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INTRODUKTION 

 
Tillykke med dit køb af din HS110 Sport / Utility. Denne ejer-/brugermanual vil give dig 

information vedrørende sikker drift, betjeningsvejledning, vedligeholdelse samt pleje af dit køretøj. 

Ved at gennemgå instruktionerne og få fuld forståelse for indholdet i denne manual har du alt den 

nødvendige viden, der skal til for at få den bedste og sikreste brug af din ATV. 

For spørgsmål vedrørende denne ATV, ring venligst på 99 20 40 04 eller besøg os på 
www.typhoontoys.dk 

 

SIKKERHED – BESKED TIL FORÆLDRE 
 
Denne ATV er en ungdomsmodel, der må anvendes af børn fra 10 år og opefter.   Tillad aldrig et 

barn under 10 år at anvende denne ATV. Sørg for løbende tilsyn med børn under 18 år, når ATV’en 

anvendes. 

Børnenes færdigheder, fysiske evner og dømmekraft varierer. Nogle børn kan muligvis ikke 

anvende en ATV sikkert. Forældre skal altid holde tilsyn med deres børns brug af ATV’en. 

Forældre skal kun tillade fortsat brug, hvis de bedømmer, at barnet evner at anvende ATV’en 

sikkert.

http://www.typhoontoys.dk/
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DENNE ATV ER IKKE LEGETØJ OG KAN VÆRE FARLIG AT ANVENDE.   En ATV 

fungerer anderledes end andre køretøjer, inklusive motorcykler og biler. En kollision eller 

væltning kan ske hurtigt, selv under rutinemanøvrer såsom sving samt kørsel på bakker og 

over forhindringer. 

 

INTRODUKTION TIL DIN ATV 
 

Voksne og børn bør få en ATV-introduktion samt træning, før en ATV tages i brug for første gang. 

For at få en introduktion til brugen af din ATV kan du kontakte Typhoon Toys på 99 20 40 04. 

 
 

VIGTIG INFORMATION OM DENNE MANUAL 
 
Det er vigtigt, at denne manual læses godt igennem af ATV’ens ejer samt alle brugere. Forældre 

bør gennemgå manualen grundigt med sine børn.   Tillad aldrig nogen at anvende ATV’en uden 

først at have læst og forstået Brugermanualen. 
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Denne Brugermanual er en fast del af ATV’en og bør altid være ved køretøjet.   Manualen skal 

også vedlægges køretøjet, når det sælges eller videresælges. 

MANGLENDE OVERHOLDELSE AF ADVARSLERNE I DENNE MANUAL KAN RESULTERE I ALVORLIGE 

SKADER ELLER DØD.    Særligt vigtige informationer er understreget i denne manual ved hjælp af 
følgende tegn: 

 
 

Sikkerhedsadvarsels-symbolet betyder VÆR OPMÆRKSOM! 

DETTE OMHANDLER DIN SIKKERHED! 
 

Manglende overholdelse af advarselsinstruktioner (WARNING) kan for 

både brugere, tilskuere eller en inspektør/reparatør resultere i alvorlig 

skade eller død. 

 

EN ADVARSEL (CAUTION) angiver særlige forholdsregler, der skal 
tages for at undgå skader på maskinen. 

 

    BEMÆRK: 
 

”BEMÆRK” giver vigtig information for at gøre procedurer lettere.



Brugermanual  
 
 

VIGTIGE BEMÆRKNINGER 
 
 

Af hensyn til miljøet anbefaler vi, at ejere af ATV’er genbruger, sælger eller forsvarligt bortskaffer 

batterier, olie og dæk. 

Denne manual er baseret på de senest tilgængelige produktinformationer fra det tidspunkt, hvor 

manualen er produceret.   Hvis der i mellemtiden er foretaget produktforbedringer eller andre 

ændringer, kan der være enkelte uoverensstemmelser.    Vi forbeholder os retten til ikke at skulle 

foretage disse eller lignende ændringer på produkter, der allerede tidligere er blevet solgt. 
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PLACERING AF ADVARSELS- OG SIKKERHEDSMÆRKATER 
 
Til Utility-modellen
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Læs og forstå alle mærkater på din ATV. 

De indeholder vigtige informationer vedr. 

sikker og korrekt brug af din ATV. 

Fjern aldrig nogen af mærkaterne fra din 

ATV. Hvis en mærkat bliver svær at læse 

eller falder af, kan du få ekstra mærkater 

fra din forhandler. 
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• Cert•f•es that tt11s ROV compl ies w• th t he Ame nc an Nati  nalStandard for 

 Four Wheel ALL·Terram Vehicles ANSII SVIA 1·2010 Standar  
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@  ® 
 
 

This ATV is subject to Hisun  Motors Corp., 
U.S.A. Corp., U.S.A . Action Plan approved by 
U.S. Consumer Product Safety Commission 
on Marc h 23, 2012. 

 
 
Overloading can cause loss of control. 
Loss of control can result in severe 

 
•Maximum weight capacity:331bs.(15kg) 

 
 

.A WARN I NG ® 
 

Overloading can cause loss of control. 
Loss of control can result  in severe 
injury or death. 

 
•Maximum weight capacity:221bs.(1Okg) 

------------------ 

 

 
O • 

d 

TYPE OF VEHICLE    ATV 
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Til Sport-modellen 
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Læs og forstå alle mærkater på din ATV. 

De indeholder vigtige informationer vedr. 

sikker og korrekt brug af din ATV. 

Fjern aldrig nogen af mærkaterne fra din 

ATV. Hvis en mærkat bliver svær at læse 

eller falder af, kan du få ekstra mærkater 

fra din forhandler. 
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This ATV is subject to Hisun  Motors Corp., 
U.S.A. Corp., U.S.A . Action Plan approved by 
U.S. Consumer Product Safety Commission 
on March  23, 2012. 

 

 
 
 
 
 
• Cert1f1es that tll1s ROV complies With the Amencan NatiOnalStandard for   • 

Four Wheel ALL·Terram Vehicles  ANSIISVIA 1·2010 Standard 

TYPE OF VEHICLE    ATV 
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SIKKERHEDSINFORMATIONER 

 
 

EN ATV ER IKKE ET LEGETØJ OG KAN VÆRE FARLIG AT ANVENDE. En ATV fungerer 

anderledes end andre køretøjer, inklusive motorcykler og biler. En kollision eller væltning kan 

ske hurtigt, selv under rutinemanøvrer såsom sving og kørsel på bakker eller over 

forhindringer. Tag altid dine forholdsregler, når du benytter dig af denne ATV. 

Manglende overholdelse af følgende instruktioner kan resultere i alvorlig skade eller død: 

 Læs denne manual samt alle mærkater grundigt og følg de beskrevne brugsprocedurer. 

 Anvend aldrig en ATV uden korrekt oplæring eller instruktion. Tag et Træningskursus.  

 Følg altid anbefalingen vedr. alderskrav: 

Børn under 18 år må ikke anvende en ATV uden voksent tilsyn 

 Tillad aldrig et barn under 10 år at anvende en ATV uden voksent tilsyn, og tillad aldrig et 

barns fortsatte brug af ATV’en, hvis han eller hun ikke evner at benytte den sikkert. 

 Anvend aldrig en ATV uden at bruge en godkendt motorcykelhjelm, der passer ordentligt. 

Føreren skal også iføre sig øjenbeskyttelse (briller eller ansigtsskærm ), handsker, 

støvler, langærmet trøje eller jakke samt lange bukser. 
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 Indtag aldrig alkohol eller stoffer før eller under brugen af denne ATV. 

 Kør aldrig hurtigere end dine evner og forholdene tillader. Kør altid i en hastighed, der 

passer til terrænet, sigtbarheden, forholdene og din egen erfaring. 

 Forsøg aldrig at lave hjulspin, hop eller andre tricks. 

 Inspicér altid din ATV før ibrugtagning for at sikre, at den er i forsvarlig og sikker stand. 

Følg altid inspektions- og vedligeholdelsesprocedurerne samt skemaerne i denne manual. 

 Hold altid begge hænder på styret og begge fødder på ATV’ens fodplader under kørslen. 

 Kør altid langsomt og vær ekstra forsigtig, når der køres på ukendt terræn. Vær altid 

opmærksom på skiftende terrænforhold, når du kører din ATV. 

 Kør aldrig på meget svært, glat eller usikkert terræn, før du har lært og øvet de nødvendige 

evner, der skal til for at kontrollere ATV’en i sådanne terrænforhold. 

 Følg altid korrekte procedurer for sving som beskrevet i manualen. Øv dig i at dreje ved lav 

hastighed, før du forsøger dig med højere hastigheder. Drej ikke med for høj hastighed. 

 Anvend aldrig ATV’en på bakker, der er for stejle til dine evner. Øv dig på mindre bakker,
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før du forsøger dig med større bakker. 

 Følg altid korrekte procedurer til kørsel op ad bakker som beskrevet i denne manual. Tjek 

altid terrænet grundigt, før du kører op ad nogen bakker. Kør aldrig op ad bakker, der er 

meget glatte eller har en usikker overflade. Skub din vægt fremad. Tryk aldrig pludseligt på 

gassen. Kør aldrig over toppen af bakken ved høj hastighed. 

 Følg altid korrekte procedurer til kørsel ned ad bakker samt til opbremsning på bakker som 

beskrevet i denne manual. Tjek altid terrænet grundigt, før du kører ned ad nogen bakker. 

Skub din vægt bagud. Kør aldrig ned ad bakke ved høj hastighed. Undgå at køre ned ad 

bakke med en hældning, der får køretøjet til at læne meget til siden. Kør i så vidt muligt 

omfang direkte ned ad bakken. 

 Følg altid korrekte procedurer for krydsning af bakkesider som beskrevet i denne manual. 

 Undgå bakker med meget glat eller usikker overflade. Flyt din vægt til den side på ATV’en, 

hvor bakken går opad. Forsøg aldrig at vende ATV’en rundt på en bakke, før du mestrer 

drejeteknikken, der er beskrevet her i manualen, på fladt underlag. Undgå om muligt at 

krydse siden af en stejl bakke. 

 Anvend altid korrekte procedurer, hvis du stopper eller ruller baglæns, når du kører op ad 

bakke. For at undgå at stoppe skal du bruge det korrekte gear og holde en konstant 

hastighed, når du kører op ad bakke. Hvis du stopper eller ruller baglæns, så følg 
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den specielle bremseprocedure som beskrevet her i manualen. Stå af køretøjet på den 

side, der vender op ad bakke, eller til en af siderne, hvis du vender lige op ad bakken. Drej 

ATV’en rundt og stig på efter proceduren, der er beskrevet i denne manual. 

 Tjek altid efter forhindringer, før du kører i nye omgivelser. Forsøg aldrig at køre over 

større forhindringer såsom store sten eller væltede træer. Følg altid korrekte procedurer 

som beskrevet her i manualen, når du kører over forhindringer. 

 Vær altid forsigtig, når du skrider ud eller glider. Lær at kontrollere udskridning og glidning 

sikkert ved at øve dig ved lave hastigheder og på ensartet, fladt terræn. På ekstremt glatte 

overflader såsom is skal du køre langsomt og være meget forsigtig for at minimere risikoen 

for, at køretøjet kommer ud af kontrol ved udskridning eller glidning. 

 Benyt aldrig en ATV i hurtigt strømmende vand eller i vand, der er dybere end det 

anbefalede ifølge manualen her. Husk på, at våde bremser kan reducere bremseevnen. 

Test dine bremser efter at have forladt vandet. Hvis nødvendigt, så brug bremserne 

adskillige gange for at lade friktionen tørre belægningerne. 

 Tjek altid, at der ikke er forhindringer eller mennesker bag dig, når du kører i bakgear. 

 Når det er sikkert at fortsætte i bakgear, så sørg for at køre langsomt. 
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 Anvend altid korrekt størrelse og type af dæk som beskrevet her i manualen. 

 Sørg for altid at sikre et korrekt dæktryk som beskrevet her i manualen. 

 Modificér aldrig en ATV ved forkert installation eller brug af tilbehør. 

 Overskrid aldrig den angivne bæreevne for en ATV. Lasten skal fordeles ligeligt og 

fastgøres sikkert. Reducér hastigheden og følg manualens instruktioner vedr. transport af 

last og træk af anhænger. Giv plads til en større bremselængde. 
 

 
 
 
 
 
 

POTENTIEL FARE  

ADVARSEL 

Ved start eller kørsel af motoren i et lukket område. 

HVAD KAN DER SKE  

Udstødningsgasser er giftige og kan på kort tid forårsage bevidstløshed eller død. 

HVORDAN UNDGÅES FAREN   

Benyt altid din ATV i et godt ventileret område (med god luftgennemstrømning). 



 

 

 
 
 

POTENTIEL FARE_ 

Ukorrekt håndtering af benzin. 

HVAD KAN DER SKE  

 
 

ADVARSEL 

Sikkerhedsinformationer 2-6 

Benzinen kan antændes, og du kan blive forbrændt. 

HVORDAN UNDGÅES FAREN  

Sluk altid motoren, når der påfyldes brændstof. Genopfyld ikke lige efter at motoren har kørt og 

stadig er varm. 

Spild ikke benzin på motoren eller udstødningsrøret, når der opfyldes. 

Påfyld aldrig, mens du ryger, eller hvis du er i nærheden af gnister, åben ild eller andre 

antændingskilder såsom vågeblus til vandvarmere eller gastørretumblere. 

Når ATV’en transporteres vha. et andet køretøj, så vær sikker på, at den holdes oprejst. Ellers kan 

der lække brændstof ud af brændstoftanken. 

HVAD KAN DER SKE  
Benzin er giftigt og kan forårsage skader. 

HVORDAN UNDGÅES FAREN  

Hvis du sluger noget benzin, indånder større mængder benzindamp eller får benzin i øjnene, så søg 

omgående læge. Hvis du spilder benzin på huden, så vask af med sæbe og vand. Hvis du spilder 

benzin på tøjet, så skift det. 



 

3-1 Beskrivelse samt Køretøjets Identifikationsnumre 

BESKRIVELSE SAMT KØRETØJETS IDENTIFIKATIONSNUMRE 
 

Måler 
 
Gearstang 

Tændingskontakt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Baglys 

Fodbremse 

 

Bagerste blinklys 
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Benzindæksel 
 

Højre styrehåndtag 

 
 
 
Bagerste hylde (kun 
HS110 Utility) 

 
Forreste hylde 

(kun HS110 Utility) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sæde 
 
 

 
Forlygter 

Venstre styrehåndtag 
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BEMÆRK:   

ATV’en, som du har købt, kan variere en 

smule fra tegningerne i denne manual. 

Køretøjets identifikationsnummer 

Køretøjets identifikationsnummer er 

stemplet ind i stellet.
 
 
Notering af identifikationsnumre 

Notér køretøjets identifikationsnummer 

(VIN) samt motorens identifikationsnummer 

i de nedenstående felter.  Disse numre 

er påkrævet, når der ringes til 

serviceværksted eller skal bestilles dele.  

VIN-nummeret bruges også til lovmæssig 

registrering af din ATV. 
 

 
1.VIN-NUMMER: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Køretøjets identifikationsnummer 1 

BEMÆRK:                                                         

Køretøjets identifikationsnummer anvendes 

til at identificere dit køretøj. 



 

 
 
Motorens identifikationsnummer 

Beskrivelse samt Køretøjets Identifikationsnumre 3-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motorens identifikationsnummer 1 
 
 
BEMÆRK:                                                         

Motorens identifikationsnummer benyttes 

også til at identificere dit køretøj. 
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Indikator og advarselslamper 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Gearposition “F” og “R” 

2   Parkeringsbremse “P” 

3   Lampe vedr. kølervæsketemperatur 

4   Positionslys 

5   Fjernlys 

6   Katastrofelys 

7   Neutral “N” 

 

 
 
 

Gearposition “F” og “R” 

Når gearstangen flyttes til “F” (fremad), vil “F”-

lampen lyse; Når gearstangen flyttes til ”R” 

(reverse/bakgear), vil “R”-lampen lyse. 

 
Parkeringsbremse “P” 

Når ATV’en sættes i neutral-gear med 

parkeringsbremsen sat til, vil indikatoren “P” 

(parkering) lyse. 

 
Lampe vedr. kølervæsketemperatur 

Tjek at lampen vedr. kølervæsketemperatur er 

slukket, før du genstarter ATV’en. Kør aldrig 

ATV’en, når kølervæske-lampen er tændt. 

Kørsel af motoren, mens kølervæske-lampen 

er tændt, kan forårsage skader på ATV’en. 



 

 
 
 

 
 
Hastighed 
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FORSIGTIG: 

Overbelastning af ATV’en kan overophede 

motoren, hvilket får kølervæske-lampen til at 

lyse. 

 
Multifunktionsmåler 

② Speedometer 

③ Kilometer-/triptæller-knap 

④ Triptæller 

⑤ Venstre blink 

⑥ Højre blink 

⑦ Ur 

⑧ Ur-knap 
 

 

Indstilling af triptæller 

Tryk på triptæller-knappen for at tilgå Trip A 
eller Trip B. 

For at nulstille Trip A eller B trykker du på 

triptæller-knappen i 3 sekunder. 

 
Indstilling af ur 

Et tryk på ur-knappen vil skifte mellem 
indstillingerne. 
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1   Brug Ur-knap for at skifte ur-indstillinger 

2   Hold knappen inde i 3~5 sekunder 

3   Tryk “KM/MILE”-knap for at vælge timer 

4   Tryk “TRIP/000”-knap for at vælge minutter 

5 Hold Ur-knappen inde i 3~5 sekunder og 

slip for at færdiggøre indstillinger 

 
 
 

Brændstofmåler 

Brændstofmåleren viser den resterende 

mængde benzin. Den ændrer sig fra Grøn til 

Rød i løbet af kørslen og fra Rød til Grøn 

under optankning. 

                                                                                             1    Brændstof 
 

2   Brændstofmåler



 

 
 

Hovedafbryder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hovedafbryder-nøgle    1 

Hovedafbryder 

ON

Drej Hovedafbryder-nøglen med uret til “ON”-

positionen. I denne position kan ATV’en 

startes, så længe Nødstop-knappen er sat til 

-positionen, og start-knappen holdes på 

”ON”. Når hovedafbryderen er sat på “ON”,  
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kan lygterne også tændes. 

OFF

Drej hovednøglen mod uret til “OFF”-

positionen.  I denne position slukkes ATV’en, 

og den kan ikke startes. Alle elektroniske 

funktioner vil være slukket. 

Drej altid hovedafbryderen til “OFF”-

positionen, når ATV’en ikke er i brug. 

START 
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Venstre Styrehåndtag 
 
 

1 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
5 

 
 
 
 

1 Kontakt til lygter 
 

2 Elektrisk starter-knap 
 

3 Blinklys til sving 

 
 

4 Nødstop-knap        / 
5 Horn 

 

6 Katastrofelys 
 

2 7 Venstre bremsehåndtag + parkeringsbremse 

 

Kontakt til Lygter 
Tænd og sluk lygter med denne kontakt. Der 
er 3 positioner:     Langt Lys,  Slukket, 
Parkeringslys 

 
3 

Elektrisk starter-knap 

For at starte motoren skal knappen til den 
elektriske starter trykkes ind, indtil motoren 
starter. 

4  

Bemærk:   For at knappen til den elektriske 

starter kan starte motoren, skal 

hovedafbryderen sættes i “ON”-position, og 

Nødstop-knappen skal ligeledes sættes i 

”ON”-position       . 



 

 
 
FORSIGTIG: 

Lad aldrig starter-motoren køre i mere end 5 

sekunder ad gangen.  Hvis motoren ikke 

starter inden for 5 sekunder, så vent 5 

sekunder og prøv igen. 

Hold aldrig start-knappen inde, efter at 

motoren er startet. Dette kan forårsage skade 

på starter-motoren og selve motoren. 

 
 

Blinklys 

Blinklysene aktiveres ved at trykke blinklys-

kontakten til venstre eller højre. 

 
Nødstop-knap 

ATV’en kan slukkes på ethvert tidspunkt ved 

at sætte Nødstop-knappen i      -position. 

Kontrolfunktioner         4-6 

Nødstop-knappen skal være i -position, for 

at motoren kan starte. 
 

 

Horn 

Hornet aktiveres ved at trykke på horn-

knappen. 

 
Katastrofelys 

Katastrofelysene aktiveres ved at trykke på 

Katastrofe-knappen. 

 
Venstre bremsehåndtag 

Bremserne aktiveres ved at trække i det 

venstre bremsehåndtag. Parkeringsbremsen 

aktiveres ved at trykke på parkeringsbremsen, 

mens bremsehåndtaget er trukket. 
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Højre Styrehåndtag 
 

2 
 
 
 
 
 

1 
 

① Gashåndtag 

② Højre bremsehåndtag 
 
 

Gas 

Tryk på gashåndtaget med tommelfingeren, 

når ATV’en skal køre fremad. Gashåndtaget 

skal tilbage til startpositionen igen, når det 

slippes. 

 

 
 
 

ADVARSEL 

POTENTIELLE FARER 

Gaskablet fungerer ikke korrekt 

HVAD KAN DER SKE 

Gashåndtaget kan sidde fast åbnet/lukket 

og resultere i en ulykke 

HVORDAN UNDGÅES DET 
 

Tjek gashåndtagets tilstand før hver 

køretur.  Vær sikker på, at gashåndtaget 

går tilbage til start, når det slippes. 



 

 
 

Fodbremsehåndtag 

 
 

Gearstang 
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Reducér hastigheden eller stop ATV’en ved at 

træde på fodbremsehåndtaget. 

Når ATV’en er stoppet, og bremsen er 

trukket, kan du ved at benytte 

gearstangen skifte gear til frem, neutral 

eller bakgear. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

① Fodbremsehåndtag 
 

 
 
 
 
 
 

① Gearstang 
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Benzindæksel 
 

Benzindækslet kan fjernes ved at dreje det 

mod uret. Benzindækslet kan fastsættes igen 

ved at dreje det med uret. 

 
①  Benzindæksel 

 
 

Justering af for- og bagstøddæmpere 

Lasteevnen kan øges ved at dreje justerings-

ringen (1) mod A. Reducér lasteevnen ved at 

dreje justeringsringen mod B. 
 

 

 

① Justeringsring 



 

 
 

FORSIGTIG: 

Brug den specificerede skruenøgle til at 

justere støddæmperne 
 

 
Bemærk: Justér altid begge for-

støddæmpere ens. 
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ADVARSEL 

POTENTIELLE FARER 

For-støddæmpere er justeret forskelligt 

HVAD KAN DER SKE 

Manglende stabilitet der kan resultere i en 

ulykke 

HVORDAN UNDGÅES DET 

Vær sikker på, at både venstre og højre 

for-støddæmpere er justeret ens. 
 
 
 
 
 
 
 
 

① Specificeret skruenøgle 
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Kædejustering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kæden skal have 6 til 12 mm frigang, når du 

løfter den op på midten. 

For at justere kæden løsnes møtrikkerne (1). 

For at stramme kæden drejes møtrikkerne (2) 

med uret. For at løsne kæden drejes 

møtrikkerne (2) mod uret. 
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ADVARSEL 

POTENTIELLE FARER 

Inspicering eller justering af kæden 

mens motoren kører. 

HVAD KAN DER SKE 

Finger eller hånd kan blive fanget 

mellem kæde og tandhjul, hvilket kan 

resultere i alvorlige skader. 

HVORDAN UNDGÅES DET 

Sluk motoren, før du forsøger at 

inspicere eller justere kæden. 

Afmontering af sædet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Som vist på billedet fjernes sædet ved at 

trykke på håndtaget (2) med hånden, mens 

sædet samtidig skubbes op. 
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Før du anvender denne ATV, så tjek følgende punkter: 
 

DEL PROCEDURE TJEK 

 
Bremser 

● Tjek funktion, frigang, væskeniveauer og se efter væskelækager. 

● Påfyld DOT 4-bremsevæske om nødvendigt. 

● Tjek efter, om skivebremserotoren og bremseskiverne er slidt for meget ned. 

 

Parkeringsbremse ● Tjek, at parkeringsbremsen fungerer normalt.  
 

Brændstof 
● Tjek brændstofniveauet. 

● Påfyld brændstof om nødvendigt. 
 

 

Motorolie 
● Tjek olieniveauet. 

● Påfyld olie om nødvendigt. 
 

Gasfunktion ● Tjek gaskablets funktion og frigang.  

Hjul og dæk ● Tjek dæktryk, slid og se efter skader.  
 

Tomgang 
● Tjek, at tomgangshastigheden er normal. 

● Tag ATV’en til forhandleren for at få den justeret, hvis nødvendigt. 
 

Lys og kontakter ● Tjek, at kontakter og alle lys/lygter fungerer, som de skal.  

Akselmanchetter ● Tjek hver manchet for revner eller huller.  

Instrumentbræt ● Tjek og vær sikker på, at alle indikatorer på instrumentbrættet fungerer fint.  

Advarselslamper ● Tjek og vær sikker på, at alle advarselslamper på panelet fungerer normalt.  

EFI-system ● Tjek, om der er fejlkoder på panelet; reparér EFI-systemet om nødvendigt.  

Gearstang ● Tjek efter korrekt funktion.  
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ADVARSEL 

Manglende inspektion og vedligeholdelse af din ATV kan være farligt. 
 

 
Følger du ikke inspektionsprocedurerne før kørsel, kan det resultere i, 

at du mister kontrollen over ATV’en og forulykker eller skader ATV’en. 
 

 

Foretag altid inspektion før hver køretur. 
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Bremsesystem. 

Inspicér altid bremsesystemet, før du kører 

ATV’en 

Inspicér væskeniveauet i hovedcylinderet; 
hvis det er lavt, så påfyld DOT 4-
bremsevæske. 

Inspicér bremsevæske-slanger, samlinger 

samt hovedcylinder for lækager.  Hvis der 

findes en lækage, så kontakt dit autoriserede 

værksted for at få det repareret. 

 
Bremsetest 

Test bremsernes funktion ved lave 

hastigheder. Hvis bremserne ikke virker 

ordentligt, så kontakt dit autoriserede 

værksted for at få det repareret. 

 
 
 
 
 

ADVARSEL 

POTENTIELLE FARER 

Bremserne virker ikke ordentligt. 

HVAD KAN DER SKE 

Det kan forårsage en ulykke, hvilket kan 

resultere i alvorlige skader eller død. 

HVORDAN UNDGÅES DET 

Inspicér bremser før hver køretur på 

ATV’en. 



 

 
 

BRÆNDSTOF 

Fyld brændstoftanken med benzin 
 
 

Anbefalet brændstof:  blyfri benzin med 

oktan 91 eller derover 

Brændstofkapacitet: 7 liter 
 
 

FORSIGTIG: 

Brug aldrig benzin med bly 

Blybenzin vil forårsage skade på motorens 

komponenter 

 
Blandet brændstof (alkohol-benzin) 

Brug ikke benzin, der er blandet med mere 

end 5% metanol. Mere end 5% metanol vil 

beskadige motorens komponenter. 

Brug ikke benzin, der er blandet med mere 
end 10% etanol. Mere end 10% etanol vil 
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beskadige motorens komponenter. 

 

 

ADVARSEL 

POTENTIELLE FARER 

Spildt benzin på en varm motor. 

HVAD KAN DER SKE 

Spild af benzin på en varm motor kan 

resultere i brand. 

HVORDAN UNDGÅES DET 
 

Overfyld ikke brændstoftanken. Vent på at 

motoren køler ned før påfyldning af benzin. 



 

 Type Str. 

For 19×7-8 6PR 

Bag 18×9.5-8 6PR 
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Motorolie 

Tjek motorolie-niveauet før hver køretur. 

Motorolie-niveauet skal stå mellem linjerne 

”Full” og ”Add Oil”. Påfyld om nødvendigt. 

 
 
 
 
 

Dæk 

 
 
 
 
 
 
 

ADVARSEL 

POTENTIEL FARE 

Kørsel på ATV’en med forkerte dæk eller med 

forkert eller uens dæktryk. 

HVAD KAN DER SKE 

Brug af forkerte dæk på denne ATV eller brug 

af ATV’en med forkert eller uens dæktryk kan 

betyde, at du mister kontrollen og øger 

risikoen for en ulykke. 

 
 

FORSIGTIG: 

Bland aldrig tilsætningsstoffer i motorolien. 

Desuden må du aldrig anvende olie af typen 

“ENERGY CONSERVING 11” eller derover. 

Dækstørrelser: 



 

Tjekliste før Brug 5-6 
 

Dæktryk 
 

Dækkene skal pumpes til de anbefalede dæktryk 

før hver køretur: 

Fordæk: 4psi（0.28kgf/cm2, 28kpa） 

Bagdæk: 7psi（0.49kgf/cm2, 49kpa） 
 
 
En overskridelse af de anbefalede dæktryk 

kan resultere i, at der opstår dækfejl. Påfyld 

dækkene langsomt til de påkrævede tryk. 

Brug en dæktryksmåler med lavt tryk (1) 

Tjek dæktryk når dækkene er helt kølet ned. 

Dækkenes slidgrænse 

Inspicér slidbaner 

Som vist på tegningen nedenfor skal 

dækkene skiftes, før slidbanemønsterets 

tykkelse (a) bliver mindre end 3 mm. 

 

 
○a  Slidbanemønsterets tykkelse 
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Start af en kold motor 
 

 
 

ADVARSEL 

POTENTIEL FARE 

Kørsel på en ATV uden at være bekendt med 

alle kontroller. 

HVAD KAN DER SKE 

Tab af kontrol, hvilket kan resultere i alvorlig 

skade eller død. 

HVORDAN UNDGÅES DET 

Læs Brugermanualen grundigt igennem. Hvis 

der er en kontrol eller funktion, som du ikke 

forstår, så kontakt din forhandler. 

 

ADVARSEL 

POTENTIEL FARE 

Frosne kontrolkabler i koldt vejr. 

HVAD KAN DER SKE 

Det kan være umuligt at styre ATV’en, hvilket 

kan føre til en ulykke eller kollision. 

HVORDAN UNDGÅES DET 

Når du kører i koldt vejr, så tjek altid, at alle 

kontrolkabler virker perfekt, før du påbegynder 

kørslen. 



 

 

 
 

START AF MOTOR 
 
For at starte motoren: 

 

1. Tjek, at håndbremsen er trukket, og at 

parkeringsbremsen er aktiveret, før du 

forsøger at starte motoren. 

2. Sæt gearstangen i neutralt gear.

 Bemærk: ATV’en kan ikke starte, hvis 

 den ikke er sat i neutralt gear. 

3. Sæt brændstofventilen i “ON”-position. 

4. Sæt nødstop-kontakten (på 

styrehåndtaget) i “RUN”-position. 

5. Tryk på start-knappen for at aktivere 

startermotoren. 

Bemærk: Hold ikke start-knappen inde i 
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mere end 5 sekunder ad gangen, da dette 

vil kunne beskadige startermotoren. 
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Kickstart af ATV’en 

Undgå at bruge en batterioplader til at 

kickstarte ATV’en.  Det er bedst at bruge et 

andet 12V-batteri såsom et bil- eller ATV-

batteri.  Hvis der bruges et bilbatteri til at 

kickstarte ATV’en, så forsøg ikke at starte 

bilen eller have bilen tændt, mens der 

kickstartes.   En startet bil vil udsende for 

meget strøm, hvilket vil beskadige 

ATV’en.  For at kickstarte ATV’en skal du 

følge de nedenstående instruktioner. 

1.   Åbn batterilåget. 

2.   Tjek, at nøglen til ATV’en er drejet fra 

(slukket). 

3.    Forbind det positive (røde) startkabel til 

den positive pol på det fungerende batteri 

og den anden ende af det positive 

startkabel på ATV’ens positive pol på det 

 
 
tomme batteri. 

Placér det negative (sorte) startkabel på 

det fungerende batteri og den anden ende 

af det negative kabel på et maling-frit 

område på ATV’en. Et maling-frit område 

vil sikre en god jordforbindelse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① Startkabel til positiv pol 

② Startkabel til negativ pol 



 

 
 
4. Start  motoren.  (Se mere om start af 

 
 

Opvarm motoren 
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motoren i manualen her) 

5. Når motoren starter, frakobler du 

startkablerne og påsætter batterilåget. 
 

 

ADVARSEL 

Forbind aldrig startkabler til det 

originale batteris negative pol. 

Forbind aldrig et positivt startkabel til 

en negativ pol. 

Vær altid ekstra opmærksom, når du 

tilkobler startkabler til de positive og 

negative terminaler. Krydsning af positiv 

og negativ kan resultere i en eksplosion 

og/eller beskadigelse af ATV’en. 

For at forlænge motorens levetid bør du 

altid varme motoren op, før du kører afsted. 

Dette gør, at olien kan blive varm og 

cirkulere gennem motorens komponenter. 

Start aldrig en kold motor og sæt i gang.   

Lad den kolde motor varme op i tomgang i 

3 til 5 minutter, før du kører. 

 
Gearskift: kørsel, neutral og bakgear 

BEMÆRK:     

Før ATV’en skiftes til alm. kørsel, neutral 

eller bakgear, skal køretøjet stoppes, og 

hånden skal fjernes fra gashåndtaget. 

1. Stop ATV’en og fjern hånden fra 

gashåndtaget. 



 

6-5 Brug af Køretøjet 

2. Aktivér bremsehåndtaget og skift til det 

ønskede gear. 

BEMÆRK:   

Vær sikker på, at gearstangen er 

placeret rigtigt i den korrekte position, 

før gashåndtaget anvendes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① Gearskifte-muligheder 

 
 
3. Slip bremsen og accelerér gradvist. 
 
 

Gearskift: Skift til bakgear 

1. Stop køretøjet og fjern hånden fra 

gashåndtaget. 

2. Hold på bremsen. 

3. Flyt gearstangen fra neutral til bakgear. 

 

BEMÆRK:   

Når du er i bakgear, vil baklyset på 

frontpanelet lyse op. Hvis baklyset ikke 

tænder, så kontakt dit servicecenter. 

 

 
4. Før du skifter til bakgear, så tjek efter 

forhindringer eller mennesker bag ved 

ATV’en. 



 

 
 
5. Når der køres i bakgear, så kig fortsat 

bag dig efter forhindringer eller mennesker. 

 
 
 

ADVARSEL 

POTENTIEL FARE 

Ukorrekt kørsel i bakgear 

HVAD KAN DER SKE 

Du kan køre ind i noget eller nogen, 

hvilket kan resultere i alvorlig skade. 

HVORDAN UNDGÅES FAREN 

Tjek efter forhindringer og 

mennesker bag ATV’en før og 

under kørslen i bakgear. 
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Tilkørsel af Motor 

Der findes ikke et vigtigere tidspunkt i dit 

køretøjs levetid end perioden mellem 0 og 

20 timer. 

Af denne grund beder vi dig om forsigtigt at 
læse det følgende materiale.  Fordi 
motoren er helt ny, må du ikke give den for 
høj belastning i løbet af de første mange 
timers kørsel. 
I løbet af de første 20 timer tilslider og 

sliber de forskellige motordele sig til de 

korrekte komponentfrigange. 

I løbet af denne periode skal du undgå 

længere træk med fuld gas og enhver 

påvirkning, der kan resultere i 

overophedning af motoren. Dog tager 

motoren ikke skade af midlertidig (2-3 

sekunder max.) kørsel med fuld gas. 

Hver gang der har været kørt med fuld gas, 

skal dette efterfølges af en rimelig 

hvileperiode for motoren ved at køre ved 
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et lavere antal omdrejninger, således at 

motoren kan komme af med den 

midlertidige akkumulering af varme.  Hvis 

der bemærkes nogen uregelmæssigheder i 

denne periode, så kontakt din forhandler. 

0-10 timer: 

Undgå længerevarende kørsel med mere end 

halv gas. Giv tid til en nedkølingsperiode på 5 

til 10 minutter efter hver times kørsel. Variér 

køretøjets hastighed fra tid til anden. Kør 

ikke hele tiden på det samme gastryk. 

10-20 timer: 

Undgå længerevarende kørsel med mere 

end 3/4 gas.  Sæt køretøjet frit i gang, men 

brug aldrig fuld gas. 

 

 
 
Parkering 

Stop ATV’en og flyt gearstangen til Neutral 

(N). Aktivér parkeringsbremsen. 

 

Parkering på en bakke 

ADVARSEL 

POTENTIEL FARE 
 

Parkering af køretøjet på en bakke eller 

ujævnt terræn. 

HVAD KAN DER SKE 

Du kan miste kontrollen over køretøjet, 

hvilket kan resultere i en ulykke. 

HVORDAN UNDGÅES FAREN 

Parkér ikke køretøjet på en bakke eller 

ujævnt terræn. Hvis du stopper på en bakke, 

så tjek at køretøjet er stabilt, før du stiger af. 
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Bremsehåndtag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1. Stop køretøjet med bremserne aktiveret. 

2. Sluk motoren. 

① Parkeringsbremse 

3. Parkér køretøjet med parkeringsbremsen 

aktiveret. 
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Tilbehør og belastning 
 

Tilbehør 

Tilbehør kan påvirke håndteringen og 

kontrollen med din ATV. Husk på følgende, 

når du overvejer noget tilbehør, eller når du 

anvender en ATV, der har tilbehør. Vælg 

kun tilbehør, der er designet til din ATV. 

Tilbehør skal være solidt og sikkert 

monteret. Et stykke tilbehør, der flytter sig 

eller falder af under kørslen, kan påvirke 

din evne til at styre ATV’en. Montér ikke 

tilbehør et sted, hvor det kan påvirke din 

evne til at styre ATV’en. Eksempler herpå 

inkluderer (men er ikke begrænset til) et 

tungt og pladskrævende objekt koblet til 

styretøjet, hvilket kan gøre styringen 

besværlig, et stykke tilbehør der begrænser 

 
 
din evne til at bevæge dig i sædet, eller 

tilbehør der begrænser dit udsyn. 

Udvis ekstra forsigtighed, når du kører på 

en ATV med tilbehør. ATV’en kan være 

anderledes at styre, end den ville være 

uden tilbehør. 
 

 

Belastning 

Last, der er placeret på den forreste og 

bagerste bærehylde, kan ændre stabiliteten 

og styringen af ATV’en. Brug din sunde 

fornuft og gode bedømmelsesevne, når der 

transporteres last. Husk på følgende 

punkter: 

Overskrid aldrig de anviste vægtgrænser. 

En overlæsset ATV kan være ustabil. 



 

KØRSEL PÅ DIN ATV 

Sikkerhedsudstyr 
Vi anbefaler at bruge en EU-godkendt 
motorcykel/ATV-hjelm. En hjelm hjælper 
med at beskytte mod alvorlige hovedskader I 
tilfælde af en ulykke.  En hjelm er det 
vigtigste stykke sikkerhedsudstyr, du kan 
have på. Forhør dig med din ATV-forhandler 
efter den rette størrelse til dig. 

 

 

     ADVARSEL  

POTENTIEL FARE 

Kørsel på ATV’en uden godkendt hjelm, 

øjenbeskyttelse og beskyttende tøj 

HVAD KAN DER SKE 

Kørsel på denne ATV uden at bruge 

godkendt motorcykelhjelm, øjen-

beskyttelse og beskyttende tøj kan øge 

din risiko for at få hoved- og/eller 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Brug altid øjenbeskyttelse, når du kører på 
ATV, såsom ansigtsskærm eller briller. Når 
du kører på ATV’en, kan du blive ramt i 
øjnene af både støv, grene, sten, snavs fra 
andre kørere, insekter osv. 
Hav beskyttende tøj på: Langærmet trøje, 
handsker, lange bukser og støvler til over 
anklerne. Kørsel på en ATV udsætter føreren 
for mange farer, og ved at bruge beskyttende 
beklædning kan man bedre beskytte sig mod 
skader. 
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øjenskader samt risikoen for at dø i 

tilfælde af en alvorlig ulykke. 

HVORDAN UNDGÅES FAREN 

Brug altid en godkendt motorcykelhjelm, 

der passer ordentligt, og brug 

øjenbeskyttelse (briller eller ansigts-

skærm), handsker, støvler, langærmet 

trøje eller jakke samt lange bukser. 
 

 
 

Lær at anvende ATV’en 

Denne ATV er designet til fritidsbrug for 

førere i alderen 10 år eller derover. Denne 

sektion, der omhandler kørsel af din ATV, 

giver generelle instruktioner til fritidskørsel 

på en ATV. Evnerne og teknikkerne, der 

beskrives i denne sektion, er dog egnet til 

 
 
alle typer af kørsel. Kørsel på din ATV 

kræver specielle evner, der fås gennem 

øvelse over et stykke tid. Tag dig tid til at 

lære de grundlæggende teknikker godt, før 

du forsøger dig med sværere manøvrer. 

Kørsel på din nye ATV kan give masser af 

sjov aktivitet og timevis af underholdning. 

Dog er det vigtigt at gøre dig godt bekendt 

med brugen af ATV’en for at opnå de 

påkrævede evner, der skal til for at nyde 

kørslen sikkert. Før du begynder at køre, skal 

du sikre dig, at du har læst denne 

Brugermanual igennem og forstår at bruge de 

forskellige kontroller. Vær specielt 

opmærksom på sikkerhedsinformationerne. 

Læs venligst alle advarselsmærkater på din 

ATV. 



 

 
 

KØR MED OMTANKE OG 

GOD DØMMEKRAFT 
 

 
Få øvelse, hvis du mangler erfaring. 

Begyndere bør få oplæring af en godkendt 

instruktør. 

Start med at lære denne ATV at kende ved 

lave hastigheder – selv hvis du er en erfaren 

kører. Forsøg ikke at køre ved høj 

sværhedsgrad, før du er blevet helt tryg ved 

brugen af maskinen samt dens ydeevne. 

 
 
 
BEMÆRK:                                                            

Skift aldrig til bakgear, før køretøjet er 

stoppet. Dette kan skade motoren og 

gearene. 
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Sving 

Hvis du drejer ukorrekt i et sving, kan det 

resultere i mistet vejgreb, mistet kontrol, en 

ulykke, eller at du simpelthen vælter rundt. 

Følg altid de korrekte procedurer til sving, 

som det er beskrevet i Brugermanualen her. 

Undgå altid sving i høje hastigheder. Læg din 

vægt på fodstøtten på ydersiden af svinget 

og læn din overkrop ind mod svinget. Drej 

aldrig hurtigt eller i skarpe vinkler. Drej aldrig 

ved høje hastigheder. Øv dig i at dreje ved 

lave hastigheder, før du forsøger at dreje ved 

højere hastigheder. 
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Bremse 

Kørsel op ad bakke 

Ukorrekt kørsel på en bakke kan betyde, at 

man mister kontrollen eller vælter. Følg altid 

de korrekte procedurer for kørsel på bakker, 

som det er beskrevet i Brugermanualen her. 

Sørg for at have gode kørselsevner for at 

forhindre din ATV i at vælte på bakker. Sørg 

for, at du kan manøvrere din ATV effektivt på 

fladt underlag, før du forsøger dig med andet. 

Selv herefter bør du øve dig på at køre på 

små bakker. Forsøg dig først med sværere 

bakker, når du har fået trænet dine evner. 

Under alle omstændigheder bør du undgå 

stigninger med glat eller løst underlag, eller 

forhindringer der kan få dig til at miste 

kontrollen. 

Kørsel på meget stejle bakker kan resultere i 

væltning. Kør aldrig på bakker, der er for stejle 

for ATV’en eller dine evner. Kør aldrig 

 
 
ATV’en på bakker med en stigning på mere 

end 15 grader. 

 
Maksimal stigning：15° 
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Undgå under alle omstændigheder 

stigninger med glatte eller løse overflader, 

eller forhindringer der kan få dig til at miste 

kontrollen. 

ADVARSEL 

POTENTIEL FARE 

Kørsel på stejlt terræn. 

HVAD KAN DER SKE 

Det kan resultere i væltning at køre på 

en stejl bakke. 

HVORDAN UNDGÅES FAREN 

Kør aldrig på bakker, der er for stejle for 

ATV’en eller dine evner. Kør aldrig 

ATV’en på bakker, der er stejlere end 15 

grader. 

Kør aldrig hurtigt over en bakketop, da der let 
kan være en forhindring, et pludseligt fald, et 
andet køretøj eller en person på den anden 
side af bakken. Hvis du undervejs indser, at 
du alligevel ikke kan klare den op til toppen, 
når du kører på en bakke, så bør du vende 



 

7-6 Dit Køretøj 

ATV’en rundt tidligt, mens du stadig har 

mulighed for at kontrollere den. 
 

 

Kørsel ned ad bakke 

Ukorrekt nedkørsel på en bakke kan betyde, 

at du mister kontrollen eller vælter. Når det er 

muligt, skal du altid køre din ATV direkte ned 

ad bakken. Undgå skarpe vinkler, der kan få 

din ATV til at vælte. Vælg forsigtigt din rute 

og kør langsomt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Når du nærmer dig forhindringer 

Hvis det ikke lykkedes dig at undgå en 

vejspærring, må du stoppe køretøjet, tjekke 

vejforholdene og derefter vælge den sikreste 

rute for at undgå væltning. 

ADVARSEL 

POTENTIEL FARE 

Ukorrekt kørsel. 

ULYKKER DER KAN SKE 

Mangel på kontrol eller en kollision kan 
være skyld i, at du vælter. 

HVORDAN UNDGÅES DET 

Når du nærmer dig et nyt område, så 

tjek først om der er forhindringer. 

Vær mere forsigtig, når du kører over en 
stor forhindring. 



 

 
 
Regelmæssigt tjek og justering 

Regelmæssig undersøgelse, justering og 

smøring vil holde dit køretøj i den bedste 

stand. Sikker kørsel er førerens vigtigste 

ansvar. 

De vigtigste punkter, du skal være 

opmærksom på, når du undersøger, justerer 

og smører dit køretøj, er følgende: 
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ADVARSEL 

POTENTIEL FARE 

Tjek, at motoren fungerer. 

ULYKKER DER KAN SKE 

Kropsdele eller tøj kan sidde fast i de 

bevægelige dele og forårsage skade. 

Elektroniske dele kan forårsage brand.  

HVORDAN UNDGÅES DET 

Sluk motoren under vedligeholdelse. 
 

 

Vedligeholdelsesmanualen har til formål at 

hjælpe dig med at foretage vedligeholdelse 

på dit køretøj. 
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ADVARSEL 

POTENTIEL FARE 

Kørsel af et ikke-standard køretøj. 

ULYKKER DER KAN SKE 

Hvis du samler og foretager ændringer på 

køretøjet forkert, kan det i nogle tilfælde 

forårsage ulykker. 

HVORDAN UNDGÅES DET 

Enhver uautoriseret ændring på køretøjet 

er strengt forbudt. 
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Periodisk Vedligeholdelse og Justeringer 

 
Både af hensyn til førerens sikkerhed og 
ATV’ens levetid er det vigtigt at følge de 
korrekte vedligeholdelsesprocedurer samt 
tidsplanen for vedligeholdelse som vist i denne 
manual.  Når der køres under barske forhold, 
såsom vand, mudder og støv, bør 
vedligeholdelsen foretages oftere. 

 
 

 
ADVARSEL 

Sluk motoren, når der foretages vedligeholdelse, med 
mindre andet er specificeret. 
Få din forhandler til at foretage service, hvis 
du ikke selv er øvet i at servicere din ATV. 

ADVARSEL 

POTENTIEL FARE 
Kørsel med ATV’en med ukorrekte 
modifikationer. 

HVAD KAN DER SKE 
Ukorrekt installation af tilbehør eller 
ændringer på køretøjet kan resultere i ændret 
styring, hvilket kan forårsage en ulykke. 

HVORDAN UNDGÅES FAREN 
Modificér aldrig denne ATV med ukorrekt 
installation eller tilbehør. Alle dele og tilbehør, 
der tilføjes til dette køretøj, skal være 
komponenter, der er designet til denne ATV, 
og de skal installeres og anvendes ifølge 
instruktionerne.  Hvis du har spørgsmål, så 
kontakt din autoriserede ATV-forhandler. 
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Periodisk vedligeholdelsesskema til udstødningskontrol-systemet 
●   For en ATV, der ikke er udstyret med kilometer- eller timetæller, følges de månedlige vedligeholdelsesintervaller . 
●   For en ATV, der er udstyret med kilometer- eller timetæller, følges vedligeholdelsesintervallerne pr. km eller timer. 

●   Hvis ATV’en ikke er i brug i længere perioder, følges de månedlige vedligeholdelsesintervaller. 
●   En forhandler bør efterse ting, der er markeret med stjerne, da disse kræver specielt værktøj, viden og tekniske evner . 

 

 
 

 
DEL 

 

 
PROCEDURE 

 I STARTEN FOR HVER 

Hvad end der 

kommer først 

Måned 1 3 6 6 12 

Km 

 

320 

 

1.200 

 

2.400 

 

2.400 

 

4.800 

 

Timer 20 75 150 150 300 

Ventiler* 
● Tjek ventilspillerummene. 
● Justér om nødvendigt. 

○  ○ ○ ○ 

 
Tændrør 

● Tjek tændrørenes tilstand. 

● Justér mellemrummet og rengør. 
● Udskift om nødvendigt. 
dve. 

○ ○ ○ ○ ○ 

Luftfilter 
● Rengør. 

● Udskift om nødvendigt. 

For hver 20-40 timer 

(Oftere hvis det er i fugtige og støvede områder.) 

Krumtaphusets 
udluftningssystem* 

● Tjek udluftningsslange for revner eller skader. 
● Udskift om nødvendigt.   ○ ○ ○ 

 
Udstødningssystem* 

● Tjek efter huller. 

● Stram op om nødvendigt. 
● Udskift pakning(er) om nødvendigt. 

  ○ ○ ○ 

Gnistfanger ● Rengør.   ○ ○ ○ 

Sensor ● Rengør. Rengøres for hver 500 km 

Brændstofslange* 
● Tjek brændstofslange for revner eller skader. 
● Udskift om nødvendigt.   ○ ○ ○ 
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Skema til generel vedligeholdelse og smøring 
 
 
DEL 

 
 
PROCEDURE 

 I STARTEN FOR HVER 

Hvad end der 

kommer først 

Måned 1 3 6 6 12 

Km 

 

320 
 

1.200  2.400  2.400  4.800  

Timer 20 75 150 150 300 

Motorolie ● Udskift (Opvarm motor før dræning). ○  ○ ○ ○ 

EFI ● Anvend EFI-diagnosticeringsapparat til inspicering. ○  ○ ○ ○ 

Katalysator 
● Tjek udstødningen. 

● Udskift lyddæmper om nødvendigt. 
  ○  ○ 

Oliefilter 
● Tjek for lækager omkring forseglingen. 

● Udskift om nødvendigt. 
○ ○ ○ ○ ○ 

Filtersystem, motor ● Rengør. 

● Udskift om nødvendigt. 
○  ○  ○ 

Motorolie-si ● Rengør. ○  ○  ○ 

Bremser* 
● Tjek funktion/væskelækager (Se BEMÆRK længere nede). 

● Korrigér om nødvendigt. 
○ ○ ○ ○ ○ 

Kobling* 
● Tjek funktion. 
● Justér om nødvendigt. 

○  ○ ○ ○ 

Hjul* 
● Gennemtjek balance/skader/kørsel. 
● Udskift om nødvendigt. 

○  ○ ○ ○ 

Hjullejer* 
● Tjek lejesamlingerne for løsheder/skader. 

● Udskift, hvis noget er beskadiget. 
○  ○ ○ ○ 

 
Styresystem* 

● Tjek funktion. 
● Reparér hvis beskadiget. 
● Tjek sporing. 
● Justér om nødvendigt. 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 



 

8-4 Periodisk Vedligeholdelse og Justeringer 
 
 
 

 
 

 
DEL 

 

 
PROCEDURE 

 I STARTEN FOR HVER 

Hvad end der 
kommer først 

Måned 1 3 6 6 12 

Km 

 

320 

 

1.200 

 

2.400 

 

2.400 

 

4.800 

 

Timer 20 75 150 150 300 

For- og 
bagstøddæmper* 

● Tjek funktion. 

● Korrigér om nødvendigt.   ○  ○ 

Bagsvingarm, led* ● Smør hver 6. måned med lithium-sæbe-baseret smøring.   ○ ○ ○ 

Skruer, møtrikker 
og lignende* 

● Tjek alle stelskruer, -møtrikker og lignende. 

● Korrigér om nødvendigt. 
○ ○ ○ ○ ○ 

Lys og kontakter* ● Tjek funktion. 

● Justér forlygter. 
○ ○ ○ ○ ○ 

EFI ● Anvend EFI-diagnosticeringsapparat til inspicering. ○ ○ ○ ○ ○ 

★Da dette kan kræve specielt værktøj, viden og teknisk indsigt, anbefales det, at en forhandler gør dette. 

 
BEMÆRK:   

Udskiftning af bremsevæske: 
● Anbefalet bremsevæske: DOT 4 
● Når hovedcylindre og kalipre skal skilles ad, skal bremsevæsken skiftes. 
● Tjek en gang imellem bremsevæskeniveauet og tilføj væske om nødvendigt. 
● Mht. de indre dele af hovedcylindrene og kaliprene skal olieseglene skiftes hvert andet år. 
● Udskift bremseslanger hvert fjerde år, eller hvis de har revner eller skader.   
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EFI-system 
Et EFI-system er anderledes end en 
karbureret motor. En EFI-motor består af 
avancerede dele såsom en ECU, EFI-
ledninger og sensorer. 

 
Delene er vist herunder: 

 

 

 
 

① Højspændingsledning   ② Tændingssignalstik 

③ Tændspole 
 

 
 
 
 
 

① Iltsensor 

② Udstødningsrør 
 

 
 

① Benzinindsprøjter ② Albuerør
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③ Luftindtags-temperatursensor/trykmåler 

④ Kanal, spjæld

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

①Gradsensor til luftspjæld   ②Tomgangs-stepmotor 

③Luftspjæld 

 
Drøvleventil 
Justerer indstrømningsluften 

 
Tomgangs-stepmotor 
Stabiliserer tomgangshastigheden 

 
Benzinindsprøjtningshane 
Sprøjter benzin ind i benzincylinder. 

 
 
 
Temperatursensor til luftindtag 

Overvåger temperaturen på luftindtaget til 
motoren. ECU’en justerer automatisk 
brændstofindsprøjtningen i forhold til 
temperaturen. 
 
Tryksensor til luftindtag 

Overvåger det indre tryk i luftindtaget. 
Kørslen af motoren bestemmes både af 
drøvleventilens vinkel samt trykket i 
indtaget. ECU’en justerer indsprøjterne efter 
det indre tryk samt vinklen på 
drøvleventilen. Udgangseffekten og –
kraften justeres ved at ændre 
indsprøjtningsmængden. 
 
Tændingssignal 

Generatoren giver ECU’en det korrekt 
timede tændingssignal. Midt i EFI-systemet 
bruger denne model en specielt designet 
mikrochip-controller, der styrer 
indsprøjtningsmængden ved at regne på 
informationerne fra sensorerne. 
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Dette tillader motoren at køre med bedre 
brændstoføkonomi og mindre udslip. 

 
Undersøgelse af EFI-systemet 
Hvis EFI-systemet fejler, vil den tilknyttede 
fejlkode være vist på displaypanelet. Du kan 
diagnosticere systemet vha. en EFI-
scanner (købt ved din forhandler). Denne 
scanner giver detaljerede fejlkode-
informationer.  Det er muligt at få en 
brugermanual til fejlkoderne. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
①  Diagnosticeringsapparat    ② EFI-kabler 



 

8-8 Periodisk Vedligeholdelse og Justeringer 

 
Olie og oliefilter 

 
Tjek altid olieniveauet, før du starter 
ATV’en.  Skift olie med de nævnte 
intervaller i vedligeholdelsesskemaet. 

 
Tjek af olieniveau 

 

1.   Placér ATV’en på et fladt underlag 
2.   Fjern oliehætten (4) 
3.   Tjek olieniveauet på oliepinden (3) 
4.   Hvis olieniveauet er under minimum-
niveauet (2), så tilføj olie indtil maksimum-
niveauet er nået (1).   Bemærk: Fyld ikke 
op over maksimum-olieniveauet (1). 

 
Olietype:   SAE10W-30 eller SAE10W-40 

 
 
 
 

 
① Maksimum olieniveau 

② Minimum olieniveau 

③ Oliepind  ④ Oliehætte
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Skift af motorolie 
1. Start motoren og lad den varme op i ca. 
2 – 3 minutter, hvorefter du slukker den. 
2. Placér en oliebakke el.lign. beholder 
under ATV’en. 
3. Fjern olietømningsbolten (1) og lad 
olien løbe ud i beholderen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① Olietømningsbolt 

4. Når olien er udtømt, påsættes 
olietømningsbolten (1) igen, og denne 
strammes som angivet her. 

Momentangivelse – Olietømningsbolt 

3.0m-kgf, 30Nm（22ft-lbf） 
 
 
 
 

Oliekapacitet 
Uden skift af oliefilter: 

1.90L 
Efter skift af oliefilter: 

2.00L 
 
 

 
BEMÆRK:                                                          
For at undgå, at koblingen glider (fordi olien 
også smører koblingen), må du ikke blande 
olien med andre kemikalier. 
Brug ikke “CD”-standardolie eller nogen 
anden standard, der er højere end den 
specificerede olie.  Brug ikke ”ENERGY 
CONSERVING II”-olie eller andre olier, der 
er højere end denne standard. 
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Kontrol af tændrør 
1. Lokalisér tændrøret. 
2. Fjern stikkets hætte (1) f ra tændrøret. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① Tændrørets stikhætte 

 
3. Fjern tændrøret med en egnet tændrørs-
tang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①   Tændrør 

 
Inspektion 
Inspicér stikket efter kulaflejringer og rengør 
om nødvendigt. Hvis stikket har for meget kul, 
så udskift tændrøret. 

 
Specificeret tændrør 
CR7HSA 
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Tændrørsmellemrum 

 
1.   Brug en tykkelsesmåler til at inspicere 
tændrørsmellemrummet. Hvis det ikke passer 
til specifikationen, så udskift/justér. 

Tændrørsmellemrum, afstand 

0.6-0.7mm（0.024-0.028in） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○a    Mellemrum ved tændrør 

Geninstallér det inspicerede stik eller et nyt 
stik, så det er strammet med fingrene. Stram 
helt til med en tang. Hvis det er et nyt stik, 
strammes der ca. ½ omgang mere med 
tangen. 

Hvis det er et gammelt stik, strammes der ca. 
1/8 omgang mere med tangen. 
 

Tændrørsstik, Moment 

1.75 m-kgf，17.5Nm（12.7 ft-lbf） 
 
 
Fjern Luftfilter og Rengør 
1. Lokalisér luftfilterhuset under sædet. 
2. Fjern skruerne (1) der holder luftfilter-
låget på plads. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① Skruer til luftfilterets låg 
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3. Fjern forsigtigt luftfiltersvampen fra 
luftfilterhuset. 
4. Rengør forsigtigt luftfiltersvampen med 
vand. 
5. Pres overskydende vand ud af svampen. 
Lad den tørre fuldstændigt. 

 
            ADVARSEL 

POTENTIEL FARE 
Brug af et letantændeligt opløsnings-
middel eller benzin til at rense luftfilteret. 
HVAD KAN DER SKE 
Der kan opstå brand, hvilket kan 
resultere i alvorlige skader. 
HVORDAN UNDGÅES FAREN 
Brug vand til at rense luftfilteret. 

FORSIGTIG:   
Pas på med ikke at lave revner i 
filtersvampen, når du rengør den. 

 
6. Hvis luftfiltersvampen er skadet, så udskift. 
7. Tilføj luftfilterolie til svampen og pres 
derefter overskydende olie ud. 

 

 
8. Geninstallér luftfiltersvampen i 
luftfilterhuset. 

 
BEMÆRK:                                                         
Luftfiltersvampen skal rengøres for hver 20-
40 timers kørsel. Hvis ATV’en køres i våde, 
mudrede eller støvede omgivelser, skal 
luftfilteret rengøres oftere. Hver gang 
luftfilteret rengøres og geninstalleres, skal 
luftfilterhuset tjekkes for utætheder og alle 
former for skader. 
 
 
FORSIGTIG: 
Kørsel med ATV’en uden luftfilteret 
installeret kan resultere i alvorlig 
motorskade. 
Kør aldrig ATV’en med en beskadiget eller 
manglende luftfiltersvamp. 
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Rengøring af Gnistfanger 
1. Lokalisér og fjern de 3 bolte (1), der 
holder gnistfangeren på plads bag på 
lyddæmperen. 

 
 
 
 
 
 
 

① Udstødningsrør ② Gnistfanger 

 
 

 
 
 

Gnistfanger-bolte 

 
2. Fjern gnistfangeren (2) fra lyddæmperen. 

3. Slå forsigtigt gnistfangeren ned på en 
hård overflade for at fjerne aflejringer. 
4. Brug en stålbørste til at løsne og fjerne 
resterende aflejringer (2). 

5. Geninstallér gnistfangeren 
6. Påsæt de 3 bolte (1) der holder gnist-
fangeren på plads. 

 
Momentspecifikation – Gnistfanger-bolte 

0.95 m-kgf，9.5 Nm（6.9 ft-lbf） 
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ADVARSEL 

POTENTIEL FARE 

Rengøring af gnistfangeren mens 
motoren er varm. 
HVAD KAN DER SKE 
Forsøg på at rengøre gnistfangeren, 
mens motoren er varm, kan resultere i 
alvorlige forbrændinger. 
HVORDAN UNDGÅES DET 
Vær sikker på, at lyddæmperen er 
kølig, før du rengør gnistfangeren. 

 

 
Tomgangsjustering 
For at justere tomgangshastigheden: 
1. Lokalisér tomgangsjusteringsskruen 
(1) 
2. Lad motoren varme op i ca. 5 minutter 
3. Mens motoren kører, drejes 
tomgangsjusteringsskruen ind og ud (a,b) i 
små træk, indtil den korrekte tomgang er 
opnået. 

BEMÆRK:                                                          
Et servicecenter kan foretage denne 
justering. Der påkræves et diagnose-
takometer til denne justering. 

 

 
Specificeret tomgangshastighed: 
1450-1550 o/min 

 

 
 

① Tomgangsjustering 
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Ventilspillerum 
Justering af ventilerne bør foretages af et 
autoriseret servicecenter eller forhandler. Et 
korrekt ventilspillerum vil hjælpe ATV’en med 
at køre ved optimal ydelse. Følg 
justeringsintervallerne til justering af 
ventilspillerummet som beskrevet i 
vedligeholdelsesskemaet. 

 
Korrekt Ventilspillerum: 
Indtag:  0.08 – 0.12 mm 
Udstødning: 0.13 – 0.17 mm 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

① Wear marks
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Tjek de forreste bremseklodser 
For at inspicere slid på de forreste 
bremseklodser skal du lokalisere 
slidmærkerne på bremseklodsens samling. 
Hvis sliddet overskrider det sidste mærke 
på kalipersamlingen, skal bremseklodserne 
skiftes. 

 

 
 

FORSIGTIG:  
Fjern hjulene, før du tjekker 
bremseklodserne. 

 

 

Tjek de bagerste bremseklodser 
For at inspicere slid på de bagerste 
bremseklodser skal du lokalisere 
slidmærkerne på bremseklodsens samling. 
Hvis slidmærkerne ikke er synlige på 
kalipersamlingen, skal bremseklodserne 
skiftes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slidmærker på bremseklodser 
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Tjek bremsevæskeniveau 

Skift af bremsevæske 
Bremsevæske bør skiftes af et autoriseret 
servicecenter. 
● Skift forseglinger hvert andet år. 
● Udskift bremseslanger hvert fjerde år. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ①  Minimum væskeniveau
 

Når du tjekker bremsevæske, så sikr dig, 
at bremsevæskeflasken står jævnt.  
Bremsevæsken skal ligge over minimums- 

mærket på flasken.   Påfyld bremsevæske 
om nødvendigt. Hvis bremsevæske-
niveauet er lavt eller helt i bund, kan det 
resultere i, at der kommer luft ind i 
bremsesystemet, hvilket kan betyde 
mangel på bremseevne. 
Hvis niveauet er lavt, så tjek 
bremsesystemet for lækager eller 
bremseklodserne for slid. 
 
Påfyld eller skift bremsevæske 
Påfyld med anbefalet bremsevæske. 

Anbefalet bremsevæske: DOT 4 

● Blandet bremsevæske kan give kemiske 
reaktioner og påvirke bremsefunktionen. 
Brug altid samme type bremsevæske, når 
der påfyldes. 
● Sørg for, at der aldrig kommer vand ind i 
bremsevæskebeholderen, da dette kan 
resultere i luftlommer og bremsefejl. 
● Bremsevæske kan få plastic og malede 
overflader til at korrodere.  Tør altid dråber 
og spild op efter påfyldning. 
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Batteri 
Denne ATV er udstyret med et forseglet 
batteri. Derfor er det ikke nødvendigt at 
tjekke elektrolyt eller tilføje destilleret vand i 
batteriet. Hvis batteriet ser ud til at være 
afladet, så kontakt forhandleren. 
 
 

 
FORSIGTIG: 
Forsøg ikke at fjerne forseglingslågene fra 
battericellerne. Dette kan beskadige 
batteriet. 

 

 
Hav altid beskyttelse på øjnene, når du arbejder 
tæt på batterier. Hold batterier væk fra børn. 
Modgift: 
UDVORTES BRUG: Skyl med vand. 
INDVORTES BRUG: Drik store mængder vand 
eller mælk. Drik derefter magnesiumhydroxid, 
pisket æg eller vegetabilsk olie.  Søg 
omgående læge. 
ØJNE: Skyl med vand i 15 minutter og søg 
omgående læge. Hold batterier væk fra 
gnister, flammer, cigaretter og andre 
antændelseskilder. Hav konstant ventilation 
under opladning eller brug i et lukket rum. 
 

 
ADVARSEL 

POTENTIEL FARE 
Hvis batterierne eller batteri-elektrolytten ikke 
håndteres forsigtigt. 

HVAD KAN DER SKE 
Du kan blive forgiftet.  Du kan få alvorlige 
forbrændinger af svovlsyren i batteri-
elektrolytten. Batterier producerer eksplosive 
gasarter. 

HVORDAN UNDGÅES DET 
Undgå kontakt med hud, øjne eller tøj. 

 
Vedligeholdelse af batteri 
1. Når ATV’en ikke har været i brug i en 
måned eller derover, skal du fjerne 
batteriet og opbevare det et køligt og 
mørkt sted. Oplad batteriet fuldstændigt 
før geninstallation. 
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FORSIGTIG: 
Forseglede batterier bruger specielle 
opladere. Brug af en standard-batterilader 
vil forkorte batteriets levetid. 

 
2. Tjek at kablerne er rigtigt tilsluttet, når du 
installerer batteriet i køretøjet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① Negativ ② Positiv 

Skift af sikringer 
Hovedsikringen og hovedsikringsboksen er 
placeret i bagenden af ATV’en.  Når 

sikringsboksen skal tilgåes, slukker du for 
hovedkontakten. Følg nedenstående trin for 
at inspicere sikringerne: 

 
1. Tjek at nøglen står i OFF-position. 
 
FORSIGTIG: 
For at undgå kortslutninger skal du sikre 
dig, at nøglen er i OFF-position. 
 
2. Åbn sikringsboksen og lokalisér den 
dårlige sikring (sikringen er dårlig, hvis 
strømstyrkebaren i sikringen er smeltet). 
Hvis du er usikker på, om sikringen er 
dårlig, så test den med en sikringstester. 
3.  Udskift sikringen med en ny. 
4.  Når sikringen er skiftet, så test den nye 
under belastning ved at tænde kontakten. 
5. Hvis sikringen fejler igen, så kontakt et 
servicecenter for en reparation. Fortsæt 
ikke kørslen af din ATV, hvis en sikring 
bliver ved med at fejle, indtil et 
servicecenter har ordnet problemet. 
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ADVARSEL 

POTENTIEL FARE 

Brug af forkert sikring. 
HVAD KAN DER SKE 
Brug af en forkert sikring kan resultere i 
alvorlig skade på ATV’en og desuden 
resultere i brand. 
HVORDAN UNDGÅES DET 
Brug altid de specificerede sikringer, og 
skift aldrig ud med defekte dele. 

Udskiftning af forlygtepære 
Hvis en forlygtepære brænder ud, så udskift 
denne således: 
1. Træk pærefatnings-coveret (1) af på 
bagsiden af forlygten. 
Bemærk:  Afhængigt af din model ryger 
pærefatnings-coveret på bagsiden af 
lygten enten direkte af, eller også skal 
det trykkes ind og drejes mod uret. 
2. Fjern pæreholderen (2) fra forlygte- 

 

 
huset ved at trykke pæreholderen ind og 
dreje mod uret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① Låg på bagsiden af forlygten 

 
2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 Låg på forlygtepæreholderen 



 

Replace bulb with a new one 
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3. Fjern defekt pære. 

ADVARSEL 

POTENTIEL FARE 

Forlygtepæren er muligvis stadig varm, 
hvis lygterne lige er blevet slukket. 
HVAD KAN DER SKE 
Alvorlig forbrænding ved berøring. 
HVORDAN UNDGÅES DET 

Tjek at pæren er kølig, før du rører eller 
fjerner den. 

 

4.    
① Rør ikke ved glasdelen af pæren. 

FORSIGTIG: 
Rør ikke ved glasdelen af pæren med 
fingrene. Når du rører ved glasset med 
fingrene, vil olie fra din hud kunne påvirke 
gennemsigtigheden af glasset samt 
pærens lysstyrke – og dermed pærens 
levetid.  Hvis du rører pæren, eller hvis 
pæren kommer i kontakt med olie eller 
benzin, så rengør pæren med sprit og et 
rent stykke stof. 

 
5. Installér den nye pære i pæreholderen 
ved at trykke holderen ind og dreje med 
uret. 
6. Geninstallér pæren og pæreholderen i 
forlygtesamlingen ved at skubbe ind og 
dreje med uret. 
7.  Geninstallér pæreholder-coveret. 

FORSIGTIG: 
For at holde fugt væk fra forlygtesamlingen 
skal du sikre dig, at pæreholder-coveret er 
installeret korrekt. 
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8. Luk front-coveret. 
9. Om nødvendigt så genforbind lysene til 
ledningsnettet. 

 

 

Justering af fjernlys 
For at justere lyset opad drejes 
justeringsskruen i retning (a). 
For at justere lyset nedad drejes 
justeringsskruen i retning (b). 

 
FORSIGTIG: 
Det anbefales at få en forhandler til at 
foretage denne justering. 

 

 

 
 
1.   Justeringsskrue til fjernlys 
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Udskiftning af baglygtepære 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Følg disse trin for at udskifte bremse- og 
baglygtepærer: 

 
1. Fjern holderen til baglygtepæren ved at 
dreje mod uret. 
2. Fjern pæren fra sokkelsamlingen ved at 
trykke den forsigtigt ind og dreje pæren 
mod uret. 
3. Indsæt ny pære ved at trykke den ind i 
sokkelsamlingen og dreje med uret. 
4. Geninstallér holderen til baglygtepæren i 
baglygtesamlingen ved at trykke ind og 
dreje med uret. 

 
① Baglygtesokkel 
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ATV Fejlfinding 
Denne sektion hjælper med fejlfinding til ATV’en. 
Nogle gange kræver ATV-vedligeholdelse specielle teknikker. Hvis du støder på et problem, du 
ikke kan løse, så kontakt din forhandler. 

 
 

     ADVARSEL 
POTENTIEL FARE 
Tjek af brændstofsystemet mens der ryges, eller mens man er i nærheden af åben ild. 

HVAD KAN DER SKE 
Brændstof kan antænde eller eksplodere og forårsage alvorlig skade eller skade på ejendele. 

HVORDAN UNDGÅES DET 
Ryg ikke, mens brændstofsystemet tjekkes. Vær sikker på, at der ikke er åben ild eller gnister i 
området. Dette inkluderer vågeblus fra vandvarmere eller ovne. 
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Ark 1: Fejlfinding ved karosseripanelet 
 

S/N 
 

Problemer 
 

Løsninger 

 

 
 
1 

 
 
Skadet panel ved off-
road-kørsel 

1. Tjek om karosseri og støttebeslag er bøjede eller ødelagte. Reparér 
og finpuds med maling efter behov. 

2. Udskift beskadigede karosseripaneler. 

3. Påsæt nye klistermærker og installér advarselsmærkater med nitter. 

 
 
 
2 

 
 
 
Skridpladen er skadet 

 

1. Inspicér bundpanelet efter skader og reparér om nødvendigt. 

2. Inspicér bunden af motoren efter skader. Tjek, at der ikke er nogen 
utætheder. Reparér om nødvendigt. 

 

3. Udskift med ny skridplade om nødvendigt. 

 
 

Ark 2: Fejlfinding ved bremsesystemet 
 

S/N Problemer Løsninger  

 
1 

 
Bremsesystemet binder 

1. Tjek at parkeringsbremsen løsner sig, når den slås fra. 

2. Tjek, om bremseskiverne på for- og baghjul har deformiteter. 

3. Inspicér bremsekalipere på for- og baghjul.  Inspicér hydrauliske 
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  kalipercylindre efter blokeringer. Inspicér kaliprene efter deformiteter. 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 

 
Bremseevnen er 
mindsket 

1. Tjek om bremseskivens slidgrænse er overskredet. Udskift skiven om 
nødvendigt. 

2. Tjek om skivebremseklodsernes rotorer er slidt ud over det normale eller er 
forurenet af olie eller andet, hvilket kan reducere bremsernes ydeevne.    
Udskift dele om nødvendigt. 

3. Tjek, om bremserørene har utætheder. Udskift rørene om nødvendigt. 

4. Inspicér plejlstang til hovedcylinderet. Udskift hovedcylinderet, hvis det 
har deformiteter. 

5. Tjek, om bremserørene har luft i sig. Hvis de har, så brug specielle 
bremsetømningsværktøjer til at fjerne luften. 

6. Tjek, at der er tilstrækkelig bremsevæske i bremsevæskebeholderen. 
Bremsevæsken skal nå op over minimumsmærket. 

 

 
3 

Under kørsel siger for-/ 
bagbremser lyde, eller 
bremseskiver/-rotorer 
bliver røde pga. varme 

1. Tjek, om bremseskiverne har deformiteter.  Udskift om nødvendigt. 

2. Tjek hydraulisk cylinder på bremsekalipre for blokering – samt kalipre for 
deformiteter. Udskift om nødvendigt. 

 
 

Ark 3: Fejlfinding ved det elektriske system 
S/N Problemer Løsninger 

 
1 

 
Lys virker ikke 

1. Tjek at lyskontakten fungerer. Udskift om nødvendigt.  
2. Tjek om ledningerne er beskadigede. Udskift om nødvendigt. 

3. Tjek om lygterne er beskadigede eller brændt ud. Udskift om 
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  nødvendigt.  

 
2 

 
Displayet ser forkert ud 
på displaypanelet 

1. Tjek om fartsensoren er beskadiget. Udskift om nødvendigt. 

2. Tjek displaypanelet for skader. Udskift om nødvendigt. 

3. Tjek overfladen på fartsensoren efter iltning. Udskift om nødvendigt. 

 
 
3 

 

 
Afbryderkontakten 
slukker ikke for 
motoren. 

1. Tjek om der er et problem med afbryderkontakten. Udskift om 
nødvendigt. 

2. Tjek ledninger for skader. Udskift eller reparér ledning om nødvendigt 

3. Tjek om ECU- eller EFI-systemerne er beskadigede. Få det reparéret 
ved dit servicecenter om nødvendigt. 

 
 

Ark 4: Fejlfinding ved kørsel 
 

S/N 
 

Problemer 
 

Løsninger 
 

 

 
1 

 
 
Styretøjet er løst 

1. Tjek om møtrikkerne på styret, ratstammen eller styrehåndtagene er 
løse. Stram dem om nødvendigt. 

2. Tjek styretøjet efter skader. 

3. Inspicér forbindelsesstave efter løsheder/skader. Udskift om nødv. 
 

 
2 

 
Forhjulene ryster under 
kørsel. 

1. Inspicér forbindelsesstave efter løsheder/skader. Udskift om nødv. 

2. Tjek låsemøtrikker på forhjulene efter løsheder. Stram om nødvendigt. 

3. Inspicér lejer i forhjulsnavet efter skader eller kraftig slitage. Udskift 
lejer om nødvendigt. 
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  4.  Tjek alle gummibøsninger i forkonstruktionen efter skader. Udskift om 
nødvendigt. 

 

 
 
 
3 

 
 
 
Baghjulene ryster under 
kørsel. 

1. Tjek lejerne i bagakselsamlingen efter skader. Udskift om nødvendigt. 

2. Tjek svingarmslejet efter skader. Udskift om nødvendigt. 

3. Tjek låsemøtrikkerne til baghjulene efter løsheder eller skader. 

4. Tjek indvendige noter i baghjulsnavet og ydre noter på bagakslen efter 
kraftig slitage eller skader. Udskift aksel eller hjulnav om nødvendigt. 

5. Tjek alle gummibøsninger efter skader i bagkonstruktionen. Udskift 
om nødvendigt. 

 

Ark 5: Fejlfinding i motoren 
 
S/N 

 

Problemer 
 
Løsninger 

 
 
 
1 

 
 
 
Motoren vil ikke starte 

1. Vær sikker på, at nøgle og nødafbryder-kontakt er i “ON”-position. 

2. Tjek brændstofniveauet. 

3. Vær sikker på, at tændrørene sidder rigtigt, og at tændrørshætten er 
påsat. 

4. Inspicér elektroniske kredsløb. Et servicecenter kan foretage denne 
diagnose. 

 

2 Tomgangen kan ikke 
justeres med computeren 

1. Inspicér gaskablet. Vær sikker på, at det ikke sidder fast. 

2. Tjek om ECU’en er beskadiget. Kan diagnosticeres af et servicecenter. 

3 Ustabil tomgang 1. Tjek batteri med voltmeter. Hvis spændingen er lavere end den angivne 
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  værdi, så genoplad eller udskift batteriet. Et servicecenter kan foretage 
denne diagnose. 

2. Tjek om output-spændingen på ensretteren, når motoren er i tomgang, 
er lavere end den angivne værdi. Et servicecenter kan foretage denne 
diagnose. 

3. Tjek og undersøg om EFI-systemet har problemer. Et servicecenter 
kan foretage denne diagnose. 

 

 
4 

 

 
Motoren giver bagslag 

1. Tjek efter utætheder i luftfilteret eller luftindtaget. Udskift om nødvendigt. 

2. Tjek om forbindelsen mellem udstødningsrøret og motoren eller 
udstødningsrøret og lyddæmperen har utætheder. Udskift eller reparér. 
3. Tjek benzinens kvalitet. Hvis den er for lav, kan motoren give bagslag. 

 

 
5 

 
Motoren er svær at starte 
ved lave temperaturer. 

1. Tjek batterispændingen, når vejret er koldt. Batteriet kan have brug for 
en genopladning. 

2. Hvis udendørstemperaturen er mindre end -18º C, så flyt ATV’en til et 
varmere sted. Når ATV’en er varmet op, burde den kunne starte. 
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Rengøring 

Rengøring af din ATV vil ikke bare forbedre 

dens udseende. Det kan også forbedre 

ydeevnen og forlænge levetiden på 

forskellige komponenter. 

1. Før Rengøring 

a. Afdæk udstødningsåbningen med en 

plasticpose og en elastik. 

b. Tjek at tændrøret er installeret såvel som 

luftfiltercoveret for at forhindre vand i at 

komme ind i motoren. 

2. Vask ATV’en med mild sæbe og vand. 

3. Rens med rent vand ved lavtryk. 

 

 
 
 

FORSIGTIG: 

Hvis der anvendes højtryksrenser-system til 

vasken (ikke anbefalet), så udvis stor 

forsigtighed. Højtryksvand kan beskadige 

komponenter og fjerne maling og mærkater. 

Undgå at rette højtryksvandstrålen mod 

følgende dele: Hjullejer, bremsekomponenter, 

gearpakninger, motor, radiator etc. 

4. Tør overflader af med et rent, ridsesikkert 

stykke tøj eller vaskeskind for at fjerne vand. 

5. Rengør og beskyt sædet med 

vinylbeskyttende middel. 

6. Voks metalfarvede overflader og glatte 
plasticflader med en ridsesikker voks. 



 

 
 

ADVARSEL 

POTENTIEL FARE 

Kørsel på ATV’en med våde bremser. 

HVAD KAN DER SKE 

Dårlig bremseevne hvilket kan resultere 

i en ulykke. 

HVORDAN UNDGÅES DET 

Efter rengøring af ATV’en skal du sørge 

for at køre ved lave hastigheder og 

benytte bremsen, således at friktionen 

kan tørre bremseklodserne.  Vær sikker 

på, at bremserne virker ordentligt, før 

du genoptager normal kørsel. 

Rengøring og Opbevaring    9-2 

Opbevaring 

1. Fyld brændstoftanken med ny benzin og 

brændstofstabilisator (brændstofstabilisator 

kan købes ved din forhandler eller enhver 

motorcykel-, motor- eller bildele-forhandler).     

Start motoren og lad den køre i 5 minutter, så 

stabilisatoren kan spredes igennem 

brændstoftanken og karburatoren. 

Brændstofstabilisator: 

For at få det rigtige blandingsforhold 

med stabilisator og benzin skal du følge 

instruktionerne på brændstofstabilisatoren. 

2. Skift motorolie. 

3. Fjern tændrør og påfyld en teskefuld 

SAE10W30- eller 10W40-motorolie i 

tændrørshullet. Påsæt derefter tændrør igen. 

4. Uden at påsætte tændrørskablet på  
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tændrøret vender du motoren nogle få 

gange ved at trykke på start-knappen. 

Dette smører og beskytter stemplerne samt 

stempelhusets sider mod fugt. 
 

 
5. Geninstallér tændrørsledningen på 

tændrøret. 

6. Løft ATV’en op og placér den på bukke eller 

lignende. ATV’en bør opbevares, uden at 

hjulene rører jorden. 

7. Afdæk udstødningsåbningen med en 

plasticpose og en elastik for at forhindre fugt 

i at trænge ind. 

8. Smør et tyndt lag olie på alle metaldeles 

overflader. Smør ikke olie på nogen plastic-, 

vinyl- eller gummidele. 

9. Fjern batteriet fra ATV’en. Oplad batteriet 

 

helt og opbevar det væk fra sollys et køligt, 

tørt sted. Tjek batteriets spænding hver 

måned under opbevaringen, og genoplad 

efter behov for at sikre en fuld ladning. 

 
 
 

FORSIGTIG: 

Inspicér og reparér ATV’en efter behov før 

opbevaring. 
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Model 110 Sport / 110 Utility 

Dimensioner: 

Samlet længde 

Samlet bredde 

Samlet højde 

Sædehøjde 

Akselafstand 

Frihøjde 

Minimum drejeradius 

 

 
1683 mm (66.3 in) 

1039 mm (40.9 in) 

1033 mm (40.6 in) 

640 mm（25.2 in） 

1120 mm（44.1 in） 

120 mm（4.7 in） 

3100 mm（122 in） 

Egenvægt: 

Med olie og fuld brændstoftank 

 

170kg（375 lbs） 

Motor: 

Motortype 

Cylinderopsætning 

Forskydning 

Boring × slaglængde 

 
4-takts, Luftkølet, SOHC 

Enkelt cylinder 

108cm3 

52,4×50 mm（2.06×1.97 in） 
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Model 110 Sport / 110 Utility 

Kompressionsforhold 

Startersystem 

Smøringssystem 

9.5:1 

Elektrisk starter 

Vådt bundkar 

Motorolie: 
Type 

 
 
 
 
 
 

Anbefalet motorolie-klassifikation 

 
 
 
 
 
 
 

 
API Service type SE, SF, SG eller derover 

 
FORSIGTIG: 

For at forhindre at koblingen glider (da 

motorolien også smører koblingen), må du 

ikke blande kemiske tilsætningsstoffer i. Brug 

ikke olie med diesel-specifikation ”CD” eller 

olie af en højere kvalitet end angivet. Undgå 
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Model 110 Sport / 110 Utility 

 
 
Mængde: 

Uden udskiftning af oliefilter 
Med udskiftning af oliefilter 

derudover at bruge olie mærket med 

”ENERGY CONSERVING II” eller derover. 
   
1,9 L 

2,0 L 

Gearkasseolie: 

Type 

Mængde 

 
SAE80 API GL-4 gearolie 

0,8 L (0.84 US qt, 0.7 Imp qt) 

Luftfilter: Vådt filterelement 

Brændstof: 

Type 

Brændstoftankens kapacitet 

 
KUN BLYFRI BENZIN 

7 L (1.85US gal, 1.54 lmp gal) 
Drøvleventil: 

Type / mængde 
 
D26/1 

Tændrør: 
Type/producent 
Tændrørsafstand 

 
CR7HSA 
0,6 0,7 mm (0.023 0.028 in) 

Koblingstype: Våd, centrifugal automatisk 
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Model 110 Sport / 110 Utility 

Gear: 
Primært forhold 
Sekundært forhold 
Bakgear 
Udvekslingsforhold 
Geartype 

Brug 

 
3,72 (67/18) 
1,88 (32/17) 
2,12 (36/17) 
2,62 (34/13) 
CVT-bælte, automatisk 

Højre hånd 

Dæk: 

Type 

Størrelse for 

bag 

 
Slangeløse 

19×7-8 
18×9,5-8 

Bremser: 
Forbremse  type 

brug 
Bagbremse type 

brug 

 
Dobbelt skivebremse 
Højre hånd 
Enkelt skivebremse 
Højre fod 

Affjedring: 
Forhjulsophæng 
Baghjulsophæng 
 

 
Dobbelt svingarm 
Enkelt svingarm 
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Model 110 Sport / 110 Utility 

Vibrationsdæmper 

For-vibrationsdæmper 

Bag-vibrationsdæmper 

 

 
Skivefjeder/Oliehydraulisk Vibrationsdæmper 

Skivefjeder/Oliehydraulisk Vibrationsdæmper 
Hjulvandring: 

Forhjulsvandring 
Baghjulsvandring 

 
273mm (10.7in) 
290mm (11.4in) 

Elektriske dele: 
Tændingssystem 
Generatorsystem 
Batteritype 
Batterikapacitet 

 
ECU 
A.C. magneto 
YTX5L-BS 
12V4,2 Ah 

Forlygte-type: HS1 
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Model 110 Sport / 110 Utility 

Pærespænding, effekt mængde: 
Forlygter 
Fjernlys 
Nærlys 
Signallys 
Bag-/bremselys 
Forreste blinklys 
Bagerste blinklys 

 
12 V, 35 W / 0,5 W 2 
12 V, /55W×2 
12 V, /55W×2 
LED/0,6W×2 
2V/5,0W/21,0W 
LED 0,7W×2W 
LED 0,85×2W 

Indikatorlys: 
Neutral indikator 
Fremad-indikator 
Bak-indikator 
Parkeringsindikator 
Fjernlys-indikator 
Dreje-indikator 

 
LED 
LED 
LED 
LED 
LED 
LED 

Sikringer: 
Hovedsikring 
Reservesikring 

 
30A 
30A 
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DTC-

Nummer 

 
DTC-Beskrivelse 

 
Relateret Kalibrering 

 
HEX 

 
DEC 

P0107 MAP Circuit Low Voltage or Open KsDGDM_MAP_ShortLow 107 263 

P0108 MAP Circuit High Voltage KsDGDM_MAP_ShortHigh 108 264 

P0112 IAT Circuit Low Voltage KsDGDM_IAT_ShortLow 112 274 

P0113 IAT Circuit High Voltage or Open KsDGDM_IAT_ShortHigh 113 275 

 
P0117 

Coolant/Oil Temperature Sensor Circuit 
 

Low Voltage 

 
KsDGDM_CoolantShortLow 

 
117 

 
279 

 
P0118 

Coolant/Oil Temperature Sensor Circuit 
 

High Voltage or Open 

 
KsDGDM_CoolantShortHigh 

 
118 

 
280 

P0122 TPS Circuit Low Voltage or Open KsDGDM_TPS_ShortLow 122 290 

P0123 TPS Circuit High Voltage KsDGDM_TPS_ShortHigh 123 291 

P0131 O2S 1 Circuit Low Voltage KsDGDM_O2_1_ShortLow 131 305 
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P0132 O2S 1 Circuit High Voltage KsDGDM_O2_1_ShortHigh 132 306 

P0031 O2S Heater Circuit High Voltage KsDGDM_O2_HeaterShortHigh 31 49 

P0032 O2S Heater Circuit Low Voltage KsDGDM_O2_HeaterShortLow 32 50 

P0201 Injector 1 Circuit Malfunction KsDGDM_INJ_CYL_A_Fault 201 513 

P0202 Injector 2 Circuit Malfunction KsDGDM_INJ_CYL_B_Fault 202 514 

P0230 FPR Coil Circuit Low Voltage or Open KsDGDM_FPP_CircuitShortLow 230 560 

P0232 FPR Coil Circuit High Voltage KsDGDM_FPP_CircuitShortHigh 232 562 

P0336 CKP Sensor Noisy Signal KsDGDM_CrankNoisySignal 336 822 

P0337 CKP Sensor No Signal KsDGDM_CrankNoSignal 337 823 

P0351 Cylinder 1 Ignition Coil Malfunction KsDGDM_EST_A_Fault 351 849 

P0352 Cylinder 2 Ignition Coil Malfunction KsDGDM_EST_B_Fault 352 850 

P0505 Idle Speed Control Error KsDGDM_IdleControl 505 1285 
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P0562 System Voltage Low KsDGDM_SysVoltLow 562 1378 

 

 

P0563 System Voltage High KsDGDM_SysVoltHigh 563 1379 

P0650 MIL Circuit Malfunction KsDGDM_MIL_Circuit 650 1616 

P1693 Tachometer Circuit Low Voltage KsDGDM_TAC_Circuit_Low 1693 5779 

P1694 Tachometer Circuit High Voltage KsDGDM_TAC_Circuit_High 1694 5780 

P0137 O2S 2 Circuit Low Voltage KsDGDM_O2_2_ShortLow 137 311 

P0138 O2S 2 Circuit High Voltage KsDGDM_O2_2_ShortHigh 138 312 

P0038 O2S Heater 2 Circuit High Voltage KsDGDM_O2_HeaterShortHigh 38 56 

P0037 O2S Heater 2 Circuit Low Voltage KsDGDM_O2_HeaterShortLow 37 55 

P0500 VSS No Signal KsDGDM_VSS_NoSignal 500 1280 

P0850 Park Neutral Switch Error KsDGDM_ParkNeutralSwitch 850 2128 

P0445 CCP short to high KsDGDM_CCP_CircuitShortHigh 445 1093 

P0444 CCP short to low/open KsDGDM_CCP_CircuitShortLow 444 1092 

P0171 BLM Max Adapt(Kohler Special) KsFDIAG_BLM_MaxAdapt 171 369 



 

11-4 Fejlkoder til EFI-systemet 
 

 P0172 BLM Min Adapt(Kohler Special) KsFDIAG_BLM_MinAdapt 172 370  

 P0174 PE System Lean(Kohler Special) KsFDIAG_PESystLean 174 372  



 

 

 
 

T M  
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110 Sport & 
110 Utility 

   BRUGERMANUAL 


