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Garantivillkor, normal garanti, 3 år
Alla TGB ATV är framtagna under sträng kvalitétskontroll för ge dig ett bekymmersfritt ägande
och en maskin att lita på. Alla TGB ATV modeller med 3 års garanti för privat bruk mot
fabrikationsfel. Vid kommersiellt bruk gäller 6 månaders garanti. Tänk på att 3 års garanti
endast gäller om service och underhåll gjorts enligt instruktionsboken och av auktoriserad
TGB verkstad. All form av fabriksgaranti upphör att gälla om något av följande inträffat:
o
o
o
o
o
o
o
o

Ej utförd service.
Om man använder felaktig olja.
Felaktig service eller reparation.
Användande av modifierade delar eller tillbehör.
Modifiering av fordonet.
Felaktigt användande jämfört med manualen.
Om fordonet använts under tävling eller tävlingsliknande förhållande.
Om fordonet eller dess tillbehör utsatts för överbelastning.
Delar som kan hänvisas till normalt slitage, t.ex. riv skador på sadel, tändstift,
lampor, kablage, filter, batteri, bromsar, remmar, kedja, drev däck, damasker, vajrar
osv omfattas icke av garanti.
Rikta aldrig strålen från högtryckstvätt direkt mot elektriska komponenter, dekaler,
luftintag, lysen eller andra känsliga delar. Skador som uppkommer p.g.a. detta
omfattas ej av fabriksgarantin.
Om ni har fler funderingar eller undrar över något så ta kontakt med er
återförsäljare.
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Garantivillkor, 5 års trygghetsgaranti
Du som privatperson (ej kommersiellt bruk) har möjlighet att köpa till en förlängd
trygghetsgaranti på 5 år som ger ökad trygghet om något skulle hända med ditt fordon efter 3
år mot uppvisade av kvitto att trygghetsgaranti köpts till. Följande gäller med 5 års
trygghetsgaranti: Konsumenten SKALL INTE bevisa att felaktigheten beror på fel från
ursprunget, alltså fabrikationsfel. Säljaren skall åtgärda eventuella fel utan kostnad för dig.
Säljaren behöver dock inte ta ansvar för fel som han kan bevisa att du orsakat, till exempel
genom att inte ha följt instruktionsbokens anvisningar eller vanvårdat fordonet. 5 års
trygghetsgaranti upphör att gälla om något av följande inträffat:
o
o
o
o
o
o
o
o

Ej utförd leveransservice.
Om man använder felaktig olja.
Felaktig service eller reparation.
Användande av modifierade delar eller tillbehör.
Modifiering av fordonet.
Felaktigt användande jämfört med manualen.
Om fordonet använts under tävling eller tävlingsliknande förhållande.
Om fordonet eller dess tillbehör utsatts för överbelastning.
Delar som kan hänvisas till normalt slitage, t.ex. riv skador på sadel, tändstift,
lampor, kablage, filter, batteri, bromsar, remmar, kedja, drev däck, damasker, vajrar
osv omfattas icke av garanti. Rikta aldrig strålen från högtryckstvätt direkt mot
elektriska komponenter, dekaler, luftintag, lysen eller andra känsliga delar. Skador
som uppkommer p.g.a. detta omfattas ej av trygghetsgarantin.

Inkörning
De första 20 timmarna som du brukar ditt fordon är de allra viktigaste i
fordonets liv. En korrekt utförd inkörning bidrar till lång livslängd och
maximal prestanda. Var noggrann med inkörningen för att få ut maximalt
av ditt fordon.
Rekommenderat gaspådrag
Under de första 20 timmarnas körning skall du inte öppna gasspjället mer än till hälften.
Varierat motorvarvtal
Kör med varierat motorvarvtal under inkörningen. När motorn belastas kommer ytorna på de
rörliga delarna i att slitas till mot varandra. Även om det är viktigt att motorn belastas i början
skall du vara försiktig med att belasta motorn för hårt.
Undvik konstant lågt varvtal
När motorn körs på låga varvtal slits inte de rörliga delarna till och motorn blir inte inkörd på
rätt sätt. Låt motorn accelerera men överskrid inte det rekommenderade gaspådraget.
Låt motoroljan cirkulera innan körning
Låt motorn gå på tomgång en liten stund efter att den startats innan du höjer varvtalet eller
lägger i växel. Då hinner oljetrycket byggas upp och motorns vitala delar får smörjning. Detta
gäller vid start av både varm och kall motor.
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BETYDELSE AV INFORMATION
UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA VARNINGARNA I DENNA MANUAL KAN RESULTERA I
ALLVARLIG SKADA ELLER DÖDSFALL.
Särskilt viktig information visas i denna handbok med följande beteckningar:
Detta är en säkerhetsvarningssymbol. Den används för att göra dig uppmärksam på
eventuella risker för personskador. Följ alla säkerhetsmeddelanden som följer denna
symbol för att undvika personskador eller dödsfall.
VARNING! Indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller
allvarliga personskador.
FÖRSIKTIGHET! Indikerar speciella försiktighetsåtgärder som måste vidtas för att undvika
skador på fordonet eller annan egendom.
ANMÄRKNINGAR
Ger viktig information för att göra förfarandena enklare och tydligare.
* Produkt och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
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SPECIFIKATIONER
Traktor A/B/Terräng
Total längd
Total bredd
Total höjd
Hjulbas
Fordonets vikt i körklart
skick (utan förare)

Fram
Bak
Totalt

Cylin
der

Typ
Installation och arrangemang
Bränsle som används
Cykel/kylning
Cylinderlopp
Slaglängd
Antal/arrangemang
Cylindervolym
Kompressionsförhållande
Max. HK
Max. vridmoment
Tändning
Startsystem
Luftfiltrering
Fram
Upphängningssyste
m
Bak
Fram
Däckspecifikationer
Bak
Fälg
Bromssyst
em

Front
Bak
Max. hastighet
Prestanda
Klättringsförmåga
Primär reduktion
Sekundär reduktion
Reduktion
Koppling
Transmission
Hastighetsmätare
Signalhorn
Bränslekapacitet
Smörjsystem
Motorolja
Motorolja
Kapacitet
Spec.
Främre
Drevsmörjning differential Kapacitet
Bakre drev Spec.

Blade
2040
1230
1500
1290
223
202
425

Blade L
2365
1230
1460
1450
236
200
436

4-taktsmotor
Vertikal, under mitten, lutning
Oktantal över 92, blyfri
4-takt/vattenkyld
92
75,6
Encylindrig
503
10,2 +/- 0,5
9,7 (6000) / 14,0 (6000)
19,1 (4250) / 27,7 (4250)
ECU
Elektrisk startmotor
Svamp
Dubbel A-Arm
Dubbel A-Arm
25X8-12
26X8-14
26X9-14
25X8-12
26X10-14
26X11-14
Aluminium/stål
Skivbroms (Ø 180)
Skivbroms (O 200)
40/60
<25
Rem
Växel/krans
Centrifugal, torr typ
CVT, automatisk varvtalsändring
0 ~ 300
93 ~ 112
18 +/- 0,3
Forcerad cirkulation och stänk
SAE 10 W/40
1,2
SAE 85W-90
350
SAE 85W-90
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[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[kg]
[kg]
[kg]

[mm]
[mm]
[㏄]
[kw/min]
[Nm/min]

[mm]
[mm]
km/h
゚

[km/h]
[dB/A]
[l]

[l]
[ml]

Kapacitet

Lampor

450
NGK CR7E
12/18
55×2
55×2
5×1
21×1
10×4

Tändstift
Batteri
Framlyktor
(HI/LO)
Baklyktor
Bromsljus
Körriktningsvisare

[ml]
V/AH
[W]
[W]
[W]
[W]

Denna lista är endast avsedd som referens; delarna motsvarar det faktiska fordonet.
Eventuella ändringar kan komma att göras utan förvarning.
Traktor A/B/Terräng
Total längd
Total bredd
Total höjd
Hjulbas
Fordonets vikt i körklart
skick (utan förare)

Front
Bak
Totalt

Cylin
der

Typ
Installation och arrangemang
Bränsle som används
Cykel/kylning
Cylinderlopp
Slaglängd
Antal/arrangemang
Cylindervolym
Kompressionsförhållande
Max. HK
Max. vridmoment
Tändning
Startsystem
Luftfiltrering
Front
Upphängningssyste
m
Bak
Front
Däckspecifikationer
Bak
Fälg
Bromssyst
em
Prestanda
Reduktion

Front
Bak
Max. hastighet
Klättringsförmåga
Primär reduktion
Sekundär reduktion

Blade
2040
1240
1502
1290
228
198
427

Target Blade L Blade AR
1950
2280
2500
[mm]
1240
1250
1230
[mm]
1412
1420
1440
[mm]
1290
1450
1450
[mm]
204
238
315
[kg]
212
199
280
[kg]
416
438
595
[kg]
4-taktsmotor
Vertikal, under mitten, lutning
Oktantal över 92, blyfri
4-takt/vattenkyld
95
[mm]
79,2
[mm]
Encylindrig
561
[㏄]
10,2 +/- 0,5
10,2 (6000) / 15,1 (6500)
[kw/min]
20,1 (4250) / 29,8 (4250)
[Nm/min]
ECU
Elektrisk startmotor
Svamp
Dubbel A-Arm
Dubbel A-Arm
25X8-12
25X8-12
26X8-14 25X8-12 26X8-14 25X8-12
26X9-14
26X9-14
25X8-12
25X8-12
26X10-14 25X10-12 26X10-14 25X10-12
26X11-14
26X11-14
Aluminium/stål
Skivbroms (Ø 180)
[mm]
Skivbroms (O 200)
[mm]
40/60
km/h
<25
゚
Rem
Växel/krans
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Koppling
Transmission
Hastighetsmätare
Signalhorn
Bränslekapacitet
Smörjsystem
Motorolja
Motorolja
Kapacitet
Spec.
Främre
differential Kapacitet
Drevsmörjning
Spec.
Bakre drev
Kapacitet
Tändstift
Batteri
Framlyktor
(HI/LO)
Baklyktor
Lampor
Bromsljus
Körriktningsvisare

Centrifugal, torr typ
CVT, automatisk varvtalsändring
0 ~ 300
93 ~ 112
18 +/- 0,3
Forcerad cirkulation och stänk
SAE 10 W/40
3,5
SAE 85W-90
350
SAE 85W-90
450
NGK DCPR8E
12/18
55×2
55×2
5×1
21×1
10×4

[km/h]
[dB/A]
[l]

[l]
[ml]
[ml]
V/AH
[W]
[W]
[W]
[W]

Denna lista är endast avsedd som referens; delarna motsvarar det faktiska fordonet.
Eventuella ändringar kan komma att göras utan förvarning

Vägregisterad
Total längd
Total bredd
Total höjd
Hjulbas
Fordonets vikt i körklart
skick (utan förare)

Front
Bak
Totalt

Cylin
der

Typ
Installation och arrangemang
Bränsle som används
Cykel/kylning
Cylinderlopp
Slaglängd
Antal/arrangemang
Cylindervolym
Kompressionsförhållande
Max. HK
Max. vridmoment
Tändning
Startsystem
Luftfiltrering
Front
Upphängningssyste
m
Bak

Blade
2120
1240
1502
1290
236
201
437

Target
Blade L
1950
2365
1240
1230
1412
1460
1290
1450
212
247
214
201
426
448
4-taktsmotor
Vertikal, under mitten, lutning
Oktantal över 92, blyfri
4-takt/vattenkyld
95
79,2
Encylindrig
561
10,2 +/- 0,5
16 (6000) / 28,3 (6500)
33,4 (4000) / 43,1 (5500)
ECU
Elektrisk startmotor
Svamp
Dubbel A-Arm
Dubbel A-Arm
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[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[kg]
[kg]
[kg]

[mm]
[mm]
[㏄]
[kw/min]
[Nm/min]

Front
Däckspecifikationer
Bak
Fälg
Bromssyst
em

Front
Bak
Max. hastighet
Prestanda
Klättringsförmåga
Primär reduktion
Sekundär reduktion
Reduktion
Koppling
Transmission
Hastighetsmätare
Signalhorn
Bränslekapacitet
Smörjsystem
Motorolja
Motorolja
Kapacitet
Spec.
Främre
Drevsmörjn differential Kapacitet
ing
Spec.
Bakre drev
Kapacitet
Tändstift
Batteri
Framlyktor
(HI/LO)
Baklyktor
Lampor
Bromsljus
Körriktningsvisare

25X8-12
26X8-14
26X9-14
25X8-12
26X10-14
26X11-14

25X8-12

25X10-12

25X8-12
26X8-14
26X9-14
25X8-12
26X10-14
26X11-14

Aluminium/stål
Skivbroms (Ø 190)
Skivbroms (O 200)
55/90
<25
Rem
Växel/krans
Centrifugal, torr typ
CVT, automatisk varvtalsändring
0 ~ 300
93 ~ 112
18 +/- 0,3
15 +/- 0,3
18 +/- 0,3
Forcerad cirkulation och stänk
SAE 10 W/40
1,2
SAE 85W-90
350
SAE 85W-90
500
NGK DCR8E
12/18
55×2
55×2
5×1
21×1
10×4

[mm]
[mm]
km/h
゚

[km/h]
[dB/A]
[l]

[l]
[ml]
[ml]
V/AH
[W]
[W]
[W]
[W]

Denna lista är endast avsedd som referens; delarna motsvarar det faktiska fordonet.
Eventuella ändringar kan komma att göras utan förvarning.

10

VIKTIGA IDENTIFIKATIONSNUMMER
1. Ramnummer:
Anteckna chassi- och motornummer för framtida referens.
Numret finns främre högra sidan av chassit, som visat i (1)
2. Motornumret är placerat framför motorn, som visat i (2)
3. Tillverkarens märkskylt
Tillverkarens märkskylt är placerad på högra sidan av chassit, som visat i (3).
1

3

2
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PLACERING AV VARNINGS- OCH SPECIFIKATIONSETIKETT

1

2

7

12

4

3

8

5

6
4

9

10

13

14

12

15

11

16

Läs och förstå alla etiketter på fyrhjulingen. Dessa etiketter innehåller viktig information för
säker och korrekt användning.
Ta aldrig bort några etiketter från din fyrhjuling. Om en etikett blir svår att läsa eller lossnar,
beställ en ny etikett från din TGB-återförsäljare.
1

Meddelande om säker körning

2

Denna etikett indikerar att säkerhetsbestämmelserna ska läsas igenom innan man kör
fordonet.
13

3

Öppna inte kylarlocket när motorn är varm.
4

Använda LOCK-växelväljaren, hastigheten bör inte överstiga 16 KM/H.
5

Använda växelväljaren — följ användningsproceduren.
6

Fyrhjulingen får inte köras av personer under 16 år
14

7

L7e-B1-modell

T3-modell

T3-modell med flak
Maximal dragkapacitet, släp

8

Batteriet bör installeras och spännas fast ordentligt

9

Läs bruksanvisningen innan du kör fordonet.

10

Elektriska tillbehör får inte överstiga 12 W 12V.
15

11

Den maximala belastningen på framramen bör inte överstiga 30 kg.

12

Den maximala belastningen på bakramen bör inte överstiga 50 kg.
13

Däckdimension och tryck
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SÄKERHETSINFORMATION
EN FYRHJULING ÄR INGEN LEKSAK OCH KAN VARA FARLIG ATT KÖRA
En fyrhjuling har andra köregenskaper än andra fordon, inklusive motorcyklar och bilar. En
kollision eller voltning kan ske snabbt, även vid rutinmanövrer som svängar eller körning på
kullar eller över hinder, om du misslyckas med att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder.
Allvarlig skada eller dödsfall kan uppstå om du inte följer dessa instruktioner:
 Läs denna handbok och alla etiketter noga och följ de användningsprocedurer som
beskrivs.
 Använd aldrig fyrhjulingen utan ordentlig utbildning eller instruktion. GÅ EN UTBILDNING.
Nybörjare bör gå en utbildning hos en certifierad instruktör. Kontakta en auktoriserad
återförsäljare av fyrhjulingar för att ta reda på om det erbjuds utbildningar nära dig.
 Följ alltid åldersrekommendationen:
Barn under 16 år bör inte använda fyrhjulingar om motoreffekten överstiger 90 cc.
 LÅT ALDRIG BARN UNDER 16 ÅR KÖRA FYRHJULING utan uppsikt av vuxen och tillåt
aldrig att barnet fortsätter använda fyrhjulingen om han eller hon inte har förmåga att
använda den säkert.
 Undvik alltid att köra med fyrhjulingar på trottoarer, uppfarter, parkeringsplatser och gator.
 Använd aldrig en fyrhjuling på allmän väg, gator eller på motorväg, inklusive grusvägar.
 Kör aldrig fyrhjuling utan att bära en godkänd motorcykelhjälm som passar ordentligt. Du
bör också bära ögonskydd (skyddsglasögon eller visir), handskar, stövlar, en långärmad
tröja eller jacka och långbyxor.
 Konsumera aldrig alkohol eller droger före eller under användning av denna ATV.
 Kör aldrig i hastigheter som överskrider dina kunskaper eller körförhållandena. Anpassa
alltid hastigheten efter terrängen, sikten, körförhållandena och din erfarenhet.
 Försök aldrig köra på bakhjulen, hoppa eller göra andra stunts.
 Inspektera alltid ATV:n varje gång du ska använda den för att försäkra dig om att den är
säker att använda. Följ alltid inspektions- och underhållsprocedurerna och schemana som
beskrivs i denna handbok.
 Håll alltid båda händerna på styret och båda fötterna på fyrhjulingens fotstöd under drift.
 Kör alltid långsamt och var extra försiktig när du använder fyrhjulingen i okänd terräng. Var
alltid uppmärksam på förändrade terrängförhållanden när du använder fyrhjulingen.
 Kör aldrig i alltför grov, hal eller lös terräng innan du har lärt dig och övat upp den
kompetens som krävs för att styra fyrhjulingen i sådan terräng. Var alltid extra försiktig vid
körning i dessa terrängtyper.
 Följ alltid korrekta förfaranden för svängning som beskrivet i denna manual. Öva på att
svänga i låg hastighet innan du försöker svänga i högre hastigheter och sväng aldrig vid
körning i för höga hastigheter.
 Använd aldrig fyrhjulingen på kullar som är alltför branta för fyrhjulingen eller din förmåga.
Öva på mindre kullar innan du testar större kullar.
 Följ alltid de korrekta rutinerna för att körning uppför kullar som beskrivet i denna handbok.
Kontrollera terrängen noggrant innan du kör uppför en backe. Kör aldrig uppför backar om
underlaget är för halt eller löst. Flytta vikten framåt. Tryck aldrig på gasreglaget plötsligt.
Kör aldrig ned från toppen av en kulle i hög hastighet.
 Följ alltid de korrekta förfarandena för att köra nedför backar och för att bromsa i
nedförsbacke som beskrivet i denna handbok. Kontrollera terrängen noggrant innan du
börjar köra nerför en backe. Flytta vikten bakåt. Kör aldrig nerför en backe i hög hastighet.
Undvik att köra nerför en backe i en vinkel som kan göra att fordonet börjar luta kraftigt åt
sidan. Kör rakt nerför backen om möjligt.
 Följer alltid de korrekta förfaranden för att korsa sidan av en kulle som beskrivet i denna
manual. Undvik backar med överdrivet halt eller löst underlag. Flytta din vikt till sidan som
är upp mot backen sett från fyrhjulingen. Försök aldrig att vända fyrhjulingen på en kulle
förrän du bemästrar vändningsteknik som beskrivs i denna manual på plan mark.
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Undvik att korsa sidan av branta backar om möjligt.
 Använd alltid korrekta förfaranden om motorn stannar eller du börjar rulla bakåt vid körning
uppför en kulle. För att undvika motorstopp, använd rätt varvtalsområde och håll en jämn
hastighet vid körning uppför en kulle. Om motorn stannar eller du börjar rulla bakåt, följ det
särskilda förfarandet för bromsning som beskrivs i denna manual. Stig av på den sida eller
en sida om fyrhjulingen pekar rakt uppåt. Vänd på fyrhjulingen och hoppa upp på den igen,
enligt det förfarande som beskrivs i denna manual.
 Kontrollera alltid hinder innan du kör med fyrhjulingen i ett nytt område.
 Försök aldrig att köra över stora hinder, såsom stora stenar eller nedfallna träd. Följ alltid
korrekta förfaranden vid körning över hinder som beskrivs i denna handbok.
 Var alltid försiktig om du sladdar eller börjar glida. Lär dig att häva sladdar eller glida
kontrollerat genom att öva i låga hastigheter och på plan, slät terräng. På extremt hala ytor,
såsom is, kör långsamt och var mycket försiktig för att minska risken för sladd eller glidning
med förlorad kontroll som följd.
 Använd aldrig en fyrhjuling i snabbt strömmande vatten eller i vatten som är djupare än vad
som rekommenderas i denna bruksanvisning. Kom ihåg att våta bromsar kan ha minskad
stoppförmåga. Testa bromsarna när du har kört igenom vatten vid behov, aktivera
bromsarna flera gånger för att friktionen ska torka ut beläggen.
 Kontrollera alltid att det inte finns några hinder eller människor bakom dig när du backar
med fyrhjulingen. När det är säkert att fortsätta bakåt, backa långsamt.
 Använd alltid däck med en dimension och av den typ som anges i denna manual.
 Ha alltid rätt tryck i däcktrycken. För rekommenderade däcktryck, se denna handbok.
 Modifiera aldrig fyrhjulingen genom felaktig installation eller användning av tillbehör.
 Överskrid aldrig den angivna lastkapaciteten för fyrhjulingen. Lasten ska vara ordentligt
fördelad och säkert fastsatt. Sänk hastigheten och följ instruktionerna i denna handbok för
transport av gods eller dra en släpvagn. Tänk på att bromssträckan blir längre vid transport
av gods eller dragning av släpvagn.
VARNING!
Alla motoravgaser innehåller kolmonoxid, som är en dödlig gas. Kolmonoxid är en
färglös, luktfri, smaklös gas, som kan förekomma även om du inte ser eller känner
lukten av några motoravgaser.
Undvik kolmonoxidförgiftning.
 Låt inte motorn vara igång inomhus/i slutna utrymmen. Även om du försöker
ventilera ut avgaser med fläktar eller öppna fönster och dörrar, kan
kolmonoxidhalten snabbt nå farliga nivåer.
 Låt inte motorn vara igång i dåligt ventilerade eller delvis slutna utrymmen såsom
lador, garage eller carportar.
 Låt inte motorn gå utomhus där motorns avgaser kan dras in i en byggnad genom
öppna fönster och dörrar.
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DOMKRAFTSPUNKT

ANMÄRKNING:
 Vid upphissning av fordonet Tänk på följande för att minska risken för dödsfall eller
allvarliga personskador.
 Lyfta upp fordonet med hjälp av en domkraft, som visat i illustrationen.
 Placera inte någon del av kroppen eller stå under fordonet när det endast hålls uppe av
domkraften.
 Använd alltid domkraft och pallbockar vid uppallning av fyrhjulingen och ställ den på ett fast
underlag som är i våg.
 Starta inte motorn när fordonet står på domkraften.
 Stanna fordonet på jämn, fast mark, lägg i parkeringsbromsen och sätt växelväljarspaken
på P.
 Hissa inte upp fyrhjulingen med någon sittande på den.
 Placera inga föremål ovanpå eller under pallbocken när fordonet hissas upp.
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SMÖRJPUNKTER
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KONTROLLER FÖRE KÖRNING
Inspektera fyrhjulingen varje gång du använder den för att se till att den är i säkert skick. Följ
alltid inspektions- och underhållsprocedurerna och schemana som beskrivs i
bruksanvisningen.
VARNING!

Underlåtenhet att inspektera eller underhålla fyrhjulingen ökar risken markant för
olyckor eller skador på utrustningen. Använd inte fyrhjulingen om du hittar några fel
på den. Om ett problem inte kan åtgärdas genom de förfaranden som anges i denna
handbok, ska fyrhjulingen inspekteras av din TGB-återförsäljare.
Innan du använder detta fordon, kontrollera följande punkter:
DEL
RUTIN
 Kontrollera bränslenivån i bränsletanken och
rekommenderat bränsle om det behövs.
Bränsle
 Kontrollera bränsleledningen för att utesluta läckage.
Åtgärda vid behov.
 Kontrollera oljenivån i motorn och fyll på med
rekommenderad olja till angiven nivå vid behov.
Motorolja
 Kontrollera att fyrhjulingen inte läcker olja. Åtgärda vid
behov.
 Kontrollera att fyrhjulingen inte läcker olja. Åtgärda vid
Främre diff. växellådsolja
behov.
 Kontrollera att fyrhjulingen inte läcker olja. Åtgärda vid
Bakre diff. växellådsolja
behov.
 Kontrollera kylvätskenivån i behållaren och tillsätt
rekommenderad kylvätska till angiven nivå vid behov.
Kylvätska
 Kontrollera kylsystemet för att utesluta läckage. Åtgärda
vid behov.
 Kontrollera funktionen, om bromsarna känns mjuka eller
svampiga, låt TGB-återförsäljaren lufta hydraulsystemet.
 Kontrollera bromsbeläggen med avseende på slitage och
byt ut vid behov.
Frambroms
 Kontrollera bromsvätskenivån i behållaren och tillsätt
rekommenderad bromsvätska till rätt nivå om det behövs.
 Kontrollera hydraulsystemet med avseende på läckage.
Åtgärda vid behov.
 Kontrollera funktionen och korrigera vid behov.
 Smörj kablarna om det behövs.
Bakbroms
 Kontrollera spaken och pedalens spel och justera vid
behov.
 Se till att kablarna går mjukt. Smörj kabeln och
Gasreglage
hävarmshuset vid behov.
 Kontrollera kabelns spel och justera vid behov.
Styrkablar
 Se till att kablarna går mjukt. Smörj vid behov.
 Kontrollera hjulens skick och byt ut om däcket/däcken är
skadat/skadade.
Hjul och däck
 Kontrollera däckens skick och mönsterdjup. Byt vid behov.
 Kontrollera lufttrycket. Åtgärda vid behov.
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 Se till att kablarna går mjukt. Smörj pedalvridningspunkten
vid behov.
 Se till att kablarna går mjukt. Smörj pedalvridningspunkten
Bromshandtag
vid behov.
 Kontrollera om det finns sprickor eller skador och byt ut vid
Axeldamasker
behov.
 Se till att alla muttrar, bultar och skruvar är ordentligt
Ramfästen
åtdragna.
Instrument, ljus och reglage  Kontrollera funktionen och korrigera vid behov.
Bromspedal

ANVÄNDNING
Läs bruksanvisningen noga innan du kör fyrhjulingen. Om det finns en kontroll eller funktion
som du inte förstår, fråga din återförsäljare.
VARNING!

Läs bruksanvisningen noga för att bekanta dig med alla kontroller för att förhindra att
du tappar kontrollen över fordonet, vilket kan leda till en olycka eller skada.
Inkörning av motorn
Det finns ingen viktigare period under livslängden för din motor än de första eller 20
timmarnas körning. Av denna anledning bör du läsa följande material noggrant.
Eftersom motorn är helt ny ska den inte utsättas för allt för stor belastning de första 20
timmarna. De olika delarna i motorn slits och polera sig till rätt spel under drift.
Under denna period måste fullgas under lång tid liksom tillstånd som kan resultera i
motoröverhettning undvikas.
0—10 timmar
Undvik långvarig drift över 1/2 gaspådrag. Variera fyrhjulingens hastighet regelbundet. Kör
inte med fyrhjulingen i ett enda gasläge.
10—20 timmar
Undvik långvarig drift över 3/4 gaspådrag. Motorn kan varvas, men använd inte fullgas.
20 timmar eller mer
Fyrhjulingen kan nu köras normalt.
Parkering
Vid parkering av fyrhjulingen, stanna motorn, dra åt bromsen, flytta körlägesväljaren till
parkeringsläget (P), dra åt parkeringsbromsen till position höger (parkering).
Parkering i en sluttning
VARNING!
Undvik parkering i backar eller andra lutningar. Parkering i backe eller andra lutningar
kan göra att fyrhjulingen kan sättas i rullning och hamna utom kontroll, vilket ökar
risken för en olycka. Om du måste parkera i en sluttning, ställ fyrhjulingen på tvären,
stanna motorn, dra åt parkeringsbromsen till parkeringsläget, och blockera sedan de
främre och bakre hjulen med stenar eller andra föremål.
Parkera aldrig fyrhjulingen i backar som är så branta att du inte kan gå uppför dem
lätt.
1. Stanna fyrhjulingen genom att applicera bromsarna.
2. Stäng av motorn.
3. Dra parkeringsbromsspaken till den högra (parkering) positionen.
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BESKRIVNING
Traktor A/B/Terräng registrerad ATV

1. Varningsblinkers
2. Startreglage
3. Handbromsspak
4. Hel-/halvljusreglage
5. Signalhorn
6. Backning over ride-reglage
7. Blinkeromkopplare
8. Bromsvätsketryck

9. Hastighetsmätare och display
10. 2WD/4WD-omkopplare
11. Gasreglage
12. Parkeringsbroms
13. Omkopplare, bakre differential
14. Tändningslås
15. Bränsletank
16. L/H/N/R spak

Vägregistrerad ATV

1. Varningsblinkers
2. Startreglage
3. Handbromsspak
4. Hel-/halvljusreglage
5. Signalhorn
6. Backning over ride-reglage
7. Blinkeromkopplare
8. Hastighetsmätare och display

9. 2WD/4WD-omkopplare
10. Gasreglage
11. Parkeringsbroms
12. Omkopplare, bakre differential
13. Tändningslås
14. Bränsletank
15. L/H/N/R spak
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INSTRUMENT OCH KONTROLLFUNKTION
1. TÄNDLÅSFUNKTION/POSITION
Position
Funktion

Nyckel

PÅ

Alla elsystem till

I

AV

Vid parkering

UTE

2. TECKEN OCH FUNKTIONER
Endast på modell med förgasare
Position
Namn

Funktion

Startreglage

Starta motorn

Dimmerreglage

Hel-/halvljusreglage

Varningsblinkers

Fortsätter att blinka

Blinkersreglage

Höger/vänster sida

Signalhorn

Låter när knappen trycks

in
※ Detta fordon är utrustat med ett säkerhetssystem som innebär att bromsen måste
aktiveras för att motorn ska kunna startas.
Anvädning av over-ride funktion
Knappen används för tillfälligt koppla ur
varvtalsbegränsingen på backväxel.
1. Ställ växeväljaren på ”R”, tryck och håll ned
over-ride -knappen.
2. När over-ride -knappen släpps upp återställs
den varvtalsbegränsade funktionen för
backväxeln.

3. BROMS
3-1. HANDBROMSSPAK
Handbromsspaken sitter på vänster styre. När
du applicerar handbromsspaken aktiveras de
främre och bakre bromsarna.
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12 mm

3-2. BROMSPEDAL
Bromspedalen är placerad på fyrhjulingens
högra sida. Om du vill använda bakbromsen,
trampa ned bromspedalen. Genom att trampa
på bromspedalen aktiveras de främre och
bakre bromsarna.

VARNING!
▪ Före varje körning, kontrollera att bromsen har det vanliga motståndet genom att
bromsa med bromshandtaget. Kontrollera också att det finns tillräcklig mängd
bromsvätska i behållaren.
▪ Före varje körning, kontrollera bromsmanöversystemet. Spelet i bromsspaksänden
ska vara ca 12 mm. Informera din lokala återförsäljare om eventuella avvikelser.
▪ Oregelbundenheter hos bromsar, såsom läckor och dålig prestanda bör endast
hanteras av en auktoriserad återförsäljare.
ANMÄRKNING: Bromsvätskenivån måste vara över MIN-markeringen. Om nivån fortsätter
att sjunka, låt en auktoriserad återförsäljare kontrollera det.
Använd alltid DOT #4 bromsvätska.

För Traktor A/B/Terräng-modell: Om bromsvätskenivån är under MIN markeringen, tänds
varningslampan, fyll på bromsvätska.
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4. VÄXELSPAK
L: Lågväxel, skall användas vid tung last
H: Högväxel, normal användning
N: Neutral,
R: Backning
P: Parkering
Växelspak, instruktioner:
1. Motorn startar endast i neutralläge (N).
2. Aktivera en broms och tryck in vredet och flytta
växelspaken från N till H, L eller R.
(L används för ojämna underlag)
※ Växling från H till L och iläggning av valfri växel/körriktning. Fordonet måste stå
helt stilla.
3. För att backa, aktivera bromsen och tryck in knappen i och flytta växelspaken från N till
R.
Parkering, växelspaksinstruktioner:
1. Aktivera en broms och tryck in vredet, för sedan
växelspaken till läge ”P”.
Kontrollera att indikatorlampan ”P” tänds på
instrumentbrädan.
2. För parkeringsspaken till läge ”Parking”, se till
att parkeringsförfarandet följs helt och hållet.
3. I ”P”-läget kommer motorns varvtal att vara
begränsat, om spjället är öppet förvärras skadan.
För kontroll eller justering av varvtal, vänligen flytta spaken till ”N”-läget.
FÖRSIKTIGHET!

Manövrering av växelspaken när fordonet rör sig kan vara farligt. Detta är strängt
förbjudet.
Vänta alltid tills fordonet har stannat helt, backa inte under några omständigheter
med fyrhjulingen i hög hastighet.
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5. KÖRLÄGESVÄLJARE
Denna fyrhjuling är utrustad med fyra körlägen med antingen främre eller bakre
differentialfunktion. Du kan välja ett annat läge beroende på terrängtyp. Traktor
A/B/Terräng-modellen är utrustad med främre differentialfunktion, och den vägregistrerade
modellen är utrustad med både främre och bakre differentialfunktion.
5.1. Traktor A/B/Terräng:
2WD/4WD/LOCK VÄLJARKNAPP
2WD/4WD/LOCK-VÄLJARKNAPPEN används för att ändra motoreffektsöverföringen till
hjulen. Du kan välja 2WD, 4WD eller låsa läget för olika vägförhållanden.
2WD: Driver endast på bakhjulen utan differentialfunktionen. Detta läge användas främst
vid normal körning.
4WD: Driver både fram- och bakhjulen med den främre differentialfunktionen.
LOCK: Driver både fram- och bakhjulen utan differentialfunktion. Detta ger all dragkraft
till de fyra hjulen och bör användas när två eller flera hjul slirar.
Växling med 2WD/4WD/LOCK-knappen
1. Stanna fordonet helt.
2. För kanppen till önskat läge.

4WD-läge:
Tryck på knappen för att byta läge från 2WD till 4WD
och indikatorlampan tänds på instrumentbrädan (ON)
i 4WD-läge.

Låsläge (LOCK):
Följ alltid sekvensen 2WD→4WD→LOCK för att manövrera knappen. Vid aktivering av
låsfunktionerna. Tryck på knappen till 4WD läget och flytta sedan låsspärren
till ”LOCK”-läget.
Inaktivera låsfunktionen:
För att inaktivera låsfunktionen, utför sekvensen i omvänd ordning, dvs. LOCK→4WD→
2WD.
Stanna alltid fyrhjulingen helt före växling mellan 2WD, 4WD och LOCK.
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5.2. Vägregistrerad modell:
2WD/4WD/LÅS VÄLJARKNAPP
Det finns två riktningar. Välj funktion och följ sekvensen genom att trycka på knappen
framåt
eller bakåt
.
När strömmen slås på återställs fordonet och börjar
med 2WD (bakhjulsdriftsläge), läget ändras genom att
man trycker på väljarknappen från 2WD → 2WD
LOCK→4WD→4WD LOCK sekvensen vid riktning
framåt eller bakåt.

2WD: Bakhjulsdrift (turf mode).
Fyrhjulingen drivs av bakhjulen med
differentialfunktion. Detta används främst vid
normal körning på asfalt och på känsligt
underlag.
2WD LOCK: Bakhjulsdrift utan differentialfunktion
Driver lika mycket på båda bakhjulen utan
differentialfunktionen.

4WD: Fyrhjulsdrift. Driver både fram- och bakhjulen
med den främre differentialfunktionen.
Ingen differentialfunktion bak.
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4WD LOCK: Fyrhjulsdrift med spärr.
Driver både fram- och bakhjulen utan
differentialfunktion. Detta ger all dragkraft till
de fyra hjulen och bör användas när två eller
flera hjul slirar.

VARNING!

Stanna alltid fyrhjulingen innan du byter från tvåhjulsdrift till fyrhjulsdrift och vice
versa. Fyrhjulingen har andra köregenskaper med tvåhjulsdrift än fyrhjulsdrift under
vissa omständigheter. Byte från tvåhjulsdrift till fyrhjulsdrift eller vice versa under
körning kan göra att fyrhjulingen plötsligt beter sig annorlunda. Detta kan distrahera
föraren och öka risken för att denne förlorar kontrollen och orsakar en olycka.
VARNING!

Kör alltid med låg hastighet när differentialväxellåset har aktiverats på fyrhjulingen
och se till att ta extra tid och förläng avståndet för manövrer.
Alla hjul svänger i samma hastighet när differentialväxeln är låst, så det krävs mer
kraft för att svänga med fyrhjulingen. Kraften som krävs för att svänga ökar med
körhastigheten. Du kan förlora kontrollen och råka ut för en olycka om du inte kan
göra en tillräckligt skarp sväng för den hastighet du kör i.
ANMÄRKNINGAR::
Om du kör innan differentialspärren har aktiverats ordentligt gör det att fordonets hastighet
begränsas till dess att spärren har kopplats in helt.
VARNING!

Att trycka på knappen när fyrhjulingen är i rörelse kan vara extremt farligt eftersom du
kan tappa kontrollen medan du kör och handen flyttas från styret.
Växellådsmekanismen kan skadas om du trycker på växlingsknappen när
fyrhjulingen är i rörelse.
Stanna alltid fyrhjulingen helt innan du byter mellan 2WD, RWD, 4WD och LOCK.

6. DÄCK
Kontrollera däcktrycket regelbundet för att se till att det är de rekommenderade
specifikationerna. Kontrollera också däckslitaget.
Däcktryck
Använd lågtrycks-lufttrycksmätare för att kontrollera och justera däcktrycket när däcken är
kalla. Däcktrycket måste vara lika på båda sidor.
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VARNING!

Körning med detta fordon med felaktig däcktryck kan orsaka allvarlig skada eller
dödsfall till följd av förlorad kontroll eller voltning. Däcktryck under miniminivån kan
också göra att däcket lossnar från fälgen vid svåra körförhållanden.

Ställ in däcktrycket med följande specifikationer:
Modell
Rekommenderat

EST/ETT
7 psi (0,492kgf/㎝ 2)
7 psi (0,492kgf/㎝ 2)

Front
Bak

Lågtrycksdäckmätaren ingår som standardutrustning. Gör två mätningar av lufttrycket i
däcken och använd den andra avläsningen. Damm eller smuts i mätaren kan göra att första
avläsningen blir felaktig.
Däckslitagegräns
När däckspåret minskar till 3 mm (0,12 tum) på
grund av slitage, byt ut däcket.
Däckinformation
Denna fyrhjuling är utrustad med slanglösa däck med ventiler.
VARNING!

Användning av felaktiga däck på denna fyrhjuling kan göra att man tappar kontrollen
över fordonet, vilket ökar risken för en olycka.
Efter omfattande tester har endast nedanstående däck godkänts för denna modell från
TGB.
Modell
EST/ETT
Slanglös
Front
AT26*9-14、AT26*8-14、AT25*8-12
Slanglös
Bak
AT26*11-14、AT26*10-14、AT25*10-12
VARNING!

Försök aldrig att byta däck utan att ha den rätta kompetensen för detta. Det ökar
risken för olyckor. Kontakta din återförsäljare för att få bytt däcken på ett korrekt sätt.
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Eftermarknadsdäck och -fälgar
Däcken och fälgarna som medföljde fyrhjulingen har utformats för att matcha prestandan
och ge den bästa kombinationen av hantering, bromsförmåga och komfort. Andra däck,
fälgar, storlekar och kombinationer kan eventuellt vara olämpliga.
7. KYLVÄTSKA
Kylvätskenivån bör alltid kontrolleras före körning. Dessutom måste kylvätskan bytas ut vid
de intervall som anges i schemat för periodiskt underhåll och smörjning.
För att kontrollera kylvätskenivån
1. Parkera fyrhjulingen på en plan yta.
ANMÄRKNINGAR: Kylvätskenivån måste kontrolleras när motor är kall eftersom nivån
varierar beroende på motortemperaturen.
2. Kontrollera kylvätskenivån i kylaren.
ANMÄRKNINGAR: Kylvätskan ska vara mellan de min- och max-markeringarna.

Om kylvätskan är i nivå med eller under minimimarkeringen, skruva av kylarvätskelocket, fyll
på kylarvätska eller destillerat vatten upp till maxnivåmarkeringen och skruva på tanklocket.
FÖRSIKTIGHET!

Om kylvätska inte finns tillgängligt, använd destillerat vatten eller mjukt kranvatten i
stället. Använd inte hårt vatten eftersom det är skadligt för motorn. Om vatten har
använts i stället för kylmedel, byt ut det mot kylvätska så snart som möjligt; annars
kommer kylsystemet inte att vara skyddat mot frost och korrosion. Om vatten har fyllts
på i kylvätskan: låt en TGB-återförsäljare kontrollera innehållet av frostskyddsmedel i
kylarvätskan snarast möjligt; annars kommer effektiviteten av kylmediet att minska.
※ Kylarvätsketankens kapacitet (upp till maxnivåmarkeringen): 1,2 L
För att byta kylvätska
VARNING!

Vänta tills motorn och kylaren har svalnat innan du skruvar loss kylarlocket. Annars
riskerar du att bränna dig på het vätska och ånga som blåses ut under tryck. Placera
alltid en tjock trasa över locket när den öppnas. Tillåt allt kvarvarande tryck att släppas
ut innan du tar bort locket helt.
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1. Parkera fyrhjulingen på en plan yta.
2. Ta bort frontluckan.
3. Placera en behållare under motorn och ta sedan bort skruven för tömning av
kylarvätskan och tillhörande packning.
4. Ta bort kylarlocket.
5. Avlägsna tanklocket.
6. Koppla bort kylvätskeslangen på kylvätskebehållaren och töm sedan ut kylarvätskan
från kylaren.
7. Efter tömning av kylarvätskan, spola kylsystemet noggrant med rent kranvatten.
8. Installera tömningsskruven för kylarvätska tillsammans med den nya packningen och
dra åt skruven.
9. Anslut slangen till kylvätskebehållaren.
10. Häll den rekommenderade kylvätskan i kylaren till den högsta nivåmarkeringen och
installera sedan tanklocket.
FÖRSIKTIGHET!
Blanda frostskyddsmedel endast med destillerat vatten. Om destillerat vatten inte är
tillgängligt, kan mjukt vatten användas för påfyllning. Använd inte hårt vatten eftersom
det är skadligt för motorn.
11. Fyll på med den rekommenderade kylvätskan i kylaren tills den är full.
Blandningsförhållande frostskyddsmedel/vatten: 1:1
Rekommenderat frostskyddsmedel: Högkvalitativt frostskyddsmedel (etylenglykol) som
innehåller korrosionshämmare för aluminiummotorer
Kylarvätskekvantitet:
Kylarkapacitet (inklusive alla rörledningar): 2,2 L
Kylarkapacitet (upp till maxnivåmarkeringen): 1,2 L
12. Installera kylarlocket, starta motorn och låt den gå på tomgång i några minuter och
stänga sedan av den.
13. Skruva av kylarlocket för att kontrollera vätskenivån i kylaren. Om den är låg, tillsätt
tillräckligt med kylvätska tills den når upp till övre delen av kylaren och skruva sedan på
kylarlocket igen.
14. Starta motorn och kontrollera att det inte läcker kylvätska.
15. Montera frontkåpan.
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8. STYRLÅS
Rattlåset bör som regel användas för stöldskydd.
Styret måste vridas till vänster och nyckeln i
styrlåset pressas och vrids samtidigt, såsom visas.

9. HASTIGHETSMÄTARE

PANELBESKRIVNINGAR
1. Stapel, bränslemätare.
2. Hastighetsmätare.
3. Funktionsdisplay.
4. MODE-knapp

5. Körläge
6. EPS-indikator.
7. LED-indikatorsymboler
8. Inställningsknapp (SET)

Halvljus/grön

Svänga, en indikator/grön

L/H

Drive-växel/grön

Indikator motorolja/röd

N

Neutralväxel/grön

Indikator för batteriladdning

R

Backväxel/röd

Motorns kylvätsketemperatur/röd

P

Parkeringsväxel/grön

Helljus/blå

MIL/gul
1. Indikator motorolja (röd): om lampan tänds, kontrollera om det finns tillräckligt ,med
motorolja, om inte: kontakta din lokala återförsäljare för inspektion.
2. Temperaturindikator (röd): om lampan tänds när motorn är igång betyder det att det
finns ett problem med kylsystemet. Vänligen kontakta din lokala återförsäljare för
inspektion.
3. Varningslampa batteriladdning: om lampan tänds medan motorn är igång innebär det
att det finns ett fel på batterisystemet. Vänligen kontakta din lokala återförsäljare för
inspektion.
※När tändningen slås på, kör indikatorn för
motorolja/temperaturindikatorn/batteriindikatorn en självdiagnostik, om denna process
inte hittas, kan det röra sig om en felfunktion. Vänligen kontakta din lokala
återförsäljare för inspektion.
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4. Körriktningsvisare (grön): om körriktningsvisaren har aktiverats blinkar lamporna och
det hörs en varningssignal.
Varningsblinkers: vänster/höger blinkers blinkar och det hörs en varningssignal.
5. Lampa för motorkontroll (gul): om denna tänds, kontakta din lokala återförsäljare för
inspektion.
6. ESP ”FAIL” blinkar för att indikera ett EPS-fel. Felkoden visas på den nedersta
raden av skärmen med ”c ????”, var vänlig kontakta din lokala återförsäljare.
VARNING!

Varningslampan för motorolja tänds om oljenivån är för låg. Fortsätt att fylla på med
TGB-specialolja, efter att ha fyllt upp släcks varningslampan. Varningslampan för
låg motoroljenivå får aldrig vara tänd vid körning med fyrhjulingen eftersom motorn
då tar skada.
Om motorn blir överhettad kommer det att orsaka allvarliga skador på motorn.
FUNKTIONSDISPLAY
VARVTAL: Digital varvräknare
1. Varvtalet visas i andra raden.
2. Den digitala varvräknaren visar varvtal upp till 12 000 v/min.
3. Takometersignalen plockas upp från antingen styrenheten eller tändspolen.
MAXVARVTAL: Max. varvräknare
1. MAX RPM visas i andra raden.
2. Visar den högsta varvräknaravläsningen efter den senaste återställningen.
HASTIGHET Hastighetsmätare
1. Hastighetsmätardisplayen är den första raden på skärmen.
2. Visar hastigheten upp till 199 km/h.
TOPPFART: Maximal hastighet, hastighetsmätare
1. MAX visas på andra raden.
2. Visar högsta hastighet som har uppnåtts sedan den senaste återställningen.
MEDELHASTIGHET: Medelhastighet, mätare
1. AVG visas på andra raden.
2. Beräknar medelhastigheten sedan förra återställningen (RESET).
TRIPPMÄTARE A OCH B Trippmätare A och B
1. TRIP-funktionen registrerar kumulativ körsträcka sedan den senaste RESET medan
fyrhjulingen körs.
2. Skärmen är på andra raden av skärmen.
ODO: Vägmätare
1. ODO registrerar den kumulativa körsträckan för motorcykeln.
2. ODO-data lagras i minnet även när strömmen är avstängd.
RT: Körtimer
1. Beräknar total drifttid sedan senaste återställningen (RESET).
2. Räkningen börjar automatiskt när fordonet börjar rulla.
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TT: Total körtimer
1. Beräknar total drifttid sedan motorcykeln började användas.
2. Räkningen börjar automatiskt när fordonet börjar rulla.
3. TT data lagras i minnet även när strömmen är avstängd.
BRÄNSLEMÄTARE
1. Visar bränslenivå med hjälp av en stapel med 7 segment.
2. Om sista segmentet börjar blinka, indikerar det att bränslenivån är låg.
DTC: felkod
1. Vid EFI-systemfel finns det en felkod ”P ????” på andra raden på displayen.
2. Vid EPS-fel, visas en felkod ”c ????” på andra raden på displayen.
KNAPPFUNKTIONER
LÄGESKNAPP
1. Tryck på MODE-knappen för att flytta mellan funktioner i slingsekvensen från en
funktionsskärm till en annan.
ODO → RPM → TRIP A → TRIP B → MAXHAST. → MEDELHAST. → RT → TT →
MAX RPM → TID → EPS →ODO
2. Tryck på MODE och håll inne i 10 sekunder för att ändra visningen till KMH eller MPH.
ÅTERSTÄLLNINGSFUNKTION
1. Tryck på MODE till önskad skärm. Tryck sedan på MODE och SET samtidigt i 6
sekunder för att återställa data från lagrade värden till noll. Varje återställning är
individuell, inklusive TRIP A, TRIP B, RT, MEDELHAST., MAXHAST. och MAX RPM.
2. ODO, klocka och TT-data kan inte återställas.
TIDSFUNKTION
1. Tryck på MODE till TIME-skärmen. Tryck sedan på MODE och SET samtidigt i 3
sekunder för att ställa in tiden.
2. När siffran blinkar, tryck på knappen SET till önskad siffra. Tryck sedan på MODE för
att spara och hoppa till nästa siffra.
3. Efter tidsinställningen trycker du på MODE och SET samtidigt för att spara och gå
tillbaka till ODO skärmen.
4. Om siffran inte ändras under 10 sekunder, sparas inställningen automatisk och
skärmen återgår till att visa tiden.
5. När hastigheten är över 10 km/h kommer inställningen att sparas automatiskt.
EPS-FUNKTION (elservostyrning)
EPS-indikatorn tänds när du trycker på knappen MODE och går till EPS funktionen. Du
kan välja att koppla in eller ur EPS funktionen vid behov. Indikatorn lyser när EPS är
aktiverat. När tändningen slås på kan du ställa in styrmomentet på Max eller Min.
MIN: Litet styrmomentet, används för mjuk terräng och hög hastighet.
MAX: Stort styrmomentet, används för ojämn terräng och låg hastighet.
FEL: ESP-fel, blinkande indikerar EPS-fel och felkoden visas på den nedersta raden av
skärmen i form av ”c ????”.
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Ställa in hjulens omkrets
För att hastighetsmätaren skall visa rätt hastighet måste hjulens omkrets ställas in. Du
kan behöva ändra denna inställning om du t.ex. bytt till större eller mindre hjul än
standard.
1. Tändningen skall vara frånslagen (OFF).
2. Tryck ner MODE och SET knapparna samtidigt.
3. Slå till tändningen (ON) med knapparna nertryckta.
4. Tryck på SET knappen för att komma till menyn för hjulens omkrets: ”cXXXX”. C
betyder omkrets och de 4 sifforna avser längden i MM. Ex c0800 = 80 cm, c1250=
125cm osv.
5. Välj den siffra som skall ändra genom att trycka på SET knappen. Ändra värdet
genom att trycka på MODE. Upprepa proceduren tills rätt omkrets är inställt.
6. Tryck på MODE knappen och håll den nertryckt i 3 sekunder för att spara värdet.
7. Efter 10 sekunder kommer värdet att sparas automatiskt om ingen knapp trycks ner.

10. TÄNDSTIFT
Kontroll av tändstiftet
Tändstiftet är en viktig motorkomponent som är lätt att kontrollera. Eftersom värme och
avlagringar gör att tändstiftet långsamt eroderar, bör tändstiftet tas bort och kontrolleras i
enlighet med det periodiska underhålls- och smörjningsschemat. Dessutom kan
tändstiftets skick avslöja tillståndet hos motorn.
För att ta bort tändstiftet
1. Ta bort tändhatten.
2. Ta bort tändstiftet med en tändstiftsnyckel.
För att kontrollera tändstiftet
1. Kontrollera att porslinsisolator runt mittelektroden på tändstiftet är medium till ljusbrun
(den idealiska färgen när fyrhjulingen körs normalt).
ANMÄRKNINGAR::
Om tändstiftet visar en distinkt annan färg, kan motorn arbeta felaktigt. Försök inte att
diagnostisera sådana problem själv. Låt istället en TGB-återförsäljare kontrollera
fyrhjulingen.
2. Kontrollera tändstiftet för elektroderosion och överskottskol eller andra avlagringar och
byt ut det vid behov.
Specificerade tändstift: NGK DCPR8E (för 561cc) / CR7E (för 503 cc)
3. Mät tändstiftsgapet med en trådtjockleksmätare och justera
avståndet till specifikationen vid behov.
Tändstiftsgap: 0,7 ~ 0,8 mm
För att installera tändstiftet
1. Rengör ytan på tändstiftspackningen och tändstiftets passyta och torka
sedan bort smuts från tändstiftsgängorna.
2. Montera tändstiftet med en tändstiftsnyckel och dra sedan åt till angivet moment.
Åtdragningsmoment: 200 +/- 20 kgf/cm
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ANMÄRKNINGAR::
Om en momentnyckel inte är tillgänglig när du installerar tändstiftet, är en bra
uppskattning av rätt moment 1/4—1/2 varv mer än fingerhårt. Tändstiftet bör dock
dras åt till angivet moment så fort som möjligt.
3. Montera tändhatten.

11. LUFTRENARE

1. Ta bort sätet.
2. Lossa de fyra krokarna från luftrenarlocket och avlägsna sedan skyddet.
3. Lossa en skruv på klämremsan till luftfiltret och sedan ta bort luftfiltret.
4. Rengör elementet med ett icke brännbart lösningsmedel eller lösningsmedel med hög
flampunkt och kläm sedan ur det tills det är helt torrt.
5. Pressa ut överflödigt lösningsmedel ur svampen och låt den torka.
FÖRSIKTIGHET!

Använd alltid lösningsmedel för rengöring av komponenter för att rengöra
svampmaterialet.
Använd aldrig lösningsmedel med låg flampunkt eller bensin för att rengöra
svampmaterialet eftersom motorn kan fatta eld eller explodera.
FÖRSIKTIGHET: Vrid inte svampmaterialet när du klämmer ut vätskan.
Applicera skumluftfilterolja eller skumluftfilterolja av en annan kvalitet på svampmaterialet.
ANMÄRKNING: Svampmaterialet bör vara vått men får inte droppa.

12. MOTOROLJA
Motoroljenivån bör kontrolleras före varje körning. Dessutom måste oljan och oljefiltret
bytas ut med de intervall som anges i det periodiska underhålls- och smörjningsschemat.
För att kontrollera oljenivån i motorn
1. Parkera fyrhjulingen på en plan yta.
2. Kontrollera oljenivån i motorn när motorn är kall.
ANMÄRKNINGAR::
Om motorn startades innan oljenivån kontrollerades, se till att värma upp motorn
tillräckligt och vänta sedan minst tio minuter tills oljan lägger sig för en korrekt
avläsning.
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3. Ta bort motoroljepåfyllningslocket och torka sedan av motoroljestickan med en ren
trasa.

4. Sätt i oljestickan i påfyllningshålet och skruva fast den på motorn. Ta sedan bort den
igen för att kontrollera oljenivån.
ANMÄRKNINGAR:
Motoroljan bör vara mellan spetsen på mätstickan och maxnivåmarkeringen.
5. Om motoroljan inte är mellan spetsen på mätstickan och maxnivåmarkeringen, tillsätt
tillräckligt med olja av rekommenderad typ för att höja den till rätt nivå.
ANMÄRKNINGAR:
Se till att motoroljan är i rätt nivå, annars kan motorskador uppstå.
6. För in mätstickan i oljepåfyllningshålet och dra sedan åt oljepåfyllningslocket.
7. Installera sidoluckan.
Oljebyte (med eller utan oljefilterbyte)
1. Ställ fyrhjulingen på en plan yta och hissa upp den med en domkraft.
2. Starta motorn, varmkör den i flera minuter och stäng sedan av den.
3. Placera ett oljetråg under motorn för att samla upp oljan.
4. Ta bort motoroljeavtappningsskruven och dess packning för att dränera olja från
vevhuset.
ANMÄRKNINGAR: Hoppa över steg 5-7, om oljefilterkassetten inte ska bytas ut.
5. Ta bort det vänstra invändiga gallret.
6. Ta bort oljefilterpatronen med en oljefilternyckel.
7. Applicera ett tunt skikt av motorolja på O-ringen till det nya oljefiltret.
8. Installera det nya oljefiltret med en oljefilternyckel och dra sedan åt till angivet moment
med en momentnyckel. Åtdragningsmoment: 180 kgf/cm
9. Montera motoroljeavtappningsskruven och den nya packningen och dra åt skruven till
angivet moment. Åtdragningsmoment: 230 kgf/cm
10. Fyll på med den angivna mängden av den rekommenderade motorolja och installera
sedan och dra åt oljepåfyllningslocket.
Oljemängd: Utan oljefilterbyte: 3,5 L
Med oljefilterbyte: 3,86 L
ANMÄRKNINGAR:Var noga med att torka upp utspilld olja på alla delar efter att motorn
och avgassystemet har svalnat.
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FÖRSIKTIGHET!
 För att förhindra att kopplingen slirar (eftersom motorolja smörjer även
kopplingen), undvik att blanda i kemiska tillsatser.
 Se till att inga främmande föremål kommer in i vevhuset.

11. Starta motorn och låt den gå på tomgång i flera minuter medan du kontrollerar att den
inte läcker olja. Om det läcker olja, stäng omedelbart av motorn och kontrollera
orsaken.
12. Stäng av motorn, vänta minst tio minuter och kontrollera sedan oljenivån igen och
korrigera den vid behov.
13. FRÄMRE DIFFERENTIAL, VÄXELLÅDSOLJA
Differentialväxellådan måste kontrolleras för oljeläckage före varje körning. Om läckage
hittas, låt en TGB-återförsäljare kontrollera och reparera fyrhjulingen. Dessutom måste
differentialväxeloljenivån kontrolleras och oljan bytas enligt följande vid de intervall som
anges i det periodiska underhålls- och smörjningsschemat.
Att kontrollera differentialväxeloljenivån
1. Parkera fyrhjulingen på en plan yta.
2. Ta bort skruven för kontroll av differentialväxellådsoljan och dess packning och
kontrollera sedan oljenivån i differentialväxellådan. Oljenivån bör vara i nivå med
påfyllningshålet.
Påfyllningsskruv

Kontrollera
skruv

3. Om oljan är under kanten på påfyllningshålet, tillsätt tillräckligt med olja av
rekommenderad typ för att höja den till rätt nivå.
4. Kontrollera packningen för skador och byt ut den vid behov.
5. Installera oljepåfyllningsskruven med tillhörande packning och dra åt skruven med
specificerat åtdragningsmoment.
Åtdragningsmoment:
Oljepåfyllningsskruv, differentialväxelolja: 330 kgf/cm
kontrollera skruv: 80 kgf/cm
För att byta differentialväxelolja
1. Placera fyrhjulingen på en plan yta och hissa
upp den med en domkraft.
2. Placera ett oljetråg under
differentialväxelhuset för att samla upp den
använda oljan.
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Tömningssk
ruv

3. Ta bort skruven för påfyllning av differentialväxelolja,
skruven för tömning av differentialväxeloljan med
tillhörande packning för att tappa ur oljan från
differentialväxellådan.
4. Montera tömningsskruven och den nya packningen och dra åt skruven med angivet
moment.
Åtdragningsmoment:
Skruv för tömning av differentialväxeloljan: 330 kgf/cm
5. Fyll på med den rekommenderade differentialväxeloljan.
Oljemängd: SAE 85W-90, 0,35 L.
6. Kontrollera att packningen till oljepåfyllningsskruven inte är skadad. Byt ut den vid
behov.
7. Installera oljepåfyllningsskruven med tillhörande packning och dra åt skruven med
specificerat åtdragningsmoment.
Åtdragningsmoment: Skruv för påfyllning av differentialväxelolja: 330 kgf/cm
8. Kontrollera differentialväxelhuset för oljeläckage. Om det läcker olja, kontrollera
orsaken.
14. BAKRE DIFFERENTIAL/VÄXELLÅDSOLJA SLUTVÄXEL (Traktor A/B/Terräng)
Den slutväxellådan måste kontrolleras med avseende på oljeläckage före varje körning.
Om läckage hittas, låt en TGB-återförsäljare kontrollera och reparera fyrhjulingen.
Dessutom måste oljenivån till slutväxeln kontrolleras och oljan bytas enligt följande vid de
intervall som anges i det periodiska underhålls- och smörjningsschemat.
För att kontrollera slutväxelns oljenivå
1. Parkera fyrhjulingen på en plan yta.
Påfyllnin
2. Ta bort skruven för kontroll av växellådsoljan i
gsskruv
slutväxeln med tillhörande packning och
kontrollera sedan oljenivån i slutväxelhuset.
Oljenivån bör vara i nivå med påfyllningshålet.
3. Om oljan är under kanten på påfyllningshålet,
tillsätt tillräckligt med olja av rekommenderad
typ för att höja den till rätt nivå.
Nivåskruv
4. Kontrollera att packningen till oljepåfyllningsskruven inte är skadad. Byt ut den vid
behov.
5. Installera oljepåfyllningsskruven med tillhörande packning och dra åt skruven med
specificerat åtdragningsmoment.
Åtdragningsmoment:
Oljepåfyllningsskruv slutväxel: 330 kgf/cm
kontrollera skruv: 80 kgf/cm
För att byta växellådsolja till slutväxeln
1. Ställ fyrhjulingen på en plan yta och hissa upp
den med en domkraft.
2. Placera ett oljetråg under slutväxelhuset för att Tömnings
samla upp oljan.
skruv
3. Ta bort skruven för påfyllning av slutväxelolja;
skruven för tömning av slutväxelolja med
tillhörande packning för att tömma ut oljan från
slutväxelhuset.
4. Montera tömningsskruven och den nya packningen och dra åt skruven med angivet
moment.
Åtdragningsmoment: Oljeavtappningsskruv, slutväxel: 330 kgf/cm
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5. Fyll på med den rekommenderade växellådsoljan för slutväxeln till brädden av
påfyllningshålet, såsom visat.
Oljemängd: SAE 85W-90, 0,5 l (för T3-modell: 0,45 l).
6. Kontrollera att packningen till oljepåfyllningsskruven inte är skadad. Byt ut den vid
behov.
7. Installera oljepåfyllningsskruven med tillhörande packning och dra åt skruven med
specificerat åtdragningsmoment.
Åtdragningsmoment:
Oljepåfyllningsskruv, slutväxel: 330 kgf/cm
8. Kontrollera att slutväxeln inte läcker olja. Om det läcker olja, kontrollera orsaken.

15. SÄTE
För att ta bort sätet
1. Öppna låset genom att vrida om nyckeln.
2. Dra upp sätet baktill.
För att installera sätet
Sätt tungan på framsidan av sätet i säteshållare och
tryck ner sätet längst bak. Se till att sätet är
ordentligt monterat.

16. FÖRVARINGSFACK
Denna fyrhjuling utrustad med två förvaringsfack
som är placerade framtill på höger och vänster
sida. För att komma åt förvaringsfacken, sätt i
nyckeln och vrid om, ta bort locket till
förvaringsfacket.
Vid lagring av dokument i förvaringsfacken, se
Avtappning
till att lägga dem i en plastpåse så att de inte blir
splugg
blöta. När du tvättar fyrhjulingen, se till att det
inte kommer in vatten i förvaringsfacken.
En avtappningsplugg är monterad i botten på det främre förvaringsfacket. Om vatten
samlas i något av förvaringsfacken, ta bort avtappningspluggen och töm ut vattnet och
installera pluggen igen.
17. SÄKRINGAR OCH BATTERI
BATTERI
Batteriet är placerat under sätet. Denna modell är utrustad med ett batteri som inte kräver
något underhåll. Du behöver inte kontrollera elektrolytnivån eller fylla på destillerat vatten.
Batteriets blypoler måste dock kontrolleras och vid behov dras åt.
VARNING!

Batterielektrolyt är giftigt och farligt eftersom det innehåller svavelsyra, som kan
orsaka allvarliga brännskador. Undvik kontakt med hud, ögon eller kläder. Skydda
alltid ögonen när du arbetar nära batterier.
Batterier genererar explosiva gaser. Undvik gnistor, eld, cigaretter eller andra
antändningskällor i närheten av batteriet. Ventilera vid laddning eller användning i
ett slutet utrymme.
FÖRVARA UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN
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För att ta bort batteriet
1. Ta bort sätet.
2. Ta bort batterihållarplåten genom att ta bort
skruvarna.
3. Koppla den negativa batterikabeln först och sedan
den positiva batterikabeln genom att ta bort
skruven.
4. Dra ut batteriet ur facket.

FÖRSIKTIGHET!

När du tar bort batteriet måste huvudströmbrytaren vara avstängd och den
negativa ledningen måste kopplas bort före den positiva ledningen.
För att ladda batteriet
Låt en TGB-återförsäljare ladda batteriet så snart som möjligt om det verkar vara urladdat.
Tänk på att batteriet har en tendens att ladda ur snabbare om fyrhjulingen är utrustad med
extra elektriska tillbehör.
FÖRSIKTIGHET!

För att ladda underhållsfria batterier krävs det att man har en speciell (för konstant
spänning) batteriladdare. En konventionell batteriladdare skadar batteriet.
Lagring av batteriet
1. Om fyrhjulingen inte ska användas på mer än en månad, ta ut batteriet, ladda det och
placera det på en sval och torr plats.
2. Om batteriet lagras i mer än två månader, kontrollera det minst en gång i månaden och
ladda det vid behov.
FÖRSIKTIGHET!

Se till att batteriet alltid är laddat. Lagring av ett urladdat batteri kan orsaka
permanenta skador på batteriet.
För att installera batteriet
1. Placera batteriet i facket.
2. Anslut den positiva batterikabeln först och anslut sedan den negativa batterikabel
genom att installera skruvarna.
FÖRSIKTIGHET!
Vid installation av batteriet, måste huvudströmbrytaren vara avstängd och den
positiva ledningen måste anslutas före minuskabeln.
3. Montera batterihållarplåten genom att installera skruvarna.
4. Montera sätet.
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SÄKRINGAR
Det finns två säkringsboxar: den ena är säkringsboxen och den andra är
EPS-säkringsboxen.
På EPS-modellen är MAXI-säkringen placerad i
EPS-säkringsboxen, som är placerad på höger
sida under sitsen.

För icke EPS-modeller är MAXI-säkringen
placerad bredvid startreläet.

Byta ut en säkring
Huvudsäkringsboxen och EPS-säkringsboxen
finns under sätet.

Om en säkring har gått, byt ut den enligt följande.
1. Vrid nyckeln till ”AV” och stäng av alla elektriska
kretsar.
FÖRSIKTIGHET!

För att förhindra en oavsiktlig kortslutning; stänga av huvudströmbrytaren vid
kontroll eller byte av säkring.
2. Dra ut den trasiga säkringen och installera därefter en ny säkring med den
specificerade strömstyrkan.
VARNING!

Använd alltid en säkring av den specificerade ratingen och använd aldrig ett
substitut i stället för rätt säkring. En olämplig säkring eller ett substitut kan orsaka
skador på det elektriska systemet, vilket skulle kunna leda till en brand.
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3. Vrid nyckeln till ”ON” och slå på de elektriska kretsarna för att kontrollera om enheterna
arbetar.
4. Om säkringen går direkt igen, låt en TGB-återförsäljare gå igenom elsystemet.

18. BYTE AV STRÅLKASTARLAMPA
Om en strålkastarglödlampa brinner ut, byt ut den enligt följande.
Strålkastarkåpa

1. Ta bort locket på baksidan av strålkastaren
genom att dra bort det.
2. Ta bort locket till glödlamphållaren genom att dra
bort det.
3. Demontera strålkastarens lamphållare genom
att trycka in den och vrida den moturs.
Kåpa
4. Ta bort den utbrända lampan genom att dra utåt.
5. Sätt i en ny strålkastarglödlampa i lamphållaren genom att trycka fast den.

FÖRSIKTIGHET!

Rör inte glasdelen på glödlampan för att hålla den fri från olja, annars kan glasets
transparens, ljusstyrkan hos lampan och lampans livslängd påverkas negativt.
Torka bort smuts och fingeravtryck på glödlampan med en trasa fuktad med alkohol
eller thinner.
6. Montera lamphållaren genom att trycka in den och vrida den medurs.
7. Montera lamphållarlocket och kontrollera att locket på baksidan av
strålkastarlamphållaren är ordentligt monterad över lamphållaren och sitter ordentligt.
8. Justera strålkastarljuset om det behövs.
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Justering av en strålkastarens ljuskägla
FÖRSIKTIGHET!

Vi rekommenderar att en TGB-återförsäljare gör denna justering.
För att höja strålkastarljuset vrid på ställskruven för
strålkastarljuset medurs.
För att sänka en strålkastarljuset, vrid ställskruven
moturs.

19. BAKLYKTA/BROMSLJUS
Baklyktor och bromsljus är av LED typ och kan inte bytas separat. Kontakta din återförsäljare
vid ett eventuellt byte.
20. Extra DC-uttag
Det extra likströmsuttaget (DC) är placerat framtill
på fyrhjulingens högra sida. Det extra DC-uttaget
kan användas för lämplig arbetsbelysning, radio ...
osv. Det extra DC-uttaget bör endast användas när
motorn är igång och strömbrytaren är inställd på ”
OFF”. När det extra DC-uttaget används ska den
DC-uttag
elektriska strömmen inte överstiga 5 A.
1. Ställ strömbrytaren på ”OFF”.
2. Stäng av tillbehöret.
3. Starta motorn.
4. Öppna kåpan över det extra DC-uttaget och sätt sedan in kontakten till tillbehöret i
uttaget.
5. Slå på tillbehöret.
6. När det extra DC-uttaget inte används, täck över det med kåpan.
FÖRSIKTIGHET!
 Använd inte tillbehör som kräver mer än 5 A. Detta kan överbelasta strömmen
och göra att säkringen går.
 Om tillbehör används utan att motorn är igång eller med strålkastarna påslagna,
kommer batteriet att tömmas på laddning och det kan bli svårt att starta
motorn.
 Använd inte en bilcigarettändare eller andra tillbehör med kontakt som blir varm
eftersom uttaget kan skadas.
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ANVÄNDARHANDLEDNING
Denna ATV avser användning för nytta och nöje. Denna sektion, Användarhandledning,
ger allmänna instruktioner gällande körning med ATV i rekreationssyfte. De färdigheter och
tekniker som finns beskrivna i detta avsnitt lämpar sig dock för alla typer av körning. Att köra
en ATV kräver speciella färdigheter som förvärvats genom träning över en periods tid. Ta dig
tid att lära dig de grundläggande teknikerna väl innan du försöker sig på svårare manövrar.
Var säker på att du läst denna Användarhandledning fullständigt och att du har full
förståelse för användandet av kontrollerna. Var särskilt uppmärksam på
säkerhetsinformationen. Läs även alla varnings- och varseldekaler på din ATV.
KÖR FÖRSIKTIGT
Genomgå utbildning om du är oerfaren.

VARNING
Hantera inte denna ATV utan noggranna instruktioner samt tillåt inte någon annan att
använda den utan noggranna instruktioner. Risken för en olycka ökar avsevärt om
föraren inte vet hur man hanterar en ATV korrekt i olika situationer och i olika typer av
terräng. Använd inte denna ATV i hastigheter som är för snabba för dina kunskaper
eller omständigheter eftersom detta ökar din risk att förlora kontrollen över ATV:n och
vara med om en olycka. Kör alltid med en hastighet som är lämplig för terrängen,
sikten, driftsförhållandena och din erfarenhet.
Nybörjare och oerfarna förare bör genomgå certifierad utbildning. De bör därefter
regelbundet träna på de färdigheter som lärs ut under utbildningen och på tekniker gällande
hantering som beskrivs i denna Användarhandledning.

Hantering av din ATV kräver färdigheter som förvärvats genom övning under en
periods tid. Försök inte att köra med maximal prestanda förrän du är helt bekant med
hanteringen och prestandan hos en ATV och dess egenskaper. Ta dig tid att lära dig de
grundläggande teknikerna väl innan du försöker sig på svårare manövrar. Bekanta dig med
ATV:n vid låga hastigheter först, även om du är en erfaren förare.
Rekommenderas inte för barn under 16 års ålder.
VARNING!
Ett barn under 16 års ålder får aldrig köra en ATV med motorstorlek som är större än
90 cc. Om barn som rekommenderas att inte köra en ATV på grund av sin ålder ändå
kör en ATV kan det leda till allvarlig personskada eller dödsfall av barn.
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Klädsel
För att minska risken för skador vid en olycka använd alltid följande:
 Godkänd motorcykelhjälm som passar ordentligt.
 Skyddsutrustning för ögonen (skyddsglasögon, ansiktsskydd/visir eller
goggles)
 Höga stövlar, handskar, långärmad tröja eller jacka och långbyxor.
En godkänd hjälm och annan personlig skyddsutrustning kan minska skadornas
omfattning i en olycka.

VARNING!
Körning/hantering utan godkänd hjälm ökar dina risker för en allvarlig skallskada eller
dödsfall i händelse av en olycka.
Använd skyddsglasögon när du hanterar din ATV för att minska risken för någon allvarlig
olycka eller skada. Ögonskydd såsom ett visir eller skyddsglasögon kan minska risken för att
främmande material kommer i dina ögon och bidrar till att skydda dina ögon från synskador.
VARNING!
Körning/hantering utan ögonskydd kan resultera i en olycka och ökar dina risker för en
allvarlig skada i händelse av en olycka.

Kör inte efter eller samtidigt som du brukar alkohol eller droger. Förarens
prestationsförmåga minskas genom påverkan av alkohol eller droger. Alkohol- eller
drogkonsumtion kan allvarligt påverka ditt omdöme, din balans och din
uppfattningsförmåga vilket kan leda till att du reagerar långsammare.
VARNING!
Konsumera aldrig alkohol eller droger före eller under körning med denna ATV.
Du ökar dina risker att vara med om en olycka.
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Lastning och tillbehör
VARNING!
Felaktig lastning eller bogsering kan öka risken för förlust av kontroll, vältning eller
annan olycka. För att minska olycksrisken:
 Överskrid inte de högsta lastningsgränserna för fordonet.
 Håll vikten på ställningarna centrerad i sidled och så låg som möjligt. Var noga med
att lasten är säkert fastsatt – dåligt fäst last kan oväntat förändra hanteringen av
fordonet.
 Se till att lasten inte stör din kontroll eller förmåga att se vart du kör.
 Fäst last på släpvagn ordentligt. Se till att lasten i släpvagnen inte kan lossna eller röras. En
växlande belastning kan orsaka olycka.
 Sänk hastigheten och ha större marginal för att stanna. Ett tyngre fordon tar längre tid
att stanna.
 Undvik backar och ojämn terräng. Välj terräng noggrant. Var extremt försiktig vid
bogsering eller då du kör med last i stigningar.
 Vänd gradvis och kör långsamt.
Iakttag extra försiktighet vid körning med last eller släpvagn. Följ dessa instruktioner och
använd alltid sunt förnuft och gott omdöme när du kör med last eller drar en släpvagn.
MAXIMAL LASTNING
Främre lastutrymme: 30 kg
Bakre lastutrymme: 50 kg
Dragkrok: 200 kg
Kör långsammare än du normalt skulle utan last. Ju mer vikt som bärs desto långsammare
borde du köra. Det är god praxis att köra långsamt (växla till Låg eller Hög om det finns på
denna modell) när du kör med tyngre last eller vid körning med släpvagn.
Under körning
Ha alltid fötterna placerade på fotstöden under körning.
VARNING!
Att flytta en hand från styret eller en fot från fotstöden kan minska din förmåga att
styra ATV:n och kan leda till att du tappar balansen och faller av ATV:n.
Undvik stunt och hopp.
VARNING!
Att försöka sig på hopp eller andra stunts ökar risken för en olycka, inklusive vältning.
Försök aldrig med stunts eller hopp. Försök inte briljera.
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Ändringar och tillbehör
Modifiera aldrig denna ATV genom ej korrekt installation eller användning av tillbehör
eller annan modifiering. Alla delar och tillbehör som används med denna ATV ska vara
äkta TGB eller motsvarande och avsedda för användning med denna ATV. Installering
och användning bör ske enligt anvisningarna. Om du har frågor, kontakta en auktoriserad
ATV återförsäljare.
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VARNING!
Användning av denna ATV med olämpliga modifieringar kan orsaka förändringar i
hanteringen, vilket i vissa situationer skulle kunna leda till en olycka.
Avgassystem
VARNING!
 Torrt gräs, buskage eller annat brännbart material som samlats runt motorområdet
kan fatta eld. Kör inte, låt inte motorn gå på tomgång samt parkera inte ATV:n i torrt
gräs eller på andra torra marker. Håll motorområdet fritt från torrt gräs, buskage
eller annat brännbart material.
 Om någon rör vid avgassystemet under eller efter körning kan denne bränna sig.
Rör inte det varma avgassystemet och parkera inte ATV:n på en plats där andra
sannolikt kan komma att röra det.
Ljuddämparen och andra motordelar blir mycket varma under körning och förblir varma efter
att motorn har stannats. För att minska risken för brand under eller efter körning låt inte
buskage, gräs eller annat material samlas under fordonet, nära ljuddämparen, nära
avgasröret eller nära andra varma delar. Kontrollera under fordonet efter körning i områden
där brännbart material kan ha samlats. Låt inte motorn gå på tomgång och parkera inte
fordonet i högt torrt gräs eller andra torra marker.
För att undvika brännskador, undvik att röra avgassystemet. Parkera inte ATV:n på en
plats där fotgängare eller barn lätt kan komma åt att röra den.
VAR FÖRSIKTIG MED VAR DU KÖR
Denna ATV är främst konstruerad för användning off-road
VARNING!
Asfalterade ytor kan allvarligt påverka hantering och kontroll av ATV:n och kan orsaka
att ATV:n förlorar kontroll. Undvik helst asfalterade ytor, inklusive trottoarer, uppfarter,
parkeringsplatser och gator.

Var bekant med terrängen där du kör. Kör försiktigt i okända områden. Var uppmärksam på
hål, stenar, rötter eller andra dolda faror i terrängen som kan orsaka att ATV:n välter.
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VARNING!
ATV:n kan förlora kontroll om du inte har tillräckligt med tid att reagera på dolda stenar,
gupp eller hål. Kör långsamt och var extra försiktig när du kör i okänd terräng. Var
alltid uppmärksam på förändrade terrängförhållanden när du hanterar ATV:n.
Kör inte på ojämn, hal eller lös terräng förrän du har lärt dig och övat på de färdigheter som
krävs för att bibehålla kontroll över ATV:n i sådan terräng. Var alltid extra försiktig i dessa
typer av terräng.
VARNING!
Underlåtenhet att vara extra försiktig när du kör i väldigt ojämn, hal eller lös terräng
kan orsaka förlust av dragkraft eller förlust av kontroll över ATV:n - vilket skulle kunna
leda till en olycka, inklusive vältning.
När du kör i ett område med dålig sikt/där du inte syns, som exempelvis ökenterräng,
installera en varningsflagga på ATV:n. ANVÄND INTE fästet för flaggan som dragkrok.
VARNING!
Du kan kollidera med ett annat fordon om du kör i off-road terräng där du inte syns väl.
Montera en varningsflagga på ATV:n för att göra dig mer synlig. Titta noga efter andra
fordon.
Kör inte i områden skyltat med “tillträde förbjudet”.
Kör inte på privat område utan tillstånd.
Välj ut en stor och plan yta off-road för att bli bekant med din ATV. Se till att detta område är
fritt från hinder och andra förare. Du bör träna på kontroll av gasreglage, bromsar, växlar
samt tekniker för vändning på detta område innan du försöker köra i svårare terräng. Växla
till parkeringsläge och följ instruktionerna för att starta motorn. När motorn har värmts upp
kan du börja köra din ATV. Med motorn på tomgång, flytta växelspaken till växelläge hög
eller låg. Öka gasreglaget långsamt och jämnt.
Om gasreglaget trycks ner alltför plötsligt kan framhjulen lätta från marken, vilket kan
resultera i förlust av styrningskontroll. Undvik högre hastigheter tills du är väl bekant med
hanteringen av din ATV.
När du bromsar eller stannar, släpp upp gasreglaget mjukt och jämnt. Felaktig användning
av bromsarna kan orsaka att däcken tappar greppet, vilket minskar din kontroll och ökar
risken för olycka.

VARNING!
Växla inte från normal växel till avancerad växel utan att stå helt stilla. Skador på
motorn eller drivlinan kan uppkomma.
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SVÄNGNING MED DIN ATV
VARNING!

Följ alltid korrekta förfaranden för att svänga som beskrivs i denna
Användarhandledning.
Träna på att svänga vid låga hastigheter innan du försöker dig på högre hastigheter.
Sväng inte i hastigheter som är för snabba för dina kunskaper eller omständigheter.
ATV:n kan förlora kontroll och orsakar en kollision eller välta.

För att uppnå maximal dragkraft vid körning off-road, vrids de två bakre hjulen tillsammans
med samma hastighet. Därför kommer ATV:n stå emot vridning om inte hjulet på insidan av
svängen tillåts halka eller förlora en del dragkraft. En speciell vändteknik måste användas för
att göra det möjligt för ATV:n att göra svängar snabbt och enkelt. Det är viktigt att denna
färdighet tränas vid låg hastighet först.
När du närmar dig en kurva, sakta ner och börja vända styret i den önskade riktningen. När
du gör det, sätt din vikt på fotsteget på utsidan av svängen (motsats till önskad riktning) och
luta överkroppen mot utsidan av svängen. Använd gasreglaget för att hålla en jämn hastighet
genom svängen. Denna manöver kommer att låta hjulet på insidan av svängen glida lätt och
därmed låta ATV:n göra svängen ordentligt.
Detta förfarande bör tränas i låg hastighet många gånger på ett stort off-road område utan
hinder. Om en felaktig teknik används kan din ATV fortsätta att köra rakt. Om ATV:n inte
vänder, stanna och träna på proceduren igen. Om terrängen är hal eller lös kan det hjälpa
att placera mer av din vikt över framhjulen genom att flytta framåt på sätet.
När du har lärt dig denna teknik bör du kunna utföra den vid högre hastigheter samt i
snävare kurvor.
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Felaktiga körningsprocedurer såsom plötsliga gaspåslag/avslag, överdriven inbromsning,
felaktig kroppsrörelse eller för mycket fart i förhållande till kurvans vinkel kan leda till att
ATV:n välter. Om ATV:n börjar välta över på utsidan under en sväng, luta mer mot insidan.
Det kan också vara nödvändigt att successivt släppa på gasen och styra mot utsidan av
svängen för att undvika att välta.
Kom ihåg: undvik högre hastigheter tills du är väl förtrogen med körningen av din
ATV.
KÖRNING I UPPFÖRSBAKE
VARNING
Felaktig klättring uppför backar kan resultera i att ATV:n välter eller förlorar kontroll.
Använd rätt körtekniker som föreskrivs i denna Användarhandledning.
 Kör aldrig i backar som är för branta för ATV:n eller din körförmåga. ATV:n kan välta
mycket lättare i extrema backar än på jämnt underlag eller i mindre backar.
 Kontrollera alltid terrängen innan du börjar köra uppför en backe. Kör aldrig uppför
backar med överdrivet halt eller löst underlag.
 Flytta vikten framåt
 Öppna aldrig gasreglaget plötsligt. ATV:n kan välta bakåt.
 Kör aldrig över toppen av en backe i hög hastighet. Ett hinder, en kraftig sluttning
eller ett annat fordon eller en person kan vara på andra sidan av krönet.
 Försök aldrig att vända ATV:n i någon backe förrän du behärskar svängtekniken
som beskrivs i Användarhandboken för plan mark. Var mycket noga när du vänder
på en kulle.
 Undvik att korsa sidan av en brant backe om möjligt. När du passerar sidan av en
backe, flytta din vikt mot uppförsbackens sida av ATV:n.

Försök inte att köra uppför backar innan du behärskar grundläggande manövrar på plan
mark. Kontrollera alltid terrängen noggrant innan du börjar bestiga backen. Undvik specifikt
stigningar med hala eller lösa ytor eller med hinder som kan orsaka att du förlorar kontrollen.
För att klättra uppför en backe behöver du dragkraft, fart och stadigt gaspåslag. För mer
dragkraft och kontroll vid klättring av brantare och/eller grövre sluttningar välj "4WD" eller
4WD-LOCK. Kör tillräckligt snabbt för att behålla drivkraften, men inte så snabbt att du inte
kan reagera på förändringar i terrängen som du bestiger.
Det är viktigt när man klättrar uppför en backe att se till att din vikt överförs framåt på ATV:n.
Detta kan åstadkommas genom att du lutar dig framåt och i brantare backar att du står på
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fotstöden framåtlutad över styret. Kör rakt uppför backar när det är möjligt.
Sakta ner när du når toppen av backen om du inte kan se klart vad som finns på andra sidan.
Där kan finnas en annan person, ett hinder eller en kraftig sluttning. Använd sunt förnuft och
kom ihåg att vissa backar är för branta för dig att klättra uppför samt ta dig nedför.
Om du klättrar uppför en backe och du upptäcker att du har felbedömt din förmåga att nå till
toppen bör du vända runt ATV:n medan du fortfarande är i rörelse och ta dig ner för backen.
Om din ATV dröjer eller har stannat och du tror att du kan fortsätta uppför backen, starta om
försiktigt för att se till att inte framhjulen lyfts upp vilket kan leda till att du förlorar kontrollen.
Om du inte kan fortsätta uppför backen, stig av ATV:n på uppförsbackens sida. Vänd på
ATV:n med hjälp av kroppen och fortsätt sedan ner för backen.
Om du börjar rulla baklänges, bromsa INTE plötsligt med någon av bromsarna. Om du kör
med tvåhjulsdrift (”2WD”) bromsa endast med frambromsen. När ATV:n stannat helt kan du
även bromsa med bakbromsen samt växla till parkeringsläge. Om du kör med fyrhjulsdrift
(“4WD”) är alla bromssystem sammankopplade via drivlinan och broms med vilken som av
bromsarna bromsar alla fyra hjul. Det är därför viktigt att undvika att bromsa plötsligt med
vilken som av bromsarna eftersom hjulen på uppförsbackens sida då kan lyfta från marken.
ATV:n kan lätt välta bakåt. Bromsa gradvis med både fram- och bakbroms. Växla till
parkeringsläge när ATV:n stannat helt och stig av på en gång på uppförsbackens sida eller
på endera sidan om ATV:n står rakt upp mot backen. Vänd på ATV:n och stig på igen i
enlighet med föreskrifter i Användarhandledningen
VARNING!
Om ATV:n fastnar, rullar bakåt eller om du felaktigt stiger av under klättring uppför en
backe kan detta leda till att ATV:n välter. Om du inte kan styra ATV:n, stig omedelbart av
på uppförsbackens sida.
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KÖRNING I NEDFÖRSBACKE

VARNING!
Felaktig körning nedför en backe kan orsaka att ATV:n välter eller förlust av kontroll.
Följ alltid lämpliga förfaranden gällande körning nedför backar som beskrivs i
denna Användarhandledning.
* Kontrollera alltid terrängen noggrant innan du börjar köra nedför någon backe.
* Kör aldrig med ATV i alltför branta backar för ATV:n eller din körförmåga. ATV:n kan
välta lättare i extremt branta backar än på jämnt underlag eller i mindre backar.
* Flytta din vikt bakåt mot uppförsbackens sida.
* Kör aldrig nedför en backe i hög hastighet.
* Undvik att köra nedför en backe i en vinkel som kan orsaka att ATV:n lutar kraftigt åt
endera sidan. Kör rakt nedför backen där det är möjligt.
* Felaktig inbromsning kan orsaka att hjulen närmast uppförsbacken lyfter från
marken eller orsaka förlust av dragkraft. Bromsa gradvis. Om du kör med i "2WD",
använd endast den bakre bromsen.
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När du kör din ATV nedåt, flytta din vikt så långt bakåt mot uppförsbackens sida om ATV:n
som möjligt. Flytta dig tillbaka på sätet och sitt med armarna rakt. Motorns kompression
kommer att göra det mesta av bromsningen åt dig. För maximal bromseffekt genom
motorkompression välj växelläge Normal och ändra till fyrhjulsdrift ("4WD") innan du börjar
köra nedför backen.
Var försiktig när du kör nedför en backe med lösa eller hala ytor. Bromsförmåga och
dragkraft kan påverkas negativt av dessa ytor. Felaktig inbromsning kan också orsaka en
förlust av dragkraft.
När denna ATV körs med fyrhjulsdrift ("4WD") är alla hjul sammankopplade via drivlinan.
Detta innebär att användning av antingen fram- eller bakbromsen bromsar alla hjul. När du
kör nedför en backe resulterar användning av antingen bromsspaken eller bromspedalen i
att hjulen bromsar på nedförsbackens sida. Undvik plötslig inbromsning av både den främre
eller bakre bromsen eftersom hjulen på uppförsbackens sida kan lyfta från marken. Bromsa
gradvis med både fram- och bakbroms.
När det är möjligt, kör din ATV rakt nedåt. Undvik skarpa vinklar som skulle kunna resultera i
att ATV:n välter eller rullar runt. Välj din väg noggrant och kör aldrig snabbare än din förmåga
att reagera på de hinder som kan uppkomma.
KORSA EN SLUTTANDE TERRÄNG
VARNING!
Felaktig hantering när man korsar en sluttning eller vänder i en sluttning kan orsaka
förlust av kontroll eller att ATV:n välter.
* Följ alltid korrekta förfaranden som beskrivs i Användarhandledningen.
* Undvik backar med överdrivet halt eller löst underlag.
* Undvik att korsa sluttningen i en brant backe.
* Flytta din vikt mot uppförsbackens sida av ATV.
* Försök aldrig att vända ATV:n på någon kulle tills du behärskar svängtekniken som
beskrivs i Användarhandledningen för plan mark. Var mycket försiktig när du vänder
på en kulle.

Att korsa en sluttande terräng med din ATV kräver att du placerar din vikt noga för att upprätthålla
god balans. Var säker på att du har lärt dig de grundläggande körningsfärdigheterna på plan mark
innan du försöker korsa en lutande terräng. Undvik backar med halt underlag eller svår terräng som
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kan störa din balans.
När du korsar en sluttning, luta kroppen mot uppförsbacken. Det kan vara nödvändigt att korrigera
styrningen vid körning på löst underlag genom att rikta framhjulen något mot uppförsbacken. Vid
körning på sluttningar, tänk på att inte göra skarpa svängar varken uppför eller nedför backen.
Om din ATV börjar välta, styr gradvis i nedförsbackens riktning om det inte finns några hinder i din
väg. När du återfått rätt balans, styra gradvis mot den riktning du vill köra.
KORSA GRUNT VATTEN
VARNING!
Hantering av detta fordon genom djupa eller snabbt strömmande vatten kan leda till
förlust av kontroll eller vältning. För att minska risken för drunkning eller andra
personskador, var försiktig när du passerar genom vatten. Använd aldrig denna ATV i
vatten djupare än vad som anges i Användarhandledningen eftersom däcken kan flyta,
vilket ökar risken för vältning.
ATV:n kan användas för att korsa långsamma grunda vatten med maximalt djup upp till 35
cm (14 tum). Innan du kör i vattnet välj din färdväg noggrant. Kör i vattnet där det inte finns
någon skarp kant och undvik stenar eller andra hinder som kan vara hala eller rubba
körningen. Kör sakta och försiktigt.
Testa bromsarna efter att du har lämnat vattnet. Om nödvändigt provbromsa flera gånger
för att låta friktionen torka ut beläggen. Fortsätt inte att köra din ATV utan att kontrollera att
du har återfått korrekt bromsförmåga.
VARNING!
Våta bromsar kan ha minskad bromsförmåga, vilket skulle kunna leda till förlust av kontroll
Efter körning med din ATV i vatten se till att tömma uppsamlat vattnet genom att ta bort
kontrollslangen längst ner i luftfilterbehållaren. Öppna tömningsbult på behållaren för
kilremmen samt tömningsbult på främre förvaringsutrymme för att tömma vatten som kan
ha samlats.
VARNING!
Odränerat vatten kan orsaka skador eller fel i användningen.
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KÖRNING I OJÄMN TERRÄNG
VARNING!
Felaktig körning över hinder kan orsaka förlust av kontroll eller kollision. Före körning i
ett nytt område, kontrollera för hinder. Försök aldrig att köra över stora hinder, såsom
stora stenar eller fallna träd. När du kör över hinder, följ alltid lämpliga förfaranden
som beskrivits i Användarhandledningen.
Körning över ojämn terräng bör ske med försiktighet. Håll utkik efter hinder som kan orsaka
skador på ATV:n eller som kan leda till ett tillbud eller en olycka. Var noga med att hela tiden
hålla fötterna stadigt på fotstöden. Undvik att hoppa med ATV:n då förlust av kontroll och
skador på ATV:n kan uppstå.
GLIDNING ELLER SLADDNING
VARNING!
Felaktig sladdning eller glidning kan leda till att du förlorar kontrollen över denna ATV.
Du kan också återfå dragkraft oväntat vilket kan leda till att ATV:n välter.
* Lär dig att säkerhetskontrolls-sladda eller -glida genom att öva vid låga hastigheter
och på plan, slät terräng.
* På extremt hala ytor såsom is, kör långsamt och var mycket försiktig för att minska
risken att du sladdar eller glider ur kontroll.
Iakttag försiktighet vid körning på löst eller halt underlag eftersom ATV:n kan glida. Oväntat
och ej korrigerat glid kan leda till en olycka.
För att minska tendensen för framhjulen att glida i lösa eller hala terränger hjälper det
ibland att placera din vikt över framhjulen. Om din ATV’s bakhjul börjar glida i sidled kan
kontrollen vanligen återfås genom att du styr i samma riktning som du glider. Tillämpning
av bromsarna eller gasreglage rekommenderas inte förrän du har korrigerat glidningen.
Genom att träna under en tidsperiod kan skicklighet vid kontrollerad glidning åstadkommas.
Terrängen bör väljas med omsorg innan sådana manövrar beprövas eftersom både stabilitet
och kontroll minskar. Tänk på att glid-manövrar alltid bör undvikas på mycket hala ytor,
såsom is, eftersom all kontroll kan gå förlorad.
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VAD SKA MAN GÖRA
● Om din ATV inte svänger när du försöker svänga:
Stanna ATV:n och pröva igenom svängningsmanövrar igen. Se till att du har din vikt på
fotstödet på utsidan av svängen. Placera din vikt över framhjulen för bättre kontroll.
● Om din ATV börjar välta samtidigt som du svänger:
Luta dig mer i svängen för att återfå balansen. Vid behov släpp gradvis på gasen och/eller
styr mot utsidan av svängen.
● Om din ATV börjar glida i sidled:
Om det finns utrymme, styr i glidningens riktning. Tillämpning av bromsarna eller
gasreglage rekommenderas inte förrän du har korrigerat glidningen
● Om din ATV inte kommer upp för en backe du försöker bestiga:
Vänd ATV:n om du fortfarande har fart framåt. Om inte, stanna, stig av på
uppförsbackens sida om ATV:n och vänd på ATV:n med hjälp av kroppen. Om ATV:n
börjar glida bakåt: ANVÄND INTE BAKBROMSEN OM ATV:N ÄR I TVÅHJULSDRIFT
("2WD") då ATV:n kan välta över dig. Stig av ATV:n på uppförsbackens sida.
● Om du korsar en sluttande terräng med din ATV:
Var noga med att ha din vikt placerad på uppförsbackens sida om ATV:n är du kör för att
behålla balansen. Om ATV:n börjar välta, styr nedförs för att återfå balansen. Om du
upptäcker att ATV:n kommer att välta stig av på uppförsbackens sida.
● Om din körväg korsar grunt vatten:
Kör långsamt och försiktigt genom lugnt vatten och håll utkik efter hinder. Var noga med
att låta vattnet rinna från ATV:n när du kommer upp ur vattnet och KONTROLLERA DINA
BROMSAR FÖR KORREKT ANVÄNDNING. Fortsätt INTE att köra din ATV förrän du har
återfått tillräcklig bromsförmåga.

Genomgå service och kontroll av ATV:n hos auktoriserad TGB återförsäljare. Se till att
serviceboken stämplas och undertecknas.
Underlåtenhet att göra detta kan ogiltigförklara garantin.
Underhållsschemat har fastställts genom att den månatliga kilometer tas som referens
vilken inträffar först.
Regelbundet underhåll, justering och smörjning kommer att hålla ditt fordon i det säkraste
och mest effektiva skick. Säkerheten är fordonets ägares/förares skyldighet.
VARNING!
Underlåtenhet att underhålla fordonet eller felaktigt utfört underhåll kan öka risken för
personskador eller dödsfall vid service eller när du använder fordonet. Om du inte är
bekant med fordonsservicen, låt en TGB återförsäljare utföra servicen.

VARNING!
Stäng av motorn när du utför underhåll om inte annat anges.
En motor som är igång har rörliga delar som kan fastna på kroppsdelar eller kläder, och
elektriska delar som kan orsaka stötar eller brand.
Att låta motorn gå vid service kan leda till ögonskador, brännskador, brand eller
kolmonoxidförgiftning – vilket kan leda till dödsfall
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VARNING!
Bromsskivor, bromsok, cylindrar och avgasgör blir mycket varma vid användning. För
att undvika eventuella brännskador, låt alla komponenter svalna innan du rör vid de
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De intervaller som anges i det regelbundna underhållsschemat bör betraktas som en allmän
vägledning under normala körförhållanden. Beroende på väder, terräng, geografiskt läge
och enskilt bruk kan underhållsintervallen dock behöva kortas.

VARNING!
Vissa underhållsdelar behöver mer frekvent service om du kör i ovanligt blöta, sandiga
eller leriga områden - eller vid körning med fullt gaspåslag.
● Hydraulsystemet
Kontrollera bromsvätskenivån regelbundet och korrigera vid behov.
● Byt bromsslangar vart fjärde år och om spruckna eller skadade.
● Ta bort avlagringar i cylinderlock, kolv och avgassystem när strömmen är uppenbart
lägre än normalt.
● Utför underhåll och kontrollera när kontinuerlig onormal misständning, efter-bränna
och överhettning uppstår.

RENGÖRING OCH FÖRVARING
Rengöring
Frekvent, grundlig rengöring av ATV:n kommer inte bara att förbättra dess yttre aspekter
utan kommer även att förbättra dess allmänna prestanda och förlänga livslängden av många
komponenter.
1. Före rengöring av ATV:n:
a. Blockera slutet av avgasröret för att förhindra vatteninträngning. En plastpåse och
starkt gummiband kan användas.
b. Se till att tändstiftet och alla påfyllningslock är korrekt installerade.
2. Om motorhöljet är alltför fettigt, applicera avfettningsmedel med en pensel. Applicera
inte avfettningsmedel på hjulaxlar.
3. Skölj smuts och avfettningsmedel med en trädgårdsslang. Använd bara tillräckligt
tryck för att göra jobbet.
VARNING!
 Våta bromsar kan ha minskad bromsförmåga, vilket ökar risken för en olycka. Testa
bromsarna efter tvätt. Bromsa flera gånger vid låga hastigheter för att låta friktionen
torka ut beläggen.
 Överdrivet vattentryck kan orsaka vattenläckage och försämring av hjullager,
bromsar, transmissionstätningar och elektriska apparater. Felaktigt användande av
högtrycksapplikationer vid tvätt samt tvättmedel, såsom de som är tillgängliga i
myntmatade biltvättar, har resulterat i många dyra reparationer.
4. När de mesta smutsen har spolats bort, tvätta alla ytor med varmt vatten och milt
rengöringsmedel/tvål. En gammal tandborste eller flaskborste är praktisk för att nå
ställen för hand.
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5. Skölj ATV:n omedelbart med rent vatten och torka alla ytor med en duk,
ren handduk eller mjuk absorberande trasa.
6. Rengör sitsen med lämpligt rengöringsmedel för vinylklädsel för att hålla ytan smidig
och glänsande.
7. Någon typ av fordonsvax kan tillämpas på alla målade och förkromade ytor. Undvik
kombinationen rengöring/vax då många innehåller slipmedel vilket kan fördärva färg
eller skyddande yta. När du är klar rengöringen, starta motorn och låt den gå på
tomgång i flera minuter.
Förvaring
Kortsiktig förvaring
Förvara alltid din ATV på en sval och torr plats och, om det är nödvändigt, skydda den
mot damm med ett poröst lock.

VARNING!
Förvaring av ATV:n i ett dåligt ventilerat rum, eller om du täcker den med en
presenning medan den fortfarande är våt, kommer att tillåta vatten och fukt att tränga
in och orsaka rost. För att förhindra korrosion, undvika fuktiga källare, stall och
områden där starka kemikalier förvaras
Långsiktig förvaring
Innan du lämnar din ATV för förvaring i flera månader:
1. Följ alla instruktioner i "Rengöring" i den här sektionen.
4. Fyll bränsletanken och tillsätt till bränslestabilisator för att förhindra att bränslet
försämras.
5. Utför följande åtgärder för att skydda cylindern, kolvringar, etc. från korrosion.
a. Ta bort tändhatt och tändstift.
b. Häll en tesked motorolja i tändstiftshålet.
c. Installera tändhatten på tändstiftet och placera sedan tändstiftet på topplocket så
att elektroderna är jordade.
d. Kör runt motorn flera gånger med hjälp av startmotorn.
e. Ta bort tändhatten från tändstiftet och installera sedan tändstiftet och tändhatten.
6. Smörj alla styrkablar och nipplar för alla spakar och pedaler.
7. Kontrollera och korrigera vid behov lufttrycket i däcken och palla sedan upp ATV:n så att
alla hjulen är fria från marken. Alternativt, vrid hjulen lite varje månad för att förhindra att
däcken blir försämrade på ett och samma ställe.
8. Täck ljuddämparens utgång med en plastpåse för att förhindra att fukt tränger in.
9. Ta bort batteriet och ladda det. Förvara den på en sval och torr plats och ladda det en
gång i månaden. Förvara inte batteriet i en alltför kall eller varm plats såsom mindre än
0 ℃ eller mer än 30 ℃.
10. Utför nödvändiga reparationer innan du ställer undan ATV:n.
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FELSÖKNING
Kontakta din återförsäljare för service om du inte blir behjälpt av dessa
felsökningsscheman.
När motorn inte tänder eller startar
Möjlig orsak
Lösning
Utlöst brytare
Återställ brytaren
Låg batterispänning
Ladda batteriet till 12.5 VDC
Lösa batterianslutningar
Kontrollera alla anslutningar och tändning
Lösa magnetanslutningar
Kontrollera alla anslutningar och tändning
När motorn tänder men inte startar
Möjlig orsak
Slut bränsle
Igentäppt bränslefilter
Vatten i bränslet
Felande eller defekt tändstift
Vevhus fyllt med vatten eller bränsle
Igentäppt bränslefilter
Låg batterispänning
Mekaniskt fel
Motorn hoppar eller hackar
Möjlig orsak
Dålig kvalité eller lågoktanbränsle
Felaktig tändningsinställning
Felaktigt tändstiftsavstånd eller
värmetal
När motorn slår tillbaka
Möjlig orsak
Svag gnista från tändstift
Felaktigt tändstiftsavstånd eller
värmetal
Gammalt eller ej rekommenderat
bränsle
Felaktigt installerade tändstiftskablar
Felaktig tändningsinställning
Mekaniskt fel

Lösning
Tanka
Kontrollera, rengör eller byt ut filter
Dränera bränslesystemet och tanka
Kontrollera tändstiftet, byt ut vid behov
Kontakta återförsäljare omedelbart
Byt ut filter
Ladda batteriet till 12.5 VDC
Kontakta återförsäljare

Lösning
Byt till rekommenderat bränsle
Kontakta återförsäljare
Ställ in avståndet eller byt ut tändstift

Lösning
Kontrollera, rengör och/eller byt ut tändstift
Ställ in avståndet eller byt ut tändstift
Byt till rekommenderat bränsle
Kontakta återförsäljare
Kontakta återförsäljare
Kontakta återförsäljare

När motorn går ojämnt, dröjer eller misständer
Möjlig orsak - svag gnista
Lösning
Felaktiga eller defekta tändstift
Kontrollera, rengör och/eller byt ut tändstift
Slitna eller defekta tändstiftskablar
Kontakta återförsäljare
Felaktigt tändstiftsavstånd eller
Ställ in avståndet eller byt ut tändstift
värmetal
Lösa tändanslutningar
Kontrollera alla anslutningar och justera vid behov
Vatten i bränslet
Byt ut till nytt bränsle
Låg batterispänning
Ladda batteriet till 12.5 VDC
Vikt eller tilltäppt
Kontrollera och byt ut
bränsleventilationsledning
Felaktigt bränsle
Byt till rekommenderat bränsle
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Tilltäppt luftfilter
Felande hastighetsbegränsare back
Elektroniskt fel i gasreglaget

Kontrollera och rengör eller byt ut
Kontakta återförsäljare
Kontakta återförsäljare

Möjligt fel, mager bränsleblandning
Lösning
Lågt eller förorenat bränsle
Tillsätt eller byt bränsle, rengör bränslesystemet
Lågoktanbränsle
Igentäppt bränslefilter
Felaktig insprutning
Möjligt fel, fet bränsleblandning
Överanvändning av choke
Högoktanbränsle
Felaktig insprutning

Byt ut till rekommenderat bränsle
Byt ut bränslefilter
Kontakta återförsäljare
Lösning
Kontrollera, rengör och/eller byt ut tändstift
Byt ut till bränsle med lägre oktan
Kontakta återförsäljare

Motorn stannar eller förlorar kraft
Möjlig orsak
Slut bränsle
Vikt eller tilltäppt
bränsleventilationsledning
Vatten i bränslet

Tanka
Kontrollera och byt ut

Överanvändning av choke

Kontrollera, rengör och/eller byt ut tändstift

Felaktiga eller defekta tändstift

Kontrollera, rengör och/eller byt ut tändstift

Slitna eller defekta tändstiftskablar

Kontakta återförsäljare

Felaktigt tändstiftsavstånd eller
värmetal
Lösa tändanslutningar

Ställ in avståndet eller byt ut stift

Låg batterispänning
Felaktigt bränsle
Tilltäppt luftfilter
Felande hastighetsbegränsare i back
Elektroniskt fel i gasreglaget
Annat mekaniskt fel
Överhettad motor

Lösning

Byt ut till nytt bränsle

Kontrollera alla anslutningar och justera vid behov
Ladda batteriet till 12.5 VDC
Byt till rekommenderat bränsle
Kontrollera och rengör eller byt ut
Kontakta återförsäljare
Kontakta återförsäljare
Kontakta återförsäljare
Rengör kylargallret
Rengör motorns exteriör
Kontakta återförsäljare
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1. 20h Inkörningsservice

2. Service

Datum:
Mätarställning:
Stämpel serviceverkstad:

Datum:
Mätarställning:
Stämpel serviceverkstad:

3. Service

4. Service

Datum:
Mätarställning:
Stämpel serviceverkstad:

Datum:
Mätarställning:
Stämpel serviceverkstad:

5. Service

6. Service

Datum:
Mätarställning:
Stämpel serviceverkstad:

Datum:
Mätarställning:
Stämpel serviceverkstad:

7. Service

8. Service

Datum:
Mätarställning:
Stämpel serviceverkstad:

Datum:
Mätarställning:
Stämpel serviceverkstad:

9. Service

10. Service

Datum:
Mätarställning:
Stämpel serviceverkstad:

Datum:
Mätarställning:
Stämpel serviceverkstad:

11. Service

12. Service

Datum:
Mätarställning:
Stämpel serviceverkstad:

Datum:
Mätarställning:
Stämpel serviceverkstad:

13. Service

14. Service

Datum:
Mätarställning:
Stämpel serviceverkstad:

Datum:
Mätarställning:
Stämpel serviceverkstad:

15. Service

16. Service

Datum:
Mätarställning:
Stämpel serviceverkstad:

Datum:
Mätarställning:
Stämpel serviceverkstad:

1:a service
Timmar
20
Månad
6
Km
200

Serviceintervaller: 50 timmar, 1500 KM eller 12 månader
2:a service 3:e service 4:e service 5:e service 6:e service
50
100
150
200
250
12
24
36
48
60
1500
3000
4500
6000
7500

MOTOR
Bultar o muttrar avgasrör/ljuddämpare
Efterdra
Efterdra
Efterdra
Efterdra
Efterdra
Efterdra
Ventilspel
―
Kontroll
―
Kontroll
―
Kontroll
Luftfilter
―
Rengör
Rengör
Rengör
Rengör
Byt
Tomgångsvarvtal, gaswire frispel
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Tändstift
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Byt
Kontroll
Kontroll
Motorolja
Byt
Byt
Byt
Byt
Byt
Byt
Oljefilter
Byt
Byt
Byt
Byt
Byt
Byt
―
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Byt
Kontroll
Bränsleslang
Växellägen
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Bränslefilter
―
―
Byt
―
Byt
―
Kylvätska nivå, fryspunkt
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Byt
Kontroll
Kylslangar och anslutningar
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Kontroll
KRAFTÖVERFÖRING
Olja framdiff
Byt
Kontroll
Byt
Kontroll
Byt
Kontroll
Olja bakdiff
Byt
Kontroll
Byt
Kontroll
Byt
Kontroll
Olja växellåda (endast BLADE 1000)
―
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Kontroll
In och ur koppling 2WD/4WD/LOCK
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Drivaxeldamasker
―
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Smörjnipplar knutkors
―
Smörj
Smörj
Smörj
Smörj
Smörj
Variatordelar
―
―
Kontroll
―
Kontroll
―
Drivrem
―
―
Kontroll
―
Kontroll
―
BROMSAR
Parkeringsbroms
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Färdbroms
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Bromsbelägg
―
―
Kontroll
―
Kontroll
―
Bromsskivor
―
―
Kontroll
―
Kontroll
―
―
―
Kontroll
―
Byt
―
Bromslang
Kontroll
Kontroll
Byt
Kontroll
Byt
Kontroll
Bromsvätska
CHASSI
Däck
―
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Fjäderben
―
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Styrning
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Chassits bultar och muttrar
Efterdra
Efterdra
Efterdra
Efterdra
Efterdra
Efterdra
Hjulmuttrar
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Rundsmörjning
Smörj
―
Smörj
―
Smörj
―
ELSYSTEM
Batterianslutningar
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Belysning
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Ljusbild (endast vägregistrerat fordon)
―
―
Kontroll
―
Kontroll
―
Diagnostik motordata (endast EFI)
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Kontroll
Serviceintervaller vid normal användning: 50 timmar, 1500 KM eller 12 månader vilket som först inträffar. Vid körning i starkt
förorenade miljöer eller under extrem belastning skall service ske med tätare intervaller.
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