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

MOTOTREND A.E.:
MOTOLAND LTD A.E.:

AΘΗΝΑ: Bρυούλων 56, Ν. Φιλαδέλφεια 143 41, Τηλ.: (0030) 210 258 5991-2, Fax: 210 258 5993
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Aχελώου 7, Τηλ.: (0030) 2310 530 728, Fax: 2310 530 738
ΚΥΠΡΟΣ: Λεωφ. Στρατηγού Τιμάγια 62 (κτίριο Παυλίμπεη), Λάρνακα, Τηλ.: (00357) 24 668 444, Fax: 24 663 621

Το δίκτυο της ΚYMCO είναι κοντά σας, στο 800 11 20025
web site: www.kymco.gr

email: info@kymco.gr

KWANG YANG MOTOR CO., LTD

NO. 35 Wan Hsing Street, San Min District Kaohsiung, Taiwan, R.O.C.
Tel.: 886-7-3822526, Fax: 886-7-3950021
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Do not remove this Ower’s Manual from the vehicle. Read this manual carefully
before operating the vehicle as it contains important safety information.

UXV 500i

SSV

Οδηγίες χρήσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να αποφύγετε βλάβη στο σύστημα ψεκασμού και στον
εγκέφαλο του κινητήρα, μην συνδέεται ή αποσυνδέεται τους
πόλους της μπαταρίας όταν ο κεντρικός διακόπτης είναι ανοιχτός (θέση ΟΝ)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν η ενδεικτική λυχνία ελέγχου του κινητήρα αναβοσβήνει ή
είναι αναμμένη, σημαίνει ότι έχει εντοπιστεί κάποια βλάβη στο
σύστημα ψεκασμού ή στο ηλεκτρικό κύκλωμα.
Σ’ αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γίνει άμεσα έλεγχος σε
κάποιο συνεργαζόμενο συνεργείο.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αγαπητοί χρήστες,
Ευχαριστούμε για την προτίμησή σας στο KYMCO UXV 500i.
Για να απολαύσετε ασφαλή και ευχάριστη οδήγηση του οχήματος, θα πρέπει να διαβάσετε λεπτομερώς το βιβλίο αυτό πριν προβείτε
στη χρήση του.
Η ασφάλειά σας δεν εξαρτάται μόνο από την εξοικείωσή σας με το όχημά σας, αλλά και από την καλή του λειτουργική κατάσταση.
Έλεγχοι πριν από τη χρήση και η σωστή συντήρησή του είναι απαραίτητα.
Η ποιότητα κάθε οχήµατος κατασκευής KYMCO είναι εγγυηµένη.
Οι πληροφορίες και τα χαρακτηριστικά του οχήματος που περιγράφονται σε αυτό το βιβλίο, είναι ενδεικτικά και μπορούν να αλλάξουν
χωρίς προειδοποίηση.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΥΝΔΙΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ.
Ατύχημα ή ανατροπή μπορεί να συμβούν ακόμη και κατά τη διάρκεια ελιγμών ρουτίνας, όπως κατά την οδήγηση σε βουνά ή πάνω
από εμπόδια, εάν δεν λάβετε τις απαραίτητες προφυλάξεις.
Για την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά, κατανοήστε και ακολουθήστε όλες τις επιγραφές του οχήµατος και τις οδηγίες χρήσης
όπως περιγράφονται σ’ αυτό το βιβλίο.
Το βιβλίο οδηγιών χρήσης θα πρέπει να θεωρείται σαν αναπόσπαστο µέρος του οχήµατος. Θα πρέπει να συνοδεύει το όχημα ακόμα
και όταν αυτό πουληθεί.
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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.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

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

Προειδοποίηση προσοχής. Πρέπει να δώσετε προσοχή ώστε να αποφύγετε ζηµιά στο όχηµα.
Αφορά λεπτοµέρειες που µπορεί να σας διευκολύνουν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αυτό το όχηµα ATV δεν είναι παιχνίδι και µπορεί να είναι επικίνδυνο κατά τη χρήση του.
- Οδηγείτε πάντα σιγά και µε µεγάλη προσοχή όταν χρησιµοποιείτε το όχηµα σε άγνωστα εδάφη. Να είστε πάντα σε εγρήγορση για
αλλαγές των συνθηκών εδάφους.
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- Μην οδηγείτε µε ταχύτητες µεγαλύτερες των δυνατοτήτων σας ή των συνθηκών που επικρατούν. Οδηγείτε πάντα µε ταχύτητα που
είναι κατάλληλη για τις συνθήκες 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.
- Ακολουθείτε πάντα τους περιορισµούς χρήσης βάσει ηλικίας. Το όχημα θα πρέπει να οδηγείται από άτομα που έχουν δίπλωμα
οδήγησης σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους της περιοχής όπου αυτό χρησιμοποιείται. Στο όχημα αυτό, δεν θα πρέπει να επιβαίνουν
σαν επιβάτες άτομα κάτω των 6 ετών.

ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
• Στο όχημα υπάρχουν δυο αριθμοί σειρών παραγωγής:
o αριθμός πλαισίου και ο αριθμός κινητήρα. Ο αριθμός
πλαισίου είναι τοποθετημένος στο πλαίσιο κοντά στον
μπροστινό τροχό όπως φαίνεται στην εικόνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μελετήστε προσεχτικά το βιβλίο οδηγιών και ακολουθήστε τις οδηγίες όπως επεξηγούνται. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις
προειδοποιήσεις που εμπεριέχονται.
• Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το όχημα χωρίς τον προστατευτικό θόλο.
• Φοράτε πάντα ζώνη ασφαλείας όταν οδηγείτε.
• Η χρήση αυτού του οχήματος περιορίζεται σε άτομα ηλικίας άνω των 16 ετών οι οποίοι κατέχουν άδεια οδήγησης.
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• Ο αριθμός του κινητήρα είναι τοποθετημένος στη δεξιά
πλευρά του κάρτερ κινητήρα.

Τέσσερα κλειδιά συνοδεύουν αυτό το όχημα:

2 κλειδιά κεντρικού διακόπτη εκκίνησης.

2 κλειδιά τάπας ρεζερβουάρ/αποθηκευτικού χώρου συνοδηγού.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
1. Δεξιό μαξιλάρι
2. Δεξιά καρέκλα
3. Δεξιό οπίσθιο φανάρι
4. Αριστερό μαξιλάρι
5. Αριστερή καρέκλα
6. Αριστερό οπίσθιο φανάρι

10
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7. Ζώνες ασφαλείας
8. Χώρος φόρτωσης
9. Καθρέπτες
10. Προβολείς
11. Εμπρόσθιο φλας
12. Μπαταρία
13. Τιμόνι
14. Κουβούκλιο
15. Χειρολαβές
16. Εργαλειοθήκη
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17. Καπώ
18. Προφυλακτήρας
19. Χειρολαβές
20. Ζώνη ασφαλείας
21. Τάπα ρεζερβουάρ βενζίνης
22. Εξάτμηση και φλογοκρύπτη
23. Λαβές ασφάλισης πόρτας καρότσας
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24. Δεξιός αποθηκευτικός χώρος
25. Παροχή ρεύματος
26. Ταχύμετρο
27. Κεντρικός αποθηκευτικός χώρος
28. Λεβιές επιλογής κίνησης
29. Διακόπτης αέρα καρμπυρατέρ
30. Κεντρικός διακόπτης
31. Κόρνα
32. Τιμόνι
33. Πετάλι φρένου
34. Πετάλι γκαζιού
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ΘΕΣΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ
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ΠΡΟΣΟΧΗ
Μη κατάλληλη χρήση μπορεί να προξενήσει σοβαρό τραυματισμό
ή και θάνατο.

1

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΜΗΝ ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΥΠΟ ΤΗΝ
ΕΠΗΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
Η ΑΛΚΟΟΛ.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:
1 οδηγός και 1 συνοδηγός.
Ο συνοδηγός θα πρέπει να είναι σε θέση να φτάνει την χειρολαβή
εντός του οχήματος.

ΜΗΝ ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΣΕ ΠΛΑΓΙΕΣ
ΜΕ ΚΛΗΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 15 ΜΟΙΡΩΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 16
ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΥΡΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Οδηγείτε κατάλληλα ώστε να αποφεύγετε αναστροφές σε λόφους και
τραχιές επιφάνειες.

ΠΟΤΕ:
Μην οδηγείτε μέσα σε νερά βαθύτερα από το πάτωμα του οχήματος ή που
ρέουν με ορμή.

ΦΟΡΑΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΚΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.

16
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ακατάλληλη πίεση ελαστικών ή υπερφόρτωση του οχήματος
μπορεί να προξενήσει απώλεια ελέγχου και να έχει ως
αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο.

ΠΑΝΤΑ:
- Φοράτε ζώνες ασφαλείας.
- Κρατάτε τα χέρια και τα πόδια σας εντός του οχήματος.
Προσέχετε κλαδιά, θάμνους ή άλλα αντικείμενα που θα
μπορούσαν να εισέλθουν στο όχημα.
- Η ανατροπή του οχήματος μπορεί να προξενήσει σοβαρό
τραυματισμό ή και θάνατο. Το κουβούκλιο του οχήματος και οι
ζώνες ασφαλείας δεν μπορούν να προστατέψουν τους επιβάτες
σε κάθε περίπτωση, όπως στην περίπτωση της ανατροπής.
- Μην οδηγείτε πλάγια σε ανηφορικά ή κατηφορικά εδάφη. Η
πλάγια οδήγηση σε αυτά τα εδάφη, αυξάνει τις πιθανότητες
ανατροπής.

18
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ΠΟΤΕ:
- Μην υπερβαίνεται την μέγιστη χωρητικότητα βάρους των
910kg (2006LBS). To βάρος αυτό συμπεριλαμβάνει τον οδηγό
και τον συνοδηγό καθώς και το φορτίο, τα αξεσουάρ του
οχήματος και το βάρος ανάρτησης κοτσαδόρου. Το μέγιστο
βάρος που μπορεί να φορτωθεί στην καρότσα είναι 200kg
(441LBS).
- Όταν το όχημα είναι φορτωμένο: πιέστε το φρένο σε κατηφόρα
και επιταχύνεται σε ανηφόρα.
- Το φορτίο μπορεί να επηρεάσει την σταθερότητα του
οχήματος.
- Όταν το όχημα είναι φορτωμένο ή ρυμουλκεί τρέιλερ:
α) Μειώστε ταχύτητα,
β) Γνωρίζετε ότι χρειάζεται περισσότερος χώρος για να
σταματήσει το όχημα,
γ) Αποφύγετε λόφους και τραχείς δρόμους,
δ) Οδηγείτε μόνο σε χαμηλές ταχύτητες.

3

4
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν βάζετε όπισθεν το όχημα πρέπει να είναι σε πλήρη ακινησία καθώς
μπορεί να πεταχτείτε έξω από το όχημα.

Η ανατροπή του οχήματος μπορεί να προκαλέσει
σοβαρό τραυματισμό ή και θάνατο.

Για να βάλετε όπισθεν:
- Σταματήστε το όχημα εντελώς.
- Αφήστε τις στροφές του κινητήρα στο ρελαντί και πατήστε το φρένο.
- Μετακινήστε τον μοχλό μετάδοσης στο νεκρό.
- Μετακινήστε τον μοχλό μετάδοσης της ταχύτητας στη θέση όπισθεν
καθώς πιέζετε το φρένο.

Το όχημα αυτό δεν είναι κατασκευασμένο ώστε
να προστατεύει επιβάτες από τυχόν ανατροπές.

Όταν το όχημα είναι σταματημένο:
Βάλτε νεκρά και σηκώστε το χειρόφρενο πριν βγείτε από το όχημα.

5
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Προσοχή όταν κλείνετε την πόρτα του
χώρου φόρτωσης.
Μην χρησιμοποιείτε το όχημα με ανοιχτό χώρο
φόρτωσης.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ακατάλληλη πίεση ελαστικών ή υπερφόρτωση του οχήματος μπορεί να
προξενήσει απώλεια ελέγχου. Η απώλεια ελέγχου μπορεί να προκαλέσει
σοβαρό τραυματισμό ή και θάνατο.

Η ρύθμιση της πίεσης πρέπει να γίνετε σε κρύα ελαστικά.
Προτεινόμενη πίεση: Εμπρός:
Πίσω:
Ελάχιστη πίεση:
Εμπρός:
Πίσω:

70kPa, (0.70kgf/cm2), 10psi
98kPa, (0.98kgf/cm2), 14psi
63kPa, (0.63kgf/cm2), 9 psi
91kPa, (0.91kgf/cm2), 13psi

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σε περίπτωση που κάποιες από τις παρακάτω οδηγίες δεν τηρηθούν,
σοβαρός τραυματισμός ή και θάνατος μπορεί να προκληθεί:
- Το μέγιστο φορτίο του χώρου φόρτωσης είναι 200kg (441lbs).
- Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο είναι καλά ασφαλισμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο στον χώρο φόρτωσης βρίσκεται στο κέντρο
και χαμηλά. Πολύ βαρύ φορτίο μπορεί να προκαλέσει ανατροπή του
οχήματος.
- Ποτέ δεν πρέπει να υπάρχουν επιβάτες στον χώρο φόρτωσης.

Μην ρυθμίζετε την πίεση των ελαστικών ποτέ κάτω από το όριο γιατί
μπορεί να αποσπαστεί το λάστιχο από την ζάντα.
Το μέγιστο βάρος του οχήματος μπορεί να είναι 910kg (2006LBS).
Συμπεριλαμβάνει τον οδηγό, συνοδηγό, το φορτίο και το βάρος ανάρτησης
κοτσαδόρου.
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σελ. 20

σελ. 21
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ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

8

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σε περίπτωση που υπερβείτε το όριο ρυμούλκησης, μπορεί να προκληθεί
ατύχημα.
Μειώστε την ταχύτητα του οχήματος όταν ρυμουλκείτε.
Όταν ρυμουλκείτε και χρησιμοποιείτε την όπισθεν, μην υπερβείτε τα
5mph.
Οι υψηλές ταχύτητες μπορεί να προκαλέσουν απώλεια ελέγχου του
οχήματος.
Μέγιστο βάρος ανάρτησης κοτσαδόρου: 24kg (53 lbs)

Έλεγχος στάθμης καυσίμου/Γέμισμα
Ελέγξτε εάν τα καύσιμα είναι επαρκή. Εάν ο δείκτης καυσίμου είναι στο Ε που
αναβοσβήνει, πρέπει να γεμίσετε με αμόλυβδη βενζίνη το ταχύτερο δυνατό.
(Τρόπος Γεμίσματος)
- Γυρίστε το καπάκι του ντεπόζιτου αριστερόστροφα με το χέρι.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αμόλυβδη βενζίνη.
- Γυρίστε το καπάκι δεξιόστροφα για να σφίξει.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Πάντα να είναι σβηστή η μηχανή όταν γεμίζετε με καύσιμα το όχημα. Να μην γεμίζετε
το όχημα με περισσότερο από το επιτρεπτό όριο διότι θα υπερχυλήσει.

Μέγιστη ικανότητα έλξης: 267,5kg (590lbs)
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σελ. 23
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Ενδεικτικές Λυχνίες
1. Ενδεικτική λυχνία αργής μετάδοσης
2. Ενδεικτική λυχνία γρήγορης μετάδοσης
3. Ενδεικτική λυχνία νεκράς
4. Ενδεικτική λυχνία όπισθεν
5. Ενδεικτική λυχνία παρκαρίσματος
6. Ενδεικτική λυχνία υψηλής θερμοκρασίας
7. Ενδεικτική λυχνία φλας
8. Ενδεικτική λυχνία ελέγχου κινητήρα
9. Ενδεικτική λυχνία μεγάλης σκάλας φώτων
10. Ενδεικτική λυχνία κλειδώματος διαφορικού
11. Ενδεικτική λυχνία χειροφρένου
12. Ενδεικτική λυχνία μπαταρίας

24

σελ. 24

Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
12

7
10
9

11

6

8

1. Ταχύμετρο
2. Χιλιόμετρα ή μίλια ανά ώρα
3. Ρολόι
4. Δείκτης μετάδοσης 4Χ4
5. Δείκτης βενζίνης
6. Ολικός ή ημερήσιος χιλιομετρητής
7. Κουμπιά ρυθμίσεων
8. Στροφόμετρο

σελ. 25

25

Κουμπί Α λειτουργιών (MODE)
Κουμπί Β ρυθμίσεων (SET)
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σελ. 26

(1) Πιέστε και κρατήστε το κουμπί Α για 2 δευτερόλεπτα.
Αλλάζει την ένδειξη από mph σε km/h.

σελ. 27
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Πιέστε και κρατήστε το κουμπί Β για 2 δευτερόλεπτα.
Αλλάζει την ένδειξη σε ODO (ολικό χιλιομετρητή) ή TRIP
(ημερήσιο χιλιομετρητή).
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Πιέστε ταυτόχρονα και κρατήστε τα κουμπιά Α και Β για 2
δευτερόλεπτα για να μηδενιστεί η ένδειξη όταν είναι στην
ένδειξη TRIP.

σελ. 29

29

Πιέστε και κρατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά Α και Β για
5 δευτερόλεπτα. Όταν είστε στην ένδειξη ODO. Τότε η
ένδειξη της ώρας θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
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Όταν η ένδειξη της ώρας αναβοσβήνει μπορείτε να την
ρυθμίσετε. Πιέστε το κουμπί Β για να αλλάξετε την ώρα.
Μετά πιέστε το κουμπί Α. Η ένδειξη των λεπτών θα
αναβοσβήνει και μπορείτε να την ρυθμίσετε. Περιμένοντας
για 2 δευτερόλεπτα η κατάσταση ρύθμισης της ώρας
τελειώνει.

σελ. 31

31

Πρίζα παροχής ρεύματος

Αφαίρεση καθισμάτων

Η 12-βολτη πρίζα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να
τροφοδοτήσετε με ρεύμα διάφορες συσκευές ή αξεσουάρ
πχ εξωτερικό προβολέα φωτισμού κ.α. Οι καλωδιώσεις
βρίσκονται πίσω από την κονσόλα, κάτω από το καπό.

Τραβήξτε το κάθισμα προς τα εμπρός και πάνω για να
βγει. Για να το τοποθετήσετε ξανά βάλτε τους σύρτες στο
πίσω μέρος της βάσης του καθίσματος. Έπειτα πιέστε προς
τα κάτω στην μπροστινή μεριά του καθίσματος μέχρι να
κουμπώσει στη θέση του.

Ζώνες ασφαλείας
Το UXV 500i είναι εξοπλισμένο με ζώνες ασφαλείας τριών
σημείων για τον οδηγό και τον συνοδηγό.
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Ρύθμιση μαξιλαριών

Μοχλός επιλογής κίνησης

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ρυθμίσετε τα μαξιλάρια
του οχήματος, ξεβιδώστε τις 3 βίδες και αφού ρυθμίσετε
καταλλήλως, ξαναβιδώστε.

Πριν μετακινήσετε το μοχλό, πρέπει να σταματήσετε το όχημα.
Μην προσπαθείτε να βάλετε ταχύτητα ενώ το όχημα κινείται ή
όταν δεν βρίσκετε στο ρελαντί, γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά
στη μετάδοση. Όταν παρκάρετε και βγαίνετε από το όχημα, να
τραβάτε πάντα το χειρόφρενο και να επιλέγετε εμπλοκή κίνησης
στο κιβώτιο.
L: Για αργή κίνηση προς τα εμπρός
H: Για γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός
N: Νεκρό σημείο
R: Κίνηση προς τα πίσω
P: Θέση παρκαρίσματος
Η ρύθμιση των συνδέσμων εμπλοκής ταχυτήτων, είναι απαραίτητη
κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης του οχήματος.
Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολία στην επιλογή ταχύτητας,
επισκεφθείτε ένα συνεργαζόμενο συνεργείο για να γίνει ρύθμιση.
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σελ. 35
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Διακόπτες

Διακόπτης φώτων

Κεντρικός διακόπτης
Ο κεντρικός διακόπτης είναι 3 θέσεων. Το κλειδί μπορεί να
βγει από τον διακόπτη όταν βρίσκετε στη θέση OFF.

Το κλειδί του κεντρικού διακόπτη θα πρέπει να βρίσκετε
στην θέση ON για να μπορέσετε να λειτουργήσετε τα φώτα.
Ο διακόπτης φώτων έχει 4 θέσεις.

ON: Όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα είναι σε λειτουργία και
το όχημα μπορεί να ξεκινήσει.

1. Σβηστά φώτα -Σε αυτήν την θέση τα φώτα είναι σβηστά.
2. Φώτα θέσεως -Σε αυτήν την θέση τα φώτα θέσεως είναι
ανοιχτά.
3. Μεσαία σκάλα φώτων -Η μεσαία σκάλα είναι αναμμένη
σε αυτήν την θέση.
4. Μακρινή σκάλα φώτων -Η μακρινή σκάλα είναι αναμμένη
σε αυτή την θέση.

ΟFF: Το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι σβηστό, εκτός από την
παροχή 12V
START: Ο κινητήρας θα ξεκινήσει εάν κρατήσετε το κλειδί
σε αυτήν την θέση. Το κλειδί θα γυρίσει στη θέση ON μόλις
ξεκινήσει ο κινητήρας.
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σελ. 37
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Διακόπτης επιλογής κίνησης
2Χ4 - 4Χ4

Μοχλός κλειδώματος διαφορικού και ενδεικτική λυχνία

Ο διακόπτης αυτός επιτρέπει την επιλογή κίνησης 2Χ2 ή
4Χ4.
4Χ4 -Σε αυτήν την θέση η ένδειξη στον πίνακα οργάνων θα
δείξει 4WD.

Με τον μοχλό αυτόν έχετε την επιλογή να κλειδώσετε ή
να απελευθερώσετε το εμπρόσθιο διαφορικό σε συνθήκες
χαμηλής πρόσφυσης. Τραβώντας τον μοχλό προς τα επάνω,
το διαφορικό κλειδώνει και ανάβει η ενδεικτική λυχνία
στον πίνακα οργάνων. Για να κλειδώσει στη μετάδοση 4Χ4
πιέστε το κουμπί επιλογής μετάδοσης 4Χ4.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν το διαφορικό είναι κλειδωμένο, δεν θα πρέπει να
οδηγείτε με ταχύτητες μεγαλύτερες από 16 km/h, καθώς
υπάρχει πιθανότητα απώλειας ελέγχου του οχήματος
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σελ. 39
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σελ. 40

Διακόπτης Φλας

Διακόπτης αλάρμ

Όταν θέλετε να αλλάξετε κατεύθυνση με το όχημα σας απλά
ανεβάστε ή κατεβάστε τον λεβιέ και η πράσινη ένδειξη στο
ταμπλό θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
1. Δεξιά στροφή - Ανεβάστε τον μοχλό.
2. Αριστερή στροφή - Κατεβάστε τον μοχλό.

Σε περίπτωση που το όχημα πάθει βλάβη, σταματήστε το
και πιέστε το κουμπί. Οι ενδείξεις των φλας θα αρχίσουν να
αναβοσβήνουν.
Όταν τα αλάρμ είναι αναμμένα, τα φλάς δεν μπορούν να
λειτουργήσουν.

σελ. 41
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42

σελ. 42

Κόρνα

Φρένο(1)

Για να χρησιμοποιήσετε την κόρνα πιέστε το κέντρο του
τιμονιού.

Πατήστε το φρένο για να μειώστε ταχύτητα ή για να
σταματήσετε.

Πίσω καθρέπτες

Γκάζι(2)

Οι καθρέπτες του οχήματος είναι κυρτοί ώστε να έχετε
περιφερειακή όραση τoυ πíσω μέρους.

Πιέστε το γκάζι για να αυξήσετε την ταχύτητα του οχήματος.
Η συμπίεση του ελατηρίου επαναφέρει το πεντάλ του
φρένου στην αρχική του θέση. Να ελέγχετε πάντοτε εάν το
γκάζι επανέρχεται στην αρχική του θέση μετά από πίεση,
πριν ξεκινήσετε τον κινητήρα.
Να ελέγχετε πάντοτε ότι το ελέυθερο διάστημα του γκαζιού
είναι κανονικό.

σελ. 43
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Χειρόφρενο (3)

Χώρος Φόρτωσης

Για να ελευθερώσετε το χειρόφρενο, πιέστε το κουμπί. Το
χειρόφρενο θα ελευθερωθεί. Βεβαιωθείτε ότι το χειρόφρενο
λειτουργεί πριν από κάθε χρήση του οχήματος.

Για να σηκώσετε τον χώρο φόρτωσης, τραβήξετε τον μοχλό
προς τα δεξιά και σηκώστε τον χώρο μέχρι να σταματήσει.
Για να τον κατεβάσετε σπρώξετε προς τα κάτω μέχρι να
ακουστεί ο ήχος κλειδώματος.
Μέγιστο βάρος φόρτωσης= 200 κιλά
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Για να ανοίξετε τον χώρο φόρτωσης ξεκλειδώστε τους
σύρτες (1) και κατεβάστε την πόρτα.
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Για να κλείσετε, τοποθετήστε την πόρτα στην προηγούμενη
θέση και κλειδώστε τους σύρτες.

σελ. 47

47

Καπό
Απαγκιστρώστε τα λαστιχάκια που βρίσκονται στο καπό και
ξεβιδώστε τις 3 πλαστικές βίδες πίεσης. Σηκώστε το καπό
μέχρι να σταματήσει.
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σελ. 48

Για να κλείσετε το καπό, κατεβάστε το και δέστε τα
λαστιχάκια στις ειδικές αναμονές.

σελ. 49

49

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Καθημερινοί έλεγχοι
Πριν από κάθε χρήση να ελέγχετε τα παρακάτω:
1. Καύσιμο: Να υπάρχει αρκετό καύσιμο. Να μην υπάρχουν διαρροές καυσίμου.
2. Λιπαντικό κινητήρα: H στάθμη του λαδιού να είναι ανάμεσα από τις τρύπες ελέγχου (όταν το όχημα
είναι κρύο) και να μην υπάρχει διαρροή.
3. Φίλτρο αέρος: Ελέγχετε την εισαγωγή αέρα στο φίλτρο να μην είναι φραγμένη.
4. Τροχοί: Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών όταν είναι κρύα. Επίσης ελέγξτε εάν υπάρχουν ρωγμές. Τέλος
ελέγξτε εάν υπάρχουν κολλημένα πετραδάκια ή οποιδήποτε άλλο ξένο σώμα στα αυλάκια του πέλματος.
Πίεση εμπρόσθιου τροχού: 0.7kgf/cm2, 10psi
Πίεση οπίσθιου τροχού: 0.98kgf/cm2, 14psi
5. Φώτα & ενδεικτικές λυχνίες: Ελέγξτε εάν τα φώτα και οι ενδεικτικές λυχνίες λειτουργούν σωστά.
6. Φρένα/Υγρά φρένων: Ελέγξτε εάν τα φρένα λειτουργούν σωστά και εάν η στάθμη των υγρών των
φρένων είναι σε σωστό επίπεδο.
7. Ψυκτικό υγρών: Η στάθμη του ψυκτικού υγρών να είναι ανάμεσα από τις γραμμές της ένδειξης (όταν η
μηχανή είναι κρύα). Επίσης να μην υπάρχουν διαρροές ψυκτικού υγρού.
8. Κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση: Να μην υπάρχει διαρροή λιπαντικού.
9. Λάμπα ελέγχου κινητήρα¨Να μην είναι αναμμένη ή αναβοσβήνει
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Διαδικασία ασφαλούς οδήγησης
1. Καθήστε στη θέση του οδηγού και φορέστε τη ζώνη ασφαλείας.
2. Αφού ξεκινήσετε την μηχανή και αφήσετε ένα χρονικό διάστημα να ζεσταθεί, επιλέξτε την κίνηση προς
τα εμπρός από το λεβιέ επιλογής κίνησης.
3. Ελέγξτε γύρω σας και βεβαιωθείτε ότι ο δρόμος είναι άδειος.
4. Ελευθερώστε το χειρόφρενο.
5. Κρατώντας με τα δυο σας χέρια το τιμόνι, πατήστε μαλακά το γκάζι για να ξεκινήσετε.
6. Οδηγείτε αργά. Δοκιμάστε το γκάζι, τα φρένα και να στρίψετε σε επίπεδο έδαφος.

σελ. 51
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Ξεκινώντας την μηχανή
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην αφήνετε ανοιχτή την μηχανή σε κλειστούς χώρους, όπως σ’ ένα γκαράζ. Το καυσαέριο περιέχει
μονοξείδιο του άνθρακα το οποίο είναι ένα δηλητηριώδες αέριο άχρωμο και άοσμο.
Η παρατεταμένη εισπνοή αυτού του αερίου μπορεί να οδήγησει σε θάνατο.

1. Φορέστε τη ζώνη ασφαλείας.
2. Εφαρμόστε το χειρόφρενο.
3. Βάλτε την ταχύτητα στην νεκρά.
4. Γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση START. Όταν η μηχανή ξεκινήσει, επαναφέρετε τον κεντρικό
διακόπτη στη θέση RUN.
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ΠΡΟΣΟΧΗ
Σε περίπτωση που δεν ξεκινάει η μηχανή, μην προσπαθείτε επαναλαμβανόμενα γιατί θα υπερθερμανθεί
η μίζα και μπορεί να προκληθεί ζημιά. Αφήστε ένα χρονικό περιθώριο 15 δευτερολέπτων πριν από κάθε
προσπάθεια.

Φρενάρισμα/Σταμάτημα
Αφήνετε πάντα χρόνο και χώρο για να σταματάτε ομαλά. Σε πολλές περιπτώσεις το απότομο φρενάρισμα
είναι αναπόφευκτο. Γι’ αυτό να είστε σε επιφυλακή.
Για να φρενάρετε:
1. Ελευθερώστε το γκάζι και πιέστε το φρένο.
2. Εάν μπλοκάρουν οι τροχοί, ελευθερώστε το φρένο και ξαναπατήστε το. Σε επιφάνειες χιονιού ή λάσπης,
πιέζετε και ελευθερώνετε το γκάζι πολλές φορές.
3. Ποτέ μην αφήνετε το πόδι σας στο φρένο. Ακόμα και μια ελαφριά συνεχής πίεση στο φρένο, μπορεί να
υπερθερμάνει τα υλικά τριβής και τα υγρά φρένων.

σελ. 53
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Παρκάρισμα

Οδήγηση σε ανηφόρα

1. Αφού σταματήσετε το όχημα, βάλτε την ταχύτητα στην νεκρά.
2. Εφαρμόστε το χειρόφρενο.
3. Σβήστε την μηχανή.
4. Εάν παρκάρετε σε κεκλιμένο έδαφος, βάλτε την ταχύτητα στην ένδειξη L, σηκώστε το χειρόφρενο και
μπλοκάρετε τους τροχούς.

Όταν οδηγείτε σε ανηφόρα ακολουθείτε τα παρακάτω:
1. Μην οδηγείτε κάθετα προς το επίπεδο της κλίσης.
2. Αποφεύγετε κλήσεις άνω των 15 μοιρών
3. Κρατήστε και τα δυο πόδια στο πάτωμα.
4. Οδηγείτε σταθερά

Οδήγηση σε κατηφόρα
Οδηγείτε σε ευθεία προς τη βάση του κεκλιμένου επιπέδου. Αποφεύγετε κλήσεις άνω των 15 μοιρών.
1. Κρατήστε και τα δυο χέρια στο τιμόνι.
2. Πριν κατεβείτε μια κατηφόρα επιλέξτε κίνηση προς τα εμπρός στο κιβώτιο ταχυτήτων, και απελευθερώστε
το γκάζι ώστε το όχημα να φρενάρει με τον κινητήρα. Μην χρησιμοποιείτε κίνηση 4Χ4 όταν κατεβαίνετε
μια κατηφόρα. Το φρενάρισμα του κιντήρα μπορεί να προκαλέσει απώλεια πρόσφυσης στους μπροστινούς
τροχούς περιορίζοντας έτσι τη δυνατότητα ελέγχου με το τιμόνι.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΕ ΚΛΗΣΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ
15 ΜΟΙΡΩΝ
15ο

σελ. 55
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σελ. 56

Διασχίζοντας νερό

Οδήγηση με όπισθεν

Το UXV500 έχει μόνο τη δυνατότητα να διασχίζει νερά που φτάνουν κάτω από το πάτωμα. Αποφύγετε
νερά με ορμή. Σε βαθιά νερά μπορεί να χαθεί ο έλεγχος του οχήματος.
1. Ελέγξτε το βάθος και την ορμή των νερών που πρόκειται να διασχίσετε.
2. Διασχίστε τα νερά με χαμηλή και σταθερή ταχύτητα.
3. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει έξοδος από την άλλη πλευρά της όχθης.
4. Αφού βγείτε από την άλλη πλευρά, βεβαιωθείτε ότι τα φρένα λειτουργούν.

1. Οδηγείτε αργά.
2. Για να σταματήσετε πιέζετε τα φρένα ελαφρά.
3. Αποφύγετε απότομες στροφές.
4. Αποφεύγετε σε κάθε περίπτωση να οδηγείτε με όπισθεν σε κατηφόρα.
5. Μην πιέζετε απότομα το γκάζι όταν κάνετε όπισθεν.
6. Ελέγχετε πάντοτε τον πίσω χώρο όταν κάνετε όπισθεν.

σελ. 57
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΩΝ

Φλογοκρύπτη

Σύστημα ανακύκλωσης καυσαερίων

Το UXV 500 έχει φλογοκρύπτη στη εξάτμιση που
προστατεύει το περιβάλον από πιθανή πυρκαγιά.
Για να βγάλετε τον φλογοκρύπτη αφαιρέστε τις τρεις βίδες.

Ο κινητήρας είναι εφοδιασμένος με κλειστό σύστημα ανακύκλωσης καυσαερίων. Το σύστημα αυτό
επιστρέφει τα αέρια της καύσης στο θάλαμο συμπίεσης. Έτσι το σύστημα αυτό δεν επιτρέπει τα αέρια της
καύσης να ξεφύγουν στην ατμόσφαιρα.

Σύστημα ελέγχου ρύπων εξάτμισης

Χρησιμοποιήστε βούρτσα για να καθαρίσετε τα κατάλοιπα
από τον φλογοκρύπτη. Προσέξτε μην προκαλέσετε ζημιά
στην σίτα.

Οι εκπομπές από την εξάτμιση αυτού του οχήματος ελέγχονται από τον σχεδιασμό του κινητήρα που
περιλαμβάνει οξυγόνωση καυσαερίων και καταλυτικό μετατροπέα.
Παρακαλούμε να μην τροποποιείτε τα συστήματα αυτά.

Σύστημα ελέγχου θορύβων
Μην κάνετε αλλαγές στον κινητήρα, στα συστήματα εισαγωγής και εξαγωγής, διότι μπορεί να επηρεάσετε
τις εκπομπές θορύβων πέρα από τα όρια που έχουν θεσπιστεί με τις ισχύουσες προδιαγραφές.
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητήρα
Λάδι Κινητήρα
Ελέγχετε και αλλάζετε τα λάδια του κιντητήρα σε σταθερά
διαστήματα όπως αναγράφονται στο εγχειρίδιο. Το ντεπόζιτο
λαδιού βρίσκετε κάτω από το κάθισμα.
1. Τοποθετήστε το όχημα σε επίπεδο έδαφος.
2. Ξεκινήστε τον κινητήρα και αφήσετε τον στο ρελαντί για
20-30 δευτερόλεπτα.
3. Σταματήστε τον κινητήρα και βγάλτε το κάθισμα.
4. Βάλτε λάδι στο ντεπόζιτο λαδιού.

1. Τοποθετήστε το όχημα σε επίπεδη επιφάνεια.
2. Προθερμάνεται την μηχανή για κάποια λεπτά και σβήστε την.
3. Ελέγξτε την στάθμη του λαδιού από το παράθυρο ελέγχου.
4. Η στάθμη θα πρέπει να είναι ανάμεσα στο μέγιστο (H) και
ελάχιστο (L) επίπεδο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Περιμένετε κάποια λεπτά μέχρι η στάθμη του λαδιού να καθίσει
πριν ελέγξετε.

Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του λαδιού βρίσκεται στα
κανονικά επίπεδα. Ελέγχετε για διαρροές.
Χωρητικότητα λαδιού κινητήρα/στην αλλαγή: 3,6L / 3,0L.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ:
FUCHS SILKOLENE QUAD ATV 5W 40 API SJ/SL
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
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Συντήρηση και λίπανση
Αλλαγή λιπαντικού κινητήρα και καθαρισμός σίτας λαδιού
1. Τοποθετήστε το όχημα σε επίπεδο έδαφος.
2. Ζεστάνετε την μηχανή για κάποια λεπτά.
3. Τοποθετήστε ένα άδειο δοχείο κάτω από τον κινητήρα.
4. Βγάλτε την τάπα σίτας λαδιού και την τάπα πλήρωσης
λαδιού και αφήστε το λιπαντικό να στραγγίσει.

Αφαιρέστε το φίλτρο λαδιού χρησιμοποιώντας κλειδί
φίλτρου.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Βεβαιωθείτε ότι δεν θα μπουν ξένα αντικείμενα στο
κάρτερ.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν αφαιρείτε την τάπα λαδιού, το ελατήριο, η σίτα
λαδιού και η τσιμούχα θα πεταχτούν έξω. Προσέξτε να μην
χαθούν.
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Αλλαγή λιπαντικού οπίσθιου
διαφορικού.

Αλλαγή λιπαντικού εμπρόσθιου
διαφορικού.

1. Τοποθετήστε το όχημα σε επίπεδο έδαφος.
2. Τοποθετήστε ένα άδειο δοχείο κάτω από τον κινητήρα.
3. Βγάλτε τη βίδα αποστράγγισης λιπαντικού (1) και την
τάπα πλήρωσης (2) και αφήστε το λιπαντικό να στραγγίσει.
4. Τοποθετήστε τη βίδα αποστράγγισης λιπαντικού (1) και
σφίξτε τη με την προτεινόμενη δύναμη σύσφιξης.
5.Γεμίστε το διαφορικό με το προτεινόμενο λιπαντικό.
6.Τοποθετήστε την τάπα πλήρωσης (2) και σφίξτε τη με την
προτεινόμενη δύναμη σύσφιξης.

1. Τοποθετήστε το όχημα σε επίπεδο έδαφος.
2. Τοποθετήστε ένα άδειο δοχείο κάτω από τον κινητήρα.
3. Βγάλτε τη βίδα αποστράγγισης λιπαντικού (1) και την
βίδα πλήρωσης (2) και αφήστε το λιπαντικό να στραγγίσει.
4. Τοποθετήστε τη βίδα αποστράγγισης λιπαντικού (1) και
σφίξτε τη με την προτεινόμενη δύναμη σύσφιξης.
5.Γεμίστε το διαφορικό με το προτεινόμενο λιπαντικό.
6.Τοποθετήστε τη βίδα πλήρωσης (2) και σφίξτε τη με την
προτεινόμενη δύναμη σύσφιξης.

Δύναμη σύσφιξης
Βίδας αποστράγγισης : 20 N-m (2 kgm)
Τάπας πλήρωσης : 14.7 N-m (1.5 kgm)

Δύναμη σύσφιξης
Βίδας αποστράγγισης : 32 N-m (3.2 kgm)
Βίδας πλήρωσης : 35 N-m (3.5 kgm)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ: FUCHS SILKOLENE BOA 80W-90 API:
GL4/GL5

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ
ΤΥΠΟΣ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ: FUCHS SILKOLENE BOA 80W-90 API:
GL4/GL5

Ποσότητα λιπαντικού στην αλλαγή: 0.25ML (250cc)

Ποσότητα λιπαντικού στην αλλαγή: 0.27ML (270cc)

σελ. 65
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Έλεγχος υγρών φρένων.

Φίλτρο αέρος

Ελέγξτε το ντεπόζιτο υγρών φρένων εάν η στάθμη τους
είναι κάτω από το όριο.

Αφαιρέστε τις βίδες και το κεντρικό κάλυμμα.
Αφαιρέστε τη βίδα και το λεβιέ επιλογής κίνησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Προσέξτε μην έρθουν σε επαφή το δέρμα ή τα μάτια σας
με το υγρό των φρένων γιατί μπορεί να ερεθιστούν. Σε
περίπτωση που προξενηθεί ατύχημα πλυθείτε με άφθονο
νερό και καλέστε γιατρό εάν το υγρό μπει στα μάτια σας.
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Αφαιρέστε τις βίδες του φίλτρου αέρος.
Αφαιρέστε το φίλτρο αέρος.
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Καθαρίστε το φίλτρο αέρα.

σελ. 69
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Μετακίνηση Μπαταρίας

Ασφάλειες

1. Σιγουρευτείτε πως ο κεντρικός διακόπτης είναι σβηστός.
2. Σηκώστε το καπό.
3. Μετακινήστε τις βίδες του καλύματος της μπαταρίας.
4. Αποσυνδέστε τον αρνητικό πόλο (1) από την μπαταρία πρώτα
και μετά τον θετικό (2).
5. Μετακινήστε την μπαταρία.

Η ασφαλειοθήκη βρίσκεται στο κουτί της μπαταρίας.
Για να αντικαταστήσετε μία ασφάλεια:
1. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση OFF.
2. Ανασηκώστε το καπό.
3. Ανοίξτε το καπάκι της ασφαλειοθήκης.
4. Αφαιρέστε την καμένη ασφάλεια από την ασφαλειοθήκη.
5. Τοποθετήστε μια νέα ασφάλεια στη θέση της.
6. Κλείστε την ασφαλειοθήκη.

Τοποθέτηση μπαταρίας
1. Τοποθετήστε με την αντίστροφη σειρά.
2. Αφού τοποθετήσετε την μπαταρία ελέγξτε εάν μπήκαν σωστά
τα καλώδια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Πρώτα συνδέστε το (+) θετικό και μετά το (-) αρνητικό πόλο για
να αποφύγετε βραχυκύκλωμα.
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ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα, κλείστε τον κεντρικό διακόπτη
πριν ελέγξετε ή αντικαταστήσετε μία ασφάλεια.
(1) Ανταλλακτική ασφάλεια 30Α
(2) Ανταλλακτική ασφάλεια 15Α
(3) Ασφάλεια ρεύματος 15Α
(4) Ασφάλεια φώτων 15Α
(5) Κεντρική ασφάλεια 30Α
(6) Ασφάλεια ανεμιστήρα ψυγείου 15Α

σελ. 71
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Έλεγχος συστήματος ψύξης
1. Σηκώστε το καπό.
2. Ελέγξτε την στάθμη του ψυκτικού υγρού στο ντεπόζιτο ψυκτικού υγρού, όταν ο
κινητήρας είναι κρύος, καθώς η στάθμη θα διαφέρει ανάλογα με τη θερμοκρασία
του κινητήρα. Η στάθμη θα πρέπει να βρίσκεται μεταξύ του ελάχιστου και μέγιστου
επιπέδου που ορίζονται από τα σημάδια που υπάρχουν στο ντεπόζιτο.
3. Εάν η στάθμη είναι χαμηλή, αφαιρέστε την τάπα του ντεπόζιτου και συμπληρώστε
με απεσταγμένο νερό μέχρι το σημάδι του ανώτατου επιπέδου.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Το νερό βρύσης ή νερό με άλατα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον κινητήρα.
Χρησιμοποιείτε μόνο απεσταγμένο νερό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1. Εάν συμπληρώσετε νερό, θα πρέπει μετά να ελέγξετε και την περιεκτικότητα
του υγρού σε αντιψυκτικό, σε κάποιο προτεινόμενο συνεργείο.
2. O ανεμιστήρας του συστήματος είναι αυτόματος. Λειτουργεί ανάλογα με τη
θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού στο ψυγείο.

Για να βγάλετε τις ρόδες του
οχήματος:
1. Ανυψώστε το όχημα τοποθετώντας κάτω από το σκελετό
ένα κατάλληλο σταντ.
2. Ξεβιδώστε τα παξιμάδια της ρόδας.
3. Βγάλτε την ρόδα.

Για να βάλετε τη ρόδα:
Ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία.
Σφίξετε τα παξιμάδια σταυρωτά και όχι κυκλικά.
Σιγουρευτείτε ότι τοποθετείτε τα παξιμάδια από την σωστή
μεριά όπως στην εικόνα [η κονική πλευρά (1) να βλέπει
προς τη ζάντα (2)].
Ροπή σύσφιξης παξιμαδιών:
Εμπρός: 61 Nm (6.1 kgm,44 lbf-ft)
Πίσω: 61 Nm (6.1 kgm,44 lbf-ft)

Προτεινόμενο αντιψυκτικό: FUCHS SILKOLENE PRO COOL
Προτεινόμενη αναλογία αντιψυκτικού σε περίπτωση χρήσης συμπικνωμένου
αντιψυκτικού:
50% νερό : 50% αντιψυκτικό
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Έλεγχος μπουζί

Το ενδεικτικό σημάδι στο λάστιχο πρέπει να έχει τη φορά
της ρόδας όπως φαίνεται στην εικόνα.

Το μπουζί είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της μηχανής και είναι εύκολο να εξεταστεί.
Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μπουζί είναι ενδεικτική και για την κατάσταση
που βρίσκεται η μηχανή. Για παράδειγμα, εάν η πορσελάνη του μπουζί έχει ένα
πολύ άσπρο χρώμα μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχει διαρροή αέρος στην εισαγωγή
ή πρόβλημα στο μείγμα. Φυσικά μην προσπαθείτε να διαγνώσετε τέτοιου είδους
προβλήματα μόνοι σας. Πρέπει να απευθυνθείτε σε ένα προτεινόμενο συνεργείο για
να ελέγξει το όχημά σας. Ο έλεγχος του μπουζί πρέπει να γίνεται περιοδικά καθώς η
θερμοκρασία και τα κατάλοιπα θα προκαλέσουν σταδιακά βλάβη.
Σε περίπτωση φθοράς θα πρέπει να αντικαταστήσετε το μπουζί με άλλο ίδιου τύπου.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Σε περίπτωση που τοποθετήσετε λάθος τις ρόδες υπάρχει
κίνδυνος να χαλαρώσουν οι βίδες και να βγει η ρόδα.
Για να αποφύγετε τέτοιες περιπτώσεις παρακαλούμε να
ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες του εγχειριδίου.

Τύπος μπουζί: (NGK) CR7E
Προτού τοποθετήσετε το μπουζί μετρήστε το διάκενο με feeler. Το διάκενο θα πρέπει
να είναι 0.6~0.7 mm (0.024~0.028 in).
Όταν τοποθετείτε το μπουζί καθαρίζετε πάντα την επιφάνεια της φλάντζας. Καθαρίστε
καλά και σφίξετε το μπουζί κατάλληλα όπως προβλέπεται.
Δύναμη σύσφιξης μπουζί: 17.2 Nm (1.72 kgm, 13lbf-ft).
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εργαλειοθήκη
Η εργαλειοθήκη βρίσκεται στον δεξί αποθηκευτικό χώρο
και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1. Εξάγωνο κλειδί.
2. Μπουζόκλειδο.
3. Κλειδιά 8/12, 10/14, 17/19 mm.
4. Κατσαβίδι.
5. Λαβή κατσαβιδιού.
6. Εργαλειοθήκη.
7. Μετρητής πίεσης ελαστικών.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Λιπαντικό κινητήρα
Σίτα λαδιού
Φίλτρο λαδιού
Λιπαντικό μετάδοσης
Λιπαντικό διαφορικού
Φίλτρα αέρα
Καρμπυρατέρ
Σύστημα αναπνοής κεφαλής κυλίνδρου
Μπουζί
Σύστημα τροφοδοσίας
Βαλβίδες
Φρένα
Σύστημα ψύξης
Ιμάντας
Εξάτμιση
Φλογοκρύπτης
Τροχοί
Ρουλεμάν τροχών
Σύστημα διεύθυνσης
Φούσκες αξόνων
Ανάρτηση
Γρασαδόροι - άξονας τιμονιού
Βίδες και δεσμοί
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Αντικαταστήστε
Καθαρίστε / Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται
Αντικαταστήστε
Ελέγξτε την ποσότητα και για διαρροές
Αντικαταστήστε κάθε 12 μήνες
Ελέγξτε την ποσότητα και για διαρροές
Αντικαταστήστε κάθε 12 μήνες
Καθαρίστε / Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται
Ελέγξτε το ρελαντί και την εκκίνηση
Ρυθμίστε εάν χρειάζεται
Ελέγξτε το σωλήνα αναπνοής για ζημιές
Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται
΄Ελεγχος-καθαρισμός / Ρύθμιση διάκενου
Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται
Ελέγξτε τα σωληνάκια τροφοδοσίας για ζημιές
Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται
Ελέγξτε το άνοιγμα / Ρυθμίστε εάν χρειάζεται
Ελέγξτε τη λειτουργία και τη φθορά
Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται
Ελέγξτε για διαρροές και τη στάθμη
Αντικατάσταση ψυκτικού κάθε 12 μήνες
Ελέγξτε τη φθορά / Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται
Ελέγξτε για διαρροές / Σφίξτε τις βίδες συγκράτησης
Αντικαταστήστε τη φλάντζα εάν χρειάζεται
Καθαρίστε
Ελέγξτε τη φθορά το ζύγισμα και ζημιές
Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται
Ελέγξτε τη φθορά / Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται
Ελέγξτε τη λειτουργία / Αντικαταστήστε εάν υπάρχουν ζημιές
Ελέγξτε τη σύγκλιση των εμπρόσθιων τροχών
Ρυθμίστε εάν χρειάζεται
Ελέγξτε τη φθορά / Αντικαταστήστε εάν χρειάζεται
Ελέγξτε τη λειτουργία
Ρυθμίστε ή αντικαταστήστε εάν χρειάζεται
Λιπάνατε κάθε 6 μήνες
Ελέγξτε και σφίξτε εάν χρειάζεται
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
78
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ΜΟΝΤΕΛΟ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
ΚΥΒΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΠΙΕΣΗ
ΜΕΤΑΔΟΣΗ
ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
ΑΝΑΦΛΕΞΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΜΠΟΥΖΙ NGK
ΔΙΑΚΕΝΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Π x Υ mm
ΜΕΤΑΤΡΟΧΙΟ mm
ΑΚΤΙΝΑ ΣΤΡΟΦΗΣ mm
ΥΨΟΣ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ mm
BAΡΟΣ
ΤΥΠΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ ΤΕΠΟΖ. ΒΕΝΖΙΝΗΣ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ KINHTHΡΑ (ΣΕ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ
TΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
TΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΜΠΡΟΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΣΩ
ΠΙΕΣΗ Ε/Π
ΛΑΜΠΕΣ
Προβολέα
Μικρών φώτων
Πισωφάναρου
Φλας
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

UXV 500i

ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΣ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ
498.5 cc
10.5 : 1
ΙΜΑΝΤΑΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΜΙΖΑ
CR7E
0.6~0.7 mm
12V 18AH
2870/1500/1850
1910
4060
310
560 kg
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
32 LIT
3.600 cc
3.000 cc
FUCHS SILKOLENE QUAD ATV 5W 40 API: SJ/SL ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
270 c
250 cc
FUCHS SILKOLENE BOA 80W-90 API: GL4/GL5
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
25 x 8-12
25 Χ 10-12
10/14 psi
12V 35/35W
12V 5W
12V 21/5W
12V 10W
15Α, 30A

ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΧΩΡΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΛ.

ΦΑΞ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΓΓΛΙΑ

MASCO LTD

44-1743-761107

44-1743-761109

UNIT 43. AT CHAM INDUSTRIAL ESTATE, NR
SHREWSBURY, SHROPSHIRE, ENGLAND SY4 4UG

ΑΥΣΤΡΙΑ

ENMOTO GMBH

43-316-711044

43-316-7110444

A-8020 GRAZ KEPLESTRABE 53, AUSTRIA

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

MSA MOTOSPORT
ACCESSORIES GMBH

49-961-38850

49-961-388557

AM FORST 17B, 92637 WEIDEN/Opf.

ΕΛΛΑΔΑ

MOTO TREND SA

30-210-2585991

30-210-2585993

56, VRIOULON STR, 14341 N.PHILADELPHIA,
ATHENS, GREECE

ΙΣΠΑΝΙΑ

KYMCO MOTO ESPANA SA

34-90-2153837

34-91-6448062

C/ LAGUNA, 54 POL. URTINSA 28923,
ALCORCON MADRID-SPAIN

ΙΤΑΛΙΑ

PADANA RICAMBI SPA

39-030-2120620

39-027-0048555

VIA ALCIDE DE GASPERI, 1125080 MOLINETTO
DI MAZZANO (BRESCIA)-ITALY

ΚΥΠΡΟΣ

ΜΟΤOLAND LTD

357-24-268444

357-24-663621

62, STRATGOU TIMAGIA AVE., PAVLIMBEIS
BUILDING, CY-6057 LARNACA, CYPRUS

ΓΑΛΛΙΑ

MASKO INTERNATIONAL S.A.

352-2634571

352-26345759

Z.I. BREEDEWUES, L-1259 SENNINGERBER,
LUXEMBOURG

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

MANUEL VIEIRA CONDECA SA

351-21-8400034

351-21-8400309

AV. ALMIRANTE REIS, 256-1 DT-1000-058,
LISBOA, PORTUGAL

ΦΙΛΑΝΔΙΑ

MASCO OY

358-9-2790880

358-9-27908810

LAHELANTIE 280 04330, LAHELA, FINLAND

ΟΛΑΝΔΙΑ

KYBE.B.V.

31-299-649461

31-299-642651

EINSTEINSTRAAT 90-92 1446 VG PURMEREND
HOLLAND

F.Y.R.O.
MACEDONIA

DOOEL “NOV MODEL”

389-37-02-119

389-31-22-624

UF III MUB lok. SERAVA br. 3 KUMANOVOFYROM

ΣΟΥΗΔΙΑ

ISAKSONS MOTOR AB

46-63-145500

46-63-124457

BOX 52,S-831 21 OSTERSUND SWEDEN

σελ. 79

79

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

80

σελ. 80

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

σελ. 81

81

82

σελ. 82

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

σελ. 83

83

