Instrukcja użytkownika
do quadów Access Motor
Tomahawk 250/300/400 - Max 250/300/400 - Warrior 450

Szanowny Kliencie,
dziękujemy za zakup quada Access!
Przy zakupie quada należy dokładnie zapoznać się z eksploatacją i konserwacją
maszyny u sprzedawcy Access Motor!
Wszystkie ingerencję w maszynę podczas trwania okresu gwarancji należy
wykonywać wyłącznie w „autoryzowanych serwisach“ Access motor.!
Nawet po upływie okresu gwarancji zalecamy serwisowanie maszyny w
autoryzowanych serwisach Access motor, wydłuży o żywotność maszyny oraz
zapewni bezproblemową eksploatację.
Niniejsza instrukcja zawiera szczegółowe wskazówki w zakresie prawidłowej
eksploatacji, konserwacji i regulacji quada Access. Ich przestrzeganie zapewni długie,
bezpieczne i wygodne użytkowanie.
Prosimy o przeczytanie tej instrukcji uważnie. Życzymy przyjemnej jazdy!
Jeśli zdjęcia i dane w niniejszej instrukcji różnią się od realnej sytuacji, parametry
prawdziwego motocyklu mają pierwszeństwo przed informacjami zawartymi tutaj.

Serwisy gwarancyjne i przebieg maszyny
•

•

•

Po przejechaniu quadem 1000 Km należy odwiedzić autoryzowany serwis Access
motor na przeglądy gwarancyjne w następujących interwałach
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Interwały serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego serwis gwarancyjny po przejechanych 150 km jednak najpóźniej 1miesiąc od
zakupu quada
serwis gwarancyjny po przejechanych 1000km
jednak najpóźniej
6miesięcy od ostatniego
serwisu gwarancyjnego
serwis gwarancyjny po przejechanych 2000km
jednak najpóźniej
6miesięcy od ostatniego
serwisu gwarancyjnego
serwis gwarancyjny po przejechanych 3000km
jednak najpóźniej
6miesięcy od ostatniego
serwisu gwarancyjnego
serwis gwarancyjny po przejechanych 4000km
jednak najpóźniej
Jeśli jadą Państwo do serwisu gwarancyjnego „na poczekaniu” ważnym jest przywiezienie quada
„zimnego”, nie po własnej osi, z powodu właściwej regulacji zaworów!!
Quad jest do 1000km „zamknięty” (ograniczone działanie dźwigni paliwowej). Nigdy podczas
rozjeżdżania nie manipuluj ze śrubką zabezpieczającą !

Przy rozjeżdżaniu quada należy najpierw pozwolić silnikowi działać na pozycji neutral
przez ok. 3-5 min (przed każdą jazdą), aby quad rozgrzał się do temperatury
eksploatacyjnej, dopiero później można usiąść na maszynie i wyruszyć w drogę.
Wszystkie czynności na quadzie należy wykonywać w sposób staranny i płynny.
Dźwignię gazu należy wciskać i puszczać płynnie - co zwiększy
żywotność wariatora. Strój można rozjeżdzać na łące lub w łatwym terenie. Nie należy
próbować uzyskać maksymalnej prędkości mazyny - zwiększy to żywotność silnika. Nie
należy próbować wyjeżdżać szybciej na zbocza i podjazdy, ani „ryć” quadem. Nie należy
jeździć w trudniejszym terenie. Przy rozjeżdżaniu nigdy nie korzystaj z urządzenia
holowniczego.

•
•
•
•
•

Przed każdą jazdą sprawdź olej i paliwo

•
•
•

Wyłącznie, kiedy maszyna nie chodzi

•

Jeśli chcesz rozjeździć quad, wciśnij którykolwiek hamulec (oprócz hamulca
postojowego) i przesuń drążek sterowniczy do pozycji „D” (Drive - Jazda).
Zupełnie puść hamulec i wolno dodawaj gazu.

Przez pierwszych 150 km nie jeźdź więcej niż 50km/h i 5000 obr./min.
Jazda w lżejszym terenie ze zmianą obrotów silnika
Od 150 km jeźdź maks. 60 km/h do 70 km/h

Nigdy nie próbuj osiągnąć maksymalnych parametrów maszyny!
Sterowanie
Hamulec ręczny lub nożny musi być włączony.
Przestrzegaj optymalnych obrotów silnika (tzw. wolne obroty) maks.do 1800
obr./min przy pozycji drążka sterowniczego „N”
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•

Stopień skrzyni biegów „1” (redukcja do siły/wolno) należy stosować wyłącznie przez
czas niezbędnie potrzebny do pokonania wzniesienia, później zatrzymaj się i
ponowne przełączyć dźwignię zmiany biegów do pozycji „D”. Stopień skrzyni biegów
„1” nie jest przeznaczony do normalnej jazdy!

•

Jeśli chcesz się zatrzymać, zwolnij dźwignię gazu i wciśnij lekko hamulec dopóki
quad się nie zatrzyma (koła w pozycji normalnej), później przełącz dźwignię do
pozycji „N“ (neutral).

•

Dźwignią sterowania manipuluje się zawsze, kiedy quad jest w spoczynku (stoi) i ma
wciśnięty hamulec (dowolny)! (oprócz hamulca parkowania)

•

W modelu Warrior 450 możliwe jest przełączanie biegów nogami, tzn. tak samo jak
w motocyklu. Warrior ma 5 biegów i wsteczny. W dół włącza się jedynkę, wyższe
prędkości włącza się do góry. Biegi przełączaj zawsze z wciśniętym sprzęgłem.

•
•

Neutral w quadzie Warrior znajduje się pomiędzy „jedynką”, a „dwójką”.
Bieg wsteczny włącza się w taki sposób, że przy włączonej „jedynce” (pod
neutralem), z lewej strony kierownicy odbezpiecz dźwignię „reverse” w lewo i nogą
przełącz jeszcze o jeden bieg w dół. Bieg wsteczny należy włączać jedynie, kiedy

maszyna stoi.

•

Należy dbać o bardzo ostrożny rozruch!

Ciśnienie w oponach
Niewłaściwie napompowane opony niekorzystnie wpłyną na sposób prowadzenia
quada, a tym samym na Twoją bezpieczną jazdę. Nigdy nie przekraczaj ustalonych
wartości ciśnienia w oponach!
W modelu Tomahawk i Warrior :
jazda offroad:
0,3 - 0,4 (Bar)
jazda po drogach:
0,5 - 0,6 (Bar)
jazda offroad i po drogach:
0,6 (Bar)
Dla modeli Max:
•Jeśli chcesz osiągnąć wyższe trakcje w terenie, przede wszystkim w maszynie Access
Max, spuść powietrze z opon do 0,3 (Bar)

Paliwo
Do baku należy tankować wyłącznie benzynę bezołowiową NATURAL 95 (Unleaded petrol).
Ngdy nie stosuj benzyn z wyższą liczbą oktanową ani żadnych dodatków do paliwa!

Konserwacja
•
•
•
•

Po jeździe umyj maszynę. ( nie korzystaj z dużego strumienia wody)
Podczas mycia, o ile to możliwe ogranicz kontakt wody z instalacją elektryczną i
częścami elektrycznymi.
Wyczyść i nasmaruj łańcuch. Ewentualnie go napnij.
W przypadku dłuższego nieużywania quada odłącz biegun ujemny od akumulatora

(czarny).
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•
•

Wyczyść filtr powietrza w myjni do czyszczenia filtra powietrza.

W przypadku jazdy off-road zabezpiecz kontakty elektryczne przed
dostępem wody (korozją)
Zanim zadzwonisz po serwis

•

Jeśli silnik się wyłączy, sprawdź paliwo i właściwą procedurę przy
uruchamianiu.

•
•
•
•

Jeśli nie możesz uruchomić sprawdź paliwo i świecę.
Sprawdź złącza (baterie, zaciski, przede wszystkim uziemienie maszyny do
ramy, itp.)
Sprawdź czystość filtra powietrza.
Sprawdzić dopływ paliwa do karburacji (filtr paliwa)

Ostrzeżenie: Funkcjonalność i moc quada zależy od jego konstrukcji. Każda
modyfikacja quada bez naszego zezwolenia może zmniejszyć moc i żywotność
quada. Nigdy nie wykonuj ŻADNYCH (ingerencji) w quadzie podczas trwania
okresu gwarancji! Oznacza to utratę gwarancji.

Wartości użytkowe
Paliwo
Pojemność zbiornika paliwa
Ciśnienie powietrza w oponach - przednie
Ciśnienie powietrza w oponach - tylne
Świeca
Akumulator
Olej
Pojemność zbiornika oleju
Obroty - luz

Benzyna bezołowiowa N95 *
14,8 L
0,3-0,4 (Bar) w terenie 0,5 (Bar) droga
0,3-0,4 (Bar) w terenie 0,5 (Bar) droga
DPR7EA-9
12 V / 12 Ah
SAE 10W40 (API.SG/CD)
1,6L
1400 - 1600 obr./min

* nie korzystaj z wyższej liczby oktanowej ani żadnych dodatków do benzyny!
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Tabliczki informacyjne
T

.

Ignorowanie niniejszych tabliczek i ostrzeżeń może spowodować poważne obrażenia.
Umieszczenie tabliczek:
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NIGDY:
- nie przeceniaj swoich możliwości i nie jeźdź zbyt szybko
bez właściwego wyszkolenia
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Ostrożność podczas prowadzenia
Quad Access jest specjalnym wielofunkcyjnym quadem służącym również do zabawy. W
niniejszej sekcji zapoznasz się z ważnymi uwagami i technikami prowadzącymi do
bezpiecznej jazdy na quadzie. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji uważnie i poświęcenie
czasu na poćwiczenie jazdy. Szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo swoje i
pozostałych.

•

Jeśli nie masz doświadczeń z jazdą na quadzie, zasięgnij porady od kogoś
bardziej doświadczonego.
Dopóki nie będziesz pewny swojej jazdy, jeźdź wolno.

•
•

Nie próbuj za wszelką cenę wyciągnąć z quada maksimum.
Jeśli quad ciągnie przyczepę, zmniejsz prędkość operacyjną. Nigdy nie
przekraczaj dozwolonej masy pojazdu holowanego quadem.

Uwagi:
Zanim spróbujesz bardziej zaawansowanych technik prowadzenia
quada, opanuj podstawy prowadzenia.

•

• Ludzie spożywający alkohol, narkotyki lub substancje odurzające, nie mogą

prowadzić tego quada.
Po spożyciu wskazanych substancji dochodzi do ograniczenia panowania nad
prowadzeniem Twojego quada.

Odzież
Podczas prowadzenia quada zawsze miej na sobie kask ochronny, okulary ochronne,
rękawice, wysokie buty i odzież ochronną.
odzież
ochronna

okulary
ochronne

rękawice

kask ochronny

obuwie ochronne
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Mycie quada
Quada myj najlepiej szczotką i wodą z wiadra, ewentualnie małym strumieniem z
węża. Zawsze zachowuj wzmożoną odporność, aby woda nie przedostała się do
otworów quada.
(rura wydechowa, zasysanie silnika, zasysanie wariatora, filtr powietrza, rozrusznik
itd.).

Kontrola przed jazdą

•
•

Zawsze przed samą jazdą dokonaj kontroli quada
Na Twoje zdolności prowadzenia tego quada mają wpływ niedostateczne
ciśnienie w oponach lub zastosowanie opon innych niż zalecane. Jeśli chcesz
ograniczyć ryzyko wypadku, skontaktuj się ze swoim centrum serwisowym.

Ostrożność przed dotykaniem gorących części

•

Rura wydechowa i silnik nagrzewają się bardzo podczas działania. Nie należy
dotykać tych części i zapobiegać w ten sposób oparzeniom. Uważaj, żeby
dzieci ani inni ludzienie dotykali tych części w zaparkowanym quadzie.

•

Parkowanie quada w pobliżu suchego trawnika lub substancji łatwopalnych
może spowodować pożar.
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Maksymalne obciążenie
Maksymalne dozwolone obciążenie quada wynosi 200 kg (dwie osoby)

•

Jeśli przewozisz quadem ładunek, zwalniając zwiększysz skuteczność
systemu hamowania.

•

Jeśli przewozisz na quadzie ładunek, musi być przewożony w wyważony
sposób, żeby nie doprowadzić do utraty równowagi.

Uwagi:
1. Maksymalne obciążenie: 200 kg
2. Przekroczenie niniejszego limitu może doprowadzić do wypadku.
3. Jeśli quad wiezie przyczepę, zmniejsz prędkość jazdy.
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Teren jazdy

• Podczas jazdy w terenie dostosuj prędkość i technikę jazdy do warunków
otoczenia. Uważaj na gałęzie, kałuże, skały, duże korzenie itp. Ogranicz w ten sposób
ryzyko szkody do minimum.

•

Przy obniżonej widoczności, np. podczas jazdy w nocy, zaświeć przednie światła i
zmniejsz prędkość.

• Podczas jazdy ze zmniejszonym polem widzenia, np. podczas jazdy w górzystym
terenie, właściwym jest umieszczenie na tylnej części quada chorągiewki. Zwiększy
to bezpieczeństwo Twoje oraz innych.

Skręcanie
Przed zakrętem najpierw wyhamuj, a później skręć kierownicę w kierunku zakrętów.
Swój ciężar przenieś na wewnętrzną stronę zakrętu.
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Jazda pod górę
Podczas jazdy pod górę przenieś swój ciężar jak najbardziej do przodu. Usiądź również w
przedniej części siedzenia i pochyl się w przód. Jeśli quad jest wyważony utrzymuj stałą
prędkość jadąc pod górę.
Jeśli maszyna nie wyjedzie na biegu „D”, przełącz na „1” wyłącznie na czas
niezbędnie potrzebny do pokonania wzniesienia, później zatrzymaj się i ponowne
przełączyć dźwignię zmiany biegów na pozycję ”D”.
Nigdy nie wprowadzaj silnika w wyższe obroty na biegu „1”.

Uwagi:
1. Jeśli zbocze jest zbyt strome, a quad zacznie się cofać, wciśnij przedni
hamulec i ostrożnie zjedź w dół. Jeśli stracisz panowanie, zeskocz z quada,
zapobiegniesz temu, żeby się na Ciebie przewrócił.
2. Nigdy w takim przypadku nie korzystaj z samego hamulca tylnego.
3. Nie dodawaj gwałtownie gazu.
Jazda w dół
Przenieś wagę jak najbardziej w tył i wyciągnij oba ramiona. Zwolnij korzystając
z tylnego hamulca.
O ile nie jest to konieczne, nie dodawaj gazu.
Podczas jazdy z góry nie hamować przednim hamulcem - quad mógłby się
wywrócić.
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Jazda przez wodę
Jeśli potrzebujesz przejechać przez wodę, weź pod uwagę szybkość nurtu wody w zbiorniku
oraz jej
głębokość. Jazda przez wodę będzie miała wpływ na wydajność quada i zmniejszy
bezpieczeństwo jazdy.
Jadąc przez wodę w jak największym stopniu ogranicz przede wszystkim głębokość wody.
Istnieje ryzyko, że woda dostanie się do przewodów zasysających, wydechu, zasysania
silnika, zasysania wariatora, filtra powietrza, rozrusznika oraz pozostałych miejsc, gdzie
może spowodować poważne uszkodzenie maszyny.!
Nigdy nie przejeżdżaj (nie wjeżdżaj) przez wodę (potok, kałuża, bród) w przypadku, jeśli
przez dłuższy czas hamowałeś(aś), więc przednia tarcza hamulców jest bardzo rozgrzana,
mogłoby dojść do uszkodzenia nie tylko tarcz.!

Uwagi

•

Jazda przez wodę z porywistym nurtem lub głęboką jest niebezpieczna i może
spowodować obrażenia i uszkodzenie quada.

•

Przed przejechaniem słupa wody należy zawsze ograniczyć prędkość jazdy quada do
minimum.

•

Po pokonaniu przeszkody wodnej należy stwierdzić funkcjonalność systemu
hamulcowego.

•

Jeśli tarcze hamulców są mokre, tłuste lub brudne, skuteczność hamulców
znacząco się zmniejszy.
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Nazwy poszczególnych części
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01

Przednie światła

17
Siedzenie

02

Dźwignia przedniego hamulca

17

03

Prawy przedni migacz

04

Zamek kierownicy

18
19

05

Lewy przedni migacz

20

06

Prawy tylny migacz

21

07

Światła końcowe / tylne

22

Lewy schodek

23

Wieko zbiornika paliwa

24

Mocowanie gazu

25

Prawy schodek

26

Pedał centralnego hamulca (przedni+tylny)

27

Hamulec ręczny

28

Uchwyt ręcznego uruchomienia

29

Gaz

30

Dopływ prądu elektrycznego (12 V)

Zapłon

08
09

Lewy tylny migacz

10

Wydech

11

Oświetlenie tablicy rejestracyjnej

12
13

Akumulator

14

Przełącznik dławika ręcznego

15

Drążek sterowniczy

16

Zbiorniczek przedniego hamulca

Akcesoria

Pojemnik na płyn
Panel LCD
Dźwignia przedniego hamulca
Przełącznik
rozrusznika,

świateł

drogowych/krótkich,

Opis funkcji poszczególnych części
Włącznik zapłonu
ON: W tej pozycji zasilanie quada jest włączone. Nie można wyciągnąć kluczyka
(silnik można uruchomić).
OFF: W tej pozycji zasilanie quada jest przerwane. Kluczyk można wyciągnąć (silnik
się zatrzyma).

(1) Dziurka od klucza, (2) Klucz
Uwaga: Nigdy podczas jazdy nie przekręcaj kluczyka do pozycji OFF. Właśnie
to jest główną przyczyną urazów.
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Wskaźnik biegu wstecznego:
Zaświeci się na czerwono, jeśli włącznik zapłonu jest włączony, a drążek
sterowniczy znajduje się w pozycji biegu wstecznego.
Wskaźnik neutralu
Zaświeci się na zielono, jeśli włącznik zapłonu jest włączony, a drążek sterowniczy
znajduje się w pozycji neutral.

Uwaga:
Podczas uruchamiania silnika drążek sterowniczy powinien być w pozycji neutral,
w przeciwnym wypadku grozi niebezpieczeństwo urazu.
Wskaźnik świateł drogowych:
Jeśli świeci się ta kontrolka, przednie reflektory korzystają ze świateł drogowych.

18

Quad Access Tomahawk / Maks. SP-250/300U, Warrior 450: Podręcznik użytkownika
Wskaźnik temperatury:
Jeśli zaświeci się niniejsza kontrolka, oznacza to, że temperatura silnika jest zbyt
wysoka.
Sprawdź poziom mieszanki chłodzącej w dodatkowym zbiorniku płynu oraz poziom
oleju w silniku!

Uwaga:
Jeśli zaświeci się wskaźnik przegrzania silnika, wyłącznik silnik i pozwól mu się
wychłodzić.
Jeśli wskaźnik temperatury oleju nie wygaśnie nawet po wychłodzeniu maszyny,
zawieź quad do autoryzowanego serwisu Access motor.
Wskaźnik lewego i prawego migacza:
Zaświeci się po włączeniu lewego / prawego migacza. Migacz aktywuje się po
wciśnięciu przycisku migaczy.
Wskaźniki poziomu paliwa:
Jeśli wskaźnik poziomu paliwa spadnie do ostatniej kreski, w zbiorniku pozostanie
około 1,8 litra paliwa. Jak najszybciej zatankuje bezynę bezołowiową 95. Nigdy
nie stosuj benzyn z wyższą liczbą oktanową ani żadnych dodatków do paliwa.
Wskaźnik poziomu paliwa jest wyłącznie orientacyjny.
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Uwaga:
Do paliwa nie dodawaj żadnych dodatków. Dodawanie dodatków do paliwa może zniszczyć
silnik.
Stosuj wyłącznie benzynę bezołowiową Natural 95!

Przełącznik świateł przednich

•

W pozycji dolnej światła przednie zaświecają się i świecą światłami mijania.
Światła nie zaświecą się, jeśli nie jest włączony włącznik zapłonu.

•

W pozycji górą światła przednie zaświecają się i świecą światłami drogowymi.
Światła nie zaświecą się, jeśli nie jest włączony włącznik zapłonu.

Włącznik uruchamiania
Jeśli silnik uruchamiany jest elektrycznie, ściśnij mocno dźwignię tylnego lub przedniego
hamulca, co rozbudzi system. Doperwo wtedy można uruchomić silnik tym włącznikiem.
Przycisku uruchamiania elektrycznego nie olno nigdy trzymaj dłużej niż 5 sekund. W
przypadku, jeśli maszynie uruchomi się nawet po 5 sekund, pozostaw rozrusznik na ok. 30
sekund, a później spróbuj ponownie odpal. Jeśli silnik nie uruchomi się nawet po kilku
próbach uruchomienia, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem Access motor lub po
prostu odwieź quad do autoryzowanego serwisu Access.

Dodawanie gazu
Prędkość quada można zmieniać za pomocą dźwigni dodawania gazu. Wciśnięcie kciukiem
zwiększy prędkość jazdy. Gaz wciskaj powoli. Podczas jazdy pod górę wciskaj gaz powoli -
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silnik zyska obroty i większą moc. Nigdy nie jeźdź na pełnym gazie przez
dłuższy czas, wpłynie to na żywotność niektórych części quada.
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Prędkość quada zwiększa się wciskając dźwignię gazu.

Prędkość quad zmniejsza się zwalniając dźwignię gazu.

Uwaga:
Luz dźwigni dodawania gazu powinien być od 1 do 3 mm. Zapobiegnie to
drganiom przy uruchamianiu silnika.
Ogranicznik prędkości
Quad wyposażony jest w ogranicznik prędkości, aby zapobiec zbytecznym wypadkom u
nowych kierowców. Niniejsze urządzenie ogranicza ruch przepustnicy, zmniejszając w ten
sposób moc silnika.
Ogranicznik prędkości służy przede wszystkim do właściwego rozpędzenia quada i
nieprzeciężania silnika przy pierwszych kilometrach.

• zwolnij nakrętkę zabezpieczającą, a później kręć śrubą regulacyjną. W

kierunku wskazówek zegara zmniejszy ruch przepustnicy, a w przeciwnym
zwiększy możliwości ruchu przepustnicy, a tym samym moc silnika do
maksimum.

•
•

Po osiągnięciu pożądanej mocy silnika, dokręć nakrętkę zabezpieczającą.
Nigdy podczas rozjeżdżania quada nie manipuluj z „ogranicznikiem”
działania gazu! Mogło by to znacznie zmniejszyć żywotność quada. W wyniku
manipulacji z ogranicznikiem w tym okresie klient straci gwarancję.
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(1) Nakrętka zabezpieczająca
(2) Śruba regulacyjna
Dławik ręczny

•

Jeśli silnik uruchamia się na zimno, uruchamianie jest łatwiejsze
z włączonym dławikiem w lewej pozycji.

•

uruchom quad i po mniej więcej 30 sekundach (maksymanie) wróć dławikiem do prawej

pozycji

(OFF).!

• Nigdy nie jeźdź z włączonym dławikiem! Najlepiej rozgrzać maszynę przed
jazdą ok. 2-3 min.

• W quadzie Warrior dławik znajduje się bezpośrednio pod siedzeniem. Cięgło
dławika umieszczone jest bezpośrednio na gaźniku. Pociągnięcie na zewnątrz
aktywuje dławik, wciśnięcie do wewnątrz wyłącza dławik. W dalszej części
postępuj tak samo.

Drążek sterowniczy

•
•
•

Wyłącznie, kiedy maszyna nie chodzi
Hamulec ręczny lub nożny musi być włączony.
Przestrzegaj optymalnych obrotów silnika (tzw. wolne obroty) maks.do 1800
obr./min przy pozycji drążka sterowniczego „N”
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•

Jeśli chcesz rozjeździć quad, wciśnij którykolwiek hamulec (oprócz hamulca
postojowego) i przesuń drążek sterowniczy do pozycji „D” (Drive - Jazda). Puść hamulec i
powoli dodawaj gazu.

•

Stopień skrzyni biegów „1” (redukcja do siły/wolno) należy stosować wyłącznie przez czas
niezbędnie potrzebny do pokonania wzniesienia, później zatrzymaj się i ponowne przełączyć
dźwignię zmiany biegów do pozycji „D”.

•

Jeśli chcesz się zatrzymać, zwolnij dźwignię gazu i wciśnij lekko hamulec dopóki quad się
nie zatrzyma (koła w pozycji normalnej), później przełącz dźwignię do pozycji „N“ (neutral).

•

Dźwignią sterowania manipuluje się zawsze, kiedy quad jest w spoczynku (stoi) i ma
wciśnięty hamulec (dowolny)!

•

W modelu Warrior 450 możliwe jest przełączanie biegów nogami, tzn. tak samo jak w
motocyklu. Warior ma 5 biegów i wsteczny. W dół włącza się jedynkę, wyższe prędkości
włącza się do góry. Biegi przełączaj zawsze z wciśniętym sprzęgłem.

•
•

Neutral w quadzie Warrior znajduje się pomiędzy „jedynką”, a „dwójką”.
Bieg wsteczny włącza się w taki sposób, że przy włączonej „jedynce” (pod neutralem), z lewej
strony kierownicy odbezpiecz dźwignię „reverse” w lewo i nogą przełącz jeszcze o jeden bieg
w dół. Bieg wsteczny należy włączać jedynie, kiedy maszyna stoi. Dbaj o bardzo ostrożny
rozruch!

Dźwignią sterowania manipuluje się zawsze, kiedy quad jest w spoczynku (stoi) i ma
wciśnięty hamulec (dowolny)!

N

Jest to pozycja neutral. Podczas zatrzymania i uruchamiania quada drążek
sterowniczy musi być w tej pozycji.

D
R

Jeśli przełączysz drążek sterowniczy do tej pozycji, quad pojedzie do przodu
Jest to pozycja wsteczna. Jeśli przełączysz drążek sterowniczy do tej pozycji,
quad pojedzie do tyłu.
• Jeśli chcesz się zatrzymać, zwolnij dźwignię gazu i wciśnij lekko hamulec

dopóki quad się nie zatrzyma (koła w pozycji normalnej), później przełącz
dźwignię do pozycji (neutral).
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•

Dźwignią sterowania manipuluje się zawsze, kiedy quad jest w spoczynku
(stoi) i ma wciśnięty hamulec (dowolny)!

•

W modelu Warrior 450 możliwe jest przełączanie biegów nogami, tzn. tak
samo jak w motocyklu. Warior ma 5 stopni przekładni, w dół jedynka, wyższe
prędkości w górę. Zawsze włączaj tylko z wciśniętym sprzęgłem.

•

Bieg wsteczny włącza się w taki sposób, że przy włączonej „jedynce” (pod
neutralem), z lewej strony kierownicy odbezpiecz dźwignię „reverse” w lewo i
nogą przełącz jeszcze o jeden bieg w dół. Bieg wsteczny należy włączać jedynie,
kiedy maszyna stoi. Dbaj o bardzo ostrożny rozruch!

Uwaga:

•

Podczas uruchamiania i zatrzymania drążek sterowniczy musi być w pozycji
neutral, w innym przypadku grozi niebezpieczeństwo urazu.

•

Jeśli silnik uruchomiono później przy manipulacji z drążkiem sterowniczym
równocześnie wciśnij dźwignię tylnego hamulca lub silnik się wyłączy.
Niniejsza funkcja służy jako bezpiecznik.
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Hamulec ręczny
Zastosowanie:
Hamulec ręczny - „parking” służy do zabezpieczenia quada przeciw przesunięciu
Nigdy nie korzystaj z hamulca ręcznego podczas jazdy, mogłoby dojść do poważnego
wypadku i uszkodzenia quada.
Nie zapominaj o zwolnieniu hamulca ręcznego przed jazdą!

•
•

Mocno przełącz dźwignię hamulca ręcznego w lewą stronę.
Wciśnij hamulec w prawą stronę, a automatycznie wróci do swojej pozycji i
hamulec tylny zostanie zwolniony.

ON (LOCK)

Włączone
(zablokowano)

OFF
(UNLOCK)

Wyłączone
(odbezpieczono)

Uwaga:

•

Podczas uruchamiania silnika parkowania quada należy skorzystać z hamulca
postojowego i zablokuj tylne koła. Zapobiegnie to samowolnej jeździe i
urazowi.

•

Jeśli luz dźwigni hamulcowej jest niewłaściwy, nie musiało dojść do blokady
tylnych kół, co może spowodować ryzyko urazu i samowolny ruch quada.
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Uchwyt chorągiewki
Za pomocą tego uchwytu można przyczepić do ramy quada chorągiewkę.

Nośnik
Maksymalna nośność nośnika wynosi 30kg . Przeciążenei może spowodować uszkodzenie
części quada lub zagrożenie dla Państwa bezpiecznej jazdy.

Bezpiecznik siedzenia
Siedzenie można zdjąć. Akumulator, bezpieczniki i zestaw narzędzi znajdują się
właśnie pod siedzeniem.
Jak zdjąć siedzenie:

Zaciągnij dźwignię zabezpieczającą w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy, tylna
część siedzenia podskoczy w górę, a później zaciągnij siedzenie w tył. Teraz siedzenie
można zdjąć.

Jak ponownie umocować siedzenie:
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Najpierw wciśnij przednią część siedzenia, uchwyt siedzenia pod podkładkę
chwytną na ramie. Później wciśnij tylną część siedzenia w kierunku w dół.
Uwaga:
Po zamocowaniu siedzenia sprawdź jeszcze, czy jest prawidłowo umocowane do
ramy. W przeciwnym wypadku poluzowane siedzenie może spowodować problemy
przy prowadzeniu quada albo nawet wypadek.
Zablokowanie kierownicy
Żeby ograniczyć możliwość kradzieży quada, można zablokować kierownicę
zaparkowanego quada.
Jak zablokować kierownicę:
Odwróć kierownicę całkowicie w lewo i przekręć klucz zgodnie ze wskazówkami
zegara. Później wyciągnij klucz.
Jak odblokować kierownicę:
przekręć kluczem w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. Później wyciągnij
klucz.

LOCK Zablokowano
UNLOC Odblokowano
K

Nigdy nie jeźdź z zablokowaną kierownicą, mogłoby spowodowaćto poważne
obrażenia i uszkodzenie maszyny.
Uwaga:

•

Po zablokowaniu kierownicy sprawdź, czy jest faktycznie zablokowana.
Spróbuj nią poruszyć.

• Po odblokowaniu kierownicy przed jazdą sprawdź, czy moża nią rzeczywiście obracać.
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Opis panelu z wyświetlaczem
LCD
O i

ól

hf

k ji

Indicator Hght
9LeftflashfSreen)<>•/teveda
(Red)
R
♦High becm (Blue)<D 9Neutral (Green) N
♦
A♦Dnve(GreenJD
temperaure
QGear 1(Green) 1
wcrninglight♦fóghfflash
■>
(Red)
(Green)
___________________________________ .

Tachameter
^Display range:0-19000 RPM
9Display urit:10 PPM.
MAX record
®/hemeter vxll
record thetop
speed andRPt
automaticdly.

Fuet symbol
GDsplay nnge:10 levels.
GThe fuelreservesymbolbegnsto íash it
ody3 gnds left.
Adjud button fundion
9lnrroin screen press the Adjust button
to svxtch to odometer tnp meter and
theMaxreoord.
•ř: tnp meter screen press down the
Adjust button for 3 sooonds to renet the
tnp meter.
•In Maxreaord screen press down the
Adjust button for 3 seconds to resd the

S DQGCÍOmGtG f
ttDispiayrange:0- 360km/h (0-223 MPH).
9Displayunit:km/h cr fylPH.

O do motor
•Display range:O- 99999 Wr
(mle) renet automatiaally
after 99999 km.
9Displayunt:1 km (mile).

Seloct button functlon
Ginmam screen press the Sctect button fc
swtch the speed unit.

Trip meter A
•1sp/oy rang e:0-999.9 km
(mile) renet automatically
after 999.9 km.
^Displayurrt:0.Ikm (rotę).

Wskaźnki świateł (Indicator light)
Left flash (Green)

Lewy migacz (zielony)

High beam (Blue)

Światło drogowe (niebieskie)

Water temperature warning light (Red)
Reverse (Red)

Wskaźnik wysokiej temperatury wody
(
)
Wsteczny
(czerwony)

Neutral (Green)

Neutral (zielony)

Drive (Green)

Jazda do przodu (zielony)

Gear 1 (Green)

1 stopień przekładni (zelený)

Right flash (Green)

Prawy migacz (zielony)

Symbole dotyczące paliwa (Fuel symbol)

•
•

Zakres: 10 kresek

•

Wskaźnik poziomu paliwa jest wyłącznie orientacyjny.

Wskaźniki niskiego poziomu paliwa w zbiorniku zacznie migać, kiedy zostaną
już tylko 3 kreski
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Tryby przycisku funkcjonalnego (Adjust button function)

•

Wciskając ten przycisk można na głównym wyświetlaczu przełączać pomiędzy
licznikiem przebiegu, licznikiem przejechanego dystansu, a maksymalnymi
zmierzonymi wartościami

•

jeśli wyświetlił się licznik przejechanego dystansu, wciśnij ten przycisk na 3
sekundy, a licznik wyzeruje się

Licznik przebiegu (Odo meter)

•

Wyświetlany zakres: 0 - 99999 km (mil), automatycznie wyzeruje się po
przejechaniu 99999 km.

•

Wyświetlana jednostka: 1km (mile)

Licznik przejechanego dystansu (Trip meter A)

•

Wyświetlany zakres: 0 - 999.9 km (mil), automatycznie wyzeruje się po
przejechaniu 999.9 km.(mil)

•

Wyświetlana jednostka: 0,1 km (mile)

Obrotomierz (Tachometer)

•
•

Wyświetlany zakres: 0 - 18000 obrotów na minutę
Wyświetlana jednostka: 10 obrotów na minutę

Maksymalne wartości (MAX record)

•

Funkcja ta automatycznie zapamiętuje najwyższą osiągniętą prędkość oraz obroty

Tachometr (Speedometer)

•
•

Wyświetlany zakres: 0 - 360 km/h (0 - 223 mil na godzinę)
Wyświetlana jednostka: km/h lub m/h

Przycisk zmiany jednostek (Select button function)

•

Wciśnięcie niniejszego przycisku na ekranie głównym zmieni jednostki prędkości

Ustawienia obwodu opony
Zmień niniejszą regulację zawsze przy wymianie opon!
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•

Na ekranie głównym wciśnij równocześnie oba przyciski po bokach przez
okres 3 sekund, a przejdziesz do ustawień obwodu opon.

•

Potraktuj mały zawór jako początek obwody, a obracając wokół osi koła
dostaniesz się ponownie do punktu wyjścia, przy czym dokonaj pomiaru
nowego obwodu.

•
•

Teraz wciśnij przycisk regulacji (lewy) i zapisz nowe ustawienia
Wciskając prawy przycisk wrócisz do ekranu głównego

Ostrzeżenie: W przypadku niewłaściwego ustawienia obwodu opony tachometr
będzie pokazywał błędne wartości!
Elektryczne uruchamianie silnika

•
•

Przed samym uruchomieniem silnika najpierw sprawdź olej i paliwo.
Przekręć włącznik zapłonu do pozycji ON (włączony)

(1) Dziurka na klucz
(2)Klucz
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Uwaga:
Po przełączeniu włącznika zapłonu upewnij się, że zaświecił się wskaźnik neutralu.
Podczas uruchamiania silnika drążek sterowniczy powinien być w pozycji neutral.

•Wciśnij mocno dźwignię tylnego lub przedniego hamulca lub dociśnij pedał
hamulca

Przy uruchamianiu zimnego silnika...

•
•
•
•

Dźwignię dławika przełącz zupełnie w lewo do pozycji WŁĄCZONO
Wciśnij włącznik uruchamiania, a silnik się uruchomi.
Pozwól silnikowi rozgrzać się przez 2 - 3 minuty, później przełącz dźwignię
dławika w prawo do pozycji WYŁĄCZONE
W przypadku neutralu nie wprowadzaj silnika w wysokie obroty; skróci to
żywotność silnika.

Uwagi:

•
•
•

Kiedy silnik się uruchomi, natychmiast zwolnij włącznik uruchamiania.
Nigdy nie włączaj włącznika uruchamiania podczas działania silnika.
Nigdy nie włączaj włącznika uruchamiania przez dłużej niż 4 sekundy.
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Podczas problemów z uruchamianiem...
Jeśli silnik nie uruchamia się po 4 - 5 sekundach od wciśnięcia włącznika
uruchamiania, może pojawić się konieczność przełączenia dławika ręcznego w lewo,
co pomoże w uruchomieniu silnika.

•

Jeśli silnik uruchamia się na zimno, uruchamianie jest łatwiejsze z włączonym
dławikiem w lewej pozycji.

•

uruchom quad i po mniej więcej 30-tu sekundach (najpóźniej) należy wrócić
dławikiem do właściwej pozycji (OFF).

•

Nigdy nie jeźdź z włączonym dławikiem! Najlepiej rozgrzać maszynę przed
jazdą ok. 2-3 min.

•

Jeśli quad stał przez długi czas lub zbiornik paliwa jest pusty, prawdopodobnie
nie uruchomisz silnika nawet po uzupełnieniu paliwa. W takim przypadku
wypuść paliwo z gaźnika za pomocą śruby odprowadzającej, a później znowu
uruchom silnik.

•

Nie pal przy wypuszczaniu paliwa!

Uwaga:
Po wypuszczeniu paliwa z gaźnik nie zapomnij o dokręceniu śruby odprowadzającej.
Ręczne uruchamianie silnika

•

Podczas ręcznego uruchamiania nie dokręcaj uruchamiania aż na
docisk. Ciągnij w kierunku cięgła tj. pionowo w górę, nie
prostopadle do maszyny.

Uruchamianie

•

Przed samym uruchomieniem silnika najpierw sprawdź olej i paliwo.
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•
•

Nigdy nie włączaj włącznika uruchamiania podczas działania silnika.
Z ręcznego odpalania silnika należy korzystać wyłącznie w sytuacjach awaryjnych,
jeśli nie działa rozrusznik Elektryczny lub akumulator jest rozładowany.

Uchwyt do rozpędzania znajduje się z lewej strony silnika. Służy do ręcznego
uruchomienia silnika w przypadku, jeśli akumulator jest słaby lub rozładowany.

1. Uchwyt obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i
zwalnia drążek
b
ń

2.
Najpierw wyciągnij uchwyt do pozycji, kiedy zacznie stawiać
opór, siłą wyciągnij uchwyt o ok. 0,5 m. Nawet przy ręcznym uruchamianiu
musi być załączony hamulec (ręczny lub nożny).

3. Kiedy silnik działa, przekręć uchwytem w kierunku ruchu wskazówek zegara i
zamknij go w drążku bezpieczeństwa.
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Uwaga:
Zapobiegnij przedostaniu się wody do mechanizmu. Po zastosowaniu włóż uchwyt
ponownie do drążka bezpieczeństwa.
Jeśli maszyna nie uruchomi się nawet po kilku próbach ręcznego
uruchomienia, zawieź quad do autoryzowanego serwisu Access
motor.

Uwaga:
W przypadku neutralu nie wprowadzaj silnika w wysokie obroty.
Jako kierowca przed jazdą połóż swoje nogi na stopniach (kosze ochronne), usiądź
wyprostowany i obiema rękami trzymaj kierownicę. Nie spiesz sę, skup się, patrz na teren
jazdy i jeźdź bezpiecznie.

Uwaga:
Przed jazdą pozostaw dźwignię hamulca ręcznego wciśniętą.
Wrócenie dźwigni hamulca do jej pierwotnej pozycji (OFF) spowoduje zwolnienie hamulca.
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Uwaga:
Po zwolnieniu hamulca postojowego na tylnych kołach, nie dodawaj gwałtownie
gazu. Mogłoby doprowadzić to do nagłego szarpnięcia.

Zwolnij dźwignię tylnego hamulca i powoli wciskaj dźwignię gazu. Quad powoli
wystartuje.

Urządzenie holujące
•
Bez
homologacji
do
eksploatacji
na
drogach
Zalecana siła ciągu 250 kg (maks. 300 kg)
Obciążenie pionowe urządzenia holującego maks. 30Kg

naziemnych

PodczasProzjeżdżania nie korzystaj z urządzenia holowniczego!

Nawijak
na quadzie według typu pojawiają się różne rodzaje nawijaków, z różnymi
możliwościami
zastosowania

•

nawijak 1500 lib. a) przeznaczony do akcesoriów do quadów (lemiesze itp.)
b) NIE służy do wyciągania quadów.

•

Nawijak 3000 lib. a) przeznaczony do akcesoriów do quadów (lemiesze itp.)
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Jeśl potrzebujesz wyciągnąć linę nawijaka na dłuższy dystans (np. ponad 1,5 m),
przełącz nawijak do pozycji DISENGAGED i wyciągnij linę ręcznie na wymaganą
długość (długość liny nawijaka ok. 15m). Później ponownie przełącz nawijak
do pozycji ENGAGED. Przy nawijaniu liny dbaj o to, żeby lina była naprężona i
nawijanie było równomierne.
Podczas nawijania linia nigdy nie może się stać tak, że lina się zatrzyma,
tzn. nawijak nie będzie miał dostatecznej siły do nawijania (zbytnie
obciążenie nawijaka).
Uszkodziłoby to silnik elektryczny nawijaka.

Normalna jazda
Przed samym wyjechaniem sprawdź teren jazdy.
Szybkością quada steruje się za pomocą dźwigni gazu.
Wciśnięcie dźwigni zwiększa prędkość, jej zwolnienie zmniejsza prędkość.

Żywotność quada zależy od prawidłowego prowadzenia

Styl i prędkość jazdy należy zawsze dostosować do swoich zdolności i
wybranej powierzchni.
Hamuj zarówno przednim, jak i tylnym hamulcem

•Po zwolnieniu dźwigni gazu powoli wciśnij dźwignie hamulcowe i wciśnij
pedał hamulca.
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•

Podczas hamowania najpierw delikatnie wciśnij dźwignie hamulców a po
zwolnieniu wciśnij je do końca.

Uwagi:

•

Podczas hamowania jednym hamulcem zachowaj ostrożność. Quad może
łatwo wpaść w poślizg.

•

Podczas jazdy nie wolno korzystać z hamulca postojowego! Jest to bardzo
niebezpieczne dla kierowcy.

Nie hamuj tylnym hamulcem przy szybkim skręcaniu - hamuj ostrożnie
Taka kombinacja może być łatwą przyczyną poślizgnięcia i wywrócenia quada.

Jak zatrzymaj quad
Kiedy zbliżasz się do miejsca parkowania:

•
•

Sprawdź, czy teren jest bezpieczny

•

Jeśli zatrzymałeś (aś) się, a silnik wciąż jest w ruchu, nigdy nie zostawiaj go na
włączonym stopniu „D”. Ma to znaczny wpływ na żywotność wariatora.

Zwolnij dźwignię gazu i lekko wciśnij hamulec przedni i tylny, maszyna zacznie
zwalniać. Wciśnięcie hamulca aktywuje również światło hamulcowe w tylnej części
quada
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Kiedy quad zupełnie się zatrzyma
Przełącz drążek sterowniczy do pozycji N i włącznik zapłonu do pozycji OFF.

(1)Dziurka od kluczyka (2) Kluczyk
Uwaga:
Wyłączenie włącznika zapłonu i wyciągnięcie kluczyka podczas jazdy spowoduje
odłą1czenie układu elektrycznego. Bywa to jedną z głównych przyczyn wypadku. Dlatego
nie rób tego, dopóki quad całkowicie się nie zatrzyma.
Przy parkowaniu:
Aby quad nie zaczął jechać samowolnie, wciśnij mocno dźwignię hamulcową i przełącz
dźwignię parkowania do pozycji ON (w lewo) - spowoduje to zablokowanie tylnych kół.

Podczas transportu quada:

•
•

Najpierw wypuść paliwo ze zbiornika i karburatora

•

Po wypuszczeniu całego paliwa dokręć śrubę odprowadzającą

Zwolnij śrubę odprowadzającą karburatora. Zbierz wyciekające paliwo do
kanistra.
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Kontrola przed jazdą
Ze względów bezpieczeństwa oraz żywotności quada sprawdzaj go zawsze
przed jazdą.
Nawet jeśli przesz przed sobą względnie łatwą jazdą, sprawdź quad i w razie
jakiejkolwiek anomalii odwieź go do najbliższego serwisu.
Dopiero kiedy quad jest rozgrzany i załączono stopień „N”, można sprawdzić obroty
silnika na wyświetlaczu.
Wartość obrotów musi być w zakresie 400 - 1600 obrotów/mn. W przypadku, jeśli
wartość jest wyższa lub niższa, obróć kółkiem na gaźniku. Obracanie w kierunku
ruchu wskazówek zegara zwiększy luz, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara zmniejszy luz.

Zawsze korzystaj z oleju zalecanego przez sprzedawcę.
Kontrola oleju i jego uzupełnianie
Zawsze korzystaj z oleju zalecanego przez sprzedawcę ACCESS
MOTOR!
Kontrola oleju
1. Uruchom silnik i pozwól mu chodzić ok. 2-3 minuty. Później wyłącz włącznik
zapłonu na 2-3 minuty. Sprawdź wizualnie poziomu oleju w wizjerze.
2. Jeśli poziom oleju jest przy dolnej granicy, uzupełnij olej aż do górnej kreski.
3. Olej należy sprawdzać zawsze na równej powierzchni. Jeśli tego nie zrobisz
pomiar może być niedokładny !!!!
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Uwaga:
Po wyłączeniu silnika jest on wciąż gorący. Jeśli teraz sprawdzasz teraz oleju lub
go dolewasz, bądź ostrożny, żeby się nie poparzyć.
Zalecany olej
Specyfikacja: SAE 10W40#
API.SG/CD lub wyższe
Rodzaj oleju silnikowego: SG/CD lub wyższy, certyfikowany przez instytut
American
Petroleum Institute
Objętość oleju:
Pełna objętość: 1,6 litra
Objętość przy wymianie: 1,4 litra
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Wymiana oleju
1. Uruchom silnik i pozwól mu pracować przez 2-3 minuty, później wyłącz włącznik
zapłonu i ściągnij wieko uzupełniania oleju.

2. Wyciągnij zatyczkę odprowadzającą w dolnej części silnika. W kierunku ruchu
wskazówek zegara dokręcić wieku, a w kierunku przeciwnym poluzujesz.
Wypuszczony olej zbierz do naczynia na olej.

3. Po wypuszczeniu całego oleju dokręć zatyczkę odprowadzającą Później dolej
właściwą ilość nowego oleju.

4. Sprawdź wizualnie, czy poziom nowego oleju jest pomiędzy górną, a dolną kreską.
Dolej olej do górnej kreski.

5. Moment dokręcania zatyczki odprowadzającej wynosi 3.0kg/m.

Napełnienie
Zakrętka odprowadzająca

Uwaga:
Nie wymieniaj oleju, dopóki silnik jest wciąż gorący. Zmniejszysz w ten sposób ryzyko oparzenia.

Wszystkie te ingerencje w maszynę podczas trwania okresu gwarancji należy wykonywać
wyłącznie w „autoryzowanych serwisach“ Access motor.!
Nawet po upływie okresu gwarancji zalecamy serwisowanie maszyny w autoryzowanych
serwisach Access motor, wydłuży o żywotność maszyny oraz zapewni bezproblemową
eksploatację.
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Kontrola paliwa i jego uzupełnienie
Tankowanie paliwa
Brak paliwa może spowodować nieoczekiwane zatrzymanie silnika z potencjalnym
spowodowaniem niebezpiecznej sytuacji drogowej. Awaria może uszkodzić
katalizator; do niebezpiecznej sytuacji dojdzie, jeśli silnik wyłączy się
nieoczekiwanie. Nigdy nie zużywaj paliwa w zbiorniku do ostatniej kropli.
Podczas dolewania paliwa do quada nigdy nie pal. Paliwo uzupełniaj, tylko jeśli
quad jest wyłączony.
Jak najszybciej zatankuj benzynę bezołowiową Natural 95.
Jak korzystać z wlewu paliwa:

1. Najpierw wyłącz silnik.
2. Otwórz wlew obracając w kierunku ruchu wskazówek i zamknij dokręcając w
przeciwnym kierunku.

Zamykanie zbiornika ma dwie pozycje, zawsze dbaj, żeby wieko zbiornika było
w jednej płaszczyźnie z otoczeniem zbiornika, tzn. całkowicie opadło. Zapobiega to
przedostaniu się zabrudzeń i wilgoci do zbiornika (paliwa).

3. Podczas uruchamiania silnik przełącz włącznik zapłonu do pozycji ON.
1. Dziurka na klucz
2. Klucz

Uwagi:

• podczas tankowania paliwa nie pal
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•
•

przed tankowaniem wyłącz silnik
do paliwa nie dodawaj żadnych dodatków, mogłoby dojść do uszkodzenia silnika

• nie napełniaj zbiornik aż do krawędzi, paliwo mogłoby wyciekać jeśli zwiększy swoją
objętość pod wpływem gorąca

•

* nie korzystaj z wyższej liczby oktanowej ani żadnych dodatków do benzyny!

Kontrola i uzupełnienie płynu hamulcowego
Kontrola płynu hamulcowego
1. Przekręć kierownicę do środka. Sprawdź płyn hamulcowy w zbiorniczkach
przedniego i tylnego hamulca. Jego poziom powinien znajdować się
pomiędzy dolną, a górną kreską.
2. Gdy tylko poziom płynu hamulcowego spadnie poniżej dolnej kreski,
sprawdź stan zużycia klocków hamulcowych.
3. Jeśli to zużycie jest w porządku, zazwczaj oznacza to, że układ hamulcowy
jest nieszczelny.

LOWER = dolna kreska
Uzupełnienie płynu hamulcowego
1. Przekręć kierownicę do środka. Wykręć obie śruby na pokrywie zbiorniczka
na płyn hamulcowy i zdejmij pokrywę.
2. Uzupełnij płyn hamulcowy dopóki nie osiągnie górnej kreski. Później
ponownie zakryj pokrywę i dokręć obie śruby.
3. Wymień płyn hamulcowy raz na rok.
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Uwagi:

•Nie mieszaj różnych rodzajów płynów hamulcowych, może dojść do
pogorszenia właściwości hamulcowych oraz do wypadku.

• Podczas wymiany płyn hamulcowej zakryj nasmarowane powierzchnie
tkaniną, aby nie doszło do ich uszkodzenia w wyniku działania płynu
hamulcowego.

Czy działanie hamulców jest w porządku?
Jeźdź powoli i sprawdzaj, czy działanie przedniego i tylnego hamulca jest w porządku.
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Kontrola światła hamowania

•
•

Przełącz włącznik zapłonu do pozycji ON.

Wciśnij dźwignie przedniego i tylnego hamulca i sprawdź, czy światło
hamowania świeci.

Kontrola świateł przednich

•
•
•

Przełącz włącznik zapłonu do pozycji ON.
Przełącz włącznik przednich świateł i sprawdź światła drogowe oraz mijania.
Sprawdź osłonę przednich świateł.
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Ustawienia odległości świateł przednich
Włącz włącznik zapłonu i włącznik świateł przednich. Później przyciągnij lub
poluzuj śrubę regulacji i ustaw zasięg świateł przednich.

Kontrola opon

• czy ciśnienie w oponach jest w porządku?

• według następującej tabeli sprawdź ciśnienie w oponach:
W modelach Tomahawk i Warrior :jazda offroad:
jazda po drogach:
W modelach Max: Jazda offroad i po drogach:

51
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•
•
•
•
•

Jeśli chcesz osiągnąć wyższe trakcje w terenie, przede wszystkim w maszynie
Access Max, spuść powietrze z opon do 0,3 (Bar)

jeśli w rowkach opony są małe kamienie lub odłamki żelaza, wyciągnij je
jeśli opona pękła lub jest zbyt zużyta, wymień ją
Nigdy nie przekraczaj dozwolonych wartości ciśnienia w oponach!
jeśli głębokość bieżnika jest mniejsza niż 3 mm, wymień ją

Kontrola amortyzatora przedniego i tylnego
Potrząśnij kierownicą i siedzeniem i sprawdź prawidłowe działanie
amortyzatorów.
Jeśli będziesz chciał(a) jeździć quadem sportowym stylem lub skakać, konieczne
będzie wyposażenie quada w amortyzatory sportowe !!!

Ustawienie amortyzatora tylnego
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1. Kluczem francuskim poluzuj nakrętkę zabezpieczającą i wyreguluj ruch

amortyzatora.

2. W kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zwiększysz mobilność
amortyzatora, a w kierunku wskazówek zegara, zmniejszysz mobilność.

3. Po właściwym ustawieniu mobilności amortyzatora ponownie dokręć nakrętkę
zabezpieczającą.
4. Jeśli będziesz chciał(a) jeździć quadem sportowym stylem lub skakać, konieczne
będzie wyposażenie quada w amortyzatory sportowe !!!

Uwaga: Model Warrior nie jest wyposażony w amortyzatory sportowe od
sprzedawcy. (przednie i tylne amortyzatory).

Kontrola i ustawienie łańcucha przenoszącego
Ustawienia:
1. Poluzuj śrubę mocującą piasty tylnego koła.
2. Łańcuch poluzuj ruchem quada do przodu, a poluzuj ruchem quada

do tyłu. Ustaw łańcuch dopóki nie ma luzu 3 cm w łańcuchu górnym i dolnym.

3. Dokręć śrubę mocującą
4. Zawsze po jeździe sprawdzaj zabrudzenie łańcucha.
5. Wyczyść łańcuch specjalnym preparatem do czyszczenia łańcucha

motocyklowego. (nigdy nie czyść łańcucha np. benzyną, naftą ani innymi
środkami odtłuszczającymi!!)

6. Na oczyszczony łańcuch aplikuj specjalny offroadowy sprej ochronny!
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Uzupełniania płynu chłodzącego
Nigdy nie uzupełniaj czynnika chłodzącego, jeśli silnik jest gorący.
1. Zaparkuj quad na równej powierzchni.
2. Otwórz zbiorniczek płynu chłodzącego i uzupełnij go do górnej kreski,
Koncentracja mieszanki niezamarzającej:
-12°C: 25%,-15OC:30%,-24°C:40%,-35°C: 50%

FULL = górna kreska
LOWER = dolna kreska
Uwagi:

•
•
•

Niezamrzający płyn chłodzący należy rozrzedzać wodą destylowaną
Niskiej jakości czynnik chłodzący obniża żywotność chłodnicy.
W normalnych warunkach wymień płyn chłodzący raz w ciągu roku lub
co 5000 km.
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Wymiana płynu chłodzącego
Uwagi:

•

Wieko chłodnicy należy otwierać bardzo ostrożnie, ponieważ czynnik
chłodzący może być bardzo gorący i pod
wysokim ciśnieniem.

•

Gdy tylko czynnik chłodzący dotknie pomalowanego miejsca, natychmiast
przemyj czystą wodą
Wypuszczenie płynu chłodzącego
1. Najpierw zdejmij przednią pokrywę
2. Wciśnij wieko chłodnicy i przekręć je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara. W ten sposób wykręcisz je.

3. Wykręć śrubę odprowadzającą i pozwól, żeby płyn chłodzący wyciekł. Kiedy

przechylisz quad w prawą stronę, płyn chłodzący będzie szybciej wyciekał z quada.

4. Wyciągnij zbiorniczek na płyn chłodzący i wylej pozostałość czynnika chłodzącego.

Wieko chłodnicy

Śruba odprowadzająca
Uzupełniania płynu chłodzącego
1. Umieść zawór odprowadzający i zbiornik na płyn chłodzących na swoim miejscu
2. najpierw uzupełnij chłodnicę, a później zbiornik, dopóki poziom czynnika
chłodzącego nie osiągnie do górnej kreski.

3. Sprawdź, czy wieko chłodnicy jest prawidłowo dokręcone.
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4. Uruchom silnik i pozwól zadziałać wentylatorowi chłodnicy co najmniej dwa razy,
później wyłącz silnik.

5. Otwór wieko (po wychłodzeniu) chłodnicy i sprawdź, czy poziom czynnika

chłodzącego jest wciąż na górnej kresce. Jeśli poziom spadł, uzupełnij czynnik
chłodzący.

6. Ponownie uruchom silnik i pozwól mu pracować przez 1-2 minuty. Otwórz wieko

chłodnicy i sprawdź, czy poziom czynnika chłodzącego jest wciąż na górnej kresce.
Jeśli poziom spadł, uzupełnij czynnik chłodzący, wykonaj to dopóki poziom płynu
chłodzącego ponownie nie sięgnie do górnej kreski.

FULL = górna kreska
LOWER = dolna kreska
Wymiana oleju przekładniowego (model Warrior nie ma szczególnego
oleju przekładniowego! - tzn. Zmienia się wyłącznie olej silnikowy)
W przypadku nowego quada należy wymienić olej przekładniowy za pierwszy
miesiąc eksploatacji. Później wymień olej co sześć miesięcy.
Lub po przejechaniu 1000km, w przypadku jazdy sportowej częściej.
Zalecany olej: 90# Gear oil

Wszystkie te ingerencje w maszynę podczas trwania okresu gwarancji należy
wykonywać wyłącznie w „autoryzowanych serwisach“ Access motor.!
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Nawet po upływie okresu gwarancji zalecamy serwisowanie maszyny w
autoryzowanych serwisach Access motor, wydłuży o żywotność maszyny oraz
zapewni bezproblemową eksploatację.
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Moment dokręcenia dla śruby odprowadzającej oleju przekładniowego wynosi
2,45kg-m
Wieko napełniające oleju przekładniowego

Śruba odprowadzająca oleju przekładniowego
Objętość oleju przekładniowego 1.0 litra
Objętość oleju do regularnej wymiany 0.8 litra

Wymiana oleju
1. Uruchom silnik i pozwól mu się rozgrzać przez 2-3 minuty. Wyłącz włącznik
zapłonu i zdejmij wieko napełniające oleju przekładniowego

2. Wykręć śrubę odprowadzającą na dolnej części silnika. W kierunku ruchu wskazówek
zegara można ją dokręcić, a w przeciwnym kierunku poluzować. Olej przekładniowy
należy wypuścić do odpowiedniego naczynia.

3. Po zupełnym wypuszczeniu oleju przekładniowego dokręć śrubę odprowadzającą.
Uzupełnij właściwy olej przekładniowy o odpowiedniej objętości.

4. Na koniec mocno dokręć wieko napełniające oleju przekładniowego, aby nie
dochodziło do jego wyciekania.
Uwagi:
W następujących przypadkach wymieniaj olej przekładniowy częściej:

•
•
•
•

jeśli często jeździsz w deszczu
jeśli quad jest eksploatowany przez długi lub jeśli jedziesz daleko
Jeśli przewozić naprawdę ciężki ładunek
uprawiasz jazdę sportową (tzn. quad jest ekstremalnie przeciążony)
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Wymiana oczyszczaczy powietrza
Brudny oczyszczacz powietrza jest główną przyczyną spadku wydajności silnika i wzrostu
zużycia paliwa oraz USZKODZENIA CYLINDRA I PIERŚCIENI TŁOKOWYCH
W tym modelu quada oczyszczacz powietrza działa na bazie mokrej mechowatej gumy.
Sprawdzaj i wymieniaj co trzy miesiące lub wcześniej, jeśli dojdzie do uszkodzenia.
Wymiana oczyszczaczy powietrza

1. Zdejmij siedzenie.
2. Otwórz dwa zaciski mocujące na pokrywie oczyszczacza powietrza i zdejmij
pokrywę.
3. Poluzuj śrubę i wyciągnij korpus oczyszczacza.
4. Wymień korpus oczyszczacza powietrza na nowy.
Uwagi:

• Podczas mycia quada nie zamocz oczyszczacza powietrza!
zaciski mocujące

osłona oczyszczacza powietrza

śruba

korpus oczyszczacza powietrza

zaciski
rura do zbioru oleju

Uwagi:
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•

Jeśli oczyszczacz powietrza nie jest odpowiednio umocowany, do cylindra
mogą przedostać się kurz i brud, co jest przyczyną spadku wydajności silnika,
jego zużycia i skrócenia jego żywotności lub uszkodzenia silnika!.

•

Sprawdzaj i wymień oczyszczacz powietrza, jeśli:

1. często jeździsz w deszczu
2. często jeździsz w zapylonym terenie
Uwaga: Olej zgromadzony w rurze zbiorczej oleju pod oczyszczaczem powietrza
należy regularnie wypuszczać, zgromadzony olej nie może przekroczyć 2/3 długości
rury.
Kontrola świecy zapłonu
Zanieczyszczony biegun lub zbyt duży luz osadzenia świecy często są powodem złego
iskrzenia.
Czyszczenie

• w idealnym przypadku stosuj specjalny środek czyszczący do świec zapłonu
• poza tym czyść świecę delikatną szczotką stalową
Ustawienia
Szczelina pomiędzy dwoma biegunami wynosi normalnie 0.6 - 0.7 mm (patrz rys. na
stronie 49). Nie korzystaj ze świec innych niż zalecane - DPR7EA-9.

Uwagi:
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się.

•

Po wyłączeniu silnika jest on wciąż bardzo gorący. Bądź ostrożny i nie poparz

•

Najpierw wciśnij i zakręć świecę ręcznie na swoje miejsce, później dokręć
ją kluczem do świec.

Normalna konserwacja
Jeśli podczas kontroli stwierdzisz, że należy wykonać konserwację quada, postępuj
według poniższej tabli regularnej konserwacji.
Uwagi:
Podczas przeprowadzania konserwacji...

• korzystaj z właściwych narzędzi
• wykonywaj prace przygotowawcze, kiedy silnik jest wylączony
• po wyłączeniu silnik z wydechem jest gorący. Pracuj ostrożnie, żeby się nie
poparzyć.
•

co 6 miesięcy Dokonuj tej wymiany w okresie gwarancyjny zawsze tylko u
autoryzowanego sprzedawcy Access Motor.

•

Konserwacji tej dokonuje się zawsze na przeglądach gwarancyjnych!
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Plan regularnej konserwacji
W wyniku regularnej przestrzegania następujących instrukcji zapewnisz bezpieczną jazdę,
prawidłowe działanie i długą żywotność przy równoczesnym utrzymaniu niskiego poziomu
emisji.
POZYCJA
NASTĄPI WCZEŚNIEJ mile

CZYNNOŚĆ

km
MIES
IĄC

POP
z
100
150

DALEJ
vz
60
120
10
200

1

6

12

Olej silnikowy

Wymień (przed wypuszczeniem ogrzej
silnik)

O

O

O

Sitko oleju

Wyczyść
Ewentualnie wymień.

O

O

O

Olej przekładniowy
Pasek klinowy
Korpus
filtra
powietrza

Gaźnik
System
odpowietrzania
pokrywy główki
cylindra
Świeca

•
•
•
•

Sprawdź poziom oleju /
wycieki

O

O

O

Co 12 miesięcy wymień
Sprawdź działanie

Co 20~40 godzin
(150~300km, 100~200
mil)
(Częściej w wilgotnych i
zapylonych rejonach.)

• Wyczyść
Ewentualnie wymień.

•
•

O

Sprawdź działanie przy obrotach
na pusto rozrusznika

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Ewentualnie wyreguluj

• Sprawdź węże odpowietrzające,
ich uszkodzenia i pęknięcia
Ewentualnie wymień.

4. Sprawdź stan.
5. Wyreguluj szczelinę i wyczyść.

O

Ewentualnie wymień.
Przewody paliwa
Zawory
Hamulce

• Sprawdź uszkodzenie węża paliwowego
Ewentualnie wymień.
4. Sprawdź luz zaworu
5. Ewentualnie wyreguluj

•
•

Sprawdź eksploatację i płyn hamulcowy.
Ewentualnie wymień klocek hamulcowy

Mieszanka chłodząca • Sprawdź wycieki.
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Ewentualnie wymień.
• Co 24 miesiące wymień płyn chłodniczy

(1) Sprawdź napięcie
(2)Sprawdź wężyk odpowietrzający
(3) Napraw w razie potrzeby

Akumulator

0

0

0

0

0

0

0

• Sprawdź wyważenie/uszkodzenie/zużycie.
Ewentualnie wymień.

0

0

0

(3) Sprawdź uszkodzenie / poluzowanie łożysk
(4) Wymień, jeśli są uszkodzone

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

• Sprawdź wycieki.
• Ewentualnie dokręć
•• Sprawdź
W razie potrzeby wymień uszczelki
i

Układ wydechowy

wyreguluj
zawieszenie/wyrównanie/zabrudzenie/smaro
wanie

Łańcuch

Koła
Łożyska
kołach

na

•
•
•

Układ sterowania
Wały
połączeniami
przegubowymi
/ wał sterowania
Połączenia
montowane
Łapacz iskier
(OFF ROAD)

0

z

Sprawdź funkcjonalność Ewentualnie wymień.
Sprawdź zbieżność
Ewentualnie wyreguluj

• Co 6 miesięcy nasmaruj

• Sprawdź połączenia na ramie
•• Wyczyść

0

•
•

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy kontrolę wskazanych pozycji
przez autoryzowanego sprzedawcę
Dokonuj tej wymiany w okresie gwarancyjny zawsze tylko u autoryzowanego
sprzedawcy Access motor!!!

•

Access Motor. Więcej na www.access-motor.pl

Kontrola elektrolitu akumulatora

•

W tym modelu quada zastosowano akumulator bez konieczności konserwacji, w
który nie można uzupełniać elektrolitu.

•
•

Akumulator zawsze ładuj specjalną ładowarką do akumulatorów żelowych.!
Nigdy nie dolewaj do akumulatora! Nigdy nie otwieraj pokrywy akumulatora!
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•Nigdy nie pozostawiaj akumulatora na mrozie! Jeśli akumulator nie jest użytkowany
przez dłuższy czas, należy dokonać jego konserwacji.

Uwagi

•
•
•

Jeśli quad przez długi czas nie był w ruchu, akumulator może ulec
rozładowaniu. W takim przypadku doładuj go i odstawna chłodne i dobrze
wentylowane miejsce
jeśli nie będziesz korzystał(a) z quada przez długi czas, odłącz od akumulatora
biegun ujemny.
Akumulator zawsze ładuj specjalną ładowarką do akumulatorów żelowych. Nigdy nie
dolewaj do akumulatora!

2

Pasek
spinający
Biegun dodatni

3

Biegun ujemny

4

Bezpieczniki

5

Akumulator

6

Przekaźnik

1

Zwornik przyłączający akumulatora: przed czyszczeniem zwornika zdejmij siedzenie quada.

• jeśli styki baterii ulegną korozji, dobrze je wyczyść
• po wyczyszczeniu styków możesz je nasmarować cienką warstwą wazeliny.
Później umieść baterię na swoim miejscu i podłącz styki.

Uwagi:

• podczas manipulacji z akumulatorem nie korzystaj z gazów łatwopalnych
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•

jeśli chcesz wyciągnąć akumulator, najpierw wyłącz włącznik zapłonu,
później odłącz biegun ujemny. Podcza podłączania akumulatora najpierw
podłącz biegun dodatni.

Wymiana bezpiecznika
Wyłącz włącznik zapłonu i sprawdź, czy bezpiecznik nie jest spalony. Przy
wymianie bezpiecznika, zawsze wymieniaj spalony na nowy z takimi samymi
parametrami.

•
•
•
•
•
•

przed wymianą bezpiecznika najpierw sprawdź przyczynę jego spalenia
zdejmij siedzenie.
bezpiecznik umieszczony jest za akumulatorem
otwórz skrzynię bezpiecznika i wyciągnij spalony bezpiecznik
nowy bezpiecznik wsuń do uchwytu i zamknij pokrywę skrzyni
styki bezpiecznika muzą dokładnie dotykać styków uchwytu; poluzowany
bezpiecznik nagrzewa się

Nasmarowanie wszystkich części quada
Sprawdź wizualnie, czy wszystkie części quada, które muszą zostać nasmarowane,
ó i ż
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również są nasmarowane.
W okresie gwarancji niniejsze kontrole okresowe należy wykonywać zawsze tylko u
autoryzowanego sprzedawcy.
Jeśli pojawi się problem

•

jeśli pojawi się problem z obsługą quada, należy odwieźć go do najbliższego
centrum Access motor

•

jeśli silnik się wyłączy, sprawdź dopływ paliwa lub styk na baterii
lub uziemienie maszyny
Parametry techniczne quada
Wartość dla Max 250

Wartość dla Max 300

chłodzony płynem
jednocylindrowy czterosuwowy

chłodzony płynem
jednocylindrowy czterosuwowy

Objętość skokowa

249,4cc

280,4cc

Stosunek kompresji

11,0

11,0

Maks. moc

I2,9kw przy 7000 min -1

I4,2kw przy 7500 min -1

Maks. moment obrotowy

2i,oNm przy 3500 min -1

22,0Nm przy 3500 min -1

Typ skrzyni biegów

CVT

CVT

Pojemność zbiornika paliwa

14,8L +/- 0,2L
1,6L

14,8L +/- 0,2L
1,6L

Masa netto

243kg

247 kg

Długość całkowita

260 mm

260 mm

Szerokość całkowita

1215 mm

1215 mm

Wysokość całkowita

1210 mm

1210 mm

Rozstaw
Rozmiar opon

1270 mm

1270 mm

Typ uruchamiania

Przednie: 25x8-12, tylne
25x10-12
ręczne (pociągnięcie) /
elektryczne

przednie: 25x8-12, tylne
25x10-12
Ręczne (pociągnięcie) /
elektryczne

Typ zapłonu

C.D.I

C.D.I

Pozycja
Typ silnika

Pojemność wymienianego
oleju

Oficjalny importer:
ASP Group PL Sp. z o.o.
Legionów Polskich 9B
41-300 Dąbrowa Górnicza
www.aspgroup.pl / biuro@aspgroup.pl

