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INSTRUKCJA OBSŁUGI 
SGW1000F-U2 
 
Prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją 
eksploatacji. 
Minimalny zalecany wiek użytkownika: 16 lat 



 

WITAMY 
Dziękujemy za zakup Segway UTV. Pojazdy terenowe Segway 
Powersports to gwarancja nowych wrażeń z jazdy. 
Dla własnego bezpieczeństwa należy dokładnie zapoznać się z 
niniejszą instrukcją przed prowadzeniem pojazdu. Niniejsza instrukcja 
zawiera wiele wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, obsługi, 
konserwacji i ostrzeżeń. 
Przeczytanie niniejszej instrukcji pomoże szybko zrozumieć specyfikę 
pojazdu oraz dowiedzieć się, jak z niego bezpiecznie korzystać. 
Niniejsza instrukcja opisuje procedury konserwacji okresowej, które 
należy regularnie przeprowadzać, aby zapewnić bezpieczną pracę 
pojazdu. 



 

WAŻNE INFORMACJE 
Pojazd został zaprojektowany i wykonany do jazdy w terenie zgodnie 
z wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi hałasu, wibracji 
i emisji. 
Przed eksploatacją pojazdu należy zapoznać się z lokalnymi 
przepisami i regulacjami, wybrać dopuszczoną drogę do poruszania 
się pojazdem, a podczas użytkowania przestrzegać lokalnych 
przepisów ruchu drogowego. 
Niniejsza instrukcja dotyczy serii Fugleman z silnikiem spalinowym i 
opisuje wszystkie urządzenia, w tym wyposażenie opcjonalne. W 
związku z tym niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego opisane 
w niniejszej instrukcji mogą nie być zainstalowane w zakupionym 
pojeździe. 
Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth 
Sign, Inc. 
QR Codes® jest zastrzeżonym znakiem towarowym DENSO WAVE 
INCORPORATED. O ile nie zaznaczono inaczej, znaki towarowe są 
własnością firmy Segway Powersports Inc. 
© Copyright 2021 Segway Powersports Inc. 
Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie oparte są na 
najnowszych informacjach dostępnych w momencie publikacji. Ze 
względu na ciągłe doskonalenie konstrukcji i jakości komponentów 
produkcyjnych, mogą wystąpić drobne rozbieżności między 
rzeczywistym pojazdem a informacjami przedstawionymi w niniejszym 
dokumencie. Opisy i/lub procedury zawarte w niniejszej publikacji 
mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie ponosimy 
odpowiedzialności za pominięcia lub nieścisłości. Wyraźnie zabrania 
się przedruku lub ponownego użycia zawartych w dokumencie opisów 
i/lub procedur, w całości lub w części.  
Jeśli pojazd wymaga serwisu i naprawy, należy skontaktować się ze 
odpowiednim dealerem Segway Powersports w celu wykonania 
usługi. 
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INFORMACJE PRZED 
SKORZYSTANIEM Z PRODUKTU 
Segway UTV to pojazd terenowy. Należy zapoznać się z wszystkimi 
przepisami i regulacjami dotyczącymi eksploatacji pojazdu w swojej 
okolicy. 

 
  ! OSTRZEŻENIE 

 
Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i środków ostrożności zawartych w 
niniejszej instrukcji prowadzi do poważnych obrażeń lub śmierci. Pojazd 
SEGWAY nie jest zabawką, a jego obsługa może być niebezpieczna. 
Pojazd prowadzi się inaczej niż samochody osobowe, ciężarowe czy 
pojazdy terenowe. W przypadku niestosowania się do odpowiednich 
środków ostrożności może dojść do kolizji lub dachowania, nawet 
podczas rutynowych manewrów, takich jak skręcanie, jazda po 
wzgórzach lub przez przeszkody. 

• Należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do pojazdu. 

• Należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami dotyczącymi 
bezpieczeństwa, środkami ostrożności i procedurami obsługi przed 
uruchomieniem pojazdu. 

• Niniejszą instrukcję należy przechowywać w pojeździe. 

• Nigdy nie korzystać z pojazdu bez odpowiednich instrukcji. 

• Należy ukończyć autoryzowane szkolenie. Więcej informacji można 
znaleźć w punkcie Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa. 

• Pojazd przeznaczony jest TYLKO DLA OSÓB DOROSŁYCH. Aby 
korzystać z pojazdu TRZEBA mieć ukończone co najmniej 16 lat i 
posiadać prawo jazdy. 

• Podczas jazdy pojazdem zawsze używać siatek (lub drzwi) kabiny. 
Zawsze trzymać ręce, stopy i wszystkie inne części ciała wewnątrz 
pojazdu. 



 

 

• Zawsze nosić kask, okulary ochronne, rękawiczki, koszulę z długim 
rękawem, długie spodnie i buty za kostkę. 

• Nigdy nie używać pojazdu pod wpływem narkotyków lub alkoholu, 
ponieważ wpływa to na zdolność oceny sytuacji oraz czas reakcji. 

• Przeprowadzić procedury przed eksploatacją zgodnie z niniejszą 
instrukcją.  Nigdy nie pozwalać osobom trzecim na prowadzenie 
pojazdu, jeśli nie zapoznały się z procedurami eksploatacji. 

• Nigdy nie pozwalać innym osobom na obsługę tego pojazdu, jeśli 
osoba ta nie ukończyła szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i nie 
zapoznała się z instrukcją obsługi oraz wszystkimi etykietami 
bezpieczeństwa. 



 

Znaki i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa zawarte w 
niniejszej instrukcji：  

 

 

 

 

  
 

Ten znak 
 

Ten znak 
oznacza oznacza czynność, 
czynność, której  którą NALEŻY 
NIE należy wykonywać, wykonać, aby uniknąć 
aby uniknąć zagrożenia. zagrożenia. 

OSTRZEŻENIE wskazuje na niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie 
uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia. 

  ! OSTRZEŻENIE 

PRZESTROGA, używana z symbolem ostrzeżenia o bezpieczeństwie, 
wskazuje na niebezpieczną sytuację, która może spowodować niewielkie 
lub umiarkowane obrażenia, jeśli się jej nie uniknie. 

  ! PRZESTROGA 

UWAGA odnosi się do kwestii niezwiązanych z obrażeniami ciała. 

UWAGA 

WAŻNE odnosi się do kluczowych informacji podczas demontażu, 
montażu i kontroli komponentów. 

WAŻNE 
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Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i środków ostrożności zawartych w 
niniejszej instrukcji prowadzi do poważnych obrażeń lub śmierci. 
Prowadzenie pojazdów terenowych może być niebezpieczne.  
Pojazdy te zachowują się inaczej niż inne pojazdy, takie jak motocykle 
czy samochody. Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki 
ostrożności, może dojść do kolizji lub dachowania, nawet podczas 
normalnych manewrów, takich jak skręcanie, wjeżdżanie lub 
przejeżdżanie nad przeszkodami. Należy zapoznać się ze wszystkimi 
ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa, środkami ostrożności i 
procedurami obsługi opisanymi w niniejszej instrukcji przed 
uruchomieniem pojazdu. Należy mieć przy sobie niniejszą instrukcję. 
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ETYKIETY OSTRZEGAWCZE 
Na pojeździe umieszczone są etykiety ostrzegawcze dla 
bezpieczeństwa użytkownika. Należy przeczytać i postępować 
zgodnie z instrukcjami.   Jeśli którakolwiek z etykiet przedstawionych 
w niniejszej instrukcji różni się od tej na pojeździe, należy stosować 
się do instrukcji podanych na pojeździe. Jeśli jakakolwiek etykieta 
stanie się nieczytelna lub odpadnie, skontaktować się z dealerem 
Segway Powersports w celu jej wymiany. 
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Upewnij się, że kierowca jest ostrożny i planuje z 
wyprzedzeniem 
Jeśli czujesz, że może dojść do przewrócenia pojazdu, 
ogranicz ryzyko obrażeń. Trzymaj mocno kierownicę lub 
uchwyty. Nie wystawiaj części ciała poza pojazd. 

Wymagaj prawidłowej eksploatacji pojazdu 
Przyczyń się do ochrony przez obrażeniami: - 
Nie pozwól na niedbałą i nieuważną jazdę. – 
Upewnij się, że kierowca ma 16 lat i prawo 
jazdy. – Nie jeździć pod wpływem alkoholu i 
narkotyków. – Nie prowadź pojazdu na drogach 
publicznych, gdyż może dojść do kolizji z innymi 
pojazdami. – W pojeździe mogą podróżować 
maks. 2 osoby  

Zapnij pasy i upewnij się, że siatki lub 
drzwi są zablokowane. – Noś 
zatwierdzony kask i okulary ochronne. – 
Każdy pasażer musi jeździć w pozycji 
opartej o fotel, ze stopami na podłodze, 
a rękami na kierownicy lub uchwycie. 
Wszystkie części ciała muszą być 
wewnątrz. Przeczytaj wszystkie etykiety 
bezpieczeństwa i instrukcję obsługi. 

Jedź odpowiedzialnie 
Unikaj utraty kontroli i dachowania: unikaj 
gwałtownych manewrów, poślizgów. – Unika 
gwałtownego przyspieszania. – Zwolnij przed 
zakrętem. – Zaplanuj przejazd po terenie 
górzystym, trudnym oraz wszelkie zmiany 
przyczepności i terenu. – Unikaj dróg 
utwardzanych. – Unikaj jazdy w poprzek 
zbocza. 

OSTRZEŻENIE 
Nieprawidłowa eksploatacja pojazdów terenowych może 
prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. 

Dachowanie może prowadzić do poważnych obrażeń lub 
śmierci, nawet na płaskich, otwartych obszarach. 

PASAŻER 
Nieprawidłowa eksploatacja pojazdu może prowadzić do 
poważnych obrażeń lub śmierci 

KWALIFIKACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PASAŻERA 
- Nie prowadź pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków 
- Poproś kierowcę, aby zwolnił lub się zatrzymał, jeśli czujesz 
się niekomfortowo podczas jazdy Przygotuj się 

- Zapnij pasy i upewnij się, że siatki lub drzwi są zablokowane. 
- Załóż zatwierdzony kask i sprzęt ochronny. 
Usiądź z plecami opartymi o fotel, ze stopami na podłodze, a ręce na uchwycie. 
Wszystkie części ciała muszą być wewnątrz. 
 
Upewnij się, że kierowca jest ostrożny i planuje z wyprzedzeniem 
- Jeśli czujesz, że może dojść do przewrócenia pojazdu, ogranicz ryzyko obrażeń. 
- Nie wystawiaj części ciała poza pojazd. 

OSTRZEŻENIE 
Przygotuj się na wypadek 
dachowania. 
W przypadku dachowania 
pojazdu każda część ciała 
(ręce, nogi lub głowa), 
znajdująca się poza kabiną 
pojazdu może zostać 
zmiażdżona przez ramę lub 
inne części pojazdu. Zapnij 
pasy i upewnij się że 
siatka/drzwi są zablokowane i 
chronią przed wypadnięciem. 
 
NIGDY nie trzymaj ramy 
pojazdu podczas jazdy. 
 
NIGDY nie chroń pojazdu 
przed przewróceniem rękami 
lub nogami. 

UWAGA 
 
Schowek 
Maksymalna ładowność 5 kg (11 lbs) 

OSTRZEŻENIE 
Nigdy nie przewoź pasażerów w skrzyni 
ładunkowej lub tylnej części pojazdu. 
Maksymalna waga ładunku w tylnej części to 
90 kg (200 lbs)  
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OSTRZEŻENIE 
Parkowanie: 
Pociągnij mocno za hamulec postojowy po zaparkowaniu 
pojazdu. 
 
Zwalnianie hamulca postojowego: 
Przytrzymaj dźwignię hamulca postojowego i wciśnij przycisk, 
obróć go w prawą stronę. Hamulec postojowy jest zwolniony i 
pojazd może ruszyć. 

SEGWAY Technology Co., Ltd. oświadcza niniejszym, że 
pojazd ROV jest zgodny z amerykańską normą dotyczącą 
rekreacyjnych pojazdów terenowych, ANSI / ROHVA – 2016. 
 
Konstrukcja zabezpieczająca przed dachowaniem spełnia 
wymagania rozporządzenia UE nr 1322/2014, Załącznik VIII. 

OSTRZEŻENIE 
Wyłączenie trybu 4WD (DIFF.LOCK) w 
pojeździe terenowym wymaga większego 
wysiłku podczas jego prowadzenia. 
Poruszać się z niską prędkością i zachować 
więcej czasu i większą odległość na 
manewrowanie w celu uniknięcia utraty 
kontroli. 

OSTRZEŻENIE 
- Podczas zamykania łoża skrzyni ładunkowej uważać na ręce, 
części ciała i inne osoby. 
- Nie prowadzić pojazdu z podniesionym łożem skrzyni 
ładunkowej 

OSTRZEŻENIE 
NIGDY nie przymocowywać holowanego ładunku do ramy 
kabiny. Może to prowadzić do przewrócenia pojazdu. Do 
holowania używać haka holowniczego lub  
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OSTRZEŻENIE 
- Nigdy nie przewoź pasażerów w skrzyni załadunkowej. 
- Pasażerowie mogą wypaść w czasie jazdy, co może 
prowadzić poważnych obrażeń lub śmierci. 
- Jeśli całkowite obciążenie jest większe niż 227 kg (500 lbs) 
 
Nieprawidłowe ciśnienie w oponach lub przeciążenie może 
prowadzić do utraty kontroli. Utrata kontroli może prowadzić do 
poważnych obrażeń, a nawet śmierci. 
 
- Zwolnić i zachować większą odległość podczas hamowania. 
-Przeciążenie lub holowanie przyczepu, niewyśrodkowane 
towary lub niezabezpieczone ładunku mogą zwiększyć ryzyko 
utraty kontroli. Wyśrodkuj i przesuń ładunek na koniec skrzyni. 
 
-W celu zachowania stabilności na trudnym lub górzystym 
terenie zmniejsz prędkość.  
 

OSTRZEŻENIE 
Nieprawidłowy załadunek przyczepy może prowadzić do utraty 
kontroli  Zawsze równomiernie rozkładać ładunek. 
 
Maksymalna siła nacisku na kulę haka bez hamulca 110 kg 
(253 lbs) 
Maksymalna waga pojazdu holowanego bez hamulca 400 kg 
(882 lbs) 
Maksymalna siła nacisku na kulę haka z hamulcem 700 kg 
(1543 lbs) 
Maksymalna waga pojazdu holowanego z hamulcem 110  kg 
(242  lbs) 
 

OSTRZEŻENIE 
- Podczas zamykania łoża skrzyni ładunkowej uważać na ręce, 
części ciała i inne osoby. 
- Nie prowadzić pojazdu z podniesionym łożem skrzyni 
ładunkowej 
 

UWAGA 
Serwisować filtr powietrza zgodnie z 
wymaganiami Segway (instrukcja obsługi). W 
przeciwnym razie może dojść do poważnej 
awarii silnika. 

OSTRZEŻENIE 
Wlot filtra powietrza. NIE ZAKRYWAĆ! 

OSTRZEŻENIE 
Nieprawidłowe ciśnienie w oponach lub przeciążenie może 
prowadzić do utraty kontroli. 
 
Ciśnienie opon na zimno: 
Przód 15.0 psi (103 kPa) 
Tył: 16,0 psi (110kPa) 
 
MAKSYMALNA WAGA 680 kg (1500 lbs) 
MAKSYMALNY ŁADUNEK SKRZYNKI ZAŁADUNKOWEJ 
350 kg (770) lns. 



INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 

8 

 

 

  POWAŻNE OBRAŻENIA LUB ŚMIERĆ  
...możliwe, jeśli nie są przestrzegane następujące instrukcje:   

 
• Minimalny zalecany wiek do prowadzenia tego pojazdu to 16 lat. 

• Nigdy nie prowadzić pojazdu bez zatwierdzonego kasku 
motocyklowego, który jest odpowiednio dopasowany. 

• Nosić okulary ochronne (gogle lub osłonę twarzy), rękawiczki, buty za 
kostkę, koszulę lub kurtkę z długimi rękawami oraz długie spodnie. 

• Nigdy nie spożywać alkoholu ani narkotyków przed lub w trakcie obsługi 
tego pojazdu. 

• Nigdy nie próbować skoków, jazdy w poślizgu i innych akrobacji.  

• Nigdy nie prowadzić z prędkością zbyt dużą dla swoich umiejętności lub 
warunków. Zawsze jeździć z prędkością dostosowaną do terenu, 
widoczności, warunków pracy i doświadczenia. 

• Przed użyciem przeprowadzić kontrolę pojazdu, aby upewnić się, że jest 
w bezpiecznym stanie. 

• Nie eksploatować pojazdu na nadmiernie nierównym, śliskim lub luźnym 
terenie do momentu opanowania umiejętności niezbędnych do 
kontrolowania pojazdu na takim terenie. Zawsze zachować ostrożność 
na tego rodzaju terenie. 

• Zawsze postępować zgodnie z procedurami kontroli i konserwacji oraz 
harmonogramami opisanymi w niniejszej instrukcji. 

• Nigdy nie eksploatować pojazdu na wzgórzach o śliskiej nawierzchni i z 
ograniczoną widocznością. Nigdy nie wjeżdżać na szczyt z dużą 
prędkością, jeśli nie widać, co jest po drugiej stronie. 

• Podczas jazdy zawsze trzymać obie ręce, ramiona, stopy i nogi 
wewnątrz pojazdu. Trzymać stopy na płycie podłogowej. Nigdy nie 
trzymać się obudowy, gdyż może to prowadzić do obrażeń. 
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• Podczas jazdy zawsze trzymać obie ręce na kierownicy. 

• Podczas jazdy w nieznanym terenie przemieszczać się powoli i zachować 
ostrożność. Zawsze zwracać uwagę na zmieniające się warunki terenowe 
podczas prowadzenia pojazdu. 

• Nigdy nie owijać kciuków i palców wokół kierownicy. Jest to szczególnie 
ważne podczas jazdy w trudnym terenie. Przednie koła będą poruszać się 
w prawo i w lewo, reagując na ukształtowanie terenu, a ten ruch będzie 
wyczuwalny w kierownicy. Nagłe szarpnięcie może spowodować ruch 
kierownicy, a kciuki lub palce mogą zostać zranione, jeśli znajdą się na 
drodze szprych. 

• Nigdy nie skręcać z nadmierną prędkością. Poćwiczyć skręcanie z małą 
prędkością przed przystąpieniem do skręcania z większą prędkością. Nie 
próbować skręcać na stromych zboczach. 

• Zawsze postępować zgodnie z odpowiednimi procedurami podczas 
wjeżdżania pod górę. W przypadku utraty kontroli i braku możliwości 
kontynuowania jazdy pod górę, zjechać w dół na biegu wstecznym. 
Hamować silnikiem, aby zmniejszyć prędkość jazdy. W razie potrzeby 
używać hamulców stopniowo, aby zwolnić. 

• Nigdy nie jeździć pojazdem po zbyt stromych wzgórzach. W miarę 
możliwości poruszać się prosto w górę i w dół. 

• Nigdy nie eksploatować pojazdu w szybko płynącej wodzie lub wodzie 
głębszej niż płyta podłogowa danego modelu. Należy pamiętać, że mokre 
hamulce mogą zmniejszyć moc hamowania. Sprawdzić hamulce po 
wyjechaniu z wody. W razie potrzeby kilkakrotnie wcisnąć hamulec, aby 
tarcie osuszyło klocki hamulcowe. 

• Podczas jazdy wstecz upewnić się, że za pojazdem nie ma żadnych 
przeszkód ani osób. Gdy otoczenie jest bezpieczne, jechać na biegu 
wstecznym z niską prędkością. 

• Zawsze sprawdzać teren przed zjazdem ze wzgórza. Jechać tak wolno, 
jak to możliwe. Nigdy nie zjeżdżać z dużą prędkością. 
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• Przed eksploatacją w nowym terenie sprawdzić, czy nie ma przeszkód. 

• Nie hamować gwałtownie podczas przewożenia ładunków w skrzyni 
ładunkowej. 

• Zawsze używać rozmiaru i typu opon określonych w niniejszej 
instrukcji. 

• Zawsze utrzymywać właściwe ciśnienie w oponach, zgodnie z opisem 
w niniejszej instrukcji. 

• Nigdy nie przekraczać maksymalnej ładowności pojazdu. Ładunek 
powinien znajdować się jak najdalej z przodu skrzyni ładunkowej i być 
równomiernie rozłożony na boki. Upewnić się, że ładunek jest 
zabezpieczony, aby nie mógł się poruszać podczas pracy. Zmniejszyć 
prędkość i postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej 
instrukcji podczas przewożenia ładunku lub przyczepy. Zachować 
większą odległość hamowania. 

• Tarcze hamulcowe mogą ulec przegrzaniu po ciągłym hamowaniu. 
Przed przystąpieniem do prac serwisowych poczekać, aż tarcze 
hamulcowe ostygną. 

• Unikać zagrożeń związanych z kontaktem z gorącymi powierzchniami, 
w tym podczas uzupełniania oleju lub płynu chłodzącego w gorących 
silnikach lub skrzyniach biegów. 
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WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA 
Zapoznanie się z instrukcją 

             !   OSTRZEŻENIE 
 

Prowadzenie pojazdu w nieprawidłowy sposób zwiększa ryzyko 
wypadku. Kierowca musi wiedzieć, jak prawidłowo prowadzić 

pojazd w różnych sytuacjach i w  różnym terenie. 
Przed przystąpieniem do eksploatacji pojazdu konieczne jest 
szkolenie z zakresu bezpieczeństwa. Upewnić się, że każdy 

kierowca zapoznał się z niniejszą instrukcją i wszystkimi etykietami 
ostrzegawczymi oraz ukończył szkolenie w zakresie 

bezpieczeństwa. W przeciwnym razie nie można prowadzić 
pojazdu. 

PRZECZYTAĆ 
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Wiek 
 

          !  OSTRZEŻENIE 
 

Minimalny zalecany wiek do prowadzenia tego pojazdu 
to 16 lat. Pojazd nie może być eksploatowany przez 

osoby poniżej 16 roku życia. Nie prowadzić pojazdu bez 
odpowiedniego przeszkolenia. Szkolenie jest 

wymagane. Upewnić się, że każdy kierowca przeczytał 
niniejszą instrukcję i wszystkie etykiety oraz ukończył 

szkolenie w zakresie bezpieczeństwa. 
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Wyposażenie 
 

             !  OSTRZEŻENIE 
 

Dla własnego bezpieczeństwa zalecamy, aby podczas jazdy 
stosować zatwierdzoną ochronę oczu, buty, rękawice, długie 
spodnie oraz bluzkę lub kurtkę z długim rękawem. 
Chociaż pełna ochrona nie jest możliwa, stosowanie 
odpowiedniego sprzętu może zmniejszyć ryzyko obrażeń 
podczas jazdy. 
Kask 
Noszenie kasku może zapobiec urazom głowy. Podczas 
prowadzenia pojazdu należy przez cały czas nosić kask, który 
spełnia podstawowe normy bezpieczeństwa. Oznaczenie ECE 
składa się z okręgu wokół litery E, po której następują zatwierdzone 
kody obszaru dla różnych krajów.  Numer homologacji i numer 
seryjny są również podane na etykiecie. 

Wyposażenie 
Solidne buty motocyklowe, które chronią stopy, kostki i dolne partie 
nóg. 

Rękawiczki motocyklowe, które chronią dłonie. 

Zaleca się noszenie spodni motocyklowych z ochraniaczami na 
kolana i biodra, koszulki motocyklowej z wyściełanymi łokciami oraz 
ochraniaczem klatki piersiowej/ramion. 
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          !  OSTRZEŻENIE 
 

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków 
może niekorzystnie wpływać na zdolność oceny sytuacji, czas 

reakcji, równowagę i percepcję. Nie pić alkoholu ani nie zażywać 
narkotyków przed lub w trakcie prowadzenia pojazdu. 

Zatwierdzony kask 

      Ochrona oczu 

Koszulka z długim rękawem 

Rękawiczki 

Długie spodnie 

Buty 
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SPOŻYWANIE ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW 

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków 
może niekorzystnie wpłynąć na ocenę sytuacji, czas reakcji, 

równowagę i percepcję. 
Nigdy nie spożywać alkoholu ani narkotyków przed lub w trakcie 

obsługi tego pojazdu. 

          !     OSTRZEŻENIE 
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Modyfikacje pojazdu 
 

         !  OSTRZEŻENIE 
 

Nie należy zwiększać mocy pojazdu ani używać jakiegokolwiek 
sprzętu, do jej zwiększenia. Jeśli do pojazdu zostanie dodany 
jakikolwiek sprzęt lub jeśli w pojeździe zostaną wprowadzone 

jakiekolwiek modyfikacje w celu zwiększenia prędkości lub mocy 
pojazdu, gwarancja na pojazd wygasa. Dodawanie niektórych 
urządzeń może zmienić sposób prowadzenia pojazdu, w tym 
(ale nie tylko) kosiarki, sanie, opony, opryskiwacze lub duże 

bagażniki. 
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Pasażerowie 
 

             !   OSTRZEŻENIE 
 

Nie przewozić pasażerów, jeśli kierowca nie korzystał z 
pojazdu przez co najmniej dwie godziny i nie zapoznał 

się z instrukcjami jazdy dla nowego kierowcy 
wymienionych na stronie 69. 

Pasażerowie muszą zawsze siadać na fotelu z zapiętymi 
pasami bezpieczeństwa. 

Przewożenie więcej niż jednego pasażera w pojeździe 
przeznaczonym dla dwóch osób wpływa na zdolność 
kierowcy do obsługi i kontroli pojazdu, zwiększając 
ryzyko utraty kontroli i wypadków lub dachowania. 
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Kontakt ze spalinami 
 

           !   OSTRZEŻENIE 
 

Gazy spalinowe są toksyczne i mogą w krótkim czasie 
spowodować utratę przytomności lub śmierć. Nie 

uruchamiać silnika w zamkniętych pomieszczeniach. 
Spaliny produkowane przez ten pojazd zawierają 

substancje chemiczne, które mogą powodować raka i 
wady płodu. Uruchamiać pojazd wyłącznie w dobrze 

wentylowanym miejscu.  
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Pasy bezpieczeństwa 
Jazda w tym pojeździe bez zapiętych pasów bezpieczeństwa może 
zwiększyć ryzyko poważnych obrażeń w razie dachowania, utraty 
kontroli, wypadku lub nagłego zatrzymania. W takich przypadkach 
pasy bezpieczeństwa mogą zmniejszyć stopień obrażeń. Kierowca 
musi mieć zapięty pas bezpieczeństwa przez cały czas. 

 
Drzwi kabiny z siatką 
Jazda w tym pojeździe bez zamkniętych i zablokowanych drzwi z 
siatką zwiększa ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci w razie 
wypadku lub dachowania. Zawsze upewnić się, że wszystkie siatki w 
drzwiach są zamknięte i zablokowane podczas jazdy. Siatki w 
drzwiach nie służą za podłokietniki. Zawsze trzymać ręce i stopy 
wewnątrz pojazdu. 
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Załadunek pojazdu 
Ciężar ładunku i pasażerów wpływa na prowadzenie i stabilność 
pojazdu. Dla bezpieczeństwa własnego i innych osób należy 
zastanowić się, jak bezpiecznie obsługiwać pojazd, gdy jest 
załadowany. Postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w 
niniejszej instrukcji, dotyczącymi ładowania, ciśnienia w oponach, 
wyboru biegów i prędkości. 

• Maksymalna ładowność pojazdu podana jest w instrukcji i na 
etykietach pojazdu. Masę ładunku należy zmniejszyć 
proporcjonalnie do masy pasażerów. Nie przekraczać 
ładowności pojazdu. 

• Zalecane ciśnienie w oponach podane jest w instrukcji i na 
etykiecie pojazdu. 

Zawsze postępować zgodnie z następującymi wytycznymi: 
 

Warunki: Postępowanie: 

Kierowca i/lub ładunek przekracza połowę 
 

maksymalnej ładowności  
1. Zwolnić 

Jazda w trudnym terenie  
2. Sprawdzić ciśnienie w 
oponach 

Jazda po przeszkodach 3. Zachować szczególną 
ostrożność podczas 

   jazdy 

Wjeżdżanie na górę  

Holowanie przyczepy 
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Zakaz przewożenia pasażerów w skrzyni 
ładunkowej 
Przewożenie pasażerów w skrzyni ładunkowej może spowodować 
dachowanie lub kolizję, co z kolei może prowadzić do obrażeń lub 
poważniejszych wypadków. Nigdy nie wpuszczać pasażerów do 
skrzyni ładunkowej podczas prowadzenia pojazdu. Pasażer musi 
siedzieć na miejscu pasażera z zapiętym pasem bezpieczeństwa. 

 
 

Eksploatacja na drogach utwardzanych 
Opony w tym pojeździe przeznaczone są wyłącznie do jazdy w terenie, a 
nie na drogach utwardzonych. Eksploatacja pojazdu na drogach 
utwardzonych (w tym chodnikach, ścieżkach, parkingach i podjazdach) 
może niekorzystnie wpłynąć na jego prowadzenie i może zwiększyć 
ryzyko utraty kontroli oraz wypadków lub dachowania. Unikać 
prowadzenia pojazdu na drogach utwardzonych. Jeśli nie można tego 
uniknąć, jechać powoli i unikać nagłych zakrętów lub hamowania. 

 
Eksploatacja na drogach publicznych 
Podczas prowadzenia pojazdu na drogach publicznych lub 
autostradach może dojść do kolizji z innym pojazdem. Podczas jazdy 
po drogach publicznych, w tym drogach gruntowych i żwirowych, 
należy zachować szczególną ostrożność. 
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Jazda z nadmierną prędkością 
Prowadzenie tego pojazdu z nadmierną prędkością zwiększa ryzyko 
utraty kontroli. Zawsze jeździć z prędkością dostosowaną do terenu, 
widoczności, warunków pracy i doświadczenia. 

 
Nieprawidłowe skręcanie 
Nieprawidłowe skręcanie może spowodować utratę przyczepności, 
utratę kontroli, wypadki lub dachowanie. Zawsze postępować zgodnie 
z procedurami skręcania opisanymi w niniejszej instrukcji. 
Unikać ostrych zakrętów. Nigdy nie skręcać, gdy przepustnica jest 
bardzo otwarta. Nigdy nie wykonywać gwałtownych manewrów 
kierowania. Poćwiczyć skręcanie z małą prędkością przed 
przystąpieniem do skręcania z większą prędkością. 

 
Skoki i akrobacje 
Wszelkie popisy podczas jazdy zwiększają ryzyko wypadku lub 
dachowania. NIE jeździć w poślizgu, nie skakać ani nie wykonywać 
innych akrobacji. Unikać jazdy pokazowej 

 
Nieprawidłowa eksploatacja na podjazdach 
Nieprawidłowa eksploatacja na podjazdach może prowadzić do utraty 
kontroli lub dachowania. Zachować szczególną ostrożność podczas 
jazdy po wzgórzach. Zawsze postępować zgodnie z procedurami 
wjeżdżania na górę opisanymi w niniejszej instrukcji. Patrz strona 74. 
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Nieprawidłowa eksploatacja na zjazdach 
Nieprawidłowa eksploatacja na zjazdach może prowadzić do utraty 
kontroli lub dachowania. Zawsze postępować zgodnie z procedurami 
zjeżdżania w dół opisanymi w niniejszej instrukcji. Zobacz strona 75. 

 
Przejeżdżanie przez zbocza 
Nie zaleca się jazdy po zboczu. Nieprawidłowa eksploatacja może 
prowadzić do utraty kontroli lub dachowania. Unikać jazdy po zboczu, 
chyba że jest to absolutnie konieczne. Jeśli przejeżdżanie przez 
zbocza jest nieuniknione, zawsze postępować zgodnie z 
odpowiednimi procedurami opisanymi w niniejszej instrukcji. Zobacz 
strona 76. 

 
 

Bezpieczeństwo paliwa 
 

Uwaga: Benzyna jest bardzo łatwopalna! 
 

• Podczas kontaktu z benzyną zachować szczególną ostrożność. 

• Podczas tankowania silnik musi być wyłączony, a proces ten 
musi odbywać się na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym 
miejscu. 

• Zakaz palenia, stosowania otwartego ognia lub iskier w 
miejscu tankowania lub przechowywania benzyny lub w 
jego pobliżu. 

• Nie przelewać. Nie napełniać paliwa aż do szyjki wlewu. 

• Jeśli benzyna dostanie się na skórę lub ubranie, 
natychmiast umyć je wodą z mydłem i zmienić ubranie. 
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AKTYWOWANIE POJAZDU 
Ten pojazd wyposażony jest w system DTS. DTS służy do 
komunikacji z systemem w tle i aplikacją mobilną, aby uzyskać 
informacje o pojeździe i sterować pojazdem za pomocą aplikacji 
mobilnej. Jest to system opcjonalny. Aby szybko zapoznać się z 
systemem i korzystać z niego, należy dokładnie zapoznać się z 
instrukcją oraz zrozumieć istotne informacje dotyczące obsługi i 
użytkowania. 

 

Telefon komórkowy z systemem iOS: wpisać „Segway Powersports” 
i pobrać aplikację ze sklepu APP STORE. 
Telefon komórkowy z Android: otworzyć Google Play, wyszukać 
„Segway Powersports” i pobrać aplikację. 
Po udanej instalacji aplikacji pojazd zostanie zarejestrowany i 
aktywowany. Najpierw należy znaleźć numer VIN na pojeździe i 
zarejestrować go w aplikacji. Procedura rejestracji wygląda 
następująco: 

1. Uruchomić pojazd kluczykiem. 
Wprowadzić lub zeskanować numer VIN pojazdu zgodnie z 
komunikatami aplikacji i jednocześnie nacisnąć hamulec pojazdu. 

 
Uwaga: Jeśli numeru VIN nie można zeskanować z powodu słabego 
oświetlenia, można go wprowadzić ręcznie. Numer VIN znajduje się 
na ramie (strona 158) lub na tabliczce identyfikacyjnej (strona 160). 

 
2. Kliknąć „POTWIERDŹ”, aby zakończyć rejestrację pojazdu. 

3. Kliknąć „START”, aby uruchomić pojazd. 

Jeśli pojazd jest wyposażony w system DTS, należy go najpierw 
aktywować w aplikacji. W przeciwnym razie silnik nie uruchomi się. 

UWAGA 
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Odblokowanie pojazdu 
Istnieją trzy sposoby odblokowania pojazdu: 

1. Klucz mechaniczny (preferowany). 

2. Zdalne odblokowanie pojazdu w aplikacji 
Zdalne odblokowanie w aplikacji działa w oparciu o sieć 4G. Jeśli pojazd 
znajduje się w zasięgu sieci, pojazd można odblokować przy pomocy 
aplikacji. 

3. Odblokowanie pojazdu przez Bluetooth w aplikacji 
 

Gdy pojazd i telefon komórkowy są włączone i są połączone ze sobą 
przez Bluetooth, moduł Bluetooth pojazdu automatycznie odblokuje 
pojazd po uzyskaniu sygnału Bluetooth z telefonu komórkowego i 
automatycznie zablokuje pojazd, gdy telefon komórkowy będzie daleko. 

 

 
 

Odblokowywanie pojazdu kluczykiem mechanicznym to optymalna 
metoda odblokowania pojazdu. Opcję zdalnego odblokowywania 
można wyłączyć w aplikacji. 

W przypadku wyłączania pojazdu przy użyciu kluczyka 
mechanicznego nie można go uruchomić przy pomocy 

aplikacji. Aby ponownie uruchomić pojazd, należy odłączyć i 
ponownie podłączyć urządzenie Bluetooth. 

UWAGA 
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Funkcje aplikacji Segway Powersports 
Aplikacja przeznaczona jest dla użytkowników pojazdu Segway 
Powersports. 

 
 

Główne cechy: 
Analiza jazdy, analiza danych pojazdu itp. 

 
 

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi aplikacji Segway 
Powersports. 
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CZĘŚCI I ELEMENTY STERUJĄCE 
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1 Przedni zderzak 
4 Skrzynia 
ładunkowa 
7 Zderzak tylny 
10 Siatka / drzwi 

 
2 

 
 
 
2 Poręcze 
5 Tłumik 
8 Uchwyt skrzynki 
ładunkowej 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
3 ROPS 
 
6 Klapa 
tylna 
 
9 Korek 
paliwa 
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  1 Przełącznik świateł   
2 

Przełącznik 
wyboru 
napędu 

  
3 

 
Tablica przyrządów 

 4 Dźwignia zmiany 
biegów/wybierak 

 5 
8 

 Schowek  6 
 9 

Schowek 

  7 Gniazdo USB 8 Przełącznik 
trybu silnika 

9 Stacyjka 

10 Hamulec postojowy 11 Przycisk Start 12 Wyjście na 
akcesoria 12V 
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PANEL PRZEDNI 
Blokada zapłonu/przycisk uruchamiania 

 
 

Blokada zapłonu 
 

Przekręcić kluczyk do pozycji „ON”: pojazd jest uruchomiony i można 
używać elementów elektrycznych pojazdu. 
Przekręcić kluczyk do pozycji „OFF”: cały obwód pojazdu jest 
odłączony, a silnik zatrzymuje się. Gdy przełącznik jest w pozycji 
„OFF”, można wyjąć kluczyk ze stacyjki. 

 
 

Przycisk Start 

Przekręcić kluczyk w stacyjce do pozycji „ON”, nacisnąć przycisk 
Engine Start/Stop, nacisnąć przycisk Start, aby uruchomić silnik. 

OFF 

ON 
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Przełączniki 
 

 
 1 Silnik ON/OFF 2 Światła awaryjne 
 3  Przełącznik trybu silnika 4 Przełącznik obejścia          

Override 
 

Silnik ON/OFF 

 ︓Włączanie silnika   ︓Wyłączanie silnika 

Uruchomienie silnika 
1. Nacisnąć pedał hamulca i wybrać bieg „P” lub „N”. 

2. Przekręcić kluczyk w stacyjce do pozycji „ON”. 

3. Nacisnąć przycisk włączania silnika „ ”. 
4. Przytrzymać przycisk Start przez 1,5 - 2 sekundy. Silnik się uruchomi. 



FUNKCJE I STEROWANIE 

34 

 

 

     ! 

 

Zatrzymywanie pojazdu 
1. Przesunąć dźwignię zmiany biegów do pozycji „P” i włączyć 

hamulec postojowy. 

2. Nacisnąć wyłącznik silnika „  ” , a silnik się zatrzyma. 

Światła awaryjne 
 

Użyć tego przełącznika, gdy pojazd znajduje się w sytuacji 
awaryjnej. Przesunąć przełącznik do pozycji „ ”, aby włączyć 
światła awaryjne i następnie przesunąć przycisk do pozycji „●”, aby 
wyłączyć światła awaryjne.  

„ ”︓Światła awaryjne włączone  „●”︓Światła awaryjne 

wyłączone  
Użyć tego przełącznika, gdy pojazd znajduje się w sytuacji 
awaryjnej. 

• Tymczasowe parkowanie pojazdu 
• Pojazd działa nieprawidłowo  
• Inne sytuacje awaryjne na drodze  

Przełącznik trybu silnika 

„ S ”：Tryb sportowy 
W tym trybie zwiększane są obroty silnika, jego moc, rozwijana jest 
większa prędkość, a zużycie paliwa jest większe. Nie zaleca się 
uruchamiania silnika w tym trybie. 

„ E ” ：Tryb ekonomiczny 
Zachowując wystarczającą moc silnika, w trybie tym można 
skutecznie oszczędzać paliwo i zwiększyć zasięg pojazdu. 

Przełącznik Override ogranicznika prędkości 

     ︓Tymczasowo wyłącza ogranicznik prędkości podczas jazdy na 
biegu wstecznym lub w trybie 4WD-LOCK (ograniczenie 30 km/h). 
Używać wyłącznie w nagłych przypadkach 
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Przełącznik łączony 
 

 
 1 Przesunąć dźwignię sterującą w górę, aby włączyć prawy 
kierunkowskaz; prawy kierunkowskaz miga na tablicy przyrządów. 

 2 Przesunąć dźwignię sterującą w dół, aby włączyć lewy 
kierunkowskaz; lewy kierunkowskaz miga na tablicy przyrządów. 

 3 Klakson 
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Przełącznik reflektorów 
 
 

 
Jak pokazano na powyższym rysunku, przekręcić koniec dźwigni, aby 
włączyć światła. 

 
„ ”︓Przednie światła pozycyjne, światła tylne, oświetlenie 
tablicy rejestracyjnej i światła deski rozdzielczej są włączone.  

 

„” ︓Obrócić przełącznik do tej pozycji, aby włączyć światła mijania.  
 

„ ”︓Obrócić przełącznik do tej pozycji, aby włączyć światła 
drogowe. Zapala się lampka kontrolna świateł drogowych na tablicy 
przyrządów. 

 
„OFF”︓Światła są wyłączone 

„ ”︓Klakson 
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Przełącznik dwustabilny napędu 2WD / 4WD 
z tylną skrzynią biegów 

 

 1  Przełącznik dwustabilny 
 

Tryb 2 x 4 
 

Gdy przełącznik jest w trybie napędu na dwa koła, pojazd jest 
napędzany tylko przez tylne koła, a przednie koła nie mają mocy. 
Wskaźnik pokazuje symbol „ ” dla napędu 2x4. Tryb ten nadaje się do 
jazdy po płaskich nawierzchniach. 

 
Tryb 4 x 4 
Gdy przełącznik jest w trybie napędu na cztery koła, na tablicy 

przyrządów pojawia się symbol „ ”. W tej chwili UTV jest napędzany na 
4 koła, z mocą wyjściową na przednie i tylne koła. Ten tryb jest 
odpowiedni do jazdy po podmokłych terenach, terenach górskich i innych 
trudnych warunkach drogowych. 
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Tryb blokady 4×4 
Gdy przełącznik jest w trybie blokady czterech kół, na tablicy przyrządów 

pojawia się symbol „ ”. Włączona jest blokada mechanizmu 
różnicowego. Przednie i tylne koła mają moc wyjściową, a lewe i prawe 
tylne koła mają tę samą prędkość i moc. Pojazd zacznie hamować, a 
maksymalna prędkość jest ograniczona do 30 km/h. Tryb ten nadaje się 
do jazdy w trudnych warunkach. 

 
 

 
• Przed użyciem blokady przedniego lub tylnego mechanizmu 
różnicowego lub przy zmianie trybu jazdy z 2x4 na 4x4 i odwrotnie 
należy zatrzymać pojazd i ruszyć ponownie dopiero po prawidłowym 
włączeniu biegów. 

 
• Jazda w trybie 4x4 z zablokowaną przednią blokadą mechanizmu 
różnicowego może być niebezpieczna. Podczas jazdy z 
zablokowanym przednim mechanizmem różnicowym zmniejszyć 
prędkość i zachować większą odległość manewrowania. 
Zablokowanie przedniego mechanizmu różnicowego może 
nieoczekiwanie zmienić właściwości jezdne pojazdu. Należy wolniej 
skręcać i przestrzegać zmienionych właściwości jezdnych. 
Wykonywanie zbyt ostrego zakrętu dla danej prędkości może 
prowadzić do utraty kontroli i w konsekwencji do wypadku. 

 
• Przy zablokowanym przednim mechanizmie różnicowym 
maksymalna prędkość jest ograniczona do 30 km/h. 

     ! OSTRZEŻENIE 
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Modele z tylną blokadą mechanizmu różnicowego 
Wybór trybu jazdy 

2x4 - Napęd na tylne koła 
Kiedy używać Napędzane koła           Uwaga 

• Normalna jazda na równej nawierzchni 
• W lekkim terenie 
• Na twardych powierzchniach 
• Podczas jazdy po drogach 

• Napędzane są tylko tylne koła 
• Tylny mechanizm różnicowy jest 

aktywny 
• Tylne koła obracają się z 

różnymi prędkościami na 
zakrętach 

 
• Oszczędza opony 
• Bezpieczny dla terenu, 

podłoża i trawy 

 
BLOKADA 2x4 - Napęd na tylne koła z zablokowanym tylnym 
mechanizmem różnicowym 

Kiedy używać Napędzane koła            Uwaga 
 
• Na żwirowych i nieutwardzonych 

powierzchniach 
• W trudnym terenie 
• Jeśli potrzebna jest moc na obu tylnych 

kołach 

• Oba tylne koła są napędzane 
równomiernie 

• Tylny mechanizm różnicowy jest 
zablokowany 

• Tylne koła obracają się z taką samą 
prędkością na zakrętach 

 
 
• Większa przyczepność w 

porównaniu z trybem 2x4 

 
4x4 - Napęd na wszystkie koła 

Kiedy używać Napędzane koła         Uwaga 
• W trudnym terenie, gdzie napęd BLOKADA 

2x4 może być niewystarczalny 
• Do jazdy z ładunkiem i po wzniesieniach 
• Na miękkich i śliskich powierzchniach 
• Jeśli tylne koła się ślizgają 
• Jeśli potrzebna jest moc na wszystkich 

kołach 

 
• Wszystkie koła są napędzane 
• Przedni mechanizm różnicowy jest 

aktywny, tylny mechanizm 
różnicowy jest zablokowany 

• Tylne koła obracają się z taką samą 
prędkością na zakrętach 

 
• Praktycznie podwojona 
przyczepność niż w trybie 
BLOKADA 2x4 
• Używać tego trybu tylko 
przez ograniczony czas 

 
4x4 - Napęd na wszystkie koła z zablokowanym przednim i tylnym 
mechanizmem różnicowym 

Kiedy używać Napędzane koła            Uwaga 

• Do krótkotrwałego użytkowania w ciężkim 
terenie i ekstremalnych warunkach 

• Gdy dwa lub więcej kół się ślizga 
• Podczas wyciągania innych pojazdów 
• Do jazdy z ładunkiem po wzniesieniach 

 
• Wszystkie koła są napędzane 

bez funkcji różnicowej 
• Wszystkie koła obracają 

się z taką samą 
prędkością na zakrętach 

 
• Maksymalna dostępna 

przyczepność 
• Mogą zmienić się właściwości 

jezdne pojazdu 
• Prędkość maksymalna 30 km/h 
• Używać tego trybu tylko przez 

ograniczony czas 
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Elektryczne wspomaganie kierownicy (EPS)  
Wspomaganie kierownicy jest aktywne, gdy silnik pracuje. 

 

Po ustawieniu wyłącznika zapłonu w pozycji „OFF”, system EPS 
zostanie wyłączony. Jeśli wskaźnik EPS nadal świeci się po 
uruchomieniu silnika, system EPS jest uszkodzony. Skontaktować się 
z dealerem Segway Powersports. 

 

Gniazdo akcesoriów 12 V 
Pojazd wyposażony jest w dwa gniazda 12V akcesoriów umieszczone 
w centralnym panelu deski rozdzielczej. 

Lewa strona: Gniazdo akcesoriów 12 V Prawa strona: Gniazdo USB 
 

Gniazdo akcesoriów 12 V może być używane do zasilania 
akcesoriów 12 V o mocy poniżej 10 A. Aby skorzystać z gniazdka, 
otworzyć gumową osłonę. Gdy stacyjka jest w pozycji „ON”, oba 
gniazda są włączone. 

Po przekręceniu kluczyka do pozycji ON, wskaźnik ostrzegawczy EPS 
zaświeci się na krótko. Patrz strona 59. 

UWAGA 
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FOTELE 
Fotel kierowcy można regulować do przodu i do tyłu. Ustawić pozycję 
fotela tak, aby plecy kierowcy dotykały oparcia fotela, a stopy mogły 
dosięgnąć pedał hamulca i przyspieszenia. 

 
 

Regulacja fotela kierowcy 
Z przodu fotela znajduje się uchwyt w kształcie litery U. Pociągnąć 
uchwyt do góry. 
Przesuwać fotel do przodu lub do tyłu, aby znaleźć odpowiednią 
pozycję. Zwolnić uchwyt. Fotel zablokuje się w nowej pozycji. 

 

 
Uchwyt regulacji fotela 
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Demontaż/montaż fotela kierowcy 
 

Demontaż fotela kierowcy 
 

Blokada fotela 
 
 

1. Przesunąć blokadę fotela w prawo. 

2. Delikatnie pociągnąć fotel do przodu i wyciągnąć złącze kabla 
pod siedzeniem. 

3. Wyjąć fotel z pojazdu. 

Montaż fotela kierowcy 
 

1. Podłączyć złącze kabla pod siedzeniem. 

2. Włożyć dwa kołki mocujące za fotelem w haczyki. 

3. Przekręcić blokadę fotela, aby zablokować fotel na ramie. 
Po montażu sprawdzić, czy fotel jest prawidłowo zainstalowany, 
aby zapewnić bezpieczeństwo kierowcy. 
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Demontaż fotela pasażera 
 
 

 
 

 1 Fotel pasażera 2 Osłona fotela pasażera 
 

Podnieść przód fotela pasażera, aby wyjąć siedzenie z pojazdu. 
Osłona fotela znajduje się pod fotelem pasażera. Po wyjęciu fotela pasażera 
chwycić osłonę obiema rękami, przesunąć ją do góry i zamknąć. 
Akumulator i schowek znajdują się pod osłoną fotela pasażera. 

1 

2 
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Regulacja kierownicy 
Kierownicę można przesuwać w górę lub w dół w zależności od preferencji 
kierowcy. 

 

Regulacja kierownicy: 
Po podniesieniu dźwigni regulacji kolumny w kierunku kierownicy 
nie należy jej odkręcać. 
Przesunąć kierownicę w górę lub w dół, aby ustawić odpowiednią 
pozycję, przytrzymać kierownicę i zwolnić dźwignię regulacyjną. 
Po ustawieniu sprawdzić, czy kierownica jest stabilna. 

 

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE 

Nie regulować kierownicy podczas jazdy. 
W przeciwnym razie kierowca będzie musiał kontrolować błędy, 
co może skutkować wypadkiem, poważnymi obrażeniami lub 
śmiercią. 

     !    OSTRZEŻENIE 
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Pasy bezpieczeństwa 
Po wejściu do pojazdu zapiąć pasy bezpieczeństwa. Pas 
bezpieczeństwa może skutecznie chronić kierowcę i pasażera. 
W razie wypadku pasy bezpieczeństwa mogą zmniejszyć ryzyko 
obrażeń. Jak prawidłowo zapiąć pasy bezpieczeństwa: 

◆ Rozciągnąć klamrę barkową tak, aby pas obejmował całe 
ramię, ale nie dotykał szyi ani nie zsuwał się z ramienia. 

◆ Umieścić klamrę w talii jak najniżej na biodrze. 

◆ Usiąść prosto z plecami opartymi o siedzenie. 

◆ Nie skręcać pasa bezpieczeństwa. 
 

 
Włożyć klamrę w sprzączkę. Kliknięcie oznacza, że pas jest zapięty. 
Nacisnąć przycisk zwalniający, aby otworzyć pas bezpieczeństwa. 

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE 
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Przed każdą jazdą sprawdzić, czy pasy bezpieczeństwa działają 
prawidłowo. 

Wcisnąć klamrę w sprzączkę, aby usłyszeć kliknięcie. 

Rozciągnąć każdy pas bezpieczeństwa i sprawdzić, czy nie ma 
żadnych uszkodzeń, w tym przecięcia, przetarcia, 
uszkodzenia, zużycia lub sztywności. W przypadku 
stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, skontaktować się z 
dealerem Segway Powersports w celu wymiany. 

Usunąć wszelkie zabrudzenia lub zanieczyszczenia z pasa, 
przecierając go wodą z łagodnym detergentem. Nigdy nie 
używać wybielaczy, 

  ! PRZESTROGA 
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Drzwi / siatki ochronne 
Niezależnie od tego, czy pojazd wyposażony jest w drzwi, czy w siatkę 
ochronną, przed jazdą należy zamknąć drzwi / zabezpieczyć siatkę 
ochronną. 
W razie wypadku lub dachowania, ryzyko poważnych obrażeń lub 
śmierci wzrośnie, jeśli drzwi / siatki nie są zablokowane. 
Przed każdą jazdą sprawdzić stan drzwi, zatrzasków drzwi lub siatek 
ochronnych i ich zamków. 
Zużyte lub uszkodzone części należy natychmiast wymienić. Nowe 
części można nabyć u autoryzowanego dealera Segway 
Powersports. 

 
Siatki ochronne 
Siatka ochronna ma pięć stałych punktów mocowania, przedni zamek 
jest ruchomy, a pozostałe cztery są przymocowane na stałe i nie 
można ich zdjąć. 

Zabezpieczenie siatki 
Wsunąć zatrzask blokujący siatki ochronnej w punkt mocowania, gdy 
kierowca jest w kabinie. 

Otwieranie siatki 
Przed opuszczeniem kabiny poluzować przedni zatrzask siatki ochronnej. 
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Schowki 

 
 
 
 
 
 
 

 1 Przedni schowek 
W tym schowku przechowywane są narzędzia. 

 2 Środkowy schowek 
3 Schowek za siedzeniem pasażera 
Ten schowek jest wyjmowany. Kliknąć część górną schowka i 
podnieść go. Jednocześnie zwolnić klipsy i wyjąć schowek. 

 4 Środkowy dolny schowek 

3 2 1 
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Schowek powinien być zamknięty, jeśli nie jest używany lub gdy 
przedmioty przechowywane w schowku mogą powodować 

zranienie. 

    ! OSTRZEŻENIE 
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Korek wlewu paliwa 
 

 

1. Chwycić pokrywę i wyciągnąć ją. 

2. Odkręcić korek w kierunku „OTWÓRZ” (patrz strzałka na nasadce) 

3. Zatankować (nie przepełniać) 

4. Zakręcić korek w kierunku "ZAMKNIJ”. 

Zawsze używać benzyny bezołowiowej 95-oktanowej. 
Nie palić podczas tankowania, ponieważ może to spowodować 

zapalenie się paliwa i pożar. 
Nie dotykać innych osób ani przedmiotów z ładunkiem 

elektrycznym, ponieważ może to spowodować nagromadzenie 
się ładunku i zapalenie paliwa. 
Nie przelewać zbiornika paliwa. 

    ! OSTRZEŻENIE 
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Wybierak biegów 
Na różnych biegach pojazd obsługiwany jest w różny sposób. Po 
wybraniu biegu sprawdzić lampkę kontrolną na tablicy przyrządów, 
aby upewnić się, że bieg został włączony w żądane położenie. Zobacz 
rysunek poniżej z pozycjami wybieraka biegów: 

 
 

L Low speed  H 

High speed N 

Neutral 

R Reverse 
 

P Parking 
 
 

 
 
 

Skrzynia biegów może ulec uszkodzeniu, jeśli zmienisz bieg, gdy silnik 
pracuje na niskich obrotach lub gdy pojazd jest w ruchu. 

Przed opuszczeniem pojazdu ustawić dźwignię zmiany biegów w 
pozycji „P” i zablokować hamulec postojowy. 

  ! PRZESTROGA 
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Pedał hamowania i przyspieszenia 
 
 

 

 1  Pedał hamowania 2 Pedał przyspieszenia 
 
 
 

Pedał hamowania 
 

Nacisnąć na pedał hamowania 1 aby wybrać bieg, zwolnić lub 
zatrzymać pojazd. Wcisnąć pedał hamowania po uruchomieniu silnika. 
W celu zmniejszenia prędkości lub zatrzymania pojazdu nacisnąć 
prawą stopą na pedał hamowania. 
Pedał hamulca jest sprężynowy. Po zwolnieniu powróci do swojej 
pierwotnej pozycji. 

1 2 
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Pedał przyspieszenia 
Wcisnąć pedał przyspieszenia 2 aby zwiększyć prędkość silnika W 
celu zwiększanie lub utrzymania prędkości nacisnąć prawą stopą na 
pedał przyspieszenia. 
W celu zwolnienia zdjąć stopę z pedału przyspieszenia. 
Pedał przyspieszenia jest sprężynowy. Po zwolnieniu powróci do 
swojej pierwotnej pozycji (bieg jałowy). 
Po zwolnieniu nacisk sprężyny przywraca pedał do pozycji 
spoczynkowej. Przed uruchomieniem silnika sprawdzić, czy pedał 
przyspieszenia normalnie wraca do swojej pozycji. 

 

W przypadku jednoczesnego wciśnięcia pedału przyspieszenia 
i hamulca moc silnika będzie ograniczona. 

  ! PRZESTROGA 
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Hamulec postojowy 
Przed opuszczeniem pojazdu hamulec postojowy musi być 
załączony, aby system parkowania był w stanie roboczym. 

 

 1  Dźwignia hamulca postojowego 2 Przycisk hamulca postojowego 

Włączanie hamulca postojowego: 
Podczas parkowania pojazdu nacisnąć pedał hamulca, aby zatrzymać 
pojazd, a następnie przytrzymać ręką uchwyt hamulca postojowego w 
kształcie litery T, pociągnąć go do góry i zdjąć nogę z pedału. Podczas 
włączania hamulca postojowego pojazd stoi nieruchomo. 

Zwalnianie hamulca postojowego: 
Nacisnąć przycisk blokady palcem wskazującym, trzymając uchwyt w 
kształcie litery T, obrócić go o 90 stopni w prawo i popchnąć uchwyt 
hamulca postojowego w dół, aby zwolnić hamulec. 

2 1 

Przed opuszczeniem pojazdu hamulec postojowy musi być 
włączony. 

  !    PRZESTROGA 



URZĄDZENIA W POJEŹDZIE 

54 

 

 

 

Konstrukcja zabezpieczająca przed dachowaniem 
(ROPS) 

Zabezpieczenie przed dachowaniem (ROPS) tego pojazdu spełnia 
wymagania UE nr 1322/2014 Załącznik VIII - ochrona przed 
dachowaniem. 

W przypadku uszkodzenia klatki zabezpieczającej skontaktować się z 
dealerem Segway Powersports. 

Dealer dokładnie sprawdzi konstrukcję ROPS lub ją wymieni. 

 

Żadne urządzenie nie może zapewnić stuprocentowej ochrony pasażerów w 
przypadku dachowania. W połączeniu z pasami bezpieczeństwa, siatkami lub 
drzwiami kabiny ROPS zapobiega wypadnięciu pasażerów z pojazdu. Zawsze 
stosować się do zasad bezpieczeństwa opisanych w niniejszej instrukcji, aby 
uniknąć dachowania. 

 

Dachowanie pojazdu może prowadzić do spowodować 
poważne obrażenia lub śmierć. Unikać manewrów, 
które mogą doprowadzić do dachowania pojazdu. 

     ! OSTRZEŻENIE 
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TABLICA PRZYRZĄDÓW 
Tablica przyrządów dostarcza kierowcy informacji o pojeździe. 
Kierowca powinien rozumieć znaczenie różnych wskaźników, lampek 
ostrzegawczych i informacji wyświetlanych na tablicy przyrządów, aby 
mieć pod kontrolą stan pojazdu. 

 
 

Tablica przyrządów może zostać uszkodzona w przypadku 
użycia myjki wysokociśnieniowej. 

Nie czyścić tablicy przyrządów alkoholem lub 
substancjami żrącymi. Substancje żrące uszkodzą 

powierzchnię tablicy przyrządów. 

UWAGA 
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Lampki kontrolne / lampki ostrzegawcze 
Lampki kontrolne i ostrzegawcze na tablicy przyrządów wskazują stan 
systemów pojazdu. Poniższy rysunek przedstawia wszystkie lampki 
kontrolne i ostrzegawcze. 

 

 
Jeśli przełącznik zapłonu jest ustawiony w pozycji „ON”, wszystkie 
lampki kontrolne i ostrzegawcze są włączone. Lampki zaświecą się 
na 1 sekundę. 

 1 Obrotomierz silnika 
Obrotomierz silnika wyświetla obroty silnika w czasie rzeczywistym. 
0→2→4→6→8→10 (od niskich do wysokich obrotów) 

 2 Prędkościomierz 
Wyświetla rzeczywistą prędkość pojazdu. 

 3 Wskaźnik poziomu paliwa 
E︓Pusty zbiornik paliwa F︓Pełny zbiornik paliwa 

Pokazuje poziom paliwa w zbiorniku paliwa. Gdy ostatni segment 
zniknie, pojawi się ostrzeżenie o niskim poziomie paliwa. Wszystkie 
segmenty, w tym symbol paliwa, będą migać. Natychmiast 
zatankować. 
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 4 Temperatura wody w silniku 
Termometr pokazuje temperaturę wody w silniku. 
C - Temperatura silnika jest niska 
H - Temperatura silnika jest wysoka 

 5 Zegar 
Po połączeniu pojazdu z aplikacją Segway Powersports, czas 
wyświetlany na desce rozdzielczej zostanie automatycznie 
zsynchronizowany z czasem lokalnym. 

 6 Licznik podróży 
Deska rozdzielcza nie posiada funkcji kasowania licznika podróży. 
Wyzerować licznik podróży za pomocą aplikacji Segway Powersports. 

 7 Czas pracy silnika 
Wskazuje całkowity czas pracy silnika. 

 8  Zasięg paliwa 
Wskazuje przybliżony zasięg, który można pokonać na pozostałym 
paliwie. 

 9 Wyświetlacz kodów usterek 
W przypadku częściowej awarii pojazdu, w tym obszarze wyświetlany 
jest kod błędu. Na stronie 59 znajduje się szczegółowy opis kodów 
usterek. 

 10 Napięcie akumulatora 
Wskazuje napięcie akumulatora. 

 

 11 Całkowity przebieg 
Wskazuje całkowity przebieg pokonany przez pojazd. 

 12 Przełącznik 4x4 i blokada mechanizmu różnicowego 
 

Tryb 2x4 Tryb 4x4 Tryb blokady 4×4 
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Lampki kontrolne / lampki ostrzegawcze 
 

Symbol Instrukcje Status 

 
 
 

 

 
 
 
Pas 
bezpieczeństwa 

Ta lampka przypomina kierowcy, aby 
przed rozpoczęciem jazdy wszyscy 
pasażerowie mieli kaski i pasy 
bezpieczeństwa. Pas bezpieczeństwa 
kierowcy jest wyposażony w urządzenie 
blokujące pas. Jeśli pas nie jest 
aktywny, prędkość pojazdu zostanie 
ograniczona do 24 km/h. 

 
 

 
 
Poza fotelem 

Gdy kierowca opuści fotel bez 
zatrzymywania pojazdu, lampka OPC 
zaświeci się i zabrzmi brzęczyk. 

 
 

 
 
Ciśnienie oleju 

 
Ta kontrolka świeci, gdy ciśnienie oleju 
jest zbyt niskie. 

 
 System EPS Wskazuje awarię systemu EPS 

(wyposażenie opcjonalne) 
 

 
 
Układ 
hamulcowy 

• Niski poziom płynu hamulcowego 

• Układ hamulcowy jest uszkodzony 
 

 
 
Hamulec 
postojowy 

Ta kontrolka świeci po włączeniu 
hamulca postojowego. 

 
 

 

 
 
Awaria silnika 

Ta kontrolka zaświeci się, gdy wystąpi 
usterka związana z EFI. Nie używać 
pojazdu, jeśli pojawi się to ostrzeżenie. 
Może to spowodować poważne 
uszkodzenie silnika. 



URZĄDZENIA W POJEŹDZIE 

59 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
Temperatura 
płynu 
chłodzącego 

Lampka kontrolna sygnalizująca zbyt 
wysoką temperaturę płynu chłodzącego 
silnik. Gdy zaświeci się i włączy się alarm, 
silnik należy natychmiast zatrzymać i 
wyłączyć. Po schłodzeniu do normalnej 
temperatury silnik powinien pracować 
normalnie. 

 
 

 
Skręcanie w 
lewo 

Ta lampka świeci, gdy włączony jest 
lewy kierunkowskaz. 

 
 

 
Światła 
drogowe 

Ta kontrolka świeci, gdy przełącznik 
reflektorów jest ustawiony na światła 
drogowe. 

 
 

 
Światło 
pozycyjne 

Światła przednie, światła tylne, światła 
tablicy rejestracyjnej i oświetlenie tablicy 
przyrządów są włączone. 

 
 Skręcanie w 

prawo 
Ta lampka świeci, gdy włączony jest 
prawy kierunkowskaz. 

 

 
Ikona 
Bluetooth 

Ta kontrolka świeci, gdy telefon jest 
połączony przez Bluetooth. 

 

 
 
Zdalne 
włączanie 

Gdy zapłon jest włączony, aplikacja w 
telefonie komórkowym jest włączona i 
zapala się ta kontrolka. 

 
 

 

 
 
 

Tryb EPS 

W aplikacji ustawiono tryb EPS i 
wybrano tryb preferowany przez 
kierowcę: 
H - Tryb komfortowy, maksymalne 
wspomaganie kierownicy 

M - Tryb normalny, średnie wspomaganie 
kierownicy 

L - Tryb ruchu, niski wspomaganie kierownicy 



URZĄDZENIA W POJEŹDZIE 

60 

 

 

 

Kody diagnostyczne 
W tym obszarze wyświetlane są informacje o kodzie komponentów 
elektrycznych i problemów z obwodami pojazdu. W przypadku awarii 
lub nieprawidłowej pracy skontaktować się ze sprzedawcą. 

 

1 
Obszar wyświetlania kodów usterek 

 

System Kod 
awarii 

Opis awarii 

 
 
 
 
 
 
 
 

ECU 

P0108 17 Obwód wysoki ciśnienia bezwzględnego w 
kolektorze/ciśnienia barometrycznego wysoki 

P0107 16 Obwód niski ciśnienia bezwzględnego w 
kolektorze/ciśnienia barometrycznego 

P010C 17 Obwód niski masowego lub objętościowego przepływu powietrza 
„B” 

P010D 16 Obwód wysoki masowego lub objętościowego przepływu powietrza 
„B” 

P0113 17 Obwód wysoki czujnika 1 temperatury powietrza dolotowego 

P0112 16 Obwód niski czujnika 1 temperatury powietrza dolotowego 

P0118 17 Obwód wysoki czujnika 1 temperatury płynu chłodzącego silnika 

P0117 16 Obwód niski czujnika 1 temperatury powietrza dolotowego 

P0650 11 Obwód niski sterowania MIL 

P0650 13 Obwód rozwarty sterowania MIL 

P0692 12 Obwód wysoki sterowania wentylatora 1 

1 

/ 

+ 

 
5 

3 
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ECU 

P0691 11 Obwód niski sterowania wentylatora 1 

P0480 13 Obwód sterowania wentylatora 1 

P0629 12 Obwód wysoki sterowania pompy paliwa „A” 

P0628 11 Obwód niski sterowania pompy paliwa „A” 

P0627 13 Obwód sterowania pompy paliwa „A” / rozwarty 

P0459 12 Obwód wysoki zaworu sterującego przedmuchu układu 
odprowadzania par paliwa 

P0458 11 Obwód niski zaworu sterującego przedmuchu układu 
odprowadzania par paliwa 

P0444 13 Obwód rozwarty zaworu sterującego przedmuchu układu 
odprowadzania par paliwa 

P0412 12 Obwód zaworu przełączającego systemu wtrysku wtórnego 
powietrza „A” 

P0414 11 Obwód zwarty zaworu przełączającego systemu wtrysku wtórnego 
powietrza „A” 

P0413 13 Obwód rozwarty zaworu przełączającego systemu wtrysku 
wtórnego powietrza „A” 

P0262 12 Obwód wysoki wtryskiwacza cylindra 1 

P0261 11 Obwód niski wtryskiwacza cylindra 1 

P0201 13 Obwód wtryskiwacza/rozwarty -  cylinder 1 

P0265 12 Obwód wysoki wtryskiwacza cylindra 2 

P0264 11 Obwód niski wtryskiwacza cylindra 2 

P0202 13 Obwód wtryskiwacza/rozwarty -  cylinder 2 

P0563 17 Wysokie napięcie systemu 

P0562 16 Niskie napięcie systemu 

P0560 1C Napięcie systemu nieprawdopodobne 

P0501 29 Zakres/wydajność czujnika prędkości pojazdu „A” 

P0641 00 Obwód czujnika napięcia referencyjnego „A” / rozwarty 

P0651 00 Obwód czujnika napięcia referencyjnego „B” / rozwarty 

P0571 29 Obwód przełącznika hamulca „A” 

P0571 1C Obwód przełącznika hamulca „A” 

P0123 17 Obwód wysoki czujnika położenia przepustnicy/pedału/przełącznik 
„A” 
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ECU 

P0122 16 Obwód niski czujnika położenia przepustnicy/pedału/przełącznik „A” 

P0121 29 Obwód czujnika położenia przepustnicy/pedału/przełącznik „A” 
zakres/wydajność 

P0223 17 Obwód wysoki czujnika położenia przepustnicy/pedału/przełącznik 
„B” 

P0222 16 Obwód niski czujnika położenia przepustnicy/pedału/przełącznik „B” 

P0221 29 Obwód czujnika położenia przepustnicy/pedału/przełącznik „B” 
zakres/wydajność 

P2106 12 Ograniczona moc systemu sterowania siłownika przepustnicy 

P2106 19 Ograniczona moc systemu sterowania siłownika przepustnicy 

P2106 92 Ograniczona moc systemu sterowania siłownika przepustnicy 

P2106 13 Ograniczona moc systemu sterowania siłownika przepustnicy 

P1568 00 Usterka mechaniczna położenia przepustnicy sterowania prędkością 

P1545 00 Kontrola poz. przepustnicy Awaria 

P1545 22 Kontrola poz. przepustnicy Awaria 

P1545 21 Kontrola poz. przepustnicy Awaria 

P1565 00 Nie osiągnięto dolnego limitu położenia przepustnicy sterowania 
prędkością biegu jałowego 

P2123 17 Obwód wysoki czujnika położenia przepustnicy/pedału/przełącznik 
„D” 

P2122 16 Obwód niski czujnika położenia przepustnicy/pedału/przełącznik „D” 

P2138 29 Korelacja napięcia czujnika położenia 
przepustnicy/pedału/przełącznik „B” 

P2128 17 Obwód wysoki czujnika położenia przepustnicy/pedału/przełącznik 
„E” 

P2127 16 Obwód niski czujnika położenia przepustnicy/pedału/przełącznik „E” 

P0606 94 Procesor ECM/PCM 

P0606 92 Procesor ECM/PCM 

P2106 29 Ograniczona moc systemu sterowania siłownika przepustnicy 

P0606 64 Procesor ECM/PCM 

P0606 61 Procesor ECM/PCM 

P0606 67 Procesor ECM/PCM 

P0606 1C Procesor ECM/PCM 

P0606 55 Procesor ECM/PCM 
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ECU 

P0606 00 Procesor ECM/PCM 

P0606 62 Procesor ECM/PCM 

P0606 96 Monitorowanie funkcji: usterka ECUADC - Test obciążenia 
zerowego impulsu 

P0606 97 monitorowanie funkcji: uszkodzenie ECU ADC - napięcie testowe 

P0606 47 monitorowanie funkcji: błąd modułu monitorowania ECU; 

P0606 17 Zgłoszone zbyt wysokie napięcie VDD5 

P0606 16 Zgłoszone zbyt niskie napięcie VDD5 

P0606 49 Diagnostyczna kontrola usterek, aby zgłosić „WDA aktywne” 

P0606 48 Diagnostyczna kontrola usterek, aby zgłosić „WDA aktywne” z 
powodu błędów w komunikacji pytania/odpowiedzi 

P0606 91 Diagnostyczna kontrola usterek, aby zgłosić „WDA aktywne” z 
powodu wykrycia przepięcia 

P0032 12 Obwód wysoki czujnika O2 sterowania nagrzewnicy bok 1 czujnik 1 

P0031 11 Obwód niski czujnika O2 sterowania nagrzewnicy bok 1 czujnik 1 

P0030 13 Obwód czujnika O2 sterowania nagrzewnicy bok 1 czujnik 1 

P0132 17 Obwód wysokiego napięcia czujnika O2 bok 1 czujnik 1 

P0131 16 Obwód niskiego napięcia czujnika O2 bok 1 czujnik 1 

P0130 29 Obwód czujnika O2 bok 1 czujnik 1 

P0134 13 Nie wykryto aktywności obwodu czujnika O2 bok 1 czujnik1 

P0052 12 Obwód wysoki czujnika O2 sterowania nagrzewnicy bok 2 czujnik 1 

P0051 11 Obwód niski czujnika O2 sterowania nagrzewnicy bok 2 czujnik 1 

P0050 13 Obwód czujnika O2 sterowania nagrzewnicy bok 2 czujnik 2 

P0152 17 Obwód wysokiego napięcia czujnika O2 bok 2 czujnik 1 

P0151 16 Obwód niskiego napięcia czujnika O2 bok 2 czujnik 1 

P0150 29 Obwód czujnika O2 bok 2 czujnik 1 

P0154 13 Nie wykryto aktywności obwodu czujnika O2 bok 2 czujnik1  

U0073 88 Magistrala komunikacyjna modułu sterującego Off 

U0140 87 Utrata komunikacji z modułem sterowania nadwozia 

U0121 87 Utrata komunikacji z modułem sterowania układu ABS 
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EPS 

E0001 Brak punktu środkowego momentu obrotowego 

E0002 Brak punktu końcowego kąta wirnika 

E0003 Błąd odczytu pamięci 

E0004 Główny czujnik momentu obrotowego jest odłączony 

E0005 Nieprawidłowe wyjście głównego czujnika momentu obrotowego 

E0006 Wtórny czujnik momentu obrotowego jest odłączony 

E0007 Nieprawidłowe wyjście wtórnego czujnika momentu obrotowego 

E0008 
Zbyt duża różnica między momentem głównym i wtórnym 

E0009 
Zbyt duża różnica między głównym momentem obrotowym przed i 
po wzmocnieniu 

E0010 Maszyny elektryczne bez wsparcia 

E0011 Nadmierny prąd elektryczny 

E0012 Nieprawidłowy prąd elektryczny na szynie zbiorczej 

E0013 
Nieprawidłowa komunikacja CAN 
(nieprawidłowe wyjście) 

E0014 Skok kąta wirnika 

E0015 Czujnik kąta wirnika jest odłączony 

E0016 Awaria modułu zasilania 

E0017 Nieprawidłowy prąd elektryczny fazy A 

E0018 Nieprawidłowy prąd elektryczny fazy C 

E0019 Nieprawidłowy kąt kierownicy na niskim biegu 

E0020 Nieprawidłowy kąt kierownicy na średnim biegu 

E0021 Skoki kąta kierownicy 

E0022 Wartość kąta kierownicy przekracza limit 

E0023 Kąt kierownicy nie jest prawidłowy 

E0024 Nieprawidłowe napięcie na końcu maszyny elektrycznej 
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T-BOX 

T0001 Awaria modułu GPS 

T0002 Awaria modułu 4G 

T0003 Awaria modułu Bluetooth 

T0004 Awaria czujnika 

T0005 Awaria zasilania CAN 

T0006 Awaria korpusu CAN 

 
 
 
 
 

ABS 

A0001 Sygnał błędu prędkości lewego przedniego koła 

A0002 Sygnał błędu prędkości prawego przedniego koła 

A0003 Sygnał błędu prędkości lewego tylnego koła 

A0004 Sygnał błędu prędkości prawego tylnego koła 

A0005 Napięcie modułu ABS jest za wysokie 

A0006 Napięcie modułu ABS jest za niskie 

A0007 Pojedyncza awaria prędkości pojazdu 

A0008 Pojedyncza awaria CAN 
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Ten rozdział zawiera podstawowe instrukcje, w tym sposób 
uruchamiania i zatrzymywania pojazdu, umiejętności prowadzenia 
pojazdu i środki ostrożności podczas jazdy po różnych drogach. 
Nawet w przypadku doświadczenia w jeździe w terenie, należy 
zapoznać się z instrukcją niniejszego pojazdu. Ćwiczyć na płaskich i 
szerokich terenach. 

 

 
 

PODSTAWOWE INSTRUKCJE DOT. JAZDY 
Zachowanie na drodze 
Należy stosować się do zasad poruszania się po drodze. Zachować 
bezpieczną odległość między pojazdem a innymi pojazdami 
poruszającymi się w tym samym obszarze. Komunikować się z 
nadjeżdżającymi kierowcami, sygnalizując liczbę pojazdów w grupie. 
Podczas postoju, ustawić pojazd na poboczu drogi, aby umożliwić 
innym bezpieczny przejazd.        

Brak kontroli i sprawdzenia, czy pojazd jest w 
bezpiecznym stanie przed jazdą, zwiększa ryzyko 

wypadku. Zawsze przeprowadzić kontrolę przed jazdą 
zgodnie z rozdziałem Obsługa, aby upewnić się, że pojazd 

jest bezpieczny. Zawsze postępować zgodnie z 
procedurami kontroli i konserwacji oraz harmonogramami 

opisanymi w niniejszej instrukcji. Patrz punkt 
Konserwacja okresowa w rozdziale Konserwacja. 

    ! OSTRZEŻENIE 
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Zapoznanie się z terenem 
Należy zapoznać się z wszystkimi przepisami i regulacjami 
dotyczącymi eksploatacji pojazdu w danej okolicy. Podczas jazdy 
szanować środowisko. 
Dowiedzieć się, gdzie znajdują się wyznaczone obszary do jazdy, 
kontaktując się z dealerem, lokalnym stowarzyszeniem lub lokalnymi 
urzędnikami. Odpowiednie zachowanie pomoże zachować drogi 
otwarte dla użytkowników. 

 
Okres docierania pojazdu 
Okres docierania pojazdu to pierwsze 25 godziny jazdy. Ostrożne 
docieranie nowych elementów silnika i układu napędowego poprawi 
osiągi i żywotność tych elementów. Należy postępować z niniejszymi 
instrukcjami. 

 
Okres docierania układu hamulcowego 
Aby uzyskać najlepszą skuteczność hamowania, hamulec musi być 
docierany przez około 200 km. 
Silne lub nadmierne hamowanie, gdy układ hamulcowy jest nowy, 
może uszkodzić klocki i tarcze hamulcowe. 

 
Okres docierania paska napędowego 
Właściwe docieranie sprzęgła CVT i paska napędowego zapewni 
dłuższą żywotność i lepszą wydajność sprzęgła. Docierać sprzęgło i 
pasek przy niskich prędkościach przez zalecany czas, przewożąc 
tylko lekkie ładunki. Unikać gwałtownego przyspieszania i szybkiej 
jazdy w okresie docierania. Jeśli pasek jest uszkodzony, należy 
podczas wymiany paska wyczyścić również przewody wlotowe i 
wylotowe oraz wszelkie zanieczyszczenia ze sprzęgła CVT i silnika. 
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Procedury dla nowego kierowcy 
1. Przed przystąpieniem do eksploatacji tego pojazdu należy 

przeczytać instrukcję obsługi oraz wszystkie etykiety 
ostrzegawcze i informacyjne i zrozumieć ich treść. 

2. Przeprowadzić kontrolę przed jazdą. 

3. Nie przewozić ładunku. 
4. Pasażerów można przewozić dopiero po 2 godzinach 

eksploatacji pojazdu. 

5. Wybrać odpowiednią szeroką otwartą przestrzeń, aby 
zapoznać się z obsługą pojazdu. 

6. Przez cały czas należy nosić kask ochronny, okulary ochronne, 
rękawice, koszulę z długimi rękawami, spodnie, buty do kostek i 
zapiąć pasy bezpieczeństwa. 

7. Upewnić się, że wszystkie drzwi są zamknięte i zablokowane. 

8. Usiąść w fotelu kierowcy, zapiąć pasy i ustawić skrzynię 
biegów w pozycji „P”. 

9. Wcisnąć pedał hamulca i zwolnić hamulec postojowy. 
10. Uruchomić silnik. 
11. Ustawić skrzynię biegów na niski bieg (L). 
12. Sprawdzić otoczenie i ustalić trasę przejazdu. 

13. Przytrzymać kierownicę obiema rękami, powoli zwolnić hamulec, 
prawą nogą wcisnąć pedał przyspieszenia i rozpocząć jazdę. 

14. Na początku jechać powoli i przećwiczyć ruszanie, 
zatrzymywanie, skręcanie, manewrowanie, używanie pedału 
przyspieszenia, hamulców i cofanie na płaskim terenie. Podczas 
nauki, przećwiczyć skręcanie w prawo i lewo z niską prędkością. 

15. Po opanowaniu zakrętów i podczas jazdy z większą prędkością, 
przestrzegać następujących środków ostrożności: 
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Unikać ostrych zakrętów: 
• Nie skręcać podczas wciskania pedału przyspieszenia. 
• Nie wychylać się podczas prowadzenia pojazdu. 
• Dostosować prędkość do umiejętności, warunków i terenu. 
• Nie wykonywać skoków ani żadnych innych wyczynów. 

 
Jazda z pasażerami 
1. Ukończyć procedury dla nowego kierowcy na stronie 69. 

2. Przeprowadzić kontrolę przed jazdą. Patrz strona 78. 

3. Nie przewozić więcej niż jednego pasażera w pojeździe 
dwumiejscowym. Dodatkowi pasażerowie mają wpływ na 
zdolność kierowcy do jazdy i kontrolowania pojazdu. 

4. Wszyscy pasażerowie muszą siedzieć na fotelu, ze stopami na 
podłodze i rękami na kierownicy (kierowca) lub na podłokietniku / 
poręczy (pasażer). 

5. Kierowca i pasażer muszą nosić kaski, okulary ochronne, 
rękawice, koszule z długimi rękawami, długie spodnie, buty do 
kostek i mieć zapięte pasy bezpieczeństwa. Patrz strona 13. 

6. Upewnić się, że wszystkie drzwi kabiny są zamknięte i 
zablokowane podczas jazdy. 

7. Podczas jazdy pasażer musi siedzieć na miejscu pasażera. 

8. Zwolnić. Zawsze jeździć z prędkością odpowiednią dla 
umiejętności i warunków. Unikać nieoczekiwanych lub 
agresywnych manewrów, które mogą spowodować dyskomfort 
lub obrażenia pasażera. 

9. Prowadzenie pojazdu może ulec zmianie wraz z pasażerami i/lub 
ładunkiem na pokładzie. Przeznaczyć więcej czasu i zachować 
większą odległość hamowania. 
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Uruchamianie pojazdu 
1. Wcisnąć pedał hamulca, gdy bieg znajduje się na „P” lub „N”; 

2. Przekręcić kluczyk w stacyjce do pozycji „ON”. 

3. Nacisnąć przycisk włączania silnika „ ”. 
4. Przytrzymać przycisk Start przez 1,5 - 2 sekundy. Silnik się uruchomi. 
Przed uruchomieniem silnika upewnić się, że wszyscy pasażerowie 
mają kask i inne wyposażenie ochronne, upewnić się, że drzwi/siatki 
ochronne są zamknięte, a pasażerowie mają zapięte pasy 
bezpieczeństwa. 

 
Parkowanie pojazdu 
1. Wcisnąć pedał hamulca i ustawić dźwignię zmiany biegów w pozycji 

„P”. 

2. Przekręcić kluczyk do pozycji „OFF” (str. 31) i wyjąć kluczyk. 

3. Uruchomić hamulec postojowy (str. 52). 
 

Hamowanie 
1. Całkowicie zwolnić pedał przyspieszenia. 

2. Mocno i równomiernie nacisnąć pedał hamowania. 

3. Przećwiczyć ruszanie i zatrzymywanie się (używając 
hamulców), do opanowania elementów sterujących. 

 Po całkowitym zwolnieniu pedału przyspieszania i 
zmniejszeniu prędkości obrotowej silnika do prawie biegu 
jałowego pojazd nie hamuje silnikiem. 

UWAGA 
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Parkowanie pojazdu 
1. Zatrzymać pojazd na równej powierzchni. Podczas parkowania w 

garażu lub w innym pomieszczeniu zamkniętym, upewnić się, że 
obszar jest dobrze wentylowany i że pojazd nie znajduje się w pobliżu 
żadnego źródła ognia lub iskier, w tym urządzeń ze światłem 
kontrolnym. 

2. Ustawić przekładnie w trybie PARK. 

3. Wyłączyć silnik 

4. Powoli zwolnić pedał hamulca i przed opuszczeniem pojazdu 
upewnić się, że skrzynia biegów jest w trybie PARK. 

5. Wyjąć kluczyk ze stacyjki, aby zapobiec nieautoryzowanemu użyciu. 

 
Jazda po śliskich nawierzchniach 
Podczas jazdy po śliskich nawierzchniach, takich jak mokre szlaki lub 
luźny żwir, lub podczas mrozów, przestrzegać następujących środków 
ostrożności: 

1. Nie prowadzić pojazdu po nadmiernie nierównym, śliskim lub luźnym terenie. 

2. Zwolnić podczas wjeżdżania na śliski teren. 

3. Włączyć napęd 4x4, zanim koła zaczną tracić przyczepność. 
 

4. Zachować czujność podczas zapoznawania się z drogą, unikając 
szybkich, ostrych zakrętów, które mogą powodować poślizgi. 

5. Skorygować poślizg, obracając kierownicą w kierunku poślizgu. 
Nigdy nie używać hamulców podczas poślizgu. 

Jeśli napęd 4x4 zostanie włączony, gdy koła jeszcze się obracają, może 
dojść do poważnego uszkodzenia układu napędowego. Przed włączeniem 

napędu 4x4 poczekać, aż koła całkowicie się zatrzymają. 
Włączyć napęd 4x4, zanim koła zaczną tracić przyczepność. 

UWAGA 
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Jazda przez wodę 
Pojazd może poruszać się po wodzie o maksymalnej głębokości 
równej poziomowi płyty podłogowej. Przestrzegać poniższych 
środków ostrożności podczas jazdy przez wodę: 

 

 
1. Przed wjechaniem do wody należy określić głębokość i prąd wody. 

2. Wybrać miejsce, w którym oba brzegi mają łagodne wzniesienie. 

3. Unikać jazdy w głębokiej lub szybko płynącej wodzie. 

4. Po wyjechaniu z wody sprawdzić hamulce. Kilka razy wcisnąć 
pedał hamulca przy niskiej prędkości pojazdu. Tarcie pomoże 
wysuszyć okładziny. 

 
Jeśli pojazd znajdzie się w wodzie powyżej płyty podłogowej:  
1. Nie śpieszyć się. Unikać skał i przeszkód. 
2. Utrzymywać stałą prędkość. Nie wykonywać nagłych 

zakrętów ani się nie zatrzymywać. Nie manewrować 
gwałtownie przy przepustnicy. 

Jeśli pojazd nie zostanie dokładnie sprawdzony po kontakcie z 
wodą, może dojść do poważnego uszkodzenia silnika. Wykonać 

czynności opisane w Tabeli Przeglądów Okresowych. Następujące 
obszary wymagają szczególnej uwagi: olej silnikowy, olej 

przekładniowy, olej różnicowy i wszystkie smarowniczki. Jeśli 
pojazd przewróci w wodzie lub jeśli silnik zatrzyma się podczas lub 

po kontakcie z wodą, przed uruchomieniem silnika należy 
przeprowadzić prace serwisowe silnika. Usługę tę świadczy 

odpowiedni dealer. Jeżeli nie można sprowadzić pojazdu przed 
uruchomieniem silnika, należy wykonać czynności serwisowe 

opisane w części Suszenie CVT niniejszej instrukcji i oddać pojazd 
do serwisu przy pierwszej nadarzającej się okazji. 

UWAGA 
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Jazda wstecz 

Przestrzegać poniższych środków ostrożności podczas jazdy wstecz: 

1. Zawsze sprawdzać, czy za pojazdem nie ma przeszkód lub innych osób. 

2. Lekko nacisnąć pedał przyspieszenia. Nigdy nie naciskać gwałtownie pedału 
przyspieszenia. 

3. Jechać powoli. 

4. Delikatnie wcisnąć hamulce, aby się zatrzymać. 

5. Unikać ostrych zakrętów. 
 

 
 

Przejeżdżanie przez przeszkody 

Przestrzegać poniższych środków ostrożności podczas przejeżdżania przez 
przeszkody: 

1. Przed jazdą w nowym terenie sprawdzić, czy nie ma przeszkód. 

2. Uważać na wyboje, dziury i przeszkody. 

3. Podczas zbliżania się do przeszkody zmniejszyć prędkość i 
przygotować się do hamowania. 

4. Nigdy nie przejeżdżać przez duże przeszkody, takie jak duże 
skały lub przewrócone kłody. 

5. Przed przejechaniem przez przeszkodę, która może spowodować 
upadek lub przewrócenie się pojazdu, pasażer powinien opuścić 
pojazd. 

Ten model jest wyposażony w bezpieczny ogranicznik prędkości 
podczas cofania – system Override. Nie używaj przycisku Override, 
chyba że naprawdę potrzebna jest większa moc. Zachować 
ostrożność podczas korzystania z systemu Override, nie dodawać 
gazu podczas naciskania przycisku, a następnie dociskać pedał 
przyspieszenia tylko tyle, ile jest to absolutnie konieczne. 

UWAGA 
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Jazda pod górę 
Jazda w terenie pagórkowatym ma duży wpływ na hamowanie i 
prowadzenie. Nieprawidłowa eksploatacja może prowadzić do utraty 
kontroli lub dachowania. Podczas jazdy pod górę należy przestrzegać 
następujących środków ostrożności: 

1. Zawsze przestawiać przełącznik 4x4 do pozycji 4x4 (jeśli jest w 
wyposażeniu) przed wjazdem lub zjazdem ze wzgórza. 

2. Zawsze jechać prosto pod górę. 

3. Trzymać stopy na płycie podłogowej. 

4. Zawsze dokładnie sprawdzić teren przed wjechaniem na 
jakiekolwiek wzniesienie. Nigdy nie wjeżdżać na wzniesienia o 
zbyt śliskiej lub luźnej nawierzchni. 

5. Poruszać się ze stałą prędkością. Nigdy nie naciskać 
gwałtownie pedału przyspieszenia. 

6. Nigdy nie przejeżdżać przez szczyt wzgórza z dużą prędkością. Po 
drugiej stronie wzgórza może znajdować się przeszkoda, ostry 
spadek lub inny pojazd lub osoba. 

 
 

Jazda w dół 
Podczas jazdy w dół należy przestrzegać następujących środków ostrożności: 

1. Unikać zbyt stromych wzniesień. 

2. Zawsze przestawiać przełącznik 4x4 do pozycji 4x4 (jeśli 
jest w wyposażeniu) przed wjazdem lub zjazdem ze 
wzgórza. 

3. Jechać prosto w dół. Unikać zjeżdżania ze wzniesienia w poprzek, 
gdyż mogłoby to spowodować gwałtowne przechylenie pojazdu na 
jedną stronę. W miarę możliwości jechać prosto w dół. 

4. Zwolnić. 

5. Lekko wcisnąć hamulce, aby zwolnić. 
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Jazda po zboczu 
Nie zaleca się jazdy po zboczu. Nieprawidłowa eksploatacja może 
prowadzić do utraty kontroli lub dachowania. Unikać jazdy po zboczu, 
chyba że jest to absolutnie konieczne. 

Jeśli przejazd przez zbocze jest nieunikniony: 
1. Zwolnić. 

2. Zachować szczególną ostrożność. 

3. Nie przejeżdżać przez strome zbocza. 
 

Parkowanie na pochyłości 

W miarę możliwości unikać parkowania na pochyłości. 
Jeśli jest to nieuniknione, zastosować następujące 
środki ostrożności: 
1. Wyłączyć silnik 

2. Ustawić przekładnie w trybie PARK. 

3. Zablokować hamulec postojowy. 

4. Zawsze blokować tylne koła od strony zjazdu. 
 

Parkowanie pojazdu 
1. Zatrzymać pojazd na równej powierzchni. Podczas parkowania w 

garażu lub w innym pomieszczeniu zamkniętym, upewnić się, że 
obszar jest dobrze wentylowany i że pojazd nie znajduje się w 
pobliżu żadnego źródła ognia lub iskier, w tym urządzeń ze 
światłem kontrolnym. 

2. Ustawić przekładnie w trybie PARK. 

3. Wyłączyć silnik. 

4. Uruchomić hamulec postojowy (jeśli jest w wyposażeniu). 
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5. Powoli zwolnić pedał hamulca i przed opuszczeniem 
pojazdu upewnić się, że skrzynia biegów jest w trybie PARK. 

6. Wyjąć kluczyk ze stacyjki, aby zapobiec nieautoryzowanemu użyciu. 
 

Wytyczne dotyczące docierania silnika 
Okres docierania silnika wynosi 25 godzin. Podczas docierania: 

• Unikać pełnego otwarcia przepustnicy. 

• Unikać naciskania pedału przyspieszenia na więcej niż ¾ skoku. 

• Unikać ciągłego przyspieszania. 
Potrzebne jest ok. 200 km na dotarcie hamulców. 
Nowe hamulce nie będą działać z maksymalną wydajnością do czasu 
zakończenia okresu docierania. Skuteczność hamulców może ulec 
pogorszeniu, jeśli nie będą przestrzegane powyższe instrukcje. 

 

W okresie docierania unikać jazdy na pełnym gazie, 
gwałtownego przyspieszania i jazda na stałych obrotach. 

UWAGA 
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KONTROLA PRZED JAZDĄ 
Przeprowadź kontrolę przed każdą jazdą, aby wykryć potencjalne 
problemy, które mogą wystąpić podczas prowadzenia pojazdu. 
Kontrola przed jazdą pomoże monitorować zużycie i stan  
komponentów. 
Naprawić wszelkie wykryte usterki, aby zmniejszyć ryzyko awarii lub 
wypadku. 
Kontrola obejmuje:  

  

Pozycja Uwaga Strona 

Układ hamulcowy / skok pedału Zapewnić prawidłową eksploatację P50 

Płyn hamulcowy Zapewnić odpowiedni poziom P122 

Przednie zawieszenie 
Sprawdzić i nasmarować w razie 
potrzeby P129 

Tylne zawieszenie 
Sprawdzić i nasmarować w razie 
potrzeby P129 

Opony Sprawdzić stan i ciśnienie P124 

Koła/łączniki 
Sprawdzić dokręcenie elementów 
łączących P126 

Nakrętki, śruby, łączniki Sprawdzić pod kątem dokręcenia —— 

Paliwo Zapewnić odpowiedni poziom P48 

Olej silnikowy Zapewnić odpowiedni poziom P107 

Poziom płynu chłodzącego Zapewnić odpowiedni poziom P119 

Przewody płynu chłodzącego Sprawdzić pod kątem wycieku —— 

Przepustnica Zapewnić prawidłową eksploatację —— 

Filtr wlotu powietrza Sprawdzić, wyczyścić P136 

Reflektor przedni Sprawdzić działanie. P134 

Światło hamowania/tylne 
światło 

Sprawdzić działanie. —— 
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Pasy bezpieczeństwa 

Sprawdzić pas bezpieczeństwa pod 
kątem uszkodzeń i upewnić się, czy 
klamra działa prawidłowo 

  

P44 

  
Siatka / drzwi Sprawdzić drzwi i zatrzaski pod 

kątem zużycia lub uszkodzenia 

  
P46 
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TRANSPORT ŁADUNKU 

! OSTRZEŻENIE 
 

Przeciążenie pojazdu lub niewłaściwe przewożenie ładunku może 
wpłynąć na prowadzenie pojazdu i może spowodować utratę 
kontroli lub niestabilność podczas hamowania. Zawsze 
przestrzegać następujących środków ostrożności podczas 
przewożenia ładunku: 

Nigdy nie przekraczać podanej ładowności dla tego pojazdu. 
Zmniejszyć prędkość i zachować większe odległości podczas 

hamowania z ładunkiem. 
Nigdy nie przekraczać maksymalnej ładowności pojazdu. 

Obliczając wagę pojazdu, uwzględnić wagę kierowcy, 
pasażera(ów), akcesoriów i ładunku w bagażniku lub skrzyni. 

Łączna waga tych przedmiotów nie może przekraczać 
maksymalnej ładowności. 

Zawsze ładować skrzynię ładunkową jak najdalej do przodu 
i jak najniżej. 

Podczas pracy na nierównym lub pagórkowatym terenie 
zmniejszyć prędkość i ładunek, aby zachować 

stabilność. 
Zachować szczególną ostrożność podczas jazdy z ładunkiem. 
Zwolnić i jechać na najniższym możliwym biegu. 

. 



OBSŁUGA 

81 

 

 

 

                    !    OSTRZEŻENIE 
 

ZABEZPIECZYĆ WSZYSTKIE ŁADUNKI PRZED ROZPOCZĘCIEM 
JAZDY. Niezabezpieczone ładunki mogą powodować niestabilne warunki 
podczas przejazdu, co może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem. 

JAZDA TYLKO ZE STABILNYMI I BEZPIECZNIE UŁOŻONYMI 
ŁADUNKAMI. 

Podczas transportu ładunków, których nie można wyśrodkować, 
bezpiecznie przymocować ładunek i zachować szczególną ostrożność. 

CIĘŻKIE ŁADUNKI MOGĄ SPOWODOWAĆ PROBLEMY PODCZAS 
HAMOWANIA. 

Zachować szczególną ostrożność podczas hamowania z załadowanym 
pojazdem. Unikać terenów i sytuacji, które mogą wymagać cofania w dół. 

ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ podczas jazdy z ładunkami 
wystającymi poza boki skrzyni ładunkowej. Może to wpłynąć niekorzystnie 

na stabilność i kontrolę pojazdu, powodując dachowanie. 

NIE PRZEKRACZAĆ ZALECANEJ PRĘDKOŚCI. Pojazd 
nie powinien przekraczać 16 km/h podczas holowania na równej 

powierzchni. Prędkość pojazdu nigdy nie powinna przekraczać 8 km/h 
podczas holowania w trudnym terenie, pokonywania zakrętów lub podczas 

wjazdu lub zjazdu ze wzniesienia. 

Nigdy nie przekraczać 70 km/h, jeśli całkowita ładowność przekracza 227 
kg. Przewożenie pasażera w skrzyni ładunkowej może spowodować 

upadek z pojazdu lub kontakt z poruszającymi się przedmiotami. Nigdy nie 
pozwalać pasażerom na jazdę w skrzyni ładunkowej. 

 

Pojazd jest przeznaczony do przewożenia lub holowania przedmiotów 
wyłącznie do określonej ładowności. Zmniejszyć prędkość i zachować 
większe odległości podczas hamowania z ładunkiem. 
Ładunek powinien być wyśrodkowany i umieszczony jak najniżej w 
skrzyni ładunkowej. Aby zapewnić stabilność na nierównym lub 
pagórkowatym terenie, zmniejszyć prędkość i ograniczyć ładunek. 
Zachować ostrożność, jeśli ładunek wystaje poza boki skrzyni. 
Zapoznać się z ostrzeżeniami dotyczącymi rozkładu ładunku na 
etykietach pojazdu lub w niniejszej instrukcji. Nigdy nie przekraczać 
maksymalnej ładowności określonej dla danego pojazdu. 
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Żywotność paska 
Aby przedłużyć żywotność paska, używać niskiego biegu podczas 
ciągnięcia lub holowania ciężkich ładunków. 

 
Holowanie ładunków 

 

Zawsze przestrzegać następujących środków ostrożności podczas holowania: 

1. Nigdy nie obciążać haka przyczepy powyżej 100 kg ciężaru 
pojazdu.  

2. Podczas holowania pojazdu ustawić skrzynię biegów pojazdu 
holowanego w położeniu neutralnym. Podczas holowania nie 
przekraczać prędkości 16 km/h. 

3. Holowanie przyczepy wydłuża drogę hamowania. Podczas 
holowania przyczepy nie przekraczać 16 km/h. 

4. Nie przekraczać zalecanej wagi holowanego pojazdu. 

5. Przyczepę przyczepić wyłącznie do haka. Nie przyczepiać 
przyczepy do żadnej innej części pojazdu; może to spowodować 
utratę kontroli. 

6. Całkowita waga kierowcy, pasażera, akcesoriów, ładunku i 
ciężaru na zaczepie nie może przekraczać maksymalnego 
udźwigu pojazdu. 

Holowanie może wpłynąć na prowadzenie pojazdu i 
może spowodować utratę kontroli lub niestabilność 
hamowania. 

                 ! OSTRZEŻENIE 
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Maksymalna ładowność 
Nigdy nie przekraczać maksymalnej ładowności pojazdu!  

 

 Fugleman UT10 
Maksymalna ładowność 680 kg 
Maksymalna waga ładunku 350 kg 
Maksymalna waga pojazdu holowanego bez 
hamulca 

400 kg 

Maksymalna waga pojazdu holowanego z 
hamulcem 

700 kg 

Maksymalna siła nacisku na kulę haka bez 
hamulca 

110 
kg 

Maksymalna siła nacisku na kulę haka z hamulcem 110 
kg 

Zdejmowanie skrzyni ładunkowej 
W celu zdjęcia skrzyni ładunkowej: 

1. Wybrać płaskie miejsce, aby zdjąć skrzynię ładunkową. Nie rozładowywać 
pojazdu zaparkowanego na pochyłości. 

2. Nacisnąć hamulec. 

3. Zablokować hamulec postojowy. 

4. Przekręcić kluczyk do pozycji OFF. 

5. Wyjść z pojazdu. 

6. Upewnić się, że ładunek jest rozmieszczony równomiernie lub w stronę 
przodu skrzyni ładunkowej. 

 

Jeśli rozkład ciężaru skrzyni ładunkowej jest skierowany do tyłu 
skrzyni, gdy dźwignia zwalniająca jest pociągnięta do przodu, skrzynia 
może nieoczekiwanie opaść i spowodować poważne obrażenia kierowcy 
lub osób trzecich. Nigdy nie używać dźwigni bez upewnienia się, że 
ładunek jest ustawiony równomiernie lub znajduje się z przodu skrzyni. 

          !    OSTRZEŻENIE 
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7. Zwolnić zatrzaski tylnej klapy. 
8. Odsunąć się i pociągnąć dźwignię do góry. 
9. Podnieść przód skrzyni ładunkowej, aby zrzucić ładunek. 
10. Opuścić skrzynię ładunkową i mocno docisnąć, aby ją zatrzasnąć. 
11. Zamknąć klapę tylną i zabezpieczyć oba zatrzaski klapy tylnej. 

 
 

Wytyczne dotyczące ładowania 
Podczas transportu ładunku postępować zgodnie z poniższymi 
instrukcjami: 
1. Nie przekraczać masy określonej na etykietach ostrzegawczych 

i w niniejszej instrukcji. 

2. Nie pozwalać pasażerom siedzieć w skrzyni ładunkowej. 

3. Upewnić się, że ładunek jest odpowiednio zabezpieczony przed jazdą. 

4. Unikać jazdy po stromych zboczach podczas przewożenia 
ładunku lub ciągnięcia przyczepy. 

5. Poruszać się na niskim biegu podczas przewożenia ładunku.  
6. Podczas jazdy z ładunkiem należy zachować szczególną ostrożność.  

Prowadzenie pojazdu z podniesioną skrzynią ładunkową może 
spowodować poważne obrażenia. Skrzynia może nieoczekiwanie 

zamknąć się i spowodować obrażenia kierowcy lub pasażera. 
Tylne opony mogą zaczepić się również o tył podniesionej skrzyni 

i uszkodzić pojazd. Nigdy nie prowadzić pojazdu ze skrzynią 
ładunkową w pozycji podniesionej. 

          !    OSTRZEŻENIE 
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Przyczepa 
Podczas holowania ładunku należy pamiętać, że masa holowania 
nie obejmuje urządzenia holowniczego. 

• Całkowity ładunek (waga kierowcy, akcesoriów, 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 przypiąć 
go z powrotem. 

Albo: 
Przymocować zacisk bezpośrednio 
do wyznaczonego punktu. 
Rozwiązanie to musi być 
dopuszczone przez producenta 
przyczepy, ponieważ zacisk może nie 
być wystarczająco mocny. 

 

  

Rama 

Podkładka sprężynowa 

Nakrętka 

Kula haka 

Wspornik kuli haka 

Zawleczka 

Śruba Przetyczka 
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OBSŁUGA WYCIĄGARKI 
Jeśli pojazd jest wyposażony we wciągarkę, należy przeczytać 
niniejszy rozdział przed zamontowaniem i użyciem wciągarki, aby 
zrozumieć i zapoznać się ze środkami ostrożności i instrukcją obsługi. 

 

 
• Zabrania się korzystania z wciągarki osobom poniżej 16 roku życia. 

• Przed lub w trakcie pracy należy zwrócić uwagę na warunki i 
otoczenie w zasięgu działania wciągarki. 

• Nie przeciążać. Upewnić się, że używany sprzęt jest zgodny z 
maksymalnym siłą naciągu liny. Zalecamy użycie opcjonalnego 
wielokrążka: użyciu liny podwójnej  z wielokrążkiem pomoże 
zmniejszyć obciążenie wciągarki, liny i akumulatora. W przypadku 
używania liny podwójnej, wartość znamionowa wielokrążka powinna 
być dwukrotnością siły naciągu liny wciągarki. 

• Nie używać wciągarki z dużym obciążeniem przez długi czas. 
Wciągarki elektryczne przeznaczone są wyłącznie do użytku 
przerywanego i nie powinny być używane pod stałym obciążeniem. 
Nie używać dłużej niż minutę. Jeśli silnik wyciągarki jest bardzo 
gorący, zatrzymać wyciągarkę i poczekać aż ostygnie kilka minut. 

• Końcówka liny nie wytrzyma pełnego obciążenia przy pełnym 
rozciągnięciu liny. Upewnić się, że co najmniej pięć (5) pełnych 
zwojów liny jest owiniętych wokół bębna wciągarki. 

• Unikać ciągnięcia pod ekstremalnymi kątami, ponieważ spowoduje 
to 

Użytkownik musi przeczytać i zrozumieć instrukcje obsługi i 
ostrzeżenia zawarte w niniejszej instrukcji. 

Nieprzestrzeganie instrukcji lub ostrzeżeń może 
spowodować poważne uszkodzenie mienia lub obrażenia 

ciała. 

          !   OSTRZEŻENIE 
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zwijanie liny pod jednym kątem na bębnie i może uszkodzić linę 
lub wciągarkę. 

• Należy pamiętać, że moc wciągania liny wciągarki odpowiada 
maksymalnej mocy pierwszej warstwy zwiniętej liny. Nie używać 
wciągarki bez nawiniętej pierwszej warstwy. 

• Nigdy nie zahaczać liny o linę, w przeciwnym razie lina ulegnie 
uszkodzeniu. Użyć osłony bagażnika. 

• Przed przystąpieniem do pracy upewnić się, że wciągarka jest 
dobrze zamontowana na pojeździe lub wsporniku. 

• Przed przemieszczeniem ciężkich przedmiotów należy sprawdzić 
linę pod kątem zgięć i nierównych warstw. Luźna lina musi być 
odpowiednio napięta pod ciężarem około 50 kg. 

• Podczas ciągnięcia ładunku należy pamiętać o umieszczeniu 
ochrony na linie w pobliżu końca haka. Pomoże to zapobiec 
poważnym urazom i uszkodzeniom w przypadku zerwania liny. 

 

• Nie ruszać pojazdem podczas wyciągania ciężkich 
przedmiotów, gdyż może to przeciążyć wciągarkę. 

• Trzymać się z dala od niebezpiecznego obszaru wciągania. 
Niebezpieczny obszar to obszar bębna wciągarki, liny, 
wielokrążka, haka i silnika. 

• Gdy wciągarka jest obciążona, nie zbliżać się ani nie 
przechodzić nad liną. 
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• Używać wciągarki do wyciągania ładunków, ustawić skrzynię 

biegów w położeniu neutralnym i włączyć hamulec oraz 
podłożyć kliny pod każde koło. Podczas pracy wciągarki 
uruchomić silnik pojazdu w celu naładowania akumulatora. 
Nigdy nie używaj wciągarki z niewystarczającym napięciem 
akumulatora. 

• Nigdy nie wyłączać zasilania, gdy wciągarka jest obciążona. 

• Po zakończeniu czynności natychmiast zwolnić ładunek i nie 
napinać liny. 

• Zawsze trzymać się z dala od lin, haków i wciągarek podczas 
pracy lub pod obciążeniem. 

• Regularnie sprawdzać wciągarkę, liny, haki. Podczas obsługi 
liny nosić grube skórzane rękawice. Zabezpieczyć linę przed 
ześlizgnięciem. Sprawdzić linę przed użyciem. 

• Miejsca zmiażdżone, ściśnięte, zużyte lub zgięte mogą obniżyć 
nośność liny. Uszkodzoną linę należy wymienić. Należy ją 
ponownie rozwinąć i obciążyć ładunkiem ok. 50 kg. 

• Należy najpierw odłączyć sprzęgło a następnie ciągnąć linę przy 
użyciu dźwigni. Nie przeciągać liny bezpośrednio przez hak 
palcami. 

• Utrzymać odpowiednie naprężenie, aby lina mogła być 
nawinięta na bęben i ponownie zwinięta po zakończeniu pracy. 

• Nie uruchamiać wciągarki pod wpływem alkoholu lub 
narkotyków. Zachować ostrożność podczas pracy. W przypadku 
problemu należy natychmiast odłączyć zasilanie i sprawdzić 
akumulator. 

• Nosić okulary ochronne, bluzkę z długim rękawem, 
antypoślizgowe buty, czapkę, grube skórzane rękawiczki. Długie 
włosy schować pod czapką, zdjąć biżuterię. 
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• Gdy wyciągarka jest używana, uruchomić silnik pojazdu i 
ustawić bieg w pozycji „N”. 

• Gdy wyciągarka pracuje, pobiera napięcie, dlatego należy 
uruchomić pojazd i lekko nadepnąć na pedał przyspieszenia, 
aby uniknąć rozładowania akumulatora. 

• Jeśli podczas użytkowania wciągarki wystąpią silne hałasy lub 
wibracje, należy natychmiast zatrzymać wciągarkę. 

• Gdy wciągarka nie jest używana, odłączyć kontroler. 
 

 

Podczas rozwijania lub zwijania liny, oba końce liny 
muszą mieć odpowiednią długość, aby zapobiec 

nadmiernemu zwinięciu lub rozwinięciu liny. Podczas 
wyciągania liny należy zachować pewne naprężenie, aby 

lina mogła być ciasno nawijana. 

    ! OSTRZEŻENIE 

Do ciągnięcia haka zawsze używać paska na hak. Nie trzymać haka 
rękami. Jest to ważne nie tylko podczas zwijania liny, ale także przy 

wyciąganiu liny z wciągarki. 

    ! OSTRZEŻENIE 
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Obsługa wciągarki 
Ręczne zwolnienie liny 

 1  Ręczny przełącznik zwalniający 
• Po obróceniu pokrętła ręcznego zwalniania wciągarki w 

prawo, linę wciągarki można wyciągnąć ręcznie. 

• Po obróceniu pokrętła ręcznego zwalniania wciągarki w lewo, 
wciągarka będzie sterowana przełącznikiem sterującym. 

Działanie przełącznika sterowania 
 

OUT︓Zwalnianie liny IN︓Zwijanie liny 
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Wyjąć pilota z podłokietnika pasażera i podłączyć go do gniazda w desce 
rozdzielczej. 

1. Otworzyć wodoodporną osłonę. 

2. Włożyć złącze przełącznika sterowania do gniazda. 
 
 

Pilot 
 

 1   Zwalnianie liny 2 Zwijanie liny 
 

 
Podczas korzystania z wciągarki lina powinna być na wysokości 
pojazdu, najlepiej w linii prostej. Zbyt ostry kąt zmieni kierunek 
naciągu i uszkodzi linę. Jeśli podczas użytkowania wciągarki wystąpią 
silne hałasy lub wibracje, należy natychmiast zatrzymać wciągarkę. 

W przypadku braku działania pilota, sprawdzić baterie. 
Ewentualnie wymienić baterie. 

UWAGA 
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KONSERWACJA OKRESOWA 
Konserwacja okresowa pomoże utrzymać pojazd w bezpiecznym i 
niezawodnym stanie. Przeglądy, regulacja i smarowanie ważnych 
elementów są opisane w tabeli konserwacji okresowej. 
Sprawdzić, wyczyścić, nasmarować, wyregulować i wymienić części 
w razie potrzeby. Jeśli potrzebne są części zamienne, użyć 
oryginalnych części Segway Powersports dostępnych u 
autoryzowanego dealera Segway Powersports. 
Serwis i regulacje są ważne dla prawidłowego funkcjonowania 
pojazdu. Jeśli nie znasz procedur serwisowania i regulacji, zleć 
wykonanie tych czynności dealerowi Segway Powersports. 
Okresy konserwacji w poniższej tabeli są odpowiednie dla 
przeciętnych warunków jazdy. Pojazdy narażone na intensywne 
użytkowanie i/lub warunki muszą być częściej sprawdzane i 
serwisowane. 

Ciężkie użytkowanie to: 
• Częsta jazda w błocie, wodzie lub piasku 
• Częsta lub długotrwała jazda w zakurzonych warunkach 
• Krótkie przejazdy w chłodne dni 
• Jazda wyścigowa przy wysokich obrotach 
• Przedłużona jazda na niskich obrotach, przy dużym obciążeniu 
• Przedłużona jazda na biegu jałowym 
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Legenda do tabeli konserwacji 

 
Symbol Opis 

► 
Procedury te należy wykonywać częściej, jeśli pojazd jest 
intensywnie eksploatowany. 

 
D Zlecić wykonanie tych czynności autoryzowanemu dealerowi 

Segway Powersports. 
 

Prace wykonywać w zależności od tego, co nastąpi wcześniej (km / 
godziny). 

 
Niewłaściwe wykonanie procedur oznaczonych 
literą D może spowodować awarię podzespołu i 

doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. 
Zlecić wykonanie tych czynności autoryzowanemu 

dealerowi Segway Powersports. 

!  OSTRZEŻENIE 
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         POZYCJA 

CYKL KONSERWACJI (CO 
NASTĘPUJE WCZEŚNIEJ) 

 
 

UWAGI 
 

GODZINY 
 

KIEDY 
 

KM 

 Układ kierowniczy  Przed 
jazdą 

  
 
Kontrola wzrokowa, 
przetestować lub 
sprawdzić komponenty. W 
razie potrzeby dokonać 
regulacji i/lub zaplanować 
naprawę 

 Przednie 
zawieszenie 

 Przed 
jazdą 

 

 Tylne zawieszenie  Przed 
jazdą 

 

 Opony / koła / 
wsporniki 

 
Przed 
jazdą 

 

 Poziom płynu 
hamulcowego 

 Przed 
jazdą 

 

 Układ hamulcowy  Przed 
jazdą 

 

 Akcelerator  Przed 
jazdą 

 

 Poziom oleju 
silnikowego 

 Przed 
jazdą 

 

 

► 

 

Filtr powietrza, 
filtr powietrza 
pierwotnego 

  

 Codziennie 

 
Sprawdzić; czyścić 
często; wymienić w 
razie potrzeby 

 Płyn chłodzący   Codziennie  Sprawdzić poziom 

 Wspomaganie 
układu 
kierowniczego EPS 
(jeśli jest w 
wyposażeniu) 

  
 Codziennie 

 Sprawdzać 
codziennie; czyścić 
często 

 
Reflektor/tyl
ne 
światło/kier
unkowskaz 

  

 Codziennie 

 
Sprawdzić działanie; w 
przypadku wymiany 
żarówek nałożyć smar 
dielektryczny 

 
► Filtr powietrza, 

główny element 

  
Co tydzień 

 Sprawdzić, w razie 

potrzeby wymienić. 
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          POZYCJA 

CYKL KONSERWACJI (CO 
NASTĘPUJE WCZEŚNIEJ) 

 
 

UWAGI 

GODZ. MSC. KM  
► 
D 

Zużycie klocków 
hamulcowych 

10 H Co 
miesiąc 

160 Sprawdzać okresowo 

 Akumulator 20 H Co 
miesiąc 

320 Sprawdzać zaciski, wyczyścić, 
przetestować 

  
 
Układ paliwowy 

 
 

20 H 

 
 

Co 
miesiąc 

 Sprawdzać; symbol cyklu, aby 
zwiększyć ciśnienie 
Pompa paliwowa; sprawdzić 
przewody i złączki pod kątem 
wycieków i przetarć 

► Wymiana oleju 
silnikowego 

25 H 1 M 320 Docierany olej i wymiana filtra 

► Olej w przedniej 
skrzyni biegów 

25 H 1 M 320 Kontrola poziomu oleju podczas 
docierania 

► Olej w tylnej 
przekładni 

25 H 1 M 320 Kontrola poziomu oleju podczas 
docierania 

► Ogólne smarowanie 50 H 3 M 800 Nasmarować wszystkie 
mocowania, sworznie, kable itp. 

 Kanał wlotowy 
korpusu przepustnicy 

50 H 6 M 800 Sprawdzić kanał pod kątem 
prawidłowego 

 
uszczelnienia/przeciek
ów 

50 H 6 M 800 Sprawdzić; ustawić; w razie 
potrzeby wymienić. 

  
System chłodzenia 

 
50 H 

 
6 M 

 
1600 

Okresowo sprawdzać stan płynu 
chłodzącego; system próby 
ciśnieniowej 
Co roku 

► Wymiana oleju 
silnikowego 

100 H 6 M 1600 Wymienić olej i filtr 

► Przewody olejowe i 
elementy złączne 

100 H 6 M 1600 Sprawdzić, czy nie ma przecieków 
i luźnych elementów mocujących 

► Olej w przedniej 
skrzyni biegów 

100 H 12 M 1600 Wymienić płyn; 

► Olej w tylnej 
przekładni 

100 H 12 M 1600 Wymienić płyn; 

 
 

D 

 
 
Układ paliwowy/filtr 

 
 

100 H 

 
 

12 M 

 
 

1600 

Symbol cyklu, aby zwiększyć 
ciśnienie w pompie paliwowej; 
sprawdzić szczelność korka 
wlewu, 
Przewody paliwowe/szyna i 
pompa paliwowa; 
Wymieniać przewody co dwa lata 
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POZYCJA 

CYKL KONSERWACJI (CO 
NASTĘPUJE WCZEŚNIEJ) 

 

UWAGI 

GODZ. MSC. KM  

► 
Chłodnica 
(jeśli dotyczy) 100 H 12 M 1600 

Sprawdzić; czyste 
powierzchnie zewnętrzne 

► 
Węże chłodzące 
(jeśli dotyczy) 100 H 12 M 1600 Sprawdzić pod kątem 

wycieków 

► Mocowania silnika 100 H 12 M 1600 Sprawdzić 

 Tłumik 
wydechowy/rura/p
ołączenia 

100 H 12 M 1600 
Sprawdzić; wyczyścić; 
wymienić zużyte części 

D Świeca zapłonowa 100 H 12 M 1600 
Sprawdzić, w razie 
potrzeby wymienić. 

D 
Sprzęgło 
(napęd i 
napędzane) 

100 H 12 M 1600 
Sprawdzać; wyczyścić; 
wymienić zużyte części 

D 
Łożyska kół 
przednich 100 H 12 M 1600 

Sprawdzić, w razie 
potrzeby wymienić. 

D Płyn hamulcowy 200 H 24 M 3200 Wymieniać co dwa lata 

 
Iskrochron 300 H 36 M 4800 Wyczyścić 

► Płyn chłodzący  60 M  Wymienić płyn chłodzący 

D Prześwit zaworu 500 H 
 

8000  Sprawdzić; wyregulować 

 
Prędkość jałowa 

   
W razie potrzeby 
dostosować 

 
D 

 
Regulacja palców 

   Sprawdzać okresowo; 
wyregulować, gdy  
części są wymienione 

 Kierunek reflektora    W razie potrzeby 
dostosować 
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OLEJ SMARUJĄCY 
Sprawdzać i smarować wszystkie elementy w odstępach czasu 
podanych w tabeli okresowej konserwacji. Pozycje niewymienione w 
tabeli należy smarować zgodnie z ogólnym okresem smarowania. 
Wahacz jest fabrycznie nasmarowany i nie wymaga dodatkowego 
smarowania. Jeśli jednak część ta jest intensywnie używana, 
użytkownik może w razie potrzeby wykonać dodatkowe smarowanie. 

 

 Pozycja Zalecany płyn Ilość Procedura 
sprawdzania 

 
Olej 
silnikowy 

SAE10W-
50/SL 
lub wyższa 
klasa 

 
3200 ml 

Utrzymywać 
poziom w 
odpowiednim 
zakresie na 
bagnecie 

 
Przedni 
mechanizm 
różnicowy 

 
SAE 75/80W- 
90 GL5 

180 ml (gdy nie ma plam 
z oleju po czyszczeniu 
wewnątrz) 
160 ml (tylko przy 
wymianie oleju 
przekładniowego) 

 
 
Po przejechaniu 
2000 km 

Tylny 
mechanizm 
różnicowy 

SAE 75/80W- 
90 GL5 

 
1500 ml 

Płyn 
chłodzący 

 
7500 ml Utrzymać poziom 

między liniami 
wypełnienia. 

Płyn 
hamulcowy 

DOT4  Utrzymać poziom 
między liniami 
wypełnienia. 

Zawieszen
ie, smar 
do 
stabilizator
a 

  
—— 

Dysza smarująca 
(maksymalnie 2 
porcje) 
co 800 km. 
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Przednia osłona konserwacyjna 
 

Chwycić przednią osłonę konserwacyjną i unieść ją do góry. 
Otworzyć osłonę. Skrzynka bezpieczników i wlew płynu 
chłodzącego znajdują się pod pokrywą. 
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Skrzynia ładunkowa 
 

 
Tylna klapa skrzyni ładunkowej 

 

 

Otwieranie: 
Otworzyć klapę tylną, podnosząc uchwyt panelu tylnych drzwi. 
Zamykanie: 
Podnieść klapę tylną do góry i mocno ją popchnąć. Gdy usłyszymy 
„kliknięcie” zamka tylnej klapy, klapa jest zamknięta. Po zamknięciu 
sprawdzić, czy klapa tylna jest zablokowana. 

Nie przewozić pasażerów w skrzyni ładunkowej. Podczas 
załadunku ładunku nie przekraczać maksymalnej 
dopuszczalnej ładowności skrzyni ładunkowej.  

    ! OSTRZEŻENIE 
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Podnoszone łoże skrzyni 
 
 

Uchwyty zwalniające skrzynię ładunkową znajdują się po lewej i 
prawej stronie pojazdu. 
Podnieś uchwyt zwalniający, aby podnieść skrzynię ładunkową. Hak 
blokujący skrzyni ładunkowej otworzy się sprężynowo. Skrzynia 
ładunkowa powoli przechyli się do góry i zatrzyma się automatycznie, 
gdy osiągnie limit. Docisnąć przód skrzyni ładunkowej, aby obniżyć i 
zabezpieczyć zatrzask. 

 

Przed podniesieniem skrzyni ładunkowej najpierw otworzyć 
klapę tylną. 

      !  UWAGA 
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Eksploatacja pojazdu z niewystarczającym, zużytym lub 
zanieczyszczonym olejem silnikowym spowoduje przyspieszone 

zużycie i może spowodować awarię silnika, wypadek i/lub 
obrażenia. Zawsze wykonywać wszystkie procedury 

konserwacyjne wymienione w tabeli konserwacji okresowej. 

    ! OSTRZEŻENIE 

 

OLEJ SILNIKOWY 
Sprawdzać i wymieniać olej silnikowy w odstępach czasu określonych 
w tabeli konserwacji. Używać wyłącznie zalecanego oleju silnikowego. 
Filtr oleju należy wymieniać przy każdej wymianie oleju. Zwrócić 
uwagę na poziom oleju. Wzrost poziomu oleju podczas pracy w 
niskich temperaturach może wskazywać na zanieczyszczenia 
zgromadzone w misce olejowej lub skrzyni korbowej. Jeśli poziom 
oleju zacznie rosnąć, natychmiast wymienić olej. Kontrolować poziom 
oleju: jeśli nadal rośnie, wstrzymać się z eksploatacją pojazdu i 
znaleźć przyczynę. Twój dealer Segway Powersports może Ci pomóc. 
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Zalecenie dotyczące oleju 
Filtr oleju należy wymieniać przy każdej wymianie oleju. 
Do tego silnika zaleca się stosowanie oleju do silników 
czterosuwowych 10W/50-SL lub podobnego. Postępować zgodnie z 
zaleceniami producenta. Zalecenia dotyczące oleju i jego ilości można 
znaleźć w części dotyczącej olejów. 

 

Zalecany olej silnikowy: MAXIMA PRO PLUS+ 10W-50, API SL 
 
 
 
 
 

   
 

Mieszanie produktów różnych producentów lub 
używanie niezalecanych olejów może spowodować 
uszkodzenie silnika. 

                       ! PRZESTROGA 
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Kontrola poziomu oleju silnikowego 
 

 
1. Zatrzymać pojazd na równej powierzchni. 

2. Włączyć silnik i zostawić na 1 minutę na biegu jałowym. 

3. Wsadzić bagnet i sprawdzić poziom oleju. 
 
 

Sprawdzić poziom oleju, jak pokazano na poniższym rysunku. Jeżeli 
olej znajduje się między górnym 1 a dolnym 2 oznaczeniem, to poziom 
oleju jest prawidłowy. Poziom oleju poniżej dolnego oznaczenia 
oznacza to, że poziom oleju jest zbyt niski, powyżej górnego 
oznaczenia, że oleju jest za dużo. Nie zaleca się pracy ze zbyt małą / 
zbyt dużą ilością oleju w silniku. 

Praca silnika z niewłaściwym poziomem oleju może 
spowodować poważne uszkodzenie silnika. 

UWAGA 
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1 Górne oznaczenie 2 Dolne oznaczenie 3 Korek wlewu 
oleju 

 
4. Po wyczyszczeniu bagnetu, wsadzić go ponownie. 

5. Jeśli poziom oleju jest bliski lub niższy od najniższego poziomu: 

• Podnieść skrzynię ładunkową (patrz strona 103). 

• Zdjąć korek wlewu oleju 3 z przedniej prawej pokrywy skrzyni 
korbowej. 

• Dodać odpowiedni olej do otworu wlewu, aż do górnego 
oznaczenia na bagnecie. 

• Założyć ponownie korek wlewu oleju. 

3 

1 
2 
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Wymiana oleju silnikowego i filtra 
Zlecić wymianę oleju silnikowego autoryzowanemu dealerowi 
Segway Powersports. W ramach wymiany serwis wymieni również filtr 
oleju oraz wyczyści sitko oleju. 

 

 

Zalecany olej silnikowy: MAXIMA PRO PLUS+ 10W-50, API SL 
 
 

Przy każdej wymianie oleju silnikowego wymienić również filtr 
oleju. 

UWAGA 

Zużyty olej silnikowy zawiera potencjalnie niebezpieczne 
zanieczyszczenia, które mogą powodować choroby skóry, takie 

jak zapalenie skóry i rak skóry. 
Należy zachować ostrożność, aby uniknąć długotrwałego i 

powtarzającego się kontaktu z takimi olejami. Dokładnie 
umyć skórę mydłem i wodą do usunięcia 

zużytego oleju silnikowego. 
Zużyty olej i filtr oleju należy utylizować w sposób 

bezpieczny i zgodny z przepisami ochrony środowiska. 
Nie wyrzucać zużytego oleju i filtrów do śmieci 

komunalnych, kanalizacji lub odprowadzać do ziemi. Aby 
uzyskać informacje na temat recyklingu lub utylizacji 

oleju, skonsultować się z dealerem Segway 
Powersports. 

    ! OSTRZEŻENIE 
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Uzupełnianie oleju silnikowego 
 
 
 
 
 
 
 

Zalecany olej silnikowy: MAXIMA PRO PLUS+ 10W-50, API SL 

Podnieść skrzynię ładunkową (strona 103) i znaleźć korek oleju. 

1. Odkręcić korek oleju. 

2. Dodać odpowiednią ilość zalecanego rodzaju oleju. Uważać, aby 
nie przepełnić. Prawidłowy poziom oleju znajduje się między 
górnym i dolnym oznaczeniem na bagnecie. 

3. Dokręcić korek oleju. 

4. Ustawić skrzynię w pozycji „Park”.  
5. Włączyć hamulec postojowy. 

6. Włączyć silnik i zostawić na 1 minutę na biegu jałowym. 

7. Wyłączyć silnik 

8. Sprawdzić, czy nie ma wycieków. 

9. Sprawdzić poziom oleju i uzupełnić olej w razie potrzeby, aby 
poziom oleju osiągnął górny znak na bagnecie. 

10. Zużyte filtry i oleje należy zutylizować w odpowiedni sposób. 
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PRZEDNI / TYLNY MECHANIZM 
RÓŻNICOWY/OLEJ PRZEKŁADNIOWY 
Sprawdzić olej w przednim i tylnym mechanizmie różnicowym w 
odstępach czasu określonych w tabeli okresowej konserwacji. 
Wymieniać olej przekładniowy co 25 godzin, jeśli napęd 4WD jest 
narażona na ekstremalne użytkowanie. 

Ekstremalne użycie obejmuje jedno z poniższych: 

- Ciągłą praca w trybie 4WD w górach 

- Jazda po terenach górzystych przez długi czas w trybie 4WD 

- 4WD to podstawowy tryb działania napędu na wszystkie koła 
 

 
Używać tylko zalecanego rodzaju oleju. Stosowanie innego oleju 
może skutkować niewłaściwą pracą lub wadliwym działaniem skrzyni 
biegów. Utrzymać poziom oleju do dna gwintu otworu wlewowego. 

 
 

Zalecany olej do przedniego mechanizmu różnicowego: 
SAE 75W-90 GL-5 (Maxima SAE 75W-90 GL-5) 

 
Zalecany olej do tylnego mechanizmu różnicowego: 
SAE 75W-90 GL-5 (Maxima SAE 75W-90 GL-5) 

 
Zalecany olej tylnej przekładni: 
SAE 80W-90 GL-5 (Maxima SAE 80W-90 GL-5) 

Jeśli przednia skrzynia biegów wydaje zbyt dużo hałasu 
podczas pracy w trybie 4WD, wymienić olej w skrzyni 

biegów. Jeśli hałas nie ustąpi, odwiedzić swojego dealera 
Segway Powersports. 

UWAGA 
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Sprawdzić poziom oleju w tylnej przekładni 
1. Zatrzymać pojazd na równej powierzchni. 

2. Wyjąć bagnet i wytrzeć szmatką. 

3. Wyczyścić bagnet. 

4. Włożyć bagnet do końca. 

5. Sprawdzić poziom oleju, jak pokazano na rysunku. Olej 
powinien znajdować się między oznaczeniami. Uzupełnić olej, 
jeśli poziom oleju jest niski. 

6. Wytrzeć bagnet przed włożeniem. 
 

Górny poziom 
 
Dolny poziom 
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Wymiana oleju w przedniej/tylnej przekładni 
 

Zlecić wymianę oleju w przednim/tylnym mechanizmie różnicowym/ 
tylnej przekładni u autoryzowanego dealera Segway Powersports. 

 
Zalecany olej do przedniego mechanizmu różnicowego: 
SAE 75W-90 GL-5 (Maxima SAE 75W-90 GL-5) 

 
Zalecany olej do tylnego mechanizmu różnicowego: 
SAE 75W-90 GL-5 (Maxima SAE 75W-90 GL-5) 

 
Zalecany olej tylnej przekładni: 
SAE 80W-90 GL-5 (Maxima SAE 80W-90 GL-5) 
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Uzupełnianie oleju przekładniowego 
 

 1   Korek wlewu 2  O-ring 3  Bagnet 4 O-ring 
 

1. Zatrzymać pojazd na równej powierzchni. 
2. Wyjąć korek. 
3. Dodać zalecaną ilość oleju 
4. Ponownie założyć korek wlewu i dokręcić go zgodnie ze specyfikacją 
5. Sprawdzić, czy nie ma wycieków 

Korek wlewu 16-20 Nm  Moment obrotowy 
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Pas CVT 
Wymieniać pasek napędowy CVT w odstępach czasu określonych w 
harmonogramie konserwacji. Jeśli pasek jest uszkodzony, zlecić jego 
wymianę autoryzowanemu serwisowi Segway Powersports. Podczas 
wymiany paska oczyścić rurę obudowy CVT, sprzęgło i komorę silnika 
z zanieczyszczeń. 

 
 

Suszenie CVT 
W niektórych przypadkach woda może dostać się do układu CVT i przed 
uruchomieniem należy ją osuszyć. 

 
 
 

Nieusunięcie wszystkich zanieczyszczeń podczas wymiany 
paska może spowodować uszkodzenie pojazdu, utratę 
kontroli i poważne obrażenia lub śmierć. 

            !   OSTRZEŻENIE 
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1. Wyjąć korek spustowy CVT. 
2. Poczekać, aż woda spłynie i ponownie założyć korek spustowy. 
2. Uruchomić silnik. 
3. Zwiększyć prędkość silnika i utrzymać ją przez 10-15 sekund, 

aby usunąć nadmiar wilgoci i wysuszyć pasek i przekładnię 
CVT. NIE otwieraj całkowicie przepustnicy podczas tej 
czynności. 

4. Przełączyć bieg na niski i sprawdzić, czy nie ma poślizgu paska. 
5. Jeśli pasek nadal się ślizga, powtórzyć proces. 
6. Odwiedzić swojego dealera Segway Powersports, jeśli pojazd 

wymaga prac serwisowych. 

 
ŚWIECA ZAPŁONOWA 
Poniżej podano zalecania dotyczące świecy zapłonowej i 
szczeliny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Świeca 
zapłonowa 

 
Typ NGK CPR7EA 

Szczelina świecy 
zapłonowej 

0,7 - 0,9 mm 

Momenty dokręcania 11 Nm 

 
Używanie innej niż zalecana świecy 

zapłonowej może spowodować 
poważne uszkodzenie silnika. Zawsze 

używać zalecanych świec 
zapłonowych lub ich odpowiedników. 

! PRZESTROGA 

0.7- 0. 9 

mm 
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Kontrola świec zapłonowych 
Stan świecy zapłonowej wskazuje, jak pracuje silnik. Sprawdzać lub 
wymieniać świece zapłonowe w odstępach czasu określonych w 
harmonogramie okresowej konserwacji. 

 
 

 1  Śruba 2 Cewka zapłonowa 

 3  Świeca zapłonowa 4  Świeca zapłonowa 

Poczekać, aż silnik ostygnie przed wyjęciem świecy zapłonowej 
w celu jej sprawdzenia. Gorący układ wydechowy i gorący 
silnik mogą prowadzić do oparzenia. 

  !    PRZESTROGA 

1 

2 

3 
4 
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Świeca zapłonowa znajduje się pod skrzynią ładunkową. Patrz strona 
103, jak otworzyć skrzynię ładunkową. Świece należy wymieniać 
parami. 

1. Wykręcić śruby mocujące cewkę zapłonową. 

2. Wyjąć cewkę zapłonową. Świeca zapłonowa znajduje się pod 
cewką zapłonową. 

3. Używając klucza do świec zapłonowych dostarczonego w 
zestawie narzędzi, wyjąć świece, obracając je w lewą stronę. 

4. Montaż wykonać w odwrotnym kierunku. Moment dokręcania 
zgodny ze specyfikacją. 

Normalna świeca zapłonowa: izolator jest szaro-biały, szaro-żółty lub 
jasnobrązowy, a szczelina między elektrodami wynosi około 0,7-0,9 
mm. 
Jeśli świeca zapłonowa wykazuje zużycie elektrody, osady węgla lub 
szczelina jest zbyt duża, wymień świece zapłonowe. 
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Płyn chłodzący 
Płyn chłodzący krąży w układzie chłodzenia silnika, odbierając 
nadmiar ciepła wytworzonego podczas pracy silnika i sprawiając, że 
silnik pracuje w prawidłowej temperaturze roboczej. Kontrola płynu 
chłodzącego pozwoli na prawidłową pracę układu chłodzenia i 
zapobiegnie zamarzaniu, przegrzaniu i korozji. Dlatego płyn 
chłodzący należy często sprawdzać. Fabryka zaleca stosowanie w 
tym pojeździe mieszanki płynu niezamarzającego i wody w proporcji 
50/50. Ten stosunek jest zalecany dla większości temperatur 
roboczych i zapewnia dobrą ochronę przed korozją. 

 
Rekomendowany płyn chłodzący: 

 

     Płyn chłodzący Maxima COOLANOL 
(gotowa do użycia 
mieszanka 50/50) 
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Zbiornik płynu chłodzącego 
Zbiornik płynu chłodzącego znajduje się pod przednią osłoną konserwacyjną. 

1. Sprawdzić poziom płynu chłodzącego w zbiorniku płynu 
chłodzącego po lewej stronie przedniego panelu 
konserwacyjnego. 

2. Jeśli poziom płynu jest niski, uzupełnić zalecany rodzaj płynu 
chłodzącego. Płyn chłodzący powinien znajdować się w zbiorniku 
między oznaczeniami minimum MIN i maksimum MAX (w miarę 
ochładzania płynu). 

 

 
 1   MAX 2   MIN 

 
3. Otworzyć korek i wlać nowy płyn chłodzący. Podczas nalewania 

zwrócić uwagę na poziom płynu chłodzącego. Nie należy 
przekraczać maksymalnego poziomu.  

4. Założyć ponownie korek. 

5. Zamknąć przednią pokrywę konserwacyjną. 

1 
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Płyn do chłodnic 
Aby zapewnić, że płyn chłodzący zachowa swoją zdolność do ochrony 
silnika, zalecamy całkowite opróżnienie układu co pięć (5) lat i 
dodanie nowej mieszanki w proporcji 50/50. 

 

 
Użyć świeżego płynu niezamarzającego zawsze, gdy płyn z układu 
chłodzenia został spuszczony w celu konserwacji lub naprawy. Użyć 
mieszanki 50/50 do wymiany płynu chłodzącego. Jeśli zbiornik płynu 
chłodzącego jest pusty, sprawdzić poziom płynu w chłodnicy. W razie 
potrzeby dodać płyn chłodzący. 

 

1. Zdjąć przednią osłonę konserwacyjną. 
2. Zdjąć korek. 
3. Używając lejka powoli wlewać płyn chłodzący przez otwór 

wlewowy chłodnicy. 
4. Założyć korek. Użycie niestandardowych korków wpłynie na 

normalne działanie systemu odzyskiwania. 
Odpowiedni dealer może dostarczyć prawidłowe części zamienne. 

Ulatniająca się para może spowodować oparzenia. Nie 
odkręcać korka chłodnicy, gdy silnik jest gorący. Silnik 

musi ostygnąć przed zdjęciem korka. 

  ! PRZESTROGA 
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Układ hamulcowy 
Hamulce przednie i tylne to hydrauliczne hamulce tarczowe, które są 
uruchamiane przez naciśnięcie pedału hamowania stopą. Hamulce te 
są samoregulujące. W miarę zużywania się klocków hamulcowych 
spada poziom płynu hamulcowego. Wyciek w układzie spowoduje 
również spadek poziomu płynu. 

Zalecana jest następująca kontrola w celu utrzymania układu 
hamulcowego w dobrym stanie technicznym. Jeśli hamulec jest 
intensywnie używany podczas normalnej pracy, należy go często 
sprawdzać. 
1. Zawsze utrzymywać płyn hamulcowy na odpowiednim poziomie. 

Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji cylinder 
główny/płyn hamulcowy (s. 127). 

2. Sprawdzić układ hamulcowy pod kątem przecieku. 
3. Sprawdzić, czy pedał hamulca nie ma zbyt dużego skoku lub jest 

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

poluzowana. Podczas wymiany uszczelki hamulca wymienić klocek, 
gdy pozostała graniczna grubość klocka ma powyżej 1 mm. 

5. Sprawdzić bezpieczeństwo i stan powierzchni klocka. Użyć 
zalecanego środka do czyszczenia hamulców, aby wyczyścić smar. 
Nie używać smarów w sprayu ani innych produktów na bazie ropy 
naftowej. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń 
(pęknięcia, nadmierna korozja, wypaczenia) przed dalszą 
eksploatacją należy udać się do serwisu Segway Powersports. 

Regularnie sprawdzać poziom płynu hamulcowego. 
Przepełnienie cylindra hamulcowego może spowodować opór lub 

zablokowanie hamulca, co może skutkować poważnymi obrażeniami 
lub śmiercią. 

Utrzymać płyn hamulcowy na zalecanym poziomie i nie przepełniać. 
Regularnie sprawdzać zużycie klocków i tarcz hamulcowych. 

 ! OSTRZEŻENIE 



KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE 

122 

 

 

Płyn hamulcowy 
Użyć zalecanego płynu hamulcowego: 

 

 Płyn hamulcowy DOT
4 

Hydrauliczny układ hamulcowy nie wymaga regulacji. Często 
sprawdzać poziom płynu hamulcowego. Jeśli poziom płynu 
hamulcowego jest niski, wykonać następujące czynności. 
1. Zbiornik płynu hamulcowego znajduje się za lewym przednim kołem. 
2. Sprawdzić poziom cieczy w zbiorniku: 

 

 
3. Poziom płynu hamulcowego musi znajdować się między 

oznaczeniami MAX i MIN. Jeśli poziom płynu hamulcowego 
jest niższy niż oznaczenie MIN, dodać zalecany płyn 
hamulcowy i sprawdzić poziom płynu. 

4. Sprawdzić, czy klocki hamulcowe są zużyte. 

 1 MAX   2 MIN 
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Klocki hamulcowe 
Zużycie klocków hamulcowych zależy od sposobu jazdy kierowcy i 
warunków pracy. Elementy hamulców zużywają się szybciej na 
mokrej i błotnistej nawierzchni. Regularnie sprawdzać elementy 
hamulców pod kątem zużycia zgodnie z tabelą konserwacji 
okresowej. Jeśli grubość okładziny hamulcowej jest mniejsza lub 
równa 1,0 mm (grubość minimalna), wymienić wszystkie klocki 
hamulcowe. 

 
 

Grubość klocków 
hamulcowych 

Standardowa 
grubość 

5,0 mm 

Minimalna grubość 1,0 mm 
 

Płyn hamulcowy może uszkodzić plastikowe i malowane 
powierzchnie i należy obchodzić się z nim ostrożnie. 

W przypadku kontaktu płynu hamulcowego ze skórą lub 
oczami, natychmiast spłukać dużą ilością wody. W przypadku 

wystąpienia objawów skontaktować się z lekarzem. 

UWAGA 

5 m 
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OPONY 
Ciśnienie w oponach 
Prowadzenie pojazdu z nieprawidłowym ciśnieniem w oponach może 
skutkować następującymi konsekwencjami: 

• Zmniejszona efektywność zużycia paliwa 
• Zmniejszony komfort jazdy i skrócona żywotność opony 
• Zmniejszone bezpieczeństwo jazdy 

 
Podczas sprawdzania ciśnienia w oponach stosować następujące wartości 
ciśnienia: 

 

Zalecana Przód Tył 
  Ciśnienie w oponach 103 kPa 110 kPa 

 
• Przed sprawdzeniem ciśnienia poczekać, aż opona ostygnie. 

• Jeśli pojazd był zaparkowany przez co najmniej 3 godziny lub 
nie przejechał więcej niż 1,5 km, w tym czasie może uzyskać 
dokładny odczyt ciśnienia w zimnych oponach. 

• Wygląd opony może czasami wprowadzać w błąd. Nawet 
mniejsze ciśnienie powietrza w oponie może wpłynąć na 
właściwości jezdne i prowadzenie pojazdu. 

• Wzrost ciśnienia w oponach jest normalny po jeździe; nie 
zmniejszać ciśnienia w oponach po zakończeniu jazdy. 

 
Głębokość bieżnika 
Metoda kontroli 1：  

• Sprawdzić krawędź opony, aby znaleźć wskaźnik zużycia opony 
(TWI) „△ ” i sprawdzić wartości graniczne. Gdy bieżnik osiągnie 
powyższy wskaźnik, należy wymienić oponę. 
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Metoda kontroli 2：  
Sprawdzić stan zużycia bloku bieżnika opony. Gdy stan zużycia bloku 
bieżnika opony jest o co najmniej 1,6 mm wyższy niż bieżnik, należy 
wymienić oponę. 

 

 
 

Kiedy wymienić oponę 
• jeśli opona jest uszkodzona (przecięcie, rozwarstwienie lub 

głębokie pęknięcie ściany bocznej) lub wybrzuszenie 
wskazujące na uszkodzenie opony. 

• jeśli opony są nieszczelne i nie można ich normalnie naprawić 
ze względu na rozmiar lub położenie obszaru nieszczelności. W 
razie wątpliwości skonsultować się z dealerem Segway 
Powersports. 

 
 

Wymiana opon 
Gdy zużycie bieżnika osiągnie znacznik lub opona zostanie 
uszkodzona w wyniku uderzenia, oponę należy wymienić. 
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Demontaż koła 
 
 

 
Moment do specyfikacji：  

 

1. Wyłączyć silnik 

2. Ustawić dźwignię zmiany biegów w pozycji „P”. 

3. Zablokować hamulec postojowy. 

4. Częściowo poluzować nakrętki koła. 

5. Podnieść bok pojazdu, umieszczając odpowiedni podnośnik 
pod ramą. 

6. Poluzować całkowicie nakrętki do kół. 

7. Zdjąć koło. 

Nakrętki kół: 100-120 Nm Moment obrotowy 
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Rozmiar opon 
 

 
 

Zalecane opony 
Przód Tył 

27×9,00-14 27×11,00-14 
27×9.00R1

4 
27×11.00R1

4 

Luźna nakrętka koła może spowodować odpadnięcie koła 
podczas jazdy, co może prowadzić do wypadku lub dachowania. 

Zawsze upewnić się, że wszystkie nakrętki kół są dokręcone 
wskazanym momentem (100-120 Nm). Nie używać oleju ani 

smaru na śrubach/nakrętkach kół. Olej lub smar może 
spowodować nadmierne dokręcenie nakrętek kół, a w rezultacie 

uszkodzenie śrub lub kół. Ponadto olej lub smar może 
spowodować poluzowanie się nakrętek kół i odpadnięcie kół, co 

prowadzi do wypadku i poważnych obrażeń. Usunąć olej lub 
smar ze śrub kół lub nakrętek kół. 

  !    PRZESTROGA 

Nie używać opon / kół o rozmiarach innych niż zalecane w 
tej instrukcji, ponieważ może to spowodować utratę 
kontroli nad pojazdem. 

    ! OSTRZEŻENIE 
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REGULACJA ZAWIESZENIA 

Sprężyny mają 5 pozycji regulacji Sprężyny można regulować w 
zależności od terenu i obciążenia. Jeśli zawieszenie wydaje się zbyt 
miękkie lub zbyt twarde, ustawić sprężyny zgodnie z poniższą tabelą: 

Pozycja 1 : 
Pozycja standardowa 

Pozycja 2 - 5 : 
W przypadku 
dużego obciążenia 
sprężynę można 
ustawić w tej 
pozycji. 
Za pomocą klucza hakowego oczkowego 6 ustawić napięcie wstępne 
sprężyny. 

 

Pozycja Spręż.      
Powierz. 

Ład. Teren Pręd. 

1 Miękkie Miękkie Światła Płaskie Niski 

2 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

3      

4 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

5 Twarde Twarde Ciężkie Wyboiste Wysokie 

 

Podczas regulacji sprężyn zawsze ustawiać lewą i prawą 
stronę w tych samych pozycjach; Przesuwać w górę lub w dół 
stopniowo o jedną pozycję podczas regulacji. Nie dokonywać 
nadmiernych regulacji, gdyż może to uszkodzić amortyzator. 

  !    PRZESTROGA 
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SMAROWANIE 
Zawieszenie przednie, tylne, wały napędowe i drążki stabilizujące są 
wyposażone w smarowniczki. Smarowniczka oznaczona jest tą 
etykietą. 

 
 

 
Te części wymagają odpowiedniego smarowania. Smarowanie może 
zmniejszyć zużycie części i wydłużyć żywotność pojazdu. 
Postępować zgodnie z tabelą okresowej konserwacji, aby napełniać 
odpowiedni smar w określonych odstępach czasu. 

 
 

X10 

 
X140 
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Osłony przeciwpyłowe przedniego/  
tylnego mostu napędowego 
Osłony przeciwpyłowe przedniego/tylnego mostu napędowego 
sprawdzić pod kątem przecięć, uszkodzenia i wycieków smaru. W 
przypadku zidentyfikowania uszkodzenia lub wycieku smaru, 
skontaktować się z dealerem Segway Powersports. 
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Filtr powietrza 
W tym pojeździe zastosowano dwustopniowy system filtracji 
powietrza. Powietrze przechodzi najpierw przez sito filtra głównego, a 
następnie przez główny filtr powietrza. Taka filtracja dostosowana jest 
do potrzeb pojazdu. 
Sito filtra powietrza należy regularnie wymieniać zgodnie z tabelą 
okresowej konserwacji. Sito filtra głównego należy często czyścić. 

 
Wymiana wkładu filtra powietrza 
Wkład filtra powietrza należy wymieniać po użyciu przez określony 
czas, wskazany w cyklu 
Przerwy konserwacyjne (strona 97-99). 

 

 1   Osłona filtra powietrza 2    Uchwyt filtra powietrza 3 
Wkład filtra powietrza 

3 2 1 
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Filtr powietrza znajduje się pod skrzynią ładunkową. Podnieść 
skrzynię ładunkową, aby ją otworzyć. 

1. Nacisnąć plastikową klamrę na pokrywie filtra powietrza i 
wyciągnąć pokrywę filtra powietrza  1  

2. Wyciągnąć filtr powietrza z uchwytem..  

3. Wyjąć wkład filtra powietrza 3 ze skrzyni, wyczyścić lub wymienić 
wkład filtra zgodnie z warunkami dla wkładu filtra.  

4. Wsadzić wkład filtra do filtra.  
5. Założyć ponownie pokrywę filtra powietrza.  

 

Wymiana sita głównego filtra powietrza 
 

1 Sito głównego filtra powietrza 

Sito filtra głównego należy czyścić za każdym razem po jeździe w 
zapylonych warunkach. Jeśli sito filtra głównego jest uszkodzone, 
wymienić je.  

1 
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Podczas montażu wkładu filtra powietrza upewnić się, że 
sprzączki wkładu filtra i pokrywa są na miejscu; w przeciwnym 
razie może dojść do awarii silnika lub skrócenia żywotności. 

Gdy pojazd jest eksploatowany w zapylonym otoczeniu, należy 
skrócić czas sprawdzania wkładu filtra. 

Jeśli filtr powietrza jest przemoczony lub wkład filtra jest mokry, 
należy spuścić wodę i wymienić wkład filtra. 

  

 ! OSTRZEŻENIE 
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ŚWIATŁA 
 

 
Wymiana reflektora 

 
Reflektor LED 
Reflektory LED składają się z wielu świateł. Jeśli któryś z segmentów 
LED się przepali, dealer wymieni cały reflektor. 

Żarówka halogenowa 
Jeśli żarówka halogenowa przepali się, można ją samodzielnie 
wymienić. Można samodzielnie wymienić wskazanie niżej lampy. 
Trudność wymiany różni się w zależności od rodzaju żarówki. Ze 
względu na możliwe uszkodzenia zalecamy wymianę żarówek przez 
dealera. 
W następujących przypadkach skontaktować się ze sprzedawcą, aby 
uzyskać więcej informacji: 

• Wewnątrz soczewki znajdują się duże krople wody. 

• Kondensacja wody wewnątrz reflektora. 
 

Woda skondensowana w soczewce nie oznacza awarii. 

Słabe oświetlenie może ograniczyć widoczność 
podczas jazdy. Często czyścić reflektory i 

niezwłocznie wymieniać niedziałające reflektory. 
Aby zapewnić optymalną widoczność i bezpieczeństwo, 
upewnić się, że światła są odpowiednio wyregulowane. 

  ! PRZESTROGA 
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Aby wymienić żarówkę reflektora: 

 
1. Wykręcić śrubę osłony reflektora i zdjąć osłonę za pomocą 

narzędzi. 
 

1 Śruba rozprężna 2 Osłona reflektora 
 

2. Przekręcić w prawo i zdjąć osłonę. 

3. Wyjąć złącze wiązki przewodów na lampie i uszkodzoną 
żarówkę. 

Gorące powierzchnie mogą prowadzić do oparzenia skóry. Przed 
przystąpieniem do konserwacji poczekać, aż światła ostygną. 
NIE dotykać żarówki reflektora. Odciski palców na szkle mogą 

spowodować słabą wydajność żarówki lub przedwczesną awarię. 

  ! PRZESTROGA 

2 

1 
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4. Zamontować nową żarówkę i włączyć reflektory. 

5. Sprawdzić, czy reflektor działa prawidłowo. 

6. Nacisnąć nieruchomą sprężynę po obu stronach, aby sprężyna 
wyskoczyła z gniazda. 

 

 
Zamontować nową żarówkę w nowym reflektorze. Procedura 
instalacji jest odwrotna do demontażu. Po instalacji włączyć reflektory, 
aby sprawdzić, czy światło działa prawidłowo. 

Wymienić żarówkę na taką o odpowiedniej, rekomendowanej mocy.  

 ! PRZESTROGA 



KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE 

137 

 

 

 

 

Wymiana tylnego światła/tylnego 
kierunkowskazu; 
Jak wymienić tylne światła: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Zdjąć osłonę tylnego światła. 

2. Odkręcić uchwyt tylnego światła. 

3. Wykręcić żarówkę do wymiany w prawą stronę. Gdy końcówka 
żarówki zablokuje się w szczelinie granicznej gniazda żarówki, 
uszkodzoną żarówkę można wyjąć i wymienić na nową o tych 
samych parametrach. 

4. Sprawdzić, czy światło działa prawidłowo. 
 

Regulacja świateł drogowych 
Światła drogowe mogą być regulowane w górę i w dół. Użyć poniższej 
procedury, aby wyregulować. 

 

 
Poniższe zdjęcia mają jedynie charakter poglądowy. Dany 
model może się nieznacznie różnić. Regulację świateł 
drogowych najlepiej zlecić dealerowi Segway. 

  ! PRZESTROGA 
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1. Zatrzymać pojazd na równej powierzchni ze światłami 
włączonymi w odległości ok. 10 m od ściany. 

 
 
 
 
 
 
 
 

24 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Zmierzyć odległość od podłoża do środka reflektorów i zaznaczyć 
na ścianie na tej samej wysokości. 

3. Nacisnąć hamulec. Uruchomić silnik. Włączyć reflektor. 

4. Obserwować światło reflektora. Najbardziej intensywna część 
wiązki światła reflektora powinna być skierowana 24 cm poniżej 
oznaczenia na ścianie. Podczas regulacji reflektorów uwzględnić 
ciężar kierowcy na fotelu. 

5. Jeśli reflektor wymaga regulacji, znaleźć śrubę regulacyjną z tyłu 
reflektora (patrz strona 139). 

10 m 
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Regulacja wiązki reflektorów w górę i w dół 
Aby podnieść wiązkę reflektora, przekręcić śrubę regulacyjną reflektora w 
lewo. 
Aby obniżyć wiązkę reflektora, przekręcić śrubę regulacyjną reflektora 
w prawo. 

 

 
 
 

Regulacja wiązki reflektorów w lewo i w prawo 
Wiązkę reflektora można regulować w lewą i prawą stronę. 

 
 

 
 

Aby obrócić wiązkę reflektora w lewo, przekręcić śrubę regulacyjną 
reflektora w lewo. 
Aby obrócić wiązkę reflektora w prawo, przekręcić śrubę regulacyjną 
reflektora w prawo. 
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Iskrochron 
Iskrochron zapobiega przedostawaniu się przypadkowych iskier do 
innych części pojazdu. Regularna konserwacja może zapobiec 
gromadzeniu się węgla,  a brak konserwacji zmniejszy wydajność 
silnika. 

 

 
Rura wydechowa musi być okresowo czyszczona z nagromadzonych 
osadów węglowych: 

 

 
 1 Śruba z łbem stożkowym ściętym M6×16 2 Iskrochron 

Upewnić się, że układ wydechowy ostygł. 
Upewnić się, że w obszarze konserwacji pojazdu nie ma 

materiałów łatwopalnych. 
Do tej procedury zalecane są okulary ochronne. 

           !   OSTRZEŻENIE 

2 
1 
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1. Wykręcić 3 śruby mocujące 1 na iskrochronie 2 . 
2. Wymontować iskrochron tłumika. 
3. Użyć niesyntetycznej szczotki do wyczyszczenia iskrochronu. 

Szczotka syntetyczna może się stopić, jeśli elementy są ciepłe. 
W razie potrzeby wydmuchać zanieczyszczenia z sita sprężonym 
powietrzem. 

4. Sprawdzić iskrochron pod kątem zużycia i uszkodzenia. 
Wymienić zużyte lub uszkodzone sito. 

5. Zainstalować ponownie iskrochron i dokręcić śruby. 
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Akumulator 
Z powodu naturalnego rozładowania i skutków wycieku niektórych 
urządzeń elektrycznych akumulator będzie się stopniowo 
rozładowywał, nawet gdy pojazd nie jest używany. Jeśli pojazd jest 
zaparkowany przez dłuższy czas, akumulator może się rozładować i 
silnik może się nie uruchomić. Akumulator należy ładować raz w 
miesiącu, jeśli nie jest używany.  Pozwoli to utrzymać żywotność 
akumulatora. 

 

Akumulatory ołowiowe zawierają toksyczny i żrący kwas 
siarkowy i mogą wytwarzać łatwopalny, wybuchowy gazowy 

wodór. Aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci, 
podczas obsługi akumulatorów ołowiowych lub pracy w ich 

pobliżu należy przestrzegać następujących środków 
ostrożności: 

Nie palić ani nie odpalać zapałek w pobliżu akumulatora. 
Chronić oczy, skórę i ubrania przed rozproszonym 
elektrolitem. 
Podczas pracy w pobliżu akumulatora nosić okulary 
ochronne. 
Trzymać akumulatory z dala zasięgu dzieci. 
Ładować akumulator w otwartej przestrzeni. Nie ładować 
akumulatora w słabo wentylowanym garażu lub 
pomieszczeniu zamkniętym. 

     !   OSTRZEŻENIE 
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Wyjmowanie akumulatora 
Akumulator znajduje się pod fotelem pasażera. W celu wymiany lub 
konserwacji akumulatora wyjąć fotel pasażera i osłonę (patrz strona 
41). 
Wyłączyć zasilanie przed wyjęciem akumulatora. 

 
 

 

 1 Pasek do wyciągania akumulatora 
Gumowy rękaw ochronny 
Dodatnie i ujemne śruby kablowe 

 4 Dodatnie i ujemne nakrętki kablowe 
3 

3 

2 
4 

1 
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1. Usunąć dwa paski do wyjmowania akumulatora 

2. Podnieść gumowy rękaw ochronny.  
3. Odkręcić śrubę ujemnego bieguna akumulatora i odłączyć 

czarny (ujemny) kabel akumulatora. 

4. Odkręcić śrubę dodatniego bieguna akumulatora i odłączyć 
czerwony (dodatni) kabel akumulatora. 

5. Wyjąć akumulator. 
 

Ładowanie akumulatora 

 
Używanie ładowarki, która nie jest przeznaczona do ładowania 
akumulatorów bezobsługowych, może zniszczyć lub nieodwracalnie 
uszkodzić akumulator. Do ładowania akumulatora zalecamy 
inteligentną automatyczną ładowarkę Shark CN-4000. 

Podczas ładowania akumulatory wytwarzają wodór, niezwykle 
wybuchowy gaz. 

Podczas ładowania należy przestrzegać następujących środków 
ostrożności: 

W przypadku ładowania akumulatora zainstalowanego w 
pojeździe należy odłączyć przewód uziemiający (ujemny). 

Upewnić się, że główny wyłącznik zasilania na ładowarce jest 
wyłączony podczas podłączania i odłączania ładowarki od 

akumulatora. 

UWAGA 
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Uruchomienie pojazdu z zewnętrznego akumulatora 

1. Podłączyć zacisk dodatniego kabla do specjalnego zacisku 
uruchamiania z zewnątrz pojazdu. 

2. Podłączyć zacisk na drugim końcu dodatniego kabla do 
dodatniego (+) zacisku innego pojazdu. 

3. Podłączyć ujemny zacisk kabla do ujemnego zacisku 
akumulatora innego pojazdu. 

4. Podłączyć zacisk na drugim końcu ujemnego kabla do 
oddzielnego zacisku, jak pokazano na rysunku.  
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Montaż akumulatora 

 

1. Oczyść zaciski akumulatora miękką szczotką drucianą i 
środkiem do czyszczenia styków, takim jak Maxima Electrical 
Contact / Brake Cleaner. Na koniec pokryć zaciski i śruby 
smarem do styków elektrycznych. 

2. Włożyć akumulator na tacę. 

3. Podłączyć i dokręcić czerwony (dodatni) kabel. 

4. Podłączyć i dokręcić czarny (ujemny) kabel. 

5. Zamontować czysty otwór wentylacyjny akumulatora z 
pojazdu do otworu wentylacyjnego akumulatora. (Tylko dla 
konwencjonalnych akumulatorów). 

6. Zamontować płytkę dociskową akumulatora. 

7. Dokręcić śrubę zacisku akumulatora. 

8. Sprawdzić, czy kable są prawidłowo podłączone. 

Aby zmniejszyć ryzyko iskrzenia, najpierw odłączyć czarny 
(ujemny) kabel. Podczas ponownego instalowania akumulatora 
w pojeździe, zamontować czarny (ujemny) kabel jako ostatni. 

UWAGA 
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BEZPIECZNIKI 
Wszystkie obwody w tym pojeździe są wyposażone w bezpieczniki 
chroniące układy elektryczne przed uszkodzeniem spowodowanym 
wysokim prądem (zwarcie lub przeciążenie). 
Jeśli któraś z części elektrycznych nie działa, możliwe, że doszło do 
przepalenia bezpiecznika. W takim przypadku sprawdzić i w miarę 
potrzeby wymienić bezpieczniki. W przypadku podejrzenia awarii 
układu elektrycznego najpierw należy wymienić bezpiecznik, jeśli był 
przepalony. W skrzynce bezpieczników znajduje się zapasowy 
bezpiecznik. Sprawdzić wszystkie bezpieczniki pod kątem innych 
możliwych przyczyn. Wymienić wszystkie przepalone bezpieczniki i 
sprawdzić stan pracy podzespołów. Wszystkie bezpieczniki są 
umieszczone w skrzynce bezpieczników. W przypadku awarii układu 
elektrycznego, patrz rozdział „Parametry i lokalizacji bezpiecznika / 
przekaźnika”. 

 

 
 

 
Normalny bezpiecznik Przepalony bezpiecznik 

Nie używać bezpiecznika powyżej wartości 
znamionowej i nie zastępować go innym. 
Nigdy nie używaj przewodów jako bezpieczników, nawet 
tymczasowo. 
Nie modyfikować bezpieczników ani skrzynek 
bezpiecznikowych. 

UWAGA 
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Skrzynka bezpiecznikowa 
Skrzynka bezpiecznikowa znajduje się pod przednią osłoną 
konserwacyjną. Zdejmowanie przedniej osłony konserwacyjnej — 
patrz strona 101. 
Po zdjęciu przedniej osłony konserwacyjnej skrzynka bezpieczników 
znajduje się na dole. Przesunąć dźwignię po lewej i prawej stronie 
osłony skrzynki bezpieczników. Poluzować klamrę i otworzyć 
skrzynkę bezpieczników. 

 

 

Podczas montażu pokrywy skrzynki bezpieczników należy 
zwrócić uwagę na kierunek pokrywy i zaczepów blokujących. 
Etykieta może nieznacznie różnić się od poniższego rysunku. 

UWAGA 
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Parametry i lokalizacji bezpiecznika / 
przekaźnika 
W górnej części pokrywy skrzynki bezpieczników znajduje się 
lokalizacja i schemat bezpieczników. Na podstawie tego schematu 
wybrać odpowiednie bezpieczniki do wymiany. 

 

 
Parametry i lokalizacji bezpiecznika / przekaźnika 
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Nr Bezpiecznik / przekaźnik Moc 

F3 BEZPIECZNIK BLOKADY 10A 

F4 BEZPIECZNIK REFLEKTORA 15A 

F5 BEZPIECZNIK 12 V C P S 15A 

F6 BEZPIECZNIK POMPY PALIWA 10A 

F13 BEZPIECZNIK 12V-IG 15A 

F14 BEZPIECZNIK SW-IG 15A 

F15 BEZPIECZNIK ECU-IG 5A 

F16 BEZPIECZNIK SIG-IG 10A 

F17 BEZPIECZNIK EPS-IG 5A 

F20 GŁÓWNY BEZPIECZNIK 50A 

F23 BEZPIECZNIK ECU 15A 

F24 BEZPIECZNIK EPS 40A 

F31 BEZPIECZNIK WENTYLATORA 20A 

R1 PRZEKAŹNIK ZASILANIA ZDALNEGO 12V 20A 

R2 POMOCNICZY PRZEKAŹNIK STARTOWY 12V 20A 

R3 IG1 RELAY 12V 20A 

R4 PRZEKAŹNIK GŁÓWNY 12V 20A 
R5 PRZEKAŹNIK ŚWIATŁA WS 12V 20A 

R6 PRZEKAŹNIK ŚWIATŁA DZ 12V 20A 

R7 PRZEKAŹNIK POMPY PALIWA 12V 20A 

R8 PRZEKAŹNIK WENTYLATORA 12V 20A 

R10 PRZEKAŹNIK ŚWIATŁA WYSOKIEGO 12V 20A 

R11 PRZEKAŹNIK ŚWIATŁA NISKIEGO 12V 20A 

R14 PRZEKAŹNIK 2WD 4WD 12V 20A 

R15 PRZEKAŹNIK BLOKADY 4WD 12V 20A 
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Wymiana bezpiecznika 
Aby zapobiec przypadkowemu zwarciu, przekręcić wyłącznik 
zapłonu do pozycji (OFF) i sprawdzić lub wymienić bezpiecznik(i). 
Aby sprawdzić lub wymienić bezpiecznik, wyciągnąć go za pomocą 
wciągarki. 
Pokrywa skrzynki bezpieczników wyposażona jest we wciągarkę. Przy 
użyciu tego narzędzia można wyjąć bezpieczni. 
Pokrywa skrzynki bezpieczników jest wyposażona we wspólne 
bezpieczniki, które można wymienić. 

 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

 1  Wciągarka 2 Bezpieczniki zapasowe 
 
 
 

1 

Jeśli odpowiedni bezpiecznik nie jest dostępny, 
zainstalować bezpiecznik o niższej wartości. 

UWAGA 
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WYGLĄD I PIELĘGNACJA 
 

Mycie pojazdu 
Myjka wysokociśnieniowa może uszkodzić części oraz usunąć farbę i 
naklejki. 

1. Zakryć lub zatkać układ wydechowy przed myciem pojazdu. 

2. Napełnić wiadro wodą. Dodać łagodny, neutralny detergent, taki 
jak płyn do mycia naczyń lub produkt przeznaczony specjalnie do 
mycia motocykli lub samochodów. 

3. Umyć pojazd gąbką lub miękkim ręcznikiem. Podczas mycia 
sprawdzać, czy nie ma trwałego zabrudzenia. W razie potrzeby 
użyć łagodnego środka czyszczącego/odtłuszczającego, aby 
usunąć brud. 

4. Po umyciu dokładnie spłukać pojazd dużą ilością czystej wody, 
aby usunąć wszelkie pozostałości.  Pozostałości detergentu 
mogą powodować korozję części ze stopu. 

5. Osuszyć pojazd gąbką lub miękkim ręcznikiem. Pozostawienie 
wody na powierzchni do wyschnięcia może spowodować 
matowienie i zacieki wodne. Sprawdzić zewnętrzne powierzchnie 
pod kątem odprysków i zadrapań. 

6. Przejechać się pojazdem z niską prędkością i kilka razy 
zahamować. Pomoże to osuszyć hamulce i przywrócić normalną 
moc hamowania. 

 
 

Przechowywanie pojazdu 
Gdy pojazd nie jest używany przez dłuższy czas, należy go 
odpowiednio przechowywać. Pojazd należy zaparkować i wyczyścić. 
Jeśli nie ma możliwości przechowywania w pomieszczeniu, 
dopuszczalne jest przechowywanie na zewnątrz pod dachem. 
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PARAMETRY TECHNICZNE 
 

Segway Fugleman UT10 

POJAZD 

Długość × szerokość × wysokość 3075 × 1599 × 2065 mm 

Rozstaw osi 2085 mm 

Rozstaw kół z przodu 1350 mm 

Rozstaw kół z tyłu 1320 mm 

Masa własna 750 kg 

Prześwit  320 mm 

Promień skrętu 8500 mm 
Wysokość siedzenia 500 mm 

Średnica kierownicy 350 mm 

Maksymalna ładowność 680 kg 

Typ EPS Elektryczny (opcjonalnie) 

Wkład filtra powietrza Papierowy 

Tryb zmiany biegów Mechaniczny 

Pojemność paliwa 45 L 

Pojemność płynu chłodzącego 7500 ml 

NAPĘD / PRZEKŁADNIA 

Typ silnika Dwucylindrowy rzędowy chłodzony silnik 
4-suwowy 

Model silnika 293MY-1 

Objętość skokowa 1000 ccm 

Stopień sprężania 10.9 : 1 

Średnica x skok 93 × 73.6 mm 
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Rozrusznik Rozruch elektryczny 

Rodzaj zapłonu ECU 

Typ świecy zapłonowej NGK CPR7EA 

Szczelina świecy zapłonowej 0,7 - 0,9 mm 

Smarowanie Na mokro 

Chłodzenie Chłodzenie cieczą 

 
Olej smarujący 

Silnik SAE10W-50/SL lub wyższy 

Przekładnia SAE 75/80W-90 GL5 

Oś przednia SAE 75/80W-90 GL5 
 

Ilość oleju 
smarującego 

Silnik 3200 ml 

Przekładnia 1500 ml 

Oś przednia 180 ml 

Generator 580W 

Typ paliwa Bezołowiowa, 95-oktanowa 

Przełożenie przekładni CVT 0.891～3.608 

 
Główne przełożenie przekładni  

H：1.2 

L：2.15 

R：2.388 

Wtórne przełożenie przekładni 1.8 

Trójstopniowe przełożenie przekładni 1.52 

Ostateczne przełożenie przekładni Do prz. mostku：0.95 

Przeniesienie mocy Oś 

Prz. mostek 3.67 

Tyl. mostek 3.3125 

OPON
Y 

 
Typ obręczy 
（specyfikacja）  

 
Przednie koło Obręcz aluminiowa（14×6.5）lub 

obręcz stalowa（14×6.0）  

Tyl. Koło Obręcz aluminiowa（14×7.0）lub 
obręcz stalowa（14×7.5）  
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Opony 
Przednie koło 27×9.00 - 14 27×9,00-14 

Tyl. Koło 27×9.00R14 27×11.00R14 

 
Ciśnienie w 
oponach 

Przednie koło 103 KPa 

Tyl. Koło 110 KPa 

 
Układ hamulcowy 

Typ Hydrauliczne / tarczowe 

Obsługa Prawa stopa 

 
 

Hamulec 
postojowy 

Typ 
Mechaniczny，  
Automatycznie 
regulowany typ 

Obsługa Ręcznie 

ZAWIESZENIE 

Prz. skok zawieszenia 280 mm 

Tyl. skok zawieszenia 270 mm 
 
 

Rodzaj 
zawieszenia 

 
Przód Niezależne zawieszenie z 

podwójnymi wahaczami 
 

Tył Niezależne zawieszenie z 
podwójnymi wahaczami 

 
Tłumik 

Przód Hydrauliczne, sprężynowe 

Tył Hydrauliczne, sprężynowe 

Układ 
elektryczny 

 
 

Reflektory 

Reflektor H4/55W×2/32000cd 

Prz. światło 
pozycyjne 

LED×7/0.5W 

Dzienne 
Światło 
pozycyjne 

LED×21/4.2W 

Prz. św. 
kierunkowskazy 

- Pomarańczowe /  
LED×1/4.8W 
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Światło tylne 

Tyl. światło 
hamowania 

Czerwone/21W/P21/5W 

Tyl. światło 
pozycyjne 

Czerwone/5W/P21/5W 

Tyl. 
kierunkowskazy 

- Pomarańczowe 
/10W/ 
RY10W 

Oświetlenie tablicy rejestracyjnej - Białe /5W/W5W 

Akumulator  Bezobsługowy, kwasowo-ołowiowy, 
12V, 32Ah 

Wciągarka   3500 lbs  
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NUMER IDENTYFIKACYJNY POJAZDU 
Zapisać numer VIN i numer seryjny silnika w odpowiednich miejscach, 
aby uzyskać pomoc przy zamawianiu części zamiennych u dealera 
lub w celach informacyjnych w przypadku kradzieży pojazdu.  

 
 
 

  
  
  

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Numer VIN: 
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Numer seryjny silnika 

 

xxxxxxxxxxxxxxx 

Numer seryjny silnika 
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Tabliczka identyfikacyjna 
Tabliczka identyfikacyjna zawiera kluczowe informacje o pojeździe, w 
tym numer VIN. Numer VIN jest wymagany podczas pierwszej 
aktywacji pojazdu. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
Pasek napędowy / sprzęgło CVT ............................................ 162 
Silnik nie obraca się ................................................................ 164 
Silnik brzęczy lub stuka .......................................................... 164 
Silnik gaśnie lub traci moc ...................................................... 165 
Silnik się obraca, nie uruchamia się ....................................... 165 
Silnik odpala ......................................................................  .... 166 
Silnik pracuje nieregularnie, gaśnie lub przerywa zapłon ....... 167 
Silnik pracuje nieregularnie, gaśnie lub przerywa zapłon ....... 168 
Silnik gaśnie lub traci moc ...................................................... 169 
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W obliczu wszystkich wyzwań, jakie można napotkać w terenie, 
istnieje szansa, że kiedyś coś pójdzie nie tak. W tej części znajdują 
się praktyczne porady, które pomogą uporać się z szeroką gamą 
produktów. Poświęcić trochę czasu na przeczytanie tego przed jazdą. 

Pasek napędowy / sprzęgło CVT 
Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Wjeżdżanie pojazdem na 
pickupa lub przyczepę na 
niskim biegu 

Przełączyć skrzynię biegów na niski bieg 
podczas załadunku pojazdu, aby 
zapobiec spaleniu paska 

Ruszanie na stromym 
zboczu 

Wjeżdżając na wzniesienie, korzystaj z 
niskiego biegu (patrz str. 75) 

 
 

Jazda z niską prędkością 
obrotową lub niską 
prędkością jazdy (około 5-
10 km/h) 

Jazda z większą prędkością lub częstsza 
jazda na niskim biegu. Stosowanie 
niskiego zakresu jest wysoce zalecane w 
przypadku niższych temperatur pracy 
przekładni CVT i dłuższej żywotności 
komponentów 

Niewystarczające 
rozgrzanie silnika w 
niskich temperaturach 
otoczenia 

Rozgrzać silnik przed jazdą, pasek stanie 
się bardziej elastyczny i zapobiegnie 
spaleniu paska 

Powolne i niepewne 
załączanie sprzęgła 

Szybko i skutecznie korzystać z 
przepustnicy, aby skutecznie sprzęgać 
sprzęgło 

Holowanie/pchanie 
przy niskich 
obrotach/niskiej 
prędkości jazdy 

 
Używać tylko niskiego biegu 

Użytkowanie 
komunalne/odśnieżanie, 
brud itp. 

 
Używać tylko niskiego biegu 
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Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

 
 

Utknięcie w błocie i w 
śniegu 

Przełączyć skrzynię biegów na niski bieg 
i ostrożnie używać szybko, gwałtownie 
przepustnicy, aby włączyć sprzęgło. 
OSTRZEŻENIE: 
Nadmierne otwarcie przepustnicy może 
spowodować utratę kontroli i dachowanie 
pojazdu 

 
 

Wspinanie się po 
dużych obiektach z 
zatrzymanej pozycji 

 
Przełączyć skrzynię biegów na niski bieg 
i ostrożnie używać szybko, gwałtownie 
przepustnicy, aby włączyć sprzęgło. 
OSTRZEŻENIE: 
Nadmierne otwarcie przepustnicy może 
spowodować utratę kontroli i dachowanie 
pojazdu 

 
Poślizg pasa 
spowodowany 
przedostaniem się wody 
lub śniegu do układu CVT 

 
 

Usuwanie pokrywy CVT，opróżnić 
wodę z CVT 

 
Awaria sprzęgła Skontaktować się z dealerem w celu 

sprawdzenia elementów sprzęgła 
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Silnik nie obraca się 
 

Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

 

Słaba wydajność silnika 

 
Sprawdzić, czy nie ma zatorów lub ciał 
obcych w zbiorniku gazu, przewodach 
paliwowych lub przepustnicy. 
Skontaktować się ze sprzedawcą w celu 
przeprowadzenie serwisu. 

 
Automatyczny wyłącznik 

 
Zresetowany wyłącznik 

Niskie napięcie 
akumulatora 

Naładować akumulator 

Luźne połączenia z 
akumulatorem 

 
Sprawdzić i dokręcić wszystkie 
połączenia 

Luźne połączenia 
elektromagnetyczne 

 
Sprawdzić i dokręcić wszystkie 
połączenia 

 
Silnik brzęczy lub stuka 

 

Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Paliwo złej jakości lub 
niskooktanowe 

 
Wymienić na zalecane paliwo 

Nieprawidłowy czas 
zapłonu 

 
Odwiedzić dealera 

Nieprawidłowa 
szczelina świecy 
zapłonowej lub zakres 
cieplny 

 
Ustawić szczelinę lub wymienić wtyczki 
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Silnik gaśnie lub traci moc 
 

Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

 
 

Przegrzany silnik 

Wyczyścić osłonę chłodnicy i rdzeń, 
jeśli jest na wyposażeniu 
Czysta strona 
zewnętrzna silnika 

 
Silnik się obraca, nie uruchamia się 

 

Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Brak paliwa Zatankować 

Zatkany zawór paliwa lub 
filtr 

Sprawdzić i wyczyścić lub wymienić 

Woda w paliwie Opróżnić układ paliwowy i zatankuj 

Zawór paliwa nie jest 
używany 

Wymienić 

Stare lub niezalecane 
paliwo 

 
Wymienić na nowe paliwo 

Wadliwe lub uszkodzone 
świece zapłonowe 

 
Sprawdzić wtyczki, w razie potrzeby 
wymienić 

Brak iskry do świecy 
zapłonowej 

Sprawdzić wtyczki, sprawdź, czy 
przełącznik Stop jest włączony 

Skrzynia korbowa 
wypełniona wodą lub 
paliwem 

 
Natychmiast udać się do dealera 

 
Nadmierne ssania Sprawdzić, wyczyścić i/lub wymienić 

świece zapłonowe 
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Zatkany wtrysk paliwa Wyczyścić lub wymienić 

Niskie napięcie 
akumulatora 

Naładować akumulator 

Uszkodzenie mechaniczne Odwiedzić dealera 

 
Silnik strzela 

 

Możliwa przyczyna Rozwiązanie 
 

Słaba iskra Sprawdzić, wyczyścić i/lub wymienić 
świece zapłonowe 

Nieprawidłowa szczelina 
świecy zapłonowej lub 
zakres cieplny 

 
Ustawić szczelinę lub wymienić wtyczki 

Stare lub niezalecane 
paliwo 

 
Wymienić na nowe paliwo 

Nieprawidłowo 
zainstalowane 
przewody świec 
zapłonowych 

 
Odwiedzić dealera 

Nieprawidłowy czas 
zapłonu 

Odwiedzić dealera 

Uszkodzenie 
mechaniczne 

Odwiedzić dealera 
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Silnik pracuje nieregularnie, gaśnie lub przerywa 
zapłon 

 

Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Wadliwe lub uszkodzone 
świece zapłonowe 

Sprawdzić, wyczyścić i/lub 
wymienić świece zapłonowe 

Zużyte lub uszkodzone 
przewody świec 
zapłonowych 

 
Odwiedzić dealera 

Nieprawidłowa szczelina 
świecy zapłonowej lub 
zakres cieplny 

 
Ustawić szczelinę lub wymienić wtyczki 

Luźne połączenia 
zapłonowe 

 
Sprawdzić wszystkie połączenia i 
dokręcić 

Woda w paliwie Wymienić na nowe paliwo 

Niskie napięcie 
akumulatora 

Naładować akumulator 
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Silnik pracuje nieregularnie, gaśnie lub 
przerywa zapłon 

 

Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Zgięty lub zatkany 
przewód 
odpowietrzający 
paliwa 

 
Sprawdzić i wymienić 

Nieprawidłowe paliwo Wymienić na zalecane paliwo 

Zatkany filtr powietrza Sprawdzić i wyczyścić lub wymienić 

Ogranicznik prędkości 
jazdy wstecz 
Awaria systemu Override 

 
Odwiedzić dealera 

Usterka 
elektronicznego 
sterowania 
przepustnicą 

 
Odwiedzić dealera 

Inne awarie mechaniczne Odwiedzić dealera 

Uboga lub bogata 
mieszanka paliwowa 

 
Odwiedzić dealera 

Słabe lub 
zanieczyszczone paliwo 

Dodać lub zmienić paliwo, wyczyścić 
układ paliwowy 

Paliwo niskooktanowe Wymienić na zalecane paliwo 

Zatkany filtr paliwa Wymienić filtr paliwa 

Paliwo jest bardzo 
wysokooktanowe 

Wymienić na paliwo o niższej liczbie 
oktanowej 
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Silnik gaśnie lub traci moc 

 

Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Brak paliwa Zatankować 

Zgięty lub zatkany 
przewód odpowietrzający 
paliwa 

 
Sprawdzić i wymienić 

Woda w paliwie Wymienić na nowe paliwo 

 
Nadmierne ssania Sprawdzić, wyczyścić i/lub wymienić 

świece zapłonowe 

Wadliwe lub uszkodzone 
świece zapłonowe 

Sprawdzić, wyczyścić i/lub wymienić 
świece zapłonowe 

Zużyte lub uszkodzone 
przewody świec 
zapłonowych 

 
Odwiedzić dealera 

Nieprawidłowa szczelina 
świecy zapłonowej lub 
zakres cieplny 

 
Ustawić szczelinę lub wymienić wtyczki 

Luźne połączenia 
zapłonowe 

 
Sprawdzić wszystkie połączenia i 
dokręcić 

Niskie napięcie 
akumulatora 

Naładować akumulator 

Zatkany filtr powietrza Sprawdzić i wyczyścić lub wymienić 

Ogranicznik prędkości 
jazdy wstecz (system 
Override) 
Awaria 

 

Odwiedzić dealera 

Usterka elektronicznego 
sterowania przepustnicą 

 
Odwiedzić dealera 

Inne awarie mechaniczne Odwiedzić dealera 
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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 pod wpływem światła 
słonecznego reagują one tworząc smog fotochemiczny. Tlenek węgla 
nie reaguje w ten sposób, ale jest toksyczny. 

 
UKŁAD KONTROLI SPALIN 
Układ kontroli emisji spalin obejmuje układ PGM-F i sondę lambda. 
Nie należy dokonywać żadnych zmian w tym układzie, chociaż zaleca 
się okresową kontrolę jego elementów. 
Układ kontroli spalin jest niezależny od układ kontroli emisji w skrzyni 
korbowej. 

 

UKŁAD KONTROLI SPALIN W SKRZYNI 
KORBOWEJ 
Silnik jest wyposażony w zamknięty układ wentylacji skrzyni korbowej, 
aby zapobiec przedostawaniu się gazów ze skrzyni korbowej do 
atmosfery. Przedmuchane gazy są zawracane do komory spalania 
przez filtr powietrza. 

 

SYSTEM KONTROLI HAŁASU 
Nie modyfikować silnika, elementów wlotu powietrza lub układu 
wydechowego w celu spełnienia lokalnych wymagań dotyczących 
poziomu hałasu. 
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