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ATV-vel. Lassú tempónál és könnyű terepen sajátítsa el a 

szükséges manőverezési gyakorlatokat, mielőtt 

nehezebb terepre és gyorsabb tempóra váltana. 

n. Ne használja az ATV-t túl meredek dombon, 

hegyoldalban, ha az meghaladja a jármű vagy az Ön 

technikai képességeit. Lejtő vagy emelkedő használata 

előtt mindig egy lankásabb terepen gyakorolja be a 

szükséges manőverezési technikákat. Ne használja 

ATV-jét nagy sebességgel lejtőn vagy emelkedőn. Kerülje 

az éles irányváltásokat, amitől a jármű domboldalon 

könnyen felborulhat. Közlekedjen egyenes vonalon, 

amennyire csak lehetséges. 

o. Minden esetben ismerkedjen meg a tereppel a vezetés 

megkezdése előtt. 

p. Soha ne változtasson a sebességen hirtelen. 

q. Ne menjen át dombtetőn nagy sebességgel. 

r. Kerülje a nagyobb akadálytárgyakat, nagyobb sziklákat, 

kidőlt fákat. 

s. Ne használja a járművet gyors folyású folyóban vagy a 

leírtaknál mélyebb vízben. Ne feledje, hogy vizes fékek 

esetén romlik a fékhatás. A víz elhagyását követően 

tesztelje a féket, és a szárítás érdekében fékezzen 

néhányat, hogy az visszanyerhesse az eredeti fékhatást. 

t. Hátra menetben különösen győződjön meg róla, hogy 

senki sem áll a jármű útjában. 

u. Ügyeljen a megfelelő abroncsnyomásra. 

v. Ne használjon a gyártó által kínált tartozékokon kívül 

egyéb kiegészítőket. 

w. Csak a megengedett mértékig terhelje a járművet. 

x. A csomagok mindig legyenek szétosztva és 

biztonságosan rögzítve a járművön. 

y. Rakomány szállítása és vontatás esetén csökkentse a 

sebességet, és vegye figyelembe, hogy megnő a féktáv. 
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AZ ATV részei 

 

1. Hűtőfolyadék tartály 

2. Váltókar 

3. Visszapillantó tükör 

4. Első tároló rekesz 

5. Meghajtó szíj hűtés levegő beömlő 

6. Meghajtó szíj hűtés levegő kiömlő 

7. Vákuum szivattyú 

8. Hővédő lemez 

9. Utas ülés 

10. Hátsó/fék lámpa 

11. Hűtősapka 

12. Kiegészítő szivargyújtó (12V 120W/10A) 

13. Főkapcsoló 

14. Első fékkar 

15. Gázkar 

16. Jobb kormánykapcsoló 

17. Kilométeróra 

18. Szivató 

19. Bal kormánykapcsoló 

20. Kézifék kar 

21. Hátsó lengéscsillapító (rugóelőfeszítés beállító gyűrű) 

22. Első lengéscsillapító (rugóelőfeszítés beállító gyűrű) 

23. Hátsó fékfolyadék tartály 

24. Fékpedál 

25. Gyújtógyertya 

26. Motorolaj nívópálca 
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27. Légszűrő ház 

28. Meghajtó szíj zárófedél 

29. Üzemanyag tanksapka 

30. Tároló rekesz és szerszámkészlet 

31. Olajszűrő 

 

Megjegyzés: A képen ábrázolt jármű részleteiben eltérhet az 

Ön által megvásárolt járműtől 

 

Alváz (VIN number) és motorszám (engine number) 

 

Kezelő egységek 

Gyújtáskapcsoló 

Minden elektromos áramkörök 

feszültség alatt, a fényszórók és hátsó 

lámpa felkapcsolhatók.  

Minden elektromos áramkör 

lekapcsolva, a kulcsot ki lehet venni. 

Helyezzük be a kulcsot a gyújtáskapcsolóba és fordítsuk el ON 

állásba. Tartsuk lenyomva a fékpedált és nyomjuk be a 

indítógombot mindaddig még a motor be indul. 

Műszerfal és kijelző egységek 
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1. Kilométer óra 

2. Irányjelző visszajelző balra ’ ’ 

3. Hűtővíz hőmérséklet figyelmeztető lámpa  

4. Lassú sebesség fokozat ’L’ 

5. Gyors sebesség fokozat ’H’ 

6. Üresjárat ’N’ 

7. Hátrameneti fokozat ’R’ 

8. 4 kerék differenciál zár bekapcsolását jelző 

lámpa ’DIFF.LOCK’ 

9. Fordulatszámmérő 

10. Irányjelző visszajelző jobbra 

11. Üzemanyag szintjelző 

12. 4 kerék hajtás visszajelző ’ ’ 

13. Helyzetjelző lámpa visszajelzője ’ ’ 

14. Óra 

15. Fényszóró visszajelző lámpa ’ ’ 

16. Össz. és napi kilométerszámláló 

Megjegyzés: Amennyiben az üzemanyag szintjelző eléri az 

utolsó egységet, úgy az azt jelenti, hogy az üzemanyagban már 

csak 4 liter üzemanyag maradt. Ez esetben haladéktalanul 

tankoljon! 

 

Hűtővíz hőmérséklet figyelmeztető lámpa  

Ha a hűtőfolyadék hőmérséklete elér egy meghatározott szintet, 

ez a fény kigyullad és figyelmeztet, hogy a hűtőfolyadék 

hőmérséklete túl meleg. Ha a lámpa kigyullad működés közben, 

állítsa le a motort, amint azt biztonságosan megteheti, és 

hagyja a motort lehűlni körülbelül 10 percig. A figyelmeztető 

lámpa elektronikus körét a következők szerint ellenőrizheti: 

1. Helyezze a motor leállító kapcsolót „ ” állásba és 

fordítsa az indító kulcsot ’ON’ állásba 

2. Tegye üres fokozatba a járművet a váltókar segítségével. 

3. Nyomja meg az önindító gombot. Amennyiben a 

figyelmeztető lámpa nem világít az indító gomb nyomva 

tartása alatt, úgy az áramkör ellenőrzése céljából 

forduljon a forgalmazó partnerünkhöz, akitől a motort 

vásárolta. 
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Figyelmeztetés: A motor túlmelegedhet, ha az ATV-jét 

túlterheli. Ha ez történne, csökkentse a jármű terhelését. 

Indítsa újra a járművet, miután megbizonyosodott róla, hogy a 

figyelmeztető lámpa kialudt. A figyelmeztető lámpa 

felgyulladása után károsodhat a motor, amennyiben tovább 

használja azt. 

 

Kormánykapcsoló 

 

1. Világítás kapcsoló ’ ●/ / ’ 
2. Elakadás jelző ’ ’ 

3. Tompított és távolsági fényszóró ’ / ’ 

4. Irányjelző ’ /●/ ’ 

5. Kürt „ ” 

6. Indító gomb ’ ’ 

7. Motor leállító kapcsoló ’ / ’ 
8. Szivató 

Figyelmeztetés: Ne használja a világítást a motor álló 

helyzetében 20 percnél tovább, mert az akkumulátor 

lemerülhet, illetve az indító motor nem fog megfelelően 

működni. Ha még is ez történt volan, úgy vegye ki az 

akkumulátort és töltse fel. 

 

Motor leállító kapcsoló ’ / ’ 
A motor beindítása előtt győződjön meg róla, hogy a motor 

leállító kapcsoló „ ” állásban van. A motor leállító kapcsoló 

vezérli a gyújtást, így segítségével bármikor megállíthatja a 

motort, különös tekintettel vészhelyzetben. A motor nem fog 

elindulni, illetve leáll a motor leállító kapcsoló „ ” állásában. 

Indító gomb ’ ’ 

Indítási szándék esetén, illetve a gomb megnyomása előtt 

bizonyosodjon meg arról, hogy az első fékkart behúzta és/vagy 

a fékpedált benyomta.
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2/4 kerék meghajtás, differenciálzár 

1. 4 kerék hajtás (4 WD)/ 4 

kerék hajtás differenciál 

zárral (4 WD-LOCK 

„DIFF-LOCK”) 

2. 4 kerék hajtás (4WD) / 2 

kerék hajtás (2WD) 

Figyelmeztetés: 2 kerék hajtás esetén a hajtás csak a hátsó 

kerekeken keresztül adódik át az útra, míg 4 kerék hajtás 

esetén a hajtás az első és a hátsó kerekeken együttesen 

adódik át. 4 kerék hajtás zárt differenciál művel opció esetén 

mind a négy kerék hajtva van, de ellentétben a 4 WD-vel a zárt 

differenciál művek esetén mind a négy kerék egyszerre forog, 

függetlenül az egyes kerekekre jutó tapadástól. Ehhez egy 

különleges kanyarodási technikát kell elsajátítani. Gyakorolja 

először lassú sebességnél a manővert.  

Amikor vált 2 kerék/ 4 kerék/ 4 kerék differenciálzárral 

hajtások között, úgy meg kell állnia az ATV-vel, és álló 

helyzetben kell a megfelelő pozícióba tenni a kapcsolót. 

Megjegyzés: Várjuk meg a 4 kerék hajtást jelző figyelmeztető 

lámpa felgyulladását a műszerfalon a tovább indulás előtt. Ez 

eltarthat néhány (5 vagy akár több) másodpercig is. Kérjük, 

ügyeljen rá, hogy ez alatt az idő alatt ne változtassa a kapcsoló 

állását. Ellenkező esetben bizonyos alkatrészek 

megsérülhetnek. 

 

Gázkar 

A gázkarral (1) 

szabályozzuk a jármű 

sebességét, amelynek 

előrenyomásával ill. 

visszaengedésével a motor 

ford. számát növeljük és 

csökkentjük. A motor csak bizonyos fordulatszám felett hajtja 

meg a kerekeket, ezen fordulat elérésekor az automata váltó 

kuplungja összekapcsolja a hajtást a motorral, és a jármű 

elindul. 
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Minden indulás előtti alkalommal, ellenőrizze a fojtószelep 

megfelelő működését úgy, hogy a kar akadálymentesen előre 

nyomható legyen majd elengedését követően visszatérjen 

alapállapotba. 

 

Sebesség határoló 

 

 

 

A sebesség határoló segítségével állíthatjuk be a fojtószelep 

maximális nyitási mértékét, azaz hogy a gázkar maximális 

előrenyomásához mekkora sebesség tartozzon. Az állítócsavar 

becsavarásával korlátozhatja a motorteljesítményt és 

csökkentheti a maximális sebességet. 

 

Figyelem: A sebesség határoló helytelen beállítása a 

gázbowden sérülését, a fojtószelep nem megfelelő működését 

eredményezheti, ami balesethez vezethet. Ennek elkerülése 

érdekében mindig ügyeljen rá, hogy az állító csavart ne 

csavarja ki 18 mm-nél hosszabbra, illetve a gázkar holtjátéka 

3-5 mm közé essen. 

 

Fékkar és fékpedál 

Az első kerekek fékezéséhez 

használja a jobb 

kormánykapcsolón található 

fékkart. 

 

 

A hátsó kardán fékezéséhez 

használja a fékpedált, amely 

az ATV jobb taposójánál 

található. 

 

1. Ellenanya 

2. Állítócsavar (max. 18 mm) 
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Rögzítő fék 

A rögzítő fék a bal 

kormánykapcsolón található. 

A jármű álló helyzetben való 

rögzítéshez húzza be a bal 

fékkart (1), majd a rögzítővel 

(2) fixálja a fékkart behúzott állapotban. 

 

Sebesség váltó 

1. Lassú fokozat ’L’ 

2. Gyors fokozat ’H’ 

3. Üresjárat ’N’ 

4. Hátramenet ’R’ 

 

 

 

Nyomja be a fékpedált álló helyzetben, hogy módosítani tudja a 

váltó beállításait. Ezt minden fokozat váltás alkalmával meg kell 

tenni. 

Üzemanyag tanksapka 

A tanksapka levételéhez helyezze 

be a kulcsot és nyissa ki a zárat. 

 

 

 

Szivató 

Hideg motor indításához 

szükséges a gazdagabb 

üzemanyag-levegő keverék. 

Egy külön indító kör tölti be ezt 

a szerepet, hogy biztosítsa a 

megfelelő összetételt. 

 

Megjegyzés: A következők szerint használja a szivatót: 

1. pozíció: Hideg motor indítása 5°C alatti külső hőmérséklet 

esetén 

2. pozíció: Hideg motor indítása 0°C és ~30°C közötti külső 

hőmérséklet esetén 
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3. pozíció: Hideg motor indítása 25°C feletti külső hőmérséklet 

esetén, illetve meleg motor indításakor 

 

a. Szívató 

1. Teljesen nyitva 

2. Félig nyitva 

3. Zárva 

 

 

 

 

Ülés 

Az utasülés 

eltávolításához 

csavarja ki a 

rögzítő csavarokat 

(1-es ábra „a”.). 

A vezetőülés eltávolításához húzza hátra és felfelé az ülést, 

hogy kibújtassa azt. 

1. vezető 

2. ülés tartó 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: Használat előtt ellenőrizze, hogy az ülés 

biztonságosan van rögzítve. 

 

Első és hátsó lengéscsillapító beállítása 

 

1. állító gyűrű 

2. Pozíció jelző 

 

 

A rugó előfeszítés változtatható a vezető súlyának és a 

vezetési körülményeknek megfelelően. A következők szerint 

állítsa be a kívánt előfeszítést: 
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A rugó előfeszítésének növelése érdekében fordítsa „a” irányba 

az állítógyűrűt. A rugó előfeszítésének csökkentése érdekében 

fordítsa „b” irányba az állítógyűrűt. 

1. speciális kulcs 

 

 

 

 

Megjegyzés: A speciális kulcsot nem tartalmazza a 

szerszámkészlet. 

Alaphelyzeti beállítás: 2 

Minimum (lágy)  1 

Maximum (kemény) 5 

Indulás előtti ellenőrzés 
 

a. Ellenőrizze az olajszintet, hogy a jelzett min és max szint 

között legyen. Ellenőrizze a szivárgást. Adjunk hozzá 

olajat, ha szükséges. 

b. Ellenőrizze az üzemanyag szintet. Töltse fel, ha 

szükséges, de kerülje a túltöltést. Ellenőrizze a szivárgást. 

Ellenőrizze, hogy a tanksapka megfelelően legyen 

visszahelyezve. 

c. Ellenőrizze a fékeket. Nyomja meg a jobb oldali fékpedált 

több alkalommal, és ellenőrizze, hogy megfelelő a 

fékpedál holtjáték. Győződjön meg arról, nincs 

fékfolyadék szivárgás. 

d. Ellenőrizze a gumiabroncsokat. Állapotának ellenőrzése 

az esteleges sérülésekre vagy túlzott kopásokra, valamint 

az azokban megfelelő nyomásra terjedjen ki. 

e. Ellenőrizze a gázbowdent. Ellenőrizze az akadálytalan 

működését. Ellenőrizze, hogy a fojtószelep könnyen 

visszatér-e a nyugalmi helyzetbe, és finoman, akadás 
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nélkül mozog-e. 

f. Ellenőrizze a motor leállítás gombot. Tartsa a motort 

leállító gombot 2 másodpercig benyomva. Győződjön 

meg róla, hogy a motor leállt. 

g. Ellenőrizze az anyákat, csapszegeket és kötőelemet. 

Ellenőrizze a kerékanyákat, hogy az összes anya 

megfelelően van-e rögzítve és szükség szerint húzza 

utána őket. 

h. Ellenőrizze a világítást. Ellenőrizze a fényszóró, féklámpa, 

indexek és a hátsó lámpa világítását. 

i. Ellenőrizze az irányíthatóságot. Ellenőrizze, hogy a 

kormányzott kerekek szabadon mozognak mindkét 

irányba anélkül, hogy bármilyen lazaság, lógás, lötyögés 

előfordulna. 

j. Ellenőrizze a vezetékeket. Ellenőrizze ezek esteleges 

kopásait, szakadásait és a felszerelésük lazaságát. 

k. Ellenőrizze a fenéklemezt és a kipufogórendszert. 

Távolítson el minden szennyeződést, növényzetet, és 

sárlerakódást, és ellenőrizze az esetleges károkat, 

amelyeket a durva terep vagy kőfelverődés okozhatott. 

l. Ellenőrizze a levegőszűrő házat. Ellenőrizze a légszűrő 

betét állapotát. 

m. Ellenőrizze a kéziféket. Győződjön meg róla, az ATV nem 

mozdul előre vagy hátra, amikor a parkoló féket 

működteti. 

n. Ellenőrizze a radiátort. Még a motor indítása előtt 

győződjön meg arról, hogy nem szivárog a radiátor vagy a 

tömlők. Ellenőrizze a rendszer töltöttségi állapotát és 

szükség szerint töltse fel. 
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ATV használata 
 

Szánjon elegendő időt, míg elsajátítja az alapvető technikákat 

mielőtt nehezebb terepre menne ATV-jével. 

Első használat előtt végezze el a szükséges oktatást egy 

minősített oktató által. 

Ne használja ki a járműve maximális teljesítményét, amíg nem 

ismerte meg ATV-jét. 

16 éven aluli gyermekek nem vezethetik a járművet. 

 

Utasok szállítása 

Ne szállítson 1-nél több utast! 

 

 

 

 

 

 

Vezetés közben 

Mindig tartsa a lábát a 

lábtartókon, ellenkező esetben 

lábát elkaphatja a hátsó kerék. 

Soha ne engedje el a kormányt 

menet közben, mert 

elveszítheti az egyensúlyát. 

 

Kerülje az ugratást és a 

kerekek levegőbe emelkedését, 

mert elveszítheti a vezetés 

feletti kontrollt, illetve a jármű 

felborulhat. 
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Ne változtassa meg az ATV eredeti tartozékait, ne tegyen rá 

nem gyári tartozékot, mert az megváltoztathatja a jármű 

irányíthatóságát, stabilitását. 

A jármű (off-road) terepre lett 

tervezve, ne használja közúton, 

mert ott megváltozik és ezáltal 

elveszítheti az irányíthatóságát. 

Ismerkedjen meg először a 

tereppel, ahol a járművet 

használni készül. Óvatosan 

közlekedjen ismeretlen 

területen. Vigyázzon a 

lyukakkal, sziklákkal, 

gyökerekkel és egyéb 

tereptárgyakkal, amely rejtett 

veszélyekkel járnak. 

Legyen nagyon körültekintő 

durva, csúszós vagy laza 

terepen. Ne menjen fel olyan emelkedőn, amely túlságosan 

csúszik, vagy amelyen túl laza a talaj. Emelkedőn és lejtőn 

soha ne változtassa hirtelen a sebességet. Ügyeljen a helyes 

gázadásra és elvételre. Dombtetőre felérve mindig vegye 

vissza a sebességet. Soha nem hajtson keresztül dombtetőn 

nagy sebességgel, mert nem tudhatja, hogy mi illetve ki van a 

túloldalon. 

Az ATV alkalmas sekély 

vízen való átkeléshez. 

Viszont átkelés előtt 

ellenőrizze, hogy a víz 

mélysége ne haladja meg a 

lábtartó alsó magasságát. Mindig lassú tempó mellett kelljen át. 

Kerülje a sziklákat és az egyéb akadályokat. 

Vigyázat: A víz elhagyását követően tesztelje párszor a féket, 

hogy a vizes fékrendszer visszanyerte-e az eredeti fékhatást. A 

vizes fékkel nagymértékben romlik a fékerő. 

Figyelem: Távolítsuk el mihamarabb az esetlegesen 

felfröcskölt és bennragadt vizet a levegő szűrőből, az ékszíj 

fedél alól és a tároló rekeszekből. 
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Kerülje a dombon, 

hegyoldalban vagy egyéb lejtős 

helyen való parkolást. Ha még 

is ott kényszerül leparkolni, 

akkor a járművet fordítsa 

keresztbe a hegyoldalhoz 

képest, használja a rögzítő féket és tegyen nagyobb köveket 

vagy egyéb tárgyat a kerekek mögé. 

 

Ápolás, kezelés, karbantartás 
 

Az időszakos ellenőrzések, utánállítások és kenések biztosítják 

a jármű megfelelő, hatékony és biztonságos működését. Az 

ellenőrzések betartása a tulajdonos feladata és felelőssége. Az 

ellenőrzés, kenés és utánállítás legfontosabb pontjait az alábbi 

oldalakon találja meg 

Javasoljuk, hogy jelen használati útmutatót mindig tartsa 

magánál, tegye egy légmentesen zárható zacskóba és 

helyezze az ülés alá. Javasoljuk, hogy tegyen be egy 

szerszámkészletet is és gumiabroncs nyomás mérőt is. 

 

 

Rendszeres karbantartás 

A táblázatban jelzett karbantartásokat a futott km-ek / üzemórák 

illetve az eltelt idő függvényében végezze attól függően, hogy 

melyik következik be hamarabb. Igaz ez arra az esetre is, ha az 

ATV-t nem használja. 
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EGYSÉG FELADAT 

   Kezdeti Azt követően minden 

Amelyik  

hamarabb 

bekövetkezik 

Hónap 1 3 6 6 12 

Km 250 500 1000 2000 3000 

Üzemóra 20 75 150 150 300 

Szelepek* 
• Ellenőrizze a szelephézagot. 

●  ● ● ● 
• Állítson utána amennyiben szükséges. 

Hűtőrendszer 

• Ellenőrizze a hűtőfolyadék szivárgást. 

● ● ● ● ● • Javítsa amennyiben szükséges. 

• Cserélje 24 havonta a hűtőfolyadékot. 

Gyújtógyertya 

• Ellenőrizze az állapotát. 

● ● ● ● ● • Ellenőrizze a hézagot és tisztítsa. 

• Cserélje amennyiben szükséges. 

Levegőszűrő 
• Tisztítsa. Minden 20-40 üzemórát követően                                                

(Poros, nedves környezetben használva gyakrabban tisztítsa) • Javítsa amennyiben szükséges. 

Karburátor* 
• Ellenőrizze a szivatót. 

 ● ● ● ● 
• Állítsa be az alapjáratot. 

Forgattyúsház szellőző 

rendszer* 

• Ellenőrizze a levegő csövek repedéseit, sérüléseit. 
  ● ● ● 

• Javítsa amennyiben szükséges. 

Kipufogó rendszer* 

• Ellenőrizze a szivárgást. 

  ● ● ● • Húzzon utána amennyiben szükséges. 

• Cserélje a tömítéseket, amennyiben szükséges. 

Tűzfogó • Tisztítsa.   ● ● ● 

Üzemanyagcsövek* 
• Ellenőrizze az üzemanyag csövek repedéseit, sérüléseit. 

  ● ● ● 
• Javítsa amennyiben szükséges. 

Motorolaj • Cserélje. (Meleg motor szükséges a leeresztéshez.) ●  ● ● ● 

Motorolaj szűrőbetét • Cserélje ●  ●  ● 

Motorolaj szűrő* • Tisztítsa. ●  ●  ● 
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EGYSÉG FELADAT 

   Kezdeti Azt követően minden 

Amelyik  

hamarabb 

bekövetkezik 

Hónap 1 3 6 6 12 

Km 250 500 1000 2000 3000 

Üzemóra 20 75 150 150 300 

Hátsó hajtóműolaj • Ellenőrizze az olaj szivárgását. 

●    ● Első hajtómű 

(differenciálmű) olaj 
• Cserélje 12 havonta 

Első fék* 
• Ellenőrizze a működését, fékfolyadék szivárgását.  

● ● ● ● ● 
• Javítsa amennyiben szükséges. 

Hátsó fék* 
• Ellenőrizze a működését, fékfolyadék szivárgását.  

● ● ● ● ● 
• Állítson utána amennyiben szükséges. 

Irányváltó bowden* 
• Ellenőrizze a működését. 

  ● ● ● 
• Állítson utána amennyiben szükséges. 

Meghatószíj* 
• Ellenőrizze a működését. 

●  ● ● ● 
• Ellenőrizze a repedéseket, sérüléseket. 

Gumiabroncsok* 
• Ellenőrizze a kiegyensúlyozottságát, sérüléseket, ütéseket. 

●  ● ● ● 
• Javítsa amennyiben szükséges. 

Kerékcsapágyak* 
• Ellenőrizze a lógását, sérüléseket. 

●  ● ● ● 
• Cserélje amennyiben sérült. 

Első és hátsó 

felfüggesztés* 

• Ellenőrizze a működését. 
  ●  ● 

• Javítsa amennyiben szükséges. 

Kormánymű* 
• Ellenőrizze a működését./Cserélje amennyiben sérült. 

● ● ● ● ● 
• Ellenőrizze a kerékösszetartást/ Állítson utána amennyiben szükséges. 

Hátsó alsó és felső 

gömbcsuklók* 
• Zsírozzon utána.   ● ● ● 

Kardántengely* • Zsírozzon utána.   ● ● ● 

Motortartó bak* • Ellenőrizze a repedéseket, sérüléseket.   ● ● ● 
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EGYSÉG FELADAT 

   Kezdeti Azt követően minden 

Amelyik  

hamarabb 

bekövetkezik 

Hónap 1 3 6 6 12 

Km 250 500 1000 2000 3000 

Üzemóra 20 75 150 150 300 

Első és hátsó tengely 

gumiharangjai* 

• Ellenőrizze a működését. 
● ● ● ● ● 

• Cserélje amennyiben sérült. 

Stabilizátor szilentek*  • Ellenőrizze a repedéseket, sérüléseket.   ● ● ● 

Kötőelemek* 
• Ellenőrizze az összes szerelvényt és a kötőelemeket. 

● ● ● ● ● 
• Javítsa amennyiben szükséges. 

Világítás, kapcsolók* 
• Ellenőrizze a működését. 

● ● ● ● ● 
• Állítson utána a fényszóróknak. 

* A csillaggal jelölt egységeknél speciális eszközökre, adatokra illetve szaktudásra van szükség, ezért ezekkel forduljon 

márkakereskedőinkhez. 

 

Megjegyzés 

− Ajánlott fékfolyadék: DOT 3 vagy DOT 4 

− Ha a szerviz szétszereli a főfékhengert vagy a féknyerget, akkor cserélje le a fékfolyadékot. Normál körülmények között 

rendszeresen ellenőrizze a fékfolyadék szintet és töltsön utána amennyiben szükséges. 

− A főfékhenger és a féknyereg belső tömítéseit 2 évente ki kell cserélni 

− A fékcsöveket legalább négy évente ki kell cserélni, vagy amennyiben az szükséges (repedés vagy sérülés miatt) 
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Motorolaj és olajszűrő 

Minden indulás előtt ellenőrizze a motorolaj szintet. Az 

előzőekben meghatározott időközönként pedig rendszeresen 

cserélje le a motorolajt illetve olajszűrőt. 

 

Olajszint ellenőrzés 

1. Csavarja ki a csavart (1) és 

vegye le a burkolatot (2). 

2. Parkoljon úgy, hogy a jármű 

vízszintesen álljon. 

3. Indítsa el a motort, járassa 

néhány percig, majd kapcsolja ki. 

4. Várjon néhány percet, amíg az olaj leülepszik. 

5. Távolítsa el az 

olajbeöntő sapkát 

és tisztítsa le a 

pálcát egy tiszta 

kendővel. 

6. Helyezze a pálcát 

az olajbetöltő nyílásba és csavarja rá, majd ismételten 

távolítsa el. 

7. Ellenőrizze a szintet a nívópálcán. Ha a motorolaj 

minimum (2) alatt van, akkor töltsön utána. 

8. Helyezze vissza a sapkát és csavarja rá. 

9. Tegye vissza a burkolatot és húzza meg a csavart. 

 

Megjegyzés: A motorolaj szintnek mindig a maximum (1) és a 

minimum (2) között kell lennie. 

 

Motorolaj és szűrő csere 

1. Csavarja ki az előző ábra szerinti csavart (1) és vegye le 

a burkolatot (2). 

2. Indítsa el a motort, 

járassa néhány 

percig, majd 

kapcsolja ki. 

3. Tegyen egy 

olajgyűjtő tálcát a 
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motor alá, amibe leengedheti az olajat, majd csavarja ki 

az ábra szerinti olajleeresztő csavart (1). 

4. Engedje le az olajat. 

 

Megjegyzés: A 5-9. lépés kihagyható, amennyiben a motorolaj 

szűrőt nem cseréli. 

 

5. Távolítsa el a bal oldali 

burkolatot. 

6. Vegye ki az olajszűrőt (1) 

egy megfelelő kulcs 

segítségével. 

7. Kenje be vékonyan az új 

olajszűrő ó-gyűrűjét (1) 

motorolajjal. 

8. Tegye be az új szűrőt majd 

húzza meg. (Meghúzási 

nyomaték 17 Nm) 

 

Megjegyzés: A szűrő behelyezése előtt mindig ellenőrizze, 

hogy az ó-gyűrű a helyén van-e. 

 

9. Helyezze vissza a bal oldali burkolatot 

10. Helyezze vissza a motorolaj leeresztő csavart, majd 

húzza meg (Meghúzási nyomaték: 23 Nm). 

11. Töltse fel a megfelelő mennyiségű motorolajjal, majd 

helyezze vissza a betöltő sapkát és húzza meg. 

12. Indítsa be a motort és melegítse fel néhány percig. 

Eközben ellenőrizze, hogy nem szivárog-e valahol az olaj. 

Ha olajszivárgást észlel, állítsa le a motort és azonnal 

ellenőrizze az okát. 

13. Állítsa le a motort és ellenőrizze az olajszintet, töltsön 

utána amennyiben szükséges. 

14. Helyezze vissza a burkolatot és húzza meg a csavart. 

 

Szükséges olajmennyiség: 

− Olajszűrő csere nélkül 2,5 liter 

− Olajszűrő cserével együtt 2,6 liter 
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Motorolaj viszkozitás táblázat: 

 
A motorolaj rendelkezzen API SE, SF, SG vagy magasabb 

tanúsítással. 

 

Hátsó hajtómű olajszintjének ellenőrzése és utántöltése 

1. Parkoljon úgy, hogy a jármű 

vízszintesen álljon. 

2. Távolítsa el a védőburkolatot 

(1), majd az olajbetöltő 

csavart és ellenőrizze az 

olajszintet a hajtóműben. 

3. Amennyiben az olajszint a 

betöltő nyílás karimája 

alatt van, úgy töltsön 

utána. 

4. Csavarja vissza a 

csavart és helyezze 

vissza a burkolatot. 

Megjegyzés: Az olajszint (3) mindig legyen egy szintben (2) az 

olajbetöltő nyílás alsó részével. 

 

Figyelem: Győződjön meg róla, hogy idegen anyag nem került 

be a fogaskerékhajtásba. 

 

Hátsó hajtóműolaj csere 

1. Parkoljon úgy, hogy a jármű vízszintesen álljon. 

2. Tegyen egy olajgyűjtő tálcát a hátsó hajtómű alá, amibe 

leengedheti az olajat. 

3. Csavarja ki az ábra szerinti olajleeresztő (1) és az 

olajbetöltő csavart, majd várja meg, amíg lefolyik az olaj. 

4. Helyezze vissza a leeresztő csavart és húzza meg. 
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(Meghúzási 

nyomaték 23 Nm). 

5. Öntse be a betöltő 

nyíláson keresztül 

az új hajtóműolajat 

a szükséges 

szintig. 

6. Helyezze vissza a betöltő csavart és húzza meg. 

7. Ellenőrizze, hogy nem szivárog-e valahol az olaj. Ha 

olajszivárgást tapasztal, azonnal ellenőrizze az okát. 

 

Ajánlott olaj: 

SAE 80W/90 API GL-4 hajtómű olaj 

Szükséges olajmennyiség: 

0,33 liter 

 

Figyelem: Győződjön meg róla, hogy idegen anyag nem került 

be a fogaskerékhajtásba. 

Első hajtóműola csere 

1. Parkoljon úgy, hogy a jármű vízszintesen álljon. 

2. Tegyen egy olajgyűjtő tálcát az első hajtómű alá, amibe 

leengedheti az olajat. 

3. Csavarja ki az első 

ábra szerinti 

olajleeresztő (1) és 

a második ábra 

szerinti olajbetöltő 

csavart (1), majd 

várja meg, amíg 

lefolyik az olaj. 

4. Helyezze vissza a 

leeresztő csavart 

és húzza meg. 

(Meghúzási 

nyomaték 23 Nm). 

5. Öntse be a betöltő nyíláson keresztül az új hajtóműolajat 

a szükséges szintig. 
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6. Helyezze vissza a betöltő csavart és húzza meg. 

Meghúzási nyomaték 10 Nm). 

7. Ellenőrizze, hogy nem szivárog-e valahol az olaj. Ha 

olajszivárgást tapasztal, azonnal ellenőrizze az okát. 

 

Ajánlott olaj: 

SAE 80W/90 API GL-4 hajtómű olaj 

Szükséges olajmennyiség: 

0,33 liter 

 

Figyelem: Győződjön meg róla, hogy idegen anyag nem került 

be a fogaskerékhajtásba. 

 

Hűtőfolyadék ellenőrzése 

1. Parkoljon úgy, hogy a jármű vízszintesen álljon. 

2. Ellenőrizze le a hűtőfolyadék szintjét a tartályban (1) úgy, 

hogy a motor hideg legyen, ugyanis a hűtőfolyadék szintje 

nagymértékben változik a motor hőmérsékletének 

függvényében. 

3. Amennyiben a 

hűtőfolyadék 

mennyisége nem éri el 

a minimum (2) szintet, 

úgy csavarja le a 

hűtőfolyadék tartály 

sapkáját és töltsön utána a maximum (3) szintig, majd 

csavarja vissza a sapkát. 

Megjegyzés: A hűtőfolyadék mennyisége mindig legyen a 

minimum és a maximum között. 

Figyelem: Mind a kemény, mind a sós víz károsítja a motort, 

ezért mindig használjon desztillált vizet. 

Vigyázat: A hűtősapka meleg motornál való eltávolítása esetén 

forró gőz vagy víz csaphat ki a nyomás alatt lévő tartályból, 

amivel megégetheti magát. Ezért mindig várja meg, amíg a 

motor lehűl, valamint a hűtősapka megfogásához használjon 

egy vastagabb rongyot és meglazítást követően várja meg míg 

a tartályban lévő nyomás kiegyenlítődik. 
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Hűtőfolyadék cseréje 

1. Parkoljon úgy, hogy a jármű vízszintesen álljon. 

2. Helyezzen egy edényt a motor alá, amibe leengedheti a 

hűtőfolyadékot. (Használjon olyan alakú edényt, amivel 

megakadályozhatja a hűtőfolyadék lábtartóra való 

folyását.) 

3. Vegye le az akkumulátortakaró fedelet (1), hogy 

hozzáférhessen a radiátorhoz. 

 

 

 

 

 

4. Vegye le a radiátor sapkáját (1). 

 

 

 

 

 

5. Vegye le a hűtőfolyadék tartályának sapkáját. 

6. Húzza ki a hűtőfolyadék csövét (1) a hűtőfolyadék 

tartályából és engedje le ezen keresztül a hűtőfolyadékot. 

 

 

 

 

 

 

7. Ezt követően tiszta csapvízzel alaposan öblítse át a 

hűtőrendszert. 

8. Cserélje ki a hűtőfolyadék leeresztő csavarjának tömítő 

alátétjét amennyiben szükséges, majd csavarja vissza a 

csavart. (Meghúzási nyomaték 10 nm.) 

9. Helyezze vissza a csövet a tartályba 

10. Öntse az új hűtőfolyadékot a tartályba a maximum szintig, 

majd csavarja vissza a tanksapkát. 

11. Öntse az új hűtőfolyadékot a radiátorba, amíg tele nem 

lesz, majd csavarja vissza a radiátor sapkáját. 
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12. Indítsuk el a motort és hagyjuk néhány percig alapjáraton 

járni. Ezt követően állítsa le a motort és ellenőrizze a 

hűtőfolyadék szintjét a radiátorban. Amennyiben 

szükséges, töltsön még utána addig, amíg el nem éri a 

víz a radiátor tetejét. 

13. Ellenőrizze, hogy nem szivárog-e valahol a hűtőfolyadék. 

 

Figyelem: Mind a kemény, mind a sós víz károsítja a motort, 

ezért mindig használjon desztillált vizet. 

 

Futómű gumiharangjai 

Ellenőrizze mind az első-, mind a hátsó tengelyeken, hogy a 

gumiharangok nem sérültek-e (lyukasak vagy szakadtak). 

Amennyiben bármilyen 

sérülést talál rajtuk, úgy 

cseréltesse ki őket. 

 

 

Első tengely 

Hátsó tengely 

 

 

 

 

 

Gyújtógyertya ellenőrzése, cseréje 

1. Távolítsa el a burkolatot 

2. Vegye le a gyertyapipát. 

3. Vegye ki a gyújtógyertyát (használjon hozzá megfelelő 

gyertyakulcsot) 
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Ellenőrzés 

Vizsgálja meg minden egyes alkalommal, amikor az olajat 

lecseréli. A elektródákat tisztán kell tartani. A felesleges olaj 

nagymértékben csökkenti a motor 

teljesítményét. Ellenőrizze a 

gyújtógyertyák hézagát (az elektródák 

között) az előírás a 0,6 ~ 0,7 mm. 

b. Visszahelyezés előtt a gyújtógyertya menetet finoman 

grafit zsírral kenjük be, hogy biztosítsuk a könnyű 

eltávolítást a legközelebbi gyújtógyertya ellenőrzése 

alkalmával. 

c. Célszerű cserélni a gyújtógyertyát legalább évente 

egyszer, hogy biztosítsa a könnyű indítást és jó a motor 

teljesítményt. 

 

Levegőszűrő tisztítása 

Ellenőrizze rendszeresen a levegőszűrőt. Ha poros vagy 

koszos, akkor tisztítsa meg, amennyiben viszont víz érte, úgy 

mindenképpen cserélje ki.  

1. Távolítsa el a vezető és az utas ülést. 

2. Távolítsa el a jobb oldali burkolatot. 

3. Távolítsa el a rögzítő csavarokat 

 

 

 

 

 

 

4. Távolítsa el a képen jelölt csavarokat (1) és a levegőszűrő 

tartókonzolt (2). 

 

 

 

 

 

 

5. Nyissa ki a rögzítő füleket és vegye le a légszűrő fedelet. 

6. Vegye ki a levegőszűrő betétet. 
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Levegőszűrő fedél (1) 

 

 

 

 

7. Vizsgálja meg a betétet és cserélje, amennyiben 

szükséges. 

8. Használjon kompresszort, 

vagy ha avval nem 

rendelkezik, akkor sűrített 

levegőt a betét 

tisztításához. Bentről 

kifelé fújja a betétet, hogy 

a por, szennyeződés 

távozni tudjon. 

9. Helyezze vissza a 

betétet. 

10. Tegye vissza a légszűrőfedelet és rögzítse. 

11. Helyezze vissza a légszűrőt. 

12. Rögzítse a csavarokat és a tartókonzolt. 

13. Tegye vissza a helyére a jobb oldali burkolatot. 

14. Tegye vissza az üléseket. 

Megjegyzés: Tisztítsa a betétet 20-40 üzemóránként. Ha az 

üzem jelentős része poros, piszkos környezetben zajlik, akkor 

a cserét illetve tisztítást az említettnél gyakrabban kell 

elvégezni. Légszűrő tisztításakor ellenőrizze le a beömlő nyílás 

szabad átjárhatóságát is, hogy nem tömődött-e el. Egyúttal 

ellenőrizze a légszűrőfedélben található tömítést és a 

karburátorhoz vezető gégecső tömítettségét. Húzzon utána az 

összes csavarnak, hogy a motor ne szívhasson be szűretlen 

levegőt. 

Figyelem: Soha ne járassa a motort a levegőszűrő eltávolítása 

esetén, ugyanis a szűretlen levegő a motor gyorsabb kopását 

és esetleges károsodását eredményezheti.  

Vigyázat: Ne használjon oldószeres tisztítót vagy tiszta benzint 

a levegőszűrő tisztításához, mert az alacsony lobbanáspontú 

tisztítószerek gyulladást vagy robbanást eredményezhetnek. 
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Karburátor beállítása 

A karburátor elengedhetetlen része a motornak és fontos a 

precíz beállítása. A legfontosabb beállításokat hagyja a 

szakszervizre, akik megfelelő szakmai tudással és 

tapasztalattal rendelkeznek.  

A következőkben az alapjárati fordulatszám állítási lehetőségét 

mutatjuk be. 

Megjegyzés: Először állítsuk be a gázkar holtjátékát, majd ezt 

követően állítsuk be a megfelelő alapjárati fordulatszámot. 

Gázkar holtjátéka: 3,0 ~ 5,0 mm 

 

Alapjárat beállítása 

Megjegyzés: A beállításhoz fordulatszámmérő használata 

szükséges. 

1. Indítsa el a motort és járassa néhány percig 1000 és 2000 

fordulat/perc között. A motor felmelegedett, ha gyorsan 

reagál a fojtószelep. 

2. Vegye ki az ülést. 

3. Tekerje el a levegő csavart (a) irányba növelendő a 

fordulatszámot, majd 

(b) irányba 

csökkentendő a 

fordulatszámot. Állítsa 

be a megfelelő 

fordulatszámot. 

4. Helyezze vissza az ülést. 

 

Előírt alapjárat: 1500 ± 150 fordulat/perc 

 

Figyelem: A karburátor gyári beállítása számos tesztet 

követően került meghatározásra és lett optimalizálva. A nem 

megfelelő műszaki ismeretek mellett történő elállítás 

teljesítményvesztéssel és a motor károsodásával járhat. 
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Szelephézag beállítása 

A szelephézag a használat során elállítódik. Ezért időközönként 

utána kell állítani. De ezt a beállítást bízza szakszervizre. 

 

Gázkar beállítása 

Megjegyzés: Először állítsuk be a gázkar holtjátékát, majd ezt 

követően állítsuk be a megfelelő alapjárati fordulatszámot. 

Gázkar holtjátéka: 3,0 ~ 5,0 mm 

1. Lazítsa meg a rögzítő 

anyát (2) 

2. Állítson a beállító 

csavaron (1) addig, amíg 

a gázkar holtjátéka a 

szükséges tartományon 

belül lesz. 

3. Húzza meg a rögzítő anyát. 

Első fékbetét csere 

Ellenőrizze, hogy a 

fékbetétek nem sérültek 

vagy kopottak-e. Ha a 

fékbetét vastagsága (a) 

kisebb mint 1,0 mm, akkor 

cseréltesse le a fékbetétet. 

 

Megjegyzés: A fékbetét ellenőrzéséhez le kell venni a 

kerekeket. 

 

Hátsó (kardán) fékbetét ellenőrzése 

Ellenőrizze, hogy a 

fékbetétek nem sérültek 

vagy kopottak-e. Ha a 

fékbetét vastagsága (a) 

kisebb mint 2,0 mm, akkor 

cseréltesse le a fékbetétet. 
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Fékfolyadék ellenőrzés 

Nem elégséges fékfolyadék szint mellett a rendszer 

ellevegősödhet, aminek következtében romlik vagy megszűnik 

a fékhatás. Minden indulás előtt ellenőrizze a szintet és töltsön 

utána, amennyiben a minimum szint alá csökkent a fékfolyadék 

mennyisége. Az alacsony szint jelentheti a fékbetétek 

kopottságát vagy a fékfolyadék szivárgását is, így ellenőrizze le 

azokat is. 

Első fék minimum szint Hátsó fék szint ellenőrzője 

 

Vegye figyelembe az alábbi óvintézkedéseket 

− Ügyeljen rá, hogy utántöltés során a fékfolyadék a 

minimum és a maximum jelölés között maradjon. 

− Használjon az előírásoknak megfelelő fékfolyadékot 

− Azonos típusú fékfolyadékkal töltsön utána (ne 

keveredjenek a különböző típusúak). 

− Ügyeljen rá, hogy ne kerülhessen víz a főfékhengerekbe 

utántöltés során. A víznek ugyanis jelentősen kisebb a 

forráspontja és használat során gőzbuborék keletkezhet. 

− A fékfolyadék károsíthatja a festett felületeket illetve a 

műanyag idomokat, ezért a lehető legrövidebb időn belül 

tisztítsa meg az érintett területeket. 

− Ellenőriztesse a rendszert szervizzel, ha a folyadékszint 

lecsökken. 

 

Javasolt fékfolyadék: DOT3 vagy DOT4 

 

Fékfolyadék csere 

Fékfolyadék cserével mindig forduljon szakszervizhez. Keresse 

márkakereskedéseinket időszakos átvizsgálás esetén, vagy ha 

szivárog illetve sérült a rendszer. 

− Cserélje két évente a tömítéseket 

− Cseréltesse négy évente a fékcsöveket 
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Első fékkar holtjátéka 

Az első fékkarnak nem szabad 

holtjátékának lennie a fékkar 

végén. 

Megengedett holt játék: 0 mm 

 

 

Rögzítő fék, fékpedál beállítása 

Rögzítő fék 

A rögzítő fék karjának 

holtjátéka (c) 5-7 mm 

között kell, hogy legyen. 

1. Lazítsa meg a 

rögzítő anyát (2). 

2. Az állítócsavart(1) 

(a) irányba mozgatva növeli a holtjátékot, (b) irányba 

mozgatva csökkenti a holtjátékot. 

3. Húzza meg a rögzítő anyát. 

 

Ha nem tudja beállítani a szükséges holtjátékot, akkor keresse 

fel szervizünket. 

Megjegyzés: A hátsó fékkar holtjátékának beállításakor 

ügyeljen rá, hogy ne lépjen rá a fékpedálra és bizonyosodjon 

meg róla, hogy a fékpedálnak nincs holtjátéka. 

 

Fékpedál beállítása 

A fékpedálnak a lábtartó fölött 

72 mm-el kell elhelyezkednie. 

Amennyiben ez az érték más, 

forduljon szervizhez. 

 

Bowdenek ellenőrzése és kenése 

Vigyázat: A külsőleg sérült bowdenek belül is 

korrodálódhatnak, ami hibás működést eredményezhet és így 

balesethez vezethet. Ezért rendszeresen ellenőrizze a 

vezetékeket, illetve cserélje őket, amennyiben szükséges. 

Kenje be a belső részeket illetve a bowden végeket. 

Javasolt kenőanyag: SAE 10W30 motor olaj 
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Fékkar, rögzítőfék és fékpedál kenése 

Kenje meg a csuklós részeket. 

Javasolt kenőanyag: Lítium-szappan alapú zsír  

 (vagy bármilyen kenőzsír) 

 

 

Akkumulátor 

A jármű zárt rendszerű akkumulátorral van szerelve. Ezért nem 

szükséges, hogy ellenőrizze az elektrolítet illetve, hogy 

desztillált vízzel utána töltsön. Ha úgy tűnik, hogy az 

akkumulátor lemerült, akkor keresse fel szervizünket. 

 

1 – negatív pólus 

2 – pozitív pólus 

Figyelem: ne próbálja meg eltávolítani az egyes cellák 

zárókupakjait, mert károsíthatja vele az akkumulátort. 

 

Figyelem: A zárt rendszerű akkumulátorhoz töltéséhez 

speciális töltőt kell használni. A hagyományos típusú töltő 

lecsökkentheti az akkumulátor élettartamát. 

 

Ha a járművet hosszabb időn keresztül nem használja (1 

hónapig, vagy tovább), akkor vegye ki az akkumulátort és tegye 

hűvös, sötét helyre. Újbóli használat előtt teljesen töltse fel az 

akkumulátort. Visszahelyezéskor ügyeljen rá, hogy a megfelelő 

polaritásokra kösse rá az akkumulátort. 

 

Vigyázat: Mindig használjon az előírtaknak megfelelő 

biztosítékot. A nem megfelelő biztosíték tűzet okozhat. Soha ne 

helyettesítse mással a biztosítékokat. 
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Biztosíték csere 

A biztosítékok az akkumulátortakaró alatt találhatóak illetve 

főbiztosíték pedig a bal oldali idom alatt. 

Ha a biztosíték kiégett, áramtalanítsa a motort a motorleállító 

kapcsolóval. Vegye ki a rossz biztosítékot és cserélje ki. 

Kapcsolja vissza a motorleállító kapcsolót. Ha a biztosíték rövid 

időn belül újból kiégne, akkor forduljon szervizhez. 

Biztosítékok: Főbiztosíték:  30 A 

Indító rendszer bizt.: 10 A 

Ventilátor biztosíték: 10 A 

Főkapcsoló biztosíték: 10 A 

Világítás kapcsoló bizt. 20 A 

 

Első fényszóró izzó csere 

Ha a fényszóró izzó kiégne, 

cserélje ki a következők szerint: 

1. Vegye le a sárvédőt (2) a 

csavarok (1) kicsavarozását 

követően. 

2. Vegye le a lámpatest 

burkolatot (1) a csavarok 

segítségével (2). 

 

 

3. Húzza le a foglalat takarót hátul. 

4. Vegye ki a foglalatot (1) az 

óramutató járásával 

ellentétes irányba elforgatva. 

5. Vegye ki az izzót és cserélje 

ki az újra. 

6. Hajtsa végre az előző 

műveleteket visszafelé. 

 

Figyelem: Olajos, zsíros kézzel, ronggyal ne fogja meg az 

izzót, mert csökkeni fog az izzó fényereje illetve élettartama. 

Alaposan tisztítsa meg a szennyeződésektől és az 

ujjlenyomatoktól egy alkohollal vagy hígítóval átitatott rongy 

segítségével. 
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Fényszóróizzó beállítása 

Figyelem: Javasoljuk, hogy a fényszóróizzók beállításával 

forduljon szervizünkhöz. 

A fényszóró fényének 

magasabbra állításához 

csavarja az állító csavart (1) 

(a) irányba. 

A fényszóró fényének 

alacsonyabbra állításához csavarja az állító csavart (1) (b) 

irányba. 

 

Hátsó/féklámpa izzó cseréje 

1. Vegye le a 

hátsó/féklámpa foglalatot 

az óramutató járásával 

ellentétes irányba 

elcsavarva. 

2. Vegye ki a hibás izzót és helyezze be az újat 

3. Hajtsa végre az előző műveleteket visszafelé. 

Ápolás, kezelés 
 

Tárolási utasítás 

Abban az esetben, ha a ATV-t hosszabb időn keresztül nem 

kívánjuk használni (legalább 30 nap), ill. a vezetési szezon 

végén az alábbiak szerint készítsük fel az ATV-t a tárolásra: 

a. Engedje le az üzemanyagtartályból és a porlasztóból a 

benzint 

b. Töltse fel a motorhengert a gyújtógyertya-nyíláson 

keresztül egy kevés olajjal. 

c. Ne tárolja a benzint télen. A régi benzintől a motor 

nehezen indul, és rontja a motor teljesítményét. 

 

Tisztítás 

Tartsa tisztán az ATV-t. Egy tiszta ronggyal törölje le az 

összes szennyeződést és olajat. Törölje le a kiömlött 

üzemanyagot és olajat. Tartsa a motort tisztán idegen 

tárgyaktól, és ellenőrizze, hogy a hűtő és a ventilátor ne legyen 

szennyezett.
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Műszaki jellemzők és technikai paraméterek 
 

Méretek:   

Hossz  2,085 mm  (82.0 in) 

Szélesség  1,180 mm  (46.4 in) 

Magasság   1,175 mm  (46.2 in) 

Ülés hossz 865 mm    (34.0 in) 

Tengelytáv 1,300 mm  (51.1 in) 

Legkisebb hasmagasság 260 mm    (10.2 in) 

Minimum fordulókör 3,500mm   (137.7 in) 

Tiszta tömeg:    

Olajjal feltöltve és teli üzemanyag tank mellett 355 Kg 

Motor:   

Motor típus Vízhűtéses 4-ütemű, SOHC 

Henger elrendezés 45°-os egyhengeres 

Hengerűrtartalom 498.6 cm3 

Furat × löket 92,0×75,0 mm      (3.6×2.9 in) 

Kompresszió viszony 10.2:1 

Indítás Elektromos és mechanikus 
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Kenési rendszer Olajpumpás rendszer 

Motor olaj:   

Típusa  
 
  

Javasolt viszozitás és tanúsítvány 

Mennyiségek:   

− Olajszűrő cseréje nélküli feltöltés 2.5L(2.64 US qt) 

− Olajszűrő cseréjét követően történő feltöltés 2.6L(2.75 US qt) 

Hátsó hajtómű olaj:   

Típusa SAE 80W/90 API GL-4 Hypoid gear oil 

Időszakos olajcsere mennyisége 0.33L  

Első hajtómű olaj:   

Típusa SAE 80W/90 API GL-4 Hypoid gear oil 
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Időszakos olajcsere mennyisége 0.33L 

Levegőszűrő Száraz, filteres 

Üzemanyag rendszer:   

Típusa Ólommentes benzin 

Üzemanyagtank kapacitása 22.0 L  (5.8 Gal) 

Tartalék üzemanyag kapacitása Kb. 4 L  (1 Gal) 

Karburátor:    

Típus/mennyiség PD34 / 1 

Gyártó  KEIHIN 

Gyújtógyertya:    

Típus/gyártó  K6RTC 

Gyerty hézag 0.6–0.7 mm (0.024–0.028 in) 

Váltó típusa: száraz, centrifugális automata 

Erőátvitel:    

Elsődleges áttétel szíjhajtás 

Másodlagos áttétel kardántengely 

Sebességváltó típusa Autómata szíj hajtás 

Sebességváltás Bal kézi váltókar 

Gyors fokozat áttétele 2.16:1 
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Lassú fokozat áttétele 3.69:1 

Hátramenet áttétele 2.7:1 

Alváz:   

Alváz típusa Acélcső váz 

Mászóképesség: 7° 

Gumiabroncs:   

Típusa Tömlő nélküli 

Méret Első AT25×8-12  

Hátsó AT25×10-12  

Első fék: Típusa  Dupla tárcsa fék 

Üzemeltetése Jobb kézzel 

Hátsó fék: Típusa Szimpla tárcsa fék 

Üzemeltetése Jobb lábbal / Bal kézzel a rögzítő fék 

Felfüggesztés:   

Első felfüggesztés Kettős keresztlengőkaros 

Hátsó felfüggesztés Kettős keresztlengőkaros 

Első és hátsó lengéscsillapítás Rugós/olajos 

Első rugóút 124 mm (4.8 in) 

Hátsó rugóút  183 mm (7.2 in) 
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Elektromos berendezések:   

Gyújtási rendszer egyenáram C.D.I. 

Generátor Váltóáram 

Akkumulátor 12V 20Ah 

Fényszóró  12 V 35 W/35.0 W × 2 

Hátsó/fék lámpa 12 V 5 W/21.0 W × 2 

Üresjárati visszajelző lámpa LED × 1 

Gyors fokozat visszajelzó lámpa LED × 1 

Alacsony fokozat visszajelző lámpa LED × 1 

Hátramenet visszajelző lámpa LED × 1 

Hűtőrendszer hőmérséklet visszajelző lámpa LED × 1 

4WD-Lock (4 kerék/diff. zár) visszajelző lámpa LED × 1 

Biztosítékok:   

Fő biztosíték 30A 

Főkapcsoló biztosíték 10A 

Világítás biztosíték 20A 

Indító rendszer biztosíték 10A 

Ventilátor biztosíték 10A 
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