
UXV 700i LX

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.

MOTOTREND 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
MOTOLAND LTD: ΚΥΠΡΟΣ: Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 74, 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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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να αποφύγετε βλάβη στο ηλεκτρονικό 
σύστημα ψεκασμού του οχήματος, να μην 
συνδέετε ή αποσυνδέετε τους πόλους της 
μπαταρίας όταν ο κεντρικός διακόπτης εί-
ναι ανοιχτός (θέση  )

Η βενζίνη μπορεί να προκαλέσει φθορά σε 
περίπτωση παρατεταμένης αποθήκευσης 
ή ακινησίας του oxήματος, με αποτέλεσμα 
την αδυναμία εκκίνησης του κινητήρα.
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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.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Oι εξαιρετικά σημαντικές πληροφορίες, ξεχωρίζουν με τα παρακάτω σύμβολα.

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

Πρέπει να δώσετε προσοχή ώστε να αποφύγετε ζημιά στο όχημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αφορά λεπτομέρειες που μπορεί να σας διευκολύνουν.

  > ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στα ATV της KYMCO.

Το βιβλίο αυτό οδηγιών χρήσης, περιγράφει λεπτομερώς το σωστό τρόπο χειρισμού και συντήρησης 
των KYMCO UXV ώστε να σας εξασφαλίσει πολλά και απροβλημάτιστα χιλιόμετρα οδήγησης.

Παρακαλούμε λάβετε υπ’ όψιν σας ότι οι πληροφορίες και οι εικόνες που περιέχονται σ’ αυτό το βιβλίο, 
πιθανόν να διαφέρουν από το όχημά σας, σε περίπτωση που υπάρξει κάποια αλλαγή στις προδιαγραφές.

Το παρόν έντυπο αφορά διάφορα μοντέλα και οι φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν για την επεξήγηση 
των λειτουργιών, πιθανόν να διαφέρουν από το μοντέλο που έχετε.

Τα συγκεκριμένα μοντέλα έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τηρώντας τις προδιαγραφές 
χαμηλής εκπομπής καυσαερίων και μειωμένου θορύβου. Παρά το γεγονός ότι τα KYMCO είναι κατασκευασμένα με αυτές τις υψηλότατες 
προδιαγραφές, ο περιοδικός έλεγχος και η συντήρησή τους είναι απαραίτητα ώστε να διατηρηθούν σε άριστη κατάσταση.

Σας συνιστούμε λοιπόν να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν έντυπο πριν από τη χρήση 
του οχήματος, για να έχετε ασφαλή και άνετη οδήγηση.

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚA. Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΧΩΡΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ. 

 > ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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 > ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ένα όχημα ATV (παντός εδάφους), δεν είναι παιχνίδι και μπορεί να είναι επικίνδυνο κατά τη χρήση του.
Τα οχήματα ATV απαιτούν διαφορετικό χειρισμό από άλλα οχήματα, όπως μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητα. 
Ατύχημα μπορεί να συμβεί γρήγορα ακόμη και σε ελιγμούς ρουτίνας, εάν δεν λάβετε τις απαραίτητες προφυλάξεις.

ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ H ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ
μπορεί να προκληθεί εάν δεν ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες:

•  Διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο, όλες τις επιγραφές του οχήματος και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης όπως περιγράφονται.
• Μην οδηγείτε ποτέ αυτό το όχημα εάν έχετε αφαιρέσει το προστατευτικό κουβούκλιο.
• Μην οδηγείτε αυτό το ATV πριν περάσετε από κατάλληλη εκπαίδευση και εξοικείωση μ’ αυτό.
• Ακολουθείτε πάντα τους περιορισμούς χρήσης βάσει ηλικίας.
•  Μην οδηγείτε ποτέ ένα ATV χωρίς να φοράτε ένα εγκεκριμένο κράνος. Θα πρέπει επίσης να έχετε τις ζώνες ασφαλείας δεμένες,  

να φοράτε προστατευτικά γυαλιά, γάντια, μπότες, μακρυμάνικες μπλούζες 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 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.
• Οδηγείτε πάντα σιγά και με μεγάλη προσοχή όταν χρησιμοποιείτε το όχημα σε άγνωστα εδάφη.
• Να είστε πάντα σε εγρήγορση για αλλαγές των συνθηκών εδάφους.
• Μην οδηγείτε σε πολύ γλιστερά, χαλαρά ή εξαιρετικά ανώμαλα εδάφη.

•  Να ακολουθείτε πάντα τις διαδικασίες που περιγράφονται σ’ αυτό το βιβλίο για να στρίψετε. Εξοικειωθείτε στις στροφές  
με χαμηλή ταχύτητα πριν επιχειρήσετε στροφές με μεγαλύτερες ταχύτητες. Μην στρίβετε με υπερβολική ταχύτητα.

• Μην χρησιμοποιείτε αυτό το όχημα σε βουνά.
•  Να ακολουθείτε πάντα τις διαδικασίες που περιγράφονται σ’ αυτό το βιβλίο για να οδηγείτε σε κεκλιμένα εδάφη.  

Μην ξεκινάτε απότομα. Μην φθάνετε στην κορυφή μιας ανηφόρας με μεγάλη ταχύτητα.
•  Μην κατεβαίνετε μια κατηφόρα με μεγάλη ταχύτητα.  

Μην κατεβαίνετε μια κατηφόρα υπό γωνία που μπορεί να προκαλέσει την απότομη μετακίνηση  
του οχήματος προς μία πλευρά. Κατεβαίνετε σε ευθεία προς τα κάτω όπου είναι δυνατό.

•  Μην επιχειρείτε να στρίψετε σε κεκλιμένα εδάφη πριν εξοικειωθείτε με τις τεχνικές στριψίματος,  
που περιγράφονται σ’ αυτό το βιβλίο, σε επίπεδο έδαφος.

• Μην οδηγείτε σε απόκρημνα εδάφη.
•  Πάντα να ελέγχετε για εμπόδια, πριν χρησιμοποιήσετε το όχημα σε μια άγνωστη περιοχή. Μην επιχειρείτε να περάσετε πάνω  

από μεγάλα εμπόδια όπως βράχοι ή κορμοί δένδρων. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες αυτού του βιβλίου για οδήγηση πάνω από εμπόδια.
•  Να είστε προσεκτικοί όταν οδηγείτε το όχημα πλαγιολισθένοντας ή ντεραπάροντας. Εξασκηθείτε πρώτα σε επίπεδο έδαφος  

και με χαμηλές ταχύτητες. Σε εξαιρετικά γλιστερά εδάφη, όπως σε πάγο, οδηγείτε με χαμηλή ταχύτητα και με πολύ μεγάλη  
προσοχή ώστε να μειώσετε την πιθανότητα απώλειας ελέγχου του οχήματος.

•  Μην χρησιμοποιείτε το όχημα σε τρεχούμενο νερό μεγάλης ταχύτητας, ή σε νερό με μεγάλο βάθος. 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.

•  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 τροποποιείτε ένα όχημα ATV με εφαρμογή ή χρήση διάφορων ακατάλληλων αξεσουάρ.
•  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.

•  Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά κοντά στην εξάτμιση γιατί μπορεί να προκληθεί φωτιά.
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 > 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.

• Ο αριθμός του κινητήρα είναι τοποθετημένος 
στη δεξιά πλευρά του κάρτερ κινητήρα.
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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

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ:

2 κλειδιά κεντρικού διακόπτη εκκίνησης.           2 κλειδιά τάπας ρεζερβουάρ/αποθηκευτικού χώρου συνοδηγού.

3

2

1

5

4

6
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7. Ζώνες ασφαλείας
8. Χώρος φόρτωσης
9. Προβολείς
10. Μπαταρία
11. Τιμόνι
12. Κουβούκλιο
13. Χειρολαβές
14. Προφυλακτήρας
15. Καθρέπτες
16. Εμπρόσθιο φλας
17. Εργαλειοθήκη

18. Καπώ
19. Προφυλακτήρας
20. Χειρολαβές
21. Τάπα ρεζερβουάρ βενζίνης
22. Εξάτμηση και φλογοκρύπτη
23. Λαβές ασφάλισης πόρτας καρότσας

8

7
12

13

11

10

16 15 1714
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19

9 2122

23
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24. Δεξιός αποθηκευτικός χώρος
25. Παροχή ρεύματος
26. Ταχύμετρο
27. Κεντρικός αποθηκευτικός χώρος
28. Λεβιές επιλογής κίνησης
29. Κεντρικός διακόπτης
30. Κόρνα
31. Τιμόνι
32. Πετάλι φρένου
33. Πετάλι γκαζιού

29 25
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  > ΘΕΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
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Μη κατάλληλη χρήση μπορεί να προξενήσει  
σοβαρό τραυματισμό ή και θάνατο.

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

ΦΟΡΑΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΚΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.

ΜΗΝ ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ  Ή ΑΛΚΟΟΛ.

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

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.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

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.

ΠΟΤΕ:
• Μην υπερβαίνεται την μέγιστη χωρητι-
κότητα 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.

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

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 ταχύτη-

τας στη θέση όπισθεν καθώς πιέζετε το φρένο.

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

1 2 3
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Η ανατροπή του οχήματος μπορεί να προκαλέ-
σει σοβαρό τραυματισμό ή και θάνατο.

Το όχημα αυτό δεν έχει πιστοποιηθεί ότι  
πωροσφέρει προστασία στους επιβαίνοντες σε 
περίπτωση ατυχήματος ή ανατροπής

D.Chiotakis
Sticky Note
προσφέρει

D.Chiotakis
Highlight
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

5-10
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Προσοχή όταν κλείνετε την πόρτα του χώρου φόρτωσης.

Μην χρησιμοποιείτε το όχημα με ανοιχτό χώρο φόρτωσης.

Σε περίπτωση που κάποιες από τις παρακάτω οδηγίες δεν ηρηθούν, 
σοβαρός τραυματισμός ή και θάνατος μπορεί να προκληθεί:
• Το μέγιστο φορτίο του χώρου φόρτωσης είναι 200kg (441lbs).
•  Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο είναι καλά ασφαλισμένο. Ένα 

ελεύθερο φορτίο, μπορεί να μετακινηθεί και να επηρεάσει την 
οδήγηση αναπάντεχα.

•  Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο στον χώρο φόρτωσης βρίσκεται στο 
κέντρο, χαμηλά και μπροστά. Πολύ βαρύ φορτίο μπορεί να 
προκαλέσει ανατροπή του οχήματος.

Ποτέ δεν πρέπει να υπάρχουν  
επιβάτες στον χώρο φόρτωσης.

•  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 υπερβεί-
τε τα 8kmh (5mph). Οι υψηλές ταχύτητες μπορεί να προκαλέ-
σουν απώλεια ελέγχου του οχήματος.

Μέγιστο βάρος ανάρτησης κοτσαδόρου: 23kg (53 lbs)
Μέγιστη ικανότητα έλξης: 267,5kg (590lbs)

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: 70kPa, (0.70kgf/cm2), 10psi
 Πίσω: 98kPa, (0.98kgf/cm2), 14psi

Ελάχιστη πίεση: Εμπρός: 63kPa, (0.63kgf/cm2), 9 psi
 Πίσω: 91kPa, (0.91kgf/cm2), 13psi

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.

  > ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ/ΓΕΜΙΣΜΑ
Ελέγξτε εάν τα καύσιμα είναι επαρκή. Εάν ο δείκτης καυσίμου είναι  
το 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.
• Γεμίστε το τεπόζιτο μέχρι το επίπεδο που φαίνεται στη φωτογραφία

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.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ
1. Ενδεικτική λυχνία αργής μετάδοσης
2. Ενδεικτική λυχνία γρήγορης μετάδοσης
3. Ενδεικτική λυχνία νεκράς
4. Ενδεικτική λυχνία όπισθεν
5. Ενδεικτική λυχνία χειρόφρενου
6. Ενδεικτική λυχνία φλας
7. Ενδεικτική λυχνία μεγάλης σκάλας φώτων
8. Ενδεικτική λυχνία κινητήρα
9. Ενδεικτική λυχνία κλειδώματος διαφορικού
10. Ενδεικτική λυχνία χαμηλής τάσης μπαταρίας
11. Ενδεικτική λυχνία υψηλής θερμοκρασίας
12. Ενδεικτική λυχνία θέσης παρκαρίσματος

ΚΟΥΜΠΙ Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (MODE)
ΚΟΥΜΠΙ Β ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (SET)

ΟΘΟΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
1. Ταχύμετρο
2. Χιλιόμετρα ή μίλια ανά ώρα
3. Ρολόι
4. Δείκτης μετάδοσης 2Χ4 ή 4Χ4
5. Δείκτης βενζίνης
6. Ολικός ή ημερήσιος χιλιομετρητής
7. Κουμπιά ρυθμίσεων
8. Στροφόμετρο
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(1) Πιέστε και κρατήστε το κουμπί Α για 2 δευτε-
ρόλεπτα. Αλλάζει την ένδειξη από mph σε km/h.
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Πιέστε και κρατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά Α και Β για 5 δευτε-
ρόλεπτα. Όταν είστε στην ένδειξη ODO. Τότε η ένδειξη της ώρας 
θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Όταν η ένδειξη της ώρας αναβοσβή-
νει μπορείτε να την ρυθμίσετε. Πιέστε το κουμπί Β για να αλλά-
ξετε 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.

Πιέστε και κρατήστε το κουμπί Β για 2 δευτε-
ρόλεπτα. Αλλάζει την ένδειξη σε ODO (ολικό 
χιλιομετρητή) ή TRIP (ημερήσιο χιλιομετρητή).

Πιέστε ταυτόχρονα και κρατήστε τα κουμπιά Α και 
Β για 2 δευτερόλεπτα για να μηδενιστεί η ένδειξη 
όταν είναι στην ένδειξη TRIP

ΠΡΙζΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Η 12-βολτη πρίζα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τροφοδο-
τήσετε με ρεύμα διάφορες συσκευές ή αξεσουάρ π.χ. εξω-
τερικό προβολέα φωτισμού κ.α. Οι καλωδιώσεις βρίσκονται 
πίσω από την κονσόλα, κάτω από το καπό.
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ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
Τραβήξτε το κάθισμα προς τα εμπρός και πάνω (1)
 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.

ζΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Το UXV500 είναι εξοπλισμένο με ζώνες  σφαλείας 
(2) τριών σημείων για τον οδηγό και τον συνοδηγό.

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

ΜΟΧΛΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
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 ζη-
μιά στη μετάδοση. Όταν παρκάρετε και βγαίνετε από το όχημα, 
να τραβάτε πάντα το χειρόφρενο και να επιλέγετε την θέση P 
(παρκαρίσματος) 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

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
Ο κεντρικός διακόπτης είναι 3 θέσεων. Το κλειδί μπορεί να 
βγει από τον διακόπτη όταν βρίσκεται στη θέση OFF.

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

ΟFF: Το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι σβηστό.

START: Ο κινητήρας θα ξεκινήσει εάν κρατήσετε το κλειδί 
σε αυτήν την θέση. Το κλειδί θα γυρίσει στη θέση ON μόλις 
ξεκινήσει ο κινητήρας και το ελευθερώσετε.

1

2
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ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΩΝ (1)
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.

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. Μεγάλη σκάλα φώτων -Η μεγάλη σκάλα είναι αναμμένη σε αυτή την θέση.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (2)
Ο διακόπτης επιτρέπει στον χειριστή να επλέξει κίνηση στους 2 οπίσθιους 
τροχούς (2WD) ή στους 4 τροχούς (4WD).

Για οδήγηση σε κανονικές συνθήκες (ομαλό στεγνό έδαφος), η επιλογή κίνησης 
σε 2 τροχούς είναι αρκετή. Σε συνθήκες που χρειάζεται επιπρόσθετη πρόσφυση, 
επιλέξτε κίνηση σε 4 τροχούς. 

Για να επιλέξετε την αντίστοιχη κίνηση, πιέστε και στρέψτε το διακόπτη 
στην αντίστοιχη θέση.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ. (3)
Όταν επιλέγετε κίνηση σε 4 τροχούς (4WD) στην οθόνη θα ανάψει η ένδειξη 4WD.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
Το όχημα είναι εξοπλισμένο με εμπρόσθιο διαφορικό που κλειδώνει για συνθήκες χαμηλής πρό-
σφυσης. Στρέφοντας τον διακόπτη επιλογής κίνησης στη θέση 4WD/LOCK, το εμπρόσθιο διαφορι-
κό κλειδώνει και ανάβει η ένδειξη στον πίνακα οργάνων. 

Η έκδοση TURF διαθέτει διαφορικό και πίσω. Οι λειτουργίες των τροχών στις διάφορες επιλογές 
κίνησης και εκδόσεις είναι όπως στον πίνακα:

1
1

23
4

2

3

ΕΚΔΟΣΗ STD ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ
2WD Διαφορετική ταχύτητα 

τροχών στις στροφές
Ίδια ταχύτητα τροχών 

στις στροφές
4WD Διαφορετική ταχύτητα 

τροχών στις στροφές
Ίδια ταχύτητα τροχών 

στις στροφές
4WD/LOCK Ίδια ταχύτητα τροχών 

στις στροφές
Ίδια ταχύτητα τροχών 

στις στροφές

ΕΚΔΟΣΗ TURF ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ
2WD Διαφορετική ταχύτητα 

τροχών στις στροφές
Διαφορετική ταχύτητα 
τροχών στις στροφές

4WD Διαφορετική ταχύτητα 
τροχών στις στροφές

Ίδια ταχύτητα τροχών 
στις στροφές

4WD/LOCK Ίδια ταχύτητα τροχών 
στις στροφές

Ίδια ταχύτητα τροχών 
στις στροφές

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ποτέ μην υπερβαίνετε την ταχύτητα των 16 χλμ/ώρα όταν το διαφορικό είναι κλειδωμένο, καθώς ενδέ-
χεται να χάσετε τον έλεγχο του οχήματος που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή και θάνατο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο διαφορικό εάν το κλειδώσετε όταν το όχημα κινείται με μεγάλη ταχύτη-
τα ή όταν οι τροχοί ολισθαίνουν. Μειώστε ταχύτητα σχεδόν σταματώντας πριν εμπλέξετε το διαφορικό. 
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ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΛΑΣ (1)
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. Η ένδειξη θα αρχίσει να 
αναβοσβήνει.

2. Αριστερή στροφή - Κατεβάστε τον 
μοχλό. Η ένδειξη θα αρχίσει να 
αναβοσβήνει.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΑΡΜ (2)
Σε περίπτωση που το όχημα πάθει 
βλάβη, σταματήστε το και πιέστε το 
κουμπί. Οι δύο ενδείξεις των φλας 
θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Όταν 
τα αλάρμ είναι σε λειτουργία, δεν 
λειτουργούν τα φλας.

ΚΟΡΝΑ (1)
Για να χρησιμοποιήσετε την κόρνα πιέστε 
το κέντρο του τιμονιού.

ΠΙΣΩ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ (2)
Οι καθρέπτες του οχήματος είναι κυρτοί ώστε 
να έχετε περιφερειακή όραση τoυ πίσω μέρους.

ΦΡΕΝΟ(3)
Πατήστε το φρένο για να μειώστε ταχύτητα 
ή για να σταματήσετε.

ΓΚΑζΙ(4)
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 πά-
ντοτε ότι το ελέυθερο διάστημα του γκαζιού είναι κανονικό.

ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ (5)
Για να ελευθερώσετε το χειρόφρενο, πιέστε 
το κουμπί. Το χειρόφρενο θα ελευθερωθεί. 
Βεβαιωθείτε ότι το χειρόφρενο λειτουργεί 
πριν από κάθε χρήση του οχήματος.

1

1
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D.Chiotakis
Sticky Note
τα φλας είναι εδω. Να μεταφερθούν οι διακεκομένες γραμμες

D.Chiotakis
Sticky Note
αντιμετάθεση της αρίθμησης το 3 είναι 4 και το 4 να γίνει 3
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ΚΑΠΟ
Απαγκιστρώστε τα λαστιχάκια (1) που 
βρίσκονται στο καπό. Σηκώστε το καπό 
(2) μέχρι να σταματήσει.

Για να κλείσετε το καπό, κατεβάστε το, 
δέστε τα λαστιχάκια (3)

ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
Για να σηκώσετε τον χώρο φόρτωσης, 
τραβήξετε τον μοχλό (1) προς τα δεξιά 
και σηκώστε τον χώρο μέχρι να σταμα-
τήσει. Για να τον κατεβάσετε σπρώξετε 
προς τα κάτω μέχρι να ακουστεί ο ήχος 
κλειδώματος.

Μέγιστο βάρος φόρτωσης= 200 κιλά

Για να ανοίξετε τον χώρο φόρτωσης 
ξεκλειδώστε τους σύρτες (2) και κατεβά-
στε την πόρτα.

Για να κλείσετε, τοποθετήστε την πόρτα 
στην  προηγούμενη θέση και κλειδώστε 
τους σύρτες.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μη κάθεστε στην πόρτα 
και μη πατάτε σε αυτή για 
να ανεβείτε στην καρότσα.

2

1 2

2

1

3
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 > ΤΡΟΠΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
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 o κινητήρας είναι κρύος) 

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 οποιοδήποτε 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 υγρό: 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. Σύστημα ψεκασμού: Ελέγξτε εάν η λυχνία ελέγχου κινητήρα είναι αναμμένη ή αναβοσβήνει.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
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.

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ
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 αερί-
ου 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. 

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.
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ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑ/ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ
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.

ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ
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 P, σηκώστε το χειρόφρενο και μπλοκά-

ρετε τους τροχούς.

ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΗΦΟΡΑ
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 κα-
τηφόρα. Το φρενάρισμα του κινητήρα μπορεί να προκαλέσει απώλεια πρόσφυσης στους μπροστινούς τροχούς 
περιορίζοντας έτσι τη δυνατότητα ελέγχου με το τιμόνι.

ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΕ ΑΝΗΦΟΡΑ
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

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  
ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΕ ΚΛΗΣΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 15 ΜΟΙΡΩΝ

ΔΙΑΣΧΙζΟΝΤΑΣ ΝΕΡΟ
Το UXV 700i 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.

ΟΔΗΓΗΣΗ ΜΕ ΟΠΙΣΘΕΝ
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.

15°
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 > ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
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.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΩΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ
Οι εκπομπές από την εξάτμιση αυτού του οχήματος ελέγχονται από τον σχεδιασμό 
του κινητήρα που περιλαμβάνει οξυγόνωση καυσαερίων και καταλυτικό μετατρο-
πέα. Παρακαλούμε να μην τροποποιείτε τα συστήματα αυτά.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΟΡΥΒΩΝ
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.

ΦΛΟΓΟΚΡΥΠΤΗ
Το UXV 700 έχει φλογοκρύπτη στη εξάτμιση που προστατεύει το περιβάλον από πιθανή πυρκα-
γιά. Για να βγάλετε τον φλογοκρύπτη αφαιρέστε τις τρεις βίδες. Χρησιμοποιήστε βούρτσα για να 
καθαρίσετε τα κατάλοιπα από τον φλογοκρύπτη. Προσέξτε μην προκαλέσετε ζημιά στην σίτα.
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ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ/ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
Βεβαιωθείτε ότι το λάδι του κινητήρα και της μετάδοσης βρίσκεται στα 
προτεινόμενα επίπεδα. Προσθέστε λάδι εάν χρειάζεται.  Ελέγχετε τη 
στάθμη του λαδιού του κινητήρα κάθε 500 χιλιόμετρα.

ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ
Λειτουργώντας τον κινητήρα όταν 
η στάθμη λιπαντικού είναι χαμηλή, 
μπορεί να προκληθεί ζημιά που δεν 
καλύπτεται από την εγγύηση.
Προτεινόμενο λάδι κινητήρα:
FUCHS SILKOLENE QUAD ATV SAE 5W 40 API: SJ 
ή παραπάνω ή ακολουθήστε τον πίνακα για χρήση σε χαμηλές θερμοκρα-
σίες περιβάλλοντος.
Προτεινόμενο λάδι διαφορικού:
FUCHS SILKOLENE BOA 80W 90 API: GL-4, GL-5

ΠΡΟΣΟΧΗ
Βεβαιωθείτε ότι τα λιπαντικά που χρησιμοποιείτε δεν περιέχουν αντιτρι-
βικά πρόσθετα. Συχνά τα λιπαντικά αυτοκινήτων περιέχουν αντιτριβικά 
πρόσθετα, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν πατινάρισμα του συμπλέ-
κτη ή του συμπλέκτη της μίζας με αποτέλεσμα την πρόωρη φθορά και 
τη μειωμένη απόδοση του κινητήρα.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ
Kινητήρα:
Συνολική χωρητικότητα:  • 2,9 Λίτρα
Στην αλλαγή:  • 2,4 Λίτρα
Στην αλλαγή αλλαγή με φίλτρο :  • 2,6 Λίτρα
Εμπρόσθιου διαφορικού:
Χωρητικότητα :  • 0,27 Λίτρα
Στην αλλαγή :   • 0,25 Λίτρα
Οπίσθιου διαφορικού :
Χωρητικότητα :  • 0,25 Λίτρα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
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.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗ
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 αποστράγγισης λαδιού (1) και την τάπα 
πλήρωσης λαδιού (2) και αφήστε το λιπαντικό να στραγγίσει.

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.

Αφαιρέστε το φίλτρο λαδιού χρησιμοποιώντας κλειδί φίλτρου.
σελ. 55

55

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ / ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
Βεβαιωθείτε ότι το λάδι του κινητήρα και της μετάδοσης βρίσκεται στα 
προτεινόμενα επίπεδα.
Προσθέστε λάδι εάν χρειάζεται. (Βλέπε σελ. 99)

Προτεινόμενο λάδι κινητήρα:
FUCHS SILKOLENE QUAD ATV SAE 5� 40 API: SJ ή παραπάνω ή 
ακολουθήστε τον πίνακα για χρήση σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλ-
λοντος.

Προτεινόμενο λάδι διαφορικού:
FUCHS SILKOLENE BOA 80� 90 API: GL-4, GL-5

Προτεινόμενο λάδι τελικής μετάδοσης:
FUCHS SILKOLENE BOA 80� 90 API: GL-4, GL-5

1 2

 > ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

D.Chiotakis
Sticky Note
λείπει η χωρητικότητασ την αλλαγή
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ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ

Αλλαγή λιπαντικού.
Α - Τοποθετήστε το όχημα σε επίπεδο έδαφος.

Β - Αφαιρέστε τη βίδα πλήρωσης λαδιού διαφορικού (2) καθώς και τη βίδα αποστραγγίσεως λαδιού 
(1). Το λάδι που υπάρχει στο διαφορικό θα στραγγίσει πιο εύκολα όταν ο κινητήρας είναι ζεστός.

Γ - Καθαρίστε τη βίδα αποστραγγίσεως και επανατοποθετήστε τη σφίγγοντας με δυναμόκλειδο.
Δύναμη σύσφιξης βίδας αποστράγγισης: 3,2 kgf-m

Ε - Προσθέστε λάδι μέσω της τρύπας πλήρωσης λαδιού. Βιδώστε και σφίξτε τη βίδα πλήρωσης.
Προτεινόμενος τύπος λαδιού: SAE 80W-90
Χωρητικότητα λαδιού στην αλλαγή: 0,25L
Δύναμη σύσφιξης βίδας πλήρωσης: 3,5 kgf-m

ΣΤ - Αφού γεμίσετε το διαφορικό με λάδι, χρησιμοποιήστε ένα πανί για να καθαρίσετε την περιοχή.

ζ - Ξεκινήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να ζεσταθεί. Ελέγξτε για τυχόν διαρροές λαδιού κατά την 
προθέρμανση του κινητήρα. Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού.

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ

Αντικαταστήστε το λιπαντικό συμφωνα με το πρόγραμμα εργασιών συντήρησης.
Α - Τοποθετήστε το όχημα σε επίπεδο έδαφος

Β - Αφαιρέστε τη βίδα αποστράγγισης (1)
Το λιπαντικό θα στραγγίσει ευκολότερα όταν η μετάδοση είναι ζεστή μετά από λειτουργία.

Γ - Αφαιρέστε την τάπα πλήρωσης λαδιού (2)

Δ - Όταν το λιπαντικό στραγγίσει, τοποθετήστε πάλι τη βίδα αποστράγγισης
Δύναμη σύσφιξης βίδας αποστράγγισης: 2,00 kgf-m

Ε - Γεμίστε με λιπαντικό
Προετινόμενος τύπος λιπαντικού: SAE 80W-90
Χωρητικότητα λιπαντικού στην αλλαγή: 0,23L

ΣΤ - Τοποθετήστε την τάπα πλήρωσης.
Δύναμη σύσφιξης τάπας πλήρωσης: 1,5 kgf-m

1

2

2

1
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΩΝ.
Ελέγξτε το ντεπόζιτο υγρών φρένων εάν η στάθμη τους
είναι κάτω από το όριο.

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.

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ
1. Αφαιρέστε τις βίδες και το κεντρικό κάλυμμα.
2. Αφαιρέστε τη βίδα και το λεβιέ επιλογής κίνησης.
3. Αφαιρέστε τις βίδες του φίλτρου αέρος.
4. Αφαιρέστε το φίλτρο αέρος.
5. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα φυσώντας το με αέρα.
6. Ελέγξτε το φίλτρο και αλλάξτε το εάν έχει φθορές
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(1) Lower level mark
(2) Upper level mark
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ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
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.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
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.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
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.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα, κλείστε τον κεντρικό διακόπτη
πριν ελέγξετε ή αντικαταστήσετε μία ασφάλεια.

1. Ανταλλακτική ασφάλεια 10Α
2. Ασφάλεια τρόμπας βενζίνης 10Α
3. Ασφάλεια ρεύματος 15Α
4. Ασφάλεια φώτων 15Α
5. Ασφάλεια εκκίνησης 15Α
6. Ασφάλεια ανεμιστήρα ψυγείου 10Α
7. Κεντρική ασφάλεια (βρίσκεται στο ρελέ της μίζας) 30Α

12

1 2 3 4 5 6
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ
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 συ-
μπληρώστε 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 περιεκτικότη-
τα του υγρού σε αντιψυκτικό, σε κάποιο προτεινόμενο συνεργείο. Προτεινό-
μενη αναλογία 50% - 50% (Νερό - Αντιψυκτικό)
2. O ανεμιστήρας του συστήματος είναι αυτόματος. Λειτουργεί
ανάλογα με τη θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού στο ψυγείο.

12
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ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΑΛΕΤΕ ΤΙΣ ΡΟΔΕΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
1.  Ανυψώστε το όχημα τοποθετώντας κάτω  

από το σκελετό ένα κατάλληλο σταντ.
2. Ξεβιδώστε τα παξιμάδια της ρόδας.
3. Βγάλτε την ρόδα.

ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΤΙΣ ΡΟΔΕΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
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 kgf-m, 44 lbf-ft).
Πίσω: 61 Nm (6,1 kgf-m, 44 lbf-ft).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ενδεικτικό σημάδι (3) στο λάστιχο πρέπει να 
έχει τη φορά της ρόδας όπως φαίνεται στην εικόνα.

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.
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ΛΑΣΤΙΧΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Από τη χρήση του οχήματος που δεν έχει κατάλληλα  
λάστιχα ή μη σωστή ή άνιση πίεση στα λάστιχα.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ
Μπορεί να προκληθεί απώλεια ελέγχου  
με αποτέλεσμα να προκληθεί ατύχημα.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
1.  Τα παρακάτω λάστιχα έχουν γίνει αποδεκτά από  

την KYMCO για χρήση σ’ αυτό το όχημα

2.  Τα λάστιχα θα πρέπει να είναι φουσκωμένα στη προτεινόμενη 
πίεση που είναι: Εμπρόσθια  10,0-9,00 psi

 Οπίσθια  14,00-13,00 psi  
     Ελέγχετε την πίεση όταν τα λάστιχα είναι κρύα.Η πίεση 
     στα λάστιχα θα πρέπει να είναι ίδια και στις δύο πλευρές.
3.  Μην βάζετε ποτέ χαμηλότερη από την ελάχιστη πίεση  

στα λάστιχα, γιατί κάτω από ορισμένες συνθήκες 
τα λάστιχα μπορεί να βγουν από τις ζάντες.

4.  Μεγαλύτερη πίεση από την προτεινόμενη μπορεί να προκαλέ-
σει σκάσιμο στα λάστιχα. Φουσκώνετε τα λάστιχα αργά.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η πίεση θα πρέπει να ελέγχεται με μετρητή χαμηλής πίεσης (1) 
που περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό. Κάντε 2 μετρήσεις και χρη-
σιμοποιείστε τη 2η. Χαμηλότερη πίεση από τις ελάχιστες προτει-
νόμενες, μπορεί να προκαλέσει την απώλεια του ελαστικού από 
την ζάντα. Υψηλότερη πίεση από από τις μέγιστες προτεινόμενες, 
μπορεί να προκαλέσει βίαιο σκάσιμο του ελαστικού.

ΦΘΟΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Όταν το βάθος των αυλακώσεων (Α) του πέλματος μειωθεί στα 4 
χιλ., αντικαταστήστε τα λάστιχα.      

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΥΠΟΣ
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ 25 χ 8 - 12 ΤUBELESS
ΟΠΙΣΘΙΑ 25 χ 10 - 12 ΤUBELESS

 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΟΥζΙ
Το μπουζί είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της μηχανής και είναι εύκολο να εξεταστεί. Η κα-
τάσταση 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.

Τύπος μπουζί: (NGK) CR7E
Προτού τοποθετήσετε το μπουζί μετρήστε το διάκενο με feeler.  
Το διάκενο θα πρέπει να είναι 0,6 ~ 0,7mm.
Όταν τοποθετείτε το μπουζί καθαρίζετε πάντα την επιφάνεια της φλάντζας. 
Καθαρίστε καλά και σφίξετε το μπουζί κατάλληλα όπως προβλέπεται.

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
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.

σελ. 7�

Έλεγχος μπουζί
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. 

Τύπος μπουζί: (NGK) CR7E

Προτού τοποθετήσετε το μπουζί μετρήστε το διάκενο με feeler. Το διάκενο θα πρέπει 
να είναι 0.9mm (0.024~0.028in).

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 ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΙΚΑ ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ Προληπτικοί έλεγχοι 

εκτελούνται από το χρήστη 
κάθε 500km ή πριν από 

κάθε χρήση του οχήματος

km 1000 3000 6000
ΜΗΝΕΣ 6 12

1 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑσΤΗσΤε    

2 σΙΤΑ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑθΑΡΙσΤε, ΑΝΤΙΚΑΤΑσΤΗσΤε εΑΝ χΡεΙΑζεΤΑΙ #  

3 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑσΤΗσΤε   

4 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜεΤΑΔΟσΗσ εΛεγξΤε ΤΗΝ ΠΟσΟΤΗΤΑ ΚΑΙ γΙΑ ΔΙΑΡΡΟεσ, ΑΝΤΙΚΑΤΑσΤΗσΤε ΚΑθε 12 ΜΗΝεσ #  

5 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ εΛεγξΤε ΤΗΝ ΠΟσΟΤΗΤΑ ΚΑΙ γΙΑ ΔΙΑΡΡΟεσ, ΑΝΤΙΚΑΤΑσΤΗσΤε ΚΑθε 12 ΜΗΝεσ #  

6 ΦΙΛΤΡΑ ΑεΡΑ (ΚΙΝΗΤΗΡΑ & ΜεΤΑΔΟσΗσ) ΚΑθΑΡΙσΤε,  ΑΝΤΙΚΑΤΑσΤΗσΤε εΑΝ χΡεΙΑζεΤΑΙ *   

7 ΚΑΡΜΠΥΡΑΤεΡ εΛεγξΤε ΤΟ ΡεΛΑΝΤΙ ΚΑΙ ΤΗΝ εΚΚΙΝΗσΗ, ΡΥθΜΙσΤε εΑΝ χΡεΙΑζεΤΑΙ  

8 σΩΜΑ ΨεΚΑσΜΟΥ ΚΑθΑΡΙσΤε 

9 σΥσΤΗΜΑ ΑΝΑΠΝΟΗσ ΚεΦΑΛΗσ εΛεγξΤε ΤΟ σΩΛΗΝΑ ΑΝΑΠΝΟΗσ γΙΑ ζΗΜΙεσ ΑΝΤΙΚΑΤΑσΤΗσΤε εΑΝ χΡεΙΑζεΤΑΙ  

10 ΜΠΟΥζΙ εΛεγχΟσ-ΚΑθΑΡΙσΜΟσ, ΡΥθΜΙσΗ ΔΙΑΚεΝΟΥ, ΑΝΤΙΚΑΤΑσΤΗσΤε εΑΝ χΡεΙΑζεΤΑΙ  

11 σΥσΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟσΙΑσ εΛεγξΤε ΤΑ σΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟσΙΑσ γΙΑ ζΗΜΙεσ. ΑΝΤΙΚΑΤΑσΤΗσΤε εΑΝ χΡεΙΑζεΤΑΙ  

12 ΒΑΛΒΙΔεσ εΛεγξΤε ΤΟ ΑΝΟΙγΜΑ, ΡΥθΜΙσΤε εΑΝ χΡεΙΑζεΤΑΙ #  

13 ΦΡεΝΑ εΛεγξΤε ΤΗ ΛεΙΤΟΥΡγΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦθΟΡΑ  ΑΝΤΙΚΑΤΑσΤΗσΤε εΑΝ χΡεΙΑζεΤΑΙ    

14 ΥγΡΑ ΦΡεΝΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑσΤΗσΤε ΚΑθε 24 ΜΗΝεσ 

15 σΥσΤΗΜΑ ΨΥξΗσ εΛεγξΤε γΙΑ ΔΙΑΡΡΟεσ ΚΑΙ ΤΗ σΤΑθΜΗ. ΑΝΤΙΚΑΤΑσΤΑσΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΑθε 24 ΜΗΝεσ    

16 ΙΜΑΝΤΑσ - ΜεΤΑΔΟσΗ εΛεγξΤε ΤΗ ΦθΟΡΑ                         ΑΝΤΙΚΑΤΑσΤΗσΤε εΑΝ χΡεΙΑζεΤΑΙ # 

17 ΟΠΙσθΙΟ ΦΥγΟΚεΝΤΡΙΚΟ ΚΑθΑΡΙσΜΟσ & ΛΙΠΑΝσΗ. εΛεγχΟσ ΦθΟΡΑσ σΙΑγΩΝΩΝ. # 

18 εξΑΤΜΙσΗ εΛεγξΤε γΙΑ ΔΙΑΡΡΟεσ. σΦΙξΤε ΤΙσ ΒΙΔεσ σΥγΚΡΑΤΗσΗσ.  
ΑΝΤΙΚΑΤΑσΤΗσΤε ΤΗ ΦΛΑΝΤζΑ εΑΝ χΡεΙΑζεΤΑΙ

 

19 ΦΛΟγΟΚΡΥΠΤΗσ ΚΑθΑΡΙσΤε  

20 ΤΡΟχΟΙ εΛεγξΤε ΤΗ ΦθΟΡΑ ΤΟ ζΥγΙσΜΑ ΚΑΙ ζΗΜΙεσ. ΑΝΤΙΚΑΤΑσΤΗσΤε εΑΝ χΡεΙΑζεΤΑΙ    

21 ΡΟΥΛεΜΑΝ ΤΡΟχΩΝ-ΟΠΙσθΙΟσ ΑξΟΝΑσ εΛεγξΤε ΤΗ ΦθΟΡΑ, ΑΝΤΙΚΑΤΑσΤΗσΤε εΑΝ χΡεΙΑζεΤΑΙ, σΥσΦΙξΗ ΑξΟΝΑ #   

22 ΜΠΑΤΑΡΙΑ εΛεγχΟσ    

23 σΥσΤΗΜΑ ΔΙεΥθΥΝσΗσ εΛεγξΤε ΤΗ ΛεΙΤΟΥΡγΙΑ. ΑΝΤΙΚΑΤΑσΤΗσΤε εΑΝ ΥΠΑΡχΟΥΝ ζΗΜΙεσ. εΛεγξΤε 
ΤΗ σΥγΚΛΙσΗ ΤΩΝ εΜΠΡΟσθΙΩΝ ΤΡΟχΩΝ.  ΡΥθΜΙσΤε εΑΝ χΡεΙΑζεΤΑΙ #    

24 ΑΛΥσΙΔΑ ΡΥθΜΙσΤε ΤΗ χΑΛΑΡΟΤΗΤΑ / εΥθΥγΡΑΜΜΙσΤε / ΚΑθΑΡΙσΤε / ΛΙΠΑΝΑΤε   

25 ΦΟΥσΚεσ ΑξΟΝΩΝ εΛεγξΤε ΤΗ ΦθΟΡΑ, ΑΝΤΙΚΑΤΑσΤΗσΤε εΑΝ χΡεΙΑζεΤΑΙ   

26 ΑΝΑΡΤΗσΗ εΛεγξΤε ΤΗ ΛεΙΤΟΥΡγΙΑ. ΡΥθΜΙσΤε Η ΑΝΤΙΚΑΤΑσΤΗσΤε εΑΝ χΡεΙΑζεΤΑΙ   

27 γΡΑσΑΔΟΡΟΙ-ΑξΟΝΑσ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΛΙΠΑΝΑΤε ΚΑθε 6 ΜΗΝεσ #  

28 σΥΝΔεσΜΟΙ & ΒΙΔεσ εΛεγξΤε ΚΑΙ σΦΙξΤε εΑΝ χΡεΙΑζεΤΑΙ #  

εΚΤΙΜΗσΗ χΡΟΝΟΥ εΡγΑσΙΑσ ** 120' 50'~70' 220' 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΙΚΑ ΚΑΘΕ ΚΑΘΕ Προληπτικοί έλεγχοι 
εκτελούνται από το χρήστη 

κάθε 500km ή πριν από 
κάθε χρήση του οχήματος

km 1000 3000 6000
ΜΗΝΕΣ 6 12

# 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.
* Πραγματοποιήστε τη συντήρηση του οχήματος σύμφωνα με τα χιλιόμετρα ή το χρόνο χρήσης (ότι συμπληρωθεί νωρίτερα) του. 
 Η συντήρηση πρέπει να γίνεται πιο συχνά, όταν το  όχημα χρησιμοποιείται εκτός δρόμου ή οδηγείται συχνά σε υψηλές ταχύτητες. 
* 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
** Ο πραγματικός χρόνος εργασίας πιθανώς να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση του οχήματος ή εάν χρειάζεται 
 επισκευή μετά από τους προβλεπόμενους ελέγχους. 
 Τα συνεργαζόμενα συνεργεία είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις και η χρέωση της εργατοώρας γίνεται με βάση 
 τον τιμοκατάλογο που υποχρεούνται να έχουν αναρτημένο στο κατάστημά τους.
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> ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

Συχνό και προσεκτικό καθάρισμα του οχήματος, βελτιώνει την 
απόδοση και επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής του ή των επί μέρους 
εξαρτημάτων του.

1. Πριν από το πλύσιμο:
     - Κλείστε την εξαγωγή της εξάτμισης για να αποφύγετε την είσο-

δο νερού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια πλαστική σακούλα 
και ένα λαστιχένιο ιμάντα.

     - Βεβαιωθείτε ότι το μπουζί και όλες οι τάπες πλήρωσης υγρών 
του οχήματος είναι κλειστές.

2.  Εάν ο κινητήρας είναι πολύ λερωμένος από λάδια, χρησιμοποιεί-
στε ειδικό διαλυτικό και μια βούρτσα. Μην χρησιμοποιείτε διαλυ-
τικό στην αλυσίδα, τα γρανάζια και τους άξονες των τροχών.

3. Ξεπλύνετε με νερό.
     Υψηλή πίεση νερού, μπορεί να προκαλέσει διάβρωση λόγο δι-

είσδυσης νερού σε ρουλεμάν, φρένα, ηλεκτρικά εξαρτήματα κλπ.

ΠΡΟΣΟΧΗ
 4.  Όταν η περισσότερη βρομιά απομακρυνθεί, πλύνετε όλες τις 

επιφάνειες με χλιαρό νερό και απαλό απορρυπαντικό.

5.  Ξεπλύνετε αμέσως με νερό και στεγνώστε όλες τις επιφάνειες 
με δέρμα ή απορροφητικό πανί. Στεγνώστε και λιπάνατε την 
αλυσίδα για να μην σκουριάσει.

6.  Πλύνατε το κάλυμμα της σέλλας με καθαριστικό συνθετικού 
δέρματος για να το διατηρήσετε ευλύγιστο και γυαλιστερό.

7.  Προστατευτικό κερί μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις 
βαμμένες και χρωματισμένες επιφάνειες. Αποφύγετε τη χρήση 
καθαριστικών-κρεμών. Πολλές από αυτές περιέχουν λειαντικές 
ουσίες που μπορεί να χαράξουν το χρώμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Από τη χρήση του οχήματος με βρεγμένα φρένα μετά από πλύσιμο.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ
Τα βρεγμένα φρένα έχουν μειωμένη απόδοση, αυξάνοντας την 
πιθανότητα ατυχήματος.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
Ελέγξτε τα φρένα μετά το πλύσιμο. Πατήστε τα αρκετές φορές σε 
χαμηλές ταχύτητες ώστε να στεγνώσουν τα υλικά τριβής

Για μακροχρόνια φύλαξη του οχήματος (περισσότερες από 60 
ημέρες), απαιτούνται κάποιες προληπτικές διαδικασίες για προστα-
σία από τη διάβρωση. Μετά από καλό καθάρισμα του οχήματος θα 
πρέπει να κάνετε τα εξής:
1.  Γεμίστε το τεπόζιτο καυσίμου με βενζίνη και προσθέστε κάποιο 

ειδικό συντηρητικό προϊόν, σε αναλογία 7,5 cc για κάθε λίτρο 
βενζίνης. Η χρήση κάποιου προϊόντος συντήρησης στο καύσιμο, 
σας απαλλάσσει από τη διαδικασία αδειάσματος του συστήματος 
τροφοδοσίας. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο τέτοιο προϊόν, συμβου-
λευτείτε ένα συνιστώμενο συνεργείο KYMCO για το άδειασμα του 
συστήματος τροφοδοσίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ
2.  Βγάλτε το μπουζί και χύστε περίπου ένα κουταλάκι λάδι μηχανής 

στην τρύπα της κεφαλής όπου τοποθετείτε το μπουζί. Κατόπιν 
βάλτε το μπουζί στη θέση του.Γειώστε το μπουζοκαλώδιο και 
γυρίστε τον κινητήρα αρκετές φορές ώστε να καλυφθούν τα 
τοιχώματα του κυλίνδρου με λάδι.

3. Λιπάνατε όλα τα συρματόσχοινα.
4.  Τοποθετήστε κάτω από το πλαίσιο τάκους,  

ώστε οι τροχοί να μην ακουμπούν στο έδαφος.
5.  Δέστε μια πλαστική σακούλα στην εξαγωγή της εξάτμισης για να 

εμποδίσετε την είσοδο υγρασίας.
6.  Εάν η αποθήκευση γίνει σε περιοχή με υγρασία ή υγρασία 

θαλάσσης, καλύψτε όλα τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη με ένα 
ελαφρό στρώμα λαδιού. Μην βάζετε λάδι σε λαστιχένια εξαρτή-
ματα ή στο κάλυμμα της σέλλας.

7.   Αφαιρέστε την μπαταρία και φορτίστε την πλήρως. Κατόπιν 
φυλάξτε τη σε στεγνό μέρος και φορτίζετέ την μια φορά το μήνα.
Μην φυλάτε την μπαταρία σε εξαιρετικά ζεστό ή κρύο περιβάλλον 
(κάτω από 0ο C ή πάνω από 30ο C).

8.  Ανασηκώστε και τοποθετήστε τάκους κάτω από το όχημα ώστε τα 
λάστιχα να μην ακουμπούν στο έδαφος.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κάνετε όλες τις απαραίτητες επισκευές πριν από τη φύλαξη.

  > ΦΥΛΑΞΗ
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 > ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Οι Ευρωπαϊκοί κανονισμοί, απαγορεύουν την επέμβαση στα συστήματα ελέγχου θορύβου του οχή-
ματος. Απαγορεύεται η αφαίρεση, τροποποίηση ή αντικατάσταση όλων των συστημάτων ή εξαρτη-
μάτων που υπάρχουν στο όχημα για τον περιορισμό του θορύβου, πριν την πώληση ή κατά τη χρήση 
του οχήματος. Επιτρέπεται μόνο για λόγους συντήρησης ή επισκευής από ειδικευμένο συνεργείο.

Τέτοια συστήματα είναι:
ΕΞΑΤΜΙΣΗ
ΛΑΙΜΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ
ΣΙΓΑΣΤΗΡΑΣ
ΘΗΚΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ UVX 700i
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΣ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ
ΚΥΒΙΣΜΟΣ 695 cc
ΣΥΜΠΙΕΣΗ 10.5 : 1
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΙΜΑΝΤΑΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΞΟΝΑΣ
ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΙΖΑ
ΜΠΟΥΖΙ NGK CR7E
ΔΙΑΚΕΝΟ 0.6~0.7 mm
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V 18AH
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ Χ Π Χ Υ mm 2870 X 1480 X 1850
ΜΕΤΑΤΡΟΧΙΟ mm 1910
AKTINA ΣΤΡΟΦΗΣ mm 4060
ΥΨΟΣ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ mm 310
BAΡΟΣ ΠΛΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ 570 kg
ΤΥΠΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ ΤΕΠΟΖ. ΒΕΝΖΙΝΗΣ 32 LIT
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ KINHTHΡΑ (ΣΕ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ) 2.900 cc
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ KINHTHΡΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ /  ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 2.400 cc / 2.600 cc
TΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ FUCHS SILKOLENE QUAD ATV SAE 5W-40 API SJ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ EMΠΡΟΣΘΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ / ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ 270 cc / 250 cc 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ / ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ 250 cc / 230 cc 
TΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ FUCHS SILKOLENE BOA 80W 90 API: GL-4, GL-5
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΜΠΡΟΣ 25X8-12
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΣΩ 25X10-12
ΠΙΕΣΗ Ε/Π KANONIKH~EΛΑΧΙΣΤΗ 10.0~9.0/14.0~13.0 psi
ΛΑΜΠΕΣ    
ΠΡΟΒΟΛΕΑ 12V 35/35W
ΜΙΚΡΩΝ ΦΩΤΩΝ    12V 5W
ΠΙΣΩΦΑΝΑΡΟΥ 12V 21/5W
ΦΛΑΣ   12V 10W
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 10A, 15A, 30A

  > ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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 > ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Ο παρακάτω πίνακας υπάρχει μόνο για υπενθύμισή σας για τις εργασίες συντήρησης που γίνονται στο όχημά σας. Δεν αποτελεί απόδειξη 
των εργασιών προληπτικής συντήρησης, ούτε συμπληρώνεται από τα προτεινόμενα συνεργεία KYMCO. Στο βιβλίο εγγύησης του οχήματος, 
υπάρχει πίνακας που συμπληρώνεται από τα προτεινόμενα συνεργεία για τις εργασίες συντήρησης/επισκευής που έγιναν στο όχημα.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ 
Η ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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  > ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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 > ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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 > ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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 > ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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 > ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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 > ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ


