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ATV

Οδηγίες χρήσης

Do not remove this Ower’s Manual from the vehicle. Read this manual carefully 
before operating the vehicle as it contains important safety information.

Mην μετακινείτε αυτό το εγχειρίδιο από το όχημα. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο 
πρίν βάλετε σε λειτουργία το όχημα καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες 
ασφαλείας.

MAXXER 450i
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αγαπητοί χρήστες,
Πριν από την παράδοση κάθε νέου οχήματος KYMCO, το καρμπιρατέρ έχει εκκενωθεί από την βενζίνη ώστε να  εξασφαλιστεί η 
άριστη λειτουργία και η ασφάλεια του.     
Το καρμπιρατέρ περιέχει αντιδιαβρωτικό υγρό, το οποίο θα πρέπει να αφαιρεθεί πριν 
από την πρώτη εκκίνηση του κινητήρα.
Για το λόγο αυτό, είναι φυσιολογικό η πρώτη εκκίνηση να χρειασθεί 20-30 δευτερόλεπτα.
Η ποιότητα κάθε οχήματος κατασκευής  KYMCO  είναι εγγυημένη.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Συγχαρητήρια και ευχαριστούμε για την αγορά του KYMCO ATV σας. Κατασκευασμένο με Αμερικάνικη τεχνογνωσία, είναι σχεδια-
σμένο να παρέχει ανώτερη οδηγική εμπειρία, μεγάλη άνεση και σημαντικές χρηστικές δυνατότητες.

Αυτό το εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να διασφαλιστεί ότι λάβατε γνώση όλων των  διαδικασιών ασφαλούς χρήσης του ATV σας. 
Περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τη γενική φροντίδα και συντήρηση του ATV σας.

Διαβάστε με προσοχή το εγχειρίδιο. 
Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με το ATV σας, επικοινωνήστε με κάποιον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της KYMCO για 
να σας βοηθήσει.

Θυμηθείτε ότι μόνο οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι της KYMCO έχουν τη γνώση για να σας εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή 
εξυπηρέτηση.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟ 
ΒΙΒΛΙΟ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΟ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Η ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟ.

Oι εξαιρετικά σημαντικές πληροφορίες, ξεχωρίζουν με τα παρακάτω σύμβολα.

   Προειδοποίηση κινδύνου. Εάν δεν ακολουθηθεί η οδηγία, μπορεί να προκληθεί σοβαρός 
   τραυματισμός ή θάνατος.

   Πρέπει να δώσετε προσοχή ώστε να αποφύγετε ζημιά στο όχημα.

   Αφορά λεπτομέρειες που μπορεί να σας διευκολύνουν.ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το βιβλίο οδηγιών χρήσης θα πρέπει να θεωρείται σαν αναπόσπαστο μέρος του οχήματος. Θα πρέπει να βρίσκεται στη θέση του κάτω 
από τη σέλλα, ακόμα και όταν το όχημα πουληθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΩΝ  ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1. Μπαταρία

2. Φώτα θέσεως/πορείας

3. Μανέτα φρένου

4. Μονάδα κατανομής δύναμης

5. Όργανα και ενδεικτικές λυχνίες

6. Μοχλός σέλλας

7. Αποθηκευτικός χώρος

8. Ντεπόζιτο ψυκτικού υγρού

9. Ποδόφρενο 

10.Χειρόφρενο

11.Κεντρικός Διακόπτης

12.Μοχλός Ταχυτήτων

13.Περιοριστής Γκαζιού

14.Μοχλός Γκαζιού

15.Τροχός Αλουμινίου

16.Πίσω φανάρι / Φανάρι φρένου

17.Διακόπτης αλλαγής δέσμης φώτων

18.Μίζα

19.Διακόπτης αλάρμ φλας

20.Επιλογή κίνησης 2Χ4 / 4Χ4
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Διαβάστε και κατανοείστε όλα τα σήματα και πινακίδες προειδοποίησης του 
οχήματος.
Περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφαλή και σωστή χρήση του.
Όποιος οδηγεί ένα ATV, πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις πινακίδες και να 
κατανοήσει τις πληροφορίες. Οι πινακίδες είναι μόνιμα μέρη του οχήματος. 
Μην αφαιρείτε τις προειδοποιητικές πινακίδες από το όχημα. 

Μη σωστή χρήση αυτού του οχήματος μπορεί να προκαλέσει σοβαρό ατύ-
χημα ή και θάνατο.

ΦΟΡΑΤΕ ΠΑΝΤΑ ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΔΙΑ-
ΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ 
ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛ Η ΦΑΡΜΑΚΩΝ.

ΠΟΤΕ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ:
- Πριν εξοικειωθείτε μ’ αυτό ή πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης του.
- Με ταχύτητες μεγαλύτερες των δυνατοτήτων σας ή των συνθηκών 
που υπάρχουν.
- Μετά τη χρήση αλκοόλ ή φαρμάκων.

ΠΑΝΤΟΤΕ:
- Να οδηγείτε το όχημα με τις τεχνικές που χρειάζονται ώστε να αποφύγετε 
αναποδογύρισμα σε στροφές ή ανώμαλα εδάφη
 - Για την ασφάλεια σας να φοράτε κατάλληλο εξοπλισμό όπως κράνος, 
γάντια και μπότες.
- Να σβήνετε τον κινητήρα όταν ανεφοδιάζετε το όχημα με βενζίνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ1

2 1

3

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Μη κατάλληλη πίεση αέρα στα λάστιχα ή 
υπερβολική φόρτωση του οχήματος, μπορούν 
να προκαλέσουν απώλεια ελέγχου.
Απώλεια ελέγχου μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρό τραυματισμό ή και θάνατο.
Πίεση ελαστικών: Να ρυθμίζεται με κρύα 
ελαστικά.
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ: 5,7 ± 0,4 psi

ΟΠΙΣΘΙΑ: 5,7 ± 0,4 psi

Μην βάζετε ποτέ λιγότερη πίεση αέρα από την 
ελάχιστη προτεινόμενη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν υπερβαίνετε το όριο ρυμούλκησης του 
οχήματος, μπορεί να προκληθεί ατύχημα. Μει-
ώστε την ταχύτητα. 
Μέγιστη δυνατότητα ρυμούλκησης: • 126 Kg. 
Μέγιστο φορτίο ανάρτησης κοτσαδόρου: 
• 16 Kg.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Να μην χρησημοποιείτε 
αυτό το όχημα από άτομα 
κάτω των 16 ετών

2

Πριν αλλάξετε επιλογή κίνησης, πρέπει να 
σταματήσετε το όχημα και να κλείσετε το 
γκάζι.
Οι στροφές του κινητήρα θα πρέπει να 
πέσουν στο ρελαντί πριν μετακινήσετε 
το μοχλό επιλογής κίνησης. Σε αντίθετη 
περίπτωση μπορεί να προκληθεί ζημιά στη 
μετάδοση.

ΠΡΟΣΟΧΗ3
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TMHMA 1 - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΕΙΣ 
Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε και να απολαμβάνετε το ATV σας, απαιτείται να το χειρίζεστε με υπευθυνότητα. 
Πριν οδηγήσετε το ATV σας θα πρέπει:
•  Να γνωρίζετε και να συμμορφώνεστε με όλους τους τοπικούς νόμους για εντός και εκτός δρόμου οδήγηση.
•  Να σέβεστε το ATV σας, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του.
•  Να σέβεστε το περιβάλλον και τα δικαιώματα των άλλων.
Επίσης σας συμβουλεύουμε να τηρείτε αυστηρά το προτεινόμενο πρόγραμμα συντήρησης του ATV σας όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο. Αυτό το προληπτικό 
πρόγραμμα συντήρησης σχεδιάστηκε για να εξασφαλιστεί ότι όλα τα κρίσιμα εξαρτήματα επιθεωρούνται πλήρως ανά τακτά διαστήματα.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο βασίζονται στα πλέον πρόσφατα στοιχεία του προϊόντος και τις προδιαγραφές κατά τη στιγμή της εκτύπωσης. 
Η KYMCO διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές και βελτιώσεις  του οχήματος  που δε θα αναγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο, χωρίς προειδοποίηση. 

•  Οδηγείτε αργά και με προσοχή σε έδαφος που δεν γνωρίζετε. Να είστε πάντοτε σε επιφυλακή για απότομες εδαφικές αλλαγές κατά τη χρήση του ATV.
•  Μην οδηγείτε ποτέ σε πολύ γλιστερά, χαλαρά ή εξαιρετικά ανώμαλα εδάφη.
•  Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στριψίματος του οχήματος που περιγράφονται σ΄ αυτό το εγχειρίδιο. Εξασκηθείτε αρχικά με αργή ταχύτητα προτού δοκιμάσετε να 

στρίψετε με μεγάλη ταχύτητα. Ποτέ μην παίρνετε στροφές με υπερβολική ταχύτητα.
•  Σε περίπτωση ατυχήματος, εξουσιοδοτημένο συνεργείο της KYMCO πρέπει να ελέγξει το όχημα.
•  Μην επιχειρείτε να οδηγήσετε το όχημα σε εδάφη με κλίσεις άνω του επιτρεπτού ορίου. Εξασκηθείτε σε εδάφη με μικρές κλίσεις προτού επιχειρήσετε τη χρήση 

σε πιό απότομα.
•  Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες για τον τρόπο αναβάσεις λόφων και κλίσεων. Ελέγξτε προσεκτικά το έδαφος προτού επιχειρήσετε να ανεβείτε κάποια απότομη 

κλίση. Μην προσπαθείτε να ανεβάσετε το όχημα σε λόφους με βρεγμένο ή γλιστερό έδαφος. Ρίχνετε το βάρος σας μπροστά όταν ανεβαίνετε ανηφορικά εδάφη και 
μην ανοίγετε το γκάζι απότομα ή κάνετε ξαφνικές αλλαγές ταχυτήτων. Μην φθάνετε στην κορυφή μιας ανηφόρας με μεγάλη ταχύτητα.
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•  Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες για να κατεβείτε από λόφους και αλλά εδάφη με απότομες κλίσεις. Ελέγξτε προσεκτικά το έδαφος όταν είναι να κατεβείτε κάποιο 
λόφο. Ρίξετε το βάρος σας πίσω. Μην κατεβαίνετε με μεγάλη ταχύτητα.

•  Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες για να διασχίσετε έναν λόφο πλαγίως. Αποφύγετε λόφους με γλιστερό έδαφος. Ρίξτε το βάρος σας στην ανηφορική μεριά του λόφου. 
Αποφύγετε να διασχίσετε έναν λόφο με μεγάλη κλίση.

•  Για να αποφύγετε το σβήσιμο της μηχανής καθώς ανεβαίνετε λόφο, διατηρήστε μια σταθερή ταχύτητα. Σε περίπτωση που σβήσει η μηχανή σας καθώς ανεβαίνετε 
λόφο, ακολουθήστε τις οδηγίες για ασφαλές φρενάρισμα. 

•  Ελέγξτε για εμπόδια όταν οδηγείτε σε άγνωστη περιοχή. Μην επιχειρείτε να περάσετε πάνω από εμπόδια όπως κορμοί δέντρων και βράχοι. Ακολουθείτε πάντα τις 
οδηγίες όταν προσπαθείτε να οδηγήσετε πάνω από εμπόδια. 

•  Σε γλιστερές επιφάνειες, όπως πάγο, οδηγείτε με πολύ προσοχή για την αποφυγή γλιστρήματος. 
•  Μην χρησιμοποιείτε το όχημα σε τρεχούμενο νερό μεγάλης ταχύτητας, ή σε νερό με  βάθος μεγαλύτερο από τα υποπόδια. Να θυμάστε ότι τα βρεγμένα φρένα 

έχουν μειωμένη απόδοση. Δοκιμάστε τα φρένα σας αμέσως μόλις εγκαταλείψετε το νερό. Εάν χρειάζεται, φρενάρετε αρκετές φορές ώστε να στεγνώσουν τα υλικά 
τριβής.

•  Όταν κάνετε όπισθεν βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι και εμπόδια πίσω από το όχημα. Οδηγείτε αργά όταν κάνετε όπισθεν και αποφύγετε επικίνδυνες 
στροφές.  

•  Χρησιμοποιείτε πάντα τους τύπους και τις διαστάσεις των ελαστικών που αναφέρονται σ’ αυτό το βιβλίο. Να έχετε πάντα την προτεινόμενη πίεση στα ελαστικά 
του οχήματός σας.

•  Μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε λανθασμένα, αξεσουάρ σε αυτό το όχημα.
•  Ποτέ μην τοποθετείται περιστρεφόμενη λαβή  γκαζιού σε αυτό το όχημα.
•  Μην υπερβαίνετε ποτέ το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του οχήματος. Μεταφερόμενα βάρη, θα πρέπει να κατανεμηθούν και δεθούν σωστά. Μειώστε ταχύτητα και 

ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης αυτού του βιβλίου για τη μεταφορά βάρους. Να προβλέπετε μεγαλύτερη απόσταση φρεναρίσματος όταν μεταφέρετε βάρη.
•  Άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών δεν πρέπει να οδηγούν αυτό το όχημα. 
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 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πρέπει να γνωρίζετε ότι το ATV ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΒΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. Τα ATV οδηγούνται 
διαφορετικά από τα αλλά οχήματα, όπως μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητα. Ένα ατύχημα μπορεί να προκληθεί πολύ εύκολα, ακόμη και σε απλές μανούβρες όπως το 
στρίψιμο σε περίπτωση που δεν πάρετε τα κατάλληλα μέτρα.

ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ

•  Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης, ιδίως αυτές που αναγράφονται στα ταμπελάκια με την ένδειξη  WARNING 
(ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ).

•  Μην οδηγείτε αυτό το ATV πριν από κατάλληλη εκπαίδευση και εξοικείωση μ’ αυτό.
•  Ακολουθείτε πάντα τους περιορισμούς χρήσης βάσει ηλικίας:
 -Ένα παιδί κάτω των 12, δεν θα πρέπει ποτέ να οδηγεί ένα ATV με μηχανή μεγαλύτερη των 70cc
 -Ένα παιδί κάτω των 16, δεν θα πρέπει ποτέ να οδηγεί ένα ATV με μηχανή μεγαλύτερη των 90cc.
 - Ένα παιδί κάτω των 16, δεν πρέπει ποτέ να οδηγεί ένα ATV χωρίς την επιβλέψει ενός ενήλικα. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται προσεκτικά γιατί δεν έχουν όλα 

την δύναμη, το μέγεθος, τις ικανότητες ή τη σωστή κρίση για να οδηγήσουν ένα ATV με ασφάλεια.

Μάθετε τους τοπικούς νόμους που ισχύουν για περιορισμούς στη χρήση βάσει ηλικίας για εντός ή εκτός δρόμου 
χρήση του οχήματος.
•  Μην οδηγείτε ποτέ ένα ATV χωρίς να φοράτε ένα εγκεκριμένο κράνος. Θα πρέπει επίσης να φοράτε προστατευτικά γυαλιά, γάντια, μπότες, μακρυμάνικες μπλού-

ζες ή μπουφάν και μακριά παντελόνια.
•  Μην καταναλώνετε αλκοόλ ή φάρμακα πριν ή κατά τη διάρκεια χρήσης του οχήματος.
•  Μην οδηγείτε με ταχύτητες μεγαλύτερες των δυνατοτήτων σας ή των συνθηκών που επικρατούν. Οδηγείτε πάντα με ταχύτητα που είναι κατάλληλη για τις συνθή-

κες εδάφους, ορατότητας και της εμπειρίας που έχετε.
•  Μην επιχειρείτε άλματα ή άλλες επικίνδυνες μανούβρες.
•  Επιθεωρείτε πάντα το όχημά σας πριν από κάθε χρήση ώστε να βεβαιωθείτε ότι είναι σε ασφαλή λειτουργική κατάσταση. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες ελέγχου 

και συντήρησης που περιγράφονται σ’ αυτό το βιβλίο.
•  Οδηγείτε πάντα κρατώντας το τιμόνι και με τα δύο χέρια και πατώντας και με τα δύο πόδια το πάτωμα του οχήματος.
•  Μην δανίζετε το ATV σας για χρήση από άτομα που δεν έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση του ή δεν έχουν επάρκη εμπειρία.
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ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται αυτό το όχημα χωρίς κατάλληλη καθοδήγηση
ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ
Η πιθανότητα ατυχήματος αυξάνεται σε περίπτωση που ο οδηγός δεν γνωρίζει πως να χειριστεί το ATV κάτω από 
αντίξοες συνθήκες ή σε διαφορετικά εδάφη. 
ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
Αρχάριοι ή όχι οδηγοί θα πρέπει να οδηγήσουν με κάποια καθοδήγηση και να κάνουν αρκετή εξάσκηση σε χαμηλές 
ταχύτητες  ώστε να αποκτήσουν την εμπειρία που χρειάζεται. 

 
ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Σε περίπτωση που αφήσετε να οδηγήσει ένα παιδί κάτω των 16 ετών
ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ
Η χρήση ενός ATV από παιδί κάτω των 16, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή και θάνατο για το παιδί. 
Τα παιδιά κάτω των 16 ετών μπορεί να μην έχουν τις ικανότητες και την σωστή κρίση για να οδηγήσουν με ασφάλεια 
ένα ATV.
ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
Ένα παιδί κάτω των 16 ετών δεν πρέπει να οδηγεί αυτό το ATV.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Η χρήση αυτού του οχήματος χωρίς κράνος και προστατευτικό εξοπλισμό.
ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ
Εάν οδηγείτε χωρίς κράνος, γυαλιά για τα μάτια και προστατευτικό εξοπλισμό, αυξάνονται οι 
πιθανότητες σοβαρού τραυματισμού ή και θανάτου, σε περίπτωση ατυχήματος. 
ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
Να φοράτε πάντα εγκεκριμένου τύπου κράνος στο σωστό μέγεθος. 
Επίσης να φοράτε: Προστατευτικά γυαλιά, γάντια, μπότες, μπλούζα με μακριά μανίκια και μακρύ 
παντελόνι. 

 
ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή φαρμάκων
ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ
Η κατανάλωση αλκοόλ ή φαρμάκων μειώνει την ικανότητα σωστής κρίσης, την ικανότητα αντί-
δρασης, ισορροπίας και αντίληψης, με αποτέλεσμα την πιθανή πρόκληση ατυχήματος.
ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
Μην οδηγείτε ΠΟΤΕ υπό την επήρεια αλκοόλ ή φαρμάκων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Οδήγηση με υπερβολικά υψηλές ταχύτητες
ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ
Αυξάνονται οι πιθανότητες απώλειας ελέγχου του οχήματος
ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
Να οδηγείτε πάντα σε ταχύτητες που είναι κατάλληλες για το έδαφος, την ορατότητα και την εμπειρία 
σας. 

 
ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Από άλματα και επικίνδυνους ελιγμούς
ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ
Αυξάνονται οι πιθανότητες ατυχήματος 
ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
Αποφύγετε τα άλματα και τους επικίνδυνους ελιγμούς.

ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Εάν δεν ελέγχεται το όχημα πριν από κάθε χρήση και εάν δεν το συντηρείται τακτικά.
ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ
Εάν δεν διατηρείτε το όχημα σε καλή λειτουργική κατάσταση, αυξάνεται η πιθανότητα ατυχήματος και 
η πρόκληση σοβαρής βλάβης του.
ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
Να ελέγχετε το ATV κάθε φορά προτού το οδηγήσετε για να βεβαιωθείτε ότι είναι σε καλή κατά-
σταση.
Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες συντήρησης αυτού του εγχειριδίου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Σε περίπτωση που δεν κρατάτε το τιμόνι ή δεν έχετε τα πόδια σας στα  υποπόδια την ώρα της οδήγησης.
ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ
Η ανορθόδοξη οδήγηση, είτε με ένα χέρι είτε με τα πόδια μακριά από τα υποπόδια μπορεί να σας κάνει να 
χάσετε την ισορροπία σας και να πέσετε από το ATV. Επίσης εάν απομακρύνετε τα πόδια από τα υποπόδια, 
μπορεί να έρθουν σε επαφή με τους τροχούς και να προκληθεί τραυαμτισμός ή σοβαρό ατύχημα. 
ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
Να κρατάτε το τιμόνι πάντα με δυο χέρια και να έχετε τα πόδια σας πάντα στα υποπόδια του οχήματος

 
ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Απρόσεχτη οδήγηση σε άγνωστο και ανώμαλο έδαφος.
ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ
Όταν οδηγείτε σε άγνωστο έδαφος, σε απρόσμενο χρόνο, μπορεί να χτυπήσετε πάνω σε κάποιο κρυμμένο 
βράχο ή να πέσετε σε λακκούβα χωρίς να έχετε αρκετό χρόνο να αντιδράσετε.
ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
Να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί όταν οδηγείτε σε ανώμαλο και άγνωστο έδαφος.

 
ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Απρόσεχτη οδήγηση σε γλιστερό έδαφος (λάσπη, χιόνι κλπ)
ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ
Απώλεια ελέγχου του οχήματος και πρόκληση ατυχήματος
ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
Μην οδηγείτε σε τέτοιου είδους εδάφη εάν δεν έχετε τις κατάλληλες ικανότητες και εμπειρία. Ακόμη και να 
έχετε την εμπειρία και τις ικανότητες να είστε πολύ προσεχτικοί όταν οδηγείτε σε τέτοια εδάφη. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Απότομο στρίψιμο του οχήματος
ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ
Απώλεια ελέγχου του οχήματος και πρόκληση ατυχήματος.
ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
Ακολουθείτε τις οδηγίες στριψίματος όπως περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο. 
Αφού αποκτήσετε εμπειρία οδηγώντας αργά στην αρχή, μπορείτε να αυξήσετε σταδι-
ακά την ταχύτητα στριψίματος. 

 
ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Οδήγηση σε απότομες κλίσεις.
ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ
Ανατροπή του οχήματος.
ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ 
Μην επιχειρείται ποτέ να ανεβείτε με το όχημα σας, κλίσεις που είναι υπερβολικά 
απότομες. Εξασκηθείτε σε μικρές κλίσεις προτού επιχειρήσετε να ανεβείτε μεγαλύ-
τερες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Απρόσεχτη οδήγηση κατά την ανάβαση λόφων

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ
Απώλεια ελέγχου ή ανατροπή του οχήματος

ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες όπως περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
Ελέγξτε το έδαφος προτού οδηγήσετε.
Μην οδηγείτε πάνω σε λόφους με γλιστερό έδαφος
Ρίξτε το βάρος σας μπροστά.
Μην ανοίγετε ξαφνικά το γκάζι. Μπορεί να αναποδογυρίσει το ATV.
Μην οδηγείτε με υπερβολική ταχύτητα ανεβαίνοντας ένα λόφο.

ΜΗΝ ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΣΕ ΚΛΙΣΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΜΟΙΡΩΝ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Απρόσεχτη οδήγηση σε κατάβαση από λόφο.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ
Απώλεια ελέγχου ή ανατροπή του οχήματος

ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες όπως περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
Ελέγξτε το έδαφος προτού οδηγήσετε.
Μην οδηγείτε  σε γλιστερό έδαφος
Ρίξτε το βάρος σας προος τα πίσω.
Μην ανοίγετε ξαφνικά το γκάζι.
Μην οδηγείτε με υπερβολική ταχύτητα κατεβαίνοντας ένα λόφο.

 
ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Διασχίζοντας οριζόντια ή αλλάζοντας πορεία κατά την οδήγηση σε λόφους.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ
Απώλεια ελέγχου ή ανατροπή του οχήματος

ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
Μην επιχειρείτε να κάνετε στροφή καθώς διασχίζετε έναν λόφο. Κάντε πρώτα πρακτική σε 
κανονικό δρόμο. Αποφύγετε να διασχίσετε έναν λόφο με απότομη κλίση οριζόντια.
Όταν διασχίζεται ένα λόφο οριζοντίως, να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες που περιγράφο-
νατι σε αυτό το εγχειρίδιο. Αποφύγετε λόφους με γλιστερό έδαφος. Ρίξτε το βάρος σας προς 
την ανηφορική μεριά του λόφου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

manual maxxer 450i.indd   18 10/3/2010   12:40:59



σελ. �9

ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Σταμάτημα ή κύλιση προς τα πίσω καθώς ανεβαίνετε ένα λόφο. 
ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ
Αναποδογύρισμα του ATV
ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
Χρησιμοποιείται την κατάλληλη ταχύτητα και διατηρείτε σταθερή ταχύτητα κατά την ανάβαση 
ενός λόφου.
•  Εάν το όχημα αδυνατεί να συνεχίσει την ανοδική πορεία:
 Διατηρήστε το βάρος σας προς τα εμπρός
 Πατήστε φρένο
 Κλειδώστε τα φρένα αφού σταματήστε.
•  Εάν το όχημα αρχίσει να πηγαίνει προς τα πίσω:
 Διατηρήστε το βάρος σας προς τα εμπρός
 Πατήστε τα φρένα καθώς το όχημα πηγαίνει προς τα πίσω
 Όταν σταματήσει το όχημα εντελώς κλειδώστε τα φρένα
•  Κατεβείτε από το όχημα πρός την ανηφορική πλευρά του λόφου. Στρέψτε το όχημα ώστε να 

βλέπει προς την κατηφόρα. Ανεβείτε ξανά στο όχημα με τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτό το 
εγχειρίδιο και κατεβάστε το σε επίπεδο έδαφος.

 
ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Απρόσεχτη οδήγηση πάνω από εμπόδια
ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ
Απώλεια ελέγχου και ατύχημα.
ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
Προτού οδηγήσετε σε άγνωστη περιοχή, ελέγξτε για εμπόδια και αντικείμενα στον δρόμο. Μην επι-
χειρείτε να περάσετε πάνω από μεγάλα εμπόδια, όπως πεσμένα δέντρα και βράχους. Όταν περνάτε 
πάνω από εμπόδια, ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

manual maxxer 450i.indd   19 10/3/2010   12:40:59



σελ. �0

ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Οδήγηση πλαγιολισθαίνοντας ή με σύρσιμο 
ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ
Απώλεια ελέγχου του οχήματος. Με την ολίσθηση ή το σύρσιμο του ATV το όχημα μπορεί να ανακτήσει την πρόσφυση απότομα και να ανατραπεί.
ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
Μάθετε να ελέγχετε το σύρσιμο και την πλαγιολήσθηση κάνοντας εξάσκηση σε χαμηλές ταχύτητες και σε ομαλό έδαφος. Σε πολύ γλιστερό έδαφος, όπως σε πάγο, 
οδηγείτε σιγά και πολύ προσεχτικά για να αποφύγετε την απώλεια ελέγχου. 

 
ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Οδήγηση μέσα από βαθιά ή τρεχούμενα νερά
ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ
Απώλεια προσφυσης των τροχών λόγω υδρολίσθησης με αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου και την πιθανή πρόκληση ατυχήματος
ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
Μην επιχειρείτε να διασχίσετε βαθιά ή τρεχούμενα νερά. Να θυμάστε ότι τα βρεγμένα φρένα δεν είναι αξιόπιστα. Δοκιμάστε τα φρένα απαλά σε περίπτωση που 
έχουνε βραχεί και εφαρμώστε τα αρκετές φορές μέχρι να στεγνώσουν. 

 
ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Απρόσεχτη χρήση της όπισθεν
ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ
Να χτυπήσετε κάποιον η κάποιο αντικείμενο
ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
Προτού ξεκινήσετε την όπισθεν, βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχει τίποτα πίσω από το όχημα. Όταν κάνετε όπισθεν, πηγαίνετε πάντοτε αργά. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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σελ. ��

ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Από τη χρήση του ATV με ακατάλληλα ή με χαμηλή πίεση ελαστικά.
ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ
Απώλεια ελέγχου με αποτέλεσμα την πιθανή πρόκληση ατυχήματος
ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
Χρησιμοποιείτε πάντα τον τύπο και μέγεθος ελαστικών, όπως αναγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. 
Να διατηρείτε πάντα την σωστή πίεση ελαστικών, όπως αναγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.

 
ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Η χρήση του ATV με ακατάλληλα αξεσουάρ ή τεχνικές επεμβάσεις.
ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ
Η ακατάλληλη εφαρμογή αξεσουάρ καθώς και οι τεχνικές τροποποιήσεις του οχήματος μπορεί να επηρρεάσουν τον χειρισμό του οχήματος και σε κάποιες περι-
πτώσεις να οδηγήσουν ατύχημα.
ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ακατάλληλα για το όχημα αξεσουάρ. Μην προχωρείτε σε τεχνικές επεμβάσεις στο όχημα. 

 
ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Υπερφόρτωση του ATV ή ακατάλληλη φόρτωση και ρυμούλκηση φορτίων
ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ
Απώλεια ελέγχου και πρόκληση ατυχήματος
ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
Μην υπερβαίνετε την προβλεπόμενη μέγιστη χωρητικότητα φόρτωσης. 
Τα φορτία θα πρέπει να στερεώνονται και να ταξινομούνται σωστά.
Οδηγείτε αργά όταν το όχημα είναι φορτωμένο ή όταν ρυμουλκείτε φορτίο. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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σελ. ��

ΟΔΗΓΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ

ΠΡΟΛΗΨΗ
Όταν οδηγείτε ένα ATV εκτός δρόμου η πρόληψη είναι πολύ σημαντική. Εάν δεν λάβετε υπόψη το έδαφος και τις συνθήκες που επικρατούν πριν την οδήγηση 
αυξάνετε την πιθανότητα να συμβεί κάποιο ατύχημα.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Πάντα να φοράτε τον κατάλληλο εξοπλισμό ανάλογα με τη δραστηριότητα που κάνετε. Η οδήγηση ATV απαιτεί ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό για να αισθάνεστε 
άνετα και να ελαχιστοποιήσετε την πιθανότητα τραυματισμού στο κεφάλι ή τα άκρα. Είναι επίσης σημαντικό να λαμβάνετε υπόψη τις καιρικές συνθήκες που επι-
κρατούν όταν οδηγείτε και να φοράτε τα κατάλληλα ρούχα.

ΓΑΝΤΙΑ
Τα χέρια σας είναι ευάλωτα σε άσχημο καιρό και σε αντικείμενα όπως κλαδιά που πετάγονται προς το μέρος σας. Να φοράτε γάντια αδιάβροχα που σας προφυλάσ-
σουν από άσχημο καιρό. Τα γάντια εκτός δρόμου, με σκληρό προστατευτικό, είναι τα καλύτερα για άνετη οδήγηση.

ΜΠΟΤΕΣ
Να φοράτε μπότες που καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του ποδιού σας. Προτιμότερο ως το γόνατο. Οι μπότες με μικρό η καθόλου τακούνι είναι 
προτιμότερες καθώς αυτό θα επιτρέψει τα πόδια σας να παραμένουν σταθερά πάνω στο όχημα. 

ΚΡΑΝΟΣ
Το κράνος είναι το πιο σημαντικό προστατευτικό μέσο για εσάς. Μπορεί να αποτρέψει σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι. Για μεγαλύτερη ασφάλεια να φοράτε κράνη 
που καλύπτουν όλο το κεφάλι (full-face).  Να δένετε πάντοτε το κράνος όταν το φοράτε. Μετά από ατύχημα που το κράνος έχει χτυπήσει στο έδαφος ή αλλού, να 
το αλλάξετε αμέσως.

ΓΥΑΛΙΑ
Φοράτε προστατευτικά γυαλιά ώστε να αποτρέψετε αντικείμενα να μπουν στα μάτια σας την ώρα της οδήγησης. Μην βασίζεστε στα γυαλιά ήλιου για προστασία. 
Τα γυαλιά ηλίου δεν σας προστατεύουν από αντικείμενα που έρχονται από τα πλάγια. 

ΜΑΚΡΥ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ/ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ
Ο στόχος σας θα πρέπει να είναι να προστατεύετε το σώμα σας από αντικείμενα που έρχονται προς το μέρος σας. Όσο πιο ανθεκτικό είναι το υλικό των ρούχων σας 
τόσο το καλύτερο. Παντελόνι με προστατευτικά για τα γόνατα και μπλούζα με προστατευτικά για ώμους και αγκώνες είναι τα καλύτερα.  
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σελ. ��

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ATV 
Ο τακτικός έλεγχος του οχήματος είναι επίσης πολύ σημαντικός. Είναι πιθανό να βρεθείτε σε καταστάσεις όπου ο δρόμος είναι δύσβατος και τραχύς. Το τελευταίο 
πράγμα που θα θέλατε σε μια τέτοια περίπτωση είναι να μην πιάνουν τα φρένα σας ή να συμβεί κάποια βλάβη στο όχημα. Για αυτόν τον λόγο είναι καλό να ελέγχετε 
πάντα:

1. Φρένα
2. Γκάζι
3. Τροχούς και Ελαστικά
4. Υγρά
5. Φώτα
6. Ηλεκτρικά
7. Χειριστήρια και Συρματόσχοινα
8. Αναρτήσεις και Πλαίσιο

Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στις επόμενες σελίδες του εγχειριδίου.
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σελ. ��

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΙ
Είναι πολύ σημαντική η σωστή πίεση των ελαστικών. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο για τις προδιαγραφές και την πίεση των ελαστικών. Λανθασμένη πίεση μπορεί 
να προκαλέσει απώλεια ελέγχου.

ΕΛΕΓΞΤΕ
1. Πίεση ελαστικών
2. Κατάσταση ελαστικών
Ελέγξτε τα ελαστικά για ρωγμές σχισίματα ή άλλες ζημιές και αντικαταστήστε άμεσα οποιοδήποτε έχει υποστεί ζημιά.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
Με τη μηχανή σε λειτουργία και ενεργοποιημένο το χειρόφρενο, ελέγξτε τις ταχύτητες αλλάζοντας από μπροστά σε νεκρό και όπισθεν. Στη συνέχεια επαναφέρετε 
το μοχλό ταχυτήτων στο νεκρό και σβήστε τη μηχανή.

ΦΡΕΝΑ
Πιέστε τα φρένα. Σε περίπτωση που δίνουν μαλακή αίσθηση, σημαίνει ότι η στάθμη των υγρών φρένων είναι χαμηλή ή ότι υπάρχει διαρροή. Ανατρέξτε στο κεφά-
λαιο Γενική Συντήρηση αυτού του εγχειριδίου  για οδηγίες. Μην χρησιμοποιείτε το όχημα εάν δεν διορθωθεί το πρόβλημα με τα φρένα. Ελέγξτε έαν τα χειρόφρενα 
κλειδώνουν. Επίσης βεβαιωθείτε ότι το βοηθητικό ποδόφρενο λειτουργεί σωστά. Εάν δεν συντηρείτε και ελέγχετε τα φρένα σας τακτικά υπάρχει κίνδυνος να 
χαλάσουνε αναπάντεχα.

ΕΛΕΓΞΤΕ
1. Φρένα
2. Βοηθητικό ποδόφρενο
3. Χειρόφρενα

ΓΚΑΖΙ
Το γκάζι θα πρέπει να είναι μαλακό. Σε περίπτωση που κολλάει σε οποιοδήποτε σημείο ανατρέξτε  στο κεφάλαιο Γενική Συντήρηση. Μην οδηγείτε το όχημα εάν 
το γκάζι κολλάει.

ΕΛΕΓΞΤΕ
1. Την ελεύθερη λειτουργία του γκαζιού σε όλη τη διαδρομή του μοχλού
2. Την επαναφορά του γκαζιού μετά το άνοιγμά του

manual maxxer 450i.indd   24 10/3/2010   12:41:00



σελ. �5

ΦΩΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Βεβαιωθείτε ότι οι σκάλες Φώτων λειτουργούν. Επίσης ελέγξτε εάν λειτουργεί το πίσω φανάρι και το φανάρι φρένων όπως και οι ενδεικτικές λυχνίες στον πίνακα 
οργάνων. Μην οδηγείτε το όχημα εάν δεν λειτουργούν όλα τα παραπάνω. Τέλος βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν ο κεντρικός διακόπτης και ο διακόπτης STOP  κινη-
τήρα. 

ΕΛΕΓΞΤΕ

1. Ψηλή σκάλα Φώτων
2. Χαμηλή σκάλα Φώτων
3. Πίσω φανάρι/φανάρι φρένων
4. Ενδεικτικές λυχνίες
5. Κεντρικός διακόπτης
6. Διακόπτης STOP 

ΛΑΔΙΑ, ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ
Να ξεκινάτε πάντα με γεμάτο ντεπόζιτο. Επίσης πριν από κάθε χρήση, να ελέγχετε τη στάθμη λαδιού στον κινητήρα. Να ελέγχετε για διαρροές λαδιού ή υγρών γύρω 
από το ATV. Ελέγξτε την ένδειξη υπερθέρμανσης για να βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο ψυκτικού υγρού  του κινητήρα είναι αρκετό.

ΕΛΕΓΞΤΕ

1. Καύσιμο
2. Λάδια
3. Διαρροές λαδιών και υγρών
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σελ. �6

ΠΛΑΙΣΙΟ
Καθαρίστε οτιδήποτε ξένα αντικείμενα (φύλλα, κλαδιά) έχουνε κολλήσει στις αναρτήσεις του οχήματος καθώς αυτά μπορεί να προξενήσουν βλάβη ή μπλοκάρισμα. 
Ελέγξτε για ομαλό στρίψιμο του τιμονιού σε όλη του τη διαδρομή γυρνώντας το δεξιά και αριστερά. Δεν πρέπει να μπλοκάρει ή να έχει τζόγο σε κανένα σημείο.

ΕΛΕΓΞΤΕ

1. Αναρτήσεις (ψαλίδια και αμορτισέρ) μπροστά και πίσω
2. Φτερά
3. Τιμόνι

ΔΙΑΦΟΡΑ 
Ελέγξτε το φίλτρο αέρος για κατάλοιπα ή ζημιές. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να το αλλάξετε. Ένα χαλασμένο φίλτρο μπορεί να χαλάσει την μηχανή. Ελέγξτε 
τους πόλους της  μπαταρίας εάν είναι σφιγμένοι ή για διάβρωση. Επίσης σιγουρευτείτε ότι όλες οι βίδες και τα παξιμάδια είναι σφιγμένα. 

ΕΛΕΓΞΤΕ

1. Φίλτρο
2. Μπαταρία
3. Βίδες και παξιμάδια
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σελ. �7

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Να είστε έτοιμοι για το αναπάντεχο. Τα ατυχήματα μπορεί να είναι τραυματικές εμπειρίες, πόσο μάλλον εάν δεν είστε προετοιμασμένοι. Το ελάχιστο που μπορείτε 
να κάνατε πριν από κάθε βόλτα σας είναι να έχετε τα ακόλουθα: 

1. Εργαλεία
2. Νερό
3. Ταυτότητα
4. Κουτί πρώτων βοηθειών

Σε περίπτωση που κάνετε μακρινή βόλτα τότε τα ακόλουθα είναι επίσης σημαντικά: 
1. Κινητό
2. Χάρτες/GPS
3. Φακός

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Οι περιοδικές συντηρήσεις του οχήματος εξαλείφουν την πιθανότητα για έκτακτες βλάβες. Η οδήγηση σε σκληρό έδαφος μπορεί να ξεβιδώσει ή να χαλαρώσει τα 
παξιμάδια και τις βίδες του οχήματος. Τα παρακάτω εργαλεία και εξαρτήματα είναι καλό να τα έχετε πάντοτε μαζί σας:

1. Λάμπες
2. Κολλητική ταινία
3. Σχοινί
4. Μπουζί
5. Ανταλλακτικές ασφάλειες
6. Εργαλεία
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ΝΕΡΟ
Το νερό είναι σημαντικό  ανεξαρτήτως από την απόσταση που θα διανύσετε. Σε περίπτωση που αφυδατωθείτε μπορεί να μην είστε πλέον σε θέση να οδηγήσετε το 
ATV σας.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
Σε περίπτωση που πάθετε κάτι, και δεν είστε σε θέση να δώσετε πληροφορίες, είναι καλό να έχετε μαζί σας κάποια ταυτότητα. 

ΚΙΝΗΤΟ
Μπορεί να χρειαστεί να κάνετε κάποιο επείγον τηλεφώνημα.
ΧΑΡΤΕΣ/GPS
είναι καλό να έχετε κάποιο χάρτη ή κάποιο μέσο καθοδήγησης όταν βρίσκεστε σε άγνωστα μέρη. 

ΚΟΥΤΙ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
Θα χρειαστείτε διάφορα εργαλεία όπως φακό. Επίσης τα σπίρτα είναι σημαντικά σε περίπτωση που χρειαστεί να ξεκινήσετε κάποια φωτιά για να ζεσταθείτε. 
Φωτοβολίδες για να προσδιορίσετε την θέση σας σε άλλους. Κουτί πρώτων βοηθειών είναι επίσης σημαντικό σε περίπτωση τραυματισμού. Ένα καλό κουτί πρώτων 
βοηθειών θα πρέπει να έχει επιδέσμους, αντισηπτικό σπρέι, ταινία κλπ. 

1. Φακός
2. Σπίρτα
3. Φωτοβολίδες
4. Κουτί πρώτων βοηθειών
5. Χρήματα
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ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ATV
Είναι καλό να γνωρίζετε τον τρόπο οδήγησης ενός ATV. Για παράδειγμα όταν παίρνετε μια κλειστή στροφή οδηγώντας αυτοκίνητο, λόγο της φυγόκεντρου δύναμης, 
το σώμα σας σπρώχνεται προς την εξωτερική πλευρά του οχήματος. Ένα αυτοκίνητο είναι σταθερό εν αντιθέσει με ένα ATV το οποίο εξαιτίας της φυγόκεντρου 
δύναμης μπορεί να αναποδογυρίσει. Για τον παραπάνω λόγο, πρέπει να μετατωπίζετε το βάρος σας παίρνοντας με το σώμα σας την κατάλληλη θέση ανάλογα με 
την πορεία του οχήματος.
Αυτή είναι και η κύρια δοαφορά στο τρόπο οδήγησης ενός  ATV και ενός αυτοκινήτου.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΑΝΟΥΒΡΕΣ
• Ανεβαίνοντας στο ATV
• Ξεκινώντας τον κινητήρα
• Ξεκινώντας με κρύο κινητήρα
• Φρενάρισμα/Σταμάτημα
• Αλλάζοντας ταχύτητα
• Παρκάρισμα
• Κατεβαίνοντας από το ATV

ΑΝΕΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ATV
1. Από την αριστερή μεριά, κρατώντας το αριστερό μέρος του τιμονιού, πατήστε το φρένο, και τοποθετήστε το πόδι σας στο ATV
2. Κρατήστε το δεξί μέρος του τιμονιού
3.Ανεβείτε και καθίστε άνετα
4.Να διατηρείτε πάντοτε τα πόδια σας πάνω στα υποπόδια του οχήματος.
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ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Να ξεκινάτε το ATV σας πάντα σε επίπεδη επιφάνεια. Επίσης να το ξεκινάτε σε ανοιχτό χώρο καθώς οι εκπομπές καυσαερίων είναι επιβλαβής για τον οργανισμό 
σας. Ακολουθείτε αυτή την σειρά όταν βάζετε μπροστά το όχημα σας:

1.Ανεβείτε στο όχημα
2. Κλειδώστε το φρένο
3.Βάλτε νεκρά
4.Γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη
5.Πιέστε τον διακόπτη STOP του κινητήρα στην ένδειξη RUN
6.Πιέστε την μίζα
7. Αφήστε ένα μικρό χρονικό διάστημα έως ότου ζεσταθεί η μηχανή

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΡΥΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Είναι πολύ σημαντικό να μην ακουμπάτε ή πιέζετε το γκάζι στην διαδικασία εκκίνησης.

1. Σβήστε όλα τα ηλεκτρικά μέρη και γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη στην θέση ON διατηρώντας σβηστά τα Φώτα (θέση OFF). 
2.Πιέστε την μίζα όχι περισσότερο από 8 δευτερόλεπτα

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
επιτρέψτε 30 δευτερόλεπτα στην κάθε προσπάθεια σας για να μην υπερθερμανθεί η μίζα. 

3. Εάν η μηχανή πάλι δεν ξεκινάει, πιέστε ξανά την μίζα για 8 δευτερόλεπτα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη, η μηχανή δεν ξεκινάει. Φορτίστε ή αντικαταστήστε τη μπαταρία.

4. Αφού ξεκινήσει ο κινητήρας, αφήστε να ζεσταθεί για 2-3 λεπτά έως ότου το ATV επιταχύνει άνετα.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑ/ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ
Να αφήνετε πάντα αρκετό χώρο για σταμάτημα. Παρόλα αυτά πολλές φορές το απότομο φρενάρισμα 
είναι αναπόφευκτο και για αυτό θα πρέπει να είστε πάντα προετοιμασμένοι. Είτε σταματάτε σιγά είτε 
απότομα εφαρμόζετε πάντα τα ακόλουθα:
1.  Πιέστε το αριστερό φρένο ώστε να φρενάρουν και οι μπροστά και οι πίσω τροχοί.
2. Εάν οι τροχοί μπλοκάρουν αφήστε για λίγο το φρένο και ξαναπιέστε
3.  Ποτέ μην πιέζετε το φρένο άσκοπα. Ακόμη και μια απαλή πίεση μπορεί να προκαλέσει φθορά καθώς 

θα υπερθερμανθεί το υγρό των φρένων.

 
Η υπερβολική χρήση των φρένων για απότομα παρατεταμένα φρεναρίσματα από μεγάλες ταχυτήτες, 
προκαλεί υπερθέρμανση των υγρών των φρένων και φθείρει τα τακάκια.

 
Να χρησιμοποιείτε μόνο υγρά φρένων προτεινόμενα από την KYMCO. Μην αναμειγνύετε υγρά 
φρένων διαφόρων προδιαγραφών. Ελέγχετε την στάθμη των υγρών φρένων και τα τακάκια πριν από 
κάθε χρήση. 

ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
Αυτό το μοντέλο ATV έχει δυο ταχύτητες μετάδοσης (αργή-γρήγορη), και όπισθεν. Για να αλλάξετε 
ταχύτητα ακολουθήστε τα παρακάτω: 

1.  Για να βάλετε την γρήγορη μετάδοση (H), μετακινήστε τον μοχλό από την νεκρά (N) προς τα 
εμπρός. 

2.  Για να βάλετε την αργή μετάδοση (L), μετακινήστε τον μοχλό από τη θέση της γρήγορης μετάδοσης  
(H) προς τα έξω και μπροστά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η γρήγορη μετάδοση είναι για κανονική οδήγηση με λίγο φορτίο ενώ η αργή μετάδοση είναι για 
μεταφορά μεγάλου φορτίου ή ρυμούλκηση. Σε σύγκριση με την γρήγορη μετάδοση, η αργή παρέχει 
χαμηλότερη ταχύτητα με μεγαλύτερη ροπή στους τροχούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

L

H

N

R
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ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Να χρησιμοποιείτε πάντα την αργή ταχύτητα όταν οδηγείτε σε γλιστερό έδαφος, όταν μεταφέρετε βαρύ φορτίο ή όταν ρυμουλκείτε. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την 
αργή ταχύτητα στις παραπάνω περιπτώσεις υπάρχει κίνδυνος να σπάσει ο ιμάντας ή να δημιουργηθεί κάποια άλλη ζημιά στο όχημα.

3.  Για να βάλετε την όπισθεν, από την νεκρά  πιέστε προς τα έξω και πίσω στην θέση R.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Να σταματάτε πλήρως το όχημα όταν είναι να αλλάξετε ταχύτητα ή αν είναι να βάλετε όπισθεν. Να κάνετε αλλαγές της ταχύτητας πάντα σε επίπεδη επιφάνεια 
διαφορετικά να κλειδώνετε το φρένο.
 
Μην ξεκινάτε το όχημα χωρίς το καπάκι της μετάδοσης. Μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή και θάνατος.

ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ
Όταν παρκάρετε να ακολουθείτε τους κανόνες όπως και με το φρενάρισμα.

1. Αφού σταματήσετε το ATV βάλτε την νεκρά.
2.  Σβήστε την μηχανή πιέζοντας τον διακόπτη STOP του κινητήρα
3. Γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη στην θέση OFF
4.  Σε περίπτωση που είστε αναγκασμένοι να παρκάρετε σε ανηφόρα βάλτε την αργή ταχύτητα. Είναι καλό όμως να παρκάρετε σε επίπεδες επιφάνειες.
5. Εφαρμόστε το χειρόφρενο

ΚΑΤΕΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ATV
1. Διπλοτσεκάρετε ότι έχετε εφαρμόσει το χειρόφρενο
2. Κατεβείτε από το όχημα

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΞΕΚΙΝΗΜΑ
Όταν η μηχανή ζεσταθεί, το ATV είναι έτοιμο για να ξεκινήσει. 

1.  Διατηρείτε τα πόδια σας στα υποπόδια και τα χέρια σας στο τιμόνι
2. Πιέστε το φρένο για να ξεκλειδώσει το χειρόφρενο
3. Επιλέξτε μετάδοση 
4. Πιέστε το γκάζι για να ξεκινήσετε

ΠΛΑΓΙΑΣΜΑ, ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΒΑΡΟΥΣ, ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
Όταν παίρνετε μια στροφή θα πρέπει να πλαγιάζετε το σώμα σας μπροστά, μετατοπίζοντας το βάρος σας προς την μέσα μεριά της στροφής. Παράλληλα στηρίξτε το 
σώμα σας κοντράροντας με το πόδι σας στο υποπόδιο που βρίσκεται στην εξωτερική μεριά της στροφής. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε ότι οι ρόδες σηκώνονται, 
ελαττώστε ταχύτητα, ρίξτε το βάρος σας στην μεριά όπου σηκώνονται οι ρόδες και πάρτε πιο ανοιχτή στροφή εφόσον είναι δυνατό.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ATV ΣΑΣ
Ένας οδηγός ATV πρέπει να μάθει να προσαρμόζει την θέση του σώματος του ανάλογα με την στροφή ή την 
μανούβρα που εκτελεί με το όχημα. Κάποιες από τις τεχνικές που πρέπει να γνωρίζει είναι:

• Ξεκίνημα
• Πλάγιασμα, μετατόπιση βάρους, ισορροπία
• Ανοιχτές στροφές
• Κλειστές στροφές
• Γρήγορες στροφές
• Στροφές Κ
• Ανεβαίνοντας Λόφους
• Κατεβαίνοντας Λόφους 
• Παράλληλη οδήγηση σε Λόφο
• Απότομη αλλαγή πορείας
• Περνώντας εμπόδια
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ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ
Περίπου 20% των ατυχημάτων ATV γίνονται σε στροφές. Εάν δεν έχετε την κατάλληλη 
εμπειρία στις στροφές υπάρχει κίνδυνος να χάσετε τον έλεγχο και να έχετε ατύχημα. 
Ακολουθείτε την παρακάτω μεθόδο όταν στρίβετε:

1. Αφήνετε ελαφρώς το γκάζι καθώς πλησιάζετε σε στροφή
2.  Εφαρμόστε τις αρχές στριψίματος που αναφέρθηκαν (πλάγιασμα, μετατόπιση βάρους 

κλπ)
3.  Σταδιακά αυξάνετε την ταχύτητα σας καθώς βγαίνετε από τη στροφή

ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ
1.  Αφήστε το γκάζι καθώς πλησιάζετε τη στροφή για να μειώστε την ταχύτητα
2. Εφαρμόστε τις αρχές στριψίματος
3.  Ίσως χρειαστεί να ρίξετε το βάρος σας προς την στροφή περισσότερο από τις ανοι-

χτές στροφές
4.  Σε περίπτωση που η μετατόπιση του βάρους σας και η ισορροπία σας δεν είναι 

αρκετή ώστε να κρατήσει το όχημα στο έδαφος, τότε προσπαθήστε να ισιώσετε το 
τιμόνι όσο μπορείτε περισσότερο. 

5.  Σταδιακά αυξάνετε την ταχύτητα σας μόλις βγαίνετε από τη στροφή
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ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ
Η γρήγορες στροφές είναι οι πιο δύσκολες και επικίνδυνες και πρέπει να εφαρμόζονται μόνο 
μετά από εξάσκηση και εμπειρία. 

1. Μειώστε ταχύτητα καθώς πλησιάζετε την στροφή
2.  Στρίψτε το τιμόνι, μετατοπίστε το βάρος σας και ισορροπείστε καθώς μπαίνετε στη στροφή 

(εφαρμόστε τις αρχές στριψίματος)
3. Επιταχύνετε ελαφρώς καθώς μετατοπίζετε το βάρος σας
4. Για πολλαπλές στροφές εφαρμόζετε τα παραπάνω διαδοχικά
5.  Για να στρίψετε πιο γρήγορα σηκωθείτε ελαφρώς από την σέλλα καθώς μετατοπίζετε το 

βάρος σας στο εξωτερικό υποπόδιο
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ΣΤΡΟΦΕΣ-Κ
Σε περίπτωση που κολλήσει το ATV  σας σε ανηφόρα χρησιμοποιείστε αυτήν την στροφή.

1. Σταματήστε εκεί που είστε πιέζοντας τα φρένα και βάζοντας νεκρά
2. Σβήστε την μηχανή
3. Κρατήστε το βάρος σας μπροστά
4. Κατεβείτε από την μεριά της ανηφόρας
5.  Εάν είστε από την αριστερή μεριά του οχήματος, γυρίστε το τιμόνι τέρμα αριστερά
6. Σταδιακά ελευθερώστε το φρένο 
7.  Αφήστε το όχημα να κυλίσει στα δεξιά σας μέχρι η μπροστινή του πλευρά να δείχνει ελα-

φρώς πρός την κατηφόρα
8. Πιέστε ξανά τα φρένα
9.  Ανεβείτε πάνω στο όχημα από την πλευρά που είναι προς την ανηφόρα διατηρώντας το βάρος 

σας προς την ανηφορική μεριά του λόφου
10. Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε την μηχανή και να κατέβετε το λόφο
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ΑΝΕΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΛΟΦΟΥΣ
20% των ατυχημάτων γίνονται ανεβαίνοντας λόφους. Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη προσοχή όταν 
ανεβαίνετε ανηφορικά εδάφη.

1.  Επιταχύνετε προτού ξεκινήσει η ανηφόρα και έπειτα διατηρείστε σταθερή ταχύτητα.
2.  Ρίξτε το βάρος σας όσο το δυνατό πιο μπροστά. Σε πολύ κάθετες κλίσεις ρίξτε το βάρος σας 

μπροστά από την όρθια στάση
3.  Σε περίπτωση που αντιληφθείτε ότι δεν είναι δυνατόν να ανέβει το ATV την ανηφόρα, γρή-

γορα κατεβάστε ταχύτητα (σε ATV με ταχύτητες) ή πιέστε περισσότερο το γκάζι (σε αυτόματο 
ATV). Να είστε έτοιμοι να αφήσετε το γκάζι ώστε οι μπροστινοί τροχοί να μην σηκωθούνε

4.  Εάν δεν τα καταφέρετε με αυτόν τον τρόπο, έχετε ακόμη φόρα προς τα εμπρός και το επιτρέ-
πει το έδαφος, κάντε αναστροφή και δοκιμάστε ξανά να ανεβείτε την ανηφόρα

5.  Σε περίπτωση που δεν έχετε άλλη φόρα, επιχειρείστε την στροφή-Κ για να κατεβείτε. 

ΜΗΝ ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΣΕ ΚΛΙΣΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΜΟΙΡΩΝ
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ΚΑΤΕΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΛΟΦΟΥΣ
Η επιτυχία μιας κατάβασης, εξαρτάται από το πόσο καλά γνωρίζετε τον χειρισμό των 
φρένων του οχήματος.

1. Ρίξτε το βάρος σας όσο το δυνατό πιο πίσω στη σέλλα.
2. Να έχετε την χαμηλή ταχύτητα, όχι όμως την νεκρά
3. Πιέστε ελαφρώς τα φρένα και  το γκάζι

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΕ ΛΟΦΟ
Η οδήγηση παράλληλα σε λόφο θεωρείται προχωρημένη τεχνική. Είτε είστε προχω-
ρημένος είτε αρχάριος καλό είναι να αποφεύγετε αυτήν την τεχνική. Σε περίπτωση 
που δεν έχετε άλλη επιλογή, ακολουθήστε τα παρακάτω:

1. Διατηρείτε την ταχύτητα σας αργή και σταθερή
2.  Ρίξτε όλο το βάρος σας στην ανηφορική μεριά του λόφου και στηριχτείτε με το 

πόδι σας στο υποπόδιο
3.  Να κρατάτε το τιμόνι έχοντας την τάση ότι θα οδηγήσετε μέσα στον λόφο
4.  Σε περίπτωση που νιώθετε ότι το ATV θα αναποδογυρίσει στρίψτε το τιμόνι προς 

την κατηφόρα. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, επιχειρείστε να κατεβείτε από το όχημα 
από την πάνω πλευρά του.
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ΑΠΟΤΟΜΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ
Αυτή είναι μια αντίδραση έκτακτης ανάγκης και συνηθίζετε για να αποφύγετε κάποιο εμπόδιο 
που βρέθηκε ξαφνικά στον δρόμο σας. Είναι παρόμοια μανούβρα με αυτή τις γρήγορης στροφής 
αλλά δεν συμπεριλαμβάνει την επιτάχυνση μετά την στροφή.  Όταν κάνετε απότομες αλλαγές 
πορείας μην επιταχύνετε.

1. Αφήστε το γκάζι
2.  Στρίψτε το τιμόνι και συγχρόνως χρησιμοποιείστε τις αρχές στριψίματος.
3. Μην πιέζετε τα φρένα μέχρι να εκτελέσετε την μανούβρα
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ΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΕΜΠΟΔΙΑ
Να αποφεύγετε να διασχίζετε εμπόδια καθώς είναι επικίνδυνο. Το όχημα σας θα ανταποκριθεί 
διαφορετικά ανάλογα με το εμπόδιο. Αυτές είναι κάποιες γενικές οδηγίες για υπερπήδηση εμπο-
δίων που έρχονται σε επαφή και με τους 2 μπροστινούς τροχούς.

1. Η ταχύτητα σας δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 8 χλμ
2. Πλησιάστε το εμπόδιο κάθετα
3. Ανασηκωθείτε λίγο από τη σέλλα 
4. Πιέστε λίγο το γκάζι όταν οι τροχοί έρθουν σε επαφή με το εμπόδιο
5.  Ρίξτε το βάρος σας μπροστά και αφήστε το γκάζι αφού οι μπροστινοί τροχοί περάσουν το 

εμπόδιο
6.  Να διατηρείτε το σώμα σας χαλαρό ώστε να απορροφάει τους κραδασμούς
7.  Εάν το όχημα αρχίζει να γέρνει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, χρησιμοποιείστε το βάρος 

σας για να ισορροπήσετε. 

Σε περίπτωση που μόνο ένας από τους δυο τροχούς έρχεται σε επαφή με το εμπόδιο εφαρμόστε 
την ίδια διαδικασία εκτός:

1.  Επιτρέψτε την κεκτημένη ταχύτητα του οχήματος να περάσει το εμπόδιο
2. Μην ανασηκώνετε το τιμόνι
3. Μην ανοίγετε το γκάζι
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Η οδήγηση ενός αυτοκινήτου με ένα ATV είναι παρόμοιες. Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποια σημεία που θέλουν ιδιαίτερη προσοχή.

• Όπισθεν
• Απώλεια πρόσφησης σε γλιστερό έδαφος
• Παρκάρισμα σε λόφο
• Σβήσιμο μηχανής σε λόφο
• Διασχίζοντας νερό
• Οδήγηση σε κρύο
• Σταματώντας το ATV
• Σβήνοντας την μηχανή

ΟΠΙΣΘΕΝ
Είναι δύσκολο να εντοπίσετε ανθρώπους και αντικείμενα που βρίσκονται πίσω από το όχημα σας.

1. Οδηγείτε σιγά. 
2. Διατηρείτε το τιμόνι σταθερό
3. Η όπισθεν σε κατηφόρες ή ανηφόρες είναι δύσκολη. Καλύτερα να κάνετε μια ανάστροφη ή στροφή Κ

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΓΛΙΣΤΕΡΟ ΕΔΑΦΟΣ
Σε περίπτωση που χάσετε  τον έλεγχο του οχήματος σε έδαφος με λάσπη, χιόνι, πάγο, νερό κλπ:

1. Γυρίστε το τιμόνι στην κατεύθυνση προς την οποία γλιστράει το όχημα
2. Μην πιέζετε τα φρένα έως ότου σταματήσει το όχημα να γλιστράει
3. Διατηρείτε το βάρος σας μπροστά
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Υπάρχουν περιπτώσεις που το όχημα μπορεί να συνεχίσει να πηγαίνει ευθεία και να μην σας επιτρέπει να στρίψετε. Ακολουθήστε τα παρακάτω:
1. Ελαττώστε ταχύτητα
2. Καθίστε μπροστά στη σέλλα
3. Γείρετε το σώμα σας στο μέσα μέρος της στροφής
4. Στρίψτε το τιμόνι

ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΣΕ ΛΟΦΟ
Είναι καλό να το αποφεύγετε, αλλά όταν δεν γίνετε διαφορετικά ακολουθείστε τα παρακάτω:
1. Βάλτε ταχύτητα
2. Κλειδώστε τα φρένα
3. Μπλοκάρετε με κάποιο αντικείμενο τους πίσω τροχούς

ΣΒΗΣΙΜΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΕ ΛΟΦΟ
Εάν ακολουθείτε την σωστή μέθοδο για να ανεβείτε μια ανηφόρα, αυτό δεν θα πρέπει να σας συμβεί. Σε περίπτωση όμως που έχετε πρόβλημα τότε:
1.  Ακολουθείστε την διαδικασία στροφής Κ που προαναφέρθηκε εάν το όχημα δεν έχει ξεκινήσει να κινείται προς τα πίσω
2. Εάν το όχημα κινείται προς τα πίσω, τότε ρίξτε το βάρος σας όσο μπορείτε μπροστά καθώς στέκεστε όρθιοι στο όχημα
3. Πιέστε τα φρένα όσο το δυνατόν πιο μαλακά
4. Όταν σταματήσει το όχημα, ακολουθείστε την διαδικασία στροφής Κ
5.  Σε περίπτωση που το όχημα συνεχίσει να τσουλάει προς τα πίσω, κατεβείτε αμέσως από το όχημα προς την ανηφορική πλευρά

ΔΙΑΣΧΙΖΟΝΤΑΣ ΝΕΡΟ 
Το ATV σας μπορεί να διασχίσει νερό έως το ύψος των υποπόδιων. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκληθεί βλάβη στον κινητήρα και ίσως ατύχημα. Επίσης 
αποφεύγετε τρεχούμενα νερά.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η οδήγηση σε νερά βαθύτερα από το ύψος των υποπόδιων μπορεί να προκαλέσουν βλάβη του κινητήρα και ίσως ατύ-
χημα

ΠΡΟΣΟΧΗ

manual maxxer 450i.indd   42 10/3/2010   12:41:03



σελ. ��

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Βλάβη που έχει προκληθεί από εισαγωγή νερού στον κινητήρα δεν  καλύπτεται από την εγγύηση της KYMCO

1.  Προτού διασχίσετε κάποια περιοχή με νερό ελέγξτε το βάθος. Επίσης ελέγξτε εάν είναι δυνατόν για εμπόδια μέσα στο νερό
2. Οδηγείτε αργά
3. Σιγουρευτείτε ότι υπάρχει διέξοδος από την απέναντι μεριά της όχθης
4. Μόλις διασχίσετε την περιοχή, δοκιμάστε τα φρένα για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν.

ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΚΡΥΟ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν έχει κρύο, ελέγξτε εάν όλοι οι μοχλοί λειτουργούν κανονικά. Βεβαιωθείτε ότι τα υποπόδια, ο μοχλός ταχυτήτων και τα φρένα δεν έχουνε πάγο.

 
Για την δική σας ασφάλεια, φοράτε πάντα την κατάλληλη ενδυμασία, ανάλογα με τον καιρό.

1.  Με νεκρά, μετακινήστε το ATV μπροστά και πίσω για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει κολλήσει από το κρύο. Σε περίπτωση που δεν μετακινείται, υπάρχει το ενδε-
χόμενο να έχουνε κολλήσει οι τροχοί στο έδαφος από τον πάγο ή τα τακάκια να έχουνε κολλήσει στο δισκόφρενο. 

2. Σε περίπτωση που έχουνε κολλήσει οι τροχοί ρίξτε ζεστό νερό ώστε να λιώσει ο πάγος

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Προτού οδηγήσετε βεβαιωθείτε ότι το όχημα δεν έχει κολλήσει στο έδαφος

3. Σε περίπτωση που έχουνε κολλήσει τα φρένα, πηγαίνετε το όχημα σε ένα ζεστό μέρος.
 
ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΝΑ ΡΙΞΕΤΕ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΑ ΦΡΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΠΑΓΩΣΟΥΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αφού ζεσταθούν τα φρένα, δοκιμάστε εάν λειτουργούν κανονικά καθως οδηγείτε αργά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μετά από οδήγηση σε νερά, λάσπη, χιόνι κλπ, είναι σημαντικό να στεγνώσετε το σύστημα φρένων προτού παρκάρετε το ATV

 
Οδηγείτε αργά και πολύ προσεχτικά σε εδάφη που είναι σκεπασμένα με χιόνι και πάγο. Να είστε πάντα σε επιφυλακή για εδαφικές αλλαγές.

4. Δοκιμάστε να οδηγήσετε σε ανοιχτές περιοχές πάνω σε χιόνι ή με αργή ταχύτητα για να αποκτήσετε εμπειρία.
5. Να θυμάστε πως αντιδράει το όχημα σε φρενάρισμα και αλλαγές κατεύθυνσης πάνω σε πάγο και χιόνι. 

ΣΤΑΜΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ATV
Για να σταματήσετε το ATV, πρώτα αφήστε το γκάζι. Μετά πιέστε τα φρένα.

ΣΒΗΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ
Γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη στην θέση OFF ή πιέστε τον διακόπτη STOP του κινητήρα στην θέση OFF.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μην ξεχνάτε να γυρίσετε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση OFF καθώς μπορεί να αδειάσει η μπαταρία.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ

Προσθέστε την βαθμολογία σας 
στις ερωτήσεις από � έως �0:

�0-�5: Είστε αρκετά συντηρητι-
κός: Οι συντηρητικές αποφάσεις 
που παίρνετε την ώρα της οδή-
γησης θα σας βοηθήσουν στις 
περισσότερες περιπτώσεις να 
αποφύγετε ένα ατύχημα.

�6-�0: Είστε στα όρια. Ανάλογα 
με την διάθεση σας, θα πάρετε 
σωστές ή λάθος αποφάσεις. 
Υπάρχει κίνδυνος.

��-�0: Παίρνετε ρίσκα. Πρέπει 
να αναθεωρήσετε τον τρόπο με 
τον οποίο οδηγείτε και παίρνετε 
αποφάσεις κατά την οδήγηση. 
Υπάρχουν πολλές πιθανότητες να 
υποπέσετε σε ατύχημα.         

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το παρακάτω ερωτηματολόγιο θα δείξει τον βαθμό κατά τον οποίο οδηγείτε συντηρητικά ή με ρίσκο.

1. Οδηγείτε πάνω από το όριο ταχύτητας;

 ΠΟΤΕ  # �                     ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ   # �               ΣΥΧΝΑ  # �

2. Οδηγείτε πιο τολμηρά με φίλους απ’ όταν είστε μόνος σας;

 ΠΟΤΕ  # �                     ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ   # �               ΣΥΧΝΑ  # �

3. Οδηγείτε με άδειο ντεπόζιτο;

 ΠΟΤΕ  # �                     ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ   # �               ΣΥΧΝΑ  # �

4. Οδηγείτε υπό την επήρεια αλκοόλ η φαρμάκων;

 ΠΟΤΕ  # �                     ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ   # �               ΣΥΧΝΑ  # �

5.  Οδηγείτε το αυτοκίνητο σας, ακόμη και εάν έχει κάποια σοβαρό πρόβλημα με τα φρένα, τα ελα-
στικά ή τη μηχανή;

 ΠΟΤΕ  # �                     ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ   # �               ΣΥΧΝΑ  # �

6. Πιστεύετε πως ότι και να κάνετε δεν θα τραυματιστείτε;

 ΠΟΤΕ  # �                     ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ   # �               ΣΥΧΝΑ  # �

7.  Επηρεάζεστε από την αδρεναλίνη που ανεβαίνει με την ταχύτητα και τον κίνδυνο;

 ΠΟΤΕ  # �                     ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ   # �               ΣΥΧΝΑ  # �

8.  Έχετε χτυπήσει ποτέ γιατί κάνατε μια ενέργεια εκτός των δυνατοτήτων σας;

 ΠΟΤΕ  # �                     ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ   # �               ΣΥΧΝΑ  # �

9.  «Κολλάτε» πίσω από άλλους οδηγούς όταν πιστεύετε ότι οδηγούνε αργά;

 ΠΟΤΕ  # �                     ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ   # �               ΣΥΧΝΑ  # �

10. Αγνοείτε  δελτία καιρού προτού ασχοληθείτε με δραστηριότητες του τύπου, κολύμβηση, κάμπινγκ, 
ψάρεμα κλπ;

 ΠΟΤΕ  # �                     ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ   # �               ΣΥΧΝΑ  # �
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Τις περισσότερες φορές, το περιβάλλον εκτός δρόμου στο οποίο οδηγείτε ένα  ATV είναι επικίνδυνο ιδίως εάν δεν έχετε πάρει τις κατάλληλες προφυλάξεις.

ΚΑΙΡΟΣ               
Πρέπει να γνωρίζετε τον καιρό προτού οδηγήσετε. Είναι επικίνδυνο να οδηγείτε σε άσχημο καιρό. 

ΕΔΑΦΟΣ
Να δίνετε μεγάλη προσοχή στο έδαφος που οδηγείτε, ακόμη και εάν σας είναι οικείο. Μην θεωρείτε δεδομένη την γνώση που έχετε για την περιοχή που οδηγείτε. 
Αλλαγές στο έδαφος μπορεί να προκληθούν ανά πάσα στιγμή λόγο καιρού κλπ. Να ελέγχετε πάντα την περιοχή προτού οδηγήσετε. 

ΟΔΗΓΗΣΗ ΤΗΝ ΝΥΧΤΑ
Μην οδηγείτε την νύχτα όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη. Είναι πολύ δύσκολο να δείτε τι βρίσκεται γύρω σας. Εάν πρέπει να οδηγήσετε νύχτα, κινηθείτε με 
χαμηλή ταχύτητα ώστε να προλάβετε να φρενάρετε.
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ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ
Οδηγείτε σε διαδρομές που ταιριάζουν με τις ικανότητές σας. Εαν το μονοπάτι είναι πολύ τραχύ σηκωθείτε ελαφρώς από τη σέλλα. Χρησιμοποιείστε τα φώτα 
πορείας για να είστε ορατοί.
Εάν σταματήσετε βγείτε τελείως από το μονοπάτι για να προστατέψετε τον εαυτό σας.

Τα κεκλιμένα μονοπάτια κάνουν την οδήγηση αρκετά πιο δύσκολη. Για να οδηγήσετε σε τέτοια μονοπάτια μετακινήστε το σώμα σας προς τη μεριά του λόφου. 
Οδηγήστε αργά και με προσοχή.

Να είστε ενήμεροι για τους τοπικούς νόμους οδικής συμπεριφοράς, ποιά μονοπάτια μπορείτε να διασχίσετε νόμιμα και τι είδους οχήματα επιτρέπονται.

ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ
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OI ΓΥΡΩ ΣΑΣ
Να είστε προσεκτικοί με τους άλλους οδηγούς. Οι κινήσεις τους μπορεί να είναι απρόβλεπτες.

ΟΔΗΓΗΣΗ ΜΕ ΠΑΡΕΑ
Αφήνετε πάντα κάποια απόσταση μεταξύ εσάς και των άλλων οδηγών, ιδιαίτερα σε σκονισμένες περιοχές όπου η ορατότητα είναι περιορισμένη. 

ΙΠΠΕΙΣ
Πολλοί άνθρωποι απολαμβάνουν την ιππασία και χρησιμοποιούν τα μονοπάτια. Διατηρείτε απόσταση από τα άλογα για να μην τα τρομάξετε. 

ΟΡΕΙΒΑΤΕΣ 
Σε απομακρυσμένες περιοχές να είστε προσεκτικοί για τυχόν ορειβάτες καθώς μπορεί να βρεθούνε αναπάντεχα μπροστά σας.

ΖΩΑ ΚΑΙ ΦΥΣΗ
Μην χρησιμοποιείτε το όχημα σας για να κυνηγήσετε ζώα. Επίσης μην οδηγείτε πάνω από μικρά φυτά. Σεβαστείτε την φύση!
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Παρόλο που το ATV είναι αξιόπιστο, ποτέ δεν γνωρίζετε τις απρόσμενες συνθήκες που μπορεί να προκαλέσουνε κάποια ζημιά. Η τακτική συντήρηση καθώς και ο 
σωστός εξοπλισμός είναι απαραίτητα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ATV σας χρειάζεται συντήρηση. Το κεφάλαιο Γενική Συντήρηση αυτού του εγχειριδίου σας δίνει λεπτομερή αναφορά για τους τρόπους συντήρησης του 
οχήματος. Σε περίπτωση που το όχημα κάνει παράξενους θορύβους, δονήσεις ή οτιδήποτε άλλο που σας φαίνεται αφύσικο, μην το οδηγείτε. Πηγαίνετέ το σε ένα 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της KYMCO για έλεγχο. 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΦΟΡΤΙΟΥ
Σε περίπτωση που μεταφέρετε μεγαλύτερο από το επιτρεπτό όριο, μπορεί να προκληθεί απώλεια έλεγχου. Για αυτό το λόγο μην υπερβαίνετε το επιτρεπόμενο 
όριο. 
Ο ακόλουθος πίνακας θα σας κατατοπίσει λεπτομερώς για  τα επιτρεπτά όρια φόρτωσης. Παράλληλα, το βάρος το οποίο μεταφέρετε, θα πρέπει να ταξινομείται 
ομοιόμορφα πάνω στο ATV. 
Για παράδειγμα εάν μεταφέρετε φορτίο 70kg στην πίσω σχάρα και οδηγείτε σε ανηφόρα, η μετατόπιση του βάρους σας μπροστά, δεν θα είναι αρκετή. 
Ένα φορτίο μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην οδήγηση σας και για αυτόν τον λόγο πρέπει να προσέξετε και την ταχύτητα σας. Εάν για παράδειγμα ρυμουλ-
κείτε κάποιο φορτίο θα πρέπει να διατηρείτε την ταχύτητα σας κάτω των 16 χλμ. Να αποφεύγετε ανώμαλο έδαφος και να προσέχετε τον τρόπο που φρενάρετε. 
Η απόσταση φρενασρίσματος αυξάνει όταν το όχημά σας είναι φορτωμένο.

Όταν μεταφέρετε φορτίο σκεφτείτε τα παρακάτω:

1. Επιτρεπόμενο βάρος σχάρας
2. Επιτρεπόμενο βάρος ρυμούλκισης
3. Ταξινόμηση βάρους 
4. Ταχύτητα ATV
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σελ. 50

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΦΟΡΤΙΟΥ

Μέγιστο φορτίο:  Βάρος αναβάτη και φορτίου ανάρτησης στον κοτσαδόρο
Φορτίο ανάρτησης στον κοτσαδόρο:  Βάρος στη μπίλια του κοτσαδόρου
Φορτίο ρυμούλκησης:  Συνολικό βάρος τρέιλερ και φορτίου σ΄αυτό

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί όταν μεταφέρετε φορτίο με το όχημα σας. Να οδηγείτε πάντα με χαμηλές ταχύτητες.

 
Πιθανός Κίνδυνος
Υπερφόρτωση του ATV ή ακατάλληλη μεταφορά φορτίου. 
Τι μπορεί να συμβεί
Απώλεια ελέγχου του οχήματος και ατύχημα.
Πως να αποφύγετε τον κίνδυνο
Μην υπερβαίνετε ποτέ το μέγιστο βάρος φόρτωσης που αναγράφεται πιο πάνω. Το φορτίο πρέπει να ταξινομείται στο όχημα ισόβαρα. Να οδηγείτε πάντα με χαμη-
λές ταχύτητες και να αφήνετε αρκετή απόσταση από προπορευόμενα οχήματα για να έχετε περιθώριο φρεναρίσματος. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες αυτού του 
εγχειριδίου για μεταφορά φορτίου.

Μέγιστο φορτίο 220 Kgr

Φορτίο ανάρτησης στον κοτσαδόρο 16 Kgr

Φορτίο ρυμούλκησης 126 Kgr

ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Το αλκοόλ ευθύνεται για ένα μεγάλο ποσοστό των ατυχημάτων. Είναι υπερβολικά επικίνδυνο να οδηγείτε υπό την επήρεια αλκοόλ. 

Ουσίες που πρέπει να αποφεύγετε κατά την οδήγηση:
1. Αλκοόλ
2. Φάρμακα
3. Ναρκωτικά

Τα φάρμακα είναι επίσης επικίνδυνα κατά την οδήγηση καθώς μπορεί να επηρεάσουν την κρίση σας. Αυτό ισχύει για όλα τα φάρμακα όπως η αντιβίωση. Φυσικά η 
χρήση ναρκωτικών κατά την οδήγηση είναι επίσης απαγορευμένη.

Η ΕΠΗΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛ*
1-2 ποτά: Μειωμένη αντίληψη, ικανότητα αντανακλαστικών και ικανότητα συγκέντρωσης.
3-4 ποτά: Μειωμένη αίσθηση του χώρου, δυσκολία συγκέντρωσης των ματιών και μειωμένη ικανότητα κρίσης.
5+ ποτά: Πλήρης απώλεια σωστής κρίσης, απώλεια μνήμης και συντονισμού του σώματος.

*Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ασφαλούς Χρήσης ATV
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σελ. 5�

Η ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η σωματική εξάντληση είναι παρόμοια με την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Για αυτό καλό είναι να αποφεύγετε την οδήγηση ενός ATV όταν αισθάνεστε 
κουρασμένοι. 

ΑΠΡΟΣΕΧΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗ
Όταν οδηγείτε με υπερβολική ταχύτητα ένα ATV αυξάνετε τις πιθανότητες να δημιουργήσετε κάποιο ατύχημα. Όσο πιο γρήγορα οδηγείτε τόσο πιο πιθανό να χτυ-
πήσετε άσχημα στην περίπτωση που θα εμπλακείτε σε ατύχημα. Μην κάνετε ακροβατικά και άλματα. Μπορεί να προκαλέσουν θάνατο. 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Είναι αναγκαίο να γνωρίζετε αλλά και να ακολουθείτε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΟΜΑΔΑ
Οι περισσότεροι άνθρωποι συμπεριφέρονται επικίνδυνα και παίρνουν μεγαλύτερα ρίσκα όταν οδηγούν με άλλους παρά μόνοι. Είναι χρήσιμο να γνωρίζετε αυτήν 
την πληροφορία και να είστε προσεχτικοί κάθε φορά που θα οδηγείτε με φίλους.

ΕΠΙΒΛΕΨΗ
Είστε υπεύθυνοι να επιβλέπετε αυτούς που αφήνετε να οδηγήσουν  το ATV σας. 

Ανεκπαίδευτοι οδηγοί 
Δεν πρέπει να αφήνετε οδηγούς χωρίς καθόλου εμπειρία να οδηγήσουν το όχημα σας. Είναι δική σας ευθύνη να τους κρατήσετε μακριά από το ATV σας. 

Εκπαιδευμένοι οδηγοί
Προτού δανείσετε το ATV σας σε κάποιο οδηγό με εμπειρία, καλό είναι να διαβάσει πρώτα αυτό το εγχειρίδιο. Επίσης θα πρέπει να του εξηγήσετε κάποια πράγματα 
και εσείς ως πιο έμπειρος με το δικό σας όχημα. 
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ΤΜΗΜΑ 2 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστο μέρος του οχήματος ακόμα και σε περίπτωση μεταπώλησης. 

Αυτό το μέρος του εγχειριδίου, έχει συνταχθεί από το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της  KYMCO. Βεβαιωθείτε ότι 
διαβάσατε και κατανοήσατε αυτό το τμήμα του εγχειριδίου  καθώς επίσης ότι ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες χρήσης. 
Να χρησιμοποιείτε το ATV πάντοτε  ανάλογα με τις ικανότητες σας και τις συνθήκες που επικρατούν. 

Σε περίπτωση που το όχημα χρειάζεται κάποια σημαντική επισκευή επικοινωνήστε με κάποιο εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο της KYMCO. 

Στην χρονική περίοδο που εκδόθηκε το εγχειρίδιο, όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτό ήταν σωστές. 
Επειδή η KYMCO συνεχώς εξελίσει και βελτιώνει τα προιόντα που κατασκευάζει, μπορεί να υπάρχουν κάποιες 
διαφορές στις εικόνες που παρουσιάζονται σε αυτό το εγχειρίδιο και στο όχημά σας. 
Πολλές εικόνες παρουσιάζονται για λόγους κατανόησης και πιθανόν να μην συμφωνούν απόλυτα με το όχημά σας, 
χωρίς αυτό να δημιουργεί αναδρομική υποχρέωση για προσαρμογή του προιόντος σύμφωνα με αυτές. 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Σε περίπτωση που χρειαστείτε ανταλλακτικά, λιπαντικά ή κάποια αξεσουάρ για το όχημα σας, βεβαιωθείτε ότι αυτά 
που θα χρησιμοποιήσετε είναι γνήσια ανταλλακτικά KYMCO ή προτείνονται από αυτήν. Τα γνήσια KYMCO αξε-
σουάρ/ανταλλακτικά ή τα προτεινόμενα από αυτήν είναι τα μόνα φτιαγμένα για να πληρούν τα επίπεδα ποιότητας 
που χρειάζεται το όχημα σας.
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σελ. 55

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ - ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Ο αριθμός πλαισίου βρίσκεται στο μπροστινό χαμηλότερο κεντρικό σωλήνα όπως φαίνεται στην 
εικόνα (1). 
Ο αριθμός κινητήρα βρίσκεται στο πίσω μέρος του κινητήρα και φαίνεται από τα πλάγια. 

ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
Στο όχημα υπάρχουν δυο κλειδιά. Το εναλλακτικό κλειδί κρατήστε το σε κάποιο ασφαλές σημείο για 
περίπτωση ανάγκης. 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
Ο κεντρικός διακόπτης έχει τρεις θέσεις: 

OFF: Όλο το ηλεκτρικό κύκλωμα του οχήματος είναι σβηστό. Ο κινητήρας δεν μπορεί να ξεκινή-
σει. Σε αυτή την θέση μπορείτε να βγάλετε το κλειδί.
ΟΝ: Σ΄αυτή την θέση η μηχανή μπορεί να ξεκινήσει και το κλειδί δεν μπορεί να βγει. 
LIGHTS: Σε αυτή την θέση μπορείτε να ανάψετε τα κεντρικά και τα πίσω Φώτα. Το κλειδί δεν 
μπορεί να βγει από τον κεντρικό διακόπτη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η πρίζα των αξεσουάρ τροφοδοτείται με ρεύμα συνεχώς από την μπαταρία και έτσι, με το κλειδί στην 
θέση OFF, μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

1

2
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σελ. 56

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην αφήνετε το κλειδί στην θέση LIGHTS για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να λειτουργεί ο 
κινητήρας, καθώς μπορεί να αδειάσει την μπαταρία. Να έχετε πάντα τον κεντρικό διακόπτη στην θέση 
OFF όταν είναι σβηστός ο κινητήρας.

ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 
Αυτό το KYMCO ATV είναι εξοπλισμένο με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.
Για να αλλάξετε μετάδοση ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 
1. Για να βάλετε την γρήγορη μετάδοση (HIGH) μετακινήστε τον μοχλό μπροστά από την θέση 
NEUTRAL.
2.  Για να βάλετε την αργή μετάδοση (LOW) από την γρήγορη (HIGH) μετακινήστε τον μοχλό προς τα 

έξω και μπροστά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
H γρήγορη ταχύτητα είναι για κανονική οδήγηση με ελαφρύ φορτίο ενώ η αργή ταχύτητα είναι για 
μεταφορά βαρέως φορτίου ή ρυμούλκηση. 

ΠΡΟΣΟΧΗ
Να βάζετε πάντα αργή ταχύτητα όταν οδηγείτε σε γλιστερό ή  ανώμαλο έδαφος, όταν ρυμουλκείτε ή 
όταν μεταφέρετε βαρύ φορτίο. Σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε αυτήν την οδηγία μπορεί να δημι-
ουργηθεί πρόωρη φθορά στον ιμάντα ή σε αλλά μέρη του συστήματος μετάδοσης.

3. Για να βάλετε την όπισθεν (R) από την νεκρά, μετακινήστε τον μοχλό προς τα έξω και πίσω.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Να σταματάτε πάντα το όχημα προτού αλλάξετε οποιαδήποτε ταχύτητα, συμπεριλαμβανομένης της 
όπισθεν.  Να αλλάζετε ταχύτητα πάντα σε επίπεδη επιφάνεια ή εάν είστε σε κεκλιμένο έδαφος, κλει-
δώνετε τα φρένα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

L

H

N

R
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σελ. 57

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Ο διακόπτης επιλογέα κίνησης επιτρέπει στο όχημα να μοιράζει την κίνηση στους δύο (πίσω) ή στους 
τέσσερις τροχούς.
Η κίνηση με τους δύο τροχούς είναι αρκετή για κίνηση σε επίπεδες και σκληρές επιφάνειες. Η τετρακί-
νηση ενδείκνυται σε πιο δύσκολες συνθήκες. Για να επιλέξετε τον τύπο μετάδοσης που θέλετε, μετακι-
νήστε το διακόπτη στη θέση 2WD ή 4WD

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην επιχειρείτε να μπλοκάρετε ή να ξεμπλοκάρετε το μπροστινό διαφορικό εν κινήσει.

ΦΡΕΝΑ
Το ATV είναι εξοπλισμένο με υδραυλικά φρένα μπροστά και πίσω με διπλό κύκλωμα. 
Η αριστερή μανέτα ενεργοποιεί ταυτόχρονα τα μπροστά και πίσω φρένα.
Η δεξιά μανέτα ενεργοποιεί μόνο τα μπροστά φρένα.
Το ποδόφρενο ενεργοποιεί ταυτόχρονα τα μπροστά και πίσω φρένα.

ΦΡΕΝΟ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
Το χειρόφρενο βρίσκεται στη δεξιά μανέτα και ενεργοποιεί τα μπροστά φρένα.
Για να ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο:
1. Πιέστε τη μανέτα του φρένου δύο-τρεις φορές για να επιτύχετε μέγιστη πίεση.
2. Πιέστε το μοχλό συγκράτησης προς τη μανέτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν κλειδώσετε το χειρόφρενο, η μανέτα δεν θα επιστρέψει στην αρχική της θέση.
3.  Για να απελευθερώσετε το χειρόφρενο πιέστε τη μανέτα. Όταν ο μοχλός συγκράτησης ελευθερωθεί η 

μανέτα θα επιστρέψει στην αρχική της θέση.
Για να βεβεαιωθείτε ότι όταν κλειδώνετε τα φρένα λειτουργούν κανονικά και δεν επιτρέπουν στο όχημα 
να κινείται, δοκιμάστε να μετακινήσετε το ATV. 

1ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Με το κλείδωμα των φρένων, οι τροχοί πρέπει να παραμένουν ακίνητοι. Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνεται, 
πηγαίνετε το όχημα σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της KYMCO. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Βεβαιωθείτε προτού ξεκινήσετε το όχημα ότι ξεκλειδώσατε τα φρένα. Μπορεί να δημιουργηθεί ατύχημα 
σε περίπτωση που επιχειρήσετε να οδηγήσετε με κλειδωμένα φρένα. Επίσης να γνωρίζετε ότι η μανέτα του 
φρένου μπορεί να χαλαρώσει εάν είναι κλειδωμένη διαρκώς. Για αυτόν τον λόγο μην αφήνετε το όχημα 
στηριζόμενο μόνο στην κλειδωμένη μανέτα όταν βρίσκεται σε κλίση. Να μπλοκάρετε πάντοτε και τους πίσω 
τροχούς με κάποιο αντικείμενο (πχ πέτρες)

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΟΔΟΦΡΕΝΟ 
Το βοηθητικό ποδόφρενο στο δεξί μέρος, ενεργοποιεί τα εμπρός και πίσω φρένα του οχήματος.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΩΝ
Χρησιμοποιείστε τον διακόπτη φώτων με τις ενδείξεις HI/LO (1), όταν ο κεντρικός διακόπτης είναι στην 
θέση LIGHTS,  για να επιλέξετε την υψηλή δέσμη φώτων ή την χαμηλή αντίστοιχα. 

ΜΙΖΑ
Πιέζοντας την μίζα (2) θα ξεκινήσει ο κινητήρας. Σιγουρευτείτε προτού την πιέσετε ότι ο κεντρικός διακό-
πτης είναι στην θέση ON, έχετε νεκρά και είναι κλειδωμένα τα φρένα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το ATV έχει σύστημα ασφαλείας που θα αποτρέψει την εκκίνηση της μηχανής εάν δεν βρίσκεται στην νεκρά 
ο μοχλός της ταχύτητας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1 2

3
4
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ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  STOP ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Χρησιμοποιήστε το διακόπτη αυτό (3) για να σβήσετε τον κινητήρα χωρίς να γυρίσετε τον κεντρικό διακόπτη στ θέση OFF. 
OFF: Σε αυτήν την θέση το όχημα δεν μπορεί να ξεκινήσει καθώς το κεντρικό κύκλωμα είναι σβηστό. Σε περίπτωση που κλείσετε τον διακόπτη STOP χωρίς να 
κλείσετε την μηχανή, η μπαταρία θα εξαντληθεί. 
RUN: Σε αυτήν την θέση μπορείτε να ξεκινήσετε το όχημα.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΟΠΙΣΘΕΝ
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερη ταχύτητα στην όπισθεν, πιέστε και κρατήστε τον διακόπτη κατάργησης περιοριστή ταχύτητας όπισθεν (4).

(!) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν χρησιμοποιείτε το διακόπτη κατάργησης περιοριστή ταχύτητας όπισθεν, οι επιδόσεις της μηχανής και η ταχύτητα θα αυξηθούν. Πάντα ελέγχετε για εμπόδια 
πριν κάνετε όπισθεν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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ΓΚΑΖΙ
Για να ελέγξετε την ταχύτητα του οχήματος σας, πιέστε τον μοχλό του γκα-
ζιού που βρίσκεται στα δεξιά του τιμονιού. Πιέζοντας τον μοχλό, το όχημα 
επιταχύνει και αφήνοντας το σταματάει.

ΒΙΔΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΚΑΖΙΟΥ
Η ταχύτητα του οχήματος σας μπορεί να περιοριστεί, ρυθμίζοντας τον περι-
οριστή ταχύτητας. Ο περιοριστής θα πρέπει να ρυθμιστεί ανάλογα με την 
εμπειρία και την  ικανότητα του οδηγού. Για να ρυθμίσετε ακολουθήστε τα 
παρακάτω: 
1. Χαλαρώστε το παξιμάδι από την εσωτερική μεριά του ρυθμιστή
2. Στρίψτε την βίδα του ρυθμιστή δεξιόστροφα για να περιορίστε την μέγι-
στη ταχύτητα του οχήματος και αριστερόστροφα για να  την αυξήσετε.
3. Κατόπιν βιδώστε το παξιμάδι σφιχτά

Παξιμάδι Ρυθμιστής
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ

Κουμπί ρυθμίσεων (ADJ) (1): Το κουμπί (ADJ) σε συνδυασμό με το κουμπί (MODE), ρυθμίζει την ώρα και μηδενίζει τα χιλιόμετρα από τον μερικό 
χιλιομετρητή. Επίσης επιλέγει μεταξύ των ενδείξεων MPH-km/h.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εισέλθετε σε λειτουργία ρυθμίσεων, πιέστε συγχρόνως και κρατήστε για τρία δευτερόλεπτα τα κουμπιά 1 και 2 που φαίνονται στην εικόνα.  Σε 
περίπου 10 δευτερόλεπτα αφού αφήσετε τα κουμπιά, η ένδειξη θα επιστρέψει στην αρχική της μορφή.

Kουμπί ρυθμίσεων (MODE) (2): Πιέζοντας το κουμπί αυτό για να 
αλλάξετε την ένδειξη (5) διαδοχικά σε ΡΟΛΟΙ-ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΗ-ΟΔΟΜΕΤΡΟ-ΜΕΡΙΚΟ 
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ. Σε συνδυασμό με το κουμπί (1) ρυθμίζετε την ώρα ή μηδενίζετε τον 
μερικό χιλιομετρητή. 

Ένδειξη κίνησης (3): Δείχνει ποιά ταχύτητα έχετε επιλέξει. R (όπισθεν), N  
(νεκρά), L (αργή), H (γρήγορη).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
H ένδειξη Ε θα φανεί στην οθόνη στην περίπτωση που καμία ταχύτητα δεν έχει εμπλα-
κεί. 

Ταχύμετρο (4): δείχνει την ταχύτητα του οχήματος σε ΧΛΜ (km/h) ή σε μίλια 
ανά ώρα (MPH)

Ρολόι-Ωρομετρητής-Οδόμετρο- Μερικός χιλιομετρητής (5): Δείχνει την ώρα, τις ώρες λειτουργίας του κινητήρα, τα συνολικά 
χιλιόμετρα που έχουν διανυθεί ή τα χιλιόμετρα που έχουν διανυθεί μετά τον μηδενισμό του μερικού χιλιομετρητή.
• Για να ρυθμίσετε την ώρα, πιέστε και κρατήστε το κουμπί (MODE) μέχρι να φανεί η ένδειξη της ώρας.
•  Πιέστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά (ADJ) και (MODE) ταυτόχρονα μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη της ώρας στην οθόνη. Έπειτα, ρυθμίστε 

την ώρα με το κουμπί (MODE).

Ρυθμιστής

1
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8
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν πιέζετε συνεχόμενα το κουμπί (MODE) για ρύθμιση, η ώρα θα πηγαίνει κυκλικά από το 1 έως το 24 με ταχύτητα.
•  Αφού ρυθμίσετε την ώρα, πιέστε το κουμπί (ADJ) για να ρυθμίσετε τα λεπτά. Αφού αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη των λεπτών πιέστε το κουμπί (MODE) για 

να ρυθμίσετε. Μετά από περίπου 10 δευτερόλεπτα η ένδειξη θα σταματήσει να αναβοσβήνει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το ρολόι τροφοδοτείται από την ασφάλεια 15 Α
•  Για να μηδενίσετε το μερικό χιλιομετρητη πιέστε και κρατήστε το κουμπί (MODE) μέχρι να φανεί η ένδειξη TRIP στην οθόνη. Έπειτα πιέστε και κρατήστε τα 

κουμπιά (ADJ) και (MODE) ταυτόχρονα μέχρι να μηδενιστεί η ένδειξη.

Μετρητής καυσίμων (6): Δείχνει πόσο καύσιμο έχει απομείνει στο ντεπόζιτο και πρέπει να βρίσκεται μεταξύ της ένδειξης F και Ε. Όταν η ένδειξη Ε 
αναβοσβήνει τότε πρέπει να γεμίσετε το ντεπόζιτο το συντομότερο δυνατό.

Ενδεικτική λυχνία κινητήρα CELP (7): Όταν αναβοσβήνει, σημαίνει ότι υπάρχει βλάβη στο σύστημα ψεκασμού ή στα ηλεκτρικά και απαιτείται 
άμεση επιθεώρηση από εξoυσιοδοτημένο συνεργείο της KYMCO.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο δείκτης CELP ανάβει στιγμιαία όταν ο κεντρικός διακόπτης βρίσκεται στη θέση ΟΝ πριν τεθεί σε λειτουργία ο κιντήρας.

Ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού (8):  Η λυχνία αυτή αναβοσβήνει εάν η θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού είναι 
πολύ μεγάλη. Σε αυτή την περίπτωση σβήστε τον κινητήρα και ελέγξτε τη στάθμη του υγρού στο ψυγείο.

Ενδεικτική λυχνία μεγάλης σκάλας φώτων (9): 
Ενδεικτική λυχνία φλας (10): 
Στροφόμετρο (11): 
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ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Το ψυκτικό υγρό απορροφά θερμότητα από τον κινητήρα και τη μεταφέρει στο ψυγείο όπου ψύχεται 
με τον αέρα. Εάν η στάθμη του υγρού είναι χαμηλή η μηχανή υπερθερμαίνεται και μπορεί να προ-
κληθεί ζημιά. Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού πριν ξεκινήσετε.
1. Τοποθετήστε το όχημα σε επίπεδο έδαφος.
2. Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού μέσω της ένδειξης στο νετπόζιτο. Πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των 
ενδείξεων F και L.
3. Εάν η ποσότητα είναι ανεπαρκής ξεβιδώστε το καπάκι του ντεπόζιτου και προσθέστε ψυκτικό 
υγρό μέχρι την ένδειξη F.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΑΔΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν ελέγχετε την στάθμη λαδιού, το όχημα πρέπει να είναι σε επίπεδη επιφά-
νεια.
1.Βγάλτε τον δείκτη στάθμης λαδιού και σκουπίστε τον με ένα πανί.
2.Τοποθετείστε τον δείκτη ξανά στην θέση του και βιδώστε τον
3. Αφού βγάλετε ξανά τον δείκτη, ελέγξτε για την στάθμη. Θα πρέπει να είναι πάνω 

από την ένδειξη L αλλά όχι πάνω από την ένδειξη F.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην βάζετε υπερβολικό λάδι. Να είναι πάντα μεταξύ των ενδείξεων L και F.

.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ
1. Για να βγάλετε τη σέλλα, σηκώστε το άγκιστρο του καθίσματος (που βρίσκεται στο πίσω μέρος). Έπειτα 
σηκώστε το πίσω μέρος του καθίσματος και σπρώξτε το μπροστά

2. Για να ασφαλίστε πάλι τη σέλλα, βάλτε το ξανά στην θέση του και πιέστε προς τα κάτω. Η σέλλα θα 
πρέπει να κλειδώσει αυτόματα.

(!) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Βεβαιωθείτε πως η σέλλα έχει κλειδώσει προτού ανεβείτε στο όχημα. Σοβαρός τραυματισμός μπορεί να 
προκληθεί σε περίπτωση που η σέλλα δεν κλειδώσει κανονικά.

ΘΕΣΗ ΣΗΜΑΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
Στο πίσω μέρος του οχήματος υπάρχει μια θέση για την τοποθέτηση σημαίας ασφαλείας.

ΣΧΑΡΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ (ΜΠΡΟΣΤΑ/ΠΙΣΩ)
Τόσο η μπροστινή όσο και η πίσω σχάρα, είναι σχεδιασμένες ώστε να μεταφέρουν συγκεκριμένο βάρος 
φορτίου. Να ελέγχετε πάντα τον πίνακα προσδιορισμού μέγιστου βάρους για το κατάλληλο βάρος.

Σιγουρευτείτε πως τα φορτία μπροστά και πίσω στο όχημα δεν παρεμποδίζουν την οδήγηση σας. Επίσης 
βεβαιωθείτε ότι το φορτίο που μεταφέρετε είναι τοποθετημένο ισόβαρα πάνω στο όχημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ 

  
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τις σχάρες για να ρυμουλκήσετε κάποιο αντικείμενο.
Αυτό το ATV της  KYMCO έχει υποδοχή για κοτσαδορο μεγέθους 5.1 cm. O κοτσαδορος πρέπει να αγοραστεί 
ξεχωριστά. Όταν συνδέετε ένα τρειλερ στο όχημα σας, δυο σημεία είναι σημαντικά που πρέπει να προσέξετε. 
To συνολικό βάρος του τρέιλερ και το φορτίο ανάρτησης στον κοτσαδόρο. Συμβουλευτείτε τη σελίδα 50 του 
εγχειριδίου.

Βεβαιωθείτε πως το φορτίο είναι ασφαλισμένο και δεν κινείται καθώς οδηγείτε. Επίσης μην υπερφορτώνετε 
το τρειλερ.

  
ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΒΑΡΟΥΣ 

Το φορτίο ανάρτησης στον κοτσαδόρο είναι η καθοδική πίεση στον κοτσαδορο από το τρέιλερ, όταν αυτό 
είναι στο μέγιστο επιτρεπτό βάρος. Κοιτάξτε τον πίνακα προσδιορισμού μέγιστου βάρους για το κατάλληλο 
βάρος. Όταν ρυμουλκείτε να οδηγείτε πάντα αργά και να αποφεύγετε τις απότομες επιταχύνσεις τις ξαφνικές 
στροφές και τα απότομα φρεναρίσματα. Η απόσταση φρεναρίσματος επηρεάζεται όταν ρυμουλκείτε τρέϊλερ 
και για αυτό το λόγο πρέπει να αφήνετε περισσότερη απόσταση από προπορευόμενα οχήματα.  

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟ ATV
Όταν μεταφέρετε το ATV, η KYMCO προτείνει το όχημα να είναι στην κανονική του 
θέση (στις τέσσερις ρόδες) και να ακολουθείτε την παρακάτω διαδικασία:
1. Κλειδώστε τα φρένα και βάλτε μια ταχύτητα
2. Δέστε το όχημα με ιμάντες ασφαλείας.

Όταν δένετε το όχημα με ιμάντες να προσέχετε μην προκληθεί φθορά σε κάποιο σημείο. 
 

Όταν μεταφέρετε το ATV βεβαιωθείτε πως τα φρένα είναι κλειδωμένα, έχει επιλεγεί ταχύ-
τητα και το όχημα είναι ασφαλισμένο με ιμάντες.

ΚΑΥΣΙΜΟ
Η προτεινόμενη βενζίνη για την χρήση αυτού του οχήματος είναι κανονική αμόλυβδη 87 
οκτανίων τουλάχιστον

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ / ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
Το λιπαντικό του κινητήρα για αυτό το όχημα πρέπει να έχει τις ενδείξεις SF, SE ή SG 
κάτω από την κατάταξη API.  
Αυτές οι προδιαγραφές είναι οι κατάλληλες για το όχημα σας. 
Προτεινόμενο λιπαντικό κινητήρα: SAE 5W-40 
Για χρήση σε διαφορετικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος ακολουθήστε τον πίνακα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η χρήση κάποιου άλλου λιπαντικού από το προτεινόμενο, μπορεί να προκαλέσει βλάβη 
στον κινητήρα.
Προτεινόμενο λάδι διαφορικού: SAE 80W-90.
Προτεινόμενο λάδι τελικής μετάδοσης: SAE 80W-90.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΓΕΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ

(!) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Γεμίζετε το ντεπόζιτο πάντα σε καλά αεριζόμενο χώρο. 
Μην Γεμίζετε ποτέ με την μηχανή σε λειτουργία. Μην ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ καθώς γεμίζετε με 
βενζίνη.

Εφόσον η βενζίνη διαστέλλεται στην αυξημένη θερμοκρασία, καλό είναι να γεμίζετε το 
ντεπόζιτο μέχρι το επιτρεπτό όριο ώστε να υπάρχει κάποιος ελεύθερος χώρος.  Σε αντί-
θετη περίπτωση, η βενζίνη μπορεί να χυθεί έξω από το ντεπόζιτο και να προκληθεί ανά-
φλεξη εάν έρθει σε επαφή με τον κινητήρα που έχει αυξηνένη θερμοκρασία. 

(!) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Γεμίζετε το ντεπόζιτο με βενζίνη έως το επιτρεπτό όριο ώστε να μην υπερχειλίσει. Έτσι 
αποφεύγετε πιθανά ατυχήματα καθώς η βενζίνη είναι εύφλεκτο υλικό. Αφήνετε πάντα 
κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να κρυώσει η μηχανή προτού γεμίσετε με καύσιμο. 

Αφού γεμίσετε το ντεπόζιτο, ασφαλίστε καλά το καπάκι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μέγιστη στάθμη
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ΣΤΡΩΣΙΜΟ ΤΟΥ ATV
Η πιο σημαντική περίοδος για την ζωή του κινητήρα είναι κατά τη διάρκεια των πρώτων 20 ωρών λειτουργίας του.
Επειδή ο κινητήρας είναι καινούργιος, δεν θα πρέπει να τον πιέζετε υπερβολικά για τις πρώτες 20 ώρες λειτουργίας του 
καθώς αυτό το διάστημα τα διάφορα εξαρτήματά του αποκτούν τις σωστές ανοχές μεταξύ τους.
Πρέπει να αποφεύγετε καταστάσεις που υπερθερμαίνουν τον κινητήρα, όπως οδήγηση με πλήρως ανοιχτό γκάζι.
Μπορείτε όμως στιγμιαία να ανοίγετε το γκάζι τελείως (2-3 δευτερόλεπτα το μέγιστο).
Μετά από τέτοια χρήση με πλήρες άνοιγμα του γκαζιού, θα πρέπει να ακολουθεί ένα διάστημα οδήγησης με χαμηλές 
στροφές ώστε ό κινητήρας να αποβάλει τη θερμοκρασία του.
Επίσης αυτό το διάστημα αποφύγετε να ρυμουλκείτε τρέιλερ ή να υπερφορτώνετε το ATV σας.
Εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα αυτή την περίοδο, συμβουλευτείτε ένα προτεινόμενο συνεργείο KYMCO.

1~10 ώρες.
Αποφύγετε συνεχόμενη χρήση με περισσότερο από το μισό γκάζι. Αφήστε τον κινητήρα να κρυώνει για 5~10 λεπτά 
μετά από κάθε ώρα χρήσης του οχήματος. 

10~20 ώρες.
Αποφύγετε συνεχόμενη χρήση με περισσότερο από τα 3⁄4 του γκαζιού. 
Μην το αφήνετε τον κινητήρα να δουλεύει στο ρελαντί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τα φρένα επίσης χρειάζονατι στρώσιμο για να έχουν την μέγιστη απόδοση.
Για να πετύχετε το καλύτερο στρώσιμο ακολουθήστε τα παρακάτω: 
•  Σε μια περιοχή με αρκετή απόσταση για φρενάρισμα επιταχύνετε έως τα 50 χλμ και πιέστε τα φρένα έως ότου μειωθεί 

η ταχύτητα στα 0-8 χλμ
• Ακολουθήστε την διαδικασία αυτή τουλάχιστον 5 φορές.

 
Μην πιέζετε απότομα τα φρένα έως ότου ακολουθήσετε την διαδικασία στρωσίματος.
Επαναλαμβάνετε τη διαδικασία στρωσίματος των φρένων μετά από κάθε αλλαγή των υλικών τριβής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η σωστή συντήρηση του οχήματος είναι σημαντική για την μέγιστη απόδοση. Ακολουθείτε πάντα το πρόγραμμα 
συντήρησης όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα

Σε οποιαδήποτε περίπτωση που ακούσετε κάποιο περίεργο θόρυβο ή αισθανθείτε κάποια περίεργη δόνηση ή τρίξιμο 
στο όχημα σας, ΜΗΝ ΤΟ ΟΔΗΓΕΙΤΕ. 
Πηγαίνετέ το στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο της KYMCO. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν συγκεκριμένα μέρη του οχήματος σας που πρέπει να κάνετε συντήρηση
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ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΙkm 1000 3000

ΜΗΝΕΣ 6 12

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Αντικαταστήστε O O O

ΣΙΤΑ ΛΑΔΙΟΥ
Καθαρίστε                                       
Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται

# O O

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ Αντικαταστήστε O

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
Ελέγξτε την ποσότητα και 
γιά διαρροές                       
 Αντικαταστήστε κάθε �� μήνες

# O O

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
Ελέγξτε την ποσότητα και 
γιά διαρροές                       
 Αντικαταστήστε κάθε �� μήνες

# O O

ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ (ΚΙΝΗΤΗΡΑ & 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ)

Καθαρίστε.                             
Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται

* O O

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ 
ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ

Αποστραγγίξτε  το κουτί του 
φίλτρου. 

* O O

ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ
Ελέγξτε το ρελαντί και την 
εκκίνηση
Ρυθμίστε εάν χρειάζεται

O O

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 
ΚΕΦΑΛΗΣ

Ελέγξτε το σωλήνα αναπνοής 
για ζημιές Αντικαταστήστε εάν 
χρειάζεται

O O

ΜΠΟΥΖΙ
΄Ελεγχος-καθαρισμός
Ρύθμιση διάκενου
Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται

O O

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
Ελέγξτε τα σωληνάκια 
τροφοδοσίας για ζημιές. 
Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται

O O

ΒΑΛΒΙΔΕΣ
Ελέγξτε το άνοιγμα
Ρυθμίστε εάν χρειάζεται

# O O

ΦΡΕΝΑ
Ελέγξτε τη λειτουργία και τη 
φθορά
Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται

O O O

ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ Αντικαταστήστε Κάθε �� μήνες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ

Ελέγξτε για διαρροές και τη 
στάθμη.
Αντικατάσταση ψυκτικού κάθε 
�� μήνες

O O O

ΙΜΑΝΤΑΣ
Ελέγξτε τη φθορά.
Αντικαταστήστε τον εάν 
χρειάζεται.

# O

#Θα πρέπει να γίνεται από ειδικευμένα συνεργεία για λόγους ασφαλείας ή γιατί απαιτείται η χρήση ειδικών εργαλείων.
* Τα παραπάνω εφαρμόζονται σε διάφορα μοντέλα. Εφαρμόστε αυτά που ταιριάζουν σε κάθε μοντέλο.
* Όταν ξεπεράσετε τα αναφερόμενα χιλιόμετρα, συνεχίστε τη συντήρηση σύμφωνα με τα αναγραφόμενα διαστήματα.
*Το φίλτρο αέρος χρειάζεται συχνότερο καθαρισμό η αντικατάσταση όταν το όχημα οδηγείται σε περιοχές με πολύ σκόνη.
*Ελέγχετε περιοδικά το σύστημα τροφοδοσίας και λίπανσης για τυχόν διαρροές

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΙ 

ΕΛΕΓΧΟΙkm 1000 3000
ΜΗΝΕΣ 6 12

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΙΜΑΝΤΑ

Αποστραγγίξτε  το διμέρισμα 
του ιμάντα 

O O

ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ
Καθαρισμός & λίπανση. Έλεγχος 
φθοράς σιαγώνων.

# Κάθε 6.000 χιλιόμετρα

ΕΞΑΤΜΙΣΗ

Ελέγξτε για διαρροές. Σφίξτε 
τις βίδες συγκράτησης. 
Αντικαταστήστε τη φλάντζα εάν 
χρειάζεται

O O

ΦΛΟΓΟΚΡΥΠΤΗΣ Καθαρίστε O O

ΤΡΟΧΟΙ
Ελέγξτε τη φθορά το ζύγισμα 
και ζημιές. Αντικαταστήστε εάν 
χρειάζεται

O O O

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ
Ελέγξτε τη φθορά
Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται

# O O

ΜΠΑΤΑΡΙΑ Έλεγχος O O O

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ελέγξτε τη λειτουργία. 
Αντικαταστήστε εάν υπάρχουν 
ζημιές. Ελέγξτε τη σύγκλιση των 
εμπρόσθιων τροχών.  Ρυθμίστε εάν 
χρειάζεται

# O O O

ΓΚΑΖΙ Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία O O O

ΑΛΥΣΙΔΑ
Ρυθμίστε τη χαλαρότητα / 
ευθυγραμμίστε / καθαρίστε / 
λιπάνατε

O O

ΦΟΥΣΚΕΣ ΑΞΟΝΩΝ
Ελέγξτε τη φθορά 
Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται

O O

ΑΝΑΡΤΗΣΗ
Ελέγξτε τη λειτουργία. Ρυθμίστε ή 
αντικαταστήστε εάν χρειάζεται 

O O

ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΙ-ΑΞΟΝΑΣ 
ΤΙΜΟΝΙΟΥ

Λιπάνατε κάθε 6 μήνες # O O

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ & ΒΙΔΕΣ Ελέγξτε και σφίξτε εάν χρειάζεται # O O

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ

Ελέγξτε για διαρροές και τη 
στάθμη.
Αντικατάσταση ψυκτικού κάθε 
�� μήνες

O O O

ΙΜΑΝΤΑΣ
Ελέγξτε τη φθορά.
Αντικαταστήστε τον εάν 
χρειάζεται.

# O
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ΨΥΓΕΙΟ
Kαθαρίζετε το ψυγείο περιοδικά. Πρέπει να είναι καθαρό από λάσπη χώμα και 
φύλλα για να ψύχεται σωστά. Αφαιρέστε με τα χέρια σας τα περισσότερα ή καθαρί-
στε με νερό τις κυψέλες του ψυγείου.

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΜΗΝ καθαρίζετε το ψυγείο με τα χέρια σας όταν είναι ζεστό. Αφήστε το πρώτα 
να κρυώσει.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
Οι αναρτήσεις θα πρέπει να ελέγχονται οπτικά για διαρροή υγρών (κάποια μικρο-
διαρροή από τις τσιμούχες των αμορτισέρ είναι φυσιολογική και δεν σημαίνει ότι 
χρειάζονται  αλλαγή), σπασίματα και άλλες φθορές καθημερινά. Σε οποιαδήποτε 
περίπτωση που αντιληφθείτε κάποιο από τα παραπάνω θα πρέπει να αντικαταστή-
σετε τις αναρτήσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν χρησιμοποιείτε το όχημα σε πολύ κρύο καιρό (-20 βαθμούς Κελσίου), κάποια 
μικροδιαρροή στον άξονα των αμορτισέρ είναι βέβαιη και δεν σημαίνει ότι πρέπει 
να αντικατασταθούν.
Οι αναρτήσεις μπορούνε να ρυθμιστούν ανάλογα με τις συνθήκες που οδηγείτε. 
Εάν είναι πολύ σκληρές η πολύ μαλακές τότε ρυθμίστε ανάλογα όπως φαίνεται 
στον πίνακα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Χρησιμοποιείστε ειδικό κλειδί για να αλλάξετε τη ρύθμιση των αναρτήσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΘΕΣΗ
ΤΑΣΗ 

ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ
ΑΙΣΘΗΣΗ ΦΟΡΤΙΟ

1

2

3

4

5

                     ΜΑΛΑΚΗ ΕΛΑΦΡΥ

   ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ    ΣΦΙΧΤΗ         ΒΑΡΥ
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ΛΙΠΑΝΣΗ
ΤΙΖΕΣ
Καμία από τις τίζες δεν χρειάζεται λίπανση. Είναι όμως καλό να λιπαίνετε προληπτικά τις άκρες τους περι-
οδικά με ένα καλό λιπαντικό για τίζες. 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ / ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ 
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για τον κατάλληλη τύπο λιπαντικού κινητήρα, ανατρέξτε στην σελίδα 66 αυτού του εγχειριδίου. 

Αλλάζετε το λιπαντικό κινητήρα και το φίλτρο λαδιού στα προβλεπόμενα χρονικά σημεία. 
Η μηχανή θα πρέπει να είναι πάντα ζεστή όταν αλλάζετε λιπαντικό. 
1.Παρκάρετε το όχημα σε επίπεδη επιφάνεια
2.Αφαιρέστε τον μετρητή λαδιού.
3. Αφαιρέστε τη βίδα αποστράγγισης από την κάτω μεριά του κινητήρα και αφήστε να στραγγίξει το λάδι 

σε ένα δοχείο.  
4. Αφαιρέστε και την τάπα του φίλτρου λαδιού που βρίσκεται στην εμπρόσθια δεξιά πλευρά του καπακιού 

της μετάδοσης για να αδειάσει εντελώς το λάδι από το φίλτρο.
5.Αφαιρέστε το παλιό φίλτρο με το ειδικό κλειδί. Μην ξαναχρησιμοποιείτε το ίδιο φίλτρο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Καθαρίστε ότι υπολείμματα λαδιού έχουν μείνει αφού αφαιρέσετε το φίλτρο.

6. Βάλτε λίγο λάδι στην τσιμούχα του καινούργιου φίλτρου και βεβαιωθείτε ότι τοποθετήθηκε σωστά στο 
φίλτρο. Έπειτα τοποθετήστε το καινούργιο φίλτρο και σφίξτε καλά με ένα δυναμοκλειδο ώστε να ασφα-
λίσει. 

7.Τοποθετήστε την τάπα του φίλτρου και σφίξτε την καλά.
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8.Τοποθετήστε την βίδα πλήρωσης λαδιού και σφίξτε. Έπειτα βάλτε το προτεινόμενο λάδι.
9. Ξεκινήστε την μηχανή (καθώς το όχημα βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια) και αφήστε το για λίγο στο ρελαντί.
10. Σβήστε την μηχανή και περιμένετε για περίπου ένα λεπτό. Ελέγξτε την στάθμη λαδιού και συμπληρώστε λάδι 

εάν χρειάζεται.
11.Ελέγξτε για πιθανές διαρροές λαδιού. 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ/ΑΛΛΑΓΗ)
Ελέγξτε και αλλάξτε τα λιπαντικά διαφορικού και μετάδοσης με βάση το πρόγραμμα συντήρησης. Όταν αλλάζετε 
λιπαντικό, χρησιμοποιείτε πάντα λάδι τύπου SAE 80W-90 και ακολουθείτε την παρακάτω διαδικασία:
1.Τοποθετήστε το όχημα σε επίπεδη επιφάνεια
2.Αφαιρέστε τις τάπες πλήρωσης λαδιού
3. Αφαιρέστε τη βίδα αποστράγγισης (1) από το εμπρόσθιο διαφορικό και αφήστε να στραγγίξει το λάδι σε ένα 

δοχείο
4. Αφαιρέστε τη βίδα αποστράγγισης (2) από την πίσω μετάδοση και αφήστε να στραγγίξει το λάδι σε ένα δοχείο
5.Αφού στραγγίξει όλο το λάδι, βάλτε πάλι τις βίδες αποστράγγισης και σφίξτε καλά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Ελέγξτε το λάδι για μεταλλικά υπολλείματα ή για νερό. Σε περίπτωση που βρείτε κάποιο από τα παραπάνω επισκε-
φθείτε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της KYMCO

6. Βάλτε το προτεινόμενο λάδι σε κάθε τρύπα πλήρωσης λαδιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν το κιβώτιο ταχυτήτων έχει τρύπα ένδειξης στάθμης, γεμίστε μέχρι το σπείρωμα της τρύπας ένδει-
ξης. Εάν το κιβώτιο έχει μόνο τρύπα πλήρωσης λαδιού, γεμίστε μέχρι και 2.5 cm  από το σπείρωμα 
της τρύπας. 

7. Τοποθετήστε τις τάπες πλήρωσης και στάθμης

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πλήρωσης

Στάθμης

Πλήρωση
Στάθμης

2

1
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΔΕΞΙ ΦΡΕΝΟ 
Βεβαιωθείτε ότι ελέγξατε τα φρένα κάθε φορά πριν την χρήση του οχήματος. Συντηρείτε πάντα τα φρένα 
με βάση το πρόγραμμα συντήρησης. 

ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ
Ελέγξτε την στάθμη των υγρών των φρένων. Εάν η στάθμη στο ρεζερβουάρ είναι χαμηλή,  προσθέστε υγρό 
φρένων προδιαγραφών DOT 4.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν το παραθυράκι του ντεπόζιτου φαίνεται σκούρο, δεν υπάρχει αρκετό υγρό φρένων στο ρεζερβουάρ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Προσέξτε να μην ρίξετε υγρό φρένων έξω από το ρεζερβουάρ. Το υγρό φρένων είναι διαβρωτικό και μπορεί 
να προκαλέσει ζημιά στα πλαστικά μέρη. Εάν τρέξει υγρό φρένων έξω από το ρεζερβουάρ, σκουπίστε το 
αμέσως.

ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ
Ελέγξτε τις λειτουργίες κλειδώματος του χειρόφρενου και βεβαιωθείτε ότι όταν είναι ενεργό, μπλοκάρει 
τους τροχούς.
1. Πιέστε τη δεξιά μανέτα δύο τρεις φορές.
2. Πιέστε το μοχλό συγκράτησης
3. Προσπαθήστε να σπρώξετε το ATV

ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ
Ελέγξτε με προσοχή τα σωληνάκια των φρένων για οποιαδήποτε φθορά (ρωγμές, τσακίσματα κλπ). Σε 
περίπτωση που κάτι τέτοιο βρεθεί, επισκεφθείτε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της KYMCO.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μοχλός συγκράτησης

Μανέτα
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ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ
Το άνοιγμα μεταξύ της δισκόπλακας και των τακακιών προσαρμόζεται αυτόματα καθώς τα τακάκια φθεί-
ρονται. Η μόνη συντήρηση που χρειάζεται είναι η αλλαγή των τακακιών όταν φθαρούν. Ελέγξτε το πάχος 
του κάθε τακακιού ως εξής:
1. Βγάλτε τον εμπρόσθιο τροχό
2. Μετρήστε το πάχος του κάθε τακακιού.
3. Εάν το πάχος οποιουδήποτε τακακιού είναι λιγότερο από 1.0mm, πηγαίνετε το ATV σε ένα εξουσιοδο-
τημένο συνεργείο της KYMCO.
4. Επανατοποθετήστε τον τροχό και σφίξτε καλά. 
5. Επαναλάβατε τη διαδικασία και στον άλλο τροχό

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΙΣΩ ΦΡΕΝΟ
Το βοηθητικό φρένο θα πρέπει να συντηρείται καλά ώστε να αποδίδει σωστά.  
Ελέγξτε το βοηθητικό φρένο κάθε φορά πριν την χρήση. Συντηρείτε τα φρένα πάντα σύμφωνα με το πρό-
γραμμα συντήρησης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το ρεζερβουάρ των υγρών των φρένων βρίσκεται κάτω από τη σέλλα.

Ελέγξτε το βοηθητικό φρένο κάθε φορά πριν την χρήση. Συντηρείτε τα φρένα πάντα σύμφωνα με το πρό-
γραμμα συντήρησης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το ρεζερβουάρ των υγρών των φρένων βρίσκεται κάτω από τη σέλλα

1.Πιέστε το βοηθητικό φρένο αρκετές φορές για να βεβαιωθείτε για την άισθηση πίεσης.
2.Σε περίπτωση που το φρένο είναι χαλαρό χρειάζεται εξαέρωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Πηγαίνετε το ATV σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της KYMCO εάν διαπιστώσετε κάποια 
διαρροή στο σύστημα των φρένων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ
Τα λαστιχένια προστατευτικά καλύμματα που καλύπτουν τους άξονες μετάδοσης κίνησης στους τροχούς 
και τους συνδέσμους του τιμονιού, θα πρέπει να ελέγχονται συχνά.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ
1.Ανυψώστε το μπροστινό μέρος του ATV.
2.Αφαιρέστε και τους δυο μπροστινούς τροχούς.
3. Ελέγξτε τα προστατευτικά των τεσσάρων σφαιρικών συνδέσμων για ραγίσματα, κοψίματα και άλλες 

φθορές.
4.Ελέγξτε εάν οι σύνδεσμοι έχουν τζόγο μετακινόντας τους δεξιά-αριστερά και πάνω-κάτω
5. Σε περίπτωση που εντοπίσετε κάποια φθορά στα προστατευτικά ή τζόγο στους συνδέσμους, επισκεφτείτε 

ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της KYMCO.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 
ΤΙΜΟΝΙΟΥ(ΔΕΞΙΑ & ΑΡΙΣΤΕΡΑ)
1.Ανυψώστε το μπροστινό μέρος του ATV.
2.Αφαιρέστε και τους δυο μπροστινούς τροχούς.
3.Ελέγξτε τους τέσσερις  συνδέσμους του τιμονιού για πιθανές φθορές.
4.Ελέγξτε εάν οι σύνδεσμοι έχουν τζόγο μετακινόντας τους πάνω-κάτω
5. Σε περίπτωση που εντοπίσετε κάποια φθορά στα προστατευτικά ή τζόγο στους συνδέσμους, επισκεφτείτε 

ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της KYMCO.
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1.Ελέγξτε όλα τα καλύμματα των ημιαξόνιων μετάδοσης κίνησης (εμπρός και πίσω) για φθορές.
2.Εάν υπάρχει κάποια φθορά επισκεφτείτε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της KYMCO.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Η μπαταρία είναι τοποθετημένη κάτω από τη σέλλα. Οι μπαταρίες χρειάζονται τακτικό καθαρισμό και επαναφόρτιση 
ώστε να έχουν υψηλή απόδοση και να αντέξουν μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι παρακάτω διαδικασίες προτείνονται 
ώστε να καθαρίζονται και να συντηρούνται οι μπαταρίες. Διαβάζετε πάντα τις οδηγίες χρήσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
H συντήρηση της μπαταρίας μπορεί να γίνει μόνο από άτομο που γνωρίζει την διαδικασία. Σε αντίθετη περίπτωση 
πηγαίνετε το ATV σε κάποιο εξουσιοδοτημένο συνεργείο της KYMCO.

1. Βγάλτε το κάλυμμα της μπαταρίας. Έπειτα αποσυνδέστε τα καλώδια της μπαταρίας. (πρώτα τον αρνητικό πόλο) 
2.Αφαιρέστε την μπαταρία από την θέση της.
3.Πλύνετε καλά την μπαταρία και την θήκη της με νερό και σαπούνι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν έχει δημιουργηθεί μια μορφή σκόνης με χρώμα άσπρο/πράσινο  στα καλώδια, τους πόλους ή σε οποιαδήποτε 
άλλο μέρος της θήκης της μπαταρίας, καθαρίστε με νερό και σόδα για να εξουδετερώσετε τα υπολείματα του οξέως 
και ξεβγάλετε με ζεστό νερό και σαπούνι.

4. Χρησιμοποιώντας κάποιο σύρμα καθαρισμού ή συρμάτινη βούρτσα, καθαρίστε τα καλώδια και τους πόλους της 
μπαταρίας από οποιαδήποτε τυχόν σκουριά που έχει συσσωρευτεί. Αντικαταστήστε χαλασμένα καλώδια.

5. Χρησιμοποιείστε ένα πολύμετρο για να μετρήσετε την τάση της μπαταρίας. Η τάση μίας πλήρως φορτισμένης μπα-
ταρίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 12,5 Volt

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν η μπαταρία είναι γεμάτη και δείξει την σωστή μέτρηση, πηγαίνετε κατευθείαν στο βήμα 10.

6. Εάν η τάση είναι χαμηλή φορτίστε τη μπαταρία όπως αναφέρεται στη συνέχεια.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΗΜΙΑΞΟΝΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΦΟΥΣΚΕΣ)
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• Όταν χρησιμοποιείτε αυτόματο φορτιστή μπαταρίας ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης του.
• Σε διαφορετική περίπτωση ακολουθείτε τον πίνακα φόρτωσης μπαταρίας που φαίνεται πιο κάτω.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μην φορτώνεται την μπαταρία ποτέ πάνω από τα όρια που φαίνονται  στον πίνακα.

  
Μια υπερθερμασμένη μπαταρία λόγω λανθασμένης φόρτισης, μπορεί να εκραγεί προκαλώντας σοβαρό 
τραυματισμό και ίσως θάνατο. Όταν φορτίζεται μια μπαταρία, ελέγχετε τον χρόνο προσεκτικά.  Σταματή-
στε την φόρτιση εάν η μπαταρία είναι πολύ ζεστή. Αφήστε ένα χρονικό διάστημα για να κρυώσει πριν 
τελειώσετε τη φόρτιση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν η τάση της μπαταρίας βρίσκονται κάτω από 11.5 Volt, κάποιοι φορτιστές μπορεί να σταματούν τη 
φόρτιση. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, συνδέστε την μπαταρία του οχήματος παράλληλα με μια πλήρως φορτι-
σμένη μπαταρία (θετικό με θετικό και αρνητικό με αρνητικό πόλο) και τον φορτιστή, για ένα μικρό χρονικό 
διάστημα. Μετά από 10-15 λεπτά, αποσυνδέστε την φορτισμένη μπαταρία, και αφήστε τον φορτιστή να 
συνεχίσει το φόρτισμα. Εάν πάλι ο φορτιστής σταματήσει και πάλι τη φόρτιση, αλλάξτε μπαταρία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΤΑΣΗ ΣΕ Volt ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
��.5 και άνω �00% Καθόλου
��.�-��.� 75%-99% �-6 ώρες
��.0-��.� 50%-7�% 5-�� ώρες
��.0-��.9 �5%-�9% �� ώρες (το ελάχιστο)
��.5 και κάτω 0-��% �0 ώρες (το ελάχιστο)
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7. Αφού φορτίσει η μπαταρία για το χρονικό διάστημα που απαιτείται, αφήστε την για 1-2 ώρες να κρυώσει.
8. Με το βολτόμετρο μετρήστε πάλι την μπαταρία. Η μέτρηση θα πρέπει να δείχνει τουλάχιστον 12.5 Volt. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν η τάση στο βήμα 8 είναι μικρότερη φορτίστε την για 1-5 ώρες ακόμα. Εάν είναι σωστή μπορείτε να την τοποθετήσετε στο ATV.

9. Τοποθετήστε τη μπαταρία στη θέση της και χρησιμοποιείστε γράσο στις άκρες των καλωδίων και στους πόλους της μπαταρίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Προτού τοποθετήσετε την μπαταρία βεβαιωθείτε ότι ο κεντρικός διακόπτης βρίσκετε στην θέση OFF.

10.  Συνδέστε τους πόλους της μπαταρίας (θετικός πόλος πρώτα) και επανατοποθετήστε τη μπαταρία στη θέση της.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η ανάποδη σύνδεση των καλωδίων (αρνητικό σε θετικό) μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος. 

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΜΠΟΥΖΙ
Το ATV έχει ένα συγκεκριμένο τύπο μπουζί. 
Ελέγξτε τον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών  για το σωστό τύπου μπουζί. 
Η εμφάνιση του μονωτήρα σε ένα χρσησιμοποιημένο μπουζί, δείχνει την κατάσταση στην οποία βρίσκε-
ται.
Ένας μονωτήρας, χρώματος ανοιχτού καφέ, δείχνει ότι το μπουζί είναι σωστό. 
Ένας άσπρος ή σκούρος μονωτήρας δείχνει ότι η μηχανή χρειάζεται service ή το μίγμα βενζίνης χρειάζεται 
ρύθμιση. 
Συμβουλευτείτε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο KYMCO.
Για να μην έχει πρόβλημα εκκίνησης το όχημα στο κρύο, και για αποφυγή σχηματισμού κατάλοιπων στο 
μπουζί από άκαυστο μίγμα, σιγουρευτείτε ότι προθερμαίνεται καλά την μηχανή πριν την χρήση.
Πριν βγάλετε το μπουζί για έλεγχο, βεβαιωθείτε πως έχετε καθαρίσει την γύρω περιοχή. Σε περίπτωση που 
δεν καθαρίσετε την περιοχή, κάποια βρωμιά μπορεί να εισχωρήσει στην μηχανή. 

Προσαρμόστε το διάκενο με φίλερ σε 0.7-0.8 mm για κανονική ανάφλεξη. 

Όταν τοποθετείτε το μπουζί, βεβαιωθείτε ότι το βιδώνετε καλά. Ένα καινούργιο μπουζί θα πρέπει να βιδω-
θεί κατά ½ φορά αφού η ροδέλα ακουμπήσει την κεφαλή κυλίνδρου. Ένα μεταχειρισμένο μπουζί θα πρέπει 
να βιδωθεί 1/8-1/4 φορές αφού η ροδέλα ακουμπήσει την κεφαλή κυλίνδρου.  

ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΤΙΖΑΣ ΓΚΑΖΙΟΥ
1. Μετακινήστε το λαστιχένιο κάλυμμα (2) προς τα πίσω και χαλαρώστε το κόντρα παξιμάδι (3) από το 
ρυθμιστή γκαζιού.
2. Γυρίστε το ρυθμιστή (4) μέχρι ο λεβιές του γκαζιού να έχει ελεύθερη διαδρομή 3-6 χιλιοστά.
3. Σφίξτε το κόντρα παξιμάδι και επανατοποθετήστε το λαστιχένιο κάλυμμα.
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ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ
Το φίλτρο αέρος θα πρέπει να διατηρείται καθαρό ώστε ο κινητήρας να έχει δύναμη, να καίει λιγότερα καύ-
σιμα και να αποφευχθεί πρόωρη φθορά του κινητήρα. Εάν το ATV χρησιμοποιείται σε κανονικές συνθήκες, 
να καθαρίζετε το φίλτρο στα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται στον πίνακα συντήρησης. 
Σε περίπτωση που οδηγείτε σε σκονισμένες περιοχές, σε βρεγμένες και λασπωμένες συνθήκες θα πρέπει να 
συντηρείτε το φίλτρο πιο συχνά. 
Ακολουθείτε την παρακάτω διαδικασία για να βγάλετε και να ελέγξετε το φίλτρο:

1. Περιστρέψτε τις 3 χειρολαβές για να απελευθερωθεί το καπάκι του φίλτρου και χαλαρώστε τον προστα-
τευτικό σφιγκτήρα της εισαγωγής του.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα και το φίλτρο.
3. Βάλτε το φίλτρο σε ένα δοχείο με ένα μη εύλεκτο διαλυτικό και καθαρίστε το από κατάλοιπα.
4. Πιέστε το φίλτρο με τα χέρια σας για να στραγγίξει το διαλυτικό. Μην στρίψετε το φίλτρο γιατί μπορεί 
να το καταστρέψετε.
5. Στεγνώστε το φίλτρο.
6. Τοποθετήστε το φίλτρο σε μία πλαστική σακούλα, ρίξτε λάδι φίλτρου και απλώστε το πάνω στο 
φίλτρο.
7. Πιέστε το φίλτρο για να φύγει το περιττό λάδι
8. Καθαρίστε οποιαδήποτε βρωμιά από το σημείο που μπαίνει το φίλτρο. Βεβαιωθείτε ότι δεν θα εισχωρί-
σει τίποτα στο σύστημα ψεκασμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Ένα σχισμένο φίλτρο αέρος μπορεί να προκαλέσει φθορά στο ATV.  Σκόνη και βρωμιά μπορεί να μπει 
στη μηχανή εάν το φίλτρο είναι σχισμένο. Ελέγξτε προσεχτικά το φίλτρο για σχισίματα πριν και μετά τον 
καθαρισμό. Σε περίπτωση που έχει σχιστεί, αντικαταστήστε το.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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9.Επανατοποθετήστε το φίλτρο και το κάλυμμα.
10.Τοποθετήστε την εισαγωγή του αέρα και σφίξτε το κολάρο καλά.

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ
Περιστασιακά πρέπει να αποστραγγίζετε το κουτί του φίλτρου αέρα από τα υγρά που έχουν συγκε-
ντρωθεί. Για να γίνει αυτό χρησιμοποιήστε το λαστιχένια βαλβίδα που υπάρχει στο πλάι του κουτιού 
του φίλτρου. Πιέστε τη λαστιχένια βαλβίδα αποστράγγισης και αφήστε το υγρό να τρέξει.
Προσέξτε η βαλβίδα να μην είναι φραγμένη από κατάλοιπα.

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΙΜΑΝΤΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σε περίπτωση που οδηγήσετε σε νερό, το διαμέρισμα του ιμάντα θα πρέπει να στραγγιστεί.

1.Τοποθετήστε το όχημα σε επίπεδη επιφάνεια.
2. Αφαιρέστε τη βίδα αποστράγγισης του διαμερίσατος του ιμάντα για να επιτρέψετε στο νερό να 

χυθεί έξω.
3.Τοποθετήστε την νεκρά και ξεκινήστε την μηχανή
4. Ανεβάστε τις στροφές του κινητήρα αρκετές φορές ώστε να φύγει εντελώς οποιοδήποτε ίχνος 

νερού και κατόπιν σβήστε τον.
5.Τοποθετήστε τη βίδα αποστράγγισης και σφίξτε καλά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο ιμάντας και οι τροχαλίες θα πρέπει να ελέγχονται κάθε 3000 χλμ ή 12 μήνες. Αντικαταστήστε τον 
ιμάντα εάν χρειάζεται.
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ΕΛΑΣΤΙΚΑ

  
Χρησιμοποιείτε πάντα τον τύπο και το μέγεθος ελαστικών που ορίζονται από την KYMCO για το 
ATV σας. Ανατρέξτε στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών για την κατάλληλη πίεση ελαστικών. 
Διατηρείτε πάντα την σωστή πίεση ελαστικών.

Κατάσταση ελαστικών
Η χρήση καταπονημένων ελαστικών είναι πολύ επικίνδυνη. ένα ελαστικό θεωρείται καταπονημένο 
όταν το βάθος του πέλματός του είναι λιγότερο από 3mm. Σιγουρευτείτε ότι αλλάζετε τα ελαστικά 
προτού φτάσουνε σε αυτό το ελάχιστο όριο.

Η χρήση καταπονημένων ελαστικών μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και να προκαλέσει κάποιο 
ατύχημα. 

Αντικατάσταση ελαστικών
Αυτό το ATV έχει χαμηλής πίεσης και χωρίς αεροθάλαμο ελαστικά. Ο αέρας σφραγίζεται από την 
επαφή του εσωτερικού μέρους της ζάντας και της εσωτερικής επιφάνειας του ελαστικού. Εάν η ζάντα 
ή το ελαστικό πάθει κάποια φθορά, αέρας μπορεί να διαρρεύσει. 
Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα εργαλεία όταν αλλάζετε ή επισκευάζετε τα 
ελαστικά ώστε να μην προκαλέσετε κάποια ζημιά. Σε περίπτωση που δεν έχετε τα κατάλληλα εργα-
λεία, επισκεφτείτε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της KYMCO.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Όταν αλλάζετε τα ελαστικά, να είστε προσεχτικοί ώστε να μην δημιουργηθεί κάποια ζημιά στην 
εσωτερική επιφάνεια του ελαστικού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Χρησιμοποιείτε πάντα ελαστικά εγκεκριμένα από την KYMCO.  Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί απώλεια ελέγχου του οχήματος.

Επισκευή ελαστικών
Για την περίπτωση που τα ελαστικά πάθουν κάποια ζημιά, καλό είναι να έχετε πάντα μαζί σας ειδικό κιτ επισκευής ελαστικών χωρίς αεροθάλαμο και τρόμπα. Εάν 
το λάστιχο είναι σχισμένο, δεν μπορεί να επισκευαστεί. Σ΄αυτή την περίπτωση πρέπει να αλλάξετε λάστιχο. 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ
Για να αφαιρέσετε τους τροχούς:

1.Τοποθετήστε το όχημα σε επίπεδη επιφάνεια και ενεργοποιήστε το χειρόφρενο.
2.Χαλαρώστε τα μπουλόνια
3.Ανυψώστε το όχημα με γρύλλο
4.Αφαιρέστε τα μπουλόνια
5.Αφαιρέστε τον τροχό

Για επανατοποθέτηση:

6.Τοποθετήστε τους τροχούς και τα μπουλόνια
7.Σφίξτε τα μπουλόνια σταυρωτά
8.Αφαιρέστε το γρύλλο

ΦΛΟΓΟΚΡΥΠΤΗΣ
Η εξάτμιση έχει έναν φλογοκρύπτη για να κρατάει τους σπινθήρες που δημιουργούνται και να αποφευχθεί φωτία όταν οδηγείτε σε δάσος. 
Ο φλογοκρύπτης θα πρέπει να καθαρίζετε στα χρονικά διαστήματα που φαίνονται στον πίνακα συντήρησης. Ακολουθείτε την παρακάτω διαδικασία:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Πριν καθαρίσετε τον φλογοκρυπτη, περιμένετε μέχρι να κρυώσει η εξάτμιση για να αποφύγετε 
πιθανά εγκαύματα.

1.Ξεβιδώστε τα παξιμάδια του καπακιού της εξάτμισης και βγάλτε τον φλογοκρύπτη
2. Με μια βούρτσα, απομακρύνετε τυχόν κατάλοιπα κάρβουνου από τη σίτα προσέχοντας να μην της 

προξενήσετε κάποια ζημιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σε περίπτωση που η σίτα ή η φλάντζα έχει υποστεί κάποια φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθούν.

3.Επανατοποθετήστε τον φλογοκρύπτη και βιδώστε καλά τα παξιμάδια.

ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
Η ισχύς κάθε λαμπτήρα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Όταν αλλάζετε λαμπτήρες, πάντα να 
χρησιμοποιείτε λαμπτήρες με την την ίδια ισχύ.

Εμπρόσθιο φανάρι 12V 35W
Πίσω φανάρι / φανάρι φρένου 12V 21/5W

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Χρησιμοποιείτε μόνο τις λυχνίες που φαίνονται στον πίνακα σε περίπτωση αντικατάστασης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΦΑΝΑΡΙ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η λάμπα είναι εύθραυστη.  Όταν αλλάζετε την λάμπα να την κρατάτε με κάποιο ύφασμα γιατί υπο-
λείμματα λίπους από το χέρι σας θα την κάψουν.

Για να αντικαταστήσετε την λάμπα ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
1.Αποσυνδέστε τα καλώδια πίσω από το φανάρι
2.Πιάστε το ντουί της λάμπας και στρέψτε το αριστερόστροφα και αφαιρέστε την λάμπα
3.Βάλτε την καινούργια λάμπα και στρέψτε το ντουί δεξιόστροφα
4.Συνδέστε τα καλώδια πίσω από την λάμπα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Χρησιμοποιείτε πάντα κάποιο ύφασμα για να πιάνετε την λάμπα.

ΠΙΣΩ ΦΑΝΑΡΙ 
Για να αντικαταστήσετε τις λάμπες στα πίσω φανάρια ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

1. Στρίψτε το ντουί της λάμπας αριστερόστροφα και βγάλτε το από την θέση του. 
2. Για να βγάλετε την λάμπα από το ντουί, πιέστε την προς τα μέσα και στρίψτε αριστερόστροφα.
3. Για να βάλετε την λάμπα στο ντουί, πιέστε την προς τα μέσα και στρίψτε δεξιόστροφα.
4. Βάλτε το ντουί στην θέση του και στρίψτε δεξιόστροφα

ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΕΣΜΗΣ ΦΩΤΩΝ
Τα φώτα μπορούνε να ρυθμιστούν κάθετα και οριζόντια. Το κέντρο της δέσμης της μεγάλης σκάλας 
των φώτων θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση τους.

1. Τοποθετήστε το όχημα σε επίπεδη επιφάνεια έτσι ώστε τα φώτα να απέχουν περίπου 6.1m από 
κάποια επιφάνεια (πχ τοίχο).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν ρυθμίζετε τα φώτα θα πρέπει να υπάρχει το συνηθισμένο φορτίο πάνω στο ATV. 

2. Μετρήστε την απόσταση από το έδαφος και το κέντρο κάθε φαναριού.
3.  Χρησιμοποιώντας τις μετρήσεις από το προηγούμενο βήμα, βάλτε οριζόντια σημάδια στην επιφά-

νεια που στοχεύουν τα φώτα.
4.  Σχεδιάστε κάθετα σημάδια που τέμνουν τα οριζόντια που σχεδιάσατε στο προηγούμενο βήμα 

ακριβώς στη ευθεία κάθε φαναριού.
5. Ανάψτε τα μεγάλα φώτα.
6.  Παρακολουθήστε τις δέσμες φώτων. Μια σωστή δέσμη φώτων θα πρέπει να είναι πιο έντονη 

(κέντρο της δέσμης) πάνω στο κάθετο σημάδι και 5 cm κάτω από κάθε οριζόντιο σημάδι που 
βάλατε, όπως φαίνεται στην εικόνα.

7.  Ρυθμίστε το κάθε φανάρι ξεχωριστά, για να πετύχετε τη σωστή θέση της δέσμης, περιστρέφοντας 
αριστερόστροφα και δεξιόστροφα τον ρυθμιστή όπως φαίνεται στην εικόνα. 1) Χαμήλωμα δέσμης

2) Ανύψωση δέσμης

manual maxxer 450i.indd   87 10/3/2010   12:41:11



σελ. 88

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Οι ασφάλειες είναι τοποθετημένες σε μια ασφαλειοθήκη που βρίκεται στο μπροστινό μέρος του ATV μπροστά 
από τον άξονα του τιμονιού. Εάν υπάρχει κάποιο ηλεκτρικό πρόβλημα, ελέγχετε πρώτα τις ασφάλειες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για να βγάλετε τις ασφάλειες αφαιρέστε τα κάλυμμα της ασφαλειοθήκης, πιέζοντας συγχρόνως τα αυτιά ασφά-
λισής του.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Πάντα να αντικαθιστάτε μία καμμένη ασφάλεια με μία ίδιας έντασης. Εάν η νέα ασφάλεια καεί σε σύντομο 
χρονικό διάστημα, πηγαίνετε άμεσα σε έναν εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

ΠΡΙΖΕΣ 
Στο όχημα υπάρχουν δυο πρίζες όπου μπορείτε να συνδέσετε αλλά αξεσουάρ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Χρησιμοποιείτε πάντα αξεσουάρ που καταναλώνουν ισχύ λιγότερο από 180W

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο στον αποθηκευτικό χώρο που βρίσκεται κάτω από τη σέλλα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Προτού αποθηκεύσετε το όχημα σας, θα πρέπει να το προετοιμάσετε κατάλληλα ώστε να αποφευχθούν σκου-
ριές και διάβρωση.

Η KYMCO προτείνει την παρακάτω προετοιμασία πριν την αποθήκευση του οχήματος. Στην ιδανικότερη περί-
πτωση, ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της KYMCO θα πρέπει να κάνει αυτό το service.
1.Καθαρίστε με ένα υγρό πανί τη σέλλα και αφήστε τη να στεγνώσει.
2. Πλύνετε το ATV ώστε να καθαρίσει από οποιαδήποτε βρωμιά, λάδια και λάσπη. Προσέξτε ώστε να μην εισχω-

ρήσει νερό σε οποιοδήποτε μέρος του κινητήρα, στην εισαγωγή ή στην εξάτμιση. Αφήστε το να στεγνώσι 
καλά.

3.Αδειάστε το ντεπόζιτο από το καύσιμο ή συμπληρώστε συντηρητικό καυσίμου.  Βγάλτε το φίλτρο αέρος. 
4.Ξεκινήστε την μηχανή και αφήστε την στο ρελαντί για να στραγγίσουν τα μπέκ ψεκασμού από τη βενζίνη. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  
Εάν το εσωτερικό της θήκης του φίλτρου αέρος είναι λερωμένο, καθαρίστε καλά προτού ξεκινήσετε την 
μηχανή.

5.Σβήστε τη μηχανή και τοποθετήστε το φίλτρο του αέρα.
6.Βουλώστε την εξαγωγή της εξάτμισης με ένα καθαρό πανί.
7.Λιπάνατε τους συνδέσμους των αναρτήσεων και του τιμονιού.
8.Σφίξτε καλά όλες τις βίδες και τα παξιμάδια του οχήματος.
9. Αποσυνδέστε τα καλώδια της μπαταρίας (πρώτα το αρνητικό) και καθαρίστε τους πόλους και τα καλώδια. 

Έπειτα βγάλτε την μπαταρία και τοποθετήστε την σε ένα καθαρό και στεγνό περιβάλλον. Η μπαταρία θα 
πρέπει να φορτίζεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα. 

10.Αποθηκεύστε το όχημα σε ένα κλειστό και επίπεδο χώρο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μην φυλάσσετε το ΑΤV σε ανοιχτό χώρο κάτω από από τις ακτίνες του ήλιου καθώς μπορεί να προκληθεί φθορά στα πλα-
στικά του οχήματος. Μην χρησιμοποιείτε πλαστικά καλύματα για να το σκεπάσετε καθώς μπορεί να εγκλωβιστεί  υγρασία 
που θα προκαλέσει σκουριές και διάβρωση.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ATV ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά τη φύλαξη το ATV χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και ρυθμίσεις για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία. 
Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

1. Καθαρίστε το όχημα καλά.
2. Καθαρίστε τη μηχανή και βγάλτε το ύφασμα από την εξάτμιση.
3. Ελέγξτε όλες τις ντίζες και τις καλωδιώσεις για σημάδια φθοράς. Αντικαταστήστε τα εάν χρειάζεται.
4. Αλλάξτε τα λιπαντικά του κινητήρα, του διαφορικού και της μετάδοσης καθώς και το φίλτρο αέρα. 
5. Φορτίστε τη μπαταρία και ελέγξτε την τάση. Όταν τοποθετήσετε τη μπαταρία συνδέστε πρώτα το θετικό πόλο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Πριν τοποθετήσετε τη μπαταρία βεβαιωθείτε ότι ο κεντρικός διακόπτης είναι στη θέση OFF

6.Ελέγξτε το σύστημα των φρένων, τα υγρά και τα τακάκια και βεβαιωθείτε ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση.
7. Βεβαιωθείτε για τη σωστή λειτουργία των φώτων (φώτα πορείας, φώτα φρένων  και προβολείς). Ρυθμίστε ή αντικαταστή-

στε εαν χρειάζεται.
8.Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών.
9.Σφίξτε όλες τις βίδες και τα παξιμάδια με τη σωστή ροπή σύσφιξης.
10.Βεβαιωθείτε πως το τιμόνι στρίβει κανονικά και δεν κολλάει σε καμία περίπτωση.
11.Ελέγξτε το μπουζί, καθαρίστε ή αλλάξτε το εάν χρειάζεται

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ
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