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WITAMY 

Dziękujemy za zakup pojazdu firmy Segway. 

Pojazdy Segway OFF-road dostarczą Ci nowych 

wrażeń z jazdy. 

Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas jazdy, należy 

przeczytać niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem 

użytkowania pojazdu. Zawiera ona wiele informacji na 

temat bezpieczeństwa ,  instrukcję  obsługi  i  konserwacji 

oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa. 

Uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją pomoże szybko 

zrozumieć pracę pojazdu oraz jego obsługę. 

Instrukcja zawiera informacje na temat procedur konserwacji okresowej, 

które są wykonywane regularnie w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa pojazdu. 

 !

wszystkich 



Zaloguj się na stronie http://powersports.segway.com, aby 

znaleźć najbliższego dealera Segway lub serwis. 

WAŻNA INFORMACJA 
Ten pojazd został zaprojektowany i wyprodukowany do użytku w 

warunkach terenowych i jest zgodny ze wszystkimi 

obowiązującymi normami dotyczącymi hałasu, wibracji i emisji 

spalin w warunkach terenowych. 

Przed przejazdem należy zapoznać się z lokalnymi przepisami i 

regulacjami, wybrać odpowiednią drogę, a w trakcie użytkowania 

stosować się do lokalnych przepisów ruchu drogowego. 

Niniejsza instrukcja dotyczy serii ATV i opisuje pełne 

wyposażenie, łącznie z elementami opcjonalnymi. Dlatego 

niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego opisane w instrukcji 

mogą nie być zainstalowane w wybranym pojeździe. 

Wszystkie specyfikacje zawarte w niniejszej instrukcji są aktualne 

w momencie oddawania jej do druku. Jednakże, ze względu na 

ciągłe doskonalenie produktu, treść niniejszej instrukcji będzie 

aktualizowana w dowolnym momencie bez wcześniejszego 

powiadomienia. Opisy i/lub procedury zawarte w niniejszej 

publikacji służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie 

ponosimy odpowiedzialności za pominięcia lub nieścisłości. 

Zabrania się kopiowania w całości i/lub w części opisów i/lub 

programów zawartych w niniejszej instrukcji. 

Jeśli Twój pojazd wymaga serwisu i naprawy, skontaktuj się z 

naszym dealerem, który zapewni obsługę na najwyższym 

poziomie w odpowiednim czasie. 

http://powersports.segway.com/
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 WPROWADZENIE  

PRZED JAZDĄ 

Ten pojazd SEGWAY jest pojazdem terenowym .Zapoznaj się ze 

wszystkimi prawami i przepisami dotyczącymi eksploatacji tego 

pojazdu w Twojej okolicy. 

! OSTRZEŻENIE 

 

Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i środków ostrożności zawartych 

w niniejszej instrukcji może spowodować poważne obrażenia lub 

śmierć. Pojazd SEGWAY nie jest zabawką, a jego obsługa wiąże 

się z ryzykiem. Pojazd zachowuje się inaczej niż samochody 

osobowe, ciężarówki lub pojazdy terenowe. Kolizja lub 

przewrócenie może nastąpić szybko, nawet podczas rutynowych 

manewrów, takich jak skręcanie, jazda po wzniesieniach lub nad 

przeszkodami, o ile nie stosuje się odpowiednich środków 

ostrożności. 

◆ Przeczytać niniejszą instrukcję obsługi dołączoną do pojazdu. 

Należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami dotyczącymi 

bezpieczeństwa, środkami ostrożności i procedurami obsługi 

przed uruchomieniem pojazdu. Instrukcję należy przechowywać 

wraz z pojazdem. 

◆ Nigdy nie obsługiwać pojazdu bez odpowiedniego instruktażu 

Należy wziąć udział w specjalnym kursie szkoleniowym .Więcej 

informacji można znaleźć w rozdziale Szkolenie w zakresie 

bezpieczeństwa. 



 

 

◆ Pojazd przeznaczony jest WYŁĄCZNIE DLA DOROSŁYCH. 

Aby go prowadzić, MUSISZ mieć ukończone 16 lat i posiadać 

ważne prawo jazdy. 

◆ Podczas jazdy należy korzystać z siatek (lub drzwi) w kabinie 

pojazdu. Ręce, stopy i inne części ciała należy zawsze 

trzymać wewnątrz pojazdu. 

◆ Zawsze używać kasku, okularów ochronnych, rękawic, 

koszuli z długim rękawem, długie spodnie i buty za koskę. 

◆ Nigdy nie prowadzić pojazdu pod wpływem narkotyków lub 

alkoholu, ponieważ ograniczają one zdolność oceny sytuacji i 

zdolność reakcji kierowcy. 

◆ Przeprowadzić Procedury Prowadzenia Pojazdu dla 

Nowego Operatora opisane w niniejszej instrukcji. Nigdy 

nie zezwalać innej osobie na prowadzenie tego pojazdu, dopóki 

nie przeprowadzi ona Procedury Prowadzenia Pojazdu dla 

Nowego Operatora. 

◆ Nigdy nie zezwalać innej osobie na prowadzenie tego pojazdu, 

chyba że zapoznała się z instrukcją obsługi i wszystkimi 

etykietami bezpieczeństwa oraz przeszła szkolenie z zakresu 

bezpieczeństwa. 



 

Znaczenie znaków： 
 

 
 

Nieprzestrzeganie instrukcji OSTRZEŻENIA może spowodować 

poważne obrażenia ciała lub śmierć operatora maszyny, osób 

postronnych lub osoby dokonującej przeglądu lub naprawiającej 

maszynę. 

 

 UWAGA   

Niestosowanie się do instrukcji może prowadzić do obrażeń 

 

  UWAGA   
 

UWAGA zawiera kluczowe informacje w formie objaśniających 

instrukcji.. 

 

 

 

 

 

 
 

  

bezpieczeństwa 

  



 

 

 

 

 

WPROWADZENIE DO ZASAD 

BEZPIECZEŃSTWA 
 

ETYKIETY OSTRZEGAWCZE .................................... 3  

SPECJALNE KOMUNIKATY DOTYCZĄCE 

BEZPIECZEŃSTWA………………………………….11  

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE 

BEZPIECZEŃSTWA.....................................................15 

Zapoznanie się z instrukcją…..............................................15  

Bezpieczny wiek kierowcy.............................................16  

Środki ochrony……............................................................17  

Modyfikacja pojazdu..........................................................19 

Pasażerowie..........................................................................20  

Spaliny ……………………….......................................21  

Bezpieczna obsługa paliwa.........................................................22 



 
 

 
 

WPROWADZENIE DO ZASAD BEZPIECZEŃSTWA 

2  

 

 

 

Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i środków ostrożności zawartych w 

niniejszej instrukcji może spowodować poważne obrażenia lub 

śmierć. Prowadzenie pojazdu ATV, który nie podlega regulacjom 

prawnym i jest prowadzony w inny sposób niż inne pojazdy, takie 

jak motocykle i samochody, może być niebezpieczne. Jeśli nie 

zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności, może dojść do 

kolizji lub dachowania podczas wykonywania normalnych 

manewrów, takich jak skręcanie, wspinanie się lub pokonywanie 

przeszkód. Przed rozpoczęciem eksploatacji pojazdu należy 

zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami dotyczącymi 

bezpieczeństwa, środkami ostrożności i procedurami obsługi. 

Instrukcję należy zabrać ze sobą. 
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ETYKIETY OSTRZEGAWCZE 

Etykiety ostrzegawcze zostały umieszczone na pojeździe w celu 

ochrony użytkownika. Należy uważnie przeczytać i przestrzegać 

instrukcji na nich zawartych. Jeśli którakolwiek z etykiet 

przedstawionych w niniejszej instrukcji różni się od etykiet 

umieszczonych na pojeździe, należy zawsze czytać i przestrzegać 

instrukcji umieszczonych na pojeździe. W przypadku, gdy etykieta 

będzie nieczytelna lub odpadnie, należy skontaktować się z 

Segway Powersports w celu jej wymiany. 
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Wariant/wersja: SGW570F-A2 
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Wariant/wersja: SGW570F-A5 
 

 



 
 

 
 

WPROWADZENIE DO ZASAD BEZPIECZEŃSTWA 

6  

 

 

 
 

 

 1   

2   

 

 

 

 

 

 

 

3  4   
 

 

 
 



 
 
 

 

WPROWADZENIE DO ZASAD BEZPIECZEŃSTWA 

 

7  

 

 

 
 

 
 

 

 5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6   



 
 

 
 

WPROWADZENIE DO ZASAD BEZPIECZEŃSTWA 

8  

 

 

 

 7  

 8  

9   

 
 



 
 
 

 

WPROWADZENIE DO ZASAD BEZPIECZEŃSTWA 

 

9  

 

 

 

10          11  

12 

 
 

 
 



 
 

 
 

WPROWADZENIE DO ZASAD BEZPIECZEŃSTWA 

  10 
  

 

 

13  

14 

 
 



 
 
 

 

WPROWADZENIE DO ZASAD BEZPIECZEŃSTWA 

 

  11 
  

 

 

 

SPECJALNE KOMUNIKATY 

DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA  

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować 

POWAŻNE OBRAŻENIA LUB ŚMIERĆ: 

◆ Minimalny zalecany wiek kierowcy pojazdu wynosi 16 lat. 

◆ Nigdy nie prowadzić pojazdu bez odpowiedniego, 

homologowanego kasku motocyklowego. Należy również nosić 

okulary ochronne (gogle lub osłonę twarzy), rękawiczki, buty za 

kostkę, koszulę lub kurtkę z długim rękawem oraz długie 

spodnie. 

◆ Nigdy nie spożywać alkoholu ani narkotyków przed lub w 

trakcie obsługi pojazdu. 

◆ Nigdy nie wykonywać skoków ani innych akrobacji. 

◆ Nigdy nie jeździć z prędkością zbyt dużą w stosunku do 

posiadanych umiejętności lub panujących warunków. Zawsze 

poruszać się z prędkością odpowiednią dla terenu, 

widoczności, warunków pracy i doświadczenia. 

◆ Przed każdym użyciem przeprowadzić kontrolę pojazdu, aby 

upewnić się, że jest on w bezpiecznym stanie technicznym. 

◆ Nigdy nie jeździć po nierównym, śliskim lub luźnym terenie, 

dopóki użytkownik nie opanuje i nie przećwiczy umiejętności 

niezbędnych do kierowania pojazdem w takich warunkach. Na 

tego typu terenach należy zawsze zachować szczególną 

ostrożność. 

◆  Zawsze przestrzegać wskazówek dotyczących  

przeglądów i konserwacji,  
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procedur i harmonogramów opisanych w niniejszej instrukcji. 

◆ Nigdy nie jeździć na wzniesieniach, które są śliskie lub mają 

ograniczoną widoczność. Nigdy nie wjeżdżać na szczyt 

wzniesienia z dużą prędkością, jeśli nie widzisz, co jest po drugiej 

stronie. 

◆ Zawsze trzymać obie ręce, ramiona, stopy i nogi wewnątrz 

pojazdu podczas jazdy. Stopy trzymać na płycie podłogowej. 

Nigdy nie chwytać za obudowę. W przeciwnym razie może dojść 

do zranienia rąk, jeżeli ręka znajdzie się między obudową, a 

przeszkodą. 

◆ Zawsze trzymać obie ręce na kierownicy podczas jazdy. 

◆ Należy jeździć powoli i zachować szczególną ostrożność 

podczas jazdy po nieznanym terenie. Podczas prowadzenia 

pojazdu należy zwracać uwagę na zmieniające się warunki 

terenowe. 

◆ Nigdy nie owijać kciuków i palców wokół kierownicy. Jest to 

szczególnie ważne podczas jazdy w trudnym terenie. Przednie koła 

poruszają się w prawo i w lewo w zależności od ukształtowania 

terenu, a ruch ten będzie odczuwalny na kierownicy. Nagły 

wstrząs może spowodować szarpnięcie kierownicy, co może 

prowadzić do obrażenia kciuków lub palców. 

◆ Nigdy nie skręcać z nadmierną prędkością. Ćwiczyć skręcanie 

z niewielką 
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prędkością przed przejściem do skręcania z większą prędkością. 

Nie skręcać na stromych wzniesieniach. 

◆ Zawsze postępować zgodnie z odpowiednimi procedurami 

podczas wjeżdżania pod górę. W przypadku utraty kontroli nad 

pojazdem i braku możliwości kontynuowania jazdy pod górę, 

należy zjechać w dół z silnikiem na biegu wstecznym. Podczas 

jazdy można hamować silnikiem. W razie potrzeby stopniowo 

używać hamulców, aby ułatwić powolną jazdę. 

◆ Nigdy nie prowadzić pojazdu na wzniesieniach, które są zbyt 

strome lub nieodpowiednie do umiejętności. W miarę 

możliwości jechać prosto w górę i w dół wzgórza. 

Nie użytkować pojazdu w szybko płynącej wodzie lub w 

wodzie głębszej niż płyty podłogowe w tym modelu. Należy 

pamiętać, że mokre hamulce mogą mieć ograniczoną zdolność 

hamowania. Sprawdzić hamulce po wyjeździe z wody. W razie 

potrzeby kilkakrotnie nacisnąć hamulec, aby wysuszyć okładzinę 

hamulcową. 

◆ Upewnić się, że nie ma żadnych przeszkód ani ludzi z tyłu 

pojazdu. Gdy obszar jest bezpieczny, cofać powoli. 

◆ Zawsze sprawdzać ukształtowanie terenu przed zjazdem ze 

wzniesień. Jechać tak wolno, jak to możliwe. Nigdy nie 

zjeżdżać z górki z dużą prędkością. 

◆ Przed kierowaniem pojazdu w nowym miejscu należy 

sprawdzić, czy nie ma tam przeszkód. 

◆ Nie hamować gwałtowanie podczas przewożenia ładunków. 
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◆ Zawsze stosować opony o rozmiarze i typie określonym w 

niniejszej instrukcji. 

◆ Zawsze utrzymywać prawidłowe ciśnienie w oponach, zgodnie 

z opisem w niniejszej instrukcji. 

◆ Nigdy nie przekraczać podanej ładowności. Ładunek powinien 

być równomiernie rozłożony na przednim i tylnym bagażniku. 

Upewnić się, że ładunek jest zabezpieczony, aby nie mógł się 

przemieszczać podczas jazdy. Zmniejszyć prędkość i 

postępować zgodnie ze zawartymi w niniejszej instrukcji, 

dotyczącymi przewożenia ładunku lub ciągnięcia przyczepy. 

Zachować większą odległość na hamowanie. 

◆ Tarcze hamulcowe mogą być przegrzane po ciągłym 

hamowaniu. Przed przystąpieniem do prac serwisowych 

pozostawić tarczę hamulcową do ostygnięcia. 

◆ Ryzyko związane z kontaktem z gorącymi powierzchniami, 

w tym ryzyko resztkowe, na przykład podczas napełniania 

olejem lub płynem chłodzącym gorących silników lub skrzyń 

biegów. 
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WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE 

BEZPIECZEŃSTWA 

Zapoznanie się z instrukcją 
 

! OSTRZEŻENIE 

 

Nieprawidłowa jazda ATV zwiększa ryzyko wypadku. Kierowca 

musi wiedzieć, jak prawidłowo prowadzić pojazd w różnych 

warunkach i na różnym terenie. 

Przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdu kierowca 

musi ukończyć wymagane szkolenie z zakresu 

bezpieczeństwa jazdy. Należy upewnić się, że kierowca 

zapoznał się z niniejszą instrukcją i wszystkimi etykietami 

ostrzegawczymi oraz przeszedł szkolenie z zakresu 

bezpieczeństwa. W przeciwnym razie pojazd nie będzie 

dopuszczony do ruchu. 

INSTRUKCJA 



 
 

 
 

WPROWADZENIE DO ZASAD BEZPIECZEŃSTWA 

16  

 

 

 
 

 
 

 

Bezpieczny wiek kierowcy 

 

! OSTRZEŻENIE 

 

Minimalny zalecany wiek kierowcy dla tego pojazdu to 16 

lat. Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą prowadzić tego 

pojazdu. Pojazd może być prowadzony po ukończeniu 

specjalnego szkolenia. Należy upewnić się, że każdy kierowca 

zapoznał się z niniejszą instrukcją i wszystkimi etykietami 

ostrzegawczymi oraz ukończył kurs szkoleniowy w zakresie 

bezpieczeństwa. 

PONIŻEJ 
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Środki ochrony 
 

! OSTRZEŻENIE 

 

Ze względów bezpieczeństwa zdecydowanie zalecamy, aby 

podczas jazdy zawsze nosić zatwierdzony kask motocyklowy, 

okulary ochronne, buty, rękawiczki, długie spodnie oraz 

koszulę lub kurtkę z długimi rękawami. Chociaż pełna 

ochrona nie jest możliwa, noszenie odpowiedniego sprzętu 

może zmniejszyć ryzyko obrażeń podczas jazdy. 

Kask 

Noszenie kasku może zapobiec urazom głowy. Podczas jazdy 

zawsze nosić kask, który spełnia podstawowe normy 

bezpieczeństwa. Zarówno amerykańskie, jak i kanadyjskie 

kaski posiadają oznaczenie Departamentu Transportu Stanów 

Zjednoczonych. Znaki ECE 22.05 są stosowane w Europie, 

Azji i Oceanii. Znak ECE składa się z okręgu wokół litery E, 

po której następują zatwierdzone kody obszarów dla różnych 

krajów. Na etykiecie znajduje się również numer homologacji 

i numer seryjny. 

Dodatkowe wyposażenie  

Wytrzymałe buty motocyklowe do jazdy w terenie, które 

pomagają chronić stopy, kostki i dolne partie nóg. 

Rękawice motocyklowe do jazdy w terenie do ochrony rąk. 

Spodnie motocyklowe z ochraniaczami kolan i bioder, 

koszulka motocyklowa z ochraniaczami na łokciach i klatce 

piersiowej/ramionach. 
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! OSTRZEŻENIE 

 

Prowadzenie pojazdu ATV po spożyciu alkoholu lub zażyciu 

narkotyków może negatywnie wpłynąć na ocenę sytuacji, 

czas reakcji, równowagę i postrzeganie kierowcy. Nie należy 

pić alkoholu ani zażywać narkotyków przed lub w trakcie 

jazdy. 

Zatwierdzony kask 

 

Okulary ochronne 

Bluzka z długim 

rękawem 

 

 

 

 

 

 

Rękawice 

 

 

 

 

 

Długie spodnie 

 

 

 

 

 

 

 

Buty 
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Modyfikacja pojazdu 
 

! OSTRZEŻENIE 

 

Zdecydowanie zalecamy, aby zwiększać prędkości pojazdu ani 

nie używać żadnych urządzeń zwiększających moc pojazdu. W 

przypadku dodania do pojazdu jakiegokolwiek wyposażenia 

lub dokonania w nim jakichkolwiek modyfikacji w celu 

zwiększenia prędkości lub mocy pojazdu, gwarancja wygasa. 

Dodanie pewnych części może zmienić właściwości jezdne 

pojazdu, w tym (lecz nie tylko) kosiarek, sanek, opon, 

opryskiwaczy lub dużych bagażników. 
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Pasażerowie 
 

! OSTRZEŻENIE 

Przewożenie pasażerów znacznie ogranicza zdolność 

kierowcy do utrzymywania równowagi i kontroli pojazdów 

ATV, co może prowadzić do wypadków lub przewrócenia się 

pojazdu. Nie należy przekraczać liczby pasażerów określonej 

dla pojazdu ATV. 

 

SGW570F-A2 

Nigdy nie przewozić pasażerów 

 
SGW570F-A5 

Pojemność: 1 osoba 
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Spaliny 
 

! OSTRZEŻENIE 
 

Spaliny są toksyczne i mogą w krótkim czasie spowodować 

utratę przytomności lub śmierć. Nie należy uruchamiać ani 

pozostawiać silnika włączonego w zamkniętej przestrzeni. 

Spaliny generowane przez ten pojazd zawierają substancje 

chemiczne, które powodują raka, wady wrodzone lub 

inne uszkodzenia układu rozrodczego i można go używać tylko 

na przestrzeni otwartej lub w dobrze wentylowanym 

pomieszczeniu. 
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Bezpieczna obsługa paliwa 
 

             OSTRZEŻENIE 
 

W pewnych warunkach benzyna jest bardzo 

łatwopalna. 

◆ Z benzyną należy postępować bardzo ostrożnie. 

◆ Podczas tankowania silnik musi być wyłączony, a proces 

ten należy wykonywać na zewnątrz lub w dobrze 

wentylowanym pomieszczeniu. 

◆ Nie palić, nie używać otwartych płomieni ani iskier w 

miejscu tankowania, w jego pobliżu lub w miejscu 

przechowywania benzyny. 

◆ Nie przepełniać zbiornika benzyny. Nie napełniać zbiornika 

ponad kurek. 

◆ Jeśli benzyna dostanie się na skórę lub ubranie, 

natychmiast umyć je wodą z mydłem i zmienić ubranie. 



 

 

 

 

 

 

 

POJAZD 
 

URUCHAMIANIE POJAZDU...................................25  

  Pojazd odblokowany..................................................27  

APLIKACJA……………….............................................28  

CZĘŚCI I STEROWANIE................................................29  

Lokalizacja części............................. ........................29  

Przełączniki na kierownicy............................................30  

Blokada zapłonu.............................................................31  

Włącznik/wyłącznik silnika...…………………….......32  

Przełączniki reflektorów.................................................33  

Przełącznik kierownicy lewy/prawy.............................34  

Włącznik awaryjny.......................................................35  

Przełącznik wyciągarki....................................................36 

Przełącznik napędu na dwa koła lub na cztery koła.....37                 

Pedał gazu.....................................................................39  

Gniazdo zasilania..........................................................40  

Zmiana biegów………..…………………………………41 



 

 

 

 

 

 

 

POJAZD 
Hamulec postojowy....................................... .............42 

Dźwignia hamulca postojowego…………..................43  

Hamulec nożny..........................................................................44  

Hamulec pomocniczy.....................................................46  

Korek zbiornika paliwa.................................................47 

Schowek.............................................................................48  

DESKA ROZDZIELCZA.......................................................49  

Lampka kontrolna/ostrzegawcza....................................50  

Wyświetlacz informacji o przyrządzie…………......53  

Diagnostyka – kody błędów……….........................56  

Ustawienie funkcji ekranu............................................62  

REGULACJA KIEROWNICY.....................................63 



 
 
 

 

POJAZD 

POJAZDOWE 

25  

 

 

 

URUCHAMIANIE POJAZDU 

Pojazd wyposażony jest w system DTS. DTS służy do komunikacji 

z systemem nadrzędnym i aplikacją mobilną, dzięki czemu można 

uzyskać informacje o pojeździe i sterować pojazdem za pomocą 

aplikacji. W celu szybkiego zapoznania się z systemem i korzystania 

z niego, prosimy o uważne przeczytanie instrukcji użytkowania oraz 

zrozumienie istotnych informacji dotyczących obsługi. 

 

 
 

Należy pobrać aplikację z „APP STORE” na telefon komórkowy 

przed pierwszym uruchomieniem ATV przy użyciu aplikacji. 

Należy wyszukać „Segway powersports” w „APP STORE” w 

telefonie komórkowym, a następnie pobrać aplikację. 

Po instalacji aplikacji, pojazd zostanie zarejestrowany i aktywowany. 

Należy wprowadzić kod VIN znajdujący na pojeździe i zalogować się 

do aplikacji.  Procedura rejestracji jest następująca: 

1. Uruchamianie pojazdu za pomocą klucza mechanicznego; 

Wprowadzić lub zeskanować kod VIN pojazdu zgodnie z 

instrukcjami rejestracji w aplikacji i jednocześnie nacisnąć 

hamulec pojazdu. 
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Uwaga: Kod identyfikacyjny pojazdu może nie zostać 

zeskanowany ze względu na słabe oświetlenie. Można 

spróbować wprowadzić kod VIN ręcznie. Kod VIN pojazdu 

znajduje się albo na ramie pojazdu (patrz strona 171), albo na 

tabliczce znamionowej pojazdu (patrz strona 172). 

2. Połączenie z aplikacją zakończone sukcesem; 

3. Kliknąć przycisk uruchom pojazd. 
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Pojazd odblokowany 

Pojazd może być odblokowany na trzy sposoby: 

1. Klucz mechaniczny (preferowany). 

2. Zdalne odblokowanie pojazdu przy użyciu aplikacji 

Zdalne odblokowanie pojazdu przy użyciu aplikacji działa w 

oparciu o sieć 4G, o ile obszar znajduje się w zasięgu sieci. Można 

użyć funkcji zdalnego odblokowania w aplikacji, aby uruchomić 

pojazd. 

3. Odblokowanie pojazdu przy użyciu Bluetooth 

Gdy zarówno pojazd, jak i telefon komórkowy są włączone i znajdują 

się zasięgu sygnału Bluetooth, moduł Bluetooth pojazdu 

automatycznie odblokuje pojazd po uzyskaniu sygnału Bluetooth z 

telefonu komórkowego i automatycznie go zablokuje, gdy telefon 

komórkowy jest daleko. 

 

 
 

Mechaniczne odblokowanie kluczykiem jest optymalną metodą 

odblokowywania pojazdów. Jeśli nie chcesz korzystać z funkcji 

odblokowania za pomocą czujnika, ustawienie to można wyłączyć 

w aplikacji. 

 

W przypadku klucza zasilania

nie może przez 

zasilanie. Należy wyłączyć połączenie i zamknąć 

system odblokowania, aby uruchomić go ponownie  
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APLIKACJA 

Aplikacja to program przeznaczony dla użytkowników 

pojazdu Segway. 

Główne funkcje: analiza kontroli jazdy, analiza danych 

pojazdu. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji 

użytkowania aplikacji. 
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CZĘŚCI I STEROWANIE 

Lokalizacja części 
 

 

 

 

 

 1 Zmiana biegów 2 Silnik 3 Siedzisko 

 

 4 Amortyzator tylny 5 Oparcie 6 Amortyzator przedni 

 

 7 Przełącznik przy kierownicy 8 Wlew oleju 
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Przełączniki na kierownicy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Przełącznik reflektorów  2 Przełącznik uruchamiania silnika 

3 Przełącznik sterowania  4 Przełącznik zatrzymania silnika 

5 Wyłącznik awaryjny  6 Klakson 

7 Przełącznik 2/4 WD   8 Akcelerator 

9 Przełącznik wyciągarki 10 Blokada zapłonu 
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Blokada zapłonu 
 

 

 

 

 

  1 Blokada kierownicy 2 Włączenie zasilania 3 Wyłączanie zasilania  

Blokada zapłonu znajduje się w środkowej części kierownicy. 

Przekręcić kluczyk w położenie „LOCK”: blokada kierunku obrotów 

pojazdu, tak aby kierunek obrotów pojazdu znajdował się w 

ustalonym położeniu.  

Przekręcić kluczyk w położenie „ON”: pojazd jest włączony, a 

komponenty elektryczne pojazdu mogą pracować. 

Przekręcić kluczyk w położenie „OFF”: Pojazd jest wyłączony. Gdy 

przełącznik znajduje się w pozycji wyłączonej, kluczyk można wyjąć 

ze stacyjki. 

Aby uruchomić rozrusznik silnika należy przekręcić kluczyk w 

położenie start. 
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Przełącznik start/stop silnika 
 
 

 

 

 
 1 Przycisk uruchamiania silnika (zielony) 

 2 Przycisk zatrzymania silnika (czerwony) 

 

Uruchomienie pojazdu 

1. Docisnąć hamulec nożny; 

Ustawić kluczyk zapłonu w pozycji „ON” (patrz strona 31) 

2. Nacisnąć przycisk uruchamiania silnika (zielony), silnik się 

uruchomi; 

 

Zatrzymanie pojazdu 

Nacisnąć przycisk zatrzymania silnika (czerwony), aby wyłączyć 

silnik. 
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Przełączniki reflektorów 
 

 

 

 

 

Ten przełącznik służy do przełączania oświetlenia. 

Odpowiednia pozycja odpowiada różnym trybom oświetlenia. 

  1 Tryb świateł drogowych 

Włączyć tryb świateł drogowych w pojeździe, zaświeci się symbol 

"  " na przyrządzie; 

  2 Tryb świateł mijania 

Włączyć oświetlenie pojazdu w trybie świateł drogowych; ； 

  3 Wyłączenie świateł 

  4 Tryb świateł pozycyjnych 

Tryb świateł pozycyjnych: Włączyć światła pozycyjne pojazdu, a 

na kokpicie zaświeci się symbol "  "; 

Gdy blokada zapłonu znajduje się w pozycji "ON", nacisnąć 

przełącznik 

Aby wyłączyć światło, należy przesunąć przełącznik do pozycji 

"OFF". 
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Przełącznik kierownicy lewy/prawy 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Przesunąć przełącznik lewo, lewy kierunkowskaz włączony. W 

tym momencie zaświeci się wskaźnik " ” 

Przesunąć przełącznik w prawo, włącza się prawy kierunkowskaz. 

W tym momencie zaświeci się wskaźnik "  ".  

       Kierunkowskazy wyłączone w pozycji środkowej. 
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Wyłącznik awaryjny 
 

 

 

 
 

 

 

 

Użyć tego przełącznika w nagłych wypadkach. Należy go 

nacisnąć, aby uruchomić pojazd, a następnie nacisnąć ponownie, 

aby wyłączyć. Po włączeniu wyłącznika awaryjnego światło 

pozycyjne pojazdu miga. 

◆ Czasowe parkowanie pojazdów; 

◆ Uszkodzenie pojazdu; 

◆ W innych sytuacjach awaryjnych; 
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Przełącznik wyciągarki 

OUT：Zwolnić linę stalową wciągarki 

IN：Wciągnąć linę stalową wciągarki 

Wciągarka jest używana do wciągania i zwalniania ładunku. 

Należy zapoznać się z prawidłowym korzystaniem z wciągarki i 

metodami obsługi. Należy zapoznać się z zasadami 

bezpieczeństwa podanymi w instrukcji obsługi wciągarki (patrz 

strona 90). 
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Przełącznik napędu na dwa koła lub na 

cztery koła 
 

 

 

 

 

 

 

 
Pojazd ATV wyposażony jest w przełącznik 2WD/4WD, który 

umożliwia wybór pomiędzy trybami jazdy 2WD i 4WD. 

Przełącznik 2WD/4WD znajduje się na prawym uchwycie ATV i 

jest regulowany w zależności od potrzeb. 

2 x4 

Gdy przełącznik napędu na dwa/cztery koła znajduje się w położeniu 

napędu na dwa koła 
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cały pojazd napędzany jest tylko przez tylne koła, a przednie koła 

nie są napędzane. Na wyświetlaczu pokazuje się symbol "  " dla 

drugiego napędu. 

4 x 4  

Gdy przełącznik napędu na dwa/cztery koła (przełącznik napędu na 

cztery koła) zostanie naciśnięty, na wyświetlaczu pokazuje się symbol 

"  " napędu na 4 koła. W tym momencie pojazd napędzany jest na 

cztery koła. 

 

Tryb blokady 4×4 

Gdy przełącznik napędu na dwa koła (przełącznik napędu na cztery 

koła) jest naciśnięty, na wyświetlaczu pojawi się symbol "  " blokady 

napędu na cztery koła.  W tym momencie blokada napędu na cztery 

koła jest włączona. Przednie koło pracuje z mocą wyjściową, tylne 

koło z mocą wyjściową, a lewa i prawa opona tylnego koła mają 

taką samą prędkość i moc. 
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Akcelerator 

Przyspieszacz prędkości obrotowej silnika. Aby zwiększyć 

prędkość obrotową silnika, należy użyć kciuka do naciśnięcia 

przyspieszacza, aby zmniejszyć prędkość obrotową silnika, 

należy zwolnić przyspieszacz, a silnik powróci do pracy na biegu 

jałowym. 

 

 

 
 

Akcelerator 

 

 
 

 

 
 

!        

sprawdzić, czy pedał gazu 

pedał gazu zablokowany lub nie prawidłowo to 

wypadek pedał gazu jest zablokowany lub nie 

prawidłowo uruchamiać ani samochodu  
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Gniazdo zasilania 

Gniazda zasilania są dostępne dla akcesoriów o mocy 12V 

i prądzie roboczym poniżej 10A. 

Pojazd wyposażony jest w dwa gniazda 12VDC.  

Moc wyjściowa: 12V 

Po lewej: Port USB    Po prawej: Zapalniczka 

 

 

 

 
 

 

 

Otworzyć pokrywę 

Serwisowanie gniazdek elektrycznych: Ustawić kluczyk zapłonu 

w trybie " ON ". 
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Zmiana biegów 

Różne tryby pracy odpowiadają różnym biegom. Po wybraniu biegu 

należy sprawdzić lampkę kontrolną na desce rozdzielczej, aby 

upewnić się, że bieg został przełączony do żądanej pozycji. Opis 

położenia biegów znajduje się w poniższej tabeli: 

 

 

 L Niższy bieg  

 H Wyższy bieg  

 N Neutralny 

                     R Cofanie 

                   P Parking 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas zmiany biegów należy nacisnąć na pedał hamulca. 

W przypadku zmiany biegów, gdy silnik pracuje na niskich obrotach 

lub gdy pojazd jest w ruchu, może dojść do uszkodzenia skrzyni 

biegów. Ustawić skrzynię biegów na biegu postojowym i zablokować 

hamulec postojowy, gdy pojazd ATV nie jest używany. 
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Hamulec postojowy 

Hamulec postojowy znajduje się na lewej manetce. 
 

 

 

 

 

 1 Dźwignia hamulca postojowego 

 2 Blokada hamulca postojowego 

Używanie hamulca postojowego: 

Ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu "P" oraz nacisnąć i 

przytrzymać dźwignię hamulca postojowego; 

Nacisnąć blokadę hamulca postojowego. Po usłyszeniu 

"kliknięcia", blokada hamulca została włączona. 

Zwolnić dźwignię hamulca postojowego: 

Nacisnąć dźwignię hamulca postojowego, a blokada hamulca 

automatycznie się otworzy. Następnie zwolnić dźwignię hamulca, a 

blokada zostanie zwolniona. 
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Luz hamulca postojowego 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrola hamulca postojowego 

1. Nacisnąć mocno dźwignię hamulca postojowego i zwolnić, 

powtórzyć kilka razy. Dźwignia hamulca postojowego nie 

powinna się zaciąć. 

2. Zmierzyć odległość, na jaką przesuwa się dźwignia hamulca 

postojowego, zanim hamulec zostanie uruchomiony. Swobodny 

skok (pomiar końcówki dźwigni hamulca) powinien wynosić: 1-

13/16 cala. (25-30mm) 

3. W razie potrzeby ustawić wymagany zakres. 
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Hamulec nożny 

Hamulec nożny to główny układ hamulcowy pojazdu. Hamulec 

znajduje się na prawej płycie podłogowej pojazdu. Gdy pojazd 

ma zwolnić lub zatrzymać się, należy powoli nacisnąć na 

hamulec nożny. Hamowanie awaryjne może spowodować 

poślizg lub przewrócenie się pojazdu, dlatego nie należy używać 

hamulca awaryjnego, gdy nie jest to konieczne. 
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Regulacja dźwigni hamulca nożnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakrętka regulacyjna dźwigni hamulca nożnego znajduje się w 

dolnej części pojazdu, w pobliżu dźwigni hamulca nożnego. 

Wysokość skoku dźwigni hamulca nożnego można regulować 

poprzez przekręcenie nakrętki dźwigni hamulca nożnego. 

◆ Obrócić nakrętkę w kierunku R i opuścić dźwignię hamulca 

nożnego. 

◆ Obrócić nakrętkę w kierunku L i podnieść dźwignię hamulca 

nożnego. 
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Hamulec pomocniczy 

Pomocniczy układ hamulcowy służy jako urządzenie rezerwowe 

głównego układu hamulcowego. W przypadku awarii głównego 

układu hamulcowego należy użyć pomocniczego hamulca 

nożnego.. 

Hamulce pomocnicze znajdują się na prawej manetce. Hamulce 

pomocnicze służą do hamowania przednich kół pojazdu. Jeśli 

podczas korzystania z hamulców pomocniczych tylne koła będą 

się ślizgać, należy zmniejszyć nacisk na dźwignię hamulca, aby 

zapobiec poślizgowi tylnych kół podczas hamowania. 
 

 
 

 

 

 
 

!  

ostrożnie 

pomocniczego pomocniczego 

przewrócenie się tyłu

obrażeniami lub  
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Korek zbiornika paliwa 
 

 
 

 

 

 

 

 

1. Odkręcić korek wlewu paliwa w kierunku "L"; 

2. Zatankować pojazd (nie przepełniać); 

3. Dokręcić korek zbiornika paliwa w kierunku "R" i zamknąć 

korek. 

 
 

!

 
dla danego  

. Nie 

gdyż może to  

Nie innych lub 

ładunkiem elektrostatycznym może to 

ładunków Nie dopuścić 

tankowania. 
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Schowek 

Pojazd wyposażony jest w trzy schowki. 

 1 Schowek z przodu 

Pod środkową częścią przedniego uchwytu pojazdu podnieść 

pokrywę schowka na rękawiczki. Schowek znajduje się poniżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 Schowek środkowy 

Znajduje się pod siedziskiem, sposób otwierania opisano na 

stronie 105. 

 3 Schowek z tyłu 

Umieszczony z tyłu pojazdu, schowek ten zamyka i włącza się za 

pomocą kluczyka zapłonowego. 
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DESKA ROZDZIELCZA 

Deska rozdzielca dostarcza użytkownikowi informacje o 

parametrach pracy pojazdu. Kierowca musi zapoznać się ze 

znaczeniem różnych wskaźników, lampek ostrzegawczych i 

informacji na desce rozdzielczej, aby w porę zrozumieć stan 

pojazdu. 

 

 

 

Wskaźnik może wyniku 

myjki Nie 

ani żrącymi detergentami Żrący 

deski  
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Lampka kontrolna /ostrzegawcza 

Lampki kontrolne i lampki ostrzegawcze na desce wskazują stan 

systemów pojazdu. Na poniższym rysunku przedstawiono 

wszystkie lampki kontrolne i ostrzegawcze. 
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Lampka kontrolna/ostrzegawcza 
 

Pozycja Legenda Funkcja 

1 Skręć w lewo 
 

 

Lampka ta zapala się, gdy włączony jest lewy 

kierunkowskaz. 

 

2 Światła drogowe 

 

 

 
 

Lampka ta zapala się, gdy przełącznik 

reflektorów jest ustawiony w pozycji świateł 

drogowych. 

   3 Wskaźnik 

położenia 

 

 
 

Światło przednie, światło tylne, oświetlenie 

tablicy rejestracyjnej i oświetlenie tablicy 

rozdzielczej są włączone. 

 

 

   4 Sprawdź silnik 

 

 

 
 

 

Ten wskaźnik pojawia się, gdy wystąpi  

us terka  związana z  systemem EFI. W 

przypadku pojawienia się tego ostrzeżenia nie 

należy uruchamiać pojazdu. Może to 

spowodować poważne uszkodzenie silnika. 

   5 Temperatura 

oleju 

 

 

Kontrolka ta  świeci się, gdy temperatura oleju 

jest zbyt wysoka. 

   6 Poziom paliwa 
 

 

Lampka świeci się, gdy poziom paliwa jest zbyt 

niski. 

7 Ostrzeżenie o 

opuszczeniu 

pojazdu 

 

 

 

Lampka ta zapala się po zejściu z fotela, a 

brzęczyk emituje sygnał dźwiękowy, gdy 

OPC jest włączone. 

 

8 Skręć w prawo 

 

 

Lampka ta zapala się, gdy włączony jest prawy 

kierunkowskaz. 

9 Neutralny 
 

 

Ta kontrolka świeci się, gdy dźwignia 

zmiany biegów jest w pozycji neutralnej 

(zielona). 
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10 Parking 

 

 

Lampka ta zapala się po zaciągnięciu hamulca 

postojowego 

 

11 Lampka 

ostrzegawcza 

hamulca 

 

 

 

• Niski poziom płynu hamulcowego 

• Układ hamulcowy jest uszkodzony 

12 Światlo 

ostrzegawcze 

układu 

elektrycznego 

 

 

 

 

Sygnalizuje awarię układu EPS (wyposażenie 

opcjonalne, jeśli jest na wyposażeniu) 

 

 

13 "ABS" 

światło ostrzegawcze 

 

 

 

 
 

 

 

Wskazuje awarię następującego systemu ： 

• ABS ； 

• System wspomagania hamulców 

(wyposażenie opcjonalne, jeśli występuje) 

 

 

 

14 Lampka 

ostrzegawcza 

temperatury płynu 

chłodzącego 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Lampka sygnalizująca zbyt wysoką temperaturę 

płynu chłodzącego silnik. Gdy się zaświeci, 

należy natychmias t  zatrzymać silnik i 

wyłączyć go. Po ostygnięciu do normalnej 

temperatury silnik powinien pracować dalej 
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Obszar wyświetlania kontrolek 

 

 

 

 

 

 

 

Nr Znaczenie graficzne Funkcja 

1 Czas Wyświetlanie aktualnego czasu 

2 Bluetooth 
Lampka ta świeci  się, gdy włączona jest 

funkcja Bluetooth w pojeździe. 

 

3 
Zdalny dostęp do energii 

elektrycznej 

Wyświetlanie informacji o uruchomieniu 

urządzenia przy użyciu aplikacji w telefonie 

komórkowym, światło będzie włączone 

4 Logo Ten znak świeci się po włączeniu zasilania 

 

5 

 

Prędkość 

Wyświetlanie aktualnej prędkości pojazdu 

Prędkościomierz pokazuje prędkość w MPH 

(mila) lub km/h (km/h). 
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6 

 

 

 

Wyświetlacz przekładni 

Wskazanie położenia biegu 

L – Niższy bieg  

H – Wyższy bieg  

R - Cofanie 

P - Parking 

7 Prędkość obrotowa 

silnika 

Wskazanie rzeczywistej prędkości obrotowej 

silnika 

 

 

 

8 

 

 

Napęd na cztery koła z 

pełną blokadą mechanizmu 

różnicowego 

   2 x 4  

   4 x 4  

   Tryb blokady 4×4 

 

 

 

9 

 

 

Wskaźnik temperatury 

płynu chłodzącego 

 

Wyświetla aktualną temperaturę płynu 

chłodzącego 

H - Wysoka temperatura 

C - Niska temperatura 

 

10 Napięcie akumulatora Wyświetla aktualne napięcie akumulatora 

pojazdu. 

11 Suma kilometrów Pojedyncza podróż w milach 
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12 

 

 

 

 

Wyświetlanie kodów 

błędów 

W tym obszarze wyświetlana jest aktualna 

prędkość w milach przy normalnej jeździe 

pojazdu;  

W przypadku częściowej awarii pojazdu, w 

tym obszarze wyświetlany jest kod usterki. 

Szczegółowy opis kodu usterki znajduje się 

na stronie 56. 

 

13 
Czas pracy silnika 

 

Informacja o czasie pracy silnika 

 

14 

 

Całkowita liczba 

kilometrów 

Wyświetla całkowity przebieg pojazdu. 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

EPS wł. 

Tryb EPS został ustawiony w aplikacji i 

wybrano tryb preferowany przez kierowcę: 

M - Tryb normalny, moc normalna 

H - Tryb komfortowy, moc niższa  

L -Tryb ruchu, przyspieszenie 

 

 

16 

 

 

Wskaźnik paliwa 

Wyświetla aktualny poziom paliwa. 

F - Duża ilość paliwa 

E - Mała ilość paliwa 
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Diagnostyka – kody błędów 

W tym obszarze wyświetlane kody błędów elementów 

elektrycznych , obwodów i problemów związanych z pojazdem w 

przypadku awarii lub nieprawidłowości. Należy skontaktować się z 

dealerem w celu uzyskania informacji o wszelkich 

nieprawidłowościach lub problemach związanych z danym typem 

pojazdu. 
 

 

 

 

 1 Obszar wyświetlania kodów usterek 
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ECU 

P0112 Czujnik temperatury powietrza dolotowego 1 obwód wysoki 

P0113 Czujnik temperatury powietrza dolotowego 1 obwód niski 

P0117 
Czujnik temperatury płynu chłodzącego silnika 1 obwód 

wysoki 

P0118 
Czujnik temperatury płynu chłodzącego silnika 1 obwód 

niski 

P0563 Wysokie napięcie układu 

P0562 Niskie napięcie układu 

P0560 Napięcie układu, nieprawidłowe 

P0132 
Wysokie napięcie w obwodzie czujnika O2 czujnik 1 element 

1 

P0131 
Niskie napięcie w obwodzie czujnika O2 czujnik 1 element 1 

P0134 Obwód czujnika O2 element 1 czujnik 1 

P0130 
Obwód czujnika O2 Nie wykryto żadnej aktywności 

element 1 czujnik 1 

P0032 
Obwód sterowania podgrzewacza czujnika O2 wysoki 

poziom, element 1, czujnik 1 

P0031 
Obwód sterowania podgrzewacza czujnika O2, niski 

poziom, element 1, czujnik 1 

P0030 
Obwód sterowania podgrzewacza czujnika O2, element 

1, czujnik 1 

P0262 Obwód wtryskiwacza cylindra 1 wysoki 

P0261 Obwód wtryskiwacza cylindra 1 niski 
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ECU 

P0201 Obwód wtryskiwacza/otwarty - cylinder 1 

P0629 Obwód sterowania pompy paliwa "A" wysoki 

P0628 Obwód sterowania pompy paliwa "A" niski 

P0627 Obwód sterowania pompy paliwa "A" / otwarty 

P0650 Obwód sterowania MIL niski 

P0650 Obwód sterowania MIL otwarty 

P0650 Obwód sterowania MIL, nieprawidłowy 

P0692 Obwód sterowania wentylatora 1 wysoki 

P0691 Obwód sterowania wentylatora 1 niski 

P0480 Obwód sterowania wentylatora 1 

P0322 
Zapłon /dystrybutor, prędkość obrotowa silnika , brak 

sygnału 

 

P0459 
Obwód zaworu sterującego przedmuchu systemu 

odprowadzania oparów paliwa wysoki 

 

P0458 
Obwód zaworu sterującego przedmuchu systemu 

odprowadzania oparów paliwa niski 

 

P0444 
Obwód zaworu sterującego przedmuchu systemu 

odprowadzania oparów paliwa otwarty 

P1116 Wysoka temperatura płynu chłodzącego silnik 

 

P0501 
Zakres/działanie czujnika prędkości pojazdu „A” 
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EPS 

E0001 Nie zapisano środkowego momentu obrotowego 

E0002 Nie zapisano punktu końcowego kąta wirnika 

E0003 Błąd odczytu i zapisu w pamięci 

E0004 Główny czujnik momentu obrotowego odłączony 

E0005 Nieprawidłowe wyjście głównego czujnika momentu 

obrotowego 

E0006 Drugi czujnik momentu obrotowego odłączony 

E0007 Nieprawidłowe wyjście drugiego czujnika momentu 

obrotowego 

 

E0008 
Różnica pomiędzy głównym i wtórnym momentem 

obrotowym jest zbyt duża 

E0009 
Różnica pomiędzy głównym momentem obrotowym 

przed i po wzmocnieniu jest zbyt duża. 

E0010 Układ elektryczny bez wspomagania 

E0011 Zbyt wysoki prąd elektryczny 

E0012 Nieprawidłowy prąd elektryczny w szynach zbiorczych 

E0013 
Nieprawidłowa komunikacja CAN (nieprawidłowe wyjście) 

E0014 Skok kąta wirnika 

E0015 Czujnik kąta wirnika odłączony 

E0016 Awaria modułu zasilania 

E0017 Nieprawidłowy prąd elektryczny fazy A 
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EPS 

E0018 Nieprawidłowy prąd elektryczny fazy C 

E0019 Nieprawidłowy kąt skrętu kierownicy na niskim biegu 

E0020 Nieprawidłowy kąt skrętu kierownicy na środkowym 

biegu 

E0021 Skoki skrętu kierownicy 

E0022 Wartość kąta skrętu kierownicy przekracza wartość 

graniczną 

E0023 Kąt nachylenia kierownicy niewłaściwy 

E0024 Nieprawidłowe napięcie na końcu układu elektrycznego 

 

 

 

 

T-BOX 

T0001 Awaria modułu GPS 

T0002 Awaria modułu 4G 

T0003 Awaria modułu Bluetooth 

T0004 Awaria czujnika 

T0005 Awaria zasilania CAN 

T0006 Awaria nadwozia CAN 

 

 

 

 

ABS 

A0001 Sygnał błędu prędkości obrotowej lewego przedniego koła 

A0002 Sygnał błędu prędkości obrotowej prawego przedniego koła 

A0003 Sygnał błędu prędkości obrotowej lewego tylnego koła 

A0004 Sygnał błędu prędkości obrotowej prawego tylnego koła 

A0005 Napięcie modułu ABS zbyt wysokie. 
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ABS 

A0006 Napięcie modułu ABS zbyt niskie. 

A0007 Pojedyncza awaria prędkości pojazdu 

A0008 Pojedyncza awaria CAN 
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Ustawienie funkcji ekranu 

 

 

 1 TRYB 1 2 TRYB 2 

Przycisk TRYBU 

Nacisnąć przycisk "TRYB 1": Ustawienie poziomu podświetlenia 

w 5 stopniach, od ciemnego do jasnego; 

Nacisnąć przycisk "TRYB 2": Zmiana jednostek (MPH lub KPH); 

Nacisnąć i przytrzymać przycisk "TRYB 2": Usuwanie przebiegu 

pojedynczego przejazdu;  

Nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przyciski "TRYB 1" i 

"TRYB 2": Ustawienie zegara; na początku miga cyfra godziny, 

nacisnąć przycisk "TRYB 2", aby ustawić godzinę, następnie 

przycisk "TRYB 1", aby ustawić minuty, na końcu nacisnąć 

przycisk "TRYB 1", aby zapisać i wyjść; 
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Powersports w celu  
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REGULACJA KIEROWNICY 

Kierownicę można regulować, aby dostosować ją do kąta jazdy. 

 

 
 

 

 1 M8×48 (4 PC) 

1. Poluzować cztery śruby mocujące kierownicę. 

2. Ustawić położenia kierownicy w zależności od potrzeb 

kierowcy. 

3. Dokręcić dwie przednie śruby, a następnie dokręcić dwie 

tylne śruby. Pozostawić szczelinę o szerokości 1/8 (3 mm) z 

tyłu bloku zaciskowego. 

4. Dokręcić śruby mocujące. 

 
 
 

 

 

 
 

!  

Niewłaściwa regulacja uchwytów lub niewłaściwy moment dokręcenia 

śrub może spowodować ograniczone lub luźne sterowanie pojazdem,  a 

utrata kontroli może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. 

Zawsze postępować zgodnie z procedurą regulacji lub skontaktować się 

z dealerem 
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Ten rozdział zawiera podstawowe informacje dotyczące obsługi, w 

tym sposób uruchamiania i zatrzymywania pojazdu, umiejętności 

prowadzenia pojazdu oraz środki ostrożności podczas jazdy po 

różnych nawierzchniach. 

Nawet w przypadku doświadczenia z innymi ATV, należy poświęcić 

trochę czasu na zapoznanie się z obsługą tego pojazdu. Ćwiczyć na 

płaskich i rozległych terenach, aż nabierzesz wprawy w obsłudze tego 

pojazdu terenowego. 
 

 

 

PODSTAWOWE PORADY DOTYCZĄCE 

PROWADZANIA POJAZDU 

Zachowanie na drodze 

Podczas prowadzenia pojazdu zawsze stosować się do zasad 

bezpieczeństwa. Zachować bezpieczną odległość między swoim 

pojazdem a innymi pojazdami poruszającymi się w tym samym 

obszarze.  Komunikować się z innymi kierowcami, 

 
 

!  

Brak kontroli i sprawdzenia, czy pojazd jest w bezpiecznym 

stanie przed rozpoczęciem użytkowania zwiększa ryzyko 

wypadku. Przed każdym użyciem pojazdu należy przeprowadzić 

kontrolę opisaną w rozdziale Eksploatacja, aby upewnić się, że 

pojazd jest w bezpiecznym stanie technicznym. Należy 

przestrzegać procedur i harmonogramów kontroli i konserwacji 

opisanych w niniejszej instrukcji obsługi. Patrz sekcja 

Konserwacja okresowa w rozdziale Konserwacja. 
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sygnalizując liczbę pojazdów w grupie. Podczas zatrzymywania 

się należy odsunąć pojazd jak najdalej od krawędzi drogi, aby 

umożliwić innym bezpieczny przejazd. 

Poznaj swój teren przejazdu 

Zapoznaj się ze wszystkimi zasadami i przepisami dotyczącymi 

eksploatacji tego pojazdu w Twoim regionie. Szanuj 

środowisko, w którym poruszasz się swoim pojazdem. 

Dowiedz się, gdzie znajdują się wyznaczone tereny do jazdy, 

kontaktując się ze swoim dealerem, lokalnym klubem jeździeckim 

lub lokalnymi władzami. Pomóż utrzymać drogi otwarte dla 

użytkowników pojazdów rekreacyjnych. 

Docieranie pojazdu 

Okres docierania pojazdu to pierwsze 25 godzin pracy lub przejazd, 

podczas którego zużyto pierwsze dwa pełne zbiorniki paliwa. Ostrożne 

obchodzenie się z nowymi elementami silnika i napędu poprawi osiągi 

i żywotność tych elementów. Należy dokładnie przestrzegać 

poniższych czynności. 

Docieranie układu hamulcowego 

W celu osiągnięcia najlepszej wydajności hamowania, hamulec 

musi być dotarty na odcinku 200 km. 

Silne lub nadmierne hamowanie podczas korzystania z 

nowego układu hamulcowego może spowodować uszkodzenie 

klocków i tarcz hamulcowych. 



 
 

 
 

OBSŁUGA 

68  

 

 

 

Sprzęgło/pasek  

Prawidłowe docieranie sprzęgła i paska napędowego zapewni 

dłuższą żywotność i lepsze osiągi. Podczas docierania sprzęgło i 

pasek powinny pracować na niskich obrotach przez zalecany czas 

docierania z niskim ładunkiem. Unikać gwałtownych przyspieszeń 

i dużych prędkości podczas docierania. Jeżeli pasek zostanie 

zerwany, należy pamiętaj, aby podczas jego wymiany oczyścić rurę 

wlotową i wylotową oraz wszelkie zanieczyszczenia ze sprzęgła i 

komory silnika. 

Procedury jazdy dla nowego użytkownika 

1. Stosować środki ochrony. Patrz rozdział Sprzęt do 

bezpiecznej jazdy. 

2. Przeprowadzić kontrolę przed jazdą. 

3. Ustawić skrzynię biegów w położeniu PARK. 

4. Ustawić pojazd z lewej strony. 

5. Usiąść w wyprostowanej pozycji, trzymając obie stopy na 

podnóżkach i obie ręce na kierownicy. 

6. Uruchomić silnik i poczekać, aż się rozgrzeje. 

7. Jechać powoli. Ćwiczyć manewrowanie oraz używanie pedału 

przyspieszenia i hamulców na równych powierzchniach. 
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Uruchamianie pojazdu 

1. Mocno nacisnąć na hamulec nożny. 

2. Przekręcić kluczyk w stacyjne do położenia "ON" (P. 31). 

3. Nacisnąć przycisk uruchamiania silnika (zielony), aby 

uruchomić silnik; (P. 32) 

4. Pojazd jest uruchomiony. 

 

Parkowanie pojazdu 

1. Nacisnąć hamulec nożny i ustawić dźwignię zmiany biegów w 

pozycji "P"; 

2. Naciśnij przycisk zatrzymania silnika (czerwony), aby 

wyłączyć silnik; (P. 32) 

3. Obrócić kluczyk w położenie "OFF" (P. 31) i wyjąć kluczyk ze 

stacyjki. 

4. Zablokować dźwignię hamulca postojowego; (P. 42) 

 

Zawracanie pojazdu 

Oba tylne koła są napędzane w równym stopniu. Oznacza to, że 

podczas skręcania koło zewnętrzne musi pokonać większą 

odległość niż koło wewnętrzne. 

1. Zwolnić. 

2. Ustawić się w kierunku zakrętu. 

3. Trzymać obie stopy na podnóżkach. 

4. Pochylić górną część ciała do wewnątrz zakrętu, opierając 

ciężar ciała na zewnętrznym podnóżku. Taka 
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technika zmienia rozłożenie trakcji pomiędzy tylnymi kołami, 

pozwalając na płynne wykonanie zakrętu. Ta sama technika 

pochylania się powinna być stosowana przy skręcaniu do tyłu. 

5. Ćwicz wykonywanie zakrętów z małą prędkością przed próbą 

pokonania zakrętu z większą prędkością. 

 
 

Jazda w tył 

Jeśli musisz jechać tyłem, upewnij się, że teren za Tobą jest czysty 

i używaj ATV tylko z małą prędkością. 

Nie należy używać przełącznika obejścia, chyba że do ruchu 

pojazdu wymagana jest dodatkowa prędkość obrotowa kół. 

Należy ostrożnie korzystać z funkcji override, ponieważ prędkość 

pojazdu poruszającego się do tyłu znacznie wzrasta. Nie należy 

pracować z szeroko otwartą przepustnicą. Pedał przyspieszenia 

należy naciskać tylko na tyle, aby utrzymać żądaną prędkość. 

Aby cofnąć, należy wykonać następujące czynności： 

1. Zawsze sprawdzić, czy za pojazdem nie znajdują się 

przeszkody lub inne osoby. Upewnić się, że na drodze nie ma 

żadnych przeszkód ani ludzi. 

2. Wcisnąć hamulec, aby przestawić dźwignię zmiany biegów w 

położenie "R"；. 

 
 

!  

skręcanie przewrócenie się  

Nigdy nie lub pod nie 

przy Nigdy nie szybko, 
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Zawracanie na wzniesieniu (zwrot k) 

Jeśli pojazd zatrzyma się podczas wjeżdżania na górę, nigdy nie 

cofać! Aby zawrócić, użyć przycisku K. 

1. Zatrzymać się i zablokować hamulec postojowy, utrzymując 

ciężar ciała. 

2. Zawsze ustawiać przełącznik 4 X 4 w pozycji ADC 4X4 

przed wjazdem na wzniesienie lub zjazdem z niego. 

Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale Lokalizacja 

przełącznika. 

3. Pozostawić skrzynię biegów w pozycji jazdy do przodu i 

wyłączyć silnik. 

4. Zejść z pojazdu po stronie wzniesienia lub po lewej stronie, jeśli 

pojazd jest skierowany prosto pod górę. Pozostając na wzniesieniu, 

obrócić kierownicę całkowicie w lewo. 

5. Trzymając dźwignię hamulca, zwolnić blokadę hamulca 

postojowego i powoli pozwolić pojazdowi przetoczyć się w 

prawo, aż będzie skierowany w poprzek wzgórza lub lekko w dół. 

6. Zablokować hamulec postojowy. Ponownie wsiąść do 

pojazdu od strony wzniesienia, utrzymując ciężar ciała. 

Uruchomić silnik ze skrzynią biegów ustawioną w pozycji 

jazdy do przodu. 

7. Ustawić skrzynię biegów w pozycji jazdy do przodu i 

uruchomić silnik. 

8. Zwolnić hamulec postojowy i jechać powoli, kontrolując 

prędkość dźwignią hamulca, aż pojazd znajdzie się na bardziej 

płaskim podłożu. 
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Jazda po śliskich nawierzchniach 

Podczas jazdy po śliskich nawierzchniach, takich jak mokre 

drogi, luźny żwir lub podczas mrozów, należy przestrzegać 

następujących środków ostrożności: 

1. Nie należy poruszać się na zbyt nierównym, śliskim lub 

luźnym terenie. 

2. Zwolnić przed wjazdem na śliską nawierzchnię. 

3. Włączyć napęd 4X4 zanim koła zaczną tracić przyczepność. 

 

 

4. Zachować ostrożność, wybierając trasę i unikać szybkich, 

ostrych skrętów, które mogą powodować poślizgi. 

5. Nigdy nie używać hamulców podczas poślizgu. Skorygować 

poślizg, obracając kierownicę w przeciwnym kierunku. 

Jazda przez wodę 

Twój ATV może poruszać się w wodzie o maksymalnej 

zalecanej głębokości równej dolnej części podnóżków. 

Postępować zgodnie z poniższymi procedurami podczas jazdy w 

wodzie: 

 

Do uszkodzenia układu napędowego może dojść, jeżeli napęd 4X4 

zostanie włączony, gdy koła się obracają.  Poczekać, aż tylne koła 

przestaną się obracać przed włączeniem 4X4 lub włączyć 4X4 zanim 

koła zaczną tracić przyczepność. 
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UWAGA 

 

Jeśli pojazd nie zostanie dokładnie sprawdzony przed jazdą 

w wodzie, może dojść do poważnego uszkodzenia silnika.  

Wykonać czynności wymienione w tabeli przeglądów 

okresowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

następujące elementy: olej silnikowy, olej przekładniowy, 

płyn napędowy i wszystkie e l e m e n t y  smarowania. Jeśli 

pojazd przewróci się w wodzie lub jeśli silnik zatrzyma się 

podczas lub po jeździe w wodzie, przed uruchomieniem silnika 

należy wykonać przegląd. Serwis ten może wykonać dealer. 

Jeśli nie jest możliwe sprowadzenie pojazdu przed 

uruchomieniem silnika, należy wykonać czynności serwisowe 

opisane w rozdziale Zanurzenie pojazdu w wodzie niniejszej 

instrukcji i oddać pojazd do serwisu przy pierwszej okazji. 
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1. Przed wjazdem do wody należy określić głębokość wody i 

nurt. 

2. Wybrać przejazd, gdzie oba brzegi mają stopniowe 

nachylenie. 

3. Unikać jazdy w głębokiej lub szybko płynącej wodzie. 

4. Po wyjeździe z wody należy sprawdzić działanie hamulców. 

Nacisnąć je lekko kilka razy podczas powolnej jazdy. Tarcie 

pomoże wysuszyć klocki. Jeśli nie da się uniknąć wjazdu do 

wody głębszej niż poziom podnóżka: 

◆ Poruszać się powoli, omijając skały i przeszkody. 

◆ Ostrożnie balansować ciężarem ciała. Unikać gwałtownych 

ruchów. 

◆ Utrzymać stałą prędkość. Nie wykonywać gwałtownych 

skrętów ani hamowania. Nie wykonywać gwałtownych 

zmian położenia przepustnicy. 

 

Przejazd przez przeszkody 
 

 

 



 
 
 

 

OBSŁUGA 

75  

 

 

 

Podczas pokonywania przeszkód należy przestrzegać 

następujących środków ostrożności: 

1. Przed rozpoczęciem przejazdu w nowym miejscu należy 

sprawdzić, czy nie ma tam przeszkód. 

2. Uważać na wyboje, nierówności i inne przeszkody terenowe. 

3. Podczas zbliżania się do jakiejkolwiek przeszkody, 

zmniejszyć prędkość i przygotować do zatrzymania się. 

4. Nigdy nie przejeżdżać przez duże przeszkody, takie jak duże 

kamienie lub zwalone kłody. 

5. Pasażer musi zsiąść z pojazdu przed przejechaniem przez 

przeszkodę, która może spowodować upadek z pojazdu lub 

przewrócenie się pojazdu. 

Jazda pod górę 

 

 

 
Podczas jazdy w terenie pagórkowatym hamowanie i prowadzenie 

są znacznie utrudnione. Nieprawidłowe postępowanie może 

spowodować utratę panowania nad pojazdem lub 
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przewrócenie. Podczas jazdy pod górę należy przestrzegać 

następujących środków ostrożności: 

1. Zawsze ustawiać przełącznik 4X4 w położeniu ADC 4X4 (jeśli 

jest w wyposażeniu) przed wjazdem na wzniesienie lub 

zjazdem ze wzniesienia. Nigdy nie jeździć w trybie TURF 

podczas przejazdu na wzgórzu lub innym nieregularnym 

terenie. 

2. Jeździć prosto pod górę. 

3. Unikać stromych wzniesień. Maksymalne nachylenie wynosi: 

◆ SGW570F-A2：25° 

◆ SGW570F-A5：15° 

4. Przed wjazdem na wzniesienie należy zawsze dokładnie sprawdzić 

ukształtowanie terenu. 

5. Nigdy nie wjeżdżać na wzniesienia o zbyt śliskiej lub 

luźnej nawierzchni. 

6. Trzymać obie stopy na podnóżkach. 

7. Przesunąć ciężar ciała do góry. Pasażer również powinien 

przenieść ciężar ciała do góry. 

8. Poruszać się ze stałą prędkością i otwierać przepustnicę. 

Gwałtowne otwarcie przepustnicy może spowodować 

wywrócenie się pojazdu ATV do tyłu. 
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Jazda z góry 
 

 

Podczas jazdy z góry należy przestrzegać następujących środków 

ostrożności: 

1. Zawsze ustawiać przełącznik 4X4 w położeniu ADC 4X4 (jeśli 

jest w wyposażeniu) przed wjazdem na wzniesienie lub 

zjazdem ze wzniesienia. Nigdy nie jeździć w trybie TURF 

podczas przejazdu na wzgórzu lub innym nieregularnym 

terenie. 

2. Unikać stromych wzniesień. 

Maksymalne nachylenie wynosi: 

◆ SGW570F-A2：25° 

◆ SGW570F-A5：15° 

3. Przed zjazdem ze wzniesienia zawsze dokładnie sprawdzać 

ukształtowanie terenu. 

4. Zawsze zjeżdżaj ze wzniesienia ze skrzynią biegów na biegu 

w położeniu jazdy. Nie zjeżdżać ze wzniesienia na biegu 
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neutralnym. 

5. Zwolnić. Nigdy nie zjeżdżać z góry z dużą prędkością. 

6. Jechać prosto w dół. Unikać zjeżdżania ze wzgórza pod 

kątem, który mógłby spowodować gwałtowne przechylenie 

pojazdu na jedną stronę. 

7. Przesunąć ciężar ciała do góry. Pasażer również powinien 

przenieść ciężar ciała do góry. 

8. Lekko wcisnąć pedał hamulca, aby ułatwić zwalnianie. Zbyt 

gwałtowne hamowanie może spowodować zablokowanie 

tylnych kół, co może skutkować utratą kontroli nad pojazdem. 

Jazda po zboczu (sidehilling) 
 

 

Jazda po wzniesieniu bocznym nie jest zalecana. Niewłaściwe 

postępowanie może spowodować utratę panowania nad 

pojazdem lub przewrócenie się. Należy unikać przejeżdżania 

przez zbocza wzgórz, chyba że jest to absolutnie konieczne. 
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Jeśli przejazd przez wzniesienie boczne jest 

nieunikniony, należy przestrzegać następujących 

środków ostrożności: 

1. Zwolnij. 

2. Unikaj przekraczania zbocza stromego wzgórza. 

3. Pochyl się do wzgórza, przenosząc górną część ciała w 

kierunku wzgórza, utrzymując stopy na podnóżkach. 

4. Jeśli pojazd zaczyna się przechylać, należy w miarę 

możliwości szybko skręcić przednie koło w dół wzniesienia 

lub natychmiast zsiąść z pojazdu po stronie wzniesienia! 

Parkowanie na wzniesieniu 

W miarę możliwości unikaj parkowania na wzniesieniach. 

Jeśli jest to nieuniknione, przestrzegaj następujących 

środków ostrożności: 

 

1. Wyłączyć silnik. 

2. Ustawić skrzynię biegów w położeniu PARK. 

3. Zablokować hamulec postojowy. 

4. Zawsze blokować tylne koła po stronie zjazdu. 
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Hamowanie 

 

 

 

 
1. Całkowicie zwolnić pedał przyspieszenia. (Gdy pedał 

przyspieszenia jest całkowicie puszczony, a prędkość 

obrotowa silnika spada do wartości zbliżonej do obrotów 

biegu jałowego, pojazd nie jest hamowany silnikiem). 

2. Równomiernie i mocno naciskać na pedał hamulca. 

Poćwiczyć ruszanie i zatrzymywanie (używanie 

hamulców), do momentu opanowania tych czynności. 

Parkowanie pojazdu 

1. Zatrzymać pojazd na równej powierzchni. W przypadku 

parkowania w garażu lub innym budynku należy upewnić 

się, że pomieszczenie jest dobrze wentylowany, a pojazd nie 

znajduje się w pobliżu źródła  
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ognia lub iskier, w tym urządzeń z płomykiem dyżurnym. 

2. Ustawić skrzynię biegów w położeniu PARK. 

3. Wyłączyć silnik. 

4. Zaciągnąć hamulec postojowy (jeśli jest w wyposażeniu). 

5. Przed opuszczeniem pojazdu powoli zwolnić pedał hamulca 

i upewnić się, że skrzynia biegów znajduje się w położeniu 

PARK. 

6. Wyjąć kluczyk ze stacyjki, aby zapobiec użyciu przez osoby 

nieupoważnione. 

 

Wskazówki dotyczące docierania 

Silnik potrzebuje 10 godzin pracy lub 300 km na dotarcie. Podczas 

docierania: 

◆ Unikać pracy na pełnym gazie. 

◆ Unikać wciskania pedału przyspieszenia na dłużej niż 3/4 

skoku. 

◆ Unikać ciągłego przyspieszania. 

Hamulec wymaga okresu docierania wynoszącego 200 km. 

Nowe hamulce nie będą działać z maksymalną wydajnością, 

dopóki nie zakończy się okres docierania. Skuteczność hamulców 

może ulec pogorszeniu, więc należy zachować ostrożność. 

 

 

 

na 

stałych  
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KONTROLA PRZED JAZDĄ 

Przeprowadzić kontrolę przed każdym użyciem, aby wykryć 

wszelkie potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas 

eksploatacji. Kontrola przed jazdą może pomóc w 

monitorowaniu zużycia i degradacji komponentów, zanim 

doprowadzą do usterki. 

Należy usunąć wszelkie wykryte problemy, aby zmniejszyć 

ryzyko awarii lub wypadku. 

Elementy inspekcji 
 

Część Objaśnienie Strona 

Układ hamulcowy / skok 

dźwigni 
Zapewnić prawidłowe działanie 43 

 

Płyn hamulcowy 

 

Sprawdzić poziom 
124~ P126 

Hamulec pomocniczy Zapewnić prawidłowe działanie 45 

Zawieszenie przednie 
Sprawdzić, w razie potrzeby 

nasmarować 
136 

 

Zawieszenie tylne 
Sprawdzić, w razie potrzeby 

nasmarować 

 

136 

 

Opony 
Sprawdzić stan i ciśnienie 

powietrza 

 

128 
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Koło/łączniki 
Sprawdzić, dokręcić łączniki 

 

130 

Olej napędowy Zapewnić właściwy poziom 22 

Ciecz chłodząca Zapewnić właściwy poziom 122 

Lampka sygnalizacyjna Sprawdzić stan wyświetlacza 33 

Przełącznik Zapewnić prawidłowe działanie 30 

Wyłącznik silnika Zapewnić prawidłowe działanie 32 

Czołówka Sprawdzić działanie 
140 ~ 

142 

Światło hamowania / 

światło tylne 

Sprawdzić działanie 143 

 

Środki ochrony 
Stosować zatwierdzone kaski i 

odzież ochronną 

 

17~P18 

Przyczepa (wyposażenie 

dodatkowe) 

Sprawdzić kabel i wymiennik 
 

90 
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OGRANICZENIA I WYTYCZNE 

DOTYCZĄCE OBCIĄŻENIA 

Przedni i tylni bagażnik pojazdu przystosowany jest do przewozu 

towarów, a zaczep holowniczy za pojazdem może również służyć 

do przewożenia ładunku. 

Każdy ładunek przewożony przy użyciu pojazdu ma wpływ na 

jego działanie, stabilność i drogę hamowania. Nie należy 

przekraczać dopuszczalnego obciążenia pojazdu, w tym 

obciążenia kierowcy, pasażera, ładunku, masy podzespołów i 

drążka trakcyjnego. Należy mieć świadomość, że ładunek może się 

zsunąć lub spaść, powodując wypadek. 

! OSTRZEŻENIE 

◆ Należy ściśle przestrzegać instrukcji obsługi 

zamontowanego lub przyczepionego urządzenia lub 

przyczepy, a zestaw ciągnik-maszyna lub ciągnik-

przyczepa należy obsługiwać zgodnie z instrukcją. 

◆ Zachować bezpieczną odległość od pojazdu i przyczepy. 

◆ Zmniejszyć prędkość i zapewnić dłuższą drogę 

hamowania podczas przewożenia towarów. 

◆ Im mniejszy ładunek w bagażniku, tym lepiej. Zbyt duża 

ilość ładunku w schowkach może zaburzyć środek 

ciężkości pojazdu i zmniejszyć stabilność jazdy. 
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               OSTRZEŻENIE 

◆ Przed rozpoczęciem pracy należy zamocować 

wszystkie  ładunki. Niestabilny ładunek może 

spowodować brak stabilności podczas jazdy, co może 

doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem. 

◆ Duże obciążenie powoduje problemy z hamowaniem i 

sterowaniem. Zachować szczególną ostrożność podczas 

używania hamulców w załadowanym pojeździe. 

Unikać terenu lub warunków, na których pojazd może się 

stoczyć w dół. 

◆ Zachować szczególną ostrożność podczas przewożenia 

towarów poza krawędzią bagażnika. Może to mieć 

negatywny wpływ na stabilność i mobilność, 

powodując przewrócenie się pojazdu. 

◆ Nie zasłaniać reflektorów ładunkiem w bagażniku 

przednim. 

◆ Nie należy jeździć szybciej niż jest to zalecane. Pojazdy 

nie powinny przekraczać prędkości 9 MPH (15 km/h) 

podczas holowania ładunku na prostym terenie Podczas 

przewożenia ładunków, skręcania, wjeżdżania lub 

zjeżdżania po nierównym terenie nie może przekraczać 

prędkości 5 MPH (8 km/h). 
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Maksymalna ładowność 

Nie przekraczać maksymalnej ładowności。 

 

Model pojazdu SGW570F-A2 SGW570F-A5 

Bagażnik przedni 40KG 40KG 

Bagażnik tylni 60KG 60KG 

 

Maks. 

przyczepność 

Pozioma 300KG 350KG 

Pionowo 100KG 100KG 
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Wytyczne dotyczące załadunku 

Podczas transportu ładunków należy postępować 

zgodnie z poniższymi instrukcjami: 

1. Nie przekraczać wagi podanej na tabliczce ostrzegawczej i w 

niniejszej instrukcji.  

2. Nigdy nie przewozić pasażerów na bagażniku przednim i 

tylnym. 

3. Zawsze ładować bagażnik jak najdalej do przodu . Przed 

jazdą upewnić się, że ładunki w bagażniku są zabezpieczone. 

Jeśli ładunek nie jest zabezpieczony, może to spowodować jego 

przypadkowe przewrócenie. 

4. Przed jazdą upewnić się, że ładunek jest zabezpieczony. 

5. Unikać jazdy po stromych zboczach, gdy przewożony jest 

ładunek lub ciągnięta jest przyczepa. 

6. Przy przewożeniu ciężkich ładunków należy używać niskich 

prędkości obrotowych". 

7. Podczas przeładunku należy zachować ostrożność. 
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Przyczepa 

Zaczep holowniczy można odłączać.  Można go odczepić od ATV, gdy 

przyczepa nie jest używana. Podczas holowania ładunku należy 

pamiętać, że waga holowania nie obejmuje zaczepu holowniczego. 

◆ Waga bagażnika tylnego i ramy nie powinna przekraczać 

ładowności bagażnika tylnego. 

◆ Całkowite obciążenie (masa kierowcy, wyposażenia 

dodatkowego, ładunku i przyczepy) nie może przekraczać 

maksymalnej ładowności pojazdu. 

Jeżeli na haku holowniczym znajduje się wyznaczony punkt 

mocowania: 

Albo: 

Przełożyć kabel przez 

punkt mocowania i 

zatrzasnąć go. 

Albo: 

W tym celu należy uzyskać 

specjalne zezwolenie od producenta 

naczepy, ponieważ zacisk może nie 

być wystarczająco mocny, aby 

można go było użyć w ten sposób. 
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holowania musi 

haków lub 

holowniczego może 

ATV nie objęty gwarancją Nie 

większych ( ) Nigdy nie 

samochodowych ATV

(lub równoważne) do ATV  
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OBSŁUGA WCIĄGARKI 

Jeśli pojazd jest wyposażony w wyciągarkę, należy przeczytać 

niniejszą instrukcję przed montażem i użyciem, aby zrozumieć i 

zapoznać się z odpowiednimi środkami ostrożności i instrukcjami 

obsługi. 

 

◆ Surowo zabrania się używania tego sprzętu osobom 

poniżej 16 roku życia. 

◆ Przed rozpoczęciem pracy lub podczas użytkowania 

należy zwrócić uwagę na otoczenie i warunki 

środowiskowe w zasięgu pracy wciągarki 

◆ Nie przeciążać wciągarki. Upewnij się, że wszystkie 

używane urządzenia są zgodne z maksymalną siłą uciągu 

liny. Zalecamy użycie opcjonalnego bloku linowego, 

liny podwójnej (patrz rysunek poniżej) w celu 

zmniejszenia obciążenia wciągarki, liny i akumulatora. W 

przypadku liny podwójnej, wartość znamionowa bloku 

powinna być dwa razy większa od siły uciągu liny 

wciągarki. 

 
 

!  

Użytkownik musi 

ostrzeżenia lub ostrzeżenia nie 

może dojść do materialnych 

lub obrażeń  
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◆ Przy dużym obciążeniu nie należy używać wciągarki przez 

długi czas. Wciągarki elektryczne przeznaczone są 

wyłącznie do pracy przerywanej, nie powinny być używane 

przy stałym obciążeniu. Nie ciągnąć dłużej niż jedną minutę 

lub przez czas zbliżony do obciążenia znamionowego. Jeśli 

silnik wciągarki jest bardzo gorący, zatrzymać wciągarkę i 

poczekać aż ostygnie przez kilka minut. 

◆ Nie można ustawiać pełnego obciążenia na końcówce liny, a 

lina musi obrócić się wokół bębna co najmniej 5 razy. 

◆ Unikać ciągnięcia liny pod dużymi kątami, ponieważ 

spowoduje to przetoczenie liny na jednym końcu bębna 

(patrz rysunek poniżej)  i uszkodzenie liny. 

◆ Należy pamiętać, że moc wciągania liny przez wciągarkę jest 

równa maksymalnemu uciągowi liny w pierwszej warstwie, 

nie eksploatować wciągarki z przeciążeniem. 

◆ Nigdy nie zahaczać lin o siebie, w przeciwnym razie lina 

zostanie uszkodzona. Należy stosować osłony 

zabezpieczające. 

◆ Przed przystąpieniem do pracy należy upewnić się, że 

wciągarka jest stabilnie zamontowana na pojeździe lub 

uchwycie. 

◆ Przed przeniesieniem ciężkich przedmiotów należy 

sprawdzić linę stalową pod kątem zagięć i 

nierównomiernego ułożenia. Lina luźna musi być 

prawidłowo napięta pod ciężarem około 100kg. 

◆ Przy ciągnięciu ładunku należy pamiętać o położeniu 

osłony lub 
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warstwy ochronnej na linie stalowej w pobliżu końca haka. 

Zapobiega to zerwaniu liny stalowej i pomoże zapobiec poważnym 

obrażeniom i uszkodzeniom. 
 

 

◆ Nie przesuwać wciągarki, aby wciągać ciężkie 

przedmioty, łatwo jest przeciążyć i spowodować 

uszkodzenie liny stalowej. 

◆ Zwrócić uwagę na niezabezpieczony obszar. Obszar 

niezabezpieczony to obszar bębna wciągarki, owiewki, 

liny stalowej, bloku krążka linowego, haka i silnika. 

◆ Gdy wciągarka jest pod obciążeniem, nie należy zbliżać 

się do niej ani nad nią przechodzić. 

◆ W przypadku użycia wciągarki do transportu ładunku 

należy ustawić skrzynię biegów pojazdu w pozycji 

neutralnej i zaciągnąć hamulec pojazdu oraz zablokować 

wszystkie koła klinami. Podczas pracy wciągarki silnik 

pojazdu musi być włączony, aby w pełni naładować 

akumulator. Nigdy nie używać wciągarki przy zbyt niskim 

napięciu. 



 
 
 

 

OBSŁUGA 

93  

 

 

 

◆ Nigdy nie odłączać zasilania, gdy wciągarka jest używane. 

◆ Po zakończeniu pracy natychmiast odłączyć urządzenie i 

nie dokręcać kabla. 

◆ Zawsze trzymaj się z dala od lin, haków i wciągarek. 

◆ Regularnie sprawdzać wciągarki, liny, haki. Podczas 

pracy z liną stalową nosić grube skórzane rękawice. Lina 

stalowa nie może ślizgać się po rękach. Sprawdzić linę 

stalową przed użyciem. Zgnieciony, ściśnięty, przetarty 

lub zagięty obszar zmniejsza jej nośność. Wymienić 

uszkodzoną linę. Należy ją ponownie nawinąć pod 

obciążeniem około 100 funtów. 

◆ Najpierw odłączyć sprzęgło, a następnie pociągnąć linę 

za hak dźwigni zabezpieczającej. Nie wolno ciągnąć liny 

stalowej bezpośrednio za pomocą palców . 

◆ Utrzymywać naprężenie, aby lina była mocno nawinięta 

na rolkę. 

◆ Nie obsługiwać wciągarki pod wpływem alkoholu lub 

narkotyków. Podczas pracy zachować czujność. Jeśli 

wystąpi problem, natychmiast odłączyć akumulator i 

dokładnie go sprawdzić. 

◆ Nosić okulary ochronne, kombinezon, buty 

antypoślizgowe, odzież roboczą 
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kask, grube skórzane rękawice, włosy należy umieścić ciasno pod 

czepkiem roboczym i zdjąć wszelką biżuterię. 

◆ Nie obrabiać mechanicznie ani spawać żadnych części 

urządzenia wyciągarka. 

◆ Gdy wciągarka jest używana, uruchomić silnik pojazdu i 

ustawić bieg w pozycji "N", aby upewnić się, że 

akumulator jest naładowany; 

◆ Gdy wciągarka pracuje, zużycie prądu jest duże, 

uruchomić pojazd i lekko nacisnąć pedał gazu, aby uniknąć 

uszkodzenia akumulatora; 

◆ Lina wciągarki i pojazd powinny znajdować się w prostej 

linii. Zbyt duży kąt spowoduje zmianę kierunku siły, a tym 

samym uszkodzenie liny; 

◆ Jeśli podczas użytkowania urządzenia wystąpi głośny 

hałas lub drgania, przerwać pracę. 

◆ Gdy wciągarka nie jest używana, wyjąć sterownik; 

 

 

 
 

!  

lub rozwijania 

muszą mieć wystarczającą długość

nadmiernemu zwinięciu lub rozwinięciu 

zwijania aby 
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!  

haka holowniczej Nie 

haka  nie tylko 

ale 

pod napięciem  
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Właściwa konserwacja jest niezbędna dla bezpiecznej eksploatacji. 

Aby ułatwić prawidłową konserwację pojazdu, zamieszczono tutaj 

plan konserwacji. 

Harmonogram konserwacji zakłada, że pojazd jest eksploatowany 

w normalnych warunkach. Jeśli pojazd często porusza się po 

nierównych drogach lub w trudnych warunkach, może wymagać 

dodatkowej i częstszej konserwacji. Jeśli użytkownik posiada 

podstawową wiedzę na temat budowy pojazdów i podstawowe 

narzędzia, wiele czynności konserwacyjnych może wykonać 

samodzielnie. 

Należy jednak pamiętać, że niektóre czynności 

konserwacyjne wymagają specjalnych narzędzi i umiejętności. 

Czynności te najlepiej zlecić sprzedawcy. Nawet jeśli masz duże 

doświadczenie w zakresie serwisowania, zalecamy, lepiej aby 

naprawy i przeglądy przeprowadzać u dealerów. Prowadzą oni 

dokumentację serwisową pojazdu. Dokumentacja ta będzie 

przydatna w razie konieczności skorzystania z usług 

gwarancyjnych. 
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Nieprzestrzeganie 

obrażenia lub postępować zgodnie 
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REGULARNA KONSERWACJA 

W każdym profesjonalnym warsztacie może przeprowadzić 

konserwację, wymianę lub naprawę urządzenia lub układu kontroli 

emisji spalin w pojeździe. Autoryzowani dealerzy świadczą 

wszelkie usługi, które mogą być wymagane dla danego pojazdu. W 

przypadku usług związanych z emisją spalin zalecane jest 

stosowanie oryginalnych części zamiennych, ale można stosować 

części równoważne. 

Jeśli część dostarczona przez producenta części posprzedażowych 

zmniejsza skuteczność kontroli emisji pojazdu, stanowi to potencjalne 

naruszenie ustawy o czystym powietrzu. 

Użytkownik jest odpowiedzialny za wykonywanie 

regularnych czynności konserwacyjnych określonych w 

instrukcji obsługi. Staranna i regularna konserwacja pomagają 

utrzymać pojazd w bezpiecznym i niezawodnym stanie. W razie 

potrzeby należy sprawdzać, czyścić, smarować, regulować i 

wymieniać części. Gdy kontrola wykaże, że części wymagają 

wymiany, nowe części można nabyć u sprzedawcy. Równoważne 

komponenty mogą być używane do części związanych z emisją 

spalin. Jeśli użytkownik nie jest zaznajomiony z usługami 

związanymi z bezpieczeństwem i procedurami regulacyjnymi, 

czynności te może wykonać wykwalifikowany sprzedawca. Okresy 

między przeglądami podane w poniższej tabeli dotyczą 

przeciętnych warunków jazdy. Często używane pojazdy muszą być 

częściej sprawdzane i naprawiane. 
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Symbol Opis 

 

I 
Inspekcja, w tym sprawdzenie, czyszczenie, 

smarowanie, 

zatankować, w razie potrzeby naprawić lub 

wymienić. 
A Kontrola, w razie potrzeby regulacja 

C Czyszczenie 

R Wymiana 

L Smarować 

 
 

 
 

Aby zapewnić bezpieczeństwo i ekonomię jazdy, bardzo 

ważna jest codzienna i regularna konserwacja. Zalecamy 

wykonywanie następujących czynności konserwacyjnych. 

Harmonogram regularnych przeglądów można ustalić na 

podstawie licznika kilometrów lub czasu, w zależności od tego, 

co nastąpi wcześniej, jak pokazano w harmonogramie. 

Podczas konserwacji elementów należy również konserwować 

te, które przekroczyły ostatni cykl konserwacji. 

 
 

!  

może podzespołów 

obrażeń ciała lub  

autoryzowani lub inny 
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TABELA OKRESOWEJ KONSERWACJI 
 

 
Okres 

konserwacji 

 

Pozycje 

Który pierwszy 

MI 100 600 1200 
KM 150 1000 2000 

MIESIĄC 1 6 12 
GODZINY 20 100 200 

** Olej silnikowy   I I 

** Świeca zapłonowa   I I 

** Odstęp między zaworami 

(LUZ) 

 I I I 

* Śruba silnika   R R 

* Filtr oleju silnikowego   I I 

* Olej przekładniowy    I 

* Filtr paliwa    I 

* Oczyszczacz powietrza   C C 

* Wał napędowy    I 

* Działanie przepustnicy    I 

* Zużycie szczęk/klocków 

hamulcowych 

  I I 

* Układ hamulcowy  I I I 

* Przełącznik świateł 

hamowania 

 I I I 

* Płyn hamulcowy   I I 

** Sprzęgło CVT   I I 
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* Zawieszenie   I I 

* Nakrętki, śruby, elementy 

złączne 

 I  I 

* Cięgna i osłony przegubów  I I I 

** Koło / Opona  I I I 

* Akumulator   I I 

* Cięgna i osłony przegubów  I I I 

* Łożyska wału kierownicy 

 

   
I 

* Układ kierowniczy    I 
 

* Powinien być serwisowany przez dealera, chyba że właściciel posiada 

odpowiednie narzędzia i dane serwisowe oraz kwalifikacje. Należy zapoznać 

się instrukcją .obsługi Honda Service Manual 

** Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby te elementy były serwisowane 

wyłącznie przez dealera. 

 

 

 

◆ serwisowane dealera

właściciel odpowiednimi 

się  

◆ bezpieczeństwa  

 wyłącznie przez dealera  
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OLEJ SMAROWY 

Sprawdzić i nasmarować wszystkie elementy w odstępach czasu 

podanych w tabeli okresowej konserwacji. Elementy niewymienione w 

tabeli należy smarować w odstępach czasu określonych dla smarowania 

ogólnego. Wahacz jest nasmarowany fabrycznie i nie wymaga 

dodatkowego smarowania. Jeśli jednak elementy te są intensywnie 

użytkowane, użytkownik może wykonać dodatkowe smarowanie w 

razie potrzeby. 

 

Projekt 
Zalecany model 

 

Pojemność 
Procedura kontroli 

 

Olej silnikowy 

 

10W/40-SL 

 

2.4L 
Utrzymanie poziomu 

w bezpiecznym zakresie 

na bagnecie 

Olej przekładniowy 

osi przedniej 

 

 

SAE 80W/90 

150 ml 
 

Po każdych 

2000km(1200MI)  

kilometrów. Olej przekładniowy 

osi tylnej 
240 ml 

 

Płyn chłodzący 

  Utrzymywać poziom 

między liniami. 

 

Hamulec fluid 

 

DOT4 

 Utrzymywać poziom 

między liniami. 

Zawieszenie, belka 

równoważąca 

masło 

  

—— 
Dysza (maks. 3 pompy) 

co 500 mil. 
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DEMONTAŻ PODUSZKI SIEDZENIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

  1 wtykane siedzisko 2 hak siedzenia 3 wiązka przewodów  

1. Zaczepić hak siedziska rękami i przesunąć w górę; 

2. Podnieś poduszkę siedzenia do góry; 

3. Wyjąć wiązkę przewodów z siedzenia. 

4. Wyjąć poduszkę siedzenia. 
 

 

 

Pod siedzenia wiązki Nie 

siedzenia podnosić za 

wysoko do złącza. 
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POKRYWA ZBIORNIKA 
 

 

 1 Pokrywa zbiornika 2 Śruby rozprężne 

 3 Śruba sześciokątna 

 

1. Najpierw wymontować siedzisko (patrz strona 105); 

2. Odkręcić za pomocą narzędzi dwie śruby rozprężne z 

przodu pokrywy zbiornika; 

3. Odkręcić dwie śruby z łbem sześciokątnym za pokrywą 

zbiornika; 

4. Podnieść osłonę zbiornika do góry; 
 

 

 

zbiornika wiązki 

zbiornika całkowicie 

wyciągnąć  
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DEMONTAŻ PANELU PRZEDNIEGO POKRYWY 

KONSERWACYJNEJ 
 

 

 

 

Aby zdjąć przednią pokrywę konserwacyjną, należy wykonać 

następujące czynności: 

Pokrywa konserwacyjna jest szybko zdejmowana i montowana 

na zatrzaski, wystarczy podnieść ją ręcznie. 

Przy podnoszeniu pokrywy nie należy używać zbyt dużej siły, 

aby uniknąć zderzenia pokrywy z belką nośną górnego osłony i 

uszkodzenia farby natryskowej pokrywy. 

Wlew płynu chłodzącego i skrzynka bezpieczników znajdują 

się pod pokrywą. W celu dolania płynu chłodzącego lub 

wymiany bezpiecznika należy zapoznać się z procedurą 

montowania i zdejmowania pokrywy w tym rozdziale. 
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DEMONTAŻ DOLNEJ POKRYWY DESKI 
 
 

 

 
 1 Śruby (2 szt.) 2 Zdjąć pokrywę konserwacyjną 

 3 Zdjąć dolną pokrywę urządzenia  

Aby zdjąć dolną pokrywę: 

1. Zdjąć pokrywę konserwacyjną 2 (patrz strona 107； 

2. Odkręcić 2 śruby mocujące pod dolną pokrywą urządzenia 

za pomocą narzędzi 1  

3. Zdjąć dolną pokrywę deski 3  
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PROGRAM KONSERWACJI OLEJU SILNIKOWEGO 

Należy pamiętać o sprawdzeniu i wymianie oleju w czasie 

wymaganym zgodnie z tabelą regularnej konserwacji. Należy 

stosować zalecany olej silnikowy. Fi l t r  oleju musi być wymieniany 

przy każdej wymianie oleju. Należy zwracać szczególną uwagę na 

poziom oleju. Wzrost poziomu oleju podczas zimnej pogody może 

wskazywać na zanieczyszczenia zgromadzone w misce olejowej lub 

skrzyni korbowej. Jeśli poziom oleju zacznie się podnosić, należy 

natychmiast wymienić olej. Należy monitorować poziom oleju, jeśli 

nadal rośnie, należy wyłączyć silnik i ustalić przyczynę. W przypadku 

wątpliwości skontaktować się z dealerem. 
 

 

 
 

!  

lub 

przyspieszone zużycie 

może 

tabeli  
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Zalecenie dotyczące oleju 

Filtr oleju musi być wymieniany przy każdej wymianie oleju. 

Do tego silnika zaleca się stosowanie oleju 10W/40-SL lub 

podobnego. Zawsze używać oleju 5W-50. Należy przestrzegać 

zaleceń producenta dotyczących pracy w temperaturze otoczenia. 

Zalecenia dotyczące olejów, pojemności i momentu obrotowego 

znajdują się w rozdziale dotyczącym środków smarnych. 
 

 

UWAGA 

Mieszanie lub niż 

zalecane może 

Nigdy nie mieszać różnych olejów  
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Kontrola poziomu oleju silnikowego 

 

 
 

 

1. Zaparkować pojazd na równym podłożu. Odczekać co najmniej 

5 minut, aby olej mógł spłynąć z powrotem na dno silnika. 

2. Podłożyć kawałek bawełnianej szmatki pod koniec bagnetu 

olejowego, a następnie wyciągnąć bagnet olejowy. 

3. Wytrzeć bagnet oleju do czysta. 

4. Ponownie całkowicie zanurzyć; 

5. Podłożyć kawałek bawełnianej szmatki pod koniec bagnetu 

olejowego, następnie wyciągnąć bagnet i sprawdzić poziom 

oleju. 

Sprawdzić poziom oleju zgodnie z poniższym rysunkiem: 

Poziom oleju znajduje się pomiędzy górną wygrawerowaną linią 1 

a dolną wygrawerowaną linią 2 . Jeżeli poziom jest poniżej tej linii, 

to oleju jest za mało, a jeżeli powyżej, to jest go za dużo. 
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 1 Górna linia 2 Dolna linia  

 3 Korek wlewu oleju 

 

 

6. Po oczyszczeniu bagnetu należy go ponownie całkowicie 

zanurzyć. 

7. Jeśli poziom oleju znajduje się w pobliżu lub poniżej dolnego 

oznaczenia poziomu, należy wyjąć gniazdo (patrz strona 105). 

Zdjąć korek wlewu oleju 3 z przedniej prawej pokrywy skrzyni 

korbowej i wlać określony olej do otworu w korku wlewu, aż do 

górnego oznaczenia poziomu na bagnecie. 

8. Ponownie wsadzić korek wlewu oleju i bagnet. 

9. Zamontować pokrywę zbiornika. 

10. Zamontować siedzenie. 
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Wymiana oleju silnikowego i filtrów 
 

 

 

! OSTRZEŻENIE 

◆ Zużyty olej silnikowy zawiera niebezpieczne 

zanieczyszczenia, które mogą powodować choroby 

skóry, takie jak zapalenie skóry i raka skóry, dlatego 

należy unikać długotrwałego i powtarzającego się 

narażenia na działanie oleju. Przemyć skórę dokładnie 

wodą z mydłem, aby usunąć zużyty olej silnikowy. 

◆ Zużyty olej i filtry muszą być utylizowane w 

bezpiecznym miejscu. Nie należy wyrzucać zużytego 

oleju i filtrów do śmieci bytowych, kanalizacji lub na 

ziemię. Aby uzyskać informacje na temat recyklingu lub 

utylizacji oleju, należy skontaktować się z dealerem 

Segway. 

◆ Nie umieszczać zużytego oleju silnikowego w miejscu 

dostępnym dla dzieci.

 

filtr  
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Spuszczanie oleju silnikowego 
 

 

 
 1 śruba 

 2 Pokrywa kontrolna filtra 

 3 Korek spustowy oleju 

 4 O-ring 

1. Ustawić pojazd na równej powierzchni. 

2. Uruchomić silnik, pozwolić mu się rozgrzać na biegu jałowym 

przez 2 do 3 minut.  

3. Wyłączyć silnik. 

4. Odkręcić śruby mocującą pokrywy kontroli filtra i otworzyć 

pokrywę kontroli filtra. 

5. Wykręcić korek spustowy oleju 3 i O-ring, aż do całkowitego 

spłynięcia zużytego oleju silnikowego. 
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6. Założyć nową podkładkę uszczelniającą na korek spustowy i 

ponownie zamontować korek spustowy 3 

Parametry momentu obrotowego： 
 

 
 

Czyszczenie sitka oleju 

Filtr oleju tego silnika jest filtrem dwustopniowym. W p i e r w s z y m  

etapie sitko oleju filtruje olej. Wymieniać olej zgodnie z określonym 

czasem wymiany, nie używać oleju słabej jakości. 
 

 

 

Gorący może unikać kontaktu  

Moment obrotowy  
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 1 Śruba M6*25*8 2 Pokrywa filtra 

 3 O-ringi 4 Sprężyna filtracyjna 

 5 Filtr oleju 

Filtr oleju można sprawdzić po spuszczeniu oleju. Jeśli konieczne 

jest czyszczenie, należy wykonać następujące czynności: 

1. Odkręcić 4 śruby za pomocą narzędzi; 

2. Zdjąć kolejno pokrywę sitka, uszczelkę O-ring i sprężynę sitka; 

3. Wyjąć filtr oleju w celu czyszczenia; 

4. Zamontować w odwrotnej kolejności. 

 

Wymiana filtra oleju 

Procedura ta wymaga umiejętności i profesjonalnych narzędzi, 

takich jak klucz dynamometryczny. W przypadku braku 

odpowiednich umiejętności lub narzędzi, zwrócić się do dealera. 

Informacje o pojemnościach i momentach dokręcania korków znajdują 

się w tabeli olejów. Filtr oleju należy wymieniać zawsze podczas 

wymiany oleju. 
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  1 Śruba 2 Pokrywa kontrolna filtra oleju 

  3 Filtr oleju 

1. Wykręcić śruby mocujące pokrywę kontrolną filtra i otworzyć 

pokrywę filtra. Podłożyć szmatkę pod pokrywę. 

2. Wsadzić nowy O-ring na nowy filtr  oleju, sprawdzić i upewnić 

się, że O-ring jest prawidłowo zamontowany. 

3. Wymontować filtr oleju, który ma być wymieniony za 

pomocą narzędzia w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 

zegara; 

Dokręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zamontować 

nowy filtr, aż uszczelka filtra dotknie powierzchni uszczelniającej. 

Dokręcić pokrywę. 
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Płyn do skrzyni biegów przód/tył 

Sprawdzać i wymieniać wymagany płyn napędowy w odstępach 

czasu podanych w tabeli przeglądów okresowych. 
 

 
 

Należy stosować zalecany olej. Użycie innych olejów może 

spowodować nieprawidłowe działanie części. 

 

przednia skrzynia biegów 

ADC

zwrócić się do Powersports lub innych 

celu przeprowadzenia 
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Olej do skrzyni biegów przód/tył 

 

 

 

 

 

 
  1 Korek wlewu 2 O-ring 3 Korek spustowy 

 

1. Ustawić pojazd na równej powierzchni. 

2. Pod śrubą spustową umieścić miskę do spuszczania oleju 3 

3. Zdjąć korek spustowy 3 i O-ring 2 

Moment dokręcania： 

 

 
 

4. Po całkowitym spuszczeniu oleju należy ponownie zamontować 

korek spustowy. 

Moment obrotowy  
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3 i nowy O-ring 2 . 

Spuszczony olej jest szkodliwy dla środowiska. Olej należy 

utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Wyjąć korek wlewu 1 i O-ring 2. Dolać zalecany płyn w razie 

potrzeby, aby poziom płynu osiągnął dno gwintu otworu do 

napełniania. 

6. Ponownie zamontować O-ring i korek wlewu. 

Moment dokręcania： 

 

 

 

7. Sprawdzić, czy nie ma wycieku. 

 

 

Moment obrotowy  
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PŁYN CHŁODZĄCY 

Płyn chłodzący przepływa w układzie chłodzenia silnika, 

odbierając nadmiar ciepła powstającego podczas pracy silnika i 

sprawiając, że silnik pracuje w normalnej temperaturze roboczej. 

Wymiana płynu chłodzącego pozwala na prawidłową pracę układu 

chłodzenia i zapobiegnie zamarzaniu, przegrzaniu i korozji. 

Dlatego należy często przeprowadzić kontrolę płynu chłodzącego. 

Fabrycznie dostarczany jest płyn w stosunku 50/50 środka 

zapobiegającego zamarzaniu i wody. Ten płyn chłodzący jest 

zalecany do większości temperatur roboczych i zapewnia dobrą 

ochronę przed korozją. 

Dolewanie płynu chłodzącego 

Zbiornik płynu znajduje się po lewej stronie pojazdu. 

1. Obserwować poziom płynu w zbiorniku. 

2. Jeśli poziom płynu jest niski, należy zdjąć korek i w razie 

potrzeby dolać płynu chłodzącego. Utrzymywać poziom 

płynu chłodzącego pomiędzy oznaczeniami minimum 2 i 

maksimum 1 na zbiorniku (gdy płyn jest chłodny). 

3. Zdjąć osłonę konserwacyjną panelu przedniego w środkowej 

części przedniej górnej części pojazdu (patrz strona 107); 

4. Odkręcić pokrywę, wlać nowy płyn chłodzący, zwrócić uwagę na 

poziom płynu chłodzącego podczas wlewania, nie przekraczać 

maksymalnego poziomu. 
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5. Dokręcić pokrywę zbiornika płynu chłodzącego 

6. Ponownie zamontować pokrywę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Maksimum 2 Minimum 
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UKŁAD HAMULCOWY 

Przedni i tylny hamulec to hydrauliczne hamulce tarczowe, które 

są uruchamiane poprzez przesunięcie pojedynczej dźwigni 

hamulca w kierunku kierownicy. Hamulce te są samoregulujące. 

W miarę zużywania się tarczy hamulcowej poziom płynu 

hamulcowego obniża się, a nieszczelności w układzie powodują 

spadek poziomu płynu. 
 

 
 

Aby utrzymać układ hamulcowy w dobrym stanie technicznym, zaleca 

się przeprowadzanie poniższych kontroli. Jeśli podczas normalnego 

użytkowania hamulec jest mocno eksploatowany, należy go często 

kontrolować. 

1. Płyn hamulcowy należy utrzymywać na odpowiednim poziomie. 

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale Płyn 

hamulcowy. 

2. Sprawdzić układ hamulcowy pod kątem wycieków płynów. 

3. Sprawdzić, czy hamulec nie przesuwa się zbyt długo lub nie jest 

miękki. 

4. Sprawdzić, czy uszczelka cierna nie jest zużyta, uszkodzona lub 

luźna. Przy wymianie uszczelki hamulcowej należy wymienić 

 
 

!  

musi : 

może lub ich 

może obrażeniami lub 

nie przelewać go Należy regularnie sprawdzać zużycia 

: zużycia 
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klocki hamulcowe, jeżeli pozostała grubość graniczna klocka 

hamulcowego jest mniejsza niż 1 mm. 

5. Sprawdzić bezpieczeństwo i stan tarczy. Użyć zalecanego 

środka do czyszczenia hamulców lub płynu do czyszczenia, aby 

usunąć ślady tłuszczu. Nie używać smarów w sprayu ani innych 

produktów na bazie ropy naftowej. W przypadku 

stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia (pęknięcia, 

nadmiernej korozji, wypaczenia), przed przystąpieniem do 

eksploatacji należy skontaktować się z serwisem sprzedawcy. 

Olej hamulcowy 

Stosować zalecany olej hamulcowy: 
 

 

W przypadku hydraulicznego układu hamulcowego ze 

wspomaganiem nie jest wymagana kontrola. Należy często 

sprawdzać poziom oleju hamulcowego w pomocniczym układzie 

hamulcowym. Jeśli poziom oleju okaże się niski, należy wykonać 

następujące czynności. Zbiornik na olej hamulcowy znajduje się 

pod płytą czołową. 

1. Zdjąć przednią i dolną pokrywę urządzenia. Patrz str. 

107 i 110; 

2. Zwrócić uwagę na poziom cieczy w zbiorniku: 

  



 
 
 

 

KONSERWACJA, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

 

125 

 

 

 

 
 

 1 GÓRNA 2 DOLNA 

3. Poziom płynu hamulcowego jest prawidłowy, jeżeli znajduje 

się pomiędzy górną a dolną linią. Jeżeli jest poniżej dolnej linii, 

należy dolać zalecany płyn hamulcowy i obserwować poziom 

płynu. 

4. Sprawdzić, czy klocki hamulcowe nie są zużyte. 
 

 

 

Płyn hamulcowy może uszkodzić powierzchnie plastikowe i malowane, 

dlatego należy go dolewać z zachowaniem ostrożności. W przypadku 

kontaktu płynu hamulcowego ze skórą lub oczami należy natychmiast 

przepłukać je dużą ilością wody. W przypadku złego samopoczucia 

natychmiast zasięgnąć porady lekarza. 
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Płyn hamulcowy przód 

Sprawdzić, czy poziom płynu hamulcowego znajduje się poniżej 

oznaczenia minimalnego po prawej stronie kierownicy. Gdy poziom 

płynu jest poniżej minimalnego poziomu, wykonać następującą 

czynność. 

 

 

 
 

POZIOM DOLNY 

1. Uzupełnić płyn hamulcowy 

2. Sprawdzić, czy klocki hamulcowe nie są zużyte 
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Zespół hamulca 

Zużycie układu hamulcowego zależy od intensywności 

eksploatacji i warunków pracy. W warunkach mokrych i 

błotnistych układ hamulcowy zużywa się szybciej. Jeśli grubość 

okładzin hamulcowych jest mniejsza lub równa minimalnej 

grubości 1,00 mm, należy wymienić okładziny hamulcowe. 
 

 

Grubość elementów 

hamulca 

Standardowa grubość 5,0 mm 

Minimalna grubość 1,0 mm 
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OPONY 

Ciśnienie w oponach 

Prowadzenie pojazdu z nieprawidłowym ciśnieniem w oponach 

może spowodować następujące konsekwencje: 

◆ Zwiększone zużycia paliwa 

◆ Zmniejszony komfort jazdy i skrócona żywotność opon 

◆ Obniżenie poziomu bezpieczeństwa 

Podczas sprawdzania ciśnienia w oponach należy postępować zgodnie 

z poniższymi instrukcjami: 
 

Zalecane ciśnienie 

w oponach 

Koło przednie Koło tylne  

7.0psi（48.3kPa） 7.0psi（48.3kPa） 

 

◆ Kontrolę można przeprowadzić dopiero po ostygnięciu 

opony. 

◆ Jeżeli pojazd był zaparkowany przez co najmniej 3 godziny 

lub nie przejechał więcej niż 1,5 km, kontrola pozwala 

uzyskać dokładny odczyt ciśnienia w zimnej oponie. 

◆ Należy używać mierników ciśnienia w oponach. 

Wygląd opony czasami może być mylący. Nawet 

odrobina mniej powietrza w oponie może mieć wpływ na 

właściwości jezdne i prowadzenie pojazdu. 

◆ Nie należy obniżać ciśnienia w oponach po zakończeniu 

jazdy. Zwiększone ciśnienie w oponie jest normalne po 

eksploatacji pojazdu. 
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Głębokość bieżnika  

◆ Obserwować bok opony, aby znaleźć znak zużycia opony 

"T.W.I". Gdy powierzchnia wypukła jest zużyta 

względem pozycji wypukłości, należy wymienić oponę. 

W przeciwnym razie opona pęknie z powodu zużycia. 

 

 
 

 
Oponę należy zmienić, jeśli: 

◆ Stwierdza się, że opona jest uszkodzona, np. przecięta, a 

wgłębienie i wybrzuszenie wskazują na uszkodzenie wnętrza 

opony. 

◆ Opony są nieszczelne i nie mogą być normalnie 

naprawione 
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ze względu na wielkość lub położenie pęknięcia lub innych 

uszkodzeń. W razie wątpliwości należy skonsultować się z 

dealerem. 

Wymiana opon 

Gdy zużycie bieżnika opony osiągnie znak oznaczający 

konieczność wymiany lub gdy opona ulegnie uszkodzeniu w 

wyniku uderzenia, należy wymienić oponę na nową. Należy 

zdjąć cały element koła z opony, która ma zostać wymieniona, a 

następnie wymienić oponę. 

Demontaż elementów koła 
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Moment dokręcania： 

 

 
 

1. Wyłączyć silnik. 

2. Ustawić dźwignię zmiany biegów w pozycji "P". 

3. Zablokować hamulec postojowy. 

4. Unieść bok pojazdu, umieszczając odpowiedni wspornik pod 

ramą podnóżka. 

5. Poluzować 4 nakrętki mocujące piasty za pomocą narzędzi. 

6. Zdjąć całe koło. 
 

UWAGA 

 

Niedokręcona nakrętka może spowodować odpadnięcie opony 

podczas pracy, co może być przyczyną wypadku lub 

przewrócenia się pojazdu. Zawsze upewnić się, że wszystkie 

nakrętki są dokręcone odpowiednim momentem (70~80) Nm. 

Nie używać oleju lub smaru na śrubach lub nakrętkach kół. 

Smarowanie olejem lub smarem może spowodować 

nadmierne dokręcenie nakrętek kół, co może doprowadzić do 

uszkodzenia śrub lub kół. Ponadto smarowanie olejem lub 

smarem może spowodować poluzowanie się nakrętek kół i 

odpadnięcie kół, co z kolei może prowadzić do wypadków i 

poważnych obrażeń. Usunąć olej lub smar ze śrub lub nakrętek 

kół. 

Moment 

obrotowy 

 



 
 

 
 

KONSERWACJA, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

132 

 

 

 

Wymiana opon 
 

 

 

Zalecany rozmiar Koło przednie Koło tylne 

25×8-12/26×8-12 25×10-12/26×10-12 

 
 

!  

Nie innych  
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REGULACJA AMORTYZATORÓW 

Istnieją różne rodzaje amortyzatorów montowanych w ATV w 

zależności od konfiguracji.  

Amortyzator olejowy 

 

 

 

 

 

 
1. Istnieje 5 pozycji amortyzatorów, które są wykorzystywane 

do różnych obciążeń lub warunków jazdy; 

Pozycja 1 : Do lekkiego obciążenia lub w terenie; 

Pozycja 2: Pozycja standardowa; 

Pozycja 3 - 5: Kiedy ATV jest używany z dużym obciążeniem. 
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2. Użyć klucza nastawnego 6 do regulacji nacisku sprężyny 

udarowej; 

 

 
 

Amortyzator regulowany 

 

 

UWAGA 

regulacji ustawiać lewy prawy 

; regulacji 

lub w Nie 

regulacji mogą amortyzator  
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  1 Pokrętło regulacji tłumienia kompresji 

◆ Większe tłumienie kompresji po przekręceniu pokrętła w 

prawo 

◆ Mniejsze tłumienie kompresji po przekręceniu pokrętła w 

lewo 

  2  Do regulacji zaworu należy użyć śrubokręta " -". 

◆ Zwiększenie odzysku z amortyzatorów po przekręceniu 

zaworu w kierunku „H” 

◆ Zmniejszenie odzysku z amortyzatorów po przekręceniu 

zaworu w kierunku „S”. 

  3  Nasadka regulacyjna sprężyny. Użyć specjalnego 

narzędzia do regulacji nasadki regulacyjnej sprężyny 

◆ Mniejsze ciśnienie sprężania po przekręceniu nasadki 

do góry 

◆ Mniejsze ciśnienie sprężania po przekręceniu nasadki w 

dół 
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SMAROWANIE NAPĘDU ZAWIESZENIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przednie zawieszenie, tylne zawieszenie pojazdu, wał napędowy i 

części równoważące wyposażone są w dysze. Te części  wymagają 

odpowiedniego smarowania zgodnie z harmonogramem 

konserwacji okresowej, aby zapewnić odpowiednie smarowanie i 

zwiększyć żywotność.
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UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU 

Łożyska przedniego wału napędowego 

 

 
 

Łożyska tylnego wału napędowego 

 

 

Sprawdzić przednią i tylną osłonę wału napędowego pod kątem 

przecięcia, uszkodzenia lub wycieku smaru. W razie potrzeby 

skontaktować się z dealerem w celu wymiany. 
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FILTR POWIETRZA 

Elementem filtrującym powietrze w tym pojeździe jest papierowy 

filtr powietrze. Po pewnym czasie użytkowania filtr powietrza 

należy wyczyścić lub wymienić. Szczegółowe informacje 

znajdują się w tabeli konserwacji okresowej (patrz strona 102). 

Najpierw należy wyjąć filtr w celu przeprowadzenia jego kontroli. 

Jeśli filtr jest mocno nasiąknięty olejem lub popiołem, nie należy go 

czyścić. Zamiast tego należy go wymienić na nowy. Jeśli nie ma 

oleju ani popiołu, można ustawić wlot stroną ssącą w dół, uderzyć 

o ziemię i strząsnąć większość pyłu. 

Lepiej użyć pompki powietrza. Można nią przedmuchać filtr (nie 

dmuchać od strony wlotu powietrza), aż do usunięcia pyłu. 
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Zdjąć pustą pokrywę filtra. 

 
 

 

 

 
  1 Pokrywa filtra powietrza 2 Zacisk pokrywy skrzynki 

powietrznej 

  3 Element filtrujący 4 Korek filtra powietrza 

 

 

Pokrywa filtra powietrza znajduje się z przodu siedzenia; 

Czynności demontażu (patrz strona 105 ~ 106) 

1. Nacisnąć i przesunąć zacisk pokrywy skrzynki powietrznej. 

2. Pociągnąć do góry przednią pokrywę filtra powietrza; 

3. Wyjąć stary filtr powietrza. 

4. Wyczyścić filtr; 

5. W razie potrzeby zamontować nowy filtr. 

6. Upewnić się, że filtr powietrza jest dobrze zakotwiczony. 
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OŚWIETLENIE 
 

 
 

Wymiana reflektorów 

Oświetlenie LED 

Oświetlenie LED składają się z wielu diod. Jeśli któraś z diod LED 

ulegnie przepaleniu, należy przekazać pojazd do warsztatu w celu ich 

wymiany. 

Żarówka halogenowa 

Przepaloną żarówkę halogenową można wymienić. Sposób wymiany 

różni się w zależności od typu żarówki. Ze względu na możliwość 

uszkodzenia zalecamy, aby części te były wymieniane przez dealerów. 

W poniższych przypadkach należy skontaktować się z 

dealerem, aby uzyskać więcej informacji. Chwilowe pojawienie 

się skroplonej wody wewnątrz soczewki reflektora nie oznacza 

awarii. 

◆ Wewnątrz soczewki znajdują się duże kropelki wody. 

◆ Skraplanie się wody wewnątrz reflektora. 

UWAGA 

Słabe 

ulegną zabrudzeniu je Niezwłocznie 

przepalone 

prawidłowo  
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Przeprowadzić następujące czynności: 

1. Wykręcić śrubę mocującą klosza reflektora i zdjąć osłonę 

reflektora za pomocą narzędzia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Osłona reflektorów przednich 2 Śruba mocująca 

 

 

2. Przekręcić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i 

zdjąć pokrywę reflektora. 

3. Odłącz złącze wiązki przewodów na lampie i wyjąć 

UWAGA 

Gorące 

 

NIE 
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reflektor; 

 

 

 
 

 

 

4. Zamontować nową żarówkę w nowym reflektorze i włączyć 

reflektor. Sprawdzić, czy lampa działa prawidłowo. 

5. Nacisnąć sprężynę z obu stron, aby wyskoczyła z otworu; 

     6. Wyjąć uszkodzoną żarówkę 

 

 

 
 

 
 

UWAGA 
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Zainstalować nową żarówkę w nowym reflektorze. Procedura 

montażu jest odwrotna do procedury demontażu. Po 

zamontowaniu włączyć przełącznik reflektorów, aby sprawdzić, 

czy oświetlenie działa prawidłowo. 

Wymienić światła tylnego / światła 

kierunkowskazu tylnego 

Procedury wymiany świateł tylnych: 

Zdjąć osłonę tylnej lampy. 

 

 

 
 

 

1. Odkręcić uchwyt światła tylnego. 

2. Obrócić żarówkę, którą należy wymienić w gnieździe światła 

tylnego w prawą stronę. Gdy ogranicznik na końcu żarówki 

znajdzie się w szczelinie ograniczającej gniazda lampy, 

uszkodzoną żarówkę można wyjąć i zastąpić nową żarówką o 

tej samej mocy. 

3. Sprawdzić, czy lampa działa prawidłowo. 
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Regulacja świateł drogowych 

Wiązkę światła reflektorów można regulować lekko w górę/dół. 

Aby dokonać regulacji, należy postępować zgodnie z poniższą 

procedurą. 
 

 

1. Ustawić pojazd na płaszczyźnie poziomej w odległości 

reflektorów od ściany około 10m. 

 

UWAGA 

charakter Twój może 

nieznacznie  

Najlepiej zlecić regulację Powersports. 
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2. Zmierzyć odległość od podłoża do środka reflektorów i 

zaznaczyć na ścianie na tej samej wysokości. 

3. Uruchomić silnik. Ustawić przełącznik reflektorów w pozycji 

świateł drogowych. 

4. Obserwować, czy reflektory są skierowane na ścianę. 

Najmocniejsza część wiązki reflektorów powinna znajdować 

się 2 cale (5 cm) poniżej oznaczenia na krawędzi. Pomiar na 

siedzeniu uwzględnia wagę kierowcy. 

Regulacja wiązki światła reflektorów w górę i w dół 

Aby podnieść wiązkę światła reflektorów, obrócić śrubę regulacji 

reflektorów w kierunku (L). Aby obniżyć wiązkę światła 

reflektorów, obrócić śrubę regulacji reflektorów w kierunku (R). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Śruba regulacji reflektorów 
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Regulacja wiązki światła reflektorów w lewo i w prawo 

Światło reflektorów można regulować lekko w lewo lub w prawo. 
 

 

 

 

 

 

 

 
  1 Śruba regulacji reflektorów 

 

 

 
Aby skierować wiązkę światła reflektora w lewo, obrócić śrubę 

regulacji reflektora w kierunku (L). 

Aby skierować wiązkę światła reflektorów w prawo, obrócić 

śrubę regulacji reflektorów w kierunku (R). 
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ŚWIECA ZAPŁONOWA 

Należy zapoznać się z zalecanym typem świecy zapłonowej i 

specyfikacją luzu. Specyfikacja momentu obrotowego świecy zapłonowej. 
 

 
 

 

Świeca zapłonowa 

Model Luz świec zapłonowych 

CPR7EA 0,6-0,8 mm 

 

 

UWAGA 

zapłonowych 

zapłonowych lub ich  
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Kontrola świec  

Stan świec zapłonowych wskazuje na pracę silnika. Sprawdzić 

lub wymienić świece zapłonowe w zależności od cyklu 

konserwacji podanego w harmonogramie przeglądów okresowych. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Śruba 2 Cewka zapłonowa 

 3 Świeca zapłonowa 4 Tuleja świecy zapłonowej 

UWAGA 

zapłonowej do stosować 

przeciwnym razie gorący wydechowy 
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Świeca zapłonowa znajduje się pod siedzeniem, informacje na 

temat demontażu siedzenia znajdują się na stronie 105. 

1. Odkręcić śruby mocujące cewkę zapłonową; 

2. Wyjąć cewkę zapłonową; 

3. Świeca zapłonowa znajduje się poniżej cewki zapłonowej. Za 

pomocą narzędzia obrócić osłonę świecy zapłonowej o 1/4 i 

zdjąć ją ze świecy. 

4. Obrócić świecę zapłonową w kierunku przeciwnym do ruchu 

wskazówek zegara i wyjąć ją. 

5. Sprawdzić świecę zapłonową 

Stan normalny świecy zapłonowej: Część elektrodowa jest 

szarobiała, szarożółta lub jasnobrązowa, a szczelina elektrodowa 

wynosi ok. 0,6-0,8 mm. 

Świeca zapłonowa do wymiany: Na świecy zapłonowej pojawiają 

się ślady elektrody, osadzanie się węgla, luz jest zbyt duży.  Należy 

wymienić świecę zapłonową. 
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ISKROCHRON 

Iskrochron zapobiega przedostawaniu się przypadkowych iskier do 

innych części pojazdu. Regularna konserwacja może zapobiec 

gromadzeniu się węgla, natomiast opóźnienie konserwacji 

obniży wydajność silnika. 

 

 

 
 

!  

wydechowe 

 

pożaru że 

zapłonowych

ochronne  
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Rura wydechowa musi być okresowo oczyszczana z 

nagromadzonego węgla w następujący sposób: 

 
 

 

 

 

 

 

 

  1 Śruba M6*16 (3 PC) 2 Tłumik iskier 

1. Odkręcić 3 śruby M6*16. 

2. Uruchomić silnik i obrócić go około 20 razy, w tym samym 

czasie, użyć ręcznika, aby zatkać koniec tłumika, natychmiast 

wytworzy się ciśnienie w układzie wydechowym; 

3. Poczekać, aż rura wydechowa będzie chłodna. 

4. Ponownie zamontować tłumik iskier i śruby. 
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AKUMULATOR 

Ze względu na naturalne rozładowanie i wyciek niektórych 

urządzeń elektrycznych, akumulator o mocy 12V będzie 

rozładowywać się stopniowo, nawet gdy pojazd nie jest w użyciu. 

Jeśli pojazd nie jest używany przez długi czas, akumulator 12V 

może się rozładować i nie można go uruchomić. Należy naładować 

akumulator jeden raz na co najmniej w ciągu 30 dni. Pozwoli to na 

utrzymanie żywotności akumulatora. 

 

! OSTRZEŻENIE 
 

Akumulatory 12V zawierają toksyczny i żrący kwas siarkowy 

i mogą wytwarzać łatwopalny, wybuchowy wodór. Aby 

zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci, należy 

przestrzegać następujących środków ostrożności podczas 

obsługi akumulatorów 12V lub pracy w ich pobliżu: 

◆ Nie wolno palić papierosów ani zapalać zapałek w 

pobliżu akumulatora 12V. 

◆ Unikać rozpryskiwania elektrolitu na oczy, skórę i 

ubranie. 

◆ Podczas pracy w pobliżu akumulatora 12V nosić okulary 

ochronne. 

◆ Akumulatory 12V trzymać z dala zasięgu dzieci. 

Nie należy ładować akumulatora 12V w słabo wentylowanym 

garażu lub zamkniętym pomieszczeniu. 



 
 
 

 

KONSERWACJA, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

 

153 

 

 

 

Demontaż akumulatora 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akumulator znajduje się pod siedzeniem. Informacje na temat 

wyjmowania siedzenia znajdują się na stronie 105. 

Wyłączyć zasilanie przed wyjęciem akumulatora；. 

  1 Śruba M8*12 (2 PC) 2 Płyta akumulatora 

  3 Ochronna tuleja gumowa 

  4 Dodatnia i ujemna śruba kotwiąca dla kabla 

  5 Dodatnia i ujemna nakrętka kotwiąca dla kabla 

 

się rozleje natychmiast go 

wody, zapobiec 
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1. Odkręć śrubę pokrywy akumulatora 1 za pomocą narzędzia 

2. Zdjąć płytę dociskową akumulatora 2 

3. Odkręcić gumową osłonę. 

4. Odkręcić śrubę bieguna ujemnego akumulatora i odłączyć 

czarny (ujemny) przewód akumulatora. 

5. Odkręcić śrubę bieguna dodatniego akumulatora i odłączyć 

czerwony (dodatni) przewód akumulatora. 

6. Wyjąć akumulator z ATV. 

 

Ładowanie akumulatora 
 

UWAGA 

 

Podczas ładowania, wodór wytwarzany przez akumulator 12V 

tworzy łatwopalny gaz wybuchowy. Dlatego przed 

ładowaniem należy przestrzegać następujących środków 

ostrożności: 

Jeśli ładowarka akumulatora 12V jest zainstalowana w pojeździe, 

upewnić się, że odłączono przewód uziemiający. 

Upewnić się, że przełącznik zasilania na ładowarce jest 

wyłączony podczas podłączania i odłączania kabla ładowarki 

do akumulatora 12V. 

Ładować z niską mocą (5A lub mniej). W przypadku szybkiego 

ładowania, akumulator 12V może eksplodować. 
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Działania, które należy podjąć w nagłych wypadkach 

1. Podłączyć zacisk przewodu ujemnego do specjalnego zacisku 

rozruchowego w pojeździe. 

2. Podłączyć zacisk na drugim końcu przewodu dodatniego do 

dodatniego (+) zacisku innego pojazdu. 

3. Podłączyć zacisk przewodu ujemnego do ujemnego bieguna 

akumulatora innego pojazdu. 

4. Jak pokazano na rysunku, podłączyć zacisk na drugim końcu 

przewodu ujemnego do oddzielnego zacisku. 

Połączone zaciski rozruchowe i wszelkie ruchome części z 

mocnym, stabilnym, niepokrytym lakierem metalowym 

zakończeniem. 
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Instalacja akumulatora 

 

 
 

1. Kable i zaciski akumulatora należy czyścić twardą szczotką 

drucianą. Ślady korozji można usunąć roztworem z 1 szklanki 

wody i 1 łyżki sody oczyszczonej. Dobrze spłukać i dokładnie 

wysuszyć. 

2. Umieścić akumulator w komorze. 

3. Podłączyć i dokręcić czerwony (dodatni) przewód. 

4. Podłączyć i dokręcić czarny (ujemny) przewód. 

5. Zainstalować przezroczysty odpowietrznik akumulatora od 

pojazdu do odpowietrznika akumulatora (tylko dla akumulatorów 

konwencjonalnych). 

6. Zamontować płytę dociskową akumulatora; 

7. Dokręcić śrubę akumulatora; 

8. Sprawdzić, czy kable są prawidłowo podłączone. 

 

:  Przy 

akumulatora najpierw czarny ( ) 

akumulatora końcu 

czarny ( )  
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BEZPIECZNIKI 

Wszystkie obwody ATV są wyposażone w bezpieczniki, aby 

chronić urządzenia przed uszkodzeniem spowodowanym wysokim 

prądem (zwarcie lub przeciążenie). 

Jeśli którakolwiek z części elektrycznych nie działa, mogło 

dojść do przepalenia bezpiecznika. W takim przypadku należy 

sprawdzić i w razie potrzeby wymienić bezpiecznik. W przypadku 

usterki elektrycznej, najpierw sprawdzić, czy bezpiecznik 

wymaga wymiany, a jeśli okaże się, że się przepalił, wymienić 

przepalony bezpiecznik. W skrzynce bezpieczników znajduje się 

zapasowy bezpiecznik. Sprawdzić wszystkie bezpieczniki pod 

kątem innych możliwych przyczyn. Wymienić wszystkie przepalone 

bezpieczniki i sprawdzić stan podzespołów. Wszystkie bezpieczniki 

znajdują się w skrzynce bezpieczników. W przypadku awarii 

systemu, patrz "Rozmieszczenie bezpieczników i ampery 

znamionowe", aby dowiedzieć się, które bezpieczniki należy 

sprawdzić. 

 

 

 

◆ Nie 

ani 

ich  

◆ bezpiecznik Nigdy nie 

do tymczasowe nie 

 

◆ Nie modyfikować ani  
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Skrzynka bezpieczników 

Skrzynka bezpieczników znajduje się pod przednią pokrywą deski 

rozdzielczej. Zdjąć pokrywę konserwacyjną, jak pokazano na 

stronie 107. 

Po zdjęciu pokrywy konserwacyjnej widoczna jest skrzynka 

bezpieczników znajdująca się na dole. Przesunąć zatrzaski z lewej i 

prawej strony pokrywy skrzynki bezpieczników na zewnątrz. 

Poluzować zapięcie i otworzyć skrzynkę bezpieczników. 
 

 
 
 

 

 

Pokrywa skrzynki szczeliną Zwrócić 
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Rozmieszczenie bezpieczników / przekaźników 

i ampery znamionowe 

W górnej części pokrywy skrzynki bezpieczników znajduje się 

etykieta z rozkładem bezpieczników. Można odnieść się do mocy 

bezpiecznika na etykiecie, aby znaleźć bezpiecznik o tej samej 

mocy do wymiany. 

 

 

 

 

 

Ampery znamionowe bezpiecznika/przekaźnika  

 
  

Przepalony 
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Nr Bezpiecznik/przekaźnik Moc 

F1 DTS 5A 

F2 Brzęczyk i OBD 5A 

F3 Blokada mocy 5A 

F4 ICU 5A 

F5 ECU 5A 

F6 Wentylator 15A 

F7 Przełącznik start 5A 

F8 Światła do jazdy dziennej 15A 

F9 Pompa paliwa 10A 

F10 Oświetlenie cieplne 15A 

F11 Poz. lampy le 7.5A 

F12 Poz. lampy pr 7.5A 

F13 ECU-IG 5A 

F14 2WD / 4WD 7.5A 

F15 Głośnik 15A 

F16 ICU-IG 7.5A 

F17 Lampa hamowania 5A 

F18 EPS-IG 5A 

F19 Gniazdo zasilania 12V/USB 15A 
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F20 DTS-IG 5A 

F21 ECU-Nieprzerwane zasilanie 10A 

F22 Czujnik tlenu 10A 

F23 Cewka 10A 

F24 —— —— 

F25 Wtrysk paliwa 10A 

F26 Zawór spustowy powietrza wtórnego 10A 

F27 EPS 50A 

F28 Bezpiecznik główny 30A 

R1 Przekaźnik DTS 12V 20A 

R2 Przekaźnik IG2 12V 20A 

R3 Przekaźnik IG1 12V 20A 

R4 Główny przekaźnik 12V 20A 

R5 Przekaźnik świateł drogowych 12V 20A 

R6 Przekaźnik świateł dolnych 12V 20A 

R7 Pomocniczy przekaźnik rozruchowy 12V 20A 

R8 Przekaźnik światła dziennego 12V 20A 

R9 Przekaźnik pompy paliwa 12V 20A 

R10 Przekaźnik wentylatora 12V 20A 

R11 Przekaźnik 2WD/4WD 12V 20A 
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Wymiana skrzynki bezpieczników 

Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu, należy ustawić 

wyłącznik zapłonu w pozycji (OFF) i sprawdzić lub wymienić 

bezpiecznik. 

Aby sprawdzić lub wymienić bezpiecznik, należy wyciągnąć stary 

bezpiecznik za pomocą ściągacza. 

Pokrywa skrzynki bezpieczników jest wyposażona w ściągacz. 

Użycie tego narzędzia pomoże wyjąć bezpiecznik; 

Na pokrywie skrzynki bezpieczników znajduje się wspólny 

bezpiecznik, który można wymienić. 

 

 

 

 

 

 

 1 Ściągacz 2 Zapasowy bezpiecznik 

 

 

 

 

Jeśli zamienny bezpiecznik odpowiedni do wartości znamionowej 

obwodu nie jest dostępny, zainstalować bezpiecznik o niższej 

wartości  
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KONSERWACJA ZEWNĘTRZNA 

Nie zaleca się mycia na myjni 

Woda może uszkodzić części oraz farbę i naklejki. 

1. Zakryć lub zatkać wylot spalin przed myciem ATV. 

2. Napełnij wiadro wodą. Wymieszać z łagodnym, neutralnym 

detergentem, takim jak płyn do mycia naczyń lub produkt 

przeznaczony specjalnie do mycia motocykli lub samochodów. 

3. Umyć ATV za pomocą gąbki lub miękkiego ręcznika. Podczas 

mycia sprawdzić, czy nie ma na nim silnych zabrudzeń. Jeśli to 

konieczne, użyć łagodnego środka 

czyszczącego/odtłuszczającego, aby usunąć brud. 

4. Po umyciu dokładnie spłukać ATV dużą ilością czystej wody, 

aby usunąć wszelkie pozostałości. Pozostałości detergentów 

mogą powodować korozję części stopowych. 

5. Wysusz ATV miękkim ręcznikiem. Pozostawienie wody na 

powierzchni do wyschnięcia może spowodować matowienie i 

plamy z wody. Podczas suszenia sprawdzić, czy nie ma 

odprysków i zadrapań. 

6. Jako środek ostrożności, poruszać się ATV z małą prędkością i 

kilkakrotnie użyć hamulców. Pomoże to wysuszyć hamulce i 

przywróci ich normalną wydajność. 
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Czyszczenie pojazdów 

Zaleca się czyszczenie pojazdu zwykłymi środkami do czyszczenia 

w sprayu. Postępować zgodnie z instrukcją na pojemniku. 

Porady dotyczące czyszczenia 

Unikać stosowania produktów samochodowych, które mogą 

zarysować pojazd. Czyścić i polerować regularnie czystą 

ściereczką. Stare lub ponownie używane ściereczki mogą zawierać 

cząsteczki brudu, które mogą porysować fil t r .  

Przechowywanie pojazdów 

Gdy pojazd nie jest używany przez dłuższy czas, należy go 

odpowiednio przechowywać. Pojazd powinien być odstawiony 

i wyczyszczony. Jeśli nie ma warunków do przechowywania w 

pomieszczeniach zamkniętych, zaleca się przechowywanie pod 

zadaszeniem na zewnątrz. 
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PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU 

SGW570F-A2/SGW570F-A5 
 

 

Nr 

 

Pozycja 
Model 

SGW570F-A2 SGW570F-A5 

1 Długość 2190mm 2340mm 

2 Szerokość 1280mm 1280mm 

3 Wysokość 1430mm 1430mm 

4 Rozstaw osi 1300mm 1450mm 

5 Prześwit 270mm 270mm 

6 Średnica skrętu 7000mm 8000mm 

 

7 

Ciężar własny (bez oleju i 

benzyny) 

 

380kg 

 

398kg 

8 Ładowność przedniego 

bagażnika 

40kg 

9 Ładowność tylnego 

bagażnika  

60 kg 

 

 

10 

Zalecana trakcja Obciążenia 

ciągniętego ładunku 

 

 

300kg 

 

 

350kg 

11 Model silnika 199MS 
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12 

 

 

Typ silnika 

Czterosuwowy, jednocylindrowy, 

chłodzony wodą, pionowy, podwójny 

wałek rozrządu górnego 

 

13 
Średnica cylindra × 

skok 

 

99×73.6 

14 Pojemność skokowa 

silnika 

567ml 

 

15 
Stopień sprężania 

10,6:1 

 

10.6:1 

16 Moc maksymalna 32,5kw / 7000 obr/min 

17 Maksymalny moment 

obrotowy 

48N-m / 5500 obr. 

18 Prędkość obrotowa biegu 

jałowego 

1400±100r/min 

19 Obroty na biegu jałowym Rozruch elektryczny 

20 Smarowanie Natrysk ciśnieniowy 

21 Typ oleju silnikowego 10W/40-SJ 

 

 

22 

Pojemność oleju 

silnikowego 

(wymiana filtrów) 

 

 

2.4L 

 

 

23 

Pojemność oleju 

silnikowego 

(bez wymiany filtrów) 

 

 

2.2L 
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24 
Olej przekładniowy osi 

przedniej 

typ 

 

SAE75W/90 GL-5 

25 Zmiana pojemności 150ml 

 

26 
Przekładnia osi tylnej 

model olejowy 

SAE80W/90 GL-5/SAE75W/90 GL-5 

27 Zmiana pojemności 240ml 

28 Filtr powietrza Filtr papierowy 

29 Typ zbiornika paliwa 
Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego odpornego na 

działanie czynników atmosferycznych 

30 Pojemność zbiornika 

paliwa 

23L 

31 Pojemność zbiornika 

paliwa 

4.5L 

32 Typ przepustnicy D42/D44 

33 Typ świecy zapłonowej CPR7EA 

34 Luz na świecy zapłonowej 0.6~0.8mm 

35 Zmienna prędkość jazdy CVT bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej 

36 Sekwencja biegów L-H-N-R-P 

37 Zmienny stosunek 

prędkości obrotowej 

0.648~2.976 

38 L Przełożenie 5.34 

39 H Przełożenie 3.08 

40 Przełożenie biegu 

wstecznego 

4.40 

41 Typ opony Opona podciśnieniowa 
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42 
Specyfikacja opon 

przednich 

 

25×8-12/26×8-12 

43 Specyfikacja opon tylnych 25×10-12/26×10-12 

44 
Ciśnienie w oponach 

przednich 
48,3kPa 

45 Ciśnienie w oponach 

tylnych 

48,3kPa 

 

 

46 

 

 

Typ hamulca 

przedni podwójny hamulec 

tarczowy, tylny pojedynczy hamulec 

tarczowy (wałek hamulcowy) / 

przedni podwójny hamulec tarczowy, 

tylny podwójny hamulec 

47 Tryb hamulca nożnego Obsługa prawą stopą 

48 Tryb hamowania z przodu Prawidłowa obsługa 

49 Typ płynu hamulcowego DOT4 

50 Zawieszenie przednie Wahacz przedni podwójny A 

51 Zawieszenie tylne Wahacz tylny podwójny A 

 

52 
Amortyzator przedni 

 

Sprężyna + odporność na olej 

Sprężyna + odporność na powietrze 

 

53 
Amortyzator przedni 

 

Sprężyna + odporność na olej 

Sprężyna + odporność na powietrze 

54 Skok przedniego koła 185mm 

55 Skok tylnego koła 210mm 

56 Tryb zapłonu energia elektryczna (ECU）. 
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57 Ładowanie 450W / 5500 obr. 

58 Akumulator 12V 32Ah 

Światło (2 stany) 

59 Reflektor LED 13,2W H4 55W/60W 

60 Przednie światło 

kierunkowskazów 

LED 2,64W 4.8W 

61 Światło dzienne LED 28,8W 4.2W 

62 Przednie światło pozycyjne LED 12W 0.5W 

63 Światło zakrętu LED 2,64W 10W 

64 Światło postojowe LED 3,96W 21W 

65 Światło tylne LED 0,61W 10W/5W 

66 Oświetlenie tablicy 

rejestracyjnej 

5W 
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NUMER IDENTYFIKACYJNY POJAZDU 

Należy odczytać numer identyfikacyjny ramy i numer seryjny 

silnika w przewidzianych do tego miejscach, aby ułatwić 

zamawianie części zamiennych u dealera lub aby można je było 

wykorzystać w przypadku kradzieży pojazdu. 

Numer identyfikacyjny ramy znajduje się na krzyżu ramy pod 

rurą siedziska. 

identyfikacyjny 
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TABLICZKA ZNAMIONOWA RAMY 

Tabliczka znamionowa ramy znajduje się pod lewym tylnym 

bagażnikiem pojazdu, na tabliczce znajdują się podstawowe 

parametry, w tym numer VIN. Numer VIN jest potrzebny do 

rejestracji pojazdu. 
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Problemy z paskiem napędowym i pokrywą.............174  

Silnik nie włącza się…………...................................177  

Stukanie w silniku………….....................................177 
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Przy wszystkich wyzwaniach, jakie możesz napotkać w terenie, 

istnieje prawdopodobieństwo, że czasem coś może pójść nie tak. 

Ten rozdział zawiera praktyczne porady, które pomogą Ci uporać 

się z wieloma problemami. Zapoznaj się z rozdziałem przed 

prowadzeniem pojazdu. 

Problemy z paskiem napędowym i pokrywą 
 

Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Wjeżdżanie ATV na pickupa lub 

wysoką przyczepę  

Przełączyć skrzynię  biegów na niski bieg 

podczas  za ładunku ATV, aby zapobiec 

przepaleniu paska. 

 

 

Jazda po stromym wzniesieniu 

Podczas ruszaniu na wzniesieniu należy 

przełączyć na niski bieg lub zatrzymać ATV 

(po uprzednim zaciągnięciu hamulca 

postojowego) i wykonać manewr skrętu w lewo 

(zakręt K) zgodnie z opisem na stronie 71. 

 

Jazda z niską prędkością 

obrotową lub niską prędkością 

(przy prędkości około 5-10 

km/h) 

Należy jeździć z większą prędkością lub 

używać mniejszej liczby biegów. Zaleca się 

korzystanie z niskiego zakresu, aby uzyskać 

niższą temperaturę pracy przekładni CVT i 

dłuższą żywotność podzespołów. 

N iedos ta t eczne  rozgrzanie 

ATV w niskiej temperaturze 

 

Rozgrzać silnik przed jazdą, pasek stanie się 

bardziej elastyczny i zapobiegnie spaleniu paska 
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Powolne i łatwe włączanie 

sprzęgła 

Szy b k o  i efektywnie używać  p eda łu  

przysp ieszen ia ,  aby uzyskać jak najlepsze 

efekty. 

Holowanie/pchanie przy niskich 

obrotach/niskich 

prędkościach  

Używać tylko niskiego zakresu 

Zużycie/odśnieżanie, 

usuwanie zanieczyszczeń itp. 
Używać tylko niskiego zakresu 
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Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

 

 

Utknięcie w błocie lub śniegu 

Przełączyć  skrzynię biegów na niski bieg i 

ostrożnie użyć szybkiego, agresywnego 

wciśnięcia pedału gazu, aby włączyć 

sprzęgło. OSTRZEŻENIE: Nadmierne 

przyspieszenie może spowodować utratę kontroli 

nad pojazdem i jego przewrócenie. 

 

 

Wspinanie się na duże obiekty 

w pozycji zatrzymanej 

Przestawić skrzynię biegów na niskie obroty, a 

następnie szybko, krótko i agresywnie 

wcisnąć pedał gazu, aby włączyć sprzęgło . 

Nadmierne przyspieszenie może spowodować 

utratę kontroli nad pojazdem i jego przewrócenie. 

Poślizg paska spowodowany 

dostaniem się wody lub śniegu 

do układu CVT 

 

Zdjąć pokrywę CVT i spuścić wodę z CVT 

 

Usterka sprzęgła 
Skontaktować się z dealerem w celu sprawdzenia 

elementów sprzęgła 
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Silnik nie włącza się 

Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Słabe osiągi silnika 
Należy sprawdzić, czy w zbiorniku gazu, 

przewodach paliwowych lub przepustnicy nie ma 

zatartych świec lub obcych materiałów. 

Skontaktować się z dealerem w celu 

przeprowadzenia serwisu. 

Zadziałał wyłącznik obwodu 
Zresetować wyłącznik 

Niskie napięcie baterii Ładowanie akumulatora do 12,5 VDC 

Luźne połączenia akumulatora 
Sprawdzić wszystkie połączenia i dokręcić 

Luźne połączenia cewki 

elektromagnetycznej 
Sprawdzić wszystkie połączenia i dokręcić 

Stukanie w silniku 

Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Paliwo niskiej jakości lub 

niskooktanowe 
Wymienić na zalecane paliwo 

Niewłaściwy moment zapłonu 
Skontaktować się z dealerem 

Niewłaściwy odstęp między 

świecami zapłonowymi lub 

zakres temperatur 

Ustawić szczelinę zgodnie ze specyfikacją lub 

wymienić świece 
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Silnik zatrzymuje się lub traci moc 
 

Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

 

 

Przegrzany silnik 

Oczyścić chłodnicę i rdzeń, jeśli jest na 

wyposażeniu 

Wyczyść silnik z zewnątrz  

Skontaktować się z dealerem 

 

Silnik obraca się, ale nie uruchamia się 
 

Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Brak paliwa Zatankować paliwo 

Zatkany zawór paliwa lub filtr 
 

Sprawdzić i oczyścić lub wymienić 

Woda w paliwie 
 

Opróżnić układ paliwowy i uzupełnić paliwo 

Zawór paliwowy nie działa 
 

Wymienić 

Stare lub niezalecane paliwo 
 

Wymienić na nowe paliwo 

Zanieczyszczona lub 

uszkodzona świeca(-y) 

zapłonowa(-e) 

Sprawdzić świecę, wymienić w razie 

konieczności 

Brak iskry na świecy 

zapłonowej 

Sprawdzić wtyczkę(i), upewnić się, że wyłącznik 

jest włączony 
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Skrzynia korbowa wypełniona 

wodą lub paliwem 

 

Niezwłocznie skontaktować się z dealerem 

 

Nadużywanie dławienia 
Sprawdzić, wyczyścić i/lub wymienić 

świece zapłonowe 

Zatkany wtrysk paliwa Oczyścić lub wymienić na nowy wtrysk paliwa 

Niskie napięcie akumulatora Ładowanie akumulatora do 12,5 VDC 

Uszkodzenie mechaniczne Skontaktuj się z dealerem 

 

Osprzęt silnika 
 

Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Słaba iskra ze świec 

zapłonowych 

Sprawdzić, wyczyścić i/lub wymienić 

świece zapłonowe 

Niewłaściwy odstęp między 

świecami zapłonowymi lub 

zakres temperatur 

 

Ustawić szczelinę zgodnie ze specyfikacją lub 

wymienić świece 

Stare lub niezalecane paliwo 
 

Wymienić na nowe paliwo 

Nieprawidłowo zamontowane 

przewody świec zapłonowych 

 

Skontaktować się z dealerem 

Niewłaśc iwy  moment 

z a p ł o n u  

 

Skontaktować się z dealerem 

Uszkodzenie mechaniczne Skontaktować się z dealerem 
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Silnik pracuje nieregularnie lub gaśnie 
 

Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Zanieczyszczone lub 

uszkodzone świece zapłonowe 

Sprawdzić, wyczyścić i/lub wymienić świece 

zapłonowe 

Zużyte lub uszkodzone 

przewody świec zapłonowych 

 

Skontaktuj się z dealerem 

Niewłaściwy odstęp między 

świecami zapłonowymi lub 

zakres temperatur 

 

Ustawić szczelinę zgodnie ze specyfikacją lub 

wymienić świece 

Luźne połączenia świec 

zapłonowych 

 

Sprawdzić wszystkie połączenia i dokręcić 

Woda w paliwie Wymienić na nowe paliwo 

Niskie napięcie akumulatora Ładowanie akumulatora do 12,5 VDC 

 

Silnik pracuje nieregularnie lub gaśnie 
 

Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Zagięty lub zatkany przewód 

odpowietrzający paliwo 

 

Sprawdzić i wymienić 

Nieprawidłowe paliwo Wymienić na zalecane paliwo 

Zatkany f i l t r  powietrza Sprawdzić i oczyścić lub wymienić 

Usterka ogranicznika prędkości 

w tył 

 

Skontaktować się z dealerem 
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Nieprawidłowe działanie 

elektronicznego sterowania 

przepustnicą

Skontaktować się z dealerem 

Inne uszkodzenia mechaniczne 
Skontaktować się z dealerem 

Możliwa słaba lub bogata 

mieszanka paliwowa Przyczyna 
Rozwiązanie 

Niski poziom lub 

zanieczyszczenie paliwa 

Dodać lub wymienić paliwo, wyczyścić układ 

paliwowy 

Paliwo niskooktanowe Wymienić na zalecane paliwo 

Zatkany fi l tr  paliwa Wymienić filtr 

Nieprawidłowe ustawienie 

strumienia

Skontaktować się z dealerem 

Nadużywanie dławienia 
Sprawdzić, wyczyścić i/lub wymienić świece 

zapłonowe 

Paliwo jest bardzo 

wysokooktanowe 
Wymienić na paliwo o niższej liczbie oktanowej 
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Silnik zatrzymuje się lub traci moc 
 

Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Skończyło się paliwo Zatankować 

Zagięty lub zatkany przewód 

odpowietrzający paliwo 
Sprawdzić i wymienić 

Woda obecna w paliwie Wymienić na nowe paliwo 

 

Nadużywanie dławienia 
Sprawdzić, wyczyścić i/lub wymienić świece 

zapłonowe 

Zanieczyszczone lub 

uszkodzone świece zapłonowe 

Sprawdzić, wyczyścić i/lub wymienić świece 

zapłonowe 

Zużyte lub uszkodzone 

przewody świec zapłonowych 
Skontaktować się z dealerem 

Niewłaściwy odstęp między 

świecami zapłonowymi lub 

zakres temperatur 

Ustawić szczelinę zgodnie ze specyfikacją lub 

wymienić świece 

Luźne połączenia świec 

zapłonowych 
Sprawdzić wszystkie połączenia i dokręcić 

Niskie napięcie akumulatora Ładowanie akumulatora do 12,5 VDC 

Zatkany f i l t r  powietrza Sprawdzić i oczyścić lub wymienić 

Usterka ogranicznika prędkości 

w tył 
Skontaktować się z dealerem 

Nieprawidłowe działanie 

elektronicznego sterowania 

przepustnicą 

Skontaktować się z dealerem 

Inne uszkodzenia mechaniczne 
Skontaktować się z dealerem 
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ŹRÓDŁO EMISJI SPALIN 

W procesie spalania powstaje tlenek węgla (CO), tlenki azotu (NOx) 

i węglowodory (HC). Kontrola węglowodorów i tlenków azotu jest 

bardzo ważna, ponieważ w pewnych warunkach tworzą one smog 

fotochemiczny pod wpływem światła słonecznego. Tlenek węgla 

nie reaguje w ten sam sposób, ale jest toksyczny. 

 

UKŁAD KONTROLI EMISJI SPALIN 

Układ kontroli emisji spalin obejmuje system PGM-F oraz 

czujnik tlenu. 

Nie należy dokonywać żadnych regulacji tego systemu, choć 

zaleca się okresową kontrolę jego elementów. 

Układ kontroli emisji spalin jest oddzielony od układu kontroli 

emisji skrzyni korbowej. 
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UKŁAD KONTROLI EMISJI ZE 

SKRZYNI KORBOWEJ 
Silnik jest wyposażony w zamknięty układ skrzyni korbowej, aby 

zapobiec emisji spalin ze skrzyni korbowej do atmosfery. Gazy 

wydmuchiwane są zawracane do komory spalania przez filtr 

powietrza. 

 

SYSTEM KONTROLI HAŁASU 

Nie należy modyfikować silnika, wlotu powietrza ani elementów 

układu wydechowego w celu spełnienia lokalnych wymogów 

dotyczących poziomu hałasu. 
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Kategoria, podkategoria i indeks prędkości pojazdu: 

Wariant/wersja: SGW570F-A2/A : T3a 

Wariant/wersja: SGW570F-A2/B : T3b 

Wynik poziomu narażenia kierowcy na hałas: 

Wariant/wersja: SGW570F-A2/A: 86,9 dB(A),  

Wariant/wersja: SGW570F-A2/B: 90,0 dB(A) 

(Limit: 90 dB(A)) według metody badawczej 1 zgodnie z : 

sekcją 2 załącznika XIII do UE 1322/2014. 

Kategoria, podkategoria i indeks prędkości pojazdu: 

Wariant/wersja: SGW570F-A5/A : T3a 

Wariant/wersja: SGW570F-A5/B : T3b 

Wynik poziomu narażenia kierowcy na hałas  

Wariant/wersja: SGW570F-A5/A : 86,9 dB(A),  

Wariant/wersja: SGW570F-A5/B : 90,0 dB(A), 

(Limit: 90 dB(A)) według metody badawczej 1 zgodnie z : 

sekcją 2 załącznika XIII do UE 1322/2014. 

Oświadczenie w sprawie narażenia kierowcy na niebezpieczny 

poziom hałasu 
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Kategoria, podkategoria i indeks prędkości pojazdu: 

Wariant/wersja: SGW570F-A2/A : T3a 

Wariant/wersja: SGW570F-A2/B : T3b 

 

 

Wartość poziomu drgań mierzona zgodnie z załącznikiem XIV 

do UE 1322/2014 wynosi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

awS: wartość ważonego przyspieszenia drgań siedzenia 

zmierzonego podczas standardowego badania na drodze. 

Oświadczenie w sprawie wibracji 

Masa kierowcy A m/s2 
wS 

Wymogi 

 

 

59±1kg 

Przebieg badania 1 1.14 Odchylenie< 10% pomiędzy próbą 

1/2 a średnią arytmetyczną, 

a < 1,25 m/s2 
wS 

Przebieg badania 2 1.16 

Średnia arytmetyczna 1.15 

 

 

98±5kg 

Przebieg badania 1 1.10 Odchylenie< 10% pomiędzy próbą 

1/2  a średnią arytmetyczną, 

a < 1,25 m/s2 
wS 

Przebieg badania 2 1.12 

Średnia arytmetyczna 1.11 
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Kategoria, podkategoria i indeks prędkości pojazdu: 

Wariant/wersja: SGW570F-A5/A : T3a 

Wariant/wersja: SGW570F-A5/B : T3b 

Wartość poziomu drgań mierzona zgodnie z załącznikiem XIV 

do UE 1322/2014 wynosi 

awS: wartość ważonego przyspieszenia drgań siedzenia 

zmierzonego podczas standardowego badania na drodze. 

Masa kierowcy a m/s2 
wS 

Wymogi 

59±1kg 

Przebieg badania 1 1.16 Odchylenie< 10% pomiędzy próbą 

1/2 a średnią arytmetyczną, 
2 

awS< 1,25 m/s
Przebieg badania 2 1.19 

Średnia arytmetyczna 1.18 

98±5kg 

Przebieg badania 1 1.13 Odchylenie< 10% pomiędzy próbą 

1/2 a średnią arytmetyczną, 
2 

awS< 1,25 m/s
Przebieg badania 2 1.09 

Średnia arytmetyczna 1.11 




