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Temeljito preberite ta navodila, saj vsebujejo pomembne podatke.

DOBRODOŠLI
Zahvaljujemo se vam za nakup vozila Segway
ATV.
Vseterenska vozila Segway vam omogočajo
nove vozne izkušnje.
Za zagotavljanje vaše varnosti preberite ta navodila pred
uporabo vozila. Ta navodila vsebujejo pomembne varnostne
podatke ter napotke za uporabo in vzdrževanje.
Če ta navodila pozorno preberete, boste lahko hitro spoznali
vozilo in si olajšali njegovo uporabo.
Navodila vsebujejo tudi postopke za redno vzdrževanje, ki
jih je potrebno redno izvajati za zagotavljanje varnosti
vozila.
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OPOZORILO

Prebrati, razumeti in upoštevati morate vsa varnostna
navodila v tem priročniku in vse varnostne nalepke na
vozilu.
Neupoštevanje tega lahko povzroči težke poškodbe in
smrt.
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POMEMBNO OBVESTILO
To vozilo je zasnovano in namenjeno za terensko vožnjo izven
urejenih cestišč in je skladno z vsemi predpisi glede ravni hrupa,
vibracij in izpustov vseterenskih vozil.
Pred vožnjo morate preveriti tozadevne zakone
cestnoprometne predpise, ki veljajo v vaši državi.

in

Ta navodila veljajo za bencinska vozila ATV Segway in
opisujejo vso opremo, vključno z izbirnimi deli. Iz tega
razloga morda nekatere komponente, ki so opisane v teh navodilih,
niso nameščene na vašem vozilu.
Če je potrebno vaše vozilo servisirati ali popraviti, stopite v stik
z našim pooblaščenim prodajalcem, ki vam bo zagotovil
strokovno pomoč v najkrajšem možnem času. Vse navedbe in
podatki v teh navodilih so bili veljavni v času izdaje navodil. Kljub
temu se lahko zaradi stalnega posodabljanja naših proizvodov
vsebina teh navodil kadar koli spremeni brez predhodnega
obvestila. Opisi in/ali postopki v teh navodilih so zgolj ilustrativni.
ne prevzemamo odgovornosti za manjkajoče podatke ali
netočnosti. izrecno je prepovedano uporabljati ali razmnoževati ta
navodila in/ali njene dele.
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VARNOSTNI UVOD
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UVOD
PRED VOŽNJO
To vozilo ATV Segway je vseterensko vozilo. Pred
vožnjo morate preveriti tozadevne zakone in
cestnoprometne predpise, ki veljajo v vaši državi.
!

OPOZORILO
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Pomen znakov：
!

OPOZORILO

Neupoštevanje OPOZORILA lahko povzroči težke
poškodbe in smrt upravljavca, osebe v bližini ter oseb, ki
pregledujejo ali popravljajo vozilo.

PREVIDNO
Če ne upoštevate teh navodil, SE LAHKO POŠKODUJETE.

OPOMBA
OPOMBA prinaša ključne podatke s pojasnjevanjem navodil.

Varnostni znak
za prepoved
označuje
PREPOVEDAN
O dejanje, ki
lahko povzroči
nesrečo.

Znak za obvezno
ravnanje označuje
OBVEZNO dejanje
za preprečevanje
nesreče.
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VARNOSTNI UVOD
Neupoštevanje opozoril in varnostnih ukrepov v teh
navodilih lahko povzroči težke poškodbe in smrt. Vožnja z
vseterenskim vozilom je lahko nevarna, saj se takšna vožnje
razlikuje od vožnje drugih vozil, kot so motorna kolesa ali
osebni avtomobili. V primeru neupoštevanja ustreznih
previdnostnih ukrepov lahko pride do trka ali prevrnitve
vozila celo med običajnimi manevri, kot so zavijanje ter
vožnja po pobočju ali prek ovir. Pred vožnjo z vozilom
morate poznati vsa varnostna opozorila, previdnostne
ukrepe in postopke za uporabo. Navodila shranite skupaj z
vozilom.
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VARNOSTNI UVOD

OPOZORILNE NALEPKE
Za vašo zaščito so na vozilu nameščene opozorilne
nalepke. Pozorno preberite in upoštevajte opozorila na teh
nalepkah. Če se navodila katere od nalepk na vašem vozilu
razlikuje od teh navodil, vedno upoštevajte tista na nalepki.
Če je katera od nalepk neberljiva ali manjka, takoj obvestite
pooblaščenega prodajalca Segway Powersports, da vam
pošlje novo.
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VARNOSTNI UVOD
Model: AT6 S
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VARNOSTNI UVOD
Model: AT6 L
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VARNOSTNI UVOD
1

OPOZORILO!
Če to vozilo vozi oseba, ki je mlajša od 16 let, se poveča tveganje za
težke poškodbe in smrt.
NIKOLI ne vozite tega vozila, če ste mlajši od 16 let.
2

OPOZORILO!
NE PRITRDITE KABLA ZA VLEKO NA PRTLJAŽNIK ALI ODBIJAČ.
To bi lahko poškodovalo ali prevrnilo vozilo, kar bi lahko povzročilo
težke poškodbe in smrt. Vlečni kabel lahko pritrdite le na ustrezno
kljuko oz. priključek.
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VARNOSTNI UVOD
3

OPOZORILO!
Neustrezen tlak v pnevmatikah ali preobremenitev lahko povzroči
izgubo nadzora.
To lahko posledično povzroči težke poškodbe in smrt.
-Tlak v mrzlih pnevmatikah:
Spredaj: 7,0 psi (48,3 kPa)
Zadaj: 7,0 (48,3 kPa)
4
OPOZORILO!
Dovoljena zgolj uporaba neosvinčenega bencina
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VARNOSTNI UVOD
5

OPOZORILO!
Nepravilna vožnja lahko povzroči težke poškodbe in smrt.
Vedno uporabljajte ustrezno čelado in osebno zaščitno opremo.
Nikoli ne prevažajte potnikov.
Nikoli ne vozite pod vplivom alkohola ali drog.
NIKOLI ne vozite:
- Brez ustreznega usposabljanja ali navodil.
- S previsoka hitrostjo za vaše sposobnosti ali vozne razmere.
- Po javnih cestah - pride lahko do trka z drugim vozilom.
- Ne prevažajte potnikov - to vpliva na ravnotežje in upravljanje vozila
ter poveča tveganje za izgubo nadzora nad vozilom.
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VARNOSTNI UVOD
VEDNO:
- Uporabljajte ustrezne tehnike vožnje, da preprečite prevračanje
vozila na pobočju, neravnem terenu ali pri zavijanju.
- Ne vozite po asfaltiranih površinah - To bi lahko negativno vplivalo
na upravljanje in nadzor nad vozilom.
PREBRATI IN RAZUMETI MORATE NAVODILA ZA UPORABO.
UPOŠTEVAJTE VSA NAVODILA IN OPOZORILA.
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VARNOSTNI UVOD
6

OPOZORILO!
NIKOLI ne prevažajte potnikov. To bi namreč lahko povzročilo izgubo
nadzora nad vozilom, kar bi lahko povzročilo težke poškodbe in smrt.

7

OPOZORILO!
Vožnja v načinu 4WD-LOCK oz. s štirikolesnim pogonom in zaklepom
diferenciala je zahtevnejša.
Vozite počasi ter upoštevajte, da je za upravljanje vozila v tem načinu
potrebnega več časa in daljša razdalja, da ne pride do izgube nadzora
nad vozilom.

18

VARNOSTNI UVOD
OPOZORILO!
Pri vsaki menjavi prestavi stopite na zavorni pedal.
Če na vozilu ni voznika, mora biti menjalnik v parkirni prestavi.
8
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VARNOSTNI UVOD
9

10

PREVIDNO!
Zračni filter je potrebno vzdrževati v skladu z zahtevami navodil za
uporabo Segway, sicer lahko pride do resnejših poškodb motorja.

11
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VARNOSTNI UVOD
OPOZORILO!
Nepravilna vožnja lahko povzroči težke poškodbe in smrt.
Vedno uporabljajte ustrezno čelado in osebno zaščitno opremo.
Nikoli ne prevažajte potnikov.
Nikoli ne vozite pod vplivom alkohola ali drog.
NIKOLI ne vozite:
- Brez ustreznega usposabljanja ali navodil.
- S previsoka hitrostjo za vaše sposobnosti ali vozne razmere.
- Po javnih cestah - pride lahko do trka z drugim vozilom.
- Ne prevažajte potnikov - to vpliva na ravnotežje in upravljanje vozila
ter poveča tveganje za izgubo nadzora nad vozilom.
VEDNO:
- Uporabljajte ustrezne tehnike vožnje, da preprečite prevračanje
vozila na pobočju, neravnem terenu ali pri zavijanju.
- Ne vozite po asfaltiranih površinah - To bi lahko negativno vplivalo
na upravljanje in nadzor nad vozilom.
PREBRATI IN RAZUMETI MORATE NAVODILA ZA UPORABO.
UPOŠTEVAJTE VSA NAVODILA IN OPOZORILA.
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VARNOSTNI UVOD
12

OPOZORILO!
Osebe, ki so mlajše od 12 let, se ne smejo voziti na vozilu.
Potniki se morajo med vožnjo po javnih cestah držati za ročaje.
Med vožnjo po javnih cestah se lahko uporablja potniški sedež.
Potniški sedež se ne sme uporabljati pri terenski vožnji.
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VARNOSTNI UVOD

SPLOŠNI PREVIDNOSTNI UKREPI
V primeru neupoštevanja teh navodil lahko
pride do HUDIH POŠKODB ali SMRTI:
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VARNOSTNI UVOD
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VARNOSTNI UVOD

POMEMBNE
INFORMACIJE

VARNOSTNE

Branje navodil za uporabo
!

OPOZORILO

Nepravilna vožnja vozila ATV poveča tveganje za
nesrečo. Voznik mora vozilo pravilno upravljati v
različnih situacijah in na raznih terenih.
Pred upravljanjem vozila morajo vsi vozniki opraviti
varnostno usposabljanje. Vsak voznik mora prebrati ta
navodila in vse opozorilne nalepke ter opraviti varnostno
usposabljanje, sicer tega vozila ne sme voziti.
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VARNOSTNI UVOD
Najnižja dovoljena starost voznikov
!

OPOZORILO

Najnižja dovoljena starost voznikov tega vozila znaša
16 let. Otroci, ki so mlajši od 16 let, ne smejo voziti
tega vozila. Ne upravljajte vozila brez ustreznega
usposabljanja. Vsak voznik mora prebrati ta navodila in
vse opozorilne nalepke ter opraviti varnostno
usposabljanje.
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VARNOSTNI UVOD
Oprema za vožnjo
!

OPOZORILO

Med vožnjo vedno uporabljajte ustrezno čelado, zaščito
oči, zaščitno obutev in rokavice, dolge hlače in srajco z
dolgimi rokavi ali jopič. Popolna zaščita sicer ni mogoča,
vendar pa ustrezna osebna zaščitna oprema lahko zmanjša
možnosti poškodb med vožnjo.

Čelada
Uporaba čelade lahko prepreči poškodbe glave. Med
vožnjo morate nositi ustrezno čelado, ki je skladna z
varnostnimi standardi ECE 22.05.

Dodatna oprema za vožnjo
Robustni škornji, npr. tisti, ki jih uporabljajo vozniki
motornih vozil, ščitijo stopala, gležnje in goleni.
Zaščitne rokavice varujejo dlani.
Zaščitne hlače s kolenskimi in bočnimi blazinicami,
zaščitna srajca s podloženimi komolci in ščitnik prsnega
koša/ramenskega obroča varujejo trup.
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VARNOSTNI UVOD
!

OPOZORILO

Upravljanje vozila ATV po uživanju alkohola ali drog
negativno vpliva na presojo, odzivni čas, ravnotežje in
zaznavanje voznika.
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VARNOSTNI UVOD
Spremembe na vozilu
!

OPOZORILO

Prepovedano je spreminjati nastavitve za najvišjo hitrost vozila
oz. povečati njegovo zmogljivost. Če vozilu dodajate
opremo, ali če ga spremenite z namenom povečanja
njegove moči ali hitrosti, bo garancija razveljavljena.
Dodajanje opreme na vozilo lahko spremeni njegove
vozne lastnosti, kar vključuje (a ni omejeno na)
kosilnice, sani, pnevmatike, trosilnike ali velike
prtljažnike za tovor.
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VARNOSTNI UVOD
Prevažanje potnikov
!

OPOZORILO
č
č
č

č
č
č

32

č

VARNOSTNI UVOD
Izpušni plini so nevarni
!

OPOZORILO

Izpušni plini so strupeni in lahko hitro povzročijo izgubo
zavesti ali smrt. Ne zaženite ali uporabljajte motorja v
zaprtem prostoru. Izpušni plini tega vozila vsebujejo
kemične snovi, ki lahko povzročijo raka, okvare ploda
ali druge okvare rodil. Motor lahko zaženete le na
prostem ali v dobro prezračenem prostoru.
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VARNOSTNI UVOD
Varnost pri rokovanju z
gorivom
!

OPOZORILO

Bencin je vnetljiv!
◆
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UPORABA VOZILA

AKTIVIRANJE VOZILA
To vozilo je opremljeno s sistemom DTS. DTS se uporablja
za komunikacijo med sistemi vozila in mobilno aplikacijo
APP za pridobivanje podatkov o vozilu krmiljenje vozila s
pomočjo mobilne aplikacije APP. Za spoznavanje in
uporabo sistema m o r a t e pozorno prebrati in razumeti
navodila za uporabo aplikacije.
OPOMBA
Novo vozilo je potrebno pred prvo uporabo
aktivirati prek APP, sicer ga ne boste mogli
uporabljati.

Prva aktivacija
Naložite aplikacijo APP iz »APP Store« na svoj mobilni
telefon pred prvo aktivacijo vozila ATV. Poiščite »Segway
Powersports« v APP Store na svojem mobilnem telefonu
in nato naložite aplikacijo APP.
Po uspešni namestitvi lahko registrirate in aktivirate svoje
vozilo. Najprej poiščite številko VIN na vozilu in jo and
registrirajte z aplikacijo APP.
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UPORABA VOZILA

Postopek registracije je naslednji:
Vžgite vozilo s ključem.
Vnesite ali skenirajte številko VIN vozila, ko vas aplikacija
APP pozove in hkrati stopite na nožno zavoro.
Opomba:
Če številke VIN ni mogoče skenirati s telefonom, npr.
zaradi prešibke svetlobe, jo lahko vnesete ročno. Številka
VIN vozila se nahaja na ogrodju (glej stran 180) in na
imenski ploščici (glej stran 181).
Zaključite registracijo in aktivirajte povezavo.
Zaženite motor.
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Aktiviranje vozila
Za aktiviranje vozila obstajajo trije načini:
1.

S ključem za vžig vozila (priporočeno)

2.

Vžig brez ključa prek aplikacije APP

Vžig brez ključa z aplikacijo APP temelji na delovanju
omrežja 4G. Če je vaše območje pokrito z omrežjem 4G,
lahko svoje vozilo aktivirate z aplikacijo APP.
3.

Vžig brez ključa prek Bluetootha

Če sta tako vaše vozilo kot vaš mobilni telefon na ustrezni
medsebojni razdalji z a u p o r a b o p o v e z a v e Bluetooth,
bo modul Bluetooth na vozilu samodejno aktiviral vozilo ob
prejemu signala Bluetooth z vašega mobilnega telefona in
samodejno izključil vozilo, ko se bo vaš mobilni telefon
oddaljil.
OPOMBA
Če vozilo ugasnete s ključem, ga ni mogoče aktivirati z
mobilnim telefonom. Najprej morate prekiniti povezavo
mobilnega telefona z vozilom in jo nato ponovno
vzpostaviti.
Vžig s ključem je najboljši način za vaše vozilo.
Funkcijo daljinskega aktiviranja lahko v aplikaciji izklopite.
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FUNKCIJE APLIKACIJE APP
Glavne funkcije:
Analiza nadzora vožnje, analiza podatkov o vozilu itd.
Za več podatkov glejte navodila za uporabo aplikacije APP.
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FUNKCIJE IN KRMILNIKI
Položaji delov in krmilnikov
5 4

6

3

7

2

1

8

1

Prestavna ročica

2

4

Zadnji blažilnik

5

7

Stikalo krmilne ročice

8

Motor
Naslonjalo

3
6

Sedež
Sprednji blažilnik

Pokrov posode za gorivo
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Stikala na krmilnih ročicah

2

1

3 9
10

6

4
8

5

7

1

Stikalo sprednjih luči

2 Gumb zaganjalnika

3

Stikalo za smernik

4

Stikalo za zaustavitev
motorja

Stikalo za zasilno
zaustavitev

6

Stikalo za hupo

7

Izbirnik pogona

8

Pospeševalna
ročica

9

Stikalo za vitel

10

Stikalo za vžig

5
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Stikalo za vžig

1Zaklep

krmila

2 Vklop

(ON)

3Izklop

(OFF)

Zaklep vžiga se nahaja na sredini med krmilnima ročicama.
Položaj za zaklep (»LOCK«):
Krmilo je zaklenjeno v tem položaju.
Položaj za vžig (»ON«):
Vsi električni tokokrogi so vključeni, vsi električni sklopi
delujejo. V tem položaju ključa ni mogoče odstraniti.
Položaj za izklop (»OFF«):
Vsi električni tokokrogi so izključeni. Ključ je mogoče
odstraniti.
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Stikalo za zagon/zaustavitev motorja

1

Gumb za zagon motorja (zelen)

2

Gumb za zaustavitev motorja (rdeč)

Zagon motorja:
Pritisnite na nožno zavoro.
Obrnite vžigalni ključ v položaj »ON« (glej stran 39).
Pritisnite gumb za zagon motorja (zelen) za zagon
motorja.

Zaustavitev motorja:
Pritisnite gumb za zaustavitev motorja (rdeč) za zaustavitev
motorja.
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Stikalo za sprednje luči

1
2
3
4

1

Dolge luči

Izberite za vklop dolgih luči. Znak
bo zasvetil.
2 Kratke luči
Izberite za vklop kratkih luči.
3

Izklop luči

4

Pozicijske luči

Prižgite pozicijske luči in znak
bo zasvetil.

na armaturni plošči se

na armaturni plošči se

Ko je stikalo za vžig v položaju za vklop oz. »ON«,
potisnite stikalo za pozicijske luči v ustrezen položaj. Za
izklop luči stikalo premaknite v položaj »OFF ».
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Stikalo za smernik

Premaknite v levo za vklop levega smernika.
Znak

na armaturni plošči utripa.

Premaknite v desno za vklop desnega smernika.
Znak
na armaturni plošči utripa.
Smernik izklopite tako, da stikalo ponovno pomaknete
v srednji položaj.
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Stikalo za opozorilne luči

Pritisnite na stikalo za vklop opozorilnih luči v nujnem
primeru. Luči izklopite s ponovnim pritiskom na stikalo. Ko
so opozorilne luči prižgane, utripajo vsi smerniki in njihovi
stikali na armaturni plošči.
Kdaj se uporabljajo opozorilne luči:
◆ Med začasnim parkiranjem vozila
◆ V primeru okvare vozila
◆ V drugih nujnih primerih povezanih z vozilom
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Stikalo za povečanje moči / prevzem krmiljenja

Ko je vozilo v načinu pogona 4x4 (na armaturni plošči se
pojavi znak
: za več podatkov glej stran 47）ali v
načinu zaklepa pogona 4x4 (na armaturni plošči se pojavi
znak
, za več podatkov glej stran 47) in med vzvratno
vožnjo je hitrost vozila omejena. Za več moči, npr. v
blatu, na pobočju itd., lahko pritiskate na to stikalo in
hitrost in moč vozila se bosta povečali, d a s e l a h k o
rešite iz težav.
OPOZORILO!
Nepravilna uporaba gumba za povečanje moči / prevzem
krmiljenja lahko povzroči izgubo nadzora nad vozilom in
hude poškodbe ter smrt. Med pospeševanjem ne aktivirajte
tega stikala.
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Krmilnik vitla

OUT：Izvlek kabla vitla
IN： Uvijanje kabla vitla
Vitel se uporablja za vleko vozila ATV iz blata, snega,
peska, vode in prek ovir, kot tudi za krmiljenje dodatne
opreme, kot je snežni plug. Preverite pravilen način uporabe
vitla. Bodite pozorni na varnostna opozorila. Preverite
navodila za uporabo vitla in druge postavke (glej stran
102).
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Izbirnik pogona
Modeli z zadnjo pogonsko osjo
2

1

1

3

1
3

Izbirnik pogona
Izbirna ročica

2

Zaklep sprednjega diferenciala

Modeli z zadnjo pogonsko osjo (brez zadnjega diferenciala)
imajo možnost pogona 2x4 (zgolj pogon za zadnji kolesi) in
4x4 (štirikolesni pogon), ki se izbere s posebnim stikalom.
Izberite ustrezen pogon (2x4 / 4x4) glede na situacijo in
razmere na cestišču. Poleg tega lahko tudi zaklenete sprednji
diferencial.
Opomba:
Izbirno ročico se lahko premakne v položaj zaklepa
diferenciala le, če je izbirno stikalo pogona v položaju 4x4.
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Pogon 2 x 4
Če je izbirno stikalo pogona v položaju 2x4, vozilo
poganjata zgolj zadnji kolesi. Na zaslonu LCD se prikaže
znak . Ta pogonski način lahko izberete za vožnjo po
ploskih, suhih, trdih površinah ter cesti.

Pogon 4 x 4
Če je izbirno stikalo pogona v položaju 4x4, se moč prenaša
tako na zadnji kot na sprednji kolesi. Na zaslonu LCD se
prikaže znak
. najvišja hitrost vozila bo omejena na 30
km/h. Ta pogonski način je primeren za neraven teren,
pobočja, blatne vozne površine in druge težke vozne
razmere.

Zaklep pogona 4×4
Če je izbirno stikalo pogona v položaju zaklepa pogona
4×4, se na zaslonu LCD prikaže znak za zaklep
štirikolesnega pogona
. Moč se prenaša tako na zadnji
kot na sprednji kolesi, sprednji diferencial pa je zaklenjen.
Levo in desne sprednje kolo se vrtita z enako hitrostjo.
Hitrost je omejena na 30 km/h. Ta način je primeren, če
zaidete v težave.
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Modeli z zadnjim diferencialom

1
3

4

3

2

1

2 Zaklep sprednjega diferenciala
Izbirnik pogona
Zaklep zadnjega diferenciala 3 Izbirna ročica

Modeli z zadnjim diferencialom so opremljeni s
pogonoma 2x4 in 4x4 ter zaklepom pogona 2x4 in 4x4.
Glede na situacijo lahko izberete najustreznejši
pogonski način - glej stran 49.
Opomba:
Izbirno ročico se lahko premakne v položaj zaklepa
diferenciala le, če je izbirno stikalo pogona v položaju 4x4.
OPOZORILO!
Premikanje izbirnika pogona med vožnjo je lahko
nevarno. Spreminjanje pogonskega načina med vožnjo
lahko povzroči nenadne spremembe v odzivanju vozila
OPOZORILO!
Premikanje izbirnika pogona med vožnjo lahko
poškoduje menjalnik. Pred izbiranjem pogonskega načina
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se

mora

vozilo

povsem
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zaustaviti.

UPORABA VOZILA
Izbiranje pogonskega načina - modeli z zadnjim
diferencialom
2x4 - pogon na zadnji kolesi





Kdaj se uporablja

Pogonska kolesa

Običajna vožnja po ravnih površinah
Na lahkem terenu
Na trdih površinah
Cestna vožnja

 Vozilo poganjata le zadnji kolesi
 Zadnji diferencial je aktiviran
 Zadnji kolesi se v ovinkih vrtita
z različnimi hitrostmi

Opomba
 Varuje pnevmatike
 Prijazno do terena, tal in
trave

2x4 LOCK - pogon na zadnji kolesi z zaklepom zadnjega diferenciala
Kdaj se uporablja
 Na makadamu in neasfaltiranih
površinah
 Na težavnem terenu
 Če potrebujete pogon na obe zadnji
kolesi

Pogonska kolesa
 Obe zadnji kolesi se poganjata
enakomerno
 Zadnji diferencial je zaklenjen
 Zadnji kolesi se v ovinkih vrtita
z enako hitrostjo

Opomba
 Boljši oprijem v primerjavi
s pogonom 2x4

4x4 - štirikolesni pogon
Kdaj se uporablja
 Na grobem terenu, kjer pričakujete,
da pogon 2x4 LOCK ne bo zadosten.
 Za prevažanje tovora in na pobočjih
 Na mehkih in spolzkih površinah
 Če zadnji kolesi zdrsujeta
 Če potrebujete štirikolesni pogon

Pogonska kolesa
 Vozilo poganjajo vsa štiri kolesa
 Sprednji diferencial je aktiviran,
zadnji pa zaklenjen
 Zadnji kolesi se v ovinkih vrtita
z enako hitrostjo

Opomba
 Dvakrat večji oprijem kot v
načinu 2x4 LOCK
 Ta pogon uporabljajte le, ko
je to res potrebno

4x4 - štirikolesni pogon z zaklepom zadnjega in sprednjega
diferenciala
Kdaj se uporablja
 Za kratkotrajno uporabo na težkem
terenu in v ekstremnih razmerah
 Če dve ali več koles zdrsuje

Pogonska kolesa
 vsa kolesa se poganjajo brez
funkcije diferenciala
 Vsa kolesa se v ovinkih vrtijo
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Opomba
 največji možen oprijem
 odzivnost vozila se lahko
spremeni

UPORABA VOZILA
 Ko rešujete težave vozila med vožnjo
 Za prevažanje tovora na pobočjih

z enako hitrostjo

 Najv. dovoljena hitrost 30
km/h
 Ta način uporabljajte le, ko
je to res potrebno

OPOZORILO!



Preden uporabite zaklep zadnjega ali sprednjega

diferenciala oz. preden spremenite pogonski način iz 2x4 v
4x4 in obratno, zaustavite vozilo in ga ponovno zaženite, ko
se zobniki ustrezno priležejo.
 Vožnja s pogonom 4x4 z zaklenjenim sprednjim
diferencialom je lahko zelo nevarna. V tem primeru
morate znižati hitrost in zagotoviti daljše razdalje za
različne manevre. Zaklep sprednjega diferenciala lahko
nepredvideno spremeni odzivanje vozila ATV. Upoštevajte
spremenjene vozne lastnosti vozila in zavijajte počasneje.
Če zaradi hitrosti vožnje ne morete dovolj ostro zaviti,
lahko izgubite nadzor nad vozilom, kar lahko povzroči
nesrečo.

 V primeru aktivnega zaklepa diferenciala je najvišja
dovoljena hitrost omejena na 30 km/h.
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Pospeševalna ročica
Pospeševalna ročica regulira hitrost vozila. Za povišanje
hitrosti motorja s palcem pritisnite na pospeševalno
ročico, za znižanje hitrosti pa ročico izpustite. Če jo
popolnoma izpustite se motor vrne v prosti tek.

Pospeševalna ročica
!

OPOZORILO

Pred vožnjo preverite, če pospeševalna ročica
ustrezno deluje. Če je zataknjena ali okvarjena, bo
prišlo do nesreče, zato je v tem primeru vožnja z
vozilom prepovedana.
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Napajalna vtičnica 12V za dodatno
opremo / vhod USB
Na vozilu se nahaja napajalna vtičnica 12V za dodatno
opremo z nazivno jakostjo manjšo od 10A in dva vhoda
USB.

Napajalna vtičnica 12V

2x vhoda USB

Odprite pokrov napajalne vtičnice. Vtičnica in vhoda USB
so aktivni, ko je ključ v položaju »ON«.
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Prestavljanje
Prestavna ,ročica se nahaja na desni strani pokrova
rezervoarja. Po izbiri prestave počakajte, da lučka na
zaslonu LCD potrdi izbiro ustrezne prestave.
Diagram prestav
L Nizka hitrost
H Visoka hitrost
N Nevtralna prestava
R Vzvratna prestava
P Parkirna prestava

OPOMBA
Za zamenjavo prestave morate stopiti na zavorni pedal in
zaustaviti vozilo.
Če prestavljate med
poškodujete menjalnik

premikanjem

vozila,

lahko

Preden sestopite z vozila prestavite v parkirno prestavo in
blokirajte parkirno zavoro.
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Parkirna zavora
Parkirna zavora se nahaja na levi krmilni ročici.

1

1

Ročica parkirne zavore

2

Zaklep parkirne zavore

2

Uporaba parkirne zavore:
Premaknite prestavno ročico v položaj »P« ter pritisnite in
držite zavorno ročico.
Pritisnite zaklep parkirne zavore navzdol. Ko slišite, da se
zaskoči, je zavorni zaklep aktiviran.
Za sprostitev parkirne zavore:
Pritisnite na ročico parkirne zavore in zaklep se bo
samodejno odprl. Nato sprostite zavorno ročico in zaklep se
sprosti.
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Prosti hod ročice parkirne zavore

Preverjanje parkirne zavore
č
č
č
č

A
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Nožna zavora
Nožna zavora je glavni zavorni sklop na vozilu. nahaja se
na desnem podu. Če morate upočasniti ali se zaustaviti,
počasi pritisnite na pedal nožne zavore.

Opozorilo:
V primeru sunkovitega zaviranja lahko vozilo zdrsne ali
se prevrne. Ne zavirajte sunkovito, če to ni nujno potrebno.
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Nastavitev pedala nožne zavore

Nastavitvena matica pedala nožne zavore se nahaja na dnu,
v bližini pedala. Hod pedala se lahko nastavi z vrtenjem
nastavitvene matice.
◆
◆
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Sprednja (pomožna) zavora
Sklop sprednje (pomožne) zavore je zgolj rezerva glavnemu
zavornemu sklopu. Če le-ta odpove, uporabite pomožno
zavoro.
Pomožna zavora se nahaja na desni krmilni ročici. S
pomožno zavoro blokirate vsa štiri kolesa. Če med uporabo
ročice pomožne zavore zadnji kolesi začneta zdrsavati, na
hitro spustite ročico in jo takoj znova pritisnite, a z manjšo
močjo.

!

OPOZORILO

Med vožnjo navzdol bodite previdni pri uporabi pomožne
zavore. Pretirana uporaba pomožne zavore lahko povzroči
prevračanje vozila nazaj, kar povzroči hude poškodbe in smrt.
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Pokrov posode za gorivo
!

OPOZORIL
O
Vedno uporabljajte le gorivo, ki ga določi proizvajalec.
Med dolivanjem goriva ne kadite, saj bi se gorivo lahko
vnelo in zanetilo požar.
Ne dotikajte oseb ali predmetov nabitih s statično
elektriko. To bi lahko povzročilo iskrenje in vžig goriva.
Med dolivanjem pazite, da se gorivo ne polije.

č
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Predal za shranjevanje
To vozilo je opremljeno s tremi predali.
1

Sprednji shranjevalni predal

Na sredini med krmilnima ročicama dvignite pokrov
predala za rokavice. Predal se nahaja pod pokrovom.

2

Shranjevalni predal pod sedežem

Shranjevalni predal se nahaja pod sedežem. Za odstranitev
sedeža glej str. 119.
3

Zadnji shranjevalni predal

Predal se nahaja na zadnjem delu vozila in se lahko
zaklene z vžigalnim ključem.
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ARMATURNA PLOŠČA
Na armaturni plošči se prikazujejo podatki o dejanskem
stanju vozila. Voznik mora poznati pomen vseh
indikatorskih znakov, opozorilnih lučk ter prikazanih
podatkov na zaslonu, da lahko takoj razume stanje vozila.
OPOMBA
Če za čiščenje uporabljate visokotlačni čistilnik se
lahko zaslon LCD poškoduje.
Armaturne plošče ne čistite z alkoholom ali korozivnimi
detergenti. Korozivne tekočine bi lahko povzročile
korozijo površine zaslona LCD in poškodovale
armaturno ploščo.
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Indikatorski znaki / opozorilne lučke
Indikatorski znaki in opozorilne lučke kažejo stanje
vozila. Spodnja slika prikazuje vse indikatorske znake
in opozorilne lučke.
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Indikatorski znaki / opozorilne lučke na
zaslonu
Postavka

Lučka

Funkcija
č

č

č
č

č
č

č

č

č
č
č
Č

č
Č

č
č
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č
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č

č


č

č



č

č
č
č

č



č


č
č
Č
č
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Zaslon LCD

Št.

Pomen

Funkcija
č

č
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L
H
R
P

č

z zaklepom

H
C
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č

č

č

č
č

č
M

č

č
H

F
E
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Diagnostične kode napak in okvar
Če je zaznana okvara ali napaka električnih komponent, se na
tem razdelku prikaže koda s podatki o težavi. Če se na
zaslonu pojavi katera od diagnostičnih kod, obvestite
pooblaščenega prodajalca.

č

1

Opis napake

ECU
č
č
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č
č
č

ECU

č
č
č
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č

č
č

č

EPS

č
č
č

č
č
č
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EPS

č

T-BOX

ABS
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ABS
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Nastavitev zaslonskega prikaza

1

MODE (NAČIN)

2

SELECT (IZBIRANJE)

Gumb MODE (NAČIN)
Pritisnite gumb »MODE« (NAČIN): nastavite osvetlitev
zaslona LCD v 5 korakih, od temne do svetle.
Pritisnite gumb »SELECT« (izbiranje): spremenite enoto
(MPH ali km/h). Pritisnite in držite gumb »SELECT«:
ponastavite kilometrino posamezne vožnje.
Hkrati pritisnite in držite »MODE« in »SELECT«:
nastavitev ure. Najprej utripa števka za ure, nato pritisnite
»SELECT« za nastavitev ure in »MODE« za nastavitev
minut, na koncu pa pritisnite še gumb »MODE«, da shranite
in zapustite meni.
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NASTAVITEV KRMILNIH
ROČIC
Krmilne ročice je mogoče nastaviti glede na vaše potrebe.
!

OPOZORIL
O
Neustrezna nastavitev krmilnih ročic ali nepravilen
zatezni navor fiksirnih vijakov lahko omeji možnost
krmiljenja ali povzroči neodzivnost krmilne ročic. Izguba
nadzora and vozilom lahko povzroči težke poškodbe in smrt.
Vedno upoštevajte ustrezen postopek nastavitev ali pa
obiščite pooblaščen servis Segway Powersports.

M8×48 (4x)

1

č
č
č

84

č

85

č

VOŽNJA
OSNOVNA NAVODILA ZA VOŽNJO ...……78
Pravila varne vožnje ……………………………78
Preverite območje vožnje …….…………………79
Obdobje uvajanja …………….………………79
Uvajanje zavornih ploščic ……………………79
Sklopka CVT / pogonski jermen………………80
Vzpenjanje na vozilo………………..…………80
Zagon

motorja

…………..…………………81

Parkiranje……………………….………………81
Zavijanje..………………………….……........…81
Vzvratna vožnja ……………...…………………82
Zavijanje na pobočju (obračanje) …..…………83
Vožnja po spolzkih površinah …………………84
Vožnja po vodi

……………………………85

Vožnja čez ovire ……………….………………86
Vožnja po pobočju navzgor ……………………87
Vožnja po pobočju navzdol ……………………89
Vožnja prek pobočja / prečkanje ………....……90

86

VOŽNJA
Parkiranje na pobočju …………………………91
Zaviranje…….....………………………………92
Parkiranje vozila ………………….…………92
Uvajanje……………….……………………….93
PREVERJANJE PRED VOŽNJO ……………94
Kontrolni seznam preverjanja pred vožnjo ……94
NAJVEČJA NAZIVNA NOSILNOST ..………96
Največja nazivna nosilnost ......……...…………98
Smernice za natovarjanje ...……………………99
Prikolica…………………………..…………..100
VODIČ ZA UPORABO VITLA ……………102

87

VOŽNJA
Ta razdelek vsebuje osnovna navodila za vožnjo,
vključno z zagonom in zaustavitvijo vozila,
vozniškimi spretnostmi in previdnostnimi ukrepi za vožnjo
po težavnem terenu.
Tudi, če ste že vozili druga vozila ATV, se morate najprej
seznaniti z značilnostmi upravljanja tega vozila. Vadite na
ravnem in odprtem območju, dokler ne obvladate vožnje
tega modela.
!

OPOZORIL
O
Če pred vsako vožnjo ne preverite, ali je vase vozilo varno za
vožnjo, to poveča tveganje za nesrečo. Pred vsako vožnjo
opravite preverjanje pred vožnjo, ki je opisano v teh
navodilih, da zagotovite varnost uporabe vozila. Vedno
upoštevajte postopke in razporede za preverjanje in
vzdrževanje v teh navodilih. Preverite tudi poglavje
»Redno vzdrževanje«.

OSNOVNA NAVODILA ZA
VOŽNJO
Pravila varne vožnje

Vedno upoštevajte pravila varne vožnje. Upoštevajte
ustrezno varnostno razdaljo med vašim in drugimi vozili.
Voznikom, ki vam pripeljejo nasproti, pokažite število
voznikov v vaši skupini. Vozilo parkirajte čim dlje stran
na robu vozišča, da vas lahko drugi varno prehitijo.
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Preverite območje vožnje
Poučite se o vseh zakonih in predpisih v zvezi z vožnjo tega
vozila na vašem območju. Spoštujte okolje, v katerem
vozite.
Pri pooblaščenem prodajalcu, klubih voznikov ali
lokalnih uradnikih preverite, kje se nahajajo
namenska območja za vožnjo tovrstnih vozil.

Obdobje uvajanja
Uvajalno obdobje obsega prvih 300 km vožnje. Previdno
uvajanje novega motorja in delov pogonskega sklopa bo
izboljšalo zmogljivost in obratovalno dobo vašega
vozila. Upoštevajte te postopke. Po koncu uvajalnega
obdobja zamenjajte motorno olje in oljni filter.

Uvajanje zavornih ploščic
Za doseganje največje učinkovitosti zaviranja zavore
potrebujejo uvajanje v prvih 200 km vožnje.
Močno oz. pretirano zaviranje, ko je zavorni sklop nov, bi
lahko poškodovalo vaše zavorne ploščice in kolute.
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Sklopka CVT / pogonski
jermen
Ustrezno uvajanje sklopke C V T in pogonskega jermena
bo zagotovilo njuno večjo učinkovitost in daljšo
obratovalno dobo. Sklopko in pogonski jermen v
priporočenem obdobju uvajajte pri nizki hitrosti in z zgolj
lažjimi bremeni. V uvajalnem obdobju se izogibajte
sunkovitemu pospeševanju in vožnji pri visoki hitrosti. Če
je pogonski jermen strgan, očistite tudi dovodne in odvodne
vode. Pri zamenjavi jermena odstranite ostanke iz sklopke
in motornega sklopa.

Vzpenjanje na vozilo
č

č
č
č
č
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Zagon motorja
č
č

č

Parkiranje
č
č
č

č

č

Zavijanje
č
č
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!

OPOZORILO

Vzvratna vožnja
Če morate voziti vzvratno, se prepričajte, da je območje za
vami varno ter vozite počasi.
Ne uporabite stikala za prevzem krmiljenja, razen če je za
premikanje vozila potrebna dodatna hitrost kolesa. Ta
gumb uporabljajte previdno, saj zelo poviša hitrost vzvratne
vožnje. Ne vozite pri široko odprtem pospeševalniku.
Pospeševalno ročico obrnite le toliko, kot je potrebno za
varno vožnjo.
Za vzvratno vožnjo upoštevajte naslednji postopek：
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Zavijanje na pobočju (obračanje)
Č

č

č

č

č

č

č
č
č
č
č
č
č
č

č
č
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Vožnja po spolzkih površinah
Med vožnjo po spolzkih površinah, kot so mokra vozišča,
grob makadam ali sneg, upoštevajte naslednje
previdnostne ukrepe:

č
č

OPOMBA
Če se pogon 4x4 aktivira, ko se kolesa vrtijo, lahko pride
do težjih poškodb pogonskega sklopa. Preden aktivirate
pogon 4x4, se morata zadnji kolesi ustaviti, ali pa pogon
4x4 aktivirajte preden kolesa začnejo izgubljati oprijem.

č
č
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Vožnja po vodi
To vozilo lahko vozi po vodi, ki sega največ do nožne
opore. Pri vožnji po vodi upoštevajte naslednje postopke:

PREVIDNO
Če po vožnji v vodi vozila ne preverite, lahko pride
do težjih okvar motorja. Opravite vse postavke iz tabele
rednega vzdrževanja. Naslednje dele je potrebno posebej
preveriti: motorno olje, olje menjalnika in podmazovalne
točke. Če se vozilo v vodi prevrne, ali če se ugasne motor
med ali po vožnji po vodi, je pred ponovnim zagonom
potrebno opraviti servis. Obvestite pooblaščen servis
Segway Powersports. Če to ni mogoče pred ponovnim
zagonom motorja, opravite servis, ki je naveden v
razdelku »Potopitev vozila« in vozilo ob prvi priložnosti
odpeljite na servis.
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č
č
č

3.
4.
č

č
Č
◆
◆

č

◆

Vožnja čez ovire
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Pri vožnji čez ovire upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe:
č

č

Vožnja po pobočju navzgor

Pri vožnji po pobočju je zaviranje in rokovanje z vozilom
drugačno od običajnega. Neustrezno ravnanje lahko
povzroči izgubo nadzora in prevračanje vozila.
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Pri vožnji navzgor po pobočju upoštevajte ta postopek:
č
č

č

č

◆ AT6 S：25°
◆ AT6 L：15°

č

č
č
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Vožnja po pobočju navzdol

Pri vožnji navzgor po pobočju upoštevajte ta postopek:
č
č
č

Ne vozite navzgor ali navzdol po pobočjih, ki so
strmejša od:
◆
◆

AT6 S： 25°
AT6 L：15°
č
č
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č

č
č
č
č

Vožnja prek pobočja / prečkanje

Vožnjo prek pobočja ni priporočena. Neustrezno
ravnanje lahko povzroči izgubo nadzora ali
prevrnitev vozila. Izogibajte se prečkanju pobočja, razen
če je to neizogibno.
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Če je prečkanje pobočja neizogibno, storite
naslednje:
č
č

č
č

Č

č

č

č

č
č

Parkiranje na pobočju
Če je mogoče, ne parkirajte na pobočju. Če se
temi ni mogoče izogniti, upoštevajte naslednje:
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č

102
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Zaviranje

č
č
č
č

Parkiranje vozila
Č
č
č

č
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č

č

č

č

č

Uvajanje
Motor potrebuje uvajalno obdobje 300 km.
Med obdobjem uvajanja:
◆
◆

č

◆
◆

č

č

◆

Zavore potrebujejo uvajalno obdobje 200 km.
Nove zavore do zaključka uvajalnega obdobja ne bodo
delovale z največjo zmogljivostjo. Delovanje zavor je lahko
zmanjšano, zato bodite previdni.
OPOMBA
V tem času se izogibajte vožnji pri polni hitrosti,
sunkovitemu pospeševanju in vožnji z enakim število
vrtljajev motorja.
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PREVERJANJE
VOŽNJO

PRED

Pred vsako vožnjo opravite preverjanje, da odkrijete
morebitne težave, do katerih bi lahko prišlo med vožnjo. Na
ta način lahko nadzorujete obrabo delov in jih pravočasno
zamenjate.
Odpravite vse odkrite težave, da preprečite okvare.

Kontrolni seznam preverjanja pred vožnjo
Postavka

Opombe

Stran

Zavorni sklop /
hod pedala

Preverite delovanje

Str. 56-58

Zavorna tekočina

Preverite raven

Pomožna zavora

Preverite delovanje

Str. 58

Sprednje vzmetenje

Preverite, po potrebi
podmažite

Str. 145

Zadnje vzmetenje

Preverite, po
potrebi podmažite

Str. 145

Pnevmatike

Preverite stanje in
zračni tlak

Str. 137
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Str.
133~135

VOŽNJA
Kolesa

Preverite ustreznost
zateznega navora
vijakov/matic

Str. 139

Gorivo

Preverite raven

Str. 30

Hladilna tekočina

Preverite raven

Str. 131

Indikatorske lučke

Preverite

Str. 63

Stikala

Preverite delovanje

Str. 38

Vžigalno stikalo

Preverite delovanje

Str. 39

Sprednje luči

Preverite delovanje

Str. 41

Zavorna/zadnja luč

Preverite delovanje

Osebna oprema za

Nosite ustrezno čelado
in zaščitno obleko

Str. 25

vožnjo
Priklopni spojnik
(izbirna oprema)

Preverite kable in
spojnik
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Str. 100

VOŽNJA

NAJVEČJA NAZIVNA NOSILNOST
Na sprednjem in zadnjem prtljažniku se lahko prevaža tovor
do največje nazivne nosilnosti. Z vlečno kljuko na zadku
vozila se lahko vleče prikolice in dodatno opremo.
Če vozilo prevaža tovor, to vpliva na njegovo delovanje,
stabilnost in zavorno razdaljo. Ne presezite nazivne
nosilnosti vozila, ob upoštevanju teže voznika, potnika,
tovora, dodatne opreme in vlečnega sklopa. nepritrjen
tovor lahko povzroči nestabilnost vozila, kar bi lahko
povzročilo izgubo nadzora nad vozilom.
!

OPOZORILO

◆

č
č
č

č

◆

č

◆
◆

č

č
č
č
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◆
č
◆

č
č
č

◆

č
č

č

◆
č
◆

č
č

č
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Največja nazivna nosilnost
Nikoli ne presezite največje nazivne nosilnosti vozila!

AT6 S

AT6 L

Sprednji prtljažnik

40 kg

40 kg

Zadnji prtljažnik

60 kg

60 kg

Vlečna zmogljivost

1028 kg (off-road)

Opomba:
Največja nazivna zmogljivost in vlečna zmogljivost se
lahko razlikujeta glede na vaš model/različico. Za dejanske
vrednosti preverite tehnični list svojega vozila.

109

VOŽNJA
Smernice za natovarjanje
Pri prevažanju tovora upoštevajte naslednja
navodila:
č

Č

č
č
.
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Prikolica
Če morate vleči prikolico, se zavedajte, da največja nazivna
nosilnost vozila ne vključuje teže vlečnega priključka.
◆

č
č

č

◆
č

Če se na vlečnem priključku nahaja spojna točka:

Bodisi:

Ali:

Potegnite kabel skozi
spojno točko in ga
pritrdite nazaj nase.

Pritrdite spojnik neposredno na
spojno točko. To možnost mora
izrecno dovoliti proizvajalec
prikolice, saj spojnik morda ni
dovolj močan za takšno uporabo.
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OPOMBA
Hitrost med vleko tovora ne sme presegati 15 km/h.
Uporaba neustreznega vlečnega priključka ali
presežena največja nosilnost priključka lahko
poškoduje vase vozilo. V tem primeru bo garancija
za vaše vozilo razveljavljena. Na to vozilo ne
namestite opreme za avtomobile, ampak le
opremo, ki je odobrena ali zasnovana za uporabo
na tovrstnih vozilih.
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VODIČ ZA UPORABO VITLA
Če je vaš model opremljen z vitlom, pred njegovo uporabo
preberite ta navodila, da se seznanite z varnostnimi pravili
in napotki za uporabo.
!

OPOZORIL
O
Uporabnik mora prebrati in razumeti navodila za
uporabo ter varnostna navodila. V primeru
neupoštevanja tega, lahko pride do hujših osebnih poškodb
in materialne škode.
◆
◆
č
◆
č

č
◆

č
č

č
č
č

Č
č
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◆
č
◆

č

◆

č
č
č

◆

č
č
č

č

◆

č
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◆
č
◆

◆
č
◆
◆
◆
č
č
◆
č
◆
◆
◆

č

◆
◆

č

č

č
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č
◆
◆
◆

č

č

č
č
◆

č

č

Č
č
◆ Č

!

č

OPOZORILO

Pri vleki ali uvijanju kabla vitla mora biti na obeh straneh
kabla zadostna dolžina, da se ne prekrije. Pri uvijanju
kabla zagotovite ustrezno napetost (ok. 50 kg), da se lahko
kabel premika nemoteno in se lahko tesno navije.
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Kljuko vedno vlecite z jermenom in je ne držite z rokami.
To ni pomembno le pri navijanju jeklenice, ampak tudi za
odstranjevanje jeklenice z vitla.
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Neupoštevanje navodil za vzdrževanje in previdnostnih
ukrepov lahko povzroči hude telesne poškodbe in
smrt. Upoštevajte postopke in previdnostne ukrepe v teh
navodilih.
Ustrezno vzdrževanje je temeljnega pomena za varno
delovanje vašega vozila. V tem delu navodil se nahaja razpored
vzdrževanja, ki vam bo pomagal pri pravilnem vzdrževanju
vašega vozila.
Razpored intervalov vzdrževanja se nanaša na uporabo
vozila v običajnih okoliščinah. Če pogosto vozite po
težavnem terenu, bo morda potrebno pogostejše in
obsežnejše vzdrževanje. Če imate znanje o strojih in
ustrezno orodje, lahko številne postavke vzdrževanja
opravite sami. Priporočamo pa vam, da za določena
vzdrževalna dela zaprosite pooblaščenega serviserja
S e g w a y Powersports, saj so za to potrebna posebna
orodja in strokovno znanje. Tudi, če imate bogate izkušnje
iz vzdrževanja vseterenskih vozil, vam priporočamo, da
popravila in servisne storitve izvaja pooblaščeni serviser
Segway Powersports.
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REDNO VZDRŽEVANJE
Napravo ali sklop za nadzorovanje izpustov izpušnih
plinov na vašem vozilu lahko vzdržuje, zamenja ali
popravi katera koli pooblaščena delavnica. Pooblaščeni
serviserji Segway Powersports lahko na vašem vozilu
izvajajo vsa potrebna dela.
Če kateri koli del katerega koli proizvajalca, ki se
namesti po nakupu vozila, zmanjša učinkovitost nadzora
nad izpusti, to lahko predstavlja kršitev Zakona o čistem
zraku.
Uporabnik je odgovoren za zagotavljanje izvajanja
rednega vzdrževanja, ki je opisano v teh navodilih. Z
ustreznim rednim vzdrževanjem bo vozilo delovalo varno
in zanesljivo. Po potrebi preverjajte, čistite, podmazujte,
nastavljajte in zamenjujte sestavne dele vozila. Če
ugotovite, da je določen del potrebno zamenjati, so novi
deli na voljo pri pooblaščenem prodajalcu.
Če vam postopki varnega servisiranja in nastavitev niso
poznani, jih lahko opravijo p o o b l a š č e n i s e r v i s e r j i .
Razporedi vzdrževanja v spodnji tabeli se nanašajo na
povprečne vozne razmere. Pogosto uporabljano vozilo je
potrebno pogosteje preverjati in popravljati.
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TABELA REDNEGA VZDRŽEVANJA
Ustrezno redno vzdrževanje zagotavlja optimalno
varnost in zanesljivost delovanja vašega vozila.
Preverjanje,
nastavitve
in
podmazovanje
najpomembnejših delov je opisano v tabeli rednega
vzdrževanja.
Po potrebi preverjajte, čistite, podmazujte,
nastavljajte in zamenjujte sestavne dele vozila.
Če ugotovite, da je določen del potrebno zamenjati,
uporabite izviren nadomestni del, ki ga lahko dobite
pooblaščenem prodajalcu. Servisiranje in nastavitve
so pomembne za ustrezno delovanje vozila. Če vam
postopki varnega servisiranja in nastavitev niso
poznani, jih lahko opravijo pooblaščeni serviserji.
Razporedi vzdrževanja v spodnji tabeli se nanašajo na
povprečne vozne razmere. Vozilo, ki se uporablja v
težjih voznih pogojih, je potrebno pogosteje preverjati
in popravljati.
Uporaba v težjih voznih pogojih je opredeljena kot:
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Pogosta vožnja v blatu, vodi ali pesku.
Pogosta ali daljša vožnja v prašnih okoljih.
Krajše vožnje v mrzlem vremenu
Dirkanje ali hitra vožnja pri visokih vrtljajih motorja.
Daljša počasna vožnja ali vleka težjih tovorov.
Daljše delovanje motorja v prostem teku.
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LEGENDA TABELE ZA VZDRŽEVANJE
ZNAK
►

OPIS
Č
č

D

!

č

OPIS

Neustrezna izvedba postopkov označenih s črko D lahko povzroči
okvaro komponente ter hujše poškodbe in smrt. Te storitve naj
opravi pooblaščen serviser.
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Vsa vzdrževalna dela izvajajte v intervalih, ki so
na vrsti prej.

POSTAVKA

INTERVAL
VZDRŽEVANJA
(KAR PRIDE PREJ)
URE

Krmilje

KOLEDAR

Pred
vožnjo

Zadnje vzmetenje

Pred
vožnjo

Raven zavorne
tekočine
Zavorni sklop
Pospeševalna ročica
Raven motornega olja

KM

Pred
vožnjo

Sprednje vzmetenje

Pnevmatike/
kolesa/pritrdila

OPOMBE

Pregled ali preverjanje delov.
Po potrebi nastavite in opravite
popravila glede na razpored
vzdrževanja

Pred
vožnjo
Pred
vožnjo
Pred
vožnjo
Pred
vožnjo
Pred
vožnjo

Hladilno sredstvo

Dnevno

Preverite raven

Hidravlično krmilje (če
obstaja)

Dnevno

Preverite vsak dan

Luči (sprednje/zadnje …)

Dnevno

Preverite delovanje, pri zamenjavi
luči nanesite dielektrično mazivo
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► Zračni ﬁlter

Tedensko

126

Preverite in po potrebi
zamenjajte

VZDRŽEVANJE
INTERVAL VZDRŽEVANJA
(KAR PRIDE PREJ)
POSTAVKA
►
D

►

URE

KOLEDAR

KM

OPOMBE

Obraba zavornih
ploščic

10 H Mesečno

160

Redno preverjajte

Akumulator

20 H Mesečno

320

Sklop za gorivo

20 H

Preverite terminale, očistite,
preizkusite
Preverite, obrnite ključ
za povečanje tlaka v
črpalki goriva. Preverite, če
vodi in spojniki puščajo, ali če
so obdrgnjeni.
Zamenjava olja in filtra

Mesečno

Zamenjava motornega 25 H
olja

1M

320

Olje sprednjega
zobnika
Olje zadnjega zobnika

25 H

1M

320

Preverjanje ravni olja

25 H

1M

320

Preverjanje ravni olja

50 H

3M

800

Dovod
pospeševalnika

50 H

6M

Pogonski jermen

50 H

6M

800

Hladilni sklop

50 H

6M

1600

►

Zamenjava motornega 100 H
olja

6M

1600

►

Oljni vodi in
spojniki

6M

1600

►
►
►

Splošno podmazovanje

100 H
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Podmažite vse spojnike,
tečaje, kable itd.
Preverite, če so vodi
ustrezno zatesnjeni in če
puščajo
Preverite, nastavite, po
potrebi zamenjajte
Vsako delovno sezono
preverjajte učinkovitost
gladilnega sredstva, vsako
leto preverite tlak v sklopu
Zamenjajte olje in ﬁlter
Preverite, če so spojniki
pritrjeni in če prihaja do
puščanja

VZDRŽEVANJE
►

Olje sprednjega
zobnika

100 H

12 M

1600

Zamenjajte olje

►

Olje zadnjega zobnika 100 H

12 M

1600

Zamenjajte olje

1600

Obrnite vžigalni ključ, da
povečate tlak v črpalki za
gorivo. Preverite puščanje
pokrova odprtine za gorivo,
vodov in črpalke. Vode
zamenjajte na vsaki dve leti.

D

Sklop za gorivo/ﬁlter
goriva

100 H

12 M
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POSTAVKA

INTERVAL
VZDRŽEVANJA (KAR
PRIDE PREJ)

OPOMBE

KOLEDAR

KM

100 H

12 M

1600

► Hladilne cevi

100 H

12 M

1600

Preverite, če puščajo

► Motorni nosilci

100 H

12 M

1600

Preverite

Izpušni dušilec/ pipe
100 H
/ zglobi

12 M

1600

100 H

12 M

1600

Sklopke
100 H
(gonilne in gnane)

12 M

1600

100 H

12 M

1600

Preverite in po
potrebi zamenjajte

D Zavorna tekočina 200 H

24 M

3200

Zamenjajte vsaki dve leti

36 M

4800

Očistite

URE
►
Hladilnik

D Svečka
D

D

Ležaji
sprednjih
koles

Lovilec isker

300 H

► Hladilno sredstvo

D Razmik ventilov

60 M

500 H

Preverite, očistite
izbočene dele /
zunanje površine

Preverite, očistite,
zamenjajte obrabljene
dele
Preverite in po
potrebi zamenjajte
Preverite, očistite,
zamenjajte obrabljene
dele

Zamenjajte hladilno
sredstvo

8000
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）
Preverite, nastavite

VZDRŽEVANJE
Redno preverjajte
nastavite po zamenjavi
delov

D Nastavitev
priključka
Usmeritev
svetlobnega
snopa sprednje
luči

Po potrebi nastavite
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VODNIK
PODMAZOVANJE

ZA

Preverjajte in podmazujte vse dele v intervalih, ki so
navedeni v tabeli rednega vzdrževanja. Dele, ki jih ni v
tabeli, je potrebno podmazovati v splošnih intervalih.
Nihalni vzvod je tovarniško podmazan in ne potrebuje
dodatnega podmazovanja. Če pa se ti deli pogosteje
uporabljajo, jih lahko uporabnik po potrebi dodatno
podmaže.
Postavka

Priporočeno
Prostornina
mazivo

Postopek

č
SAE 75W/90
GL-5
SAE80W/90 GL-5/
SAE75W/90 GL-5
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č
Vzmetenje,
stabilizators
ka ročica

——
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Podmažite
nastavke
(najv. 3 pritiski)
na vsakih 800
km

VZDRŽEVANJE

ODSTRANITEV SEDEŽA

1

Sedež

2

Zapah sedeža

3

OPC spojnik

č

OPOMBA
Pod sedežem se nahaja žični OPC spojnik. Med
odstranjevanjem sedeža ne potiskajte preveč, sicer se lahko
spojnik odlomi.
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POKROV REZERVOARJA
3

2

1

Pokrov rezervoarja

3

Šesterokotni vijak

1

2

Fiksirna vijaka

OPOMBA
Na dnu pokrova rezervoarja sta dva žična spojnika. Če
morate povsem odstraniti pokrov, izvlecite spojnika.
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ODSTRANITEV SPREDNJE
PLOŠČE ZA VZDRŽEVANJE

Za odstranitev sprednje plošče za vzdrževanje:
Sprednjo ploščo za vzdrževanje se lahko enostavno odstrani
- dvignite sprednji del plošče z roko.
Plošče za vzdrževanje ne dvigajte preveč na silo, da ne
trči ob nosilec prtljažnega prostora, saj bi se plošča lahko
obdrgnila.
Pokrov posode za hladilno sredstvo in doza z varovalkami
se nahajata pod vzdrževalnim pokrovom. Za dolivanje
hladilnega sredstva ali zamenjavo varovalke preverite
postopek odstranjevanja pokrova v teh navodilih.
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ODSTRANITEV POKROVA
INŠTRUMENTOV
1

3

2

Vijaka (2x)
vzdrževanje
1

3

2

Sprednja plošča za

Pokrov inštrumentov

Za odstranitev pokrova inštrumentov:
1. Odstranite sprednjo ploščo za vzdrževanje 2 (glej stran 121)
2. Odstranite 2 vijaka pokrova inštrumentov 1 .
3. 2. Odstranite pokrov inštrumentov 3 .
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MOTORNO OLJE
Raven olje preverjajte in zamenjujte v intervalih
predpisanih v tabeli rednega vzdrževanja. V ta namen
uporabljajte priporočeno motorno olje. Oljni filter je
potrebno zamenjati po uvajalnem obdobju in ob vsaki
zamenjavi olja. Bodite še posebej pozorni na raven olja. če
je ta nizka, dolijte olje. Če se raven olja začne dvigati
(predvsem v mrzlem vremenu), prenehajte z uporabo
vozila in obvestite pooblaščen servis Segway
Powersports.
!

OPOZORIL
O
Vožnja
z
neustreznim ,
izrabljenim
ali
kontaminiranim motornim oljem povzroči pospešeno
obrabo in lahko tudi okvaro motorja, nesrečo in poškodbe.
Vedno izvajajte postopke vzdrževanja, ki so navedeni v
tabeli rednega vzdrževanja.
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Priporočeno olje
Opomba:
Oljni filter je potrebno zamenjati ob vsaki zamenjavi olja.
Segway za ta motor priporoča uporabo štiritaktnega olja
10W/40-SJ.
Preverite
razdelek
z
vodnikom
podmazovanja
glede
priporočenega
olja
in
prostornine.

Priporočeno olje:
Maxima ATV PREMIUM4 10W-40

PREVIDNO
Mešanje olj ali uporaba neustreznega olja lahko povzroči
težje okvare motorja. Vedno uporabljajte priporočeno olje.
Nikoli ne zamenjujte ali mešajte različnih vrst olja.
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Preverjanje ravni motornega olja
OPOMBA
Obratovanje motorja pri neustrezni ravni olja lahko
povzroči težje poškodbe motorja.
č
č
č
č
č
č

Opomba:
Raven olja se mora nahajati med zgornjo 1 in spodnjo 2
oznako merilne palčke. Če je raven pod spodnjo oznako, je
prenizka in je potrebno olje doliti, če pa se nahaja na zgornji
oznaki, je v motorju preveč olja.
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1

Zgornja oznaka ravni

3

Pokrov odprtine za dolivanje olja

2

Spodnja
oznaka ravni

č

Č
3 na sprednjem desnem
pokrovu ročične gredi ter dolijte ustrezno olje v
odprtino do zgornje oznake ravni na merilni palčki.

č
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Zamenjava motornega olja in filtra
Olje naj zamenja pooblaščeni serviser Segway Powersports.
Pri tem je potrebno očistiti tudi oljno cedilo in zamenjati
oljni filter.
!

OPOZORILO

◆
č
č
◆
č
č
č
◆

Olje sprednjega/zadnjega diferenciala in
zadnje pogonske gredi
Olje zobnikov preverjajte in zamenjujte v skladu z
razporedom vzdrževanja.
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Uporabljajte zgolj priporočeno olje - glej Specifikacije.
Uporaba drugih olj lahko povzroči neustrezno delovanje

sestavnih delov.
1

Pokrov za dolivanje

2

Tesnilni obroč

3

Odtočni čep

Preverjanje olja sprednjega/zadnjega diferenciala in
zadnje pogonske gredi:
1. Vozilo naj bo na ravnih tleh.
2. Odstranite pokrov za dolivanje 1 in tesnilni obroč 2
3. Preverite, če raven olja sega do dna polnilne odprtine.
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4. Po potrebi dolijte priporočeno olje.
5. Ponovno namestite tesnilni obroč in pokrov za dolivanje.

Ustrezen zatezni navor：
Navor

Pokrov za dolivanje: 16~20Nm

6. Preverite, če pušča.

Zamenjava olja sprednjega/zadnjega diferenciala in
zadnje pogonske gredi
Olje sprednjega/zadnjega diferenciala in zadnje pogonske
gredi naj zamenja pooblaščen serviser Segway Powersports,
v skladu s tabelo vzdrževanja.
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HLADILNO SREDSTVO
Hladilno sredstvo kroži v motorju in odvaja odvečno
toploto, ki nastaja med delovanjem motorja, tako da ta
obratuje pri ustreznih temperaturah. Vzdrževanje
hladilnega sredstva bo omogočilo ustrezno delovanje
hladilnega sklopa ter preprečilo zmrzovanje, pregrevanje in
korozijo. Redno preverjajte raven hladilnega sredstva.
Sredstvo proti zmrzovanju mešajte v skladu z navodili za
hladilno tekočino. Hladilno sredstvo je potrebno mešati, da
bo ustrezalo vašim delovnim pogojem. Če svoje vozilo
uporabljate v ekstremnih podnebnih razmerah, je potrebno
prilagoditi tudi mešalno razmerje. Za mešanje uporabljajte
zgolj destilirano ali demineralizirano vodo.

Dolivanje hladilnega sredstva
Posoda za hladilno sredstvo se nahaja na levi strani vozila.
Č
2

1

č
č
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č

1

Najvišja raven

2

146

Najnižja raven

VZDRŽEVANJE

ZAVORNI SKLOP
Sprednja in zadnja zavora sta hidravlični, s koluti, ki jih
aktivira zavorni pedal ali ročica. Zavore so samonastavljive.
Z obrabo zavornih ploščic se raven zavorne tekočine počasi
znižuje. Zniževanje zavorne tekočine lahko povzroči tudi
puščanje v zavornem sklopu.
!

OPOZORILO

Redno preverjajte raven zavorne tekočine. Če je
v zavornem kolutu preveč tekočine, lahko pride do
do upora ali blokade zavor, ki lahko povzroči hude
poškodbe in smrt. Raven zavorne tekočine naj bo
na ustrezni višini, ne dolijte je preveč. Redno
preverjajte obrabo zavornih ploščic in zavornih
kolutov. Če so rpeveč obrabljeni, jih zamenjajte.
Za zagotavljanje brezhibnosti zavornega sklopa se
priporoča naslednje preverjanje. Če zavore veliko
uporabljate, jih pogosteje preverjajte.
č
č
č
č

č

č

č
č

č
č

č
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č

č

Č
č

č

Zavorna tekočina
Priporočna zavorna tekočina:
DOT4

Zavorna tekočina

Hidravličnega zavornega sklopa ni potrebno spreminjati.
Redno preverjajte raven zavorne tekočine. Če je raven
prenizka, dolijte zavorno tekočino. Posoda za zavorno
tekočino se nahaja pod sprednjim pokrovom inštrumentov.
č
č
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1
2

1

ZGORNJA OZNAKA

2

SPODNJA OZNAKA

č
Č

č

č
č

č

OPOMBA
Zavorna tekočina lahko poškoduje plastične in lakirane
površine, zato je z njo potrebno rokovati previdno. Če
zavorna tekočina pride v stik s kožo ali očmi, jo takoj
sperite z veliko vode. Če vam je slabo, takoj poiščite zdravniško
pomoč.
149
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Tekočina v sprednjih zavorah
Preverite, če je raven tekočine v sprednjih zavorah nad
oznako najnižje ravni na desni krmilni ročici. Če je
raven tekočine pod najnižjo oznako, jo dolijte.

SPODNJA oznaka - najnižja raven zavorne
tekočine
č
č

č
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Preverjanje zavornih ploščic
Stanje zavornih ploščic je odvisno od intenzivnosti uporabe
in voznih razmer. Hitreje se obrabljajo v mokrem in
blatnem okolju. Redno preverjajte njihovo debelino, v
skladu s tabelo rednega vzdrževanj. Če znaša njihova
debelina 1,00 mm ali manj, jih je potrebno zamenjati.
5.0 mm
č

1.0 mm
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PNEVMATIKE
Tlak v pnevmatikah
Vožnja z neustreznim tlakom v pnevmatikah lahko
povzroči:
◆

č

◆
◆

Pri preverjanju tlaka v pnevmatikah upoštevajte ta priporočila:

◆
◆ Č

č
č

◆

č
č
č

◆
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č

č
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Globina profila pnevmatike
◆

č

č
◆

T.W.I.

T.W.I.

Kdaj zamenjati pnevmatiko?
Pnevmatiko je potrebno zamenjati, če:
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◆

.
◆

č
Č

č

Odstranjevanje kolesa
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Zatezni navor：
Navor

Kolesne matice: 70-80 Nm

PREVIDNO
Če matica ni zategnjena, se lahko kolo med vožnjo
sname, kar lahko povzroči prevrnitev in nesrečo. Vse
matice morajo biti zategnjene z navorom 70-80 Nm.
Kolesnih vijakov/matic ne mažite z mazivom/oljem. To
bi lahko namreč povzročilo pretirano zategnjenost
kolesnih matic in posledične poškodbe vijakov ali koles.
Poleg tega se lahko v tem primeru matice odvijejo in
kolo lahko odpade z vozila, kar lahko povzroči
nesrečo in težke poškodbe. Odstranite olje/mazivo s
kolesnih vijakov/matic.
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Zamenjava pnevmatike
!

OPOZORILO

Uporabljajte zgolj kolesa priporočenih velikosti, v skladu
s temi navodili, sicer lahko izgubite nadzor nad vozilom.

Priporočena
velikost
pnevmatike

Spredaj

Zadaj

25×8-12/26×8-12

25×10-12/26×10-12
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NASTAVITEV BLAŽILNIKOV
Nameščene so različne vrste blažilnikov, odvisno od modela
/ različice. Blažilnik nastavite dejanski tip na vašem vozilu.

Oljni blažilnik

4

3

6

1
2

5

č

Položaj

1

: Za manjše obremenitve ali raven teren.

Položaj

2

: Standarden položaj.

Položaj

3

~ 5 : Za večje obremenitve in težke tovore.
č
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6
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PREVIDNO
Tako levi kot desni blažilniki morajo imeti enake
nastavitve. Nastavitve spreminjajte le po en položaj
naenkrat. Ne izvajajte večjih sprememb, ki bi lakho
poškodovale blažilnik.

Nastavljivi blažilnik
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1

Vtič za nastavitev blaženja udarcev

◆

č

č

◆

č

2 Vijak

za nastavitev blaženja odboja

Vijak vrtite z navadnim, ploskim izvijačem
◆

č

◆

č
.

3 Napenjanje

vzmeti

Vzmet napenjajte s ključem
◆
◆
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PODMAZOVANJE VZMETENJA
Na sprednjem in zadnjem vzmetenju, pogonskih gredeh
in stabilizatorju se nahajajo podmazovalni nastavki. V
bližini se nahaja nalepka za dolivanje maziva.
Nalepka za dolivanje maziva:

Vse te dele je potrebno ustrezno podmazovati, glej tabelo
rednega vzdrževanja. Ustrezno podmazovanje lahko
zmanjša obrabo teh delov in poveča njihovo dobo
uporabnosti.
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SPREDNJE IN ZADNJE OSNE
MANŠETE
Sprednje osne manšete

Zadnje osne manšete

Preverite, če so na manšetah krogelnih zglobov sprednje in
zadnje pogonske gredi vidne razpoke, natrganine, vbodi ali
puščanje masti. Po potrebi pokličite pooblaščenega serviserja
Segway Powersports.
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ZRAČNI FILTER
Zračni filter na tem vozilu je papirnati filtrski vložek.
Zračni filter je potrebno redno čistiti in zamenjevati, v
skladu s tabelo rednega vzdrževanja (stran 115). najprej
odstranite filtrski vložek in ga preverite. Če je zelo
namočen z oljem ali prahom, ga ne čistite, temveč ga
zamenjajte z novim. Če na njem ni olja ali večjih kosmov
prahu, filtrski vložek obrnite s sesalnim delom navzdol, z
njim narahlo nekajkrat potrkajte ob tla, da se odstrani
večina prahu.
Čiščenje je učinkovitejše s stisnjenim zrakom, saj lahko
izpihujete s strani filtrskega vložka (ne izpihujte s strani
sesalnega dela), dokler ne izpihate vsega prahu.
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Odstranitev pokrova filtra
3

1
2

4
1

Pokrov zračnega filtra

2

3

Filtrski vložek

4

Spojnik pokrova
Vtič zračnega filtra

Pokrov predala zračnega filtra se nahaja pred sedežem.
(Odstranitev sedeža, glej str. 119).

č
č
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LUČI
PREVIDNO
Neustrezne luči lahko zmanjšajo vidljivost med nočno vožnjo. Če
se sprednje ali zunanje luči umažejo, jih takoj očistite.
Takoj zamenjajte pregorele luči/žarnice. Za zagotavljanje
ustrezne vidljivosti morajo biti luči ustrezno nastavljene.

Zamenjava sprednje luči
LED luči
LED luči vsebujejo več luči. Če je poškodovana ali
okvarjena ena LED luč, naj pooblaščeni serviser zamenja
celoten sklop luči.

Halogenske luči
Pregorelo halogensko žarnico je mogoče zamenjati.
Naslednje luči lahko zamenjate sami. Težavnost
zamenjave je odvisna od vrste žarnice. Zaradi možnih
poškodb je priporočljivo, da te dele zamenja pooblaščeni
serviser.
Če se znotraj leče nahajajo večje vodne kapljice, ali če
znotraj sprednjih luči nastaja kondenzacija, obvestite
pooblaščenega serviserja. To ne pomeni nujno okvare
luči.
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PREVIDNO
Vroči deli lahko povzročijo opekline. Pred vzdrževalnimi
deli počakajte, da se luči ohladijo.
NE dotikajte se stekla žarnice sprednje luči. Prstni odtisi na
steklu lahko povzročijo prezgodnjo okvaro.

Zamenjava sprednje luči:
č

1

Pokrov sprednje luči

2

č

č
č
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Fiksirni vijak

VZDRŽEVANJE

č
č
č

PREVIDNO
Nadomestna žarnica mora biti enake vrste in svetilnosti kot
zamenjana.
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Namestite novo luč. Za namestitev velja obraten postopek
od razstavitve. Po namestitvi prižgite sprednjo luč in
preverite, če pravilno deluje.

Zamenjava zadnje luči / smernika
Zamenjava zadnje luči:
Odstranite pokrov zadnje luči.

č

č

č
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Nastavitev dolgih luči
Svetlobni snop dolgih luči se lahko nastavi navzgor/navzdol in
levo/desno. Za nastavitev je potreben naslednji postopek.
PREVIDNO
Naslednja slika je zgolj ilustrativna. Vaš model se lahko
nekoliko razlikuje.
Če okoliščine dopuščajo, je najbolje, če nastavitve
opravi pooblaščeni serviser Segway Powersports.

č
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č
č

č
č

č

Nastavitev svetlobnega snopa sprednje luči
navzgor ali navzdol
Za dvig svetlobnega snopa nastavitveni vijak sprednje luči
vrtite v levo smer (L). Za spust svetlobnega snopa
nastavitveni vijak sprednje luči vrtite v desno smer (R).

1

Navpični nastavitveni vijak
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Nastavitev svetlobnega snopa sprednje luči levo
ali desno
Svetlobni snop se lahko nastavi nekoliko v levo ali desno.

1

Vodoravni nastavitveni vijak

Za nastavitev svetlobnega snopa v levo vrtite nastavitveni vijak
sprednje luči v levo (L).
Za nastavitev svetlobnega snopa v desno vrtite nastavitveni
vijak sprednje luči v desno (R).
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SVEČKA
Preverite tehnične podatke glede priporočene vrste in
razmika svečke. Svečko privijte glede na zahteve.
PREVIDNO
Uporaba neustreznih svečk lahko povzroči težje
poškodbe motorja. Vedno uporabljajte ustrezne svečke.

č
č

NGK CPR7EA

0.6 - 0.8 mm
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Preverjanje svečke
Stanje svečke odraža delovanje motorja. Svečko preverite
ali zamenjajte v skladu s tabelo rednega vzdrževanja.
PREVIDNO
Za odstranitev svečke morate imeti zaščitne rokavice, saj
lahko vroč izpuh ali motor povzročita opekline.

1

Vijak

2

Vžigalna tuljava

3

Svečka

4

Obojka svečke
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Svečka se nahaja pod sedežem. Za odstranitev sedeža
preverite str. 119.

č
č
č
č
č

Običajno stanje svečke:
Izolatorska konica je svetlosiva, rjavorumena
svetlorjava, razmik svečke pa znaša 0,6-0,8 mm.

ali

Stanje svečke, ki jo je potrebno zamenjati:
Izolatorska konica je črna. Če pride do ablacije elektrode,
nalaganja ogljika, ali če je vrzel prevelika, je svečko
potrebno zamenjati.
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LOVILEC ISKER
Lovilec isker preprečuje, da bi iskre vdrle v druge dele
vozila. Redno vzdrževanje lahko prepreči nalaganje
ogljika; neustrezno vzdrževanje zmanjša zmogljivost
motorja.
!

OPOMBA

Motor mora biti ugasnjen, izpuh pa hladen. Cevi se morajo
povsem ohladiti, da ne pride do opeklin.
Za zmanjšamnje nevarnosti vžiga zagotovite, da v bližini
vozila ni vnetljivih materialov, ko odstranite svečko.
Za ta posotpek je priporočena uporaba zaščitnih očal.
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iz izpuha je potrebno redno odstranjevati plasti ogljika, kot
sledi:

1

Vijak M6x16 (3x)

2

Lovilec isker

č
č
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AKUMULATOR
Vaše vozilo je opremljeno z zatesnjenim akumulatorjem
MF, ki potrebuje le malo vzdrževanja. Ni potrebno
preverjati ravni elektrolitov ali dolivati destilirane vode
v akumulator. Zaradi naravnega izločanja in porabe
moči pri določeni električni opremi se akumulator
sčasoma sprazni, tudi če se vozilo ne uporablja. Če je
vozilo dalj časa parkirano, se akumulator lahko izprazni in
motor se ne zažene. Akumulator napolnite vsakih 30 dni. To
bo ohranilo optimalno dobo njegove uporabnosti.
!

OPOZORILO

Akumulatorji 12 V vsebujejo strupeno in korozivno
žveplovo kislino in lahko ustvarjajo eksploziven
vodikov plin. Za zmanjšanje nevarnosti težjih poškodb in
smrti je pri rokovanju z akumulatorji 12 V ali delu v
njihovi bližini potrebno upoštevati naslednje previdnostne
ukrepe:
◆
◆

č

◆

č

č

◆

Akumulator polnite na odprtem in ne v slabo prezračeni
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garaži ali zaprtem prostoru.
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Odstranjevanje akumulatorja
Akumulator se nahaja pod sedežem. Za odstranitev sedeža
preverite str. 119. Pred odstranitvijo akumulatorja vžigalni
ključ premaknite v položaj izklopa oz. »OFF.

1

Vijak M8 x 12 (2x)

2

Držalo akumulatorja

4

Gumijasta pokrova terminalov
Vijaka terminalov

5

Matici terminalov

3
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1.
2 .

č
č
.

Polnjenje akumulatorja
PREVIDNO
Med polnjenjem v akumulatorjih 12 V nastaja vodik,
vnetljiv in eksploziven plin. Zato pred polnjenjem
akumulatorja upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe:
Če polnite akumulator, ki je še nameščen v vozilu, morate
odklopiti ozemljitveni vod.
Med priklopom in odklopom čeljusti z akumulatorja, mora
biti polnilnik izključen.
Polnite počasi (5A ali manj). Pri hitrem polnjenju lahko
akumulator eksplodira.
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Namestitev akumulatorja
OPOMBA
Za zmanjšanje možnosti iskrenja: ko je akumulator odstranjen,
najprej odklopite črni (negativen) vod. Pri ponovni
namestitvi akumulatorja, na koncu priključite črni
(negativen) vod.
č

č

č

č

č
č

č

č

č

č
č

č

Zasilni zagon
č
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VAROVALKE
Vsi električni tokokrogi na vašem vozilu so zaščiteni z
varovalkami, da jih ne more poškodovati tok visoke
jakosti (kratek stik ali preobremenitev).
V primeru okvare električnega sklopa vedno najprej
preverite varovalke. Če je varovalka pregorela, jo
zamenjajte z drugo iste vrste in jakosti. V dozi z
varovalkami je več rezervnih varovalk. Preverite vse druge
varovalke, da odkrijete morebitni vzrok. Zamenjajte vse
pregorele varovalke in preverite električni sklop. Vse
varovalke se nahajajo v dozi z varovalkami. V primeru
okvare sklopa glejte »Jakosti in lokacije varovalk/relejev«.
OPOMBA
◆ Pregorelo varovalko vedno zamenjajte z drugo iste

vrste in jakosti.
◆ Varovalke ne zamenjajte s čimer koli drugim.
◆ Varovalke ne zamenjajte z žicami - to je strogo

prepovedano tudi kot začasna zamenjava.
◆ Če varovalka takoj ponovno pregori, obvestite svojega
prodajalca.
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Doza z varovalkami
Doza z varovalkami se nahaja pod sprednjim pokrovom za
vzdrževanje. Za odstranitev sprednjega pokrova za
vzdrževanje glejte str. 121.
Ko je sprednji pokrov za vzdrževanje odstranjen, se doza z
varovalkami nahaja na dnu. Premaknite zaklopce na straneh
pokrova doze navzven. Sprostite zaklopce in odprite dozo z
varovalkami.
OPOMBA
Pri namestitvi pokrova doze z varovalkami bodite pozorni na
usmeritev pokrova in zaklopcev.
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Običajna
varovalka

Pregorela
varovalka

Jakosti in lokacije varovalk/relejev
Na vrhu pokrova doze z varovalkami se nahaja diagram z
lokacijami in jakostjo varovalk. Upoštevajte ta diagram za
zamenjavo varovalk.

Jakosti in lokacija varovalk/relejev
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Št.

Varovalka/rele

Jakost

č

č

č

č
Č
č
č
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Zamenjava varovalke
Pred preverjanjem ali zamenjavo varovalk premaknite
vžigalno stikalo v položaj za izklop (OFF), da preprečite
naključno kratki stik.
Za preverjanjem ali zamenjavo varovalke odstranite pregorelo
varovalko z orodjem, ki se nahaja v pokrovu.
Pokrov doze z varovalkami vsebuje tudi rezervne varovalke
za zamenjavo.

1

2

1 Orodje za odstranitev
2 Rezervna varovalka

varovalke

OPOMBA
Če ustrezna varovalka za določen tokokrog ni na
voljo, namestite varovalko z eno stopnjo nižjo jakostjo.
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OHRANJANJE VIDEZA
Uporaba avtomobilskih pralnic
ni priporočena.
Voda pod pritiskom lahko poškoduje dele ter odstrani lak ali
varnostne nalepke.

č
č

č
č

č
č

č
č

Č

č
č

č
č

č
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Čiščenje vozila
Sperite vozilo takoj po vožnji v slanem ali korozivnem
okolju.
Priporočljivo je čiščenje vozila z blagim čistilom za
avtomobile. Upoštevajte navodila na posodi.

Nasveti za čiščenje
Ne uporabljajte grobih ali abrazivnih proizvodov, ki bi
lahko opraskali vaše vozilo. Redno čistite in polirajte s
čisto krpo ali cunjo. Stare krpe lahko vsebujejo delce
umazanije, ki bi lahko opraskali lak na vozilu.

Skladiščenje vozila
Če vozila dolgo časa ne uporabljate, ga je potrebno ustrezno
shraniti. Preden ga shranite je vozilo potrebno servisirati
in temeljito očistiti. Ne uporabljajte plastičnega pokrova,
saj bi se vlaga nabirala na vozilu in povzročila rjavenje.
Priporočljivo je skladiščenje v dobro prezračenem zaprtem
prostoru. V času skladiščenja redno polnite akumulator ali
pa
uporabite
samodejni
polnilnik.
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SPECIFIKACIJE

TEHNIČNI PODATKI

(
)

1028 kg (off-road)
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NGK CPR7EA
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SPECIFIKACIJE

IDENTIFIKACIJSKE
VOZILA

ŠTEVILKE

Identifikacijsko številko vozila (VIN) in serijsko številko
motorja vpišite v ustrezni polji za naročilo nadomestnih
delov pri pooblaščenem prodajalcu ali za sklic, če je vozilo
ukradeno.
Identifikacijska številka vozila je vtisnjena pod sedežem.
Identifikacijska
številka vozila

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Serijska številka motorja

Številka VIN:
Serijska številka
motorja:
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IMENSKA PLOŠČICA
Imenska ploščica se nahaja na levi strani vozila, pod
zadnjim prtljažnikom. Imenska ploščica vsebuje osnovne
podatke vozila, vključno s številko VIN. Številko VIN
boste potrebovali za prvo aktivacijo vozila.
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Nepravilno delovanje, zastoj ali neuspešen vžig
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motorja ................................................…… 188
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ODPRAVLJANJE NAPAK
Pri uporabi vozila lahko pride tudi do težav. To poglavje
vključuje praktične nasvete za reševanje številnih
možnih težav z vozilom. Pred vožnjo zato temeljito preberite to
poglavje.

Obrabljen / zažgan pogonski jermen
Možni vzroki

Rešitve

č

č

č
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Možni vzroki

Rešitve

č

č

č

č

č

č

č
č

č

č
č

č
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Motor se ne vrti
Možni vzroki

Rešitve

Nizka
zmogljivost
motorja

Preverite, če je svečka umazana
in če so tujki v posodi za gorivo,
vodih za gorivo ali
pospeševalniku. Pokličite
pooblaščenega serviserja

Sprožen odklopnik
tokokroga

Ponastavite odklopnik

Nizka napetost
akumulatorja
Zrahljani spojniki
akumulatorja
Zrahljani spojniki
elektromagnetnega
ventila

Zamenjajte akumulator

Preverite in pritrdite vse spojnike
Preverite in pritrdite vse spojnike

Klenkanje motorja
Možni vzroki
Nizka kakovost ali nizko
oktansko število goriva

Neustrezna sinhroniziranost
vžiga

Rešitve
Zamenjajte s priporočenim
gorivom
Pokličite pooblaščenega
serviserja
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ODPRAVLJANJE NAPAK
Spremenjen razmik svečke
ali toplotne omejitve

Nastavite razmik svečke v
skladu s specifikacijami ali
pa jo zamenjajte
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Motor se zaustavi ali izgubi moč
Možni vzroki

Pregrevanje motorja

Rešitve
Očistite zaslon in sredico
hladilnika
Očistite zunanjost motorja
Pokličite pooblaščenega serviserja

Motor se vrti, a se ne zažene
Možni vzroki

Rešitve

Pomanjkanje goriva

Dolijte gorivo

Zamašen ventil ali ﬁlter za
gorivo

Preverite ter očistite ali
zamenjajte

Voda v gorivu

Izpraznite sklop in dolijte
gorivo

Okvarjen ventil za gorivo

Zamenjajte

Staro ali nepriporočeno gorivo

Zamenjajte z ustreznim
gorivom

Umazana ali okvarjena
svečka

Preverite in po potrebi
zamenjajte svečko

Svečka se ne iskri

Preverite svečko in če
je stikalo aktivirano

Okrov ročične gredi je
napolnjen z vodo ali gorivom

Takoj pokličite
pooblaščenega serviserja
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Zmašen vbrizgalnik
goriva

Očistite ali zamenjajte z novim

Nizka napetost
akumulatorja

Napolnite akumulator

Mehanska okvara

Pokličite pooblaščenega serviserja

Izgorevanje v izpuhu, namesto v komori
Možni vzroki

Rešitve

Šibko iskrenje
svečke

Preverite ter očistite ali zamenjajte
svečko

Nepravilen razmik
svečke ali toplotne
omejitve

Nastavite razmik svečke v skladu s
specifikacijami ali pa jo zamenjajte

Staro ali
nepriporočeno gorivo

Zamenjajte z ustreznim gorivom

Nepravilno
nameščeno ožičenje
svečke

Pokličite pooblaščenega serviserja

Neustrezna
sinhroniziranost vžiga

Pokličite pooblaščenega serviserja

Mehanska okvara

Pokličite pooblaščenega serviserja
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Nepravilno delovanje, zastoj ali neuspešen
vžig motorja
Možni vzroki

Rešitve

Umazana ali
okvarjena svečka

Preverite ter očistite ali zamenjajte
svečko

Obrabljeno ali
okvarjeno ožičenje
svečke

Pokličite pooblaščenega serviserja

Nepravilen razmik
svečke ali toplotne
omejitve

Nastavite razmik svečke v skladu s
specifikacijami ali pa jo zamenjajte

Zrahljani
spojniki vžiga

Preverite in pritrdite vse spojnike

Voda v gorivu

Zamenjajte z ustreznim gorivom

Nizka napetost
akumulatorja

Napolnite akumulator

Nepravilno delovanje, zastoj ali neuspešen
vžig motorja
Možni vzroki

Rešitve

č
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Pokličite pooblaščenega serviserja

Pokličite pooblaščenega serviserja
Pokličite pooblaščenega serviserja

č
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Motor se zaustavi ali izgubi moč
Možni vzroki

Rešitve

č

č
č

č
č

Pokličite pooblaščenega serviserja

č
č

č

č

č
Pokličite pooblaščenega serviserja
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Pokličite pooblaščenega serviserja

Pokličite pooblaščenega serviserja
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VIR IZPUSTOV
Med procesom izgorevanja nastajajo ogljikov monoksid
(CO), dušikovi oksidi (NOx) in ogljikovodiki (HC).
Nadzor nad ogljikovodiki in dušikovimi oksidi je zelo
pomemben, saj pod določenimi pogoji n a s o n č n i
s v e t l o b i reagirajo in ustvarjajo fotokemični smog.
Ogljikov monoksid ne reagira na enak način, a je strupen.

SISTEM NADZORA NAD IZPUSTI V
IZPUHU
Sistem nadzora nad izpusti v izpuhu vključuje sklop
PGM-F in senzor kisika.
Tega sistema ni dovoljeno spreminjati, priporočeno pa je
občasno preverjanje njegovih delov.
Sistem nadzora nad izpusti v izpuhu je ločen od sistema
nadzora izpustov v okrovu ročične gredi.
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SISTEM NADZORA NAD IZPUSTI
V OKROVU ROČIČNE GREDI
Motor je opremljen z zaprtim okrovom ročične gredi, kar
preprečuje neposredne izpuste v ozračje. Odz račeni
plin se vrne v izgorevalno komoro skozi čistilnik zraka.

SISTEM
HRUPOM

NADZORA

NAD

Ne spreminjajte delov motorja, dovoda zraka ali izpuha,
sicer vozilo morda ne bo več skladno z lokalnimi predpisi o
omejevanju hrupa.
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