
SERIA AU

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Tłumaczenie z instrukcji oryginalnej

Minimalny zalecany wiek użytkownika dla AU110, AU125-B: 14 lat.
Minimalny zalecany wiek użytkownika dla AU150, AU180, AU200: 16 lat.

OSTRZEŻENIE

Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zawiera ona ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Należy zawsze przestrzegać zalecenia dotyczącego wieku.
Wiek 14+ lat dla modeli AU110, AU125-B.
Wiek 16+ lat dla modeli AU150, AU180, AU200.
Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać w pojeździe.



OSTRZEŻENIE: TEN POJAZD NIE JEST PRZEZNACZONY DO WYŚCIGÓW!

INSTRUKCJA OBSŁUGI QUADA KAYO
AU110
AU125-B
AU150
AU180
AU200

Przed rozpoczęciem eksploatacji pojazdu właściciel i każdy użytkownik musi przeczytać i zrozumieć wszystkie
instrukcje dotyczące prawidłowego montażu i bezpiecznej eksploatacji, jak również instrukcje dotyczące silnika i
wszystkich innych części pojazdu.
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1. WPROWADZENIE
Gratulujemy zakupu quada (ang. All-Terrain Vehicle, ATV). Jesteśmy dumni, że możemy zaoferować Państwu ten
produkt zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z najwyższymi standardami wydajności i jakości. Jesteśmy pewni, że
docenią Państwo doskonały poziom wydajności, niezawodności, komfortu jazdy i bezpieczeństwa.

Niniejsza instrukcja obsługi ma pomóc właścicielowi i użytkownikowi quada w zapoznaniu się z charakterystyką pracy
oraz wieloma funkcjami oferowanymi przez pojazd. Instrukcja zawiera również informacje na temat pielęgnacji i
konserwacji pojazdu.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. Informacje zawarte w niniejszej Instrukcji Obsługi oraz nalepki
ostrzegawcze dołączone do produktu ułatwią pracę z Państwa quadem. Prosimy o upewnienie się, że rozumieją i
przestrzegają Państwo wszystkich Ostrzeżeń i Instrukcji zawartych w tym materiale.

Jeżeli nie otrzymali Państwo któregokolwiek z wyżej wymienionych materiałów, prosimy o skontaktowanie się z osobą,
która sprzedała Państwu produkt i poproszenie o ich przesłanie.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Nigdy nie dokonuj żadnych modyfikacji silnika, układu napędowego, systemów mechanicznych lub elektrycznych
swojego quada. Nigdy nie instaluj części lub akcesoriów pochodzących z rynku wtórnego, mających na celu
zwiększenie prędkości lub mocy quada.

Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń zwiększa prawdopodobieństwo wypadku prowadzącego do ŚMIERCI lub
POWAŻNYCH OBRAŻEŃ!

Dodatkowo, nieprzestrzeganie tych wymagań spowoduje unieważnienie gwarancji na quad.

Uwaga
Dodanie i korzystanie z niektórych akcesoriów, w tym m.in. kosiarek, ostrzy, opryskiwaczy, wyciągarek i szyb zmieni
charakterystykę prowadzenia quada.

Ćwicz odpowiedzialną jazdę quadem
Upewnij się, że rozumiesz i przestrzegasz wszystkich lokalnych, stanowych/prowincjonalnych i federalnych/krajowych
przepisów i wymagań dotyczących jazdy.

Pamiętaj: szanuj swój pojazd, szanuj środowisko i szanuj własność innych. Podczas jazdy jesteś odpowiedzialny za
bezpieczeństwo swoje i innych wokół Ciebie!

OSTRZEŻENIE

EKSPLOATACJA POJAZDU MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNA
Kolizja lub przewrócenie się pojazdu może nastąpić szybko, jeśli nie zachowasz odpowiednich środków ostrożności,
nawet podczas rutynowych manewrów, takich jak skręcanie, jazda po wzniesieniach czy pokonywanie przeszkód.

Dla własnego bezpieczeństwa należy zrozumieć i stosować się do wszystkich ostrzeżeń zawartych w niniejszej
Instrukcji Obsługi oraz na nalepkach umieszczonych na pojeździe. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń może
spowodować POWAŻNE OBRAŻENIA LUB ŚMIERĆ!

Niniejszą Instrukcję Obsługi należy zawsze przechowywać w pojeździe.

OSTRZEŻENIE

Produkt zawiera lub emituje substancje chemiczne, o których wiadomo stanowi Kalifornia, że powodują raka i wady
wrodzone lub inne szkody na zdrowiu reprodukcyjnym.

Zlekceważenie jakichkolwiek środków ostrożności i instrukcji bezpieczeństwa zawartych w niniejszej Instrukcji Obsługi
oraz na nalepkach na produkcie może spowodować poważne obrażenia ciała, w tym śmierć.

Warto wiedzieć przed jazdą

Aby dowiedzieć się, jak zmniejszyć ryzyko odniesienia obrażeń lub śmierci przez Ciebie lub osoby postronne, przeczytaj
niniejszą Instrukcję Obsługi przed przystąpieniem do eksploatacji pojazdu.

Przeczytaj również wszystkie nalepki z oznaczeniami bezpieczeństwa na swoim quadzie.

Nieprzestrzeganie ostrzeżeń zawartych w niniejszej Instrukcji Obsługi może spowodować POWAŻNE OBRAŻENIA lub
ŚMIERĆ.



Zalecenie dotyczące wieku

Następujące pojazdy (AU110, AU125-B) należą do kategorii Y (model młodzieżowy). Należy zawsze przestrzegać zaleceń
dotyczących wieku:

- AU110, AU125-B, są przeznaczone do użytku rekreacyjnego przez doświadczonego użytkownika, który ukończył 14 lat.

Nigdy nie zezwalaj na dalsze użytkowanie quada przez dziecko, jeżeli nie jest ono w stanie obsługiwać go bezpiecznie,
niezależnie od wieku.

Następujące pojazdy (AU150, AU180, AU200) należą do kategorii „G” (model do użytku ogólnego). Należy zawsze
przestrzegać zaleceń dotyczących wieku:

- AU150, AU180, AU200 są przeznaczone do użytku rekreacyjnego przez doświadczonego użytkownika, który ukończył 16
lat.

Kurs szkoleniowy

Nigdy nie obsługuj pojazdu bez odpowiedniego instruktażu. Przejdź kurs szkoleniowy – wszyscy użytkownicy powinni
odbyć szkolenie u certyfikowanego instruktora.

Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa eksploatacji quada, skontaktuj się z autoryzowanym
sprzedawcą KAYO, aby uzyskać informacje o dostępnych szkoleniach w najbliższej okolicy.

O Instrukcji Obsługi

Niniejszą Instrukcję Obsługi należy przechowywać w pojeździe, aby można było do niej sięgnąć np. w celu
przeprowadzenia konserwacji, rozwiązywania problemów oraz poinstruowania innych osób.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poprawne w momencie publikacji, jednakże KAYO prowadzi politykę
ciągłego doskonalenia swoich produktów, nie nakładając na siebie obowiązku instalowania ich na produktach
wcześniej wyprodukowanych. Ze względu na późniejsze zmiany, mogą wystąpić pewne różnice pomiędzy
wyprodukowanym produktem a opisami i/lub specyfikacjami zawartymi w niniejszym przewodniku. KAYO zastrzega
sobie prawo do zaprzestania lub zmiany specyfikacji, PROJEKTÓW, funkcji, modeli lub wyposażenia w dowolnym
momencie bez nakładania na siebie zobowiązań.

Niniejsza Instrukcja Obsługi powinna pozostać w pojeździe w momencie jego sprzedaży.

Uwaga dla rodziców

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Instrukcją Obsługi wraz każdym użytkownikiem pojazdu.

Prosimy o poświęcenie dzieciom czasu na zapoznanie się z instrukcjami dotyczącymi bezpiecznego i prawidłowego
użytkowania pojazdu oraz zwrócenie szczególnej uwagi na nalepki z oznaczeniami bezpieczeństwa umieszczone na
produkcie, zanim pozwolą im Państwo na jazdę pojazdem.

Należy rozumieć zasady sterowania i obsługi pojazdu oraz dokładnie zapoznać się z Instrukcją Obsługi.

Prosimy pamiętać, że Państwa podejście do bezpieczeństwa ma wpływ na bezpieczeństwo dziecka.

OSTRZEŻENIE

Quad nie jest zabawką.

→ Dzieci różnią się pod względem umiejętności, zdolności fizycznych i oceny sytuacji. Niektóre dzieci mogą nie
być w stanie bezpiecznie obsługiwać quada.

→ Bez stałego nadzoru osoby dorosłej żadna osoba poniżej 16 roku życia nie powinna prowadzić quada.
→ Nigdy nie zezwalaj na dalsze użytkowanie pojazdu przez dziecko, jeżeli nie posiada ono umiejętności, siły lub

zdolności oceny sytuacji, aby bezpiecznie go prowadzić.

Czytając niniejszą Instrukcję Obsługi należy pamiętać, że:

OSTRZEŻENIE

Wskazuje na potencjalne zagrożenie, które może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

PROWADZENIE QUADA MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNE.

Quad prowadzi się inaczej niż inne pojazdy, w tym motocykle i samochody. Jeżeli nie zachowasz odpowiednich środków
ostrożności, może dojść do wywrócenia się pojazdu, nawet podczas rutynowych manewrów, takich jak skręcanie, jazda
po wzniesieniach lub przez przeszkody.



W PRZYPADKU NIEPRZESTRZEGANIA TYCH INSTRUKCJI MOŻE DOJŚĆ DO POWAŻNYCH OBRAŻEŃ LUB
ŚMIERCI.

→ Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i wszystkie nalepki oraz przestrzegaj opisanych procedur obsługi.
→ Nigdy nie używaj quada bez odpowiedniego instruktażu. Weź udział w kursie szkoleniowym. Początkujący

użytkownicy powinni odbyć szkolenie u certyfikowanego instruktora. Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą
quadów, aby dowiedzieć się o kursach szkoleniowych w najbliższej okolicy.

→ Nie zezwalaj nieletnim poniżej 14 roku życia prowadzić modeli quadów takich jak AU110, AU125-B.
→ Nie zezwalaj nieletnim poniżej 16 roku życia prowadzić modeli quadów takich jak AU150, AU180, AU200.
→ Nigdy nie zezwalaj na obsługę tego quada nikomu, kto nie zapoznał się z niniejszą instrukcją i wszystkimi nalepkami

na produkcie oraz nie ukończył certyfikowanego szkolenia.
→ Zawsze unikaj używania quada na wszelkich utwardzonych nawierzchniach, w tym chodnikach, podjazdach,

parkingach i ulicach.
→ Nigdy nie obsługuj quada bez założonego i odpowiednio dopasowanego kasku z atestem. Należy nosić również

środki ochrony oczu (gogle lub osłonę twarzy), rękawice, buty, koszulę lub kurtkę z długimi rękawami oraz długie
spodnie.

→ Nigdy nie spożywaj alkoholu ani narkotyków przed lub podczas obsługi tego quada.
→ Nigdy nie jeźdź zbyt szybko. Zawsze poruszaj się z prędkością odpowiednią dla danego terenu, widoczności,

warunków pracy i Twojego doświadczenia.
→ Nigdy nie próbuj jeździć na tylnym kole, wykonywać skoków i innych akrobacji.
→ Zawsze sprawdź swój quad za każdym razem, gdy go używasz, aby upewnić się, że jest w bezpiecznym stanie

technicznym. Zawsze postępuj zgodnie z procedurami i harmonogramami przeglądów i konserwacji opisanymi w
niniejszej instrukcji.

→ Podczas pracy zawsze trzymaj obie ręce na kierownicy i obie stopy na podnóżkach quada.
→ Zawsze jedź powoli i zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy na nieznanym terenie. Zawsze zachowaj

czujność względem zmieniających się warunków terenowych podczas obsługi quada.
→ Nigdy nie jeźdź po zbyt nierównym, śliskim lub niestałym terenie.
→ Zawsze stosuj się do odpowiednich procedur skręcania opisanych w niniejszej instrukcji. Przed wykonaniem skrętu z

większą prędkością należy przećwiczyć skręcanie przy małych prędkościach. Nie należy skręcać z nadmierną
prędkością.

→ Jeżeli quad brał udział w wypadku, zawsze należy zlecić jego sprawdzenie autoryzowanemu sprzedawcy.
→ Nigdy nie używaj quada na wzniesieniach zbyt stromych dla quada lub Twoich umiejętności. Przed pokonywaniem

większych wzniesień poćwicz na mniejszych wzniesieniach.
→ Zawsze stosuj odpowiednie procedury pokonywania wzniesień opisane w niniejszej instrukcji. Sprawdź dokładnie

teren przed rozpoczęciem pokonywania wzniesienia. Nigdy nie pokonuj wzniesień o zbyt śliskiej lub niestałej
nawierzchni. Przenieś ciężar ciała do przodu. Nie otwieraj gwałtownie przepustnicy ani nie zmieniaj gwałtownie
biegów. Nigdy nie przekraczaj szczytu wzniesienia z dużą prędkością.

→ Zawsze przestrzegaj odpowiednich procedur zjeżdżania ze wzniesień i hamowania na wzniesieniach, opisanych w
niniejszej instrukcji. Przed rozpoczęciem zjazdu ze wzniesienia dokładnie sprawdź ukształtowanie terenu. Ciężar
ciała przenieś do tyłu. Nigdy nie zjeżdżaj ze wzniesienia z dużą prędkością. Unikaj zjeżdżania ze wzniesienia pod
kątem, który mógłby spowodować gwałtowne przechylenie pojazdu na jedną stronę. W miarę możliwości należy
zjeżdżać prosto w dół wzniesienia.

→ Zawsze przestrzegaj odpowiednich procedur dotyczących przejeżdżania przez zbocze wzniesienia, opisanych w
niniejszej instrukcji. Unikaj wzniesień o nadmiernie śliskich lub niestałych powierzchniach. Przenieś ciężar ciała na
stronę wzniesienia, na której stoi quad. Nigdy nie próbuj zawracać quadem na jakimkolwiek wzniesieniu, dopóki nie
opanujesz techniki zawracania opisanej w niniejszej instrukcji na równym terenie. Jeżeli to możliwe, unikaj
przejeżdżania przez zbocze stromych wzniesień.

→ Zawsze stosuj odpowiednie procedury w przypadku ugrzęźnięcia lub staczania się podczas wjeżdżania na
wzniesienie. Aby uniknąć ugrzęźnięcia, podczas wjeżdżania na wzniesienie utrzymuj stałą prędkość. W przypadku
ugrzęźnięcia lub stoczenia się postępuj zgodnie ze specjalną procedurą hamowania opisaną w niniejszej instrukcji.
Zsiądź po stronie wzniesienia lub po dowolnej stronie, jeżeli pojazd jest skierowany w kierunku szczytu wzniesienia.
Zawróć quad i wsiądź ponownie na pojazd, postępując zgodnie z procedurą opisaną w niniejszej instrukcji.

→ Przed rozpoczęciem eksploatacji pojazdu w nowym miejscu zawsze sprawdź je pod kątem przeszkód. Nigdy nie
próbuj jeździć nad dużymi przeszkodami, takimi jak duże skały lub powalone drzewa. Podczas jazdy nad
przeszkodami zawsze postępuj zgodnie z odpowiednimi procedurami opisanymi w niniejszej instrukcji.

→ Zawsze zachowaj ostrożność względem poślizgu lub obsunięcia się. Na śliskich powierzchniach, takich jak lód, jedź
powoli i bardzo ostrożnie, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo niekontrolowanego poślizgu lub obsunięcia.

→ Nie używaj quada w głębokiej lub szybko płynącej wodzie. Unikaj wody, która przekracza zalecaną maksymalną
głębokość, jedź powoli, ostrożnie balansuj ciężarem ciała unikając gwałtownych ruchów, utrzymuj powolny i stały
ruch do przodu. Nie wykonuj gwałtownych skrętów lub zatrzymań i nie wykonuj gwałtownych zmian położenia
przepustnicy.

→ Mokre hamulce mogą wykazywać mniejszą zdolność hamowania. Sprawdź hamulce po wyjściu z wody. Jeżeli to
konieczne, uruchom je lekko kilka razy, aby tarcie wysuszyło klocki.



→ Podczas jazdy do tyłu zawsze upewnij się, że za Tobą nie ma żadnych przeszkód ani osób. Gdy jazda do tyłu jest
bezpieczna, jedź powoli. Unikaj skręcania pod ostrym kątem podczas jazdy do tyłu.

→ Zawsze używaj opon o rozmiarze i typie określonym w niniejszej instrukcji w rozdziale „17. SPECYFIKACJA”. Zawsze
utrzymuj prawidłowe ciśnienie w oponach, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji w rozdziale „16. SPECYFIKACJA”.

→ Nigdy nie dokonuj modyfikacji quada poprzez niewłaściwą instalację lub użycie akcesoriów.
→ Nigdy nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia dla quada. Ładunek powinien być odpowiednio rozmieszczony i

bezpiecznie zamocowany. Zmniejsz prędkość i postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji,
dotyczącymi przewożenia ładunku. Pozostaw większą odległość na hamowanie.

2. JAK ROZUMIEĆ OSTRZEŻENIA
UWAGA:

TEN POJAZD NIE JEST ZABAWKĄ!
PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZROZUMIEĆ OSTRZEŻENIA ORAZ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.

PRZED ROZPOCZĘCIEM JAZDY NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z POJAZDEM!

Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję, odnosząc się do poszczególnych omawianych obszarów na urządzeniu
użytkownika. Użytkowanie pojazdu wiąże się z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo osobiste, bezpieczeństwo innych
i ochronę środowiska.

ZAUWAŻ: Ilustracje użyte w tej instrukcji służą jedynie ogólnej reprezentacji. Model pojazdu użytkownika może się od
nich różnić.

Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

OSTRZEŻENIA określają specjalne instrukcje lub procedury, których nieprzestrzeganie może spowodować obrażenia
ciała lub utratę życia. Dokładnie przeczytaj wszystkie OSTRZEŻENIA zawarte w niniejszej instrukcji. Postępuj zgodnie z
zawartymi w nich instrukcjami, aby zachować bezpieczeństwo.

W niniejszej instrukcji używamy następujących słów sygnalizujących zachowanie ostrożności w celu przekazania
następujących komunikatów:

Jest to symbol ostrzegawczy informujący o niebezpieczeństwie. Jeżeli zobaczysz ten symbol na
swojej maszynie lub w niniejszej instrukcji, zwróć uwagę na możliwość odniesienia obrażeń ciała.
W grę wchodzi Twoje bezpieczeństwo!

OSTRZEŻENIE

Wskazuje na potencjalne zagrożenie, które może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

UWAGA

Wskazuje na potencjalne zagrożenie, które może prowadzić do niewielkich obrażeń ciała lub uszkodzenia
quada.

UWAGA

Wskazuje na sytuację, która może spowodować uszkodzenie urządzenia.

ZAUWAŻ - słowo „ZAUWAŻ” w niniejszej instrukcji zwraca uwagę na informacje lub instrukcje.



3. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie
ZAUWAŻ: Naklejki ostrzegawcze zostały umieszczone na pojeździe dla Twojej ochrony. Należy uważnie przeczytać i
przestrzegać instrukcji podanych na każdej nalepce. W przypadku, gdy nalepka stanie się nieczytelna lub odpadnie,
należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu jej wymiany.



1. Ogólne nalepki ostrzegawcze

OSTRZEŻENIE

Niewłaściwe użytkowanie quada może spowodować POWAŻNE OBRAŻENIA lub ŚMIERĆ.

ZAWSZE UŻYWAĆ KASKU Z
ATESTEM I SPRZĘTU
OCHRONNEGO

NIE UŻYWAĆ NA
DROGACH
PUBLICZNYCH

NIGDY NIE
PRZEWOZIĆ
PASAŻERÓW

NIE PROWADZIĆ POD
WPŁYWEM NARKOTYKÓW LUB
ALKOHOLU

NIGDY nie prowadź pojazdu:

→ bez odpowiedniego szkolenia lub instruktażu.
→ przy prędkościach zbyt dużych jak na Twoje umiejętności lub warunki.
→ na drogach publicznych – może dojść do kolizji z innym pojazdem.
→ z pasażerem – pasażerowie wpływają na równowagę i sterowność oraz zwiększają ryzyko utraty panowania

nad pojazdem.

ZAWSZE:

→ stosuj odpowiednie techniki jazdy, aby uniknąć przewrócenia się pojazdu na wzniesieniach, nierównym
terenie i na zakrętach.

→ unikaj utwardzonych powierzchni – nawierzchnia może mieć poważny wpływ na obsługę i kontrolę nad
quadem.

ODSZUKAJ I PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI. PRZESTRZEGAJ WSZYSTKICH INSTRUKCJI I OSTRZEŻEŃ.

2. Nalepka ostrzegawcza dotycząca zalecanego wieku użytkownika dla (AU150, AU180, AU200)

OSTRZEŻENIE

Eksploatacja quada przez osoby poniżej 16 roku życia zwiększa ryzyko odniesienia poważnych
obrażeń lub śmierci.

NIGDY nie obsługuj quada, jeżeli masz mniej niż 16 lat.

OSTRZEŻENIE

Eksploatacja quada przez osoby poniżej 14 roku życia zwiększa ryzyko odniesienia poważnych
obrażeń lub śmierci.

NIGDY nie obsługuj quada, jeżeli masz mniej niż 14 lat.

3. Łączny znak ostrzegawczy dotyczący ciśnienia w oponach i przeciążenia (AU110, AU125-B)

OSTRZEŻENIE

Niewłaściwe ciśnienie w oponach lub przeciążenie mogą spowodować utratę panowania nad pojazdem.

Utrata kontroli może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Ciśnienie w zimnych oponach:

Przód: 4,0 psi (28 kPa)



4. Łączny znak ostrzegawczy dotyczący ciśnienia w oponach i przeciążenia dla (AU150, AU180)

OSTRZEŻENIE

Niewłaściwe ciśnienie w oponach lub przeciążenie mogą spowodować utratę panowania nad pojazdem.

Utrata kontroli nad urządzeniem może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Ciśnienie w zimnych oponach:

Przód: 5,0 psi (35 kPa)

Tył: 5,0 psi (35 kPa)

Maksymalna nośność 198 lbs (90 kg)

5. Łączny znak ostrzegawczy dotyczący ciśnienia w oponach i przeciążenia dla (AU200)

OSTRZEŻENIE

Niewłaściwe ciśnienie w oponach lub przeciążenie mogą spowodować utratę panowania nad pojazdem.

Utrata kontroli nad urządzeniem może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Ciśnienie w zimnych oponach:

Przód: 6,5 psi (45 kPa)

Tył: 6,5 psi (45 kPa)

Maksymalna nośność 265 lbs (120 kg)

6. Znak ostrzegawczy dotyczący przewożenia pasażerów

OSTRZEŻENIE

NIGDY nie poruszaj się pojazdem jako pasażer.

Pasażerowie mogą spowodować utratę panowania nad pojazdem, co może skutkować POWAŻNYMI
OBRAŻENIAMI lub ŚMIERCIĄ.

7. Oznaczenie certyfikacyjne

Zhejiang Kayo Motor Co., Ltd. zaświadcza, że ten quad jest zgodny z normą
ANSI/SVIA 1-2017.

8. Nalepka na przednim bagażniku dla (AU110, AU125-B, AU150, AU180)

OSTRZEŻENIE

Nie przewozić pasażerów na przednim bagażniku.
Maks. obciążenie: 11 lbs (5 kg)

9. Nalepka na przednim bagażniku dla (AU200)

OSTRZEŻENIE

Nie przewozić pasażerów na przednim bagażniku.
Maks. obciążenie: 33 lbs (15 kg)

10. Nalepka na tylnym bagażniku dla (AU110, AU125-B, AU150, AU180)

OSTRZEŻENIE

Nie przewozić pasażerów na tylnym bagażniku.
Maks. obciążenie: 22 lbs (10 kg)



11. Nalepka na przednim bagażniku dla (AU200)

OSTRZEŻENIE

Nie przewozić pasażerów na tylnym bagażniku.
Maks. obciążenie: 44 lbs (20 kg)



4. CODZIENNA KONTROLA PRZED JAZDĄ

OSTRZEŻENIE

Musisz sprawdzić swój quad za każdym razem przed jazdą, aby upewnić się, że jest on w odpowiednim stanie
technicznym. Jeżeli nie przeprowadzisz odpowiedniej kontroli, może to skutkować poważnymi obrażeniami lub
śmiercią.

Skorzystaj z poniższej listy kontrolnej, aby sprawdzić, czy Twoja maszyna jest w odpowiednim stanie technicznym
podczas każdej jazdy.

Pozycja/procedura kontroli

1. Sprawdzenie stanu i ciśnienia w oponach.

2. Zbiornik paliwa – napełnić zbiornik paliwa do właściwego poziomu.

3. Wszystkie hamulce – sprawdzić działanie i poziom płynu hamulcowego.

4. Sprawdzenie przepustnicy pod kątem swobodnego działania i zamknięcia.

5. Reflektor / światło tylne / światło hamowania – sprawdzić działanie wszystkich lampek kontrolnych i przełączników

6. Wyłącznik zatrzymania silnika – sprawdzić pod kątem prawidłowego działania.

7. Sprawdzenie dokręcenia nakrętek kół i osi – sprawdzić, czy nakrętki osi są zabezpieczone zawleczkami.

8. Element filtra powietrza – sprawdzić pod kątem zanieczyszczeń – wyczyścić lub wymienić.

9. Układ kierowniczy – sprawdzić pod kątem swobodnego działania, zwracając uwagę na wszelkie nietypowe luzy w
jakimkolwiek obszarze.

10. Luźne części – sprawdzić pojazd wizualnie pod kątem uszkodzonych elementów lub poluzowanych nakrętek/śrub
lub elementów złącznych.

11. Kaski, gogle i ubrania użytkowników.



5. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI

OSTRZEŻENIE

POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Użytkowanie quada bez odpowiedniego instruktażu

CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ
Ryzyko wypadku jest znacznie zwiększone, jeżeli użytkownik nie wie, jak prawidłowo obsługiwać quad w różnych
sytuacjach i na różnych rodzajach terenu.

JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Początkujący i niedoświadczeni użytkownicy powinni ukończyć certyfikowany kurs szkoleniowy. Następnie powinni
oni regularnie uczyć się technik opisanych w Instrukcji Obsługi.

Aby uzyskać więcej informacji na temat szkolenia, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą quadów.

OSTRZEŻENIE

POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Użytkowanie quada bez użycia kasku z atestem, środków ochrony oczu i odzieży ochronnej.

CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ
Jazda bez kasku z atestem zwiększa ryzyko poważnego urazu głowy lub śmierci w razie wypadku.
Obsługa pojazdu bez środków ochrony oczu może być przyczyną wypadku, a w razie wypadku zwiększa
prawdopodobieństwo odniesienia poważnych obrażeń.

JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Zawsze używaj atestowanego, odpowiednio dopasowanego kasku.

Należy również nosić środki ochrony oczu (gogle lub osłonę twarzy), rękawice, buty, koszulę lub kurtkę z długimi
rękawami oraz długie spodnie.

OSTRZEŻENIE

POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Przewożenie pasażera quadem.

CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ
Znacznie zmniejsza Twoją zdolność do utrzymania równowagi i kontroli nad quadem.
Może spowodować wypadek, w wyniku którego Ty i/lub Twój pasażer odniesiecie obrażenia.

JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Nigdy nie przewozić pasażerów.

OSTRZEŻENIE

POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Użytkowanie quada na utwardzonych nawierzchniach, w tym chodnikach, ścieżkach,
parkingach i podjazdach.

CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ
Utwardzone nawierzchnie mogą mieć poważny wpływ na prowadzenie i kontrolę nad
quadem, a także mogą spowodować utratę kontroli nad pojazdem.

JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Unikaj jazdy quadem po chodnikach.

OSTRZEŻENIE

POTENCJALNE ZAGROŻENIE



Obsługa quada pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ
→ Wpływ alkoholu/narkotyków może poważnie wpłynąć na Twoją ocenę sytuacji.
→ Wpływ alkoholu/narkotyków może spowodować, że będziesz reagować wolniej.
→ Wpływ alkoholu/narkotyków może mieć wpływ na równowagę i percepcję.
→ Wpływ alkoholu/narkotyków może doprowadzić do wypadku.

JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Nigdy nie spożywaj alkoholu ani narkotyków przed lub podczas jazdy quadem.

OSTRZEŻENIE

POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Zbyt szybka jazda quadem.

CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ
Zwiększa prawdopodobieństwo utraty kontroli nad quadem, co może doprowadzić do wypadku.

JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Zawsze jedź z prędkością odpowiednią do terenu, widoczności, warunków pracy i Twojego doświadczenia.

OSTRZEŻENIE

POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Próby jazdy na tylnym kole, wykonywania skoków i innych akrobacji.

CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ
Zwiększa prawdopodobieństwo wypadku, w tym przewrócenia się pojazdu.

JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Nigdy nie próbuj wykonywać akrobacji, takich jak jazda na tylnym kole czy skoki.

OSTRZEŻENIE

POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Zaniechanie kontroli quada przed rozpoczęciem użytkowania.

CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ
Zwiększa prawdopodobieństwo wypadku lub uszkodzenia sprzętu.

JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Zawsze sprawdzaj swój quad po każdym użyciu, aby upewnić się, że jego stan pozwala na bezpieczną eksploatację.
Należy zawsze przestrzegać procedur i harmonogramów przeglądów i konserwacji opisanych w Instrukcji Obsługi.

OSTRZEŻENIE

POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Zdejmowanie rąk z kierownicy lub stóp z podnóżków podczas pracy.

CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ
Zdjęcie nawet jednej ręki lub stopy może zmniejszyć Twoją zdolność kontroli nad quadem lub może spowodować
utratę równowagi i upadek z niego. Jeżeli zdejmiesz stopę z podnóżka, Twoja stopa lub noga może wejść w kontakt z
tylnymi kołami, co może spowodować obrażenia ciała lub wypadek.

JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Podczas jazdy zawsze trzymaj obie ręce na kierownicy i obie stopy na podnóżkach quada.

OSTRZEŻENIE

POTENCJALNE ZAGROŻENIE



Niezachowanie szczególnej ostrożności podczas eksploatacji quada na nieznanym terenie.

CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ
Możesz natknąć się na ukryte skały, wyboje lub dziury, nie mając wystarczająco dużo czasu na
reakcję.

Może to spowodować wywrócenie się quada lub utratę kontroli nad nim.

JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Jedź powoli i zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy na nieznanym terenie.
Podczas obsługi quada należy zawsze zwracać uwagę na zmieniające się warunki terenowe.

OSTRZEŻENIE

POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Niezachowanie szczególnej ostrożności podczas pracy na zbyt nierównym, śliskim lub niestałym terenie.

CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ
Może to spowodować utratę przyczepności lub kontroli nad pojazdem, co może doprowadzić do wypadku, w tym
wywrócenia się pojazdu.

JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Nie jeźdź po zbyt nierównym, śliskim lub luźnym terenie, dopóki nie nauczysz się i nie przećwiczysz umiejętności
niezbędnych do kontrolowania quada w takim terenie.

Na tego typu terenach należy zachować szczególną ostrożność.

OSTRZEŻENIE

POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Nieprawidłowe pokonywanie wzniesień.

CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ
Może to spowodować utratę kontroli nad pojazdem lub wywrócenie się quada.

JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Należy zawsze przestrzegać odpowiednich procedur pokonywania wzniesień opisanych w instrukcji obsługi.
Przed ruszeniem pod górę zawsze dokładnie sprawdź ukształtowanie terenu.
Nigdy nie wjeżdżaj na wzniesienia o zbyt śliskiej lub niestałej nawierzchni.
Przenieś ciężar ciała do przodu.
Nigdy nie otwieraj gwałtownie przepustnicy. Quad może przewrócić się do tyłu.
Nigdy nie pokonuj szczytu wzniesienia z dużą prędkością. Po drugiej stronie wzniesienia może znajdować się
przeszkoda, ostry spadek, inny pojazd lub inna osoba.

OSTRZEŻENIE

POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Nieprawidłowy skręt.

CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ
Może on spowodować utratę kontroli nad pojazdem, co z kolei może spowodować kolizję lub wywrócenie się pojazdu.

JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Należy zawsze przestrzegać odpowiednich procedur wykonywania skrętów opisanych w Instrukcji Obsługi.

OSTRZEŻENIE

POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Jazda po zbyt stromych wzniesieniach.

CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ
Na bardzo stromych wzniesieniach pojazd może się przewrócić łatwiej niż na równych powierzchniach lub małych
wzniesieniach.

JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Nigdy nie jedź quadem na wzniesieniach zbyt stromych dla quada lub Twoich możliwości.
Ćwicz na mniejszych wzniesieniach, zanim zaczniesz pokonywać te większe.



Nigdy nie jedź quadem na wzniesieniach, których stromość przekracza kąt 15°.

OSTRZEŻENIE

POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Nieprawidłowe zjeżdżanie ze wzniesienia.

CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ
Może to spowodować utratę kontroli nad pojazdem lub wywrócenie się quada.

JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Podczas zjeżdżania ze wzniesień należy zawsze przestrzegać odpowiednich procedur opisanych w Instrukcji Obsługi.

ZAUWAŻ: Przy hamowaniu podczas zjazdu z góry wymagana jest specjalna technika.

Zawsze dokładnie sprawdzaj teren przed rozpoczęciem zjazdu z każdego wzniesienia.

Przenieś ciężar ciała do tyłu.

Nigdy nie zjeżdżaj ze wzniesienia z dużą prędkością.

Unikaj zjeżdżania ze wzniesienia pod kątem, który mógłby spowodować gwałtowne przechylenie pojazdu na jedną
stronę. Jeżeli to możliwe, zjeżdżaj prosto w dół wzniesienia.

OSTRZEŻENIE

POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Niewłaściwe pokonywanie wzniesień lub skręcanie na wzniesieniach.

CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ
Może spowodować utratę kontroli nad pojazdem lub wywrócenie się quada.

JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Nigdy nie próbuj zawracać quada na jakimkolwiek wzniesieniu, dopóki nie opanujesz techniki zawracania opisanej w
Instrukcji Obsługi na równym terenie. Zachowaj najwyższą ostrożność podczas skręcania na każdym wzniesieniu.

Jeżeli to możliwe, unikaj przejeżdżania po zboczach stromego wzniesienia.

Przy przejeżdżaniu po zboczu wzniesienia:

Zawsze postępuj zgodnie z odpowiednimi procedurami opisanymi w Instrukcji Obsługi.

Unikaj wzniesień o zbyt śliskiej lub niestałej nawierzchni.

Przenieś ciężar ciała na górną stronę quada.

OSTRZEŻENIE

POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Ugrzęźnięcie, stoczenie się lub nieprawidłowe zejście z pojazdu podczas jazdy ku
szczytowi wzniesienia.

CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ
Może to spowodować wywrócenie się quada.

JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Utrzymuj stałą prędkość podczas wjeżdżania na wzniesienie.

Jeżeli stracisz całą prędkość jazdy do przodu:

→ Utrzymuj ciężar w kierunku pod górę. Naciśnij hamulce.

Po zatrzymaniu zablokuj hamulec postojowy. Jeżeli quad zacznie się toczyć do tyłu:

→ Utrzymuj ciężar w kierunku pod górę – nigdy nie używaj mocy silnika.
→ Nigdy nie zaciągać tylnego hamulca podczas jazdy do tyłu.
→ Stopniowo naciśnij hamulec przedni..
→ Po całkowitym zatrzymaniu zaciągnij również tylny hamulec, a następnie zablokuj hamulec postojowy.
→ Zejdź z pojazdu po stronie jazdy pod górę lub na którąkolwiek stronę, jeżeli pojazd jest skierowany prosto pod

górę.
→ Odwróć quad i wsiądź na pojazd ponownie, postępując zgodnie z procedurą opisaną w Instrukcji Obsługi.



OSTRZEŻENIE

POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Niewłaściwa jazda nad przeszkodami.

CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ
Może to spowodować utratę kontroli lub kolizję, a także wywrócenie się quada.

JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Przed rozpoczęciem jazdy w nowym miejscu sprawdź je pod kątem.
Zachowaj szczególną ostrożność podczas jazdy nad dużymi przeszkodami, takimi jak duże skały lub powalone
drzewa.

OSTRZEŻENIE

POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Poślizg lub obsunięcie się.

CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ
Możesz stracić panowanie nad quadem.

Może też dojść do niespodziewanego odzyskania przyczepności, co może spowodować wywrócenie się quada.

JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Na śliskich powierzchniach, takich jak lód, jedź powoli i zachowaj szczególną ostrożność, aby zmniejszyć ryzyko
niekontrolowanego wpadnięcia w poślizg lub obsunięcia się.

OSTRZEŻENIE

POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Jazda quadem po głębokiej lub szybko płynącej wodzie.

CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ
Opony mogą się unieść, powodując utratę przyczepności i utratę panowania nad pojazdem, co może doprowadzić
do wypadku.

JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Nigdy nie używaj quada w wodzie, która przekracza zalecaną maksymalną głębokość podaną w niniejszej instrukcji.
Unikaj prowadzenia quada w głębokiej lub szybko płynącej wodzie. Jeżeli nie możesz uniknąć kontaktu z wodą, jedź
powoli, ostrożnie balansuj ciężarem ciała, unikając gwałtownych skrętów lub zatrzymań i nie wykonuj gwałtownych
zmian otwarcia przepustnicy.
Pamiętaj, że mokre hamulce mogą mieć mniejszą zdolność hamowania.
Po wyjściu z wody sprawdź działanie hamulców. Jeżeli to konieczne, uruchom je kilka razy, aby tarcie wysuszyło
klocki.

OSTRZEŻENIE

POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Nieprawidłowa jazda na biegu wstecznym.

CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ
Możesz uderzyć w przeszkodę lub osobę znajdującą się za Tobą, co może spowodować poważne obrażenia.

JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Po włączeniu biegu wstecznego upewnij się, że za Tobą nie ma żadnych przeszkód ani osób. Gdy istnieje możliwość
bezpiecznej kontynuacji jazdy – jedź powoli.

OSTRZEŻENIE

POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Użytkowanie quada z niewłaściwymi oponami, z niewłaściwym lub nierównomiernie rozłożonym ciśnieniem w
oponach.



CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ
Użycie niewłaściwych opon lub eksploatacja quada z niewłaściwym lub nierównomiernie rozłożonym ciśnieniem w
oponach może spowodować utratę kontroli nad pojazdem i zwiększa ryzyko wypadku.

JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Zawsze używaj opon o rozmiarze i typie określonym w Instrukcji Obsługi pojazdu.
Zawsze utrzymuj prawidłowe ciśnienie w oponach, zgodnie z Instrukcją Obsługi.

OSTRZEŻENIE

POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Użytkowanie quada z niewłaściwymi modyfikacjami.

CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ
Nieprawidłowy montaż akcesoriów lub modyfikacje tego pojazdu mogą spowodować zmiany w jego obsłudze, co w
niektórych sytuacjach może doprowadzić do wypadku.

JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Nigdy nie modyfikuj quada poprzez niewłaściwą instalację lub użycie akcesoriów.
Wszystkie części i akcesoria dodane do tego pojazdu powinny być oryginalne lub równoważne komponentom
przeznaczonym do użytku w tym quadzie oraz powinny zostać zainstalowane i być używane zgodnie z instrukcjami.
W razie pytań należy skonsultować się z autoryzowanym sprzedawcą.

OSTRZEŻENIE

POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Przeciążenie quada, przewożenie lub holowanie ładunku w niewłaściwy sposób.

CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ
Może to spowodować zmiany w obsłudze pojazdu, co może doprowadzić do wypadku.

JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Nigdy nie przekraczaj dopuszczalnej ładowności quada.

Ładunek powinien być odpowiednio rozmieszczony i bezpiecznie zamocowany.

Zmniejsz prędkość podczas przewożenia ładunku lub ciągnięcia przyczepy.

Pozostaw większy odstęp na hamowanie.

W przypadku przewożenia ładunku lub ciągnięcia przyczepy zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w
Instrukcji Obsługi.

OSTRZEŻENIE

POTENCJALNE ZAGROŻENIE
Jazda po zamarzniętych jeziorach i rzekach.
CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ
W przypadku przebicia się quada i/lub użytkownika przez lód może dojść do poważnych obrażeń lub śmierci.

JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Nigdy nie jeźdź quadem po zamarzniętych zbiornikach wodnych, zanim nie upewnisz się, że lód jest wystarczająco
gruby i mocny, aby utrzymać maszynę i jej użytkownika, a także siłę wytwarzaną przez poruszający się pojazd.

OSTRZEŻENIE

Po przewróceniu się maszyny lub wypadku należy zlecić wykwalifikowanemu sprzedawcy sprawdzenie całego
urządzenia, w tym między innymi hamulców, przepustnicy i układu kierowniczego pod kątem ewentualnych
uszkodzeń.

OSTRZEŻENIE



Bezpieczne użytkowanie pojazdu wymaga dobrej oceny sytuacji i sprawności fizycznej. Osoby z
niepełnosprawnością poznawczą lub fizyczną, które obsługują pojazd, są narażone na zwiększone ryzyko wywrócenia
się i utraty kontroli, co może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

UWAGA

Materiały palne należy trzymać z dala od układu wydechowego ze względu na ryzyko pożaru.



6. Numer VIN

Zapisz te liczby podane na Twoim quadzie w odpowiednich miejscach

1. VIN ramy (po lewej stronie przedniej belki dolnej)
2. Numer seryjny silnika (po lewej stronie silnika)

Wyjmij klucz zapasowy i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.

Twój klucz może zostać skopiowany tylko poprzez zdobycie klucza surowego i wycięcie go poprzez dopasowanie do
istniejącego klucza.

Numery seryjne ramy pojazdu i silnika są istotne celem identyfikacji modelu podczas rejestracji pojazdu, uzyskania
ubezpieczenia lub w przypadku konieczności wymiany części. W przypadku kradzieży pojazdu numery te są niezbędne
do odzyskania i identyfikacji quada.



7. FUNKCJE STEROWANIA I CZĘŚCI
Przełączniki elektryczne

1. Główny przełącznik – aby uruchomić silnik, stacyjka musi zostać obrócona w prawo do pozycji „on”.
2. Przełącznik zatrzymania silnika – gdy przełącznik jest w pozycji zamkniętej, silnik nie uruchomi się. Gdy przełącznik

znajduje się w pozycji otwartej, silnik może zostać uruchomiony.
3. Przełącznik rozruchowy – wciśnięcie przełącznika powoduje uruchomienie silnika.



Przełączniki świateł i światła sygnalizacyjne

OSTRZEŻENIE

Quad nie jest wyposażony w oświetlenie dopuszczone do ruchu drogowego. Quad jest przeznaczony wyłącznie do
użytku w terenie i nie wolno nim jeździć po ulicach lub autostradach. Zachowaj ostrożność i jedź z mniejszą
prędkością w warunkach ograniczonej widoczności, takich jak mgła, deszcz i ciemność.

Przełączniki
Przełącznik świateł znajduje się na lewej kierownicy. Oprócz włączania i wyłączania świateł, przełącza on również światła
z pozycji świateł drogowych na światła mijania w modelach wyposażonych w światła drogowe/światła mijania.

ZAUWAŻ: Nie zaświeci się, jeżeli nie jest włączony główny przełącznik.

1. Przełącznik ściemniacza reflektorów

a. Przekręć przełącznik na „ ”, aby włączyć światła mijania.

b. Przekręć przełącznik na „ ”, aby włączyć światła drogowe.

c. Przekręć przełącznik na „ ”, aby wyłączyć reflektor.

2. Przełącznik kierunkowskazu

Podczas skręcania lub zmiany pasa należy używać przełącznika kierunkowskazu. Lampka kontrolna kierunkowskazu
zamiga, gdy przełącznik zostanie uruchomiony, a wyłącznik zapłonu będzie znajdował się w pozycji O.

„ ” przy skręcaniu  w „lewo”.

„ ” przy skręcaniu w „prawo”.

Lampka kontrolna kierunkowskazu również zamiga po włączeniu przełącznika.

Światła sygnalizacyjne
Quad posiada światła sygnalizacyjne. Konfiguracja tych świateł różni się w poszczególnych modelach i nie każdy model
jest wyposażony we wszystkie światła.

Światła sygnalizacyjne

→ Wskazuje jazdę neutralną N
→ Wskazuje cofanie się pojazdu R



(1) Wskaźnik świateł drogowych

(2) Prędkość obrotowa silnika

(3) Wskaźnik paliwa

(4) Wskaźnik biegu jałowego

(5) Wskaźnik skrętu w prawo i w lewo

(6) Wskaźnik biegu wstecznego

(7) Wskaźnik odległości całkowitej

(8) Wskaźnik prędkości

(9) Wskaźnik czasu

Instrukcja obsługi przycisków świateł sygnalizacyjnych

1. Naciśnij MODE change distance. W stanie TRIP naciśnij i przytrzymaj TRIP, aby doprowadzić do wyzerowania.
2. Zmiana odległości - jardy/metry: w stanie ODO naciśnij i przytrzymaj MODE yard - licznik przestawi się na

jednostkę w jardach/metrach.
3. Ustawienie zegara: naciśnij i przytrzymaj CLR - spowoduje to ustawienie zegara, naciśnij i przytrzymaj CLR -

spowoduje to przesunięcie zegara, naciśnij i przytrzymaj MODE - spowoduje to zwiększenie cyklu zegara.

Przepustnica

OSTRZEŻENIE

Nie uruchamiaj ani nie używaj quada z zacinającą się lub nieprawidłowo działającą przepustnicą, ponieważ może
ona spowodować wypadek skutkujący poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

W przypadku pojawienia się problemów z przepustnicą należy zawsze skontaktować się ze sprzedawcą w celu
dokonania naprawy serwisowej.

Zaniedbanie kontroli lub utrzymania prawidłowego działania układu przepustnicy może spowodować zablokowanie
dźwigni przepustnicy podczas jazdy i być przyczyną wypadku. Przed uruchomieniem silnika oraz od czasu do czasu
podczas jazdy należy sprawdzić, czy ruch dźwigni przepustnicy jest swobodny i czy powraca ona do pozycji
wyjściowej.

Manetka przepustnicy

Prędkość obrotowa silnika i ruch pojazdu są kontrolowane przez naciśnięcie manetki
przepustnicy. Manetka przepustnicy (1) jest obciążona sprężyną i po jej zwolnieniu prędkość
obrotowa silnika powraca do obrotów jałowych.

OSTRZEŻENIE

Mycie lub obsługa skutera przy ujemnych temperaturach może spowodować zamarznięcie wody w przewodzie
linki przepustnicy i/lub na mechanizmie przepustnicy.

Może to doprowadzić do zablokowania przepustnicy, co może spowodować dalszą pracę silnika i utratę kontroli nad
nim.

Hamulce przednie i tylne

1. Dźwignia hamulca przedniego
2. Dźwignia hamulca tylnego

Dźwignia hamulca przedniego
Dźwignia hamulca przedniego znajduje się obok prawego uchwytu
kierownicy. Aby uruchomić przedni hamulec, naciśnij dźwignię
hamulca przedniego.

Dźwignia hamulca tylnego
Dźwignia hamulca tylnego znajduje się obok lewego uchwytu
kierownicy. Aby uruchomić tylny hamulec, naciśnij dźwignię
hamulca tylnego.



Pojemnik na płyn hamulcowy

Pojemnik na płyn hamulcowy hamulca przedniego montowany jest na prawym uchwycie kierownicy
ręcznie. Pojemnik na płyn hamulcowy hamulca tylnego montowany jest na lewym uchwycie
kierownicy ręcznie. Poziom płynu hamulcowego musi być sprawdzany za każdym razem i powinien
być utrzymywany powyżej znaku granicznego.

UWAGA

Po otwarciu butelki z płynem hamulcowym należy zużyć go tyle, ile potrzeba, a resztę wyrzucić. Nie należy
przechowywać ani używać niepełnej butelki płynu hamulcowego. Płyn hamulcowy jest higroskopijny, co oznacza, że
szybko wchłania wilgoć z powietrza. Powoduje to obniżenie temperatury wrzenia płynu hamulcowego, co może
prowadzić do przedwczesnego zaniku działania hamulców i ryzyka odniesienia poważnych obrażeń.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić dźwignię hamulca, pedał hamulca oraz poziom płynu hamulcowego.
Wciśnięcie pedału hamulca lub ściśnięcie dźwigni hamulca może powodować odczucie silnego oporu. Jeżeli czuć
miękkość i brak oporu, możliwe jest, że płyn hamulcowy wycieka lub jego poziom jest niższy niż poziom wymagany –
należy to sprawdzić przed użyciem. W celu sprawdzenia i naprawy należy zwrócić się do autoryzowanego sprzedawcy
KAYO.

UWAGA

Nigdy nie używaj quada, jeżeli dźwignia hamulca jest „gąbczasta”, ponieważ jazda quadem w takim stanie może
spowodować utratę zdolności hamowania. Utrata zdolności hamowania może doprowadzić do wypadku.

Hamulec jest urządzeniem zapewniającym bezpieczeństwo obsługi quada.

Jeżeli tylne koło wpadnie w poślizg, należy nieco zmniejszyć siłę hamowania. Nie używaj tylnego hamulca na siłę, gdy
quad wpada w poślizg na wzniesieniu, w przeciwnym razie może dojść do stoczenia się pojazdu ze wzniesienia.

ZAUWAŻ: Podczas sprawdzania płynu hamulcowego quad musi być zaparkowany na poziomym podłożu, a kierownica
powinna być ustawiona w kierunku dodatnim. W przypadku niskiego poziomu płynu – uzupełnij brak płynem
hamulcowym DOT 4.

Ustawianie hamulca postojowego

Po prawej: quad zaparkowany

1. Wciśnij prawą dźwignię hamulca (1) dwa lub trzy razy, a następnie przytrzymaj ją.
2. Pociągnij hamulec postojowy (2) do 2. lub 3. szczeliny granicznej, a następnie poluzuj dźwignię hamulca. Quad jest

teraz zaparkowany.
3. Wciśnij mocno dźwignię hamulca, a hamulec postojowy powróci samoczynnie, od tego momentu zostanie

odblokowany tryb postoju.

Ważne środki bezpieczeństwa

→ Hamulec postojowy może się rozluźnić, jeżeli pozostanie włączony przez dłuższy czas. Może to być przyczyną wypadku.
→ Nie należy pozostawiać pojazdu na wzniesieniu z włączonym hamulcem postojowym na dłużej niż pięć minut.
→ Zawsze blokuj dolną stronę kół, jeżeli zostawiasz quada na wzniesieniu lub parkujesz go w pozycji na boku

wzniesienia.

OSTRZEŻENIE



Przed rozpoczęciem jazdy quadem zawsze należy sprawdzić, czy hamulec postojowy został zwolniony.
Pozostawienie wciśniętego hamulca postojowego podczas obsługi quada może spowodować wypadek i poważne
obrażenia ciała.

Dźwignia zmiany biegów

Dźwignia zmiany biegów (AU110, AU125-B)

Mechanizm zmiany biegów jest zainstalowany po lewej stronie pojazdu w pobliżu pedału.
Dźwignia zmiany biegów ma 3 rodzaje stanów do wyboru: wsteczny, jałowy, bieg w przód.

Dźwignia zmiany biegów (AU150)

Mechanizm zmiany biegów jest zainstalowany po lewej stronie pojazdu w pobliżu pedału.
Dźwignia zmiany biegów ma 5 rodzajów stanów do wyboru: wsteczny, jałowy, 1 bieg w
przód, 2 bieg w przód, 3 bieg w przód.

Dźwignia zmiany biegów (AU180)

Mechanizm zmiany biegów jest zamontowany po prawej stronie pojazdu.

Dźwignia zmiany biegów ma trzy rodzaje stanu do wyboru: bieg w przód (F), bieg jałowy
(N), bieg wsteczny.

Dźwignia zmiany biegów (AU200)

Mechanizm zmiany biegów jest zamontowany po prawej stronie pojazdu.

Dźwignia zmiany biegów (1) ma trzy rodzaje stanu do wyboru: bieg w przód
(F), bieg jałowy (N), bieg wsteczny.

UWAGA

Gdy pojazd pozostaje bez nadzoru, należy zawsze przestawić skrzynię biegów na pozycję neutralną i zaciągnąć
hamulec postojowy.

Utrzymanie prawidłowej regulacji drążka zmiany biegów odgrywa ważną rolę w utrzymaniu sprawności układu
przeniesienia napędu. W przypadku wystąpienia problemów ze zmianą biegów należy skontaktować się ze
sprzedawcą.

OSTRZEŻENIE

POTENCJALNE ZAGROŻENIE

Włączanie niższego biegu przy zbyt wysokiej prędkości obrotowej silnika oraz zmiana biegu na bieg

O przeciwnym kierunku do kierunku jazdy w momencie gdy koła nie są zatrzymane.

CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ

Koła mogą przestać się obracać. Może to spowodować utratę panowania nad pojazdem, wypadek i obrażenia ciała.
Może to również spowodować uszkodzenie silnika lub układu napędowego.

JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA

Przed zmianą biegu na niższy należy upewnić się, że silnik dostatecznie zwolnił. Przed zmianą biegu z pozycji
neutralnej koła pojazdu muszą być całkowicie zatrzymane!



Układ paliwowy i olejowy

OSTRZEŻENIE

Benzyna jest wysoce łatwopalna a w pewnych warunkach ma cechy substancji wybuchowej.

→ Należy zachować szczególną ostrożność podczas pracy z benzyną.
→ Należy zawsze tankować przy wyłączonym silniku, na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym miejscu.
→ Nie palić tytoniu ani nie dopuszczać do powstania otwartego ognia lub iskier w miejscu lub w pobliżu miejsca,

gdzie odbywa się tankowanie lub gdzie przechowywana jest benzyna.
→ Nie należy przepełniać zbiornika. Nie napełniać szyjki zbiornika.
→ W przypadku kontaktu benzyny ze skórą lub ubraniem należy natychmiast zmyć ją wodą z mydłem i zmienić

ubranie.
→ Nigdy nie uruchamiać silnika ani nie zezwalać na jego pracę w zamkniętym pomieszczeniu. Spaliny z silnika

benzynowego są trujące i mogą spowodować utratę przytomności lub śmierć w przeciągu krótkiego czasu.
→ Zakręcić zawór paliwa zawsze przy składowaniu lub parkowaniu quada.

OSTRZEŻENIE

Spaliny z silnika produktu zawierają substancje chemiczne, o których wiadomo, że w pewnych ilościach mogą
powodować raka, wady wrodzone lub inne szkody reprodukcyjne.

Układ paliwowy

Fuel valve – zawór paliwa

Korek wlewu zbiornika paliwa znajduje się bezpośrednio za kierownicą. Informacje na temat pojemności zbiornika
paliwa można znaleźć w Instrukcji Obsługi.

Stosować zwykłą benzynę 95 bezołowiową.

Zawór paliwowy jest zamontowany pod lewą stroną płyty środkowej.

OFF: Do przechowywania pojazdu i do transportu. Dźwignię należy zawsze ustawiać w tym położeniu, gdy silnik nie
pracuje.

ON: Z dźwignią w tym położeniu odbywa się normalna jazda.

Filtr paliwa

Filtr (filtr paliwa znajdujący się między zbiornikiem paliwa a wlotem paliwa odcinającego dopływ benzyny) powinien
być wymieniany zgodnie z tabelą serwisową. Nie podejmować prób czyszczenia filtra paliwa.

Układ olejowy

Zbiornik oleju znajduje się po prawej stronie silnika. Aby sprawdzić stan oleju:

1. Ustaw maszynę na równej powierzchni
2. Uruchom silnik i pozostaw go na biegu jałowym przez 20-30 sekund.
3. Zatrzymaj silnik, wyjmij bagnet (1) i wytrzyj go do sucha czystą szmatką.
4. Włóż bagnet do zbiornika oleju (nie wkręcaj go), wyjmij go i odczytaj poziom

oleju.
5. Wyjmij bagnet i sprawdź, czy poziom oleju znajduje się pomiędzy znakiem

(2) i (3). Dolej oleju zgodnie z poziomem na bagnecie. Nie przepełniaj.

UWAGA



Do silników AU110, AU125-B, AU150 należy stosować wyłącznie olej SF 15W-40 lub 10W-40.

Do silników AU180, AU200 należy stosować wyłącznie olej SJ 10W-40.

Nigdy nie zastępować ani nie mieszać olejów różnych marek. Może to spowodować poważne uszkodzenie silnika i
utratę gwarancji.

Siedzenie

Pociągnij blokadę siedzenia do tyłu, wyjmij siedzenie.

Podczas montowania siedzenia należy upewnić się, że blok ograniczający pod przednią
jego częścią jest wpięty w szczelinę ograniczającą ramy, a następnie przesunąć siedzenie
do przodu i w dół, aż do jego zablokowania.

Wspornik otworu na flagę

W przypadku quada z otworem na flagę wpięcie flagi sprawi, że Twoja lokalizacja będzie
bardziej widoczna.

(1) Wspornik otworu na flagę



8.URUCHAMIANIE SILNIKA
Procedura uruchamiania zimnego silnika

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie uruchamiaj silnika w zamkniętym pomieszczeniu. Spaliny tlenku węgla są trujące i mogą spowodować
poważne obrażenia lub śmierć. Silniki należy zawsze uruchamiać na świeżym powietrzu.

UWAGA

Przed rozpoczęciem eksploatacji należy poczekać, aż pojazd odpowiednio się rozgrzeje, w przeciwnym razie może
dojść do uszkodzenia silnika.

1. Przestaw skrzynię biegów na pozycję neutralną i zresetuj hamulec postojowy.

2. Ustaw zawór zbiornika paliwa na pozycję ON.

3. Wsiądź na pojazd.

4. Włóż kluczyk do zamka stacyjki i przekręć do pozycji „ON”, włącz przełącznik, chwyć klamkę hamulca i naciśnij
przycisk zasilania, aby uruchomić silnik.

5. Podczas uruchamiania silnika nie naciskaj na przepustnicę ponad 20% możliwości nacisku.

6. Włącz rozrusznik na maksymalnie pięć sekund, zwalniając przycisk, gdy pojazd odpali. Jeżeli silnik nie uruchomi
się, wyłącz rozrusznik na kolejne pięć sekund. Powtórz tę procedurę aż do uruchomienia silnika.

UWAGA

Quad jest wyposażony wyłącznie w elektryczny układ rozruchu. Quad nie będzie działał, jeżeli akumulator jest
niedoładowany.



9. OKRES DOCIERANIA POJAZDU
Okres docierania nowego quada określa się na pierwsze 10 godzin pracy.
Zapewnienie prawidłowego przebiegu docierania silnika jest najistotniejszą czynnością z Twojej strony. Ostrożne
postępowanie z nowym silnikiem zaowocuje jego wydajniejszą pracą i dłuższą żywotnością. Dokładnie przeprowadź
następujące procedury.

UWAGA

W okresie docierania nie należy pracować przez dłuższy czas na pełnym gazie lub przy wysokich prędkościach
obrotowych. Nadmierne ciepło może się nagromadzić i spowodować uszkodzenie ściśle dopasowanych części
silnika.

Docieranie silnika i układu napędowego

1. Napełnij zbiornik paliwa.

2. Sprawdź poziom w zbiorniku oleju wskazany na bagnecie. W razie potrzeby dolej oleju.

3. Na początku jedź powoli. Wybierz otwarty teren, który umożliwi Ci zapoznanie się z działaniem i obsługą pojazdu.

4. Zmień położenie przepustnicy. Nie pracuj na ciągłym biegu jałowym.

5. Wykonuj regularne kontrole poziomu płynów, elementów sterowania i wszystkich ważnych obszarów pojazdu, jak
opisano wcześniej na liście elementów do codziennej kontroli przed jazdą, znajdującej się w rozdziale „4. Codzienna
kontrola przed jazdą”.

6 . Ciągnij tylko lekkie ładunki.

10. OSPRZĘT DO JAZDY
Osprzęt do bezpiecznej jazdy

Zawsze noś odzież dostosowaną do rodzaju jazdy, którą uprawiasz. Jazda quadem wymaga specjalnej odzieży
ochronnej, która zaoferuje Ci większy komfort jazdy i zmniejszy ryzyko obrażeń.

1. Kask

Kask jest najważniejszym elementem wyposażenia ochronnego umożliwiającym bezpieczną jazdę. Kask może zapobiec
poważnym urazom głowy.

2. Ochrona oczu

Najlepszą ochronę oczu zapewnia para gogli lub osłona twarzy umieszczona na kasku.

3. Rękawice (do jazdy terenowej)

4. Buty

Para porządnych butów z obcasem sięgających do łydki, takich jak buty motocrossowe.

5. Odzież

Aby chronić swoje ciało, należy zawsze nosić odzież z długimi rękawami i spodnie. Najlepszą ochronę zapewniają
spodnie do jazdy z ochraniaczami na kolana oraz bluza z ochraniaczami na ramiona.



11. PRZEWOŻENIE ŁADUNKÓW
Podczas jazdy po nierównym lub pagórkowatym terenie należy zmniejszyć prędkość i ciężar ładunku celem utrzymania
stabilnych warunków jazdy. Nie należy nigdy przekraczać poziomów obciążeń podanych w Instrukcji Obsługi.

Maksymalne obciążenie (AU110, AU125-B, AU150, AU180)
Tylny bagażnik ładunkowy: 10 kg (22 lbs)
Przedni bagażnik ładunkowy: 5 kg (11 lbs)
Maksymalne obciążenie (AU200)
Tylny bagażnik ładunkowy: 20 kg (44 lbs)
Przedni bagażnik ładunkowy: 15 kg (33 lbs)

Nieprawidłowe załadowanie przedniego bagażnika może spowodować zasłonięcie reflektorów, co ograniczy
widoczność w nocy. Nie zasłaniać reflektorów ładunkiem.

OSTRZEŻENIE

Prawidłowe załadowanie pojazdu jest warunkiem zachowania odpowiedniej stabilności i charakterystyki
eksploatacyjnej. Przeciążenie lub nieprawidłowe rozmieszczenie ładunku ma wpływ na skręcanie, drogę hamowania
i stabilność pojazdu. Nieprzestrzeganie wymogów dotyczących załadunku może spowodować poważne obrażenia
ciała lub śmierć.

1/3… - 1/3 masy na przednim bagażniku

2/3… - 2/3 masy na tylnym bagażniku

Istotne środki bezpieczeństwa

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń lub uszkodzenia maszyny podczas przewożenia ładunków, zapoznaj się z poniższymi
ostrzeżeniami i stosuj się do nich:

→ ZMNIEJSZ PRĘDKOŚĆ I ZAPEWNIJ WIĘKSZĄ ODLEGŁOŚĆ NA HAMOWANIE PODCZAS PRZEWOŻENIA
ŁADUNKU.

→ ROZKŁAD MASY ŁADUNKU powinien wynosić 1/3 na przednim bagażniku i 2/3 na bagażniku tylnym. Podczas jazdy
po nierównym lub pagórkowatym terenie należy zmniejszyć prędkość i ładunek, aby utrzymać stabilne warunki
jazdy. Przewożenie ładunków na jednym bagażniku zwiększa prawdopodobieństwo wywrócenia się pojazdu.

→ CIĘŻKIE ŁADUNKI MOGĄ POWODOWAĆ PROBLEMY Z HAMOWANIEM I STEROWANIEM. Należy zachować
szczególną ostrożność podczas hamowania załadowanym pojazdem. Unikaj terenu lub sytuacji, które mogą
wymagać cofania się z pochyłości.

→ WSZYSTKIE ŁADUNKI MUSZĄ BYĆ PRZEWOŻONE JAK NAJNIŻEJ NA BAGAŻNIKACH. Przewożenie ładunków
wysoko na bagażnikach podnosi środek ciężkości pojazdu i powoduje zmniejszenie stabilności jazdy. Jeżeli ładunki
są przewożone wysoko na bagażnikach, należy zmniejszyć ich masę, aby utrzymać stabilne warunki jazdy.

→ UŻYWAJ TYLKO ZE STABILNYMI I BEZPIECZNIE ROZMIESZCZONYMI ŁADUNKAMI. Unikać przemieszczania
ładunków nie wyśrodkowanych, których nie można wyśrodkować.

→ ZACHOWAJ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ. Unikaj jazdy z ładunkami wystającymi poza boki bagażnika. Może to
mieć negatywny wpływ na stabilność i zwrotność, powodując przewrócenie się pojazdu.

→ NIE ZASŁANIAJ ŚWIATŁA PRZEDNIEGO/TYLNEGO ORAZ REFLEKTORÓW podczas przewożenia ładunków na
bagażnikach.

→ NIE PRZEKRACZAJ ZALECANYCH PRĘDKOŚCI JAZDY. Prędkość pojazdu nigdy nie powinna przekraczać 10 mph
(16 km/h) podczas przewożenia ładunku na równej powierzchni porośniętej trawą. Prędkość pojazdu nie powinna
przekraczać 8 km/h (5 mph) podczas przewożenia ładunków na nierównym terenie, na zakrętach, podczas
wjeżdżania na wzniesienia lub zjeżdżania z nich.



12. JAZDA

OSTRZEŻENIE

Musisz sprawdzić quada za każdym razem przed jazdą, aby upewnić się, że jest on w odpowiednim stanie
technicznym. W przypadku braku prawidłowej kontroli może dojść do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

Patrz „4. CODZIENNA INSPEKCJA PRZED JAZDĄ”.

1. Usiądź prosto z obiema stopami na podnóżkach i obiema dłońmi na kierownicy.

2. Po uruchomieniu silnika i umożliwieniu mu rozgrzania się wrzuć bieg.

3. Sprawdź otoczenie i określ swoją trasę podróży.

4. Zwolnij hamulec postojowy

5. Powoli naciśnij przepustnicę prawym kciukiem i rozpocznij jazdę. Prędkość pojazdu kontroluje stopień otwarcia
przepustnicy.

6. Jedź powoli, ćwicz manewrowanie i używanie przepustnicy i hamulców na równych powierzchniach.

Wykonywanie skrętów

Ćwicz wykonywanie skrętów przy małych prędkościach

Quad jest wyposażony w solidną tylną oś, która napędza oba tylne koła w równym stopniu przez cały czas. Oznacza to,
że koło znajdujące się po zewnętrznej stronie zakrętu musi pokonać większą odległość niż koła wewnętrzne podczas
skręcania, a opona wewnętrzna musi się lekko ślizgać. Aby skręcić, skieruj się w kierunku skrętu, opierając ciężar ciała
na zewnętrznym podnóżku. Technika ta zmienia równowagę trakcji pomiędzy tylnymi kołami, dzięki czemu skręt
wykonasz płynnie. Tę samą technikę pochylenia zastosuj przy skręcaniu w tył.

OSTRZEŻENIE

Unikaj skręcania pod kątem  ostrym podczas jazdy do tyłu, ponieważ może to spowodować przewrócenie się
pojazdu i poważne obrażenia.

Jazda na śliskich nawierzchniach

Podczas jazdy na śliskich nawierzchniach, takich jak mokre drogi, luźny żwir lub podczas niskich temperatur,
należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie dopuścić do wywrócenia się pojazdu.\

Zawsze:

1. Zwolnij przy wjeżdżaniu na śliskie nawierzchnie.

2. Zachowaj wysoki poziom czujności, uważnie obserwując trasę i unikając szybkich, ostrych skrętów, które mogą
powodować poślizgi.

3. Wyprowadź pojazd z poślizgu, obracając kierownicę w kierunku poślizgu i przesuwając ciężar ciała do przodu.

4. Nigdy nie używaj hamulców podczas poślizgu. Może to spowodować całkowitą utratę kontroli nad quadem.

5. Nie prowadź pojazdu na zbyt śliskich nawierzchniach.

6. Zawsze zmniejsz prędkość i zachowaj szczególną ostrożność.

OSTRZEŻENIE

Niezachowanie ostrożności podczas eksploatacji quada na śliskich nawierzchniach może być niebezpieczne.

Utrata przyczepności opon i panowania nad pojazdem może spowodować wypadek, w tym wywrócenia się pojazdu.

Jazda pod górę

OSTRZEŻENIE

Zachowaj szczególną ostrożność podczas jazdy w terenie pagórkowatym.

Hamowanie i prowadzenie pojazdu są w tym kontekście znacznie utrudnione. Utrata kontroli nad pojazdem lub jego
wywrócenie się mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.



Przy jeździe pod górę zawsze jedź prosto pod górę i:

1. Unikaj stromych wzniesień (maksymalnie o kącie 15°).

2. Trzymaj obie stopy na podnóżkach.

3. Przenieś ciężar ciała do przodu.

4. Jedź ze stałą prędkością i otwarciem przepustnicy.

5. Zachowaj czujność i bądź przygotowany do podjęcia działań w nagłych
wypadkach. Może to obejmować potrzebę szybkiego zejścia z quada.

Jazda bokiem po wzniesieniu

Jazda bokiem po wzniesieniu jest jednym z najbardziej niebezpiecznych
rodzajów jazdy quadem i należy jej unikać. Jeżeli znajdziesz się w sytuacji, w której jest ona konieczna, zawsze:

1. Zwolnij.

2. Pochyl się do w kierunku wzniesienia, przenosząc wagę górnej części w jego kierunku i utrzymując stopy na
podnóżkach.

3. Skręć lekko w kierunku wzniesienia, aby utrzymać kierunek jazdy.

Jeżeli pojazd zaczyna się przechylać, należy w miarę możliwości szybko skręcić przednie koło w dół wzniesienia lub
natychmiast zsiąść z pojazdu po stronie szczytu wzniesienia!

OSTRZEŻENIE

Niewłaściwe pokonywanie wzniesień lub skręcanie na wzniesieniach może być niebezpieczne. Utrata kontroli nad
pojazdem lub jego wywrócenie się mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Jazda w dół wzniesienia

Zawsze przy zjeżdżaniu ze wzniesienia:

1. Jedź bezpośrednio w dół.

2. Przenieś ciężar ciała na tył pojazdu.

3. Zwolnij.

4. Lekko naciśnij hamulce, aby ułatwić zwalnianie.

OSTRZEŻENIE

Nie należy jeździć zbyt szybko. Jest to niebezpieczne i może spowodować utratę kontroli nad pojazdem i
przewrócenie się, co może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

Zawracanie na wzniesieniu

Uphill – w kierunku szczytu wzgórza

Jeżeli quad zatrzyma się podczas wjazdu na wzniesienie, nigdy nie
zawracaj na wzniesieniu! Jednym z manewrów, który można wykorzystać,
gdy konieczne jest zawrócenie podczas wjeżdżania na wzniesienie, jest
zawracanie na trzy.

1. Zatrzymaj się i zablokuj hamulec postojowy, utrzymując ciężar ciała w
kierunku szczytu wzniesienia.

2. Zostaw skrzynię biegów w pozycji jazdy w przód i wyłącz silnik.

3. Zsiądź z quada po lewej stronie lub po stronie szczytu wzniesienia.

4. Pozostając nad quadem, obróć kierownicę całkowicie w lewo (stojąc przodem do quada).

5. Trzymając hamulec główny, zwolnij blokadę hamulca postojowego i powoli pozwól quadowi przetoczyć się w prawo,
aż będzie skierowany w poprzek wzniesienia lub lekko w dół.

6. Zablokuj hamulec postojowy i ponownie wsiądź na quada od strony wzniesienia, utrzymując ciężar ciała w kierunku
jego szczytu.

7. Uruchom ponownie silnik ze skrzynią biegów wciąż w pozycji jazdy w przód, zwolnij hamulec postojowy i jedź powoli,
kontrolując prędkość za pomocą hamulca głównego, aż quad znajdzie się na w miarę równym podłożu.



OSTRZEŻENIE

Unikaj wjeżdżania na strome wzniesienia. Może dojść do utraty kontroli nad pojazdem lub jego wywrócenia się, co
może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Przekraczanie strumieni
Twój quad może poruszać się po wodzie do maksymalnej zalecanej głębokości (8 cali). Przed przeprawą przez
strumień zawsze:

1. Określ głębokość wody i prądu.

2. Wybierz przejście, gdzie oba brzegi mają stopniowe nachylenie.

3. Przekrocz strumień powoli, omijając kamienie i przeszkody, jeżeli to możliwe.

4. Po przekroczeniu strumienia należy wysuszyć hamulce, lekko naciskając na dźwignię, aż do momentu, gdy hamulce
będą działały normalnie.

UWAGA

Nigdy nie prowadź quada w głębokiej lub szybko płynącej wodzie.

ZAUWAŻ: Po zanurzeniu pojazdu w wodzie bardzo ważne jest, aby maszyna była serwisowana zgodnie z tabelą
konserwacji, patrz „16. Konserwacja”. Następujące obszary wymagają szczególnej uwagi: olej silnikowy i wszystkie
złącza smarowe.

Max depth – maksymalna głębokość

UWAGA

Jeżeli quad zanurzy się w wodzie, przed uruchomieniem silnika zabierz go do sprzedawcy. Jeżeli maszyna nie
zostanie dokładnie sprawdzona, może dojść do poważnego uszkodzenia silnika.

Jeżeli nie ma możliwości zabrania quada do sprzedawcy przed uruchomieniem silnika,
należy wykonać czynności opisane poniżej.

→ Przenieś quada na suchy ląd lub przynajmniej na głębokość wody nie większą niż 8
cali (200 mm).

→ Przekręć zawór paliwa na pozycję „OFF” (1).
→ Spróbuj uruchomić silnik. Jeżeli to konieczne, powtórz procedurę suszenia.
→ Należy jak najszybciej oddać maszynę do serwisu, niezależnie od powodzenia lub

niepowodzenia próby uruchomienia jej.

Przeszkody na drodze
Zachowaj czujność!

Patrz przed siebie i naucz się rozumieć przebieg trasy podczas jazdy. Trzymaj się prawej strony trasy, jeżeli to możliwe, i
stale uważaj na zagrożenia, takie jak kłody, kamienie i nisko wiszące gałęzie.

OSTRZEŻENIE

Nie wszystkie przeszkody są widoczne. Na trasach należy zachować ostrożność. Zetknięcie się pojazdu z ukrytą
przeszkodą może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.



OSTRZEŻENIE

Jazda tyłem na quadzie może być niebezpieczna!

Możesz uderzyć w przeszkodę lub osobę znajdującą się za Tobą albo pojazd może przewrócić się do tyłu na stromym
wzniesieniu, powodując poważne obrażenia lub śmierć.

Cofanie

1. Unikaj cofania na stromych wzniesieniach.

2. Zawsze cofaj quada powoli.

3. Podczas jazdy do tyłu naciśnij lekko hamulce, aby się zatrzymać.

4. Unikaj skręcania pod ostrym kątem na biegu wstecznym.

5. Nigdy nie otwieraj gwałtownie przepustnicy podczas cofania.

ZAUWAŻ: Quad jest wyposażony w ogranicznik prędkości jazdy do tyłu. Nie jeźdź przy szeroko otwartej przepustnicy.
Otwórz przepustnicę tylko na tyle, aby utrzymać pożądaną prędkość.

UWAGA

Otwarcie przepustnicy większe niż wymagane może spowodować nagromadzenie się nadmiernej ilości paliwa w
układzie wydechowym, co może spowodować strzelanie w silniku i/lub jego uszkodzenie.

Postój na wzniesieniu

Zawsze gdy pojazd jest zaparkowany:

1. Wyłącz silnik.
2. Przestaw skrzynię biegów na pozycję neutralną.
3. Aktywuj hamulec postojowy.
4. Odetnij dopływ paliwa.
5. Unikaj parkowania na wzniesieniu. Jeżeli postój na wzniesieniu jest
konieczny, zawsze zablokuj tylne koła po stronie zjazdu ze wzniesienia, jak
pokazano powyżej.
6. Nie pozostawiaj quada na wzniesieniu z włączonym hamulcem
postojowym dłużej niż pięć minut.



13. AKUMULATOR
Akumulator

OSTRZEŻENIE

Przy wyjmowaniu akumulatora należy najpierw odłączyć przewód ujemny (-). Przy ponownej instalacji akumulatora
podłącz przewód ujemny (-) jako ostatni, w przeciwnym razie może dojść do sytuacji zagrożenia wybuchem, który
może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

OSTRZEŻENIE

Elektrolit akumulatora jest trujący. Zawiera kwas siarkowy. W wyniku kontaktu ze skórą, oczami lub ubraniem może
dojść do poważnych poparzeń.

Odtrutka:

Kontakt zewnętrzny: Spłukać wodą.

Kontakt wewnętrzny: Pić duże ilości wody lub mleka. Następnie przyjąć mleko magnezjowe, roztrzepane jajko lub
olej roślinny. Natychmiast wezwać lekarza.

Oczy: Płukać wodą przez 15 minut i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Akumulatory wytwarzają gazy
wybuchowe. Trzymać z dala od iskier, płomieni, papierosów itp. Zapewnić wentylację podczas ładowania lub
używania w zamkniętej przestrzeni. Zawsze osłaniać oczy podczas pracy w pobliżu akumulatora. PRZECHOWYWAĆ
W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

UWAGA

Akumulator jest jednorazowego użytku i nie wymaga konserwacji. Przy pierwszym użyciu należy postępować
zgodnie z instrukcjami zawartymi w ścisłych wymaganiach specyfikacji, które zostały dołączone do płynu
akumulatorowego. Po zakończeniu kursu nie ma potrzeby sprawdzania elektrolitu i wody destylowanej. W
przypadku problemów z akumulatorem, prosimy o kontakt ze sprzedawcą w celu jego naładowania lub wymiany.

Wyjmowanie akumulatora

1. Upewnij się, że wyłącznik zapłonu jest wyłączony (OFF).

2. Zdejmij płytę lub taśmę akumulatora (1).

3. Przesuń akumulator (2) i zaciski biegunów ku sobie.

4. W pierwszej kolejności odłącz ujemny (-) przewód zacisku (3) od akumulatora, a następnie odłącz dodatni (+) przewód
zacisku (4).

5. Wyjmij akumulator.

Instalacja i podłączenie akumulatora

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć ryzyka eksplozji, należy zawsze podłączać kable akumulatora w podanej kolejności: przewód dodatni (+)
jako pierwszy, a przewód ujemny (-) jako ostatni. W przypadku wybuchu akumulatora mogą wystąpić poważne
obrażenia ciała lub śmierć.

Zaciski i połączenia akumulatora nie powinny być pokryte rdzą.



W przypadku konieczności czyszczenia, należy usunąć rdzę za pomocą sztywnej szczotki drucianej. Następnie przemyć
roztworem jednej łyżki stołowej sody oczyszczonej i jednej szklanki wody. Dobrze spłukać wodą kranową i osuszyć
czystymi ściereczkami. Pokryć zaciski smarem dielektrycznym lub wazeliną. Zachować ostrożność, aby roztwór
czyszczący lub woda kranowa nie dostały się do wnętrza akumulatora.

Umieść akumulator (2) w jego uchwycie.
Najpierw podłącz i dokręć przewód dodatni (+) (4)
Następnie podłącz i dokręć przewód ujemny (-) (3).
Załóż płytę lub taśmę akumulatora (1).
Sprawdź, czy kable są prawidłowo poprowadzone.
ZAUWAŻ:

→ Gdy quad przechowujesz przez miesiąc lub dłużej, należy wyjąć
akumulator, naładować go do odpowiedniego poziomu i

przechowywać go w chłodnym, suchym miejscu.
→ Przed ponownym użyciem należy przekazać akumulator sprzedawcy w celu sprawdzenia go i naładowania.
→ W przypadku instalowania nowego akumulatora należy upewnić się, że przed pierwszym użyciem jest on w pełni

naładowany. Używanie nowego akumulatora, który nie został w pełni naładowany, może spowodować jego
uszkodzenie, a w konsekwencji skrócić jego żywotność, jak i również pogorszyć osiągi pojazdu.

UWAGA

Quad może nie wystarczyć do zasilania dodatkowego wyposażenia. Podczas jego instalacji należy w razie potrzeby
wymienić akumulator na akumulator wyższej klasy. W celu dobrania odpowiedniego akumulatora skontaktuj się ze
sprzedawcą.



14. UKŁAD WYDECHOWY
Regulacja układu

INGERENCJA W UKŁAD KONTROLI HAŁASU JEST ZABRONIONA!

UWAGA: Elementy układu wydechowego są bardzo gorące podczas jak i po użyciu quada.

→ Nie należy narażać elementów układu wydechowego na duże obciążenia. Może to doprowadzić do poważnych
poparzeń.

→ Zachowaj szczególną ostrożność podczas jazdy przez wysoką trawę. Istnieje możliwość powstania pożaru.

Iskrochron
Rura wydechowa musi być okresowo oczyszczana z nagromadzonego węgla w następujący sposób:

→ Odkręć śrubę iskrochronu (1) znajdującą się na spodzie tłumika,
wyciągnij iskrochron (2).
→ Wyczyść iskrochron (2) lub wymień go.

OSTRZEŻENIE

Podczas czyszczenia iskrochronu należy przestrzegać wymienionych poniżej zasad bezpieczeństwa celem
uniknięcia poważnych obrażeń.

Nie należy czyścić iskrochronu bezpośrednio po uruchomieniu silnika, ponieważ układ wydechowy rozgrzewa się do
wysokich temperatur.
Materiały łatwopalne należy trzymać z dala od układu wydechowego, gdyż mogą spowodować pożar.



15. KONSERWACJA

UWAGA

Konserwację należy przeprowadzać częściej w przypadku trudnych warunków użytkowania, takich jak warunki
zanieczyszczenia lub zawilgocenia, w celu usunięcia wody lub zanieczyszczeń ze złączek smarowych i innych
kluczowych elementów.

Harmonogram konserwacji okresowej
Staranna konserwacja okresowa pozwala utrzymać pojazd w stanie najwyższej niezawodności i bezpieczeństwa.
Częstotliwość przeglądów, regulacji i smarowania ważnych podzespołów przedstawiono w tabeli na następnych
stronach.

Częstotliwość konserwacji opiera się na przeciętnych warunkach jazdy i średniej prędkości pojazdu wynoszącej około 16
km na godzinę. Pojazdy poddawane intensywnej eksploatacji, np. w miejscach o dużej wilgotności lub o dużym stopniu
zapylenia, powinny być poddawane przeglądom i serwisowaniu częściej.

W razie potrzeby należy sprawdzić, wyczyścić, nasmarować, wyregulować lub wymienić części.

ZAUWAŻ: Kontrola może ujawnić konieczność wymiany części. Należy używać oryginalnych części dostępnych u
sprzedawcy.

Serwis i regulacja mają kluczowe znaczenie. Jeżeli użytkownik nie jest zaznajomiony z procedurami bezpiecznego
serwisowania i regulacji, powinien zlecić te czynności wykwalifikowanemu sprzedawcy.

DLA AU125, AU150

Bardzo ważne jest, aby regularnie sprawdzać i konserwować quada. Postępuj zgodnie z wytycznymi zawartymi w tabeli.
Odstępy między przeglądami okresowymi są podane w miesiącach. Na koniec każdego okresu należy wykonać
wymienione czynności konserwacyjne. Dla zachowania gwarancji importera czynności serwisowe należy wykonywać
zgodnie z tabelą czynności serwisowych znajdujących się w karcie gwarancyjnej dołączonej do pojazdu.

Odstęp / pozycja Początkowy 1
miesiąc

Co 3 miesiące Co 6 miesięcy

Filtr powietrza C C C

^Śruba rury
wydechowej i
śruba tłumika

T T T

*Tłumik - C C

Świeca
zapłonowa

- C R

Obroty biegu
jałowego

I I I

Linka
przepustnicy

I I I

*Przewód
paliwowy

I I I

^Hamulce I I I

Opony Sprawdzać co miesiąc

Łańcuch
napędowy

Wyczyścić, nasmarować i skontrolować po każdej jeździe
quadem

* Zawieszenie - - I

* Sterowanie I I I

^ Śruby i nakrętki
podwozia

T T T

Odma oleju I I I

Płyn hamulcowy Wymieniać co 2 lata

I=Sprawdzić i wyczyścić, wyregulować, nasmarować lub wymienić, jeżeli to konieczne.

C=Wyczyścić R=Zastąpić T=Dokręcić L=Nasmarować

^Wymieniać co 2 lata

*Wymieniać co 4 lata



DLA AU110, AU180, AU200

Aby zachować dobre osiągi, motocykl powinien być sprawdzany i konserwowany w określonych odstępach czasu. Dla
zachowania gwarancji importera czynności serwisowe należy wykonywać zgodnie z tabelą czynności serwisowych
znajdujących się w karcie gwarancyjnej dołączonej do pojazdu. W poniższej tabeli podano znaczenie terminów:

L.p. Pozycja

W
zależności
od tego,
co nastąpi
najpierw

W początkowym Co

Prze
d
jazd
ą

Miesiąc 1 3 6 3 6 12

km
(mi)

200
125

1000
625

3000
1875

1000
625

3000
1875

6000
3750

godziny 13 65 195 65 195 390

1. Olej skrzynia korbowa R R I

2. Filtr oleju C C

3. Filtr powietrza I I

4. Świeca zapłonowa I I

5. Luzy zaworowe A A

6. Filtr paliwa R R

7. Funkcja hamowania/klocki
hamulcowe I I I

8. Płyn hamulcowy
I I I

Wymieniać co 2 lata

9. Przewody hamulcowe
I I

Wymieniać co 4 lata

10. Hamulec postojowy I I I

11. Łańcuch napędowy I/L I/L I/L I

12. Elementy złączne (z
wyjątkiem śruby silnika) T T

13. Śruba silnika T T

14. Przewód paliwowy I I

15. Elementy podwozia I I I

16. Światła i przełączniki I I I I

* Gdy przebieg przekracza najwyższą wartość podaną w tabeli, należy
postępować zgodnie z okresem w niej podanym.

* Przy jeździe w miejscach o wysokim zapyleniu zaleca się częste
czyszczenie.

I= Inspekcja, w tym sprawdzenie, czyszczenie, smarowanie, tankowanie, naprawa lub wymiana w razie potrzeby.

A= Regulacja C= Czyszczenie R= Wymiana

T= Dokręcanie L= Smarowanie



Zalecenia dotyczące smarowania

Pozycja Zalecenie dot.
smarowania

Metoda Częstotliwość

1. Olej silnikowy Patrz „7. Układ
olejowy”.

Uzupełnić do właściwego
poziomu na bagnecie

Sprawdzić
przed jazdą

2. Płyn hamulcowy Tylko DOT 4 Utrzymywać poziom
między liniami napełniania.
Patrz „7. KONTROLA“.

W zależności
od potrzeb.
Zmiana co
dwa lata

* 3. Czop obrotowy
przedniego wahacza
poprzecznego

Smar Zlokalizować złącze na
czopie obrotowym(Pivot
shaft) i nasmarować za
pomocą smarownicy.

Co 3 miesiące
lub 50 godzin

* 4. Tuleje kolumny
kierownicy

Smar Zlokalizować złącze na
czopie obrotowym i
nasmarować za pomocą
smarownicy.

Co 3 miesiące
lub 50 godzin

* 5. Łożyska kół
przednich

Smar Sprawdzić i w razie
potrzeby wymienić łożyska

Co pół roku

6. Drążki kierownicze
poprzeczne (Tie roots)

Smar Zlokalizować osprzęt i
nasmarować

Co pół roku

* 7. Łożysko osi tylnej Smar Zlokalizować osprzęt i
nasmarować

Co 3 miesiące
lub 50 godzin

* 8. Łożysko wahacza
wzdłużnego

Smar Zlokalizować osprzęt i
nasmarować

Co miesiąc
lub 20 godzin

* 9. Linka przepustnicy Smar M Nasmarować, sprawdzić i
w razie potrzeby wymienić

Co miesiąc
lub 20 godzin

ZAUWAŻ:

1. Wykonywać częściej w warunkach intensywnego użytkowania, takich
jak mokre lub zapylone warunki.
2. Smar: Lekki smar litowo-mydlany
3. Smar M: smar z dwusiarczku molibdenu (MoS2) (odporny na wodę)
4. „ ” – gdy działanie zawieszenia staje się sztywne lub po myciu.
5. Liczba godzin oparta na średniej prędkości 10 mph (16 km/h).

Dokumentacja z konserwacji okresowej
Do dokumentacji okresowych prac konserwacyjnych następującą należy wykorzystywać następującą tabelę:
Częstotliwość
konserwacji

KM (MILE) Data serwisowania Dealer lub
osoba
serwisująca

Uwagi

Początkowy 1 miesiąc

2 miesiąc

3 miesiąc

4 miesiąc

5 miesiąc

6 miesiąc

7 miesiąc

8 miesiąc



Regulacja kierownicy

OSTRZEŻENIE

Niewłaściwe wyregulowanie kierownicy lub nieprawidłowe dokręcenie śrub bloku regulacyjnego mogą
spowodować ograniczenie sterowności lub poluzowanie kierownicy, co może skutkować utratą kontroli nad
pojazdem i ryzykiem odniesienia poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

1. Quad wyposażony jest kierownicę, którą można regulować, aby dopasować ją do
własnych potrzeb.
2. Zdejmij osłonę kierownicy.
3. Poluzuj cztery śruby (1).
4. Wyreguluj kierownicę do odpowiedniej wysokości. Upewnij się, że kierownica nie uderza
o zbiornik paliwa lub inną część maszyny, gdy jest całkowicie obrócona w lewo lub w prawo.
5. Dokręć blok regulatora kierownicy momentem obrotowym wynoszącym 10-12 ft-lbs
(14-16 Nm).

ZAUWAŻ: Dokręć śruby tak, aby zachować równą szczelinę z przodu i z tyłu bloku
kierownicy. Niewłaściwa szczelina spowoduje nieprawidłowe dopasowanie górnego
uchwytu.

Następujące elementy należy od czasu do czasu sprawdzać pod kątem ich dokręcenia lub,
jeżeli poluzowały się, w celu wykonania czynności serwisowych.

Specyfikacje momentu obrotowego nakrętek kół

Wielkość śruby Specyfikacja

M8X1.0 22 ft-lbs 30 Nm

M10X1.25 33 ft-lbs 45 Nm

ZAUWAŻ: Wszystkie nakrętki, które mają zamontowane przetyczki muszą być serwisowane przez
autoryzowanego sprzedawcę.

Dokręcanie piasty koła przedniego
Dokręcenie łożyska przedniego koła i retencja nakrętki wrzeciona są działaniami o krytycznym znaczeniu. Prace
serwisowe muszą zostać wykonane przez autoryzowanego sprzedawcy

Regulacja tylnej sprężyny

Tylna sprężyna amortyzatora jest regulowana poprzez obracanie regulatora (A) w
prawo lub w lewo w celu zwiększenia lub zmniejszenia napięcia sprężyny (niektóre
modele nie mają regulowanych amortyzatorów).

ZAUWAŻ: Sprężyny dodatkowe dostępne są u sprzedawcy Kayo.

Kontrola układu kierowniczego

Zespół układu kierowniczego maszyny powinien być okresowo sprawdzany pod kątem poluzowanych nakrętek i śrub.
W przypadku stwierdzenia ich występowania, przed jazdą pojazdem należy je dokręcić u sprzedawcy.

Pochylenie i zbieżność kół

Pochylenia ani zbieżności kół nie można zmieniać samodzielnie.

OSTRZEŻENIE



Nie należy próbować regulować drążka kierowniczego w celu wyrównania zbieżności kół. Nieprawidłowa regulacja
może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Skontaktuj się ze sprzedawcą. Został on odpowiednio przeszkolony i dysponuje narzędziami do przeprowadzania
takich regulacji.

Hamulec przedni

OSTRZEŻENIE

Po otwarciu butelki płynu hamulcowego należy zużyć go tyle, ile jest potrzebne, a resztę wyrzucić. Nie należy
przechowywać ani używać płynu z niepełnej butelki. Płyn hamulcowy jest higroskopijny, co oznacza, że szybko
wchłania wilgoć z powietrza. Powoduje to obniżenie jego temperatury wrzenia, co z kolei może prowadzić do
przedwczesnego zanikania hamowania i ryzyka odniesienia poważnych obrażeń.

Hamulce przednie są hamulcami tarczowymi, sterowanymi za pomocą małej dźwigni hamulcowej umieszczonej po
prawej stronie kierownicy.

W celu utrzymania układu hamulcowego w dobrym stanie technicznym zaleca się przeprowadzanie poniższych
kontroli. Częstotliwość kontroli zależy od rodzaju jazdy.

→ Utrzymuj poziom płynu w zbiornikach pompy hamulcowej zgodnie z opisem w rozdziale „7.
Funkcje sterowania i części”. Prawidłowe działanie membrany polega na wysuwaniu się do
wnętrza zbiornika w miarę opadania dźwigni płynu. Jeżeli dźwignia płynu znajduje nisko, a
membrana nie jest wysunięta, oznacza to nieszczelność i membrana powinna zostać
wymieniona.
→ Zawsze napełniaj zbiornik zgodnie ze wskazaniami, gdy pokrywa jest poluzowana lub zdjęta,
aby zapewnić prawidłowe działanie membrany. Stosuj płyn hamulcowy DOT 4.
→ Sprawdź układ hamulcowy pod kątem wycieków płynu.
→ Sprawdź, czy hamulec nie ma nadmiernego skoku lub nie jest gąbczasty.
→ Sprawdź klocki cierne pod kątem zużycia, uszkodzeń i poluzowania.

→ Sprawdź zabezpieczenia i stan powierzchni tarczy.
→ Klocki należy wymienić, gdy materiał cierny (A) zużyje się do 3/64” (1 mm).

Hamulec tylny

Tylny hamulec jest hamulcem hydraulicznym, sterowanym przez mały hamulec po lewej stronie kierownicy.

Celem utrzymania układu hamulcowego w dobrym stanie technicznym zaleca się przeprowadzanie poniższych
kontroli. Częstotliwość kontroli zależy od rodzaju jazdy.

→ Utrzymuj poziom płynu w zbiorniku pompy hamulcowej zgodnie z opisem w rozdziale „7.
Funkcje sterowania i części”. Prawidłowe działanie membrany polega na wysuwaniu się do
wnętrza zbiornika w miarę opadania dźwigni płynu. Jeżeli dźwignia płynu znajduje nisko, a
membrana nie jest wysunięta, oznacza to nieszczelność i membrana powinna zostać wymieniona.
→ Zawsze napełniaj zbiornik zgodnie ze wskazaniami, gdy pokrywa jest poluzowana lub zdjęta,
aby zapewnić prawidłowe działanie membrany. Stosuj płyn hamulcowy DOT 4.
→ Sprawdź układ hamulcowy pod kątem wycieków płynu.
→ Sprawdź, czy hamulec nie ma nadmiernego skoku lub nie jest gąbczasty.
→ Sprawdź klocki cierne pod kątem zużycia, uszkodzeń i poluzowania.
→ Sprawdź zabezpieczenia i stan powierzchni tarczy.

→ Klocki należy wymienić, gdy materiał cierny (A) zużyje się do 3/64” (1 mm).

Świece zapłonowe

Standardowa świeca zapłonowa

A7RTC (TORCH)(AU110, AU125-B, AU150, AU180)

Sprawdź:

Izolator (1)

→ Nieprawidłowy kolor: wymienić.
→ Normalny kolor: średni do jasnego koloru brązowego.

Elektroda (2)

Zużycie/uszkodzenie: wymienić.

Wyczyścić:

→ Świece zapłonowe (za pomocą środka do czyszczenia świec zapłonowych lub szczotki drucianej)
→ Zmierzyć:
→ Odstęp między izolatorem a elektrodą (3)



→ Poza specyfikacją: wyregulować szczelinę.

Demontaż i wymiana świec zapłonowych

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie próbuj wykręcać świecy zapłonowej, gdy silnik jest ciepły. Układ wydechowy lub silnik może poparzyć Cię,
powodując poważne obrażenia ciała.

Wykręć świecę zapłonową, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Odwróć procedurę celem instalacji świec zapłonowych. Dokręć momentem 17 ft-lbs (23 Nm)

Wymiana oleju silnikowego

ZAUWAŻ: Eksploatacja w trudnych warunkach wymaga częstszego serwisowania. Ciężkie użytkowanie obejmuje ciągłą
pracę w warunkach zakurzenia lub wilgotności oraz jazdę w niskich temperaturach.

UWAGA

Olej może być gorący. Nie dopuść do kontaktu gorącego oleju ze skórą, gdyż może to spowodować poważne
oparzenia.

Wymiana oleju silnikowego (AU110, AU125-B, A150)

A. Ustaw pojazd na równej płaszczyźnie.

B. Rozgrzej silnik przez kilka minut i wyłącz go.

C. Umieść pojemnik pod silnikiem.

D. Zdejmij korek wlewu oleju (1) i korek spustowy (2), aby spuścić olej.

E. Ponownie zamontuj korek spustowy i dokręć go zgodnie ze specyfikacją.

F. Napełnij silnik olejem i zamontuj korek wlewu oleju.

(1) Korek wlewu oleju

(2) Korek spustowy

Wymiana oleju silnikowego (AU180, AU200)

A. Umieść urządzenie na płaskiej powierzchni.

B. Rozgrzej silnik przez kilka minut i wyłącz go.

C. Umieść pojemnik pod silnikiem. Zdejmij korek wlewu oleju (1) i korek spustowy (2), aby spuścić olej.

D. Zdejmij pokrywę filtra oleju (3) i wyczyść filtr oleju za pomocą rozpuszczalnika.

E. Sprawdź pierścień uszczelniający typu „O” i wymień go, jeżeli jest uszkodzony.

F. Ponownie zamontuj pierścień uszczelniający typu „O”, sitko oleju, sprężynę naciskową i korek spustowy. Dokręć korek
spustowy zgodnie ze specyfikacją.

(1) Korek wlewu oleju



(2) Korek spustowy

(3) Zaślepka filtra oleju

UWAGA

Upewnij się, że do skrzyni korbowej nie dostały się żadne obce materiały.

Zalecany olej i jego ilość zgodnie z tabelą znajdującą się w rozdziale „17. SPECYFIKACJA/Silnik”.

Pomiar poziomu oleju silnikowego

A. Ustaw pojazd na równej płaszczyźnie.

B. Rozgrzej silnik przez kilka minut i wyłącz go.

C. Wyjmij bagnet (1) i wytrzyj go czystą szmatką. Włóż bagnet do otworu wlewu paliwa, nie wkręcając go.

D. Wyjmij bagnet i sprawdź poziom oleju.

E. Poziom oleju powinien znajdować się pomiędzy znacznikami pozycji maksymalnej (2) i minimalnej (3). Jeżeli poziom
jest niski, dodaj oleju, aby podnieść go do właściwego poziomu.

(1) Bagnet/nakrętka wlewu oleju

(2) Znak poziomu maksymalnego

(3) Znak poziomu minimalnego

OSTRZEŻENIE

Upewnij się, że do skrzyni korbowej nie dostały się żadne obce materiały.

Koło

OSTRZEŻENIE

Użytkowanie quada ze zużytymi oponami, nieprawidłowo napompowanymi oponami, oponami niestandardowymi
lub oponami nieprawidłowo zamontowanymi będzie miało wpływ na prowadzenie pojazdu, co może spowodować
wypadek skutkujący poważnymi obrażeniami lub śmiercią.

Aby zapobiec tego typu sytuacjom, należy przestrzegać poniższych środków ostrożności.

Ważne środki ostrożności

Utrzymuj prawidłowe ciśnienie w oponach. Nieprawidłowe ciśnienie w oponach może wpłynąć na zwrotność quada.

Nie używaj niewłaściwych opon. Stosowanie opon o niestandardowych rozmiarach lub typach może mieć wpływ na
prowadzenie quada.

Upewnij się, że koła są prawidłowo zamontowane. Nieprawidłowy montaż kół może mieć wpływ na prowadzenie
pojazdu i jego zużycie.



Procedura demontażu koła

1. Zatrzymaj silnik, przestaw skrzynię biegów na pozycję neutralną i zaciągnij hamulec postojowy.
2. Nieznacznie poluzuj nakrętki kół.
3. Podnieś bok pojazdu, umieszczając odpowiedni stojak pod ramą podnóżka.
4. Odkręć nakrętki koła i zdejmij koło.

Instalacja kół

1. Przy skrzyni biegów na pozycji neutralnej i zablokowanym hamulcu postojowym, umieść koło w odpowiednim
położeniu na piaście koła. Upewnij się, że trzonek zaworu jest skierowany na zewnątrz, a strzałki obrotowe na oponie
wskazują kierunek obrotu.

2. Zamontuj nakrętki kół i dokręć je palcem.
3. Opuść pojazd na podłoże.
4. Dokręć nakrętki kół zgodnie z tabelą w rozdziale „15. KONSERWACJA/ Moment dokręcania nakrętek kół”.

Kontrola opon
Przy wymianie opony należy zawsze stosować oryginalny rozmiar i typ opony zgodnie z tabelą zamieszczoną w rozdziale
„17. SPECYFIKACJA / Układ napędowy”.

Głębokość bieżnika
Zawsze wymieniaj opony, gdy głębokość bieżnika zużyje się do ≤ 1/8”(3 mm)(1).
Specyfikacje opon można znaleźć w Instrukcji Obsługi.

Wymiana reflektorów

OSTRZEŻENIE

Dbaj o czystość reflektorów i świateł tylnych. Słabe oświetlenie podczas jazdy może być przyczyną wypadku
powodującego poważne obrażenia lub śmierć.

UWAGA

Nie serwisować, gdy reflektor jest gorący. Może to spowodować poważne oparzenia.

Nie dotykać lampy halogenowej gołymi palcami. Olej produkowany przez skórę pozostawia osad, powodując
powstawanie gorących punktów, które skracają żywotność lampy.

Wymiana reflektora (AU110, AU125-B, AU150(HY150AY), AU180)

1. Odciąż stały pierścień zabezpieczający żarówki (1), wyjmij
żarówkę (2).

2. Odłącz zaślepkę (3) pomiędzy żarówką (2) a kablem.

3. Wymień na żarówkę o tej samej specyfikacji.

Wymiana reflektora (AU200)

1. Odciąż gumową tuleję.

2. Odłącz zaślepkę (2) pomiędzy żarówką (4) a kablem.

4. Odciąż stały pierścień zabezpieczający żarówki (3), wyjmij
żarówkę (4).

3. Wymień na żarówkę o tej samej specyfikacji.

Czyszczenie filtrów powietrza
Filtr powietrza gromadzi kurz i należy go okresowo czyścić. W
przypadku jazdy quadem w terenie zakurzonym, filtr
powietrza musi być czyszczony częściej niż określono w
harmonogramie konserwacji. W przypadku zanurzenia quada



w wodzie, należy sprawdzić filtr powietrza i spuścić wodę z obudowy filtra powietrza przed uruchomieniem silnika.

Jak wyczyścić filtr powietrza(AU200)

(1) Śruby, (2) Pokrywa filtra powietrza

(3) Śruby, (4) Zespół filtra powietrza,

(5) Zacisk

(6) Filtr wstępny, (7) Główny filtr

1. Zdejmij siedzenie.
2. Odkręć sześć śrub (1) i zdejmij pokrywę obudowy filtra powietrza.
3. Poluzuj śrubę (3) i wyjmij zespół filtra powietrza (4) z obudowy filtra powietrza.
4. Odkręć zacisk (5).
5. Wyjmij zespół filtra powietrza z uchwytu filtra powietrza.
6. Wyjmij materiałowy filtr wstępny (6) z głównego filtra (7). Umyj filtr wstępny w wodzie z mydłem, po czym spłucz i

pozostaw do wyschnięcia.
7. Zainstaluj ponownie filtr wstępny na głównym filtrze (jeżeli to konieczne, wymień główny filtr).
8. Zamontuj ponownie, odwracając kolejność procedury demontażu.

Jak wyczyścić filtr powietrza (AU110)

(1) Filtr powietrza, (2) Śruba, (3) Zacisk

(4) Śruba



(5) Uchwyt, (6) Materiał gąbki

1. Filtr powietrza (1) znajduje się pośrodku silnika i zbiornika.
2. Poluzuj śrubę (2) i odkręć zacisk (3).
3. Wyjmij filtr powietrza z quada.
4. Poluzuj śrubę (4).
5. Odczep uchwyt (5) filtra powietrza, a następnie wyjmij materiał gąbki (6) z filtra powietrza.
6. Umyj materiał gąbki delikatnie, ale dokładnie w rozpuszczalniku – następnie pozostaw go do wyschnięcia.
7. Sprawdź materiał gąbki i wymień go, jeżeli jest uszkodzony.
8. Zamontuj ponownie, odwracając kolejność procedury demontażu.

Jak wyczyścić filtr powietrza:

(1) Filtr powietrza, (2) Śruba, (3) Zacisk

(4) Śruba

(5) Uchwyt, (6) Gąbka

1. Filtr powietrza (1) znajduje się pośrodku silnika i zbiornika.

2.Poluzuj śrubę (2) i odkręć zacisk (3).

3.Wyjmij filtr powietrza z quada.

4.Poluzuj śrubę (4).

5.Odczep uchwyt (5) filtr powietrza, a następnie wyjmij materiał gąbki (6) z filtra powietrza.

6.Umyj materiał gąbki delikatnie, ale dokładnie w rozpuszczalniku – następnie pozostaw go do wyschnięcia.

7.Sprawdź materiał gąbki i wymień go, jeżeli jest uszkodzony.

8. Zamontuj ponownie, odwracając kolejność procedury demontażu.



Jak wyczyścić filtr powietrza:

Filtr powietrza (1) znajduje się pośrodku silnika i zbiornika.

1. Poluzuj śrubę (2) i odkręć zacisk.
2. Wyjmij filtr powietrza z quada.
3. Poluzuj śrubę (4).
4. Odczep uchwyt (5) filtra powietrza, a następnie wyjmij materiał gąbki (6) z filtra
powietrza.
5. Umyj materiał gąbki delikatnie, ale dokładnie w rozpuszczalniku – następnie
pozostaw go do wyschnięcia.
6. Sprawdź materiał gąbki i wymień go, jeżeli jest uszkodzony.
7. Zamontuj ponownie, odwracając kolejność procedury demontażu.

Jak wyczyścić filtr powietrza (AU125-B, AU150)

1. Filtr powietrza (3) znajduje się pośrodku silnika i zbiornika.
2. Poluzuj śrubę (1) i odkręć zacisk (2).
3. Wyjmij filtr powietrza z quada.
4. Umyj materiał gąbki delikatnie, ale dokładnie w rozpuszczalniku – następnie
pozostaw go do wyschnięcia.
5. Sprawdź materiał gąbki i wymień go, jeżeli jest uszkodzony.
6. Zamontuj ponownie, odwracając kolejność procedury demontażu.

Jak wyczyścić filtr powietrza (AU180)

(1) filtr powietrza, (2) Śruba

(3) Śruba

(4) Filtr powietrza



1. Filtr powietrza (1) znajduje się pośrodku silnika i zbiornika.
2. Poluzuj śrubę (2) i odkręć zacisk.
3. Wyjmij filtr powietrza z quada.
4. Poluzuj śrubę (4).
5. Wyjmij materiał gąbki (4) z filtra powietrza.
6. Umyj materiał gąbki delikatnie, ale dokładnie w rozpuszczalniku – następnie pozostaw go do wyschnięcia.
7. Sprawdź materiał gąbki i wymień go, jeżeli jest uszkodzony.
8. Zamontuj ponownie, odwracając kolejność procedury demontażu.

Kontrola luzu łańcucha napędowego

Sprawdź łańcuch napędowy, gdy wszystkie opony dotykają podłoża. Sprawdź luz w
miejscu pokazanym na rysunku.

Normalne odchylenie pionowe wynosi około 10-20 mm (0,39 - 0,79 cala). Jeżeli
odchylenie przekracza 20 mm (0,79 cala), należy wyregulować luz łańcucha.

Regulacja luzu łańcucha napędowego

1. Poluzuj górne i dolne śruby mocujące osi (1).
2. Przekręć nakrętkę regulacyjną (2), aby zmniejszyć lub zwiększyć luz łańcucha.
3. Dokręć górne i dolne śruby mocujące osi.

(1) Śruba mocująca osi x 4 (2) Nakrętka
regulacyjna

UWAGA

W przypadku, gdy łańcuch ma zbyt mało luzu, dojdzie do przeciążenia silnika i innych ważnych części.

Utrzymuj luz w określonym limicie.

Regulacja dźwigni przepustnicy
Regulowanie luzu przepustnicy:

(1) Gumowa tuleja

(2) Regulator linki

(3) Nakrętka zabezpieczająca

(4) Dźwignia przepustnicy

(A) 1-4 mm (0,04-0,16 cala)

1. Przesuń gumową tuleję (1) do tyłu, aby odsłonić regulator linki przepustnicy.

2.Poluzuj nakrętkę zabezpieczającą (3), a następnie obróć regulator (2), aby uzyskać właściwy luz (1~4 mm lub 0,04~0,16
cala).

3.Dokręć nakrętkę zabezpieczającą i ponownie zamontuj tuleję.

Inne czynności kontrolne
Sprawdź, czy na lince przepustnicy nie ma zagięć i oznak zużycia, które mogłyby spowodować jej rozciągnięcie lub
uszkodzenie. Nasmaruj linkę przepustnicy dostępnym na rynku smarem, aby zapobiec przedwczesnemu zużyciu i
korozji.

Regulacja luzów zaworowych

W czasie eksploatacji prawidłowe luzy zaworowe ulegają zmianie, co może powodować nieprawidłowy wlot
paliwa/powietrza lub hałas silnika. Aby temu zapobiec, luz zaworowy należy wyregulować w regularnych odstępach
czasu. Regulację tę należy jednak pozostawić profesjonalnemu serwisowi KAYO.



Kontrola klocków hamulcowych przednich i tylnych

Na każdym hamulcu znajduje się wskaźnik zużycia. Wskaźnik ten umożliwia kontrolę zużycia klocków hamulcowych.
Sprawdź położenie wskaźnika. Jeżeli wskaźnik osiągnie linię graniczną zużycia, zwróć się do sprzedawcy KAYO o
wymianę klocków.

(1) Wskaźnik zużycia

(2) Hamulec przedni P/L

(1) Wskaźnik zużycia

(2) Hamulec tylny

Czyszczenie quada

Utrzymywanie quada w czystości przedłuży żywotność różnych jego części.

Mycie

Nigdy nie używaj myjni wysokociśnieniowej, gdyż może ona uszkodzić łożyska kół, uszczelki skrzyni biegów, panele
nadwozia, hamulce i nalepki ostrzegawcze, a woda może dostać się do silnika lub układu wydechowego.

Najlepiej i najbezpieczniej czyścić quad przy pomocy węża ogrodowego i wiadra z łagodnym mydłem i wodą. Użyj
profesjonalnej rękawicy do mycia – najpierw wyczyść górną część quada, a niższe części na końcu. Często spłukuj wodą i
osuszaj giemzą, aby zapobiec powstawaniu plam wody.

ZAUWAŻ: W przypadku uszkodzenia nalepek ostrzegawczych należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu ich
wymiany.

Woskowanie

Quada można woskować dowolnym nieściernym woskiem samochodowym w paście. Unikaj stosowania ostrych
środków czyszczących, ponieważ mogą one porysować wykończenie nadwozia.

UWAGA

Niektóre produkty, w tym środki odstraszające owady i chemikalia, mogą uszkodzić powierzchnie plastikowe. Należy
zachować ostrożność podczas stosowania tych produktów.

Porady dotyczące przechowywania

UWAGA

Nie uruchamiaj silnika podczas okresu przechowywania. Spowoduje to naruszenie warstwy ochronnej powstałej w
wyniku zaparowania.

Czyszczenie – dokładnie wyczyść quada.

Wymiana oleju i filtra – rozgrzej silnik i wymień olej oraz filtr.

Filtr powietrza/czerpnia powietrza – sprawdź i wyczyść lub wymień filtr wstępny i filtr powietrza. Wyczyść czerpnię
powietrza i opróżnij rurkę osadową.

Sprawdzenie poziomu wszystkich płynów – sprawdź poziom następujących płynów i wymień je w razie potrzeby: olej
silnikowy, płyn hamulcowy (wymień go co dwa lata lub w razie potrzeby, jeżeli płyn zmienił kolor na ciemny lub jest
zanieczyszczony).



Zabezpieczenie silnika przed rdzą – rozpyl lekki olej do cylindra przez otwór świecy zapłonowej.

Sprawdzanie i smarowanie linek/smar – sprawdź wszystkie linki i nasmaruj je.

Konserwacja akumulatora – wyjmij akumulator i w razie potrzeby dodaj wody destylowanej do odpowiedniego
poziomu. Nie używaj wody z kranu, gdyż może ona zawierać minerały skracające żywotność akumulatora. Nałóż smar
dielektryczny na śruby zacisków i zaciski. Naładuj akumulator.

Miejsce przechowywania/osłony – ustaw ciśnienie w oponach i bezpiecznie podeprzyj quada z oponami na wysokości
25-50 mm (1-2 cala) od podłoża. Upewnij się, że miejsce przechowywania jest dobrze wentylowane. Przykryj maszynę
pokrowcem na quad.

ZAUWAŻ: Nie należy używać materiałów plastikowych lub powlekanych, gdyż nie wszystkie mają wystarczającą
wentylację, aby zapobiec kondensacji i mogą przyczyniać się do korozji i oksydacji.

Transport
W każdym przypadku, gdy quad ma być transportowany, należy podjąć następujące środki:

1.Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk.

2.Przekręć zawór paliwa na pozycję OFF.

3.Upewnij się, że korek paliwa, korek oleju i siedzenie są prawidłowo zamontowane.

4.Zawsze przywiązuj ramę quada do środka transportu za pomocą odpowiednich pasów lub lin.

5.Zawsze przestaw skrzynię biegów na pozycję neutralną i zablokuj hamulec postojowy.



16. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Spadek mocy akumulatora

Możliwe przyczyny Rozwiązania

Włączanie uszkodzonego silnika przez dłuższy czas Patrz „9. URUCHAMIANIE SILNIKA” i sprawdź układ
paliwowy/powietrzny/zapłonowy/kompresyjny.

Pozostawienie przełącznika głównego (kluczyk) w pozycji
włączonej podczas postoju

Po zatrzymaniu silnika należy natychmiast wyłączyć
przełącznik główny (kluczyk).

OSTRZEŻENIE

Quad jest wyposażony wyłącznie w elektryczny układ rozruchu. Quad nie będzie działać w przypadku
niedoładowania akumulatora.

ZAUWAŻ:

Poniższe sposoby rozwiązywania problemów nie obejmują wszystkich możliwych przyczyn usterek. Powinny okazać
się one jednak pomocne jako przewodnik po rozwiązywaniu problemów. W celu sprawdzenia, regulacji i wymiany
części należy zapoznać się z odpowiednimi procedurami zawartymi w niniejszej instrukcji. Regulacja i wymiana
muszą być wykonywane przez sprzedawcę.

AWARIA ROZRUCHU/UTRUDNIONY ROZRUCH

UKŁAD PALIWOWY

Zbiornik paliwa

•Pusty

•Zatkany otwór odpowietrzający zbiornika paliwa

•Zły stan paliwa lub paliwo zawierające wodę lub obcy materiał

Gaźnik Filtr powietrza

• Zła jakość paliwa lub
paliwo zawierające wodę
lub ciała obce

• Zatkany element filtra
powietrza

• Zatkana dysza wolnych
obrotów

• Niewłaściwe ustawienie
filtra powietrza

• Zatkany przepływ
powietrza

• Niewłaściwie ustawiona
śruba regulacji
powietrza

• Zatkany przepływ
regulacji powietrza

• Niewłaściwie
uszczelnione gniazdo
zaworu

• Niewłaściwie ustawiony
poziom paliwa

• Zatkana dysza
rozruchowa

• Zassane powietrze

UKŁAD KOMPRESYJNY

Cylinder i głowica cylindra Układ zaworów

▪ Poluzowana świeca zapłonowa ▪ Niewłaściwie ustawiony luz
zaworowy



▪ Poluzowana głowica cylindra ▪ Niewłaściwie uszczelniony
zawór

▪ Pęknięta uszczelka głowicy
cylindra

▪ Niewłaściwy kontakt zaworu z
gniazdem zaworu

▪ Uszkodzona uszczelka cylindra ▪ Niewłaściwy rozrząd zaworów

▪ Zużyty, uszkodzony lub
zapieczony cylinder

▪ Pęknięta sprężyna zaworowa

Tłok i głowica cylindra ▪ Zapieczony zawór

▪ Zużyty tłok

▪ Zużyty, zmęczony lub pęknięty
pierścień tłokowy

▪ Zapieczony pierścień tłokowy

▪ Zapieczony lub uszkodzony tłok

UKŁAD ZAPŁONOWY

Akumulator

• Niewłaściwie naładowany akumulator
• Wadliwy akumulator

Bezpiecznik

• Przepalone, niewłaściwe podłączenie

Świeca zapłonowa

• Niewłaściwy odstęp między elektrodą
• Zużyta elektrody
• Przerwany przewód między zaciskami
• Niewłaściwy zakres ciepła
• Wadliwa porcelana świecy zapłonowej

Cewka zapłonowa

• Uszkodzone lub zwarte uzwojenie pierwotne/wtórne
• Wadliwa przewód wysokiego napięcia
• Uszkodzony korpus cewki zapłonowej

Układ zapłonowy

• Wadliwy zespół zapłonowy
• Uszkodzona cewka zapłonowa
• Uszkodzony klin magneta

Przełącznik

• Uszkodzony przełącznik główny
• Uszkodzony przełącznik „ENGINE STOP”
• Uszkodzony przełącznik hamulca

Okablowanie

• Poluzowany zacisk akumulatora
• Poluzowane połączenie sprzęgła
• Niewłaściwe uziemienie
• Uszkodzona wiązka przewodów

SŁABE OSIĄGI W ZAKRESIE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ BIEGU JAŁOWEGO

Gaźnik Filtr powietrza

• Poluzowany lub zatkana
dysza wolnych obrotów

• Zatkany element
filtra powietrza

• Uszkodzone złącze
gaźnika

Układ zapłonowy

• Niewłaściwie dokręcony
gaźnik

• Usterka świecy
zapłonowej

• Zaciśnięty wężyk paliwa • Usterka przewodu
wysokiego napięcia



• Niewłaściwie ustawiona
prędkość obrotowa biegu
jałowego (śruba
regulująca), (śruba
ograniczająca skok
przepustnicy)

• Usterka zespołu
zapłonowego

• Usterka cewki
niskiego napięcia

• Usterka cewki
zapłonowej

Układ zaworowy

• Niewłaściwe
ustawienie

• Luz zaworowy

• Nieprawidłowo
wyregulowana linka
przepustnicy

• Zalany gaźnik

SŁABE OSIĄGI PRZY ŚREDNICH I DUŻYCH PRĘDKOŚCIACH

Gaźnik Filtr powietrza

• Niewłaściwie ustawiony
poziom paliwa

• Zatkany element
filtra powietrza

• Zatkana dysza główna

• Zatkana lub poluzowana
dysza wolnych obrotów

SŁABE OSIĄGI W ZAKRESIE PRĘDKOŚCI

Układ zapłonowy Układ kompresyjny

• Zabrudzona świeca
zapłonowa

• Zużyty cylinder

• Niewłaściwy zakres ciepła • Zużyty lub
zapieczony pierścień
tłokowy

• Wadliwy zespół zapłonowy • Uszkodzona
uszczelka głowicy
cylindra

• Uszkodzona cewka
wysokiego napięcia

• Uszkodzona
uszczelka cylindra

Układ paliwowy

• Zgromadzony osad
węgla

• Zatkany otwór
odpowietrzający zbiornika
paliwa

• Niewłaściwie
ustawiony luz
zaworowy

• Zatkany element filtra
powietrza

• Niewłaściwy kontakt
zaworu z gniazdem
zaworu

• Zatkana dysza • Wadliwy rozrząd
zaworowy

• Niewłaściwie ustawiony
poziom paliwa

• Nieprawidłowe ustawienie
wężyka odpowietrzającego
gaźnika

Olej silnikowy

• Niewłaściwy poziom oleju (niski lub zbyt wysoki poziom oleju)

Układ zapłonowy

• Wadliwa świeca zapłonowa
• Wadliwy przewód wysokiego napięcia
• Wadliwy zespół zapłonowy
• Uszkodzona cewka wysokiego napięcia
• Uszkodzona cewka zapłonowa
• Układ zaworowy
• Nieprawidłowo ustawiony luz zaworowy



PRZEGRZANIE

Przegrzanie

Układ zapłonowy

• Niewłaściwy odstęp między świecami zapłonowymi
• Niewłaściwy zakres temperatur świec zapłonowych
• Wadliwy zespół zapłonowy

Układ paliwowy

• Niewłaściwe ustawienie gaźnika
• Niewłaściwa regulacja poziomu paliwa
• Zatkany element filtra powietrza

Układ kompresyjny

• Duży osad węgla
• Niewłaściwie ustawiony luz zaworowy
• Niewłaściwie ustawiony rozrząd zaworowy

Olej silnikowy

• Nieprawidłowy poziom oleju silnikowego
• Niewłaściwa jakość oleju silnikowego (wysoka lepkość)
• Niska jakość oleju silnikowego

Hamulce

• Brak hamulca – wyciek płynu hamulcowego
• Brak hamulca – klocki hamulcowe do wymiany
• Blokujący się hamulec  - zabrudzenie prowadnicy  zacisku hamulca



17. SPECYFIKACJA
Właściwości

AU110 AU125 AU150 AU180 AU200

Długość (mm) 1400 1400 1663 1710 1830

Szerokość
(mm)

850 850 965 975 1000

Wysokość
(mm)

925 925 980 1030 1110

Wysokość
siedzenie
(mm)

630 630 735 785 760

Rozstaw osi
(mm)

900 900 1050 1100 1130

Prześwit (mm) 90 90 135 160 175

Masa własna
(kg)

105 107 148 180 190

Bagażnik
przedni (kg)

5 5 5 5 15

Bagażnik tylny
(kg)

10 10 10 10 20

Udźwig (kg) 65 65 90 90 120

Pojemność
zbiornika
paliwa (L)

2,1 2,1 6 6 8,1

Pojemność
zbiornika oleju
paliwowego
(L)

0,9 0,9 0,9 0,9 1



Układ napędowy

AU110 AU125 AU150 AU180 AU200

Opona przednia 16X8-7 16X8-7 20X7-10 23X7-10 23X7-10

Opona tylna 16X8-7 16X8-7 19X10-9 22X10-10 22X10-10

Układ napędowy Przekładnia łańcuchowa

Ciśnienie w oponach
(przód) 28 kPa 28 kPa 35 kPa 35 kPa 45 kPa

Ciśnienie w oponach
(tył) 28 kPa 28 kPa 35 kPa 35 kPa 45 kPa

Hamulec
główny

Hamulec
przedni

Tarcza hydrauliczna
Hamulec

tylny

Hamulec
postojowy

Wszystkie
koła Tarcza hydrauliczna

Urządzenia elektryczne

AU110 AU125 AU150 AU180 AU200

Akumulator 12V 5AH 12V 5AH 12V 7AH 12V 7AH 12V 9AH

Reflektor przedni 35W 35W 35W 35W 55W

Reflektor tylny 15W 15W 15W 15W 15W

Silnik

AU110 AU125 AU150 AU180 AU200

Typ silnika czterosuwowy,
jednocylindrowy

czterosuwowy,
jednocylindrowy

czterosuwowy,
jednocylindrowy

czterosuwowy,
jednocylindrowy

czterosuwowy,
jednocylindrowy

Średnica cylindra x
skok tłoka 52,4x49,5 54x54 56x57 62,5x57,8 62x58,4

Pojemność skokowa 106,7 123,6 140,3 177,3 176,2

Układ rozruchowy Rozrusznik
elektryczny

Rozrusznik
elektryczny

Rozrusznik
elektryczny

Rozrusznik
elektryczny

Rozrusznik
elektryczny

Chłodzenie silnika Chłodzenie
powietrzem

Chłodzenie
powietrzem

Chłodzenie
powietrzem

Chłodzenie
powietrzem

Chłodzenie
powietrzem

Układ smarowania
Rozprysk pod

ciśnieniem
Rozprysk pod

ciśnieniem
Rozprysk pod

ciśnieniem
Rozprysk pod

ciśnieniem
Rozprysk pod

ciśnieniem

Gaźnik PZ19 PZ22 PZ27 PD24 PZ30

Typ zapłonu CDI CDI CDI CDI CDI

Typ świecy
zapłonowej A7RTC A7RTC A7RTC A7RTC D8RTC



18. SCHEMAT POŁĄCZEŃ

Schemat obwodu elektrycznego AU110 i AU125 Schemat obwodu elektrycznego AU150 i AU180



Schemat obwodu elektrycznego AU20

OSTRZEŻENIE

EKSPLOATACJA TEGO POJAZDU MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNA.

W przypadku niezachowania odpowiednich środków ostrożności może dojść bardzo szybko do kolizji lub
dachowania, nawet podczas rutynowych manewrów, takich jak skręcanie, jazda po wzniesieniach czy pokonywanie
przeszkód.

W przypadku nieprzestrzegania tych instrukcji może dojść do poważnych obrażeń lub śmierci:

→ PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA QUADA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI
ORAZ WSZYSTKIMI ETYKIETAMI BEZPIECZEŃSTWA UMIESZCZONYMI NA PRODUKCIE.

→ NIGDY NIE NALEŻY OBSŁUGIWAĆ TEGO POJAZDU BEZ ODPOWIEDNICH INSTRUKCJI. Należy ukończyć
certyfikowany kurs szkoleniowy.

→ NIGDY NIE PRZEWOZIĆ PASAŻERÓW. Przewożąc pasażera zwiększasz ryzyko utraty kontroli nad pojazdem.
→ NIE PROWADZIĆ POJAZDU NA UTWARDZONEJ NAWIERZCHNI. Jazda tym pojazdem po utwardzonej

nawierzchni zwiększa ryzyko utraty panowania nad nim.
→ NIGDY NIE JEŹDZIĆ POJAZDEM PO DROGACH PUBLICZNYCH. Poruszanie się tym pojazdem po drogach

publicznych grozi kolizją z innym pojazdem.
→ ZAWSZE NOSIĆ KASK Z ATESTEM, środki ochrony oczu i odzież ochronną.
→ NIGDY NIE JEŹDZIĆ POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW. Spowalniają one czas reakcji i upośledzają

ocenę sytuacji.
→ NIGDY NIE JEŹDZIĆ TYM POJAZDEM Z NADMIERNĄ PRĘDKOŚCIĄ. Jazda z prędkością zbyt dużą w stosunku do

warunków terenowych, widoczności lub doświadczenia użytkownika zwiększa ryzyko utraty panowania nad
pojazdem.

→ NIGDY NIE PRÓBOWAĆ JEŹDZIĆ NA TYLNYM KOLE, WYKONYWANIA SKOKÓW ANI INNYCH AKROBACJI.




