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Samlevejledning Adly 50 cc 

For video samlevejledning klik her 

1. Start med at pakke din nye Adly 50 cc ud af pappen.  

2. Efterfølgende tager du alle løse dele ud fra underneden på ATV, såsom hjul, front kofanger, 

tilbehørskasse, batteri osv.  

3. Løssen styret fra det resterende plastik, bryd tapen, men være forsigtig med hobbykniv, ikke at 

skære i ledninger eller plastic, alternativt benyt en saks, som er bedre at styre til dette. 

Alt plastik afmonteres styret.  

4. Styret påmonteres med tilhørende beslag dertil, spænd alle 4 bolte løst, før du spænder fast til 

sidst. 

5. Spænd grebene på henholdsvis, højre og venstre side.  

6. Klods din ATV op på rammen forrest.  

7. Afmonterer den for plastik på støddæmpere og tape fra bremseklodser.   

8. Løssen bolt på akslen til hjulet, sammen med skiven, påsæt hjulet, være forsigtig omkring 

bremsetromlen, således den bliver placeret korrekt, inderst i hjulet og falder ordentligt på plads, 

inden du sætter skive på igen og fastspænder bolten. Gentag samme på det andet hjul.  

Når bolten er spændt på, skal hullet for enden af akslen, passe med at du kan stoppe splitten ned 

for enden af hjulbolten, samt bukke hvert ben af splitten til hver sin side. 

Afslutningsvis påsætter du gummi hjulkapsel.  

9. Montere efterfølgende front kofanger med den medfølgende 4 bolte i tilbehørsposen. Sæt hvert 

enkelt bolt løst i, indtil alle har fundet sin plads, efterspænd efterfølgende.  

10. Nu har du således monteret forhjulene, således du kan klodse den ned igen og sætte den på 

hjulene. Du trækker nu håndbremsen, det gøres ved at trykke højre håndbremse ind og trykke 

knappen ned foroven af grebet, således den ikke ruller forlæns når du løfter den i bagenden. 

11. Du klodser den nu op i bagende og bruger samme fremgangsmåde, som i pkt. 8, dog kan akslen 

bevæge sig på baghjulene, så såfremt du ikke har nok gods i den ene side af akslen, til at 

påmontere hjulet, så skub lidt med akslen, akslen falder på plads, når begge hjul er monteret. 

12. Montere nu således beskyttelsespude på styret, som medfølger.  

13. Du løsner efterfølgende sædet, ved at trække i udløserknappen under venstre bagskærm. 

14. Påfyld syre på batteriet. (NB! Husk handsker) Efter påfyldning, tager du låget til batteri og trykker 

på, enten med fingrene, eller skaftet af en gummihammer.  

15. Indsæt møtrikker i batteriets poler, indsæt batteriet i rummet under sædet og påmontere nu 

såedes rød kabel på plussiden først og dernæst det sorte kabel på minussiden. Fastspænd kablerne 

med de tilhørende skruer, som skal ramme de nedsænkede møtrikker du har indlagt i polerne.  

16. Påfyld 2-tak olie i beholderen under sædet, således maksimum oliestand opnås.  

17. Påfyld min. 1 ltr. Benzin (oktan 92 eller højere) 

18. Påfyld luft i dækkene (Max; 10 psi, Min; 6 psi) 

19. Nu slipper du håndbremsen og tjekker bremseeffekt, om alt virker. Du kan justere bremsen bagerst 

ved skruebolt til kabel.  

20. Tænd for benzinen på venstre side. 

21. Hold venstre bremsegreb inde og tryk på start knappen.  

22. Du er nu klar til at køre en tur på din nye Adly 50 cc ATV. 

http://www.typhoontoys.dk/adly-50-cc/
https://www.youtube.com/watch?v=U4cA9XLO8ac
http://www.typhoontoys.dk/
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23. NB! Husk du kan altid regulere gassen (farten) i gashåndtaget. Bagerst finder du en skrue med en 

møtrik, såfremt du skruer skruen ind, sagtner du farten, skruer du den ud, giver du mere fart/gas.  

Noter 

1. Husk altid at have en impulslader påmonteret dit batteri, når den står stille, disse små 12v 

batterier, tåler i stilstand for længe, slet ikke såfremt de står koldt.  

2. Tjek altid væsker inden kørsel, såsom 2-takt olie i beholder og kædeolie.  

3. Du bedes altid have motorolie og kædeolie stående, evt. sammen med en kæderens.  

4. Du bedes altid påfylde karburatorvæske på disse små maskiner om vinteren, da blot en 

kondensdråbe, som fryser til is, kan blokere for benzintilførsel igennem dyser, derfor have altid en 

dunke med karburatorvæske til at stå ved din maskine, til påfyldning i benzinen om vinteren, det 

gør at du slipper for en masse startproblemer, sammen med din impulslader.  

5. Startgas hjælper på koldstart, såfremt den har stået længe og benzin i karburator har mistet sin 

effekt, sprøjt dermed startgas direkte ind i luftindtag, så får din ATV hjælp til start og kommer af 

med den dårlige benzin i karburator. 

6. Direkte link til startkit; http://www.typhoontoys.dk/startkit-til-kaedetraek/  

 

Vores hjemmeside: www.typhoontoys.dk 

Email: info@atvatv.dk  

Telefon: 99204004 

Tlf. åbningstider: 

Ma - Fre:  10 – 17, Lø: 10 – 13 
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