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•  Betjeningssektionen er designet for at hjælpe til med at gøre dig
fortrolig  med sikkerhed, montering, betjening , fejlfinding og
vedligeholdelse. Læs denne manual og følg anbefalingerne for at
garantere en sikker og effektiv betjening.

• Den information, der findes i denne manual, er gældende
på det tidspunkt, den blev trykt. Nogle  dele kan ændres en
smule for at sikre dig det bedste resultat.

• For at bestille  en ny betjeningsmanual  eller en  reservedelsmanual kan du 
kontakte din autoriserede forhandler  eller  kontakte  American SportWorks
kundeservice på 800-643-7332 eller besøge os på websiden på
www.amsportworks.com.

Terminologi 
Højre og venstre, som det bruges i denne manual , bestemmes 
ved at se i den retning,  som køretøjet vil bevæge sig , når det 
anvendes, medmindre andet anføres.
Bliv bekendt med din nye UTV
Denne UTV er udelukkende designet til off-road brug. Den er 
ikke designet, behørigt udstyret eller har tilladelse til at blive 
kørt sikkert på offentlige gader og veje, medmindre den er 
udstyret med en LSV pakke. En Low Speed Vehicle (LSV) fra 
American SportWorks har lov til at køre på veje, hvor dette er 
tilladt, når den er behørigt indregistreret og forsynet med 
plader. S e l v o m  L S V ´ e n  e r  t i l l a d t  t i l  k ø  r s e l  p å  v e j ,  
e r  d e n  i k  k e  d  e s i g n e t  e l  l e r  t i l l a d t  t i l  k ø r s e l  p å  
h o v e d v e j e .  Konferer de lokale bestemmelser mhp. brugen af 
LSV´er i dit område.

I modsætning til et én-persons sæde på en ATV, hvor man 
sidder overskrævs, har en UTV dobbelte nakkestøtter, 
affjedrede sæder med seler og et beskyttende sæde i fuld længde. 
To passagerer kan sidde komfortabelt på dette køretøj beskyttet 
mod plask fra vand og mudder. Styrtbøjlen,  der er 
monteret  t i l  køretøjets  ramme ,  yder beskyttelse 
mod lavthængende grene og buske.  Styrtbøjlen 
reducerer også sandsynligheden for,  at  en behørigt  
fastspændt passager bliver mast,  hvis  køretøjet  ruller  
rundt.

Styrtbøjlen udgør også en monteringsmulighed for American 
SportWorks valgfri forruder, cockpittag og vejrafskærmninger. 
Yderligere tjener det som monteringsbasis for meget andet 
ekstraudstyr.

Ladet er beregnet til at transportere ekstra ting som 
campingudstyr, stader til træer, jagtudstyr og fiskegrej. En plade 
for standard tilkoblingsanordning muliggør hurtig installation 
af en tilkoblingsanordning bagtil, så man kan trække små 
trailere f y l d t  m e d  f o r s y n i n g e r ,  v æ r k t ø j ,  u d 
s t y r  o g  s p i l .  B e s ø g  v o r e s  w e b s t e d  
p å www.amsportworks.com for at få en fuldstændig liste 
over tilgængeligt ekstraudstyr.

introduktionSEKTION 1
American SportWorks byder dig velkommen i sin voksende 
familie af ejere af nye produkter. Denne Utility Vehicle "UTV" er en let 
UTV, der er designet med omhu og produceret af faglærte og 
fremstillet af kvalitetsmaterialer. Korrekt setup, 
vedligehold og sikre betjeningsprocedurer vil bidrage til, at du  
kan opnå mange års tilfredsstillende gavn af dette køretøj.

Safety First
American SportWorks er helt klar over nødvendigheden af 
sikre betjeningsprocedurer omkring alt vort materiel. Vi 
håber, du vil gøre en seriøs indsats for at prioritere sikkerheden højest. 
Denne UTV er designet og bygget til arbejdsbrug, rekreation og 

kan fejlagtig og 
betjening resultere i alvorlig 

fornøjelse; alligevel 
uansvarlig 
skade eller død. Eftersom dette er et offroad-køretøj, vil 
føreren sjældent se skilte vedrørende vejsikkerhed og advarsler, 
han er vant til at se på veje og offentlige gader. Dette lægger et 
ekstra ansvar på føreren mht. at betjene dette køretøj et godt 
stykke indenfor grænserne af sikker betjening og driftsmuligheder for 
køretøjet.
Denne manual er udarbejdet for at instruere dig mht. sikker og 
ansvarlig betjening af din UTV. Læs og ret dig efter alle 
informationer vedrørende sikkerhedsalarmer for dette køretøj. Hvis 
der er noget i denne manual, du ikke forstår, kan du kontakte din 
lokale forhandler mhp. yderligere information og afklaring. Som 
fører af denne maskine har DU fuld kontrol. Kun DU kan 
forhindre, at der sker uheld.

Brug af denne manual

• Før du betjener dette køretøj, er det absolut nødvendigt, at du
læser og forstår alle sektioner i denne manual for at få en
forståelse af dit køretøj og for din sikkerhed. Efter
gennemlæsning af manualen bør du opbevare den et tørt og
lettilgængeligt sted mhp. senere konference.
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En UTV har nogen lighed med en ATV. Din UTV har en kort akselafstand, 
snæver hjulafstand og en stor frihøjde, hvilket altsammen sørger 
for, at den kan komme til, selv om sporet er snævert 
og vanskeligt tilgængeligt. Denne kombination gør det også muligt, 
at dette køretøj kan læsses bag i de fleste varevogne af hel 
til middel størrelse mhp. transport. UTV´ens komprimering af jorden 
er meget skånsom for jordbunden og den omgivende vegetation. Motoren 
er EPA certificeret og overholder Air Resources Board (CARB) standarder, hvis 
den er således udstyret (Sml. Californiens komite for beskyttelse af luftens miljø)

  Ejerassistance

Delene  på   din UTV er specialdesignede og bør udskiftes 
med originale dele fra American SportWorks.

Hvis kundeservice eller reservedele behøves, kontaktes en 
AmericanSportWorks forhandler eller vores kundeservice uden 
udlandstakst på 800-643-7332 eller på e-mail på 
feedback@amsportworks.com. Vore forhandlere har uddannet 
personale, originale reservedele og udstyr specielt designet 
til reparation af produkter fra AmericanSportWorks.

Brug altid pin-nummeret eller modelnummeret, når du bestiller dele til din UTV . 
PIN-pladen er anbragt under rattet og ovenover gas- og bremsepedalerne.

American SportWorks ønsker, at du skal være tilfreds 
med dit nye køretøj. Hvis der er noget i denne manual, du  
ikke forstår eller er utilfreds med den modtagne service, bedes 
du gøre følgende:
• Diskuter sagen med servicechefen hos din forhandler. Forsikker
dig om, at man er klar over eventuelle problemer, så man kan
assistere dig.

• Hvis du stadig er utilfreds, ring venligst til kundeservice hos
American SportWorks på 800-643-7332 eller e-mail til os på 
feedback@amsportworks.com. 

7625 DiSalle Boulevard
Fort Wayne  IN 46825

62194 Commercial Street
Roseland, LA 70456

Toll Free 800-643-7332  •  Fax 800-399-1399
www .amsportworks .com

introduktion SEKTION 1

MODEL: 17 TEGNS PIN:

bogstaver/cifrebogstav/tal/bogstav  Bogstav/tal       bogstav/tal     bogstav /tal      bogstav   bogstav/tal    bogstav  bogstav  bogstav bogstav 

DIT PRODUKTIDENTIFIKATIONSNUMMER (PIN)
Ved at sikre dig, at dit PIN er korrekt anført, mindsker du i høj grad risikoen 
for forsinkelser, når du behøver hjælp i forbindelse med reservedele, tilbehør 
eller garantiarbejde.

PIN pladen er anbragt under underUTV´ens rat.

A 4 P

7625 DiSalle Blvd., Fort Wayne, IN 46825
62194 Commercial St., Roseland, LA 70456

MODEL

PIN

15908 Rev. A

4WD-650-700

(PRODUCT IDENTIFICATION NUMBER)

A4PUTYH3CFA01234A

*A4PUTYH3CFA01234A*
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Læs disse vigtige regler 
for sikker betjening

UNDLADELSE AF AT  FØLGE  OG  HOLDE SIG TIL ALLE ADVARSLER 
KAN FORÅRSAGE ALVORLIG SKADE ELLER DØD. 

Påtagelse af risiko

Den anbefalede mimimumsalder for 
føreren er 16 år. Omhyggelig 
overvågning fra en voksen er 

nødvendig til enhver tid!

Bemærk alle sikkerheds- og 
advarselsskilte på UTV´en.

Ejeren eller føreren påtager sig alle de risici, der er 
eller opstår i forbindelse med betjeningen af denne 
UTV.

Sektion 2 sikkerhed

       Dette er etsikkerhedsadvarsels symbol. Når du ser dette 
symbol på din maskine eller i denne manual, skal du være 
opmærksom på risikoen for en personskade.

Læs og følg alle instruktioner i denne manual/
reservedelsmanual og alle medfølgende manualer for

sikker betjening, før du forsøger at betjene dette køretøj..

ET PAR ORD OM SIKKERHED
De følgende sider præsenterer vigtig information og anbefalinger, der skal hjælpe dig med at køre dit køretøj på en sikker måde. Læs venligst 
disse sider  grundigt.

ADVARSLER OG VARSOMHED

Føreren, passagerer, forældre eller værgen skal læse, studere 
og forstå alle punkter, der er indeholdt i denne 
betjeningsmanual, før UTV´en betjenes. Undladelse af at 
følge disse instruktioner kan medføre fare for den 
personlige sikkerhed for føreren, passagerer og eventuelle 
tilskuere.

!
Før betjening af dette køretøj
Ejeren og alle brugere skal forstå, at dette køretøj ikke er 
designet eller produceret til at opfylde specifikationerne for 
anvendelse på offentlige veje, gader, hovedveje og 
gennemfartsveje. Ejeren, føreren og passagererne skal læse og 
forstå alle instruktioner for forsvarlig montageog sikker kørsel, 
såvel som instruktioner vedrørende motoren og alle andre dele 
af køretøjet, som beskrevet og illustreret i denne manual. Børn 
skal have den specifiserede alder eller ældre og overvåges af en 
voksen til enhver tid, når de bruger køretøjet. Dette køretøj er 
ikke legetøj.

Brug af mobiltelefon

 

 

Telefon er blevet meget vigtigt og udbredt både til personlig 
og erhvervsmæssig brug. Føreren må ikke bringe egen og 
andres sikkerhed i fare ved brug af mobil. ASW anbefaler 
ikke at bruge håndholdte anordninger under kørsel.

Håber du må få glæde af produktet og takker for dit valg.

vore produkter og takker 

Vi håber du må få glæde af vore produkter og takker for 
valgetat du har

We hope you will have a fun, safe experience with our products 
and thank you again for choosing an American SportWorks utility 
vehicle.

NB

ADVARSEL
At  føre køretøjet med meget høj fart kan forårsage beskadigelse 
af  komponenter. Når der køres med UTV´er med påmonteret 
forrude eller tag, må man ikke køre med høje hastigheder!

vil informere om  vigtiginfo rmation/instruktioner

! ADVARSEL
Markerer en potentiel farlig situation, der kan resultere 
i alvorlig personskade eller død. 

! VARSOMHEDates a Markerer en potentiel
fare, der kan resultere i personskade eller
skade på køretøjet.

NB
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 Det er meget vigtigt at læse, forstå og følge alle de 
instruktioner og advarsler, der er anbragt på transfers 

på din UTV

SEKTION 2sikkerhed

ADVARSEL

2-60057 A

• Brug altid en godkendt motorcykelhjelm, øjenbeskyttelse og 
sikkerhedsbeklædning.

• Reducer hastigheden og vær forsigtig  på skråninger og ved 
skarpe sving..

• Dette køretøj må ikke betjenes af personer under 16 år.
• Brug ikke køretøjet uden at styrtbøjlen er sikkert anbragt. 
•
•

Sørg for at alle afskærmninger og skjolde er forsvarligt på plads. 
Kør aldrig efter indtagelse af alkohol,,narkotika eller  stoffer 
Kontrol af gas og bremser før start..

• Føreren skal sidde ned med sikkerhedsselen på, før 
køretøjet betjenes.

• Kør aldrig hurtigere end passende til dine evner/forhold
Forsøg aldrig hop eller andre stunts.

• Tjek dæktryk før kørsel. Konferer ejermanualen mht.passende 
dæktryk.

• Dette køretøj er ikke tilladt til kørsel på veje og er kun beregnet 
til  off-road brug.

BEMÆRK FØLGENDE INSTRUKTIONER
Undladelse af at forstå og følge advarsler og instruktioner for sikker 
brug og vedligehold af dette produkt kan resultere i død eller skade!  
Denne information indeholdes i advarselsskilte, ejermanual & 
supplementer, sikkerhedsvideo og motormanual leveret med 
produktet. Sørg for, at du forstår og følger alle advarsler og 
anvisninger i instruktionerne i dette materiale.

UNDER

AGE
16

Er der noget af ovenstående oplistede materiale, du ikke 
modtog,, ring venligst til 800-643-7332 og bed om at få dem 

sendt uden beregning.  

OBSERVE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES
ADVERTENCIA

2-60057 AS

Si Usted no recibió alguno de los materiales mencionados  anteriormente, por 
favor llame al 800-643-7332  y solicite  que se le envíen sin cargo. 

• Siempre lleve puesto un casco de motocicleta aprobado
por D.O.T., protección en los ojos, y ropa de protección.

• Reducir la velocidad y tenga cuidado en las pendientes y en curvas
cerradas.

• Este vehículo no debe ser operado por ninguna persona
menor de 16 años de edad.

• NO opere este vehículo sin las barras protectoras aseguradas en su 
lugar. Mantenga todos las cubiertas y protectores apropiadamente instalados.

• Nunca maneje después de consumir alcohol, drogas, u otros intoxicantes.
• Acelerador,  y controles de frenos deben trabajar apropiada y

libremente antes de encender el motor.
• El operador debe estar sentado, el cinturón de seguridad antes de

operar el vehículo.
• Nunca opera a una. Nunca intente saltos o acrobacias. Sus

habilidades o las condiciones. 
• Checar inflación de IIantas antes de operar.  Consulte el Manual de

Dueño  para la presión adecuada de operación. 
• Este vehículo no es legal en la calle y destinados a uso solamente afuera de carretera.

El hecho de no comprender y seguir las  Advertencias y Instrucciones para el 
uso seguro y el mantenimiento de este producto puede causar ¡MUERTE O 
LESION!.  Esta información esta contenida en las Etiquetas de Advertencia, 
Manual de Dueño y Suplementos, Video de Seguridad, y el Manual del Motor 
proveídos con este producto.  Asegúrese de comprender y seguir todas las 
advertencias e instrucciones suministradas.

MENOR DE

EDAD
16

SIEMPRE USE CINTURON DE SEGURIDAD

2-60057 ES

BRUG ALTID SIKKERHEDSSELE
Sikkerhedsselen skal være forsvarligt fastgjort og 

justeret for hver passager før kørsel. Se:
Sikkerhedsmanualen.

El cinturón de seguridad debe ser apropiadamente atado y 
ajustado para cada ocupante antes de la operación del 

vehículo; Ver Manual de Dueño.

ADVARSEL ADVERTENCIA

ADVARSEL ADVERTENCIA

2-60057 FS

SUPERFICIES CALIENTESVARME OVERFLADER
Overflader omkring motoren og udstødningen 
kan være ekstremt varme. Tillad dem at køle af  

før servicering . 

Las superficies alrededor del motor y el escape pueden 
estar extremadamen te calientes.  Permita que las  

superficies se enfríen antes de realizar el mantenimiento.

ADVARSEL ADVERTENCIA
UDSTØDNINGSGAS ER SKADELIG GASES DE ESCAPE NOCIVOS

2-60057 GS

Gases de motor de este producto contienen productos químicos, 
conocidos que en determinadas cantidades pueden causar 
cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Udstødningen fra motoren indeholder 
kemikalier, der i visse mængder kan forårsage 

cancer, fødselsdefekter/andre skader.

FORSIGTIG PRECAUCION

2-60057 HS

USE SOLO GASOLINA DE MEDIO-GRADO SIN PLOMO (OCTANO 87-93)

E-15 eller E-85 benzin (diesel) eller blandinger  med et ethanol indhold 
over 10%. At gøre det, vil skade motoren og  gøre garantien ugyldig.

Este motor fue diseñado para funcionar con gasolina de automobil
con mezclas de etanol permitidos de 0% a 10%. 

El intentar utilizar otro tipo del que se requiere, causara
daños al motor y no sera valida la garantia del fabricante. 

BRUG KUN BLYFRI BENZIN OKTAN 87-93.

E15 Denne motor er er designet til at køre på motorbenzin. Brug ALDRIG 

E85

E15

E85

ADVARSEL ADVERTENCIA

2-60057 JS

NO SUBIRINGEN  PASSAGERER 
Alle passagerer skal være inde 
i køretøjet og  bruge de rigtige 

fastholdelses- og 
sikkerhedsudstyr

Todos los ocupantes deben estar adentro 
del vehículo usando equipo de seguridad y 

restricciones adecuadas.

ADVARSEL ADVERTENCIA

2-60057 IS

LADLÅS
At  køre med ladet oppe er farligt. Sænk og lås altid  ladet 

førdu kører.
SEGURO DE LA CAJA DE VOLCAR 

Manejar con la caja de carga levantada es peligroso. Todo 
el tiempo manténgala abajo y use el seguro de la caja 

cuando maneje.

UTV kan vælte.

EL VEHÍCULO SE
PUEDE VOLCAR

Dette køretøj vil te sig anderle

Skarpe drej eller bratte man-
øvrer ved høj fart kan få dette
køretøj til at rulle rundt eller 
komme ud af kontrol.
Læs og forstå ejermanualen
før du betjener dette køretøj.

2-60057 BS

Este vehiculo se maneja
y se maniobra diferente
de cualquier otro carro o
camión común de
pasajeros.  Curvas
cerradas o maniobras
bruscas en alta
velocidad puede causar
una volcadura o pérdida
del control.  Lea y
comprenda el Manual de
Dueño antes de operar
este vehículo.

ADVERTENCIA
ADVARSEL

ADVARSEL

Lad  motoren gå i tomgang før valg af 4WD TRÆK. 
Pludselig skift ved høje omdrejninger kan beska-

dige transmissionen.Undladelse annullerer garanti 
garantien.

FORSIGTIG

2-60057 CS

Todo el tiempo apague la válvula de combustible 
antes de que transporte este vehículo.

LUK BRÆNDSTOFHANEN
Luk altid brændstofhanen før transport af dette 

køretøj.
APAGE LA VÀLVULA DE COMBUSTIBLE ADVARSEL ADVERTENCIA

2-60057 DS

SLUK MOTOREN 
Sluk altid motoren før brændstofpåfyldning. Tank på et 

velventileret sted. Borte fra flammer og gnister.

APAGE EL MOTOR
Todo el tiempo APAGE el motor antes de poner 

combustibles. Ponga combustible en un área bien 
ventilada. Aleje de las llamas o chispas.

BRUG EN HJELM
Brug altid en hjelm, når du kører på denne UTV. 
.

ADVARSEL

14964

USAR UN CASCO
Siempre use un casco al montar este vehículo.

14964S

ADVERTENCIA

FORSIGTIG
SKIFT IKKE GEAR 

UNDER KØRSLEN

D

N

R

For at skifte gear  stop
køretøjet. Skift med mo-
toren i tomgang.
At skifte gear ved en motor- has
hastighed over tomgang
eller med køretøjet i bevægel- 
se kan gøre skade på trans-
missionen.

11330-Q

PRECAUCION
NO CAMBIE DE

VELOCIDAD MIENTRAS
ESTE EN MOVIMIENTO

D

N

R

Para cambio de engranes,
detenga el vehículo,
cambie con el motor
desacelerado.
Cambio de engranes con
el motor acelerado por
encima de lo normal o con
el vehículo en movimiento
puede causar daños a la
transmisión.

11330-Q

Skiltene er mindre end den aktuelle størrelse

des end en alm. bil eller truck.
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• Bliv fortrolig med alle dette køretøjs funktioner.

• Hold alle tilskuere væk fra køretøjet under driften.

• Tillad ingen at betjene dette køretøj, når de ikke har læst og 
forstået denne manual, og de ikke er blevet forsvarligt oplært i 
sikker betjening af dette køretøj .

• Brug ikke et køretøj med defekte eller beskadigede dele. Få alle 
skader eller defekte dele repareret, før du igen bruger køretøjet.

• Tillad ingen under 16 år at bruge køretøjet.

• Føreren skal altid have begge hænder på rattet.

• Kun sæder der er fabriksdesignede og leveret fra fabrikken må 
bruges.

• Betjen kun dette køretøj fra førersædet.

• Efterlad ikke køretøjet med motoren i gang.

• Stig ikke af et køretøj i bevægelse, da det kan medføre alvorlig 
kvæstelse eller dø

• Kør altid med sikkerhedsbæltet spændt. Efterlad aldrig remskiver 
eller remme ubeskyttede.

• Rør aldrig ved motor, udstødning og/eller lydpotte mens de er 
varme.

• Hold hænder, fødder, langt hår, tøj og smykker borte fra 
bevægelige dele og steder, hvor de kan blive grebet fat i- for at 
undgå at komme i klemme. 

• Brug stramtsiddende tøj for at undgå at blive viklet ind i de 
bevægelige dele.

• Brug af en sikkerhedsgodkendt hjelm anbefales, når dette 
køretøj anvendes i ujævnt terræn. De fleste dødsulykker skyldes 
hovedlæsioner.

• Hold hænder, arme, fødder og kropsvedhæng sikkert indenfor 
køretøjets afgrænsninger.

• Vær altid opmærksom og undgå grene fra træer og buske, der 
kan ramme/skubbe til personer på køretøjet. Herved kan alvorlige 
kropsskader opstå.

• Undgå pludselige stop, starter og vendinger.

• Kør altid din UTV ved en sikker hastighed, som tillader dig 
bevare fuld kontrol. 

• Brug altid sikkerhedssele - selen skal være forsvarlig fastgjort 
og justeret til alle passagerer før kørsel.
• Overskrid ikke den maksimale nyttelast for køretøjet.

• Træk ikke en trailer eller et redskab, der overskrider 500 kg 
trækkapacitet, da det kan resultere i tab af kontrol.

• Tilkobbel ikke et redskab, trailer anden anordning til trækket, 
der kan bevirke en negativ vægt på vognstangen.

• Følg alle instruktioner for bugsering i denne manual, når du 
bugserer UTV´en bag et andet køretøj. Kør da ikke hurtigere end 
40 km/t.

• Brug ikke køretøjet som anker-indretning.

• Vær opmærksom på, at slæbetove, kabler og kæder kan gå i 
stykker, når et andet køretøj eller en anden genstand bugseres, 
kan betyde alvorlig tilskadekomst eller død for alle der står langs 
med den piskebevægelse, der skabes ved iturivningen.Ryk aldrig 
under bugsering, træk altid jævnt. Forbliv altid fri af bugserings-
linen. Vær aldrig på linje med bugseringslinen.

• Reducer hastigheden, når du kører med læs. Bremselængden 
er større, når du kører med læs. 

• Reducer hastighed og nyttelast på bakket, ujævnt, vådt, glat 
eller ustabilt terræn.

SEKTION 2 sikkerhed

ADVARSEL

Sikre betjeningsprocedurer
UTV´en er designet med mange indbyggede 
sikkerhedsegenskaber. Alligevel bør ingen betjene dette køretøj, 
før de omhyggeligt har læst denne betjeningsmanual.Læs 
også instruktioner, der er på sikkerhedsskiltene.

• Foretag altid sving med en fart, der vil opretholde kontrollen
over køretøjet. Drej aldrig i fuld fart. Reducer farten, når du
drejer uden læs og reducer farten endnu mere, når du drejer
med læs på eller trækker et læs. Jo tungere læsset er, desto
langsommere skal svinget foretages.

• Vær sikker på, at alt grej eller læsset er forsvarligt sikret eller
bundet fast.

• Overstig ikke et læs på 180 kg på ladet (BEMÆRK: 136 kg med
bagsædet monteret), eller 400 kg totalt på dette køretøj.

• Monter ikke en bagageholder på tilkoblingsanordningen på
dette køretøj.

• Læs ikke styrtbøjlen med tungt udstyr, da et sådant læs kan
medføre vælten.

• Styrtbøjlesystemet er ikke godkendt som vælte-sikring. Undgå
altid vælten.

• Kør ikke med dette køretøj på hovedveje og offentlige veje,
eller hvor det kan være til fare for hurtigkørende trafik.

• Kør ikke mens du drikker eller under indflydelse  af alkohol
eller medikamenter.

• Forsøg aldrig kørsel på baghjul, hop eller andre stunts.
Kør aldrig hensynsløst. Kør altid dit køretøj med en sikker
hastighed, der tillader dig at have fuld kontrol.

• Brug aldrig køretøjet til væddeløb og modificer aldrig motoren,
så en hastighed på 40km/t.kan overskrides.

• Modificer aldrig nogensomhelst af køretøjets dele uden
autorisation. Uautoriserede modifikationer vil gøre garantien
ugyldig for alle dele, der direkte eller indirekte er berørt af
modifikationen.
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• Vær altid sikker på, at køretøjets rute er fri af alle genstande, når 
du bakker. Læg mærke til, hvor personer omkring køretøjet 
befinder sig, især når det drejer sig om små børn. Vær ekstra 
forsigtig, hvis udsigten bagud er hæmmet af læsset.

• Parker altid på jævnt terræn, stop motoren, aktiver 
parkeringsbremsen og fjern tændingsnøglen ,før du efterlader 
køretøjet. Sæt klodser foran hjulene, hvis forholdene berettiger det.

• Udvis stor for sigtighed ved kørsel op ad bakke og når udsynet er 
begrænset. Fortsæt langsomt, indtil du er sikker på, at ruten 
umiddelbart forude er sikker. Hold forhjulene ligeud, når du er på 
toppen af bakker eller kører over ujævnheder.

• Stop og start ikke pludseligt eller accelerer ikke for hurtigt på 
bakker. Det kan resultere i tab af kontrol og vælten. 

• Udvis ekstrem forsigtighed, når du kører ned ad bakker eller kører 
på løst, glat underlag. Slæb, bremsning og trækkraft er meget 
formindsket.

• Brug ikke køretøjet  på skråninger, der 15 grader eller stejlere.

• Undgå at skifte retning eller at foretage bratte styrekorrektioner 
på skråninger, da vælten ellers kan indtræffe.

• Hvis køretøjet begynder at tippe, når du passerer en skråning, skal 
du dreje forhjulene i retning ned ad bakke for at genvinde stabilitet 
og kontrol.

• Når du krydser en skråning på blødt terræn, skal du dreje 
forhjulene l i retning af op  ad bakke og holde en konstant fart 
for at bibeholde kørsel lige ud.

• Når du kører ned ad bakker eller skråninger, anvend et fast 
tryk på fodbremsen for at undgå risikoen for frihjulskørsel eller 
løben løbsk kørsel.

• Kør aldrig i frigear, da det kan føre til tab af kontrol.

• Hvis dit køretøj mister trækevnen eller går i stå på en bakke, 
aktiver da omgående fodbremsen og bak langsomt ned ad 
bakken, mens du kører i en lige linje. Forsøg ikke at dreje til 
siden på bakken, da det kan resultere i en vælten.

• Undlad at ryge eller anvende elektriske apparater inklusive 
mobiltelefoner mens du tanker.

• Hold altid et korrekt  dæk tryk . Vi anbefaler 12 p .s .i . for 
UTV i fuld størrelse  .

• Afbryd altid den negative  batteri terminal før du foretager
justeringer på køretøjets elektriske system eller svejser pådette 
køretøj.

• Batterigas er eksplosivt.. En gnist kan antænde batterigasser.
Brug et visir når du lader eller skifter et batteri. Følg  alle
batteri sikkerhedsregler i denne manual.

• Und gå spildt syre
.

  .Fåikke bat       teri syre på øjne, ansigt eller 
krops dele  . Skyl øjne og andre kropsdele straks med 

vand i mindst 15 minutter, hvis der er kommet batterisyre på dem.

• Tjek altid hjul- bolte -torque værdier to  timer efter begyndt
kørsel og to timer efter hver dæk rep. og/eller udskiftning.
Tjek rutinemæssigt hjulmøtrikkernes spænding efter hver 100 timers
kørsel.
• Under- støt køretøj sikkert før arbejde nedenunder Klods for
hjulene for at hindre køretøjet i at trille.

• Ski ft ikke transaksel når dette køretøj ej er stoppet og 
motoren ej kører i tomgang, da skade så kan opstå.

SEKTION 2sikkerhed

FORSIGTIG

FORSIGTIG

Kontinuerlig kørsel med dit køretøj i højder ud 
over ca 1500 meter kræver montering af et jet kit 

beregnet til højder. Denne service skal udføres af et 
autoriseret servicecenter. Konferer venligst 

motormanual eller ring til ASW kundeservice på 
1-800-643-7332

BEMÆRK

Denne UTV kan være udstyret med en indikator for lav 
oliestand anbragt på venstre af instrumentpanelet. Den vil 
lyse op, når nøglen drejes til "on" position og slukkes efter at 
motoren er startet. Hvis olielampen lyser op, mens du kører, 
skal du straks dreje nøglen til "off" position for at slukke 
motoren.

Når du kører en hvilken som helst UTV med forrude 
eller tag monteret, overskrid ALDRIG 88 km/t.

•  Når du kører om natten , bør du altid  bruge forlygterne og reducere 
farten svarende til sigtbarhed, sporet og terrænforholdene.

• Undlad   at krydse  vandløb, hvor det er muligt   og kryds  aldrig   
et vandløb, hvor dybden er ukendt. Det vil medføre krafttab, hvis 
drivremmen bliver våd. Unødvendig krydsning af strømme 
og vandløb eroderer bredderne og vandbåren habitat. 
Hvis du skal krydse, gør det da på et sted, hvor bredderne ikke 
er for stejle og med en langsom og støt fart.

• Forkofanger og frontgitter er ikke designet til at bruges til at 
skubbe med. Forsøg ikke at skubbe andre køretøjer eller redskaber, 
da der derved kan opstå skader. 

Ved tankning bruges en godkendt ikke-metallisk beholder uden 
filter eller sigte. Stil beholderen på jorden før tankning for at 
undgå statisk elektricitet og brug ikke methanol. 
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SEKTION 2 sikkerhed

48 Volt/gas-elektrisk hybrid Utility 
Vehicle UTV) specifikke advarsler og 
varsomhed.
FØR FØRSTE IBRUGTAGNING

BEGRÆNSET KØRSEL MED EL. Planlæg omhyggeligt 
før du kører lange afstande i tvivlsomt terræn. Husk, at 
en times kørsel kan tage mange tiner at gå, hvis du 
løber tom for strøm eller kører fast på grund af uegnet 
terræn.

NB

• Lad   ikke metalobjekter falde fra sædet ned på toppen af bat-
terierne. Dette kan forårsage en alvorlig kortslutning og muligvis 
ild.
• Hydrogen gas dannes som en naturlig del af bly-syre batteriets
opladningsproces. En 4 % koncentration af brint er eksplosiv og 
kan forårsage alvorlig tilskadekomst eller død. Fordi brint er 
lettere end luft vil det lægge sig under loftet i bygninger, hvilket 
nødvendiggør god ventilation. Opladning skal finde sted i et 
område, der er tilstrækkelig ventileret (mindst 5 luft udskiftninger i 
timen.
For at nedsætte risikoen for batterieksplosion, der kunne resultere 
i alvor tilskadekomst eller død ,må du aldrig ryge omkring eller 
oplade batterier i et område, hvor der er åben ild eller elektrisk 
udstyr, der kan forårsage en lysbue. Vær især opmærksom på 
naturgas eller propan, vandvarmere og ovne.

• Brug altid sikkerhedsskærm eller godkendte sikkerhedsbriller, 
når du fylder vand på eller lader batterierne. 

Ethvert spild af elektrolyt skal neutraliseres med en blanding af 
1/4 kop (60ml) natriumbikarbonat (bagepulver) opløst i 6 liter 
vand, hvorefter der skylles med vand.

At overfylde batterierne kan medføre at elektrolyt løber ud fra 
batteriet under en opladningscyklus . Elektrolyt, der er løbet ud af 
batteriet, kan forvilde skade på køretøjet eller opbevaringspladsen.

Aerosolbeholdere med beskyttelsesmiddel til batteripolerne skal 
bruges med omhu. Isoler metalbeholderen for at hindre den i at 
komme i kontakt med batteripolerne, hjvilket kunne fremkalde en 
eksplosion.
• Krydsning af dybt vand SKAL undgås.

ADVARSEL

Langvarig opbevaring af batterier
Alle batterier selvaflader over tid. Graden af selvafladning varierer afhængig af 
temperaturen i omgivelserne og batteriernes alder og tilstand.  

Et fuldt opladet batteri vil ikke fryse om vinteren, medmindre temperaturen 
falder til under -60 grader Celcius.

Mhp. vinteropbevaring skal batterierne være rene og fuldt opladet og frakoblet 
enhver form for aggregat, der dræner batteriet for strøm. Sørg venligst for at 
nøglekontakten er i off-position.

Som det er tilfældet med alle elektriske køretøjer, skal batterierne tjekkes og 
genoplades med minimum 30 dages interval.

Måleinstrument for opladning

Før du bruger de 48V, skal du sikre dig, at batterierne er fuldt 
opladet!

åleinstrument for opladning, som er placeret på instrumentbrættet viser ) 
indikerer at batterierne er fuldt opladet. Langt til venstre indikerer lav 
opladningsstatus.

Vask af dit køretøj
Det er acceptabelt at vaske din elektriske UTV, men en højtryksrenser bør ikke 
bruges, og der bør udvises sund fornuft.  Husk på, at noget af elektronikken i 
de elektriske kontroller og i ladningssystemet er sårbare over for vand og 
korrosion. Laderen bør beskyttes under vask ved at anbringe en plasticpose 
eller anden beskyttelse over toppen af laderen før vask. Lad vand, der 
kommer ind i/på laderen, tørre væk før brug.

10

MÅLEINSTRUMENT FOR BATTERIETS OPLADNING:Viser fuldt 
opladet.
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SEKTION 2sikkerhed

FØR DU KØRER
1. Tjek dæktryk hver gang, før du bruger køretøjet.

a . Før du bruger køretøjet, skal du tjekke og justere dæktrykket til korrekt tryk som vist på siden af hvert dæk/i specifikationerne for sik-
kerhedsdelen af betjeningsmanualen. Det er nødvendigt med en dæktryksmåler for at opnå nøjagtige aflæsninger. 

Vi anbefaler 12 p.s.i. for fuld-størrelses UTV. 

2. Tjek brændstofbeholdningen før hver brug.
a . Tank aldrig mens motoren kører eller er varm.
b . Overfyld aldrig tanken.
c . Tillad ALTID mindst 1,3 cm til udvidelsesrum i toppen. 
d . Der bør ikke være brændstof i påfyldningsrøret.
e . Skru låget godt fast for at hindre faren ved spildt 
brændstof.

BEMÆRK: Brug altid et originalt brændstofsdæksel eller OEM (Original Equipment Manufacturer) reservedel.
f . Tank ALDRIG når køretøjet er inde i en bygning.
g . Efter tankning flyttes køretøjet mindst 3m, før motoren forsøges startet.

3. Start ALDRIG motoren uden at føreren sidder korrekt og selen er ordentlig justeret og sikret med bremsen i brug og 
køretøjet i frigear.

4. Vær sikker på at passagerernes sikkerhedsudstyr (i.e. sikkerhedsseler) er korrekt justeret og fastgjort hele tiden under 
kørslen.
a. Hvis passager-sikkerhedsudstyret ikke bruges korrekt af fører og/eller passagerer,  kan der opstå tab af kontrol og 

mulig personskade og/eller skade på køretøjet.

5. Når der ikke er passagerer på køretøjet, skal passagerernes sikkerhedsseler være fastgjort ind i køretøjet.

6. Hold motoren ren for snavs og affald, især i området med gasbetjeningens  forbindelsesled.

7. Start ALDRIG motoren uden at tjekke efter, at gasbetjeningen er i tomgangsposition. 

8. Udvis ALTID ekstrem forsigtighed, når du starter motoren.
a . En varm motor, lydpotte eller driftskomponent kan give forbrændinger ved berøring.

9. Kør ALDRIG med køretøjet, mens du er under indflydelse af alkohol, stoffer eller medicinering af nogen som 
helst art.
a . Kørsel under sådanne omstændigheder er farlig for dig selv og/eller andre.

10. Brug ALDRIG håndholdte elektroniske apparater, mens du fører dette køretøj.
a . At køre mens du er distraheret, kan resultere i tab af kontrol over køretøjet, uheld og skade.

11. Langt hår, løstsiddende tøj eller smykker kan blive fanget af bevægelige dele under og bag sædet eller i 
omgivelserne.
a . Fjern eller fastgør alle løse genstande, der kan nå under og bagved sædet, før du kører. 

! ADVARSEL
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SEKTION 2 SIKKERHED

BETJENING AF DETTE KØRETØJ
1. Anbring ALDRIG hænder, fødder eller andre kropsdele eller beklædning i nærheden af motoren, hjulene eller andre 

roterende dele på køretøjet, når du kører.
a . Udvis forsigtighed, når du udfører nødvendigt vedligehold på eller nær en kørende motor.

b . Udvis forsigtighed efter at motoren har kørt, da motoren og andre driftskomponenter 
kan være utrolig varme.

2. Vådt, glat , ujævnt eller skråt terræn er muligvis farligt og kan resultere i skader,  hvis man ikke udviser tilstrækkelig 
varsomhed.
a. TAG ALTID FARTEN AF
b. Føreren skal udvise moden  dømmekraft, evner og erfaring for at vælge en fart, der passer til terrænet og 
driftsforholdene for at beskytte sig selv, passagererne og eventuelle tilskuere.
c. Føreren skal  udvise moden dømmekraft, evner og erfaring for at vælge et terræn passende til individuelle operationelle 
evner.

3. TAG ALTID FARTEN AF når du drejer
a. Dette køretøj er ikke nogen passagerbil. At dreje ved høj hastighed eller mangel mht. at betjene køretøjet korrekt, kan 
føre til tab af kontrol, vælten af køretøjet og/eller mulig død eller tilskadekomst for passagererne.
b. At dreje på en skråning øger risikoen for at køretøjet vælter.
c. Øv dig i at køre på et sikkert åbent område for at opnå en føling med køretøjets opførsel og manøvreringskarakteristika, 
størrelse og vægt.

4. Når du drejer på brolægning,  løst grus eller lignende overflader, er der en øget risiko for tab af kontrol. TAG ALTID 
FARTEN AF.

5. Brug af køretøjet under forhold, hvor vand, mudder, sand eller andet kan komme ind i gaskablet og/eller gasspjæld-
mekanismen kan forårsage, at kablet og/eller gasspjældmekanismen hænger.
a. Dette kan resultere i, at spjældet sidder fast, hvilket kan få motoren til at blive ved med at køre og resultere i tab af 
kontrol.

6. Hold altid hænder, fødder og andre kropsdele inde i køretøjet.

7. STOP køretøjet og bak langsomt ned ad enhver bakke, som køretøjet mangler kraft eller traction til at klatre op ad. 
Drej IKKE på tværs af skråningen og prøv ikke at vende.
a. At dreje på en skråning øger risikoen for at vælte.
b. Kontroller farten af kørslen nedad med bremsen (venstre pedal).
c. Igen at give gas ved kørsel op ad en stejl skråning øger risikoen for at forhjulene løftes fra jorden og køretøjet stejler.

8. STOP motoren, hvis køretøjet laver usædvanlige lyde eller vibrerer.
a.Tjek køretøjet for skader.
b.Overdreven støj eller vibrationer er tegn på løse eller slidte dele.
c.Forsøg ikke at bruge køretøjet, før det er blevet serviceret for at rette fejlen. 

! FORSIGTIG

9. Køretøjet skal opbevares, hvor benzindampe ikke kan nå åben ild, gnister eller andre kilder til antændelse.
a . For langvarig opbevaring skal brændstoftanken tømmes på et åbent, køligt område.
b . Motoren skal have tid til at køle af, før opbevaring i noget indelukke.
c . Opbevar ALDRIG køretøjet i nærheden af apparater, såsom vandvarmere eller ovne.

10. Brug ALDRIG E-15 eller E-85 benzin eller blandinger med et ethanol indhold over 10%. Ethanolblandinger ud over 10% vil forårsage 
skade på motoren og gøre fabriksgarantien ugyldig.
a . Brug regular benzin blyfri 87 oktan med op til 10% ethanol.

11. b . Motoren, som dette køretøj er forsynet med, er ikke designet til at kunne bruge flex bændstof.

! ADVARSEL
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MONTAGEINSTRUKTIONER

Antal 
6 
6 
4       
10 
4 
4 
6 
12 
12      
4 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

Artikel
¼” x ¾” Unbrako bolte (rat-kappe))
 ¼”-20 Låsemøtrikker (rat-kappe)
 ¼” x 1” sekskantbolte (poly bed) 
¼” Låsemøtrikker
¼” x ¾” Bræddebolte (stållad)
¼” Flade spændeskiver
5/16” x 2” Sekskantbolte
5/16” Buede skiver
5/16” Låsemøtrikker
5/16” x 2” Sekskantbolte
5/16” x 2 ¼” Unbrakobolte (LM) 
5/16” Låsemøtrikker (LM)
5/8” x 4” Sekskantbolt
5/8” Låsemøtrikker
Nøglesæt
Rat (med rat-kappe)
Kofanger
Bagkofanger
Studs på bagramme
Sæderyg
Bur
Lad med bagsmæk
Ramme for sæderyg
Sædebund

Brug korrekt øjenbeskyttelse under udpaknings- og 
montageprocessen for at undgå mulige øjenskader.

ADVARSEL
FARE FOR ALVORLIG SKADE ELLER DØD. 

Beskyttelsesgitre og sædet og sikkerhedsselen er kritiske 
dele for førerens/passagerernes sikkerhedssystem på 

dette køretøj. Forsøg ikke at køre, før alle 
komponenterne er forsvarligt placeret.

!

ADVARSEL!

Din nye  UTV skal inkludere følgende artikler 
for at kunne monteres:

Trin 3 sider

Trin 3 sider

Trin 1 endekrydsstivere

Trin 1  endekrydsstivere

1 Udpakning af køretøjet
• Brug dine sikkerhedsbriller forat undgå øjenskader.
• Ved brug af hammer og brækjern fjernes krydsstiverne for hver 

ende af transportkassen og kasseres.
• Bræk og fjern varsomt kassens top og kasser den. 

2 Fjern kassens sider og kasser dem.
• Overskær ved hjælp af en hobbykniv strapbåndene og fjern dem.
• Fjern sædebunden og andre løsdele neden under enheden og stil 

dem tilside.
• Fjern køretøjet fra kassens bund og kasser bunden.

BEMÆRK: Nogle modeller kan kræve montage af forhjul før fjernelse fra kassen.

3 Udpakning af komponenterne.
• Pak alle løsdele ud fra enheden og sæt dem tilside.
• Fjern den beskyttende plastik fra hver komponent og kasser 

denne beskyttelse.

Trin 2 kassens låg

Lad
Beskyttelsesgitter

Andre artikler under 
enheden

SEKTION 3montering
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2) Udpak alle køretøjs- og samlingsdele. Vær sikker 
på, at du har alle tingene, der er oplistet på 
forrige side.

3) Hvis du har spørgsmål eller problemer med dit 
produkt fra American SportWorks ring venligst til 
os uden opkaldstakst på 1-800-643-7332 . 

Sæde og beskyttelsesgitter, montering

Din nye UTV fra American SportWorks bruger to unbrakobolte 
5/16” x 2 ¼” for at holde fronthjelmen og beskyttelsesgitteret på 
plads, med en ekstra låsemøtrik bag plastikken som vist.

1)Sæt sæderyglænet på køretøjets rørrammer. Indsæt en 5/16” x 2”
unbrakobolt gennem begge saammenføjninger i bunden.
Boltens hoved skal være på køretøjets yderside. Sæt en buet 
skive på gevindenden af bolten .  Sæt en 5/16” låsemøtrik på 
bolten, men stram  ikke til.

2) Anbring buret på køretøjets frontrammerør og sæderyglænet.
Indsæt en 5/16” x 2” unbrakobolt gennem alle fire 
samlinger. Boltens hoved skal være ydersiden af køretøjet.  
Sæt en buet skive på gevindenden af bolten. Anbring en 
16” låsemøtrik på¨boltene.

3) Stram låsemøtrikken meget stramtmod den buede skive for at 
sikre beskyttelsesgitteret.

4)

5)

Fastgør dernæst plastik-fronthjelmen på den samme bolt 
med den ekstra låsemøtrik anbragt under hjelmen, indtil 
bolthovedet er lige med enden af møtrikken.

Stram alle beskyttelsesgitterets bolte.

Montering af kofangeren

1) Flugt hullerne i forkofangeren med monteringshullerne i
frontrammens rør. Stik de fire 5/16” x 2” bolte gennem
kofangerens beslag og dernæst ind igennem  rammerørene. 
Sæt en buet skive på gevindenden af boltene. Anbring en 
5/16” låsemøtrik på bolten og kontroller at kofangeren er 
vandret, før møtrikken strammes.

SEKTION 3
Instruktioner før montage

1) Læs ejermanualen.

montering

(PASSAGERSIDE FRONT)

(FØRERSIDE FRONT)

(YDERSIDE AF HJELM PASSAGERSIDE)

(UNDER HJELMEN PÅ FØRERSIDEN)
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Montering af rat

1) Drej  køretøjets styretøj, så dækkene vender lige fremad.Der skal 
være et mærke, der viser toppen af  styrenavet. Stil 
hullerne i rattet på linje med monteringshullerne, så 
den centrale eger peger nedad. 

2) Stik ¼” x ¾” unbrakoboltene gennem centerkappen og 
dernæst ind i rattet og styrenavet. Spænd med 1/4" 
låsemøtrikker. 

2) Anbring ladet på køretøjet og stik  en 5/8” x

4” sekskantbolt gennem hvert drejetapbeslag og
rørrammens STUDS. Bolthovederne skal vende
ind imod centrum af køretøjet med møtrikkerne
vendende udad.

3) Stram begge  5/16” rammeSTUB bolte og møtrikker.

4) Monter 5/8” låsemøtrikkerne på drejetapboltene og løsn 
dem derefter 1/4 omgang.

6) Læg ladet ned og anbring låsepindbolten sådan, at 
den er i bund i låserevnen for at modvirke raslen. 
Stram låsepindbolten. 

Bemærk: Bagramme STUDS passer ikke til LM700 
med uafhængig baghjulsophæng.(IRS).

Montering af ladet
1) Lokaliser og monter bagrammestuds for bagenden af rammen. 5)Løsn ladets låsepindbolt på rammen lige nok til den kan glide ind rillen.

Ladets drejetaprør på studsen skal være øverst. 
Indsæt 5/16" unbrakobolt. Sæt 5/16"centermøtrik løst 
på (men stram den ikke ., før ladet er monteret.

SEKTION 3montering

(BESLAG)

BAGRAMMESTUDS

(FØRERSIDE)

(JUSTERBAR LÅSEPIND)

(BOLTHOVED)

((MØTRIK)(MØTRIK)

(FØRERENS SIDE)(PASSAGERSIDE)

(UNBRAKOBOLTE)

(CENTERKAPPE)



16
pub. 05/03/2016
15571R1 Rev. C

Montering af bagkofanger

1) Kofangermontering. Tilt ladet op.  Bring hullerne i bagkofangerne på linje med de Line up the
linje med de firkantede huller i ladet.  Den hævede
rektangulære flade på skærmen skal være heltskjult
under ladet. Hvis ikke, skal skærmen vendes. Sæt en
¼” x ¾” bræddebolt gennem ladet og ind i skærmen.
Fastgør med en  ¼” fladskive og en ¼” låsemøtrik . 
(Hvis skærmene kun monteres på poly lad, skal du
bruge ¼” x 1” sekskantbolte i stedet for bræddebolte).

Montering af sædet

1) Placer sædebunden/bakken til opbevaring under sædet
over sædets ramme og sænk sædebunden på 
plads.

2) Fastgør bakken til opbevaring under sædet ved at trykke fast ned 
omkring siden af plastiksædets bund.

3) Anbring sædebundens forreste tappe i hullerne i opbevarings-  
bakken under sædet. Sænk sædet i 

position. De bagerste tappe skal  ind i sprækkerne i den bagerste 
ende af sædets basis //bakken.

SEKTION 3 MONTERING

(SÆDERAMMES

(TAPPE SÆDEBUND )

S(SIDE I PLASTSÆDETS BUND)

(SIDEBESKYTTELSE FOR PASSAGER

SÆDEBASIS/OPBEVARINGSBAKKE UNDER SÆDET

(PLASTIKOPBEVARINGSBAKKE UNDER SÆDET) 

(SÆDERØRRAMME
)
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SEKTION 4inspektion

Førerens parathed til at køre
Før hver kørsel skal du sikre dig, at både du og dit køretøj er klar til at køre. For at hjælpe dig med at blive klar , gør denne sektion rede for, hvordan du kan 
vurdere din parathed til at køre.  før du kører første gang, opfordrer vi dig til at:

-  Omhyggeligt at læse sikkerhedsmanualen for betjening og skiltene på 
dit køretøj.

-  Sikre dig, at du har forstået sikkerhedsmeddelelserne.
-  Ved, hvordan du skal betjene alle betjeningshåndtag/kontakter. 

Beskyttende påklædning
Selvom fuldstændig beskyttelse ikke er mulig, kan brug af korrekt udstyr reducere risikoen for skade, hvis du skulle komme ud for et uheld. De følgende forslag  
vil hjælpe dig med at vælge det rigtige sikkerhedsudstyr. .

• Hjelm og øjenbeskyttelse
- Din hjelm er det vigtigste beskyttelsesudstyr, fordi den giver den bedste beskyttelse mod hovedlæsioner. Hjelmen skal sidde komfortabelt og sikkert på dit 

hoved.
- Open-face hjelmegiver nogen beskyttelse, men full face hjelme giver bedre beskyttelse . Uanset stilen se efter en D .O .T . hjelm,

Department of transportation eller et Snell Memorial Foundation (SNELL) mærke på 
hjelmen, du køber.Brug altid skærm eller briller for at beskytte dine øjne og  

• Yderlige beskyttelse

- Solide støvler såsom off-road motorcykelstøvler for at beskytte fødder, ankler og underben.
skytte hænder, - Handsker, såsom off-road motorcykelhand

- Lange bukser, fortrinsvis med knæpuder  
sker for at be
og langærmet skjorte eller jakke. 

Udvikling af kørerens øvelse
Udvikling af gode køreevner og vaner er en løbende proces. Selvom du er en erfaren fører, tag dig tid til at vænne dig til betjeningshåndtagene og 

er vænnet til hvordan køretøjet køretøjet håndteres. Øv dig på et sikkert, åbent område for at udvikle dine færdigheder. Kør ikke i ujævnt terræn, før du 
betjeningshåndtagene og føler dig fortrolig medkøretøjets størrelse og vægt. Uerfarne førere med den specificerede alder skal overvåges af 
en voksen og skal øve på et åbent, ikke overfyldt område.

ER DU KLAR TIL AT KØRE?

ER DIT KØRETØJ KLAR TIL AT KØRE?
Inspektion før kørsel

Før hver kørsel er det vigtigt at inspicere dit køretøj  og sikre dig, at du har løst de problemer, du måtte finde. EN INSPEKTION FØR KØRSEL ER ET MUST,  ikke 
kun for din sikkerheds skyld, men fordi et nedbrud eller blot en punktering kan være noget af en forstyrrelse.

Udfør en INSPEKTION FØR KØRSEL ved at bruge listen på bagsiden af denne bog før enhver brug for sikre dig, at dit køretøj er helt driftsklar. 

Ret enhver uoverensstemmelse i henhold til denne sikkerhedsmanual for betjening, før du kører. Hvis problemet ikke kan løses, kontakt da en autoriseret 
forhandler for assistance eller ring til kundeservice på 1-800-643-7332 .

Hvis dit køretøj har været væltet eller har været involveret i et sammenstød, må du ikke køre med det, før det er blevet efterset af din forhandler eller et 
autoriseret service-center. Der kan være skader eller andre problemer, som du ikke kan se.

Forkert vedligehold af køretøjet eller undladelse af at løse et problem før kørsel kan forårsage uheld eller resultere 
i alvorlig tilskadekomst eller død. Foretag ALTID en inspektion før kørsel, før du kører og løs eventuelle 
problemer. 

! ADVARSEL

! ADVARSEL

• At bruge dette køretøj uden at bruge en godkendt motorcykelhjelm, øjenbeskyttelse og beskyttelsestøj kan øge risikoen
for hoved- eller øjenskader og risikoen for død i tilfælde af et alvorligt uheld.

• Brug altid en godkendt motorcykelhjelm, der er passer ordentligt, øjenbeskyttelse (briller eller ansigtsskærm), handsker,
støvler, langærmet skjorte eller jakke og lange benklæder.
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SEKTION 5 kørsel

NOGLE ORD OM ANSVARLIG KØRSEL OG FØRERENS 
SIKKERHED

De følgende anbefalinger indeholder vigtig information og anbefalinger for at hjælpe dig med at betjene dit køretøj sikkert og ansvarligt. At udvikle gode vaner og 
kørselsevner er en løbende proces. Selvom du er en erfaren fører, bør du tage dig tid til  at vænne dig til betjeningshåndtag, manøvreegenskaber, størrelse og vægt på 

køretøjet. Læs venligst disse sider omhyggeligt.

Kvalifikationer for brugere af UTV´er.
Dette køretøj er begrænset til at blive brugt af fører og passager med en minimumsalder på seksten(16) år som anført på køretøjet og det specifikke 
brochuremateriale. En UTV er beregnet til brug for førere, der imødekommer de fysiske og kognitive evner, der er stillet af producenten i denne manual og i det 
materiale, der er leveret sammen med køretøjet.

Forbrugeransvar for sikker brug og vedligeholdelse af  UTVén

1 . UTVér må ikke modificeres væk fra producentens originale design og konfiguration.
2 . UTVér må ikke bruges til at foretage væddeløb, stunt-kørsel, hop, udskridninger,  donuts, eller andre manøvrer, da de kan forårsage tab af kontrol.
3 . 

d . At motorens afbryderkontakt fungerer ordentligt;
e . At alle afskærmninger, der oprindelig blev leveret af fabrikanten, er korrekt på plads og i brugbar stand; 
f . 
g . 
h.  At bremsesystemet fungerer ordentligt;
i . 

At motorens tomgangshastighed er lavere end det punkt, hvor koblingen/momentomform. aktiveres 
At benzintanken er i god stand og at det rigtige benzindæksel er skruet forsvarligt på;

At alle sikkerhedsskilte er på plads, letlæselige og forstået;
j . At alle afskærmnionger, dæksler for momentomformer eller andre dæksler og afskærmninger leveret af fabrikanten er på plads og i brugbar 
stand;
k . At dækkene er i god stand, korrekt pumpet op (vi anbefaler 12 p.s.i. for en UTV i fuld størr. og har nok slidbane; og at 

4 . UTV motorer må ikke startes medmindre føreren sidder ned og er klar til at køre og bremsen er aktiveret og låst med parkeringsbremsen. 
5 . Langt hår, løstsiddende klæder eller smykker kan blive fanget af bevægelige dele under sædet eller omkring sædet. Fjern eller fastgør    
alle l øse genstande der kan nå under eller bag sædet før kørsel. 
6 . UTV'en må kun tankes af personer, som er kendt med korrekt brændstofsvalg og optankningsteknikker.

b . Passagerer skal altid blive siddende med arme og ben inden i køretøjet under kørsel.
c . Skal respektere restriktionerne mht. minimumsalder.
d . Rygning er ikke tilladt under kørsel.
e . Personer under indflydelse af stoffer, alkohol eller rusmidler må ikke overvåge, køre eller køre med på en UTV.
g . UTVér må kun køre på overfla- der/ terræn, som er anbefalet af UTVéns fabrikant.
h . UTVér må ikke køres på veje, gader, hovedveje eller andre steder, der er beregnet til gadekøretøjer. .

8 . Personer i de følgende tilstande må ikke køre eller køre med på UTV´én:
a . Hjertepatienter
b . Gravide kvinder
c . Personer med hoved-, ryg- eller nakkelidelser eller tidligere operationer af disse områder af kroppen.
d . Personer med mentale eller fysiske lidelser, der kan gøre dem påvirkelige for skader eller svække deres fysiske behændighed eller mentale 

Langt hår, løs beklædning eller usikker last kan blive fanget af bevægelige dele under og bag ved sædet af omgivelserne.  
Fjern eller fasgør før kørsel alle løse genstande, der kan nå under eller bag sædet.

! ADVARSEL

7 .      UTV førere og passagerer skal overholde alle fabrikantens anbefalinger og instruktioner såvel som rette sig efter love og regler, og følgende:

a. Førere skal sidde med begge hænder på rattet og begge fødder på køretøjet hele tiden, uanset om den kører eller ej. Medmindre køretøjet er 
stoppet helt og motoren slukket..

kapacitet til at forstå og udføre sikkerhedsinstruktionerne og være i stand til at bedømme de risici, der er forbundet med at bruge køretøjet.
9 . Ingen førere eller andre personer må komme i berøring med nogle som helst dele af motoren, hjulene og drivmekanisme for andre formål end 

vedligeholdelse, før motoren er slukket og er kølet af og skøretøjet står stabilt.
10 .  Passagerernes seler skal bruges i overensstemmelse med og begrænset til fabrikantens vejledning.
11 .  UTV'ens komponenter skal vedligeholdes og repareres i overensstemmelse med fabrikantens specifikationer og kun ved brug af fabrikantens 
originale reservedele og installeres af uddannede forhandlere eller andet faguddannet personale.

l . At alle befæstelser er på plads og strammet korrekt.

b . 
c . 

Før brug skal føreren udføre præ-operationelle krævede kontroller, der er specificeret af fabrikantens og yderligere verificere: 
a. Jævn bevægelse af gasspældet og at gasspjældet bringes tilbage til lukket position når der slippes.

At gaskablet og forbindelserne fungerer ordentligt og at gaskablet eller andre forbindelser er korrekt justeret.
At styremekanismen er justeret og fungerer jævnt.
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SEKTION 5kørsel
Kun til off-road brug: 
Din UTV og dens dæk er kun designet og lavet til off-road brug og ikke til brug på brolægning. Kørsel på brolægning kan påvirke manøvring og kontrol og kan medføre 
voldsomt slid på dækkene.

Når du kører off-toad husk også altid at adlyde lokale love og regler for off-road kørsel. Opnå tilladelse til at køre på privat ejendom. Undgå beskiltede  arealer og 
adlyd "Ingen adgang for uvedkommende" skiltning.

Med mindre din UTV er udstyret dertil, må du aldrig køre den på offentlige gader, veje eller hovedveje, også selv om de ikke er brolagte. Førere af gadekøretøjer kan 
have vanskeligt ved at se og undvige dig, hvil ket føre til kollision.
 .

Hold hænder og fødder på kontrol- og styreaggregater
Hold altid begge hænder på rattet når du kører. Det er vigtigt at være opmærksom når du kører. At fjerne hænder/fødder fra kontrollerne kan reducere din 
mulighed for at reagere og bibeholde kontrol over køretøjet.

• At køre denne UTV på brolægning  kan have alvorlige indvirkning på køretøjets manøvring og kontrol og kan
forårsage, at køretøjet kommer ud af kontrol.

• At køre denne UTV på offentlige gader, veje eller hovedveje kan resultere i kollision med andre køretøjer. Kør
aldrig UTV´en på jord, grus eller brolægning, medmindre den er udrustet hertil.

! ADVARSEL

• At fjerne hænderne fra rattet eller fødderne fra pedalerne under kørsel kan mindske din evne til at kontrollere køretøjet
og kan resultere i en kollision. Hold altid begge hænder på rattet når du kører.

- I tilfælde af at køretøjet vælter stik aldrig arme, ben eller andre kropsdele uden for køretøjet, da der så kan
forekomme personskade.

WARNING!

Kontroller farten
At køre med voldsom fart øger også risikoen for et uheld. Når du vælger en passende hastighed, skal du tage hensyn til dit køretøj, terrænet og udsynet samt andre 
kørselsforhold - udover  førerens evner og erfaring.

At føre dette køretøj ned voldsom fart øger risikoen for tab af kontrol, hvilket kan resultere i et uheld. Kør altid med en 
fart, der passer til dine evner, dit jøretøj, terrænet, udsynet og andre kørselsforhold.

! ADVARSEL
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SEKTION 5 kørsel
Brug af køretøjet på ubekendt eller ujævnt terræn.
Før du kører i et ukendt terræn, tjek altid terrænet nøje. Kør aldrig hurtigt i ukendt 
terræn eller når udsynet er begrænset (det er ofte vanskeligt at reagere på skjulte forhindringer 
som store sten og bump eller huller).
Kør aldrig længere frem, end udsynet rækker. Hold en sikker afstand mellem køretøjet og andre off-road 
køretøjer. Udvis altid forsigtighed og vær ekstra varsom på ujævnt, glat eller løst terræn.

Udfør ikke stunts
Du bør altid føre dit køretøj på en sikker og fornuftig måde. Når du kører skal du altid holde alle fire hjul på jorden.

• Undladelse af at udvise ekstra omhu, når du fører dette køretøj i ukendt terræn, kan resultere i at det vælter eller
kommer ud af kontrol. Kør langsomt og vær ekstra varsom, når du kører i ukendt terræn. Vær altid opmærksom på
ændrede terrænforhold, når du kører.

• Undladelse af at udvise ekstra omhu, når du kører i ujævnt, glat eller løst terræn, kan medføre tab af traction eller
kontrol med køretøjet, hvilket kan resultere i et uheld eller  vælten. Kør ikke i ekstremt ujævnt, glat eller løst terræn, før
du har lært og øvet de færdigheder, der er nødvendige for at have kontrol over køretøjet i et sådant terræn. Vær altid
særlig forsigtig med den type terræn.

• STOP køretøjet og bak langsomt ned ad enhver bakke, som køretøjet mangler kraft eller traction til at klatre op ad.Drej
ikke og forsøg ikke at vende på en skråning.

• a.  At vende  på en skråning øger risikoen for at vælte.

• b.  Kontroller med bremsen den hastighed, hvormed der køres nedad. (venstre pedal).

• c.  At give gas når det går stejlt opad bakke øger risikoen for at forhjulene letter fra jorden og at køretøjet stejler. 

! ADVARSEL

At udføre udskridninger, hop eller andre stunts øger risikoen for uheld, inklusive vælten. Forsøg aldrig stunt-
kørsel af nogen art og kør forsvarligt. Prøv aldrig at prale.

! ADVARSEL

INGEN ALKOHOL ELLER MEDIKAMENTER
Alkohol, medikamenter og UTV´er må IKKE Blandes. Selv små mængder alkohol kan forringe din evne til at føre køretøjert sikkert. Ligeledes kan 

Konsulter lægen for sikre dig, at det er sikkert at køre medikamenter, selv om de er ordineret af en læge, være farlige i forbindelse med kørsel med UTV´en . 
med UTV´en efter du har taget medicinen.

At køre uden sikkerhedssele kan føre til, at du bliver kastet af køretøjet, hvilket kan medføre alvorlig tilskadekomst eller 
død.

At køre med dette køretøj efter indtagelse af alkohol eller medicin kan alvorligt påvirke din dømmekraft, bevirke, at 
du reagerer langsommere, påvirke din balance og sansning og kan resultere i alvorlig tilskadekomst og død. Konsumér 
aldrig alkohol  eller drugs mens du kører. 

! ADVARSEL

! ADVARSEL
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SEKTION 5kørsel
UDSKIFTNING AF DELE, TILBEHØR OG SERVICE

De fleste udskiftningsdele og det meste tilbehør fås typisk hos din forhandler. På grund af den omgående tilgængelighed og af bekvemmelighed anbefales det, at 
du bestiller artiklerne  hos en autoriseret forhandler. Tag denne manual og eventuelle supplementer med til forhandleren, når du bestiller delene personligt.

Hvis reservedelene ikke er tilgængelige hos forhandleren, kan de bestilles direkte fra American SportWorks ved at kontakte ASW på 1-800-643-7332 eller online 
på www . amsportworks .com .  Ordrer kan være genstand for et minimumsgebyr. En liste over autoriserede servicecentre i dit område er også tilgængelig hos 
vores kundeservice .

Noter model, stelnummer og serienummer i felterne forrest i denne manual. 

Periodisk tjek og service
De generelle intervaller for vedligeholdelse i den følgende tabel er baseret på normale driftsforhold.Kørsel på usædvanlig støvet område kan kræve mere vedligehold. 
Se drifts- og vedligeholdelsesmanualsen for motorem for at få detailjeret information om vedligehold af motoren.

ITEM

Dæktryk/slid

Bremsesystem

Bremsevæske

Chassis

Stramhed skruer

Luftfilter

Niveau for motorolie

INSPICER

INSPICER

INSPICER UDSKIFT

INSPICER RENS

INSPICER

INSPICER RENS UDSKIFT

INSPICER

Kabler INSPICER JUSTER/SMØR

Motorolie UDSKIFT UDSKIFT

Karburator RENS

Drivrem

RENS/JUSTER UDSKIFT

INSPICER

HVER BRUG FØRSTE 10 TIMER HVER 20 TIMER HVER 40 TIMER

(12 p.s.i. anbefales for UTV i fuld størrelse

Briggs & Stratton Luftfilter 16170

Honda Papirfilterelement 2-20153

Honda Skumfilterelement 2-20154

Subaru Papir- og skumelement (653cc) 2-20158

Subaru Papir- og skumelement (265cc) 12374

Kohler Luftfilter/Præ-cleaner (277cc) 15771

Luftfilterelement reservedel
Beskrivelse Del nr.

BRIGGS & STRATTON 479cc
NGK BPR6ES

HONDA 390cc
NGK BPR6ES

CHAMPION RN9YC

AUTOLITE 4263 / 63

DENSO W20EPR-U

SUBARU 265cc
NGK BR6HS

CHAMPION RLH6C

SUBARU 653cc
NGK BPR2ES

KOHLER 277cc
CHAMPION RC12YC

NGK BCP5EV

Udskiftning af tændrør
Beskrivelse Del nr.

653cc Spin-on 2-20159

Oliefilter udskiftningsdel
Description Del nr.
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Generel kørsel
Start din UTV ved at følge start-procedurerne som skitseret 
nedenunder.
1. Tryk på bremsepedalen med foden og hold den nede. Træk solidt 

i parkeringsbremsen med hånden, indtil  håndtaget føles stramt.
2. Sæt gearstangen i frigear.
3. Brug chokeren, hvis motoren er kold.
4. Drej tændingsnøglen med uret og hold den der for at starte 

motoren.
5. Slip tændingsnøglen, så den står i kør-position og sæt chokeren i 

normal position straks efter start.
6. Drej tændingsnøglen mod uret for stoppe motoren. 
At køre UTV er lige så  nemt som at køre en bil  med automatgear. en meget 
enkel frem- og tilbage skifter sørger for kontrol af kørselsretning. Skift aldrig 
mens køretøjet bevæger sig.

Af bekvemmelighedshensyn er der på nogle modeller på motorens 
startermekanisme monteret en startsnor.

Opbremsning sker simpelthen ved at slippe gaspedalen og trykke bremsepedalen 
nedad. som befinder sig på gulvet til venstre for gaspedalen. En parkeringsbremse, 
der fungerer via et håndbremsehåndtag er monteret på centerkonsollen mellem 
førerens sæde og passagersæderne. Tryk på knappen parkeringsbremsehåndtaget 
for at løsne parkeringsbremsen.

4 WD modeller
Denne sektion dækker de ekstra særlige ting, der er i forbindelse med 
kørsel og vedligehold af 4x4 Utility Vehicles (UTV´ER).

Kørsel med firehjulsdrift
Bagakslen er forsynet med  et manuelt betjent differential-spærre på alle 
modeller undtagen undtagen LM700 med uafhængig baghjulsophæng, som 
har et automatisk fungerende differential-spærre.  Det bliver aktiveret (låst) 
ved at bevæge differential-håndtaget til venstre og nedad. Låsning af 
differentialet sender lige meget kraft til begge baghjul af hensyn til en bedre 
traction.Det kan anvendes i både 2Wd og 4WD tilstand.

Fordi overførslen af kraften er automatisk, kan du køre køretøjet i 4WD 
tilstand kontinuerligt uden at påvirke den kraft, der skal bruges til styring 
og dæksliddet.

Motoren skal køre i tomgang før4WD tilstanden vælges.  
Pludselig aktivering af 4X4 kontakten ved høje 
omdrejninger kan beskadige drivmekanismen.Vælges 
tomgang ikke, kan garantien blive ugyldig.

At låse differentialet på brolægning eller hårde overflader 
kan øge den kraft, der skal bruges for at styre og medføre 
øget dækslitage. For at skifte til firehjulsdrift aktiveres 
forhjulene simpelthen ved at skubbe kontakten på 
instrumentbordet til firehjulsdrift.  

I  4WD tilstand sendes kraften automa- 
tisk til forhjulene, når baghjulene mister traktion. 
traction .

Foretag en før-kørsel inspektion i henhold til listen på 
bagsiden af dette hæfte før hver brug
 for at sikre dig, at dit køretøj er forsvarligt driftsklar.

ADVARSEL

BEMÆRK

BEMÆRK

TÆNDING
I

TRANSMISSIONS
GREB

MANUEL LÅS AFMANUAL LOCKING
DIFFERENTIA
LLEDIFFERENTI
AL

F
N
R

OLIETRYK
ADVARSEL LYS LIGHT

FORLYGTE
ON/OFFKONTAKTT 
KONTAKTSWITCH

Diff

(IKKE ALLE MODELLER) (IKKE ALLE MODELLER*)

* LM700 med uafhængig baghjulsophæng 
ligner et selvlåsende differential

FORLYGTEKONT
AKT: DENNE 
KONTAKT 
TÆNDER/
SLUKKER FOR 
KØRELYSET.

LAMPE FOR 
OLIETRYK: Lyser 
den mens motoren 
kører, viser det, at 
olietrykket er lavt. 
(ikke på alle 
modeller).

F-N-R GREB:
Dette greb 
kontrollerer 
køretøjets retning. 
At bevæge grebet 
opad bringer 
transmissionen i 
FREMAD. midt i er 
NEUTRAL og 
nederste position er 
TILBAGE.

DIFFERENTIALE:
Dette greb kontrollerer 
lås af bagerste differen-
tiale, hvis monteret  på
dit  køretøj.
 . 

F
N
R

Diff

SEKTION 5
BENZIN Utility Vehicles (UTV)

Denne sektion dækker kørsel af de benzindrevne 2WD and 4WD Utility Vehicles(UTV)

kørsel
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Multifunktions kontrol
Signal for sving / Horn / forlygter
Multifunktionskontrollen er en multipel detalje kontrol. 
Den er anbragt på venstre side af rattet og fungerer ligesom i 
en bil for at indikere svingning, men inkluderer også 
forlygte og hornstyring.

Signal for sving
At skubbe armen ned indikerer sving til venstre,at skubbe 
armen op indikerer sving til højre. Bemærk: armen til at give 
signal for et sving vil ikke automatisk vende tilbage til off 
position efter en svingning.. Føreren skal bevæge armen til 
midterstilling efgter at have drejet.

Tændingsnøglen skal være i "KØR" position for at 
køretøjet kan bevæge sig.

FWD

REV

FORLYGTEKONTAKT: 
Denne kontakt tænder/
slukker forlygterne. .

FWD/REV KONTAKT: 
vælger køreretningen når 
kontakten drejes til 
"RUN" (kør) position. 
Føreren skal vælge den 
korrekte stilling af 
kontakten før han betjener 
gassen. BEMÆRK: Når 
kontakten er i den 
midterste stilling, er 
køretøjet i NEUTRAL 
(frigear). 

MODUS KONTAKT:  
Denne kontakt bruges til  
“FAST” (hurtig) modus  
(M1) med hastighed op til 
30 km/t. eller 
“SLOW” (langsom) modus  
(M2) med hastigheder op til 
16 km/t.“SLOW” mode har 
en mere blid acceleration og 
en større rækkevidde for 
køretøjet. BEMÆRK: på 
nogle modeller kan denne 
kontakt være mærket som 
M1 og M2.

FWD

REV

ELECTRIC MOTOR
NØGLEKONTALT

ELEKTROMOTOR
FWD / REV KONTAKTSWITCH

BATTERI
MÅLEINSTRUMENT

Slår elektromotorens 
funktion  til eller fra

MULTI-
FUNKTIONSARM

IKKE ALLE MODELLER

FORLYGTE 
ON/OFFKONTAKT

SKIFT MODUS 

10

10

BATTERI MÅLEINSTRUMENT: viser fuld 
opladning.

Elektrisk Utility Vehicles
Denne sektion dækker kørsel med elektrisk 2WD UTV.
Nogle ASW modeller er konfigureret som street legal Low Speed Vehicles (LSV) .  Disse køretøjer 
må bruges på offentlige veje (tjek de lokale bestemmelser).Low Speed Vehicles  har ikke 
kollisionsbeskyttelse, i lighed med kollisionsbeskyttelse på biler og lastvogne. Følg alle 
sikkerhedsprocedurer. Undgå veje med betragtelig trafik..Undgå at køre på offentlige veje om 
natten, eller ved ringe sigtbarhed.Drik aldrig under kørslen. Tjek lokale love og regler mht.       

NB
brugen af UTV´er i dit område.

SEKTION 5kørsel

KONTROLLER
FORLYGTER

DREJ

HORN
DREJ
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• KUN  BENZIN  MODUS: bruger kun benzinmotoren på baghjulene.
• KUN ELEKTRISK MODUS: bruger kun 48V motoren på forhjulene.
• BENZIN/REGEN MODE: bruger kun benzinmotoren med baghjulene, mens den oplader 48V motorens 

batterier.
• 4WD MODUS: bruger både benzinmotoren og 48V motoren i tandem for bedre kraft med alle 4 hjul.

FWD

REV

DRIVE

REGEN

ELEKTROMOTORELECTRIC MOTOR
KONTAKT

DRIVE / REGEN
KONTAKT

ELEKTROMOTORR
FWD / REV KONTAKTSWITCH

BATTERI 
KONTAKT TRANSMISSION

GREB
MANUEL LÅSNING

AF DIFFERENTIALEIAL

Ændrer kørselsretning i 
elektrisk modus

Kobler elektromotoren 
til eller fra

BENZINMOTOR 
TÆNDING

Starter benzinmotoren

KØR MODUS: BATTERIER OPLADES 
IKKE
 REGEN MODUS: BATTERI OPLADES

F
N
R

ADVARSELSLAMPEM
PE OLIETRYK

FORLYGTER

ADLIGHT
ON/OFF KONTAKTSWITCH

Diff

10

KUN BENZIN MODUS

F
N
R

FWD

REV

DRIVE

REGEN

OFF
ON

BENZIN/ REGEN MODUS

F
N
R

FWD

REV

DRIVE

REGEN

OFF
ON

TIL LADNING
AF BATTERIER

KUN ELEKTRISK MODUS

F
N
R

FWD

REV

OFF
ON

4WD (BENZIN + EL)

F
N
R

FWD

REV

DRIVE

REGEN

OFF
ON

SAMME
RETNING

KUN NEU-
TRAL

DRIVE

REGEN

ANVENDELIGE 
KONTROLLER / HANDLINGER 

VISES I MØRKEGRÅ

10

BATTERI 
INSTRUMENT:
Viser fuldt opladet.

FORLYGTE 
KONTAKT: denne 
kontakt tænder/
slukker kørelyset.

DRIVE / REGEN KONTAKT: 
Skift til “DRIVE” (kør) med 
tændingsnøglen i “ON”position, 
er køretøjet klar til at køre med 
elektromotoren. Skiftes til 
REGEN med elektromotoren i 
Neutral oplades batterierne 
mens UTV´en kører.

FWD / REV SWITCH:(FREM/
BAK) vælger køreretningen 
når tændingsnøglen er i 
“RUN” (KØR) position. Føreren 
skal vælge den rigtige 
kontaktposition, før der gives 
gas. BEMÆRK: Når kontakten 
er i midterstilling er køretøjet i 
NEUTRAL (FRIGEAR).

OLIETRYKSLAM-
PE: Hvis den lyser, 
når motoren kører, 
indikerer det lavt 
olietryk.

F-N-R GREB:
Dette kontrollerer 
køreretningen . At 
bevæge grebet opad 
sætter 
transmissionen i  
FORWARD (frem), i 
midten er NEUTRAL 
og nederste position 
er REVERSE(bak).

DIFFERENTIALE:
Dette greb kontrollerer
låsning af bagdifferentialet
hvis den findes på dit 
køretøj.

DRIVE

REGEN

FWD

REV

F
N
R

Diff

SEKTION 5
Hybrid Utility Vehicles (UTV)

Denne sektion dækker betjeningen af benzin/elektriske 4WD UTV.

Der er fire forskellige modi (tilstande) at bruge, når man kører en ASW Hybrid Utility Vehicle (UTV):

kørsel
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Bagaksel gearkasse – Det anbefales, at olien skiftes en gang om året 
eller efter hver 600 timer. Se side 28 i ejermanualen. .

90˚ Transfer gearkasse – Det anbefales, at olien skiftes en gang om 
året eller efter hver 600 timer. 

1 . Fjern olieaftapningsproppen placeret under bunden af gearkassen ved at 
bruge en ¼” unbrakonøgle
2 . Lad al olien løbe ud af enheden. Opsaml og kasser olien korrekt.
3 . Vær sikker på at fjerne snavs fra aftapningsproppen og anbring den 
igen. Stram proppen til et moment på 7,3 Nm.  
4 . Fjern oliepåfyldningsproppen ved at bruge en ¼” unbrakonøgle.
5 . Påfyld 200 ml (7 oz .) 80W90 gearolie.
6 . Anbring påfyldningsproppen igen og stram den til et torque på 10 ft*lbs . 
(7,3 Nm).

1 . Fjern olieaftapningsproppen i bunden af gearkassen ved at anvende en  
7/16” top.
2 . Lad al olien blive tappet ud af aggregatet. Opsammel og kasser olien 
korrekt.
3 . Vær sikker på at rengøre aftapningsproppen for snavs og sæt den i igen 
og brug en ny nylonskive (del #20843) . Spænd aftapningsproppen til 9 ft*lbs .
(12 Nm).
4 . Fjern oliepåfyldningskruen ved at bruge en 5/16” sekskant unbrako nøgle .
5 . Påfyld 150 ml (5 oz .) Mobilfluid 424 American SportWorks del # 20848 
(Bemærk: 

Brug ikke nogen anden type olie i dette system, da 4WD så ikke vil fungere 
korrekt!)
6 . Skru oliepåfyldningsproppen i gearkassen og stram 10 ft*lbs . (13,5 Nm) 
Justering af gear afstand 1. Find justeringsskruen på gearkassen . 
2.Drej med uret til der føles modstand.  3. Drej 1/4 omgang tilbage 
(mod uret).                                                                                

+Turn clockwise until you feel resistance .
3 . Turn back counter clockwise ¼ turn .

Hydrauliske bremser – Hydrauliske bremser bruger væsketryk for 
at overføre bremsekraften til hjulene. Før du kører, skal du hver dag tjekke 
væskeniveauet i beholderen.Denne beholder er anbragt under fronthjelmen 
bag forreste differentialgearkasse.  Påfyld op til the MAX stregen med DOT 3 
bremsevæske. Hvis du mærker, at bremsepedalen føles svampet eller køretøjet 
ikke stopper godt, skal du bringe køretøjet til et kvalificeret servicecenter.

Autoriserede ASW servicecentre i dit område kan findes ved at besøge
www .amsportworks .com eller ringe til kundeservice på 800-643-7332 uden 
opkaldsafgift.

Vedligeholdelse af køretøjet
Den følgende sektion dækker rutinemæssige vedligelholdelsesprocedurer for 
dit køretøj.

Forreste differentiales gearkasse – Det anbefales at skifte olie en gang 
for hver ca. 3200 km (omkring 150 til 200 timer). For at skifte olie følges hvert 
trin i proceduren oplistet nedenunder.

SEKTION 6vedligehold

(JUSTERSKRUE FOR GEARAFSTAND) 

RESERVOIR FOR HYDR. BREMSEVÆSKE  

OLIEPÅFYLDNING TRANSFERGEARKASSE 

VENSTRE FORHJUL 

VENSTRE FORHJUL

OLIPÅFYLDNING GEARKASSE  

HØJRE FORHJUL



26
pub. 05/03/2016
15571R1 Rev. C

Brændstoftype
Benzintanken befinder sig under sædet. 

For 390cc, 479cc & 653cc er brændstofkapaciten ca. 19 liter. 

For 265cc er brændstofkapaciteten er ca. 6 liter.

For 277cc er brændstofindholdet 7,3 liter

Ved optankning anbringes gearskiftet i forward /reverse (frem/tilbage), 
motoren slukkes og tændingsnøglen fjernes. Fjern snavs omkring 
benzindækslet og begynd optankning. Når du er færdig, skru dækslet godt fast 
og aftør eventuel spildt benzin . Brug regular blyfri benzin med et 
oktanindhold på 87 eller højere. .

Brændstofhane
Konferer figur 6 .1, 6 .2 og 6 .3
På en-cylinder modeller har motoren en benzinhane, der åbner og lukker for 
passagen mellem brændstoftanken og karburatoren. Lad benzinhanen stå i  
OFF position (closed), når motoren ikke bruges for at hindre at karburatoren 
flyder over og reducerer muligheden for, at der lækker benzin ned i cylinderen og 
motorens olie reservoir. Drej benzinhanen til ON position(åben), når motoren 
kører.

figur 6 .1

figur 6 .2

figur 6 .3

Vedvarende brug af køretøjet i højder over 5000 
feet (godt 1500 m) vil kræve installation af et jet-kit 

beregnet til højder (speciel dyse). Denne service 
skal udføres af et autoriseret servicecenter. 

Konferer venligst din motormanual eller ring til
 ASW  kundeservice på 1-800-643-7332

BEMÆRK

ADVARSEL
Brug aldrig methanol, benzin indeholdende methanol eller 
gasohol med mere end 10 % ethanolindhold, da 
brændstofsystemet kan blive beskadiget. Bland ikke olie i 
benzinen.

Brug af en brændstofstabilisator til køretøjet kan byde på fordele såsom:

•Holder benzinen frisk ved oplagring i op til 90 dage eller mindre.
For længere opbevaring tømmes brændstoftanken. 
•Renser motoren under driften.
•Eliminerer den(tygge)gummi lignende substans, der opbygges i 
brændstofsystemet.

Tilsæt den korrekte mængde brændstofstabilisator til benzinen. Følg 
direktiverne for brændstofstabilisatoren fra fabrikanten for at opnå de 
bedste resultater.

Se motormanualen mht. følgende:
• Tømning af brændstoftanken.
• Tjek af brændstoflinjen for revner og 

lækage.
• Benzinhane ( hvis relevant).

Vedligehold af motoren

Generel information
Detaljerede instruktioner og anbefalinger for prøveperiode og almindelig 
vedligehold er specificeret i motorens driftsmanual. Garantien på motoren er 
bakket op af motorfabrikanten. Konferer venligst motorfabrikantens manual.
Mht. service, smøreolie-niveauoliekvalitet og viskositets anbefalinger, torsionsmoment 
for bolte etc. Især skal man være opmærksom på de data, der ikke er duplikeret her.

SEKTION 6 vedligehold

BENZINHANE LUKKET 

LUKKET

ÅBEN

BENZINHANE ÅBEN
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Skumelement konferer figur 6.4
Rengør skumelementet med et rengøringsmiddel i varmt vand eller med et 
ikke brændbart opløsningsmiddel. Vrid ikke elementet. Pres overskydende 
rensevæske ud. Giv elementet tid til at tørre og gennemvæd det med ren 
motorolie. Pres olien let ud. Overskydende olie efterladt i filteret vil få 
motoren til at ryge lidt, når den lige bliver startet. Før installation af 
filterelementet skal man sikre sig, at det ikke er blevet beskadiget under 
rengøringen.

Lad aldrig motoren køre uden at filtre er installeret.

Brændstofslange
Inspicer brændstofslangen hver måned for revner, lækager eller andre skader. 

Skal øjeblikkelig udskiftes, hvis der er mistanke om beskadigelse.
Motorolie
En generel beskrivelse af vedligehold af motorolie, anbefalinger og mængde 
vises nedenunder. Se motormanualen for en detaljeret beskrivelse.

FJERN SÆDET OG PLASTIKBAKKEN (hvis den findes) FOR 
ADGANG 
• Placering af oliepind: på motorens forside
• Placering af aftapningsprop: på bagsiden af motoren
• Smøreolietype (Undtagen Subaru 653cc): SAE 10W30
• Smøreolitype (Subaru 653cc): SAE 10W40
• API klassificering af SJ, SL eller ækvivalent
• Honda oliemængde:1.16 US qts. /1.1 liters
• Subaru 265cc oliemængde :1.16 US qts. / 1.1 liters
• Subaru 653cc oliemængde: 1.64 US qts. / 1.55 liters
• Briggs 479cc olimængde: 1.5 US qts. / 1.42 liters
• Kohler 277cc oliemængde: 1.16 US qts. / 1.1 liters

Vedligeholdelsesskema for olie
*  Tjek oliestanden efter hver brug.

*  Foretag første olieskift efter den første måneds kørsel eller efter 20 timers 
kørsel (hvad der måtte komme først). .

*  Foretag alle efterfølgende olieskift hver 6. måned eller efter hver 50 timers 
kørsel. (hvad der måtte komme først). 

Placering af påfyldnings- og 
aftapningssteder
Konferer figur 6 .5, 6 .6 & 6 .7 (næste side)

figur 6 .5

figur 6.4

Briggs & Stratton luftfilter 16170

Honda Paper filterelement 2-20153

Honda skumfilterelement 2-20154

Subaru papir & skum element (653cc) 2-20158

Subaru papir & skumelement (265cc) 12374

Kohler luftfilter/Pre Cleaner (277cc) 15771

Luftfilterelementer udskiftningsdel
Beskrivelse Del nr.

BRIGGS & STRATTON 479cc
NGK BPR6ES

HONDA 390cc
NGK BPR6ES

CHAMPION RN9YC

AUTOLITE 4263 / 63

DENSO W20EPR-U

SUBARU 265cc
NGK BR6HS

CHAMPION RLH6C

SUBARU 653cc
NGK BPR2ES

KOHLER 277cc
CHAMPION RC12YC

NGK BCP5EV

Tændrør udskiftningsdele
Beskrivelse Del nr.

• At lade motoren køre med lav oliestand kan 
beskadige motoren og gøre garantien ugyldig.

• At hælde for meget olie på kan medføre tab af 
kraft, maskinskade og ugyldig garanti på 
motoren. 

BEMÆRK

653cc Spin-on 2-20159

Oliefilter udskiftningsdele
Beskrivelse Del nr.

SEKTION 6vedligehold

Nedre grænseAFTAPNINGSPROP

Øvre grænse

Påfyldningskappe/oliepind

DIAGRAM FOR ENKELT-CYLINDER MOTOR MED OLIEPIND
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Smid ikke brugt olie ud sammen med affald. Hæld den 
ikke ud på jorden, eller ned i et afløb.

5 . Fyld olie på op til overkanten af 
ved brug af en tragt.  

Motoren skal være vandret, når der fyldes på.
6 . Genanbring påfyldningshætten/oliepind og skru ordentlig fast.

Trans akselolie
En generel beskrivelse af vedligehold, 
anbefalinger og mængder af transakselolien 
findes nedenunder.

Transakselolietype, påfyldning og aftapning.
KONFERER figur 6.9 og 6.10

påfyldningshullet med den anbefalede olie

*  

Placering af påfyldningskappe: På venstre side bagtil. (se figur 6.10)
Placering af aftapningsprop: Nederst midt på transakslen.

* Smøreolietype: SAE 30W olie.
* Mængde af  transakselolie: 20 oz .(5,9 dl) 

Skema for vedligehold af transakselolie
*  Tjek transakselhuset for skader og mulig olielæk efter hver kørsel.

*  Tjek niveauet af transakselolien hver 6. måned eller efter hver 200 timer 
(hvad der måtte komme først). 

Parker køretøjet på en jævn flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk for 
tændingen og fjern nøglen. Brug en ren skruetrækker med langt blad 
minimum 18 cm (eller en lignende genstand), før den ned i påfyldningshullet 
indtil den rører bunden af gearkassen. Fjern skruetrækkeren. Der skal være 
omtrent 5,6 til 6,4 cm olie synlig på skruetrækkeren. Konferer figur 6 .9

* Skift transakselolien en gang om året eller for hver 600 timer (hvad der måtte 
komme først). .

figur 6 .9

At køre med lav oliestand af transakselolien kan 
beskadige transakslen og gøre garantien ugyldig.

BEMÆRK

SEKTION 6
Tjek af oliestand
Konferer figur 6 .6 & 6 .7

Tjek motorolien dagligt med oliepinden, der er placeret på bagsiden af 
motoren som følger:

1 . Parker køretøjet på en jævn flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk for 
tændingen og fjern nøglen.
2 . Fjern oliepinden og tør den ren.
3 . Indsæt og fjern oliepinden uden at skrue den i påfyldningshullet. Tjek 
oliestanden som vist på oliepinden.

4 . Fyld op til kanten af oliepåfyldningshullet med den anbefalede olie, 
hvis oliestanden er lav. 5 . Anbring og stram oliepinden.    

Skift af motorolie
Konferer figur 6 .8
Varm olie aftappes hurtigt og komplet. Aftap derfor den brugte motorolie, 
mens motoren stadig er varm som følger:

1 . Parkér køretøjet på en jævn flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk 
for tændingen og fjern tændingsnøglen .
2 . Anbring en passende beholder under motoren for at opfange den 

brugte olie. Fjern påfyldningsdækslet, oliepinden og aftapningsproppen.
3 . Lad den brugte olie løbe helt ud og anbring og stram 
aftapningsproppen. .
4 . Bortskaf den brugte olie på forsvarlig miljørigtig vis. 

vedligehold

figur 6 .6

figur 6 .7

figur 6 .8

FORHJUL

AFTAPNINGSPROP FOR MOTOROLIE

DETTE OMRÅDE ER UNDER SÆDET 
PÅ265cc MOTOREN

OLIEPIND

DETTE OMRÅDE ER UNDER SÆDET 
PÅ653cc MOTOREN

OLIEPIND

* 
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Skift af transakselolie
Varm olie aftappes hurtigt og komplet. Aftap derfor den brugte transakselolie 
mens transakselhuset stadig er varmt, som følger:

1 . Parkér køretøjet på en jævn flade, aktivér parkeringsbremsen, sluk for 
tændingen og fjern nøglen.
2 . Anbring en passende beholder under transferhuset for at opfang  e
den brugte olie . Fjern påfyldningslåget og aftapningsproppen.
3 . Lad den brugte olie blive fuldstændig aftappet og geninstaller 
aftapningsproppen og stram den tilpas.
4 . Skaf dig af med den brugte transakselolie på en miljørigtig måde. Smid 
ikke olien ud med affaldet, hæld den ikke ud på jorden eller ned i afløbet.
5 . Fyld transakselhuset med 20 oz . (5,9 dl) SAE 30W olie. 
6 . Genanbring påfyldslåget og stram det tilpas. .

• Skyl forruden med lunkent vand; vask varsomt med en mild sæbe eller 
rengøringsmiddel og lunkent vand, idet du anvender en blød klud eller 
svamp.SKRUB IKKE  og brug ikke børster eller skrabere.

• Skyl igen. Tør med en blød klud eller fugtig cellulosesvamp for at hindre 
pletter.

• Grove rengøringsprocedurer ved vask i hånden eller automatiseret 
vaskeudstyr kan resultere i at udsynet bliver tåget, tab af lysgennemgang og 
kontamination af coatingen. 

Kompatible rengøringsmidler
Vandige blandinger (blandes med vand) af sæber og rengøringsmidler
Fantastik, Formula 409, Hexcel, F .O . 554, Joy, Lysol, Mr . Clean, Neleco-Placer, 
Pine-Sol, Top Job, Windex .

Smøring af kabler

Stive eller fastsiddende kabler kan kan gøre, at køretøjet ikke kan køre 
ordentligt.  Før du forsøger at justere kablerne, skal du sikre dig, at de er 
velsmurte.  For at smøre kablerne skal du liste gummistøvhætterne af kablerne. 
Dryp eller spray  rustløsnende olie ind i yderkablet, mens du bevæger kablet.  
Gør dette gentagne gange efterhånden som olien trænger ind i yderkablet.Test 
køretøjet. Hvis det ikke har hjulpet, skal kablet muligvis udskiftes.

Rengøring af forruden (hvis den forefindes)

Drivrem
Drivremmen er at betragte som en sliddel. Udskiftningsintervallerne afhænger 
af brugen af køretøjet og omgivelserne. Hvis remmen glider, kan du blive nødt 
til at udskifte den.

1 . Parker køretøjet på en jævn flade, aktiver parkeringsbremsen, sæt 
skiftehåndtaget i Neutral, afbryd tændingen og fjern nøglen.
2 . Fjern de øverste dæksler over remmen. Det er ikke nødvendigt at fjerne 
bunddækslet.
 3 . Træk remmen af den bagerste remskive som vist på figur 6 .11 .
4 . Installer den nye rem på den forreste remskive først og træk den op på 
den bageste remskive.
 5 . Genanbring dækslerne som vist i figur 6 .12 .

Bemærk: Undladelse af at genanbringe dækslerne kan 
gøre garantien ugyldig.

figur 6 .10 figur 6 .11

figur 6 .12

SEKTION 6vedligehold

AFTAPNINGSPROP

HÆTTE FOR PÅFYLDNING
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SEKTION 6 vedligehold
Justering af forlygter og udskiftning af pærer

Der er to forskellige typer af forlygter, hvor der skal bruges forskellige procedurer for justering og udskiftning. Forlygte af type 1 (se figur 6 .13) findes på LANDmaster 
linjen af UTV og type  2 (se figur 6 .16) findes på BULLDOG, Trail Wagon og Chuck Wagon UTV.

UDSKIFTNING AF PÆRER I TYPE 1 FORLYGTER
For at skifte hovedpære fjernes gummikappen og holderen for pæren drejes 
mod uret og trækkes ud af lygtehuset. Skub pæren ind i holderen og drej mod 
uret for at fjerne den. Indsæt den nye pære og drej den med uret. Anbring 
pæreholderen og gummikappen igen. Gentag de samme trin for at skifte den 
gule pære. For at udskifte pæren for  kørelyset fjernes gummikappen og 
holderen rokkes forsigtigt fra side til side, mens den trækkes  udad. Træk den 
gamle pære lige ud af holderen og skift den. Skub holderen tilbage i lygtehuset. 
(se figur 6 .15)

UDSKIFTNING AF PÆRER I TYPE 2 FORLYGTER
Fjern gummikappen og stikforbindelsen fra lygtehuset og pæren. Skub den 
øverste del af fjederen, der holder pæren ind og op og den nederste ind og ned 
for at kunne løsne pæren. Fjern pæren og udskift den -  med den store flig 
foroven. Genplacer fjederen,stikforbindelsen og gummikappen (se figur 6 .17) . 

JUSTERING AF TYPE 1 FORLYGTER
For at justere retningen, skal justeringsskruen, der anbragt på bagsiden af 
forlygten enten drejes imod uret for at sænke bunden af lygten eller med 
uret for at hæve bunden af lygten . Lygten kan ikke justeres fra side til side 
(se figur 6 .14)

JUSTERING AF TYPE 2 FORLYGTER
For at kunne justere løsnes justeringsskruen, der er placeret nederst på bagsiden 
af  lygten. Ret med hånden forlygten til den ønskede stilling i forhold til 
forsiden, enten opad eller nedad. Lygten kan ikke justeres fra side til side. Når 
lygten er i den ønskede stilling, strammes justeringsskruen. (se figur 6 .17)

figur 6 .13 figur 6 .16

figur 6 .17

figur 6 .15

figure 6 .14

Type 1 forlygter Type 2 forlygter

Type 1 forlygte (bagside)

Justerskrue

Hæv lygten

Holder for forlygtepære Holder for gul pære

Gummikappe vist med 
indersiden udad 

Holder for 
kørelys

Sænk lygten

Justerskrue

Type 1 forlygte(bagside)

Gummikappe Øverste fjeder/
pæreholder 

Flige på pære

Connektor

Nederste fjeder/
pæreholder

JusterskrueType 2 forlygte (bagside)

For at fjerne
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SEKTION 6
Batteriopladning
Konferer figur  6 .18

•  Den indbyggede batterilader er anbragt under tippeladet eller under sædet 

•  
på udvalgte modeller. Stik adapteren i AC-ledningen, slut 
dernæst AC-ledningen ti en jordet 

stikkontakt.Hvis der bruges en forlængerledning skal en kraftig ledning på 
ikke over 7,5 m bruges. Forlængerledningen skal være en AWG 12 eller 
kraftigere.

• Laderen vil automatisk starte og påbegynde opladning.
• Et helt afladet batterisæt vil tage 9-12 timer for at blive fuldt opladet.

Påfyldning af vand på batteriet

Oversvømmede batterier behøver vand. Vigtigere endnu - påfyldning af vand 
skal ske på det rigtige tidspunkt og i den rigtige mængde, da batteriets ydelse 
og levetid ellers vil blive forringet. Vandet skal altid påfyldes, når batteiet er 
blevet fuldt opladet. Før opladning skal der være tilstrækkeligt vand til at 
dække pladerne. Hvis batteriet har været afladet (helt eller delvis), skal niveauet 
af vand også være højere end pladerne. At holde vandet på et korrekt niveau 
efter en fuld opladning vil udelukke, at man behøver bekymre sig om vandets 
niveau på de forskellige stadier af opladning. Afhængig af det lokale klima, 
lademetoder,  anvendelser etc. anbefaler Trojan at batterier tjekkes en gang om 
måneden indtil man får en fornemmelse af, hvor tørstige batteriene er.

Vigtige ting at huske:

1 .Udsæt    i kke      pladerne    for          luftens     tilgang    . Det vil beskadige  (korredere) pladerne.
2 . Fyld ikke      vandets     niveau          op      til           hullet        til     påfyldningsproppen. Det vil  
sandsynligvis få batterisyren til at flyde over og forårsage tab af ydelse og give 
korrosion.
3 . Brug          ikke        vand     med        et         højt       indhold     af      mineraler, brug kun destilleret eller 
afioniseret (deioniseret) vand.

. .

Trin for trin for proceduren for 
påfyldning af vand:
HUSK: Brug altid sikkerhedsskærm 
eller godkendte sikkerhedsbriller når du 
påfylder vand eller oplader batterierne.

1 .  Tag             de ventilerede propper  op og kik ned i påfyldsningshullerne.    

2.Tjek                  elektrolytniveauet; Det                minimale niveau           er toppen                 af pladerne.

3 . Hvis nødvendigt            påfyldes              lige           vand           nok             til         at       dække pladerne        på 

dette          tidspunkt.

4 . Bring batterierne      op på         fuld        opladning før         ekstra       vand påfyldes 

(konferer sektion vedrørende opladning).

5. Når opladningen                er færdig,             åben ventilations kapperne og                               kik                   ned i  

påfyldningshullerne.

 6 . Påfyld               vand            indtil elektrolyttens          niveau er             0,3 cm                  under bunden af  

påfyldningshullet.

7 .  Et        stykke gummi                  k an sikkert                  bruges  som en pejlepind      for niveauet.

8 . Rens,         genanbring alle                   ventilationskapperne.
15571R1 Rev. C
pub. 05/03/2016

Bortskaffelse af batteriet

Bly-syre batterier er fuldstændig genanvendelige. Aflever hele det brugte 
batteri til distributøren , fabrikanten eller en virksomhed, der foretager 
blysmeltning for genanvendelse. (For information om returnering af 
batterier til genanvendelse til Trojan Battery Company ring 800-423-6569). 
Hvad angår spild, som er neutraliseret, anbringes denne rest i en 
syreresistent beholder med absorberende materiale, sand eller jord og 
bortskaffes i overensstemmelse med de lokale, statslige (eller føderale) 
regulativer for syre og bly - og syreforbindelser. Kontakt den lokale og/eller 
statslige miljømyndighed vedrørende informationer om bortskaffelsae.

Transakselolie
Konferer figur 6 .19

SAE 30W olie bruges til transakslen.
Olien skal skiftes efter et års normal brug, og hvert 
andet år herefter.
 For at skifte olien kan en vacuum-indretning bruges for at fjerne den gamle 
olie, eller man kan fjerne differentialedækslet fra bunden for at få al den 
gamle olie ud af transakselhuset.  For at påfylde, skal noget frisk olie hældes i 
differentialedækslet, som så geninstalleres på transakselhuset. Dernæst 
fyldes op til samme niveau som proppen. (figur 6 .19)

ADVARSEL
Elektrolytten er en blanding af syre og vand, så man 
bør undgå kontakt med huden.

ffigur 6 .18

ffigur 6 .19

KUN ELEKTRISKE OG HYBRID KØRETØJER 

vedligehold

LADESTIK

TJEK/PÅFYLDNINGSPROP

SET FRA UNDER BAGAKSLEN AF
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SEKTION6 vedligehold
KUN ELEKTRISK ELLER HYBRID 
KØRETØJER

Sikringer
Konferer figur 6 .22, 6 .23 & 6 .24
Dit 48V køretøj har et hovedmotor kredsløb, der er beskyttet med sikringer 
sammen med lav ampere 48V kredsløbet og 12V kredsløbet.  Illustreret 
foroven til højre ses hovedsikringen på 500 ampere. Denne sikring vil 
springe i tilfælde af en kortslutning over batteripolerne eller en katastrofal 
fejl i motoren eller eller strømfordeleren. Springer denne sikring, skal den 
udskiftes med en tilsvarende 500 ampere sikring. Disse sikringer kan fås hos 
din forhandler.

Kontakt til skift af modus
Konferer figur 6 .20 & 6 .21

Din 48V UTV er udstyret med en kontakt til skift af modus. Disse to modi 
tillader forældrekontrol med køretøjets hastighed.

Kontakten er placeret enten på instrumentbordet eller på venstre side af 
køretøjet, under ladet.Fast mode (M1) (hurtig modus) tillader en hastighed op 
til 29 km/t. Den langsommere modus (M2) tillader en fart op til 16 km/t.
“Slow Mode” (M2) har også en mindre stejl accelerationskurve. Køretøjets 
operationsradius er også betragtelig større i M2.

Udover hovedsikringen er der tre mindre sikringer 
for at beskytte 12V og 48V kredsløbene.  Disse 
sikringer er vist nedenunder. Skulle disse sikringer 
springe eller behøve udskiftning, skal de skiftes 
med sikringer med samme Ampere-værdi.

BEMÆRK

figur 6 .20

figur 6 .23

figur 6 .22

figur 6 .24

figur 6 .21

  500 AMP HOVEDSIKRING
BAG PASSAGERENS  RYGLÆN

MODUSKONTAKT MONTERET PÅ 
INSTRUMENTBRÆT

MODUSKONTAKT UNDER LADET    25 AMP SIKRING

 PASSAGERSIDE UNDER HJELMEN  

  10 amp sikring

  20 amp sikring

BATTERI BAG FØREREN
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American SportWork’s LSV/UTV modeller er udstyret med visse dele, der er 
unikke for disse modeller. Særlig omhu og opmærksomhed kan være 
nødvendig ved vedligeholdelsen af disse køretøjer.

• Kontakt for blinklys - del # 2-70140
• Gul pære for blinklys- del # 2-70143
• Pære for blinklys bag - del # 2-70142
• Kontrolmodul for blinklys (Grote) - del # 2-70141
• Blå komponenttilledning for for- og baglygter - del # 

2-70144 
• Ledningsbundt til blinklys - del # 2-70051
• Plastdæksel til blinklyskontakt - del # 2-18318
• Polycarbonat forrude - del # 2-18410
• Dana transaksel H 12 High Speed - del # 2-20840
• Sikkerhedssele (rullesele) (LSV) - del # 2-10706 
• Bakspejl - del # 2-55081
• Horn - del # 2-55033 

Ledningsføring til baglygterne
Konferer figur 6 .25

Efter montering af  kofangerne skal baglysene forsynes med ledninger. 
Ledningsbundtetskal føres gennem hullerne i kofangeren. Bemærk venligst 
at hullerne i kofangeren vender indad efter montering.

Som diagrammet nedenunder viser, skal de ledningsmærkede ledninger sættes 
i de korresponderende farvede ledninger fra baglygten. Bemærk at farverne 
ikke er de samme på højre og venstre side.

Baglygte

Ledningsmærkerne på de isolerede ledninger skal 
matche farven på ledningerne til baglygterne. Hvis 
der ikke forefindes ledningsmærker, matches de 
respektive farvede ledninger.

 LEDNINGSFØRING BAGLYGTER

    Isoleret 
ledning
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HVID LEDNING

FIGUR 6 .25

figur 6 .26

Tilbehør må IKKE forbindes til chassis som jord. Der vil ske 
skade på omformer/transformer. der må kun jordes til  
distributionsblokken (Neg) terminal.(se figur 6.26 
nedenunder.)

ADVARSEL

ADVARSEL ADVERTENCIA

• Læs ejer-/førerens sikkerhedsmanual omhyggeligt.
• Dette LSV (low speed) køretøj kan bruges på offentlige veje (tjek de lokale vedtægter).
• Brug altid en D.O.T. - godkendt motorcykelhjelm, øjenbeskyttelse og beskyttelsestøj.
• Kør IKKE køretøjet uden beskyttelsesbue/-bøjle korrekt på plads.
• Sørg for at alle skjolde og afdækninger er korrekt anbragt.
• Speeder, stopkontakt og bremsekontroller skal fungere korrekt og frit før motoren startes.
• Føreren skal sidde på plads, sikkerhedsselen skal være spændt og bremsen aktiveret, før der 

køres.
• Dette køretøj har ikke samme beskyttelse som en bil eller lastvogn i tilfælde af uheld.Undgå at 

køre på offentlige veje om natten eller ved ringe sigtbarhed.
• Undgå veje med megen trafik.
• Følg alle sikkerhedsprocedurer.. 
• Kør aldrig efter indtagelse af alkohol, medicin eller andre rusgifte. 

BEMÆRK FØLGENDE INSTRUKTIONER
Undladelse af at forstå og følge advarsler og instruktioner for sikker brug 
og vedligehold af dette produkt kan resultere i død eller tilskadekomst!

• Lee los manuales de dueño/operador cuidadosamente.
• Esta baja velocidad del vehículo puede ser utilizado en la vía publíca (consulte la programación local 

ordenanzas).
• Todo el tiempo use un casco que sea aprobado por el DDT, protección para los ojos, y ropa protectora.
• NUNCA apere el vehículo sin que las barras de seguridad estén puestas en el lugar apropiado.
• Mantenga todas las coberturas y los protectores instalados apropiadamente.
• El acelerador, el botón de paray y el control de frenos tiene que trabajar apropiadamente y libremente 

antes de prender el motor.
• El operador tiene que estar sentado, tiene que asegurarse con el cinto de seguridad, y aplicar el freno 

antes de operar el vehículo.
• Este vehículo no tiene le misma protección que un coche o camión en caso de un accidente.
• Evite conducir en la via publica por la noche o en baja visibilidad.
• Evitar carreteras com mucho trafico.
• Siga todos los procedimientos de seguridad.
• Nunca maneje antes de consumir alcohol, drogar, o alguna otra sustancia toxica.

Si no recibó cualquiera del material alistado, por favor llame al 1-800-643-7332 y pida que envíen sin 
cargo alguno.

Hvis der nogle af de materialer, der oplistet ovenfor, som du ikke har modtaget, ring venligst til 
1-800-643-7332 og bed om at få dem tilsendt gratis.

OBESERVAR LAS SIGUIENTES INSTRUCIONES
Al fallar o el no entender estos siguientes avisos y instrucciones para la seguridad y el 
maintenimiento de este producto puede resultar en un ¡Accidente o hasta le Muerte!

SEKTION 6KUN ELEKTRISK ELLER HYBRID KØRETØJER

vedligehold

BAG  PASSAGERSIDEN AF INSTRUMENTPANEL
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1 . Sæt køretøjet på et godt ventileret sted, godt væk fra gnister eller 
flammer.
 2 . Parker køretøjet på en jævn flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk for 
tændingen og fjern tændingsnøglen.
3 . Fjern den ledning, som er forbundet til tændrøret, og fjern tændrøret 
fra motoren. (se figur 7 .1)
4 . ADVARSEL: Træd væk fra tændtørshullet, når du udfører trin 5. 
Brændstoffet kan sprøjte langt.
5 . Brug øjenbeskyttelse, mens du langsomt trækker i (rekylstartsnorens)  håndtag med en opadgående bevægelse.Dette skulle tvinge brændstoffet ud 

af cylinderen gennem tændrørshullet (se figur 7.2). Forsigtig: Dette 
brændstof, der sprøjter ud gennem tændrørdhullet er meget brandfarligt, 
udvis ekstrem forsigtighed og vær sikker på, at der ikke er gnister eller flammer 
i nærheden.

6 . Gentag trin 3 indtil der kun kommer luft ud af tændrørshullet.
7 . Sæt tændrøret korrekt tilbage i topstykket, Flyt køretøjet fra evt. spildt 
brændstof. Hvis der er brændstof påselve køretøjet, skal du lade det 
fordampe, før du fortsætter. 
8 . Sæt tændrørsledningen på igen. Dit køretøj skulle nu være klar til atart.

UDVIS EKSTREM FORSIGTIGHED når du 
udfører aktiviteten nedenunder. Benzin er 
MEGET brandfarligt!

ADVARSEL

SEKTION 7 problemløsning
SYMPTOMER

DØDT BATTERI

MULIGE ÅRSAGER FORESLÅET AFHJÆLPNING
Tændingsnøglen efterladt i "ON" 

Dårligt batteri
Kortsluttet starter solenoide

Drej nøglen til "off", genoplad batteriet

Udskift batteriet
Udskift starter solenoiden

Motorens tomgangshastighed for lav

Overbelastet motor

For gammelt eller snavset brændstof

Juster tomgangshastigheden
Undgå at overbelaste motoren
Udskift brændstoffet med nyt brændstof

MOTOR SLÅR TILBAGE/"KNALDER"
Dårligt tændrør

Manglende eller forkert luftindtagsbegrænser

Gaskabel er defekt eller ude af justering

Skift eller rens tændrøret

Udskift eller installer luftindtagsbegrænseren korrekt

Rens og smør eller udskift kablet

Lav oliestand i motoren

Honda oliesensor er dårlig

Tjek olieniveauet med køretøjet på en jævn flade

Lavt dæktryk Pump dækkene til det rette dæktryk (12 p.s.i. anbefales for store UTVs)

Få Honda sensor for lav oliestand skiftet hos 
et autoriseret Honda servicecenter

Den ene side kan stadig være 
tilkoblet på 4WD med kontakn 

på off.Den ene side kan stadig være 
tilkoblet på 4WD med 
kontakten på off

Sæt køretøjet i bak(gear/ og bak et stykke lige 
ud for at få akslen til at udløses

Tag køretøjet til et servicecenter

Bremseskiverne er snavsede

Bremseskiverne er snavsede

Rens bremseskiverne med bremserens og test dernæst. En 
stram bremsepedal er normalt for 4WD køretøjet

Sæt køretøjet i reverse (bakgear), bak med lav hastighed 
og træd hårdt på bremsen (2WD UTV´er har en 
automatisk stillemekanisme)

ELSYSTEMET FUNGERER IKKE

Sprunget eller manglende sikring

Løs eller korroderet batteriforbindelse

Udtjent eller defekt batteri

Udskift sikringen

Rens og stram forbindelserne

Udskift batteriet

Defekt tændingskontakt

Dårlig forbindelse i ledningsbundt

Skift tændingskontakten
Skift ledningsbundtet

BATTERIET VIL IKKE OPLADES

Løs eller korroderet batteriforbindelse

Defekt spændingsregulator

Død battericelle

Rens og stram forbindelserne

Dårlig magnet på motoren Kontakt det lokale Honda servicecenter

Kontakt det lokale servicecenter

Drej nøglen til "on" og træk i 
startsnoren. Udskift batteriet snarest

Udtjent eller defekt batteri Drej nøglen til "on" og træk i 
startsnoren. Udskift batteriet snarest.

4WD

2WD

MOTOREN BANKER

MOTOREN GÅR I STÅ, MENS DER 
DREJES, PÅ STIGNINGER ELLER 
UJÆVNT TERRÆN

STYRINGEN FØLES SÆR/ 
TRÆKKER TIL DEN ENE SIDE/  
SVÆR AT STYRE

BREMSER FUNGERER IKKE 
GODT/  SVÆR AT 
BETJENE/INGEN VANDRING I 
PEDAL

REMMEN GLIDER/VIL IKKE 

For høj vægt

Drivremmen er våd

Torsions converterens remskive er snavset

Gør læsset lettere

Tør remmen

Remmen kan have strukket sig 
eller have et lavt punkt på grund 

TRÆKKE OPAD BAKKE  af glidning

Brændstof i cylinderens hulrum (gælder kun for en-
cylindrede motorer)
I tilfælde af at brændstofhanen har været ladt åben, mens UTV´en er  blevet 
transporteret eller bugseret, er det muligt, at der er lækket brændstof ned i 
cylinderen. Hvis dette er hændt, vil motoren ikke starte. Med cylinderen fuld 
af brændstof vil motoren føles  som om den er fastlåst. Nedenunder findes de 
egnede trin, du skal følge, hvis din UTV synes at have brændstof i cylinderen.

Skift remmen

Rens torsionsconverteren
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Fejlfinding  på ASW Utility Vehicle (UTV) gearskifte
Bemærk: Tjek altid transmissionens oliestand. Stik en ren skruetrækker lige 
ned i påfyldningshullet til bunden af gearkassen. Der skal være ca. 6 cm olie på 
skruetrækkeren.Hvis det er nødvendigt at påfylde olie, brug da SAE 30 
motorolie. Se side 28 for instruktioner.

• Motoren vil ikke rotere, når tændingsnøglen drejes til start.
– Dette køretøj er forsynet med en sikkerhedskontakt, der kun tillader 

start i neutral.
Gå til   DIAGNOSEPROCEDURE for neutral-kontakt nedenunder

• Gearene "børster tænder" ved gearskift eller køretøjet forbliver i 
gear, når der skiftes til neutral.
– Kabler skal smøres eller justeres. 

Gå til  procedure for justering af kabler 
nedenunder.Diagnoseprocedure for neutral 
skiftekontakten

Hvis starteren ikke aktiveres, når skiftekontakten er i neutral:
1 . Aktiér parkeringsbremsen.
2 . Drej og hold tændingsnøglen for at starte. – Vrik med kontakten i neutral 
huller/revnen. Hvis starteren ikke aktiveres, slip nøglen og ring til American 
SportWorks kundeservice og bestil et nyt neutral kontakt mellempladesæt.
3 . Hvis starteren ikke aktiveredes i trin 2, drej og hold nøglen i start. – bevæg 
langsomt gearvælgeren fra neutral til reverse - hvis motoren starter, slip nøglen, 
gentag bevægelsen af skifteren fra neutral til frem.

• Hvis starteren ikke aktiveredes, gå til sektionen med procedure for 
kabeljustering.

• Hvis starteren ikke aktiveredes, ring til kundeservice 1-800-643-7332. 

Procedure for justering af kabler
Stive kabler eller kabler der sidder fast kan være årsag til at køretøjet ikke vil 
skifte ordentligt og det kan påvirke starten, da køretøjet skal stå i neutral 
(frigear) for at starte. Før du forsøger at justere kablerne, er der flere trin, der 
kan udføres, for at sikre, at kablerne fungerer ordentligt.

• Smør kablerne. Bagved instrumentbrættet er der to kabler, der er 
forbundet til gearvælgeren. Skub gummi støvkappen af  kablet. Dryp eller 
spray penetrerende olie ind i yderkablet, mens du bevæger gearvælgerens 
håndtag. Gør dette adskillige gange, mens olien trænger ind i 
yderkablet.Test køretøjet. Hvis dette ikke hjalp, gå videre til næste trin.

• Fjern midterkonsollen (med kopholderne). Find skiftekablerne og skær 
kabelbinderne over, der holder kablerne fast på rørrammen. Kabelbindere, 

.  For stramme kabel- 
kabelbindere

der sidder for stramt, kan gøre,at kablet binder 
bindere kan få kablerne til at sidde fast. Udskift kabelbinderne, men lad 
dem sidde løse, så kablet kan bevæge sig i dem.Test køretøjet. Hvis det 
stadig ikke fungerer ordentligt, gå videre til justeringsprocedurerne.

1 . Sæt køretøjet i neutral.  
2 . Løsn kablets stilleskruer bag instrumentbrættet (figur 7.3)
3 . Sikr dig, at gearvælgeren på instrumentbrættet er i neutral.
4 . Vær sikker på, at transmissionen er i neutral. Du kan tjekke ved at dreje 
tændingsnøglen til start. Motoren vil så rotere, hvis transmissionen er i neutral. 
5 . Fjern spillerummet fra begge kabler (men stræk ikke fjedrene) og stram

justermøtrikkerne, eller du kan også bruge stilleskruerne på 
kabelkonsollen, der sidder på transmissionen. (figur 7.4)

Hvis du har prøvet alt dette og det stadig ikke fungerer ordentligt, kan du 
blive nødt til at bruge nye kabler. Ring venligst til American SportWorks 
kundeservice på1-800-643-7332 .  
Hav dit serienummer klar, når du ringer op.

figur 7.1

figur 7.2

figure 7 .3

figur 7 .4

SEKTION 7problemløsning

STARTERGREB

TÆNDRØR

KABELJUSTERINGER

UNDER HJELMEN

UNDER HJELMEN

SKIFTE-HÅNDTAG

KABELKONSOL
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SEKTION 8 DIAGRAMMER
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BEMÆRK: Ikke alle de 
illustrerede  er 
kredsløb er inkluderet 
på alle modeller. Se 
bort fra kredsløb, der 
ikke gælder for din 
anvendelse.

48VOLT 2WD ledningsdiagram

SEKTION 8diagrammer
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LEDNINGSDIAGRAM Gas / Electric Hybrid

SEKTION 8diagrammer
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SEKTION 8 diagrammer
LEDNINGSDIAGRAM  TERMINAL BLOCKS
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SEKTION 9garanti
BEGRÆNSET GARANTI

Utility Vehicle / LET Utility Vehicle
Begrænset garanti: American SportWorks (herefter kaldet “ASW”) garanterer herefter overfor den oprindelige køber, at din nye ASW 
UTV/LUTV vil være fri  for defekter i  materiale og fabrikationsfejl for en periode på et (1) år fra købsdatoen, undtagen
som bestemt underneden. Visse motorer kan have en garanti fra motorfabrikanten, der er længere end et (1) år. Disse motorer er ikke 
dækket af denne ASW garanti. Konferer venligst motorfabrikantens garanti-police sammen med garantien for dit ASW produkt
mht. procedurer og fornødenheder vedrørende reparation.

ASW´s garantiforpligtelser: Hvis ASW underrettes om en defekt i materiale eller fabrikationsfejl under garantiperioden , vil ASW  efter eget valg omkostningsfrit 
reparere eller erstatte defekte dele, som er dækket af denne garanti, bortset fra rimelige omkostninger for forsendelse af dele(ne). ASW vil også
acceptere at betale rimelige omkostninger for arbejde, der måtte være nødvendigt for at udføre garantireparationen.

Krav og fornødenheder og procedurer i henhold til krav om garanti: For at være i stand til at rejse krav i henhold til denne garanti skal 
den oprindelige køber vedligeholde og betjene køretøjet i overensstemmelse med de instruktioner, der er foreskrevet i betjeningsmanualen, 
motormanualen og supplementer hertil, samt etiketter, der er påsat køretøjet. Yderligere skal den oprindelige køber - inden for ti (10) dage 
efter opdagelse af en defekt, han vil påberåbe sig - kontakte  ASW’s afdeling for kundeservice på 1-800-643-7332, 7625 
DiSalle Boulevard, Fort Wayne, IN 46825 eller via internet på www.amsportworks.com. Reparationen eller udskiftningen af
nogen som helst del eller dele under denne begrænsede garanti skal ikke forlænge garantiperioden udover den oprindelige periode 
som fremført ovenover.

Genelle udelukkelser: Denne begrænsede garanti dækker ikke komponentsvigt eller skade forårsaget af noget af følgende: unormal 
belastning eller stress, forsømmelse, misbrug; fejlagtig montering af komponenter, der blev leveret i den af fabrikken forseglede karton
efter at køretøjet forlod  ASW;  forkert vedligeholdelse, modifikationer eller skade forårsaget ved brug af ekstratilbehør ikke stammende fra
ASW, forkert brug af køretøjet, omfattende, men ikke begrænset til racerløb, hop, stuntkørsel eller enhver anden brug, som er forbudt i henhold
til brugermanual. Ydeligere dækker denne garanti ikke køretøjer, der er leaset, lejet eller brugt til koncessioneret banesport.

Specifikke udelukkelser:: Denne begrænsede garanti dækker ikke komponenter, der er genstand for normal slitage. Disse artikler
inkluderer, men er ikke begrænset til dæk, batteri, bremser, gasspjæld, skifte- eller bremsekabler, drivrem, momentomformer- 
systemet, kæde, sæde, lygter, fastgøringsmidler, transfers eller paneler og naturligt forekommende kosmetisk misfarvning af materialet,
som skyldes ultraviolet lys. Driftsstop, afhentnings- og leveringsomkostninger er ikke dækket af denne garanti. Denne garanti gælder 
ikke  udvalgte motorer, der er dækket af separate fabrikanters garanti.

INGEN IMPLICIT GARANTI FOR EGNETHED ELLER SALGBARHED:  D E  R  E  R  I  N G E  N  G A R A N T  I  E  R ,  D E  R  
R Æ K K E  R U D O V E  R  B  E  S  K R  I  V E  L  S  E  N  P  Å  F  O R  S  I  D E  N .  SPECIFIKT GIVER ASW INGEN ANDEN GARANTI 
AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER IMPLICIT. ALLE GARANTIER VEDRØRENDE 
SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET SPECIELT FORMÅL, DER GÅR UD OVER DE FORPLIGTELSER OG 
TIDSBEGRÆNSNINGERNE SPECIFICERET I GARANTIEN OVENFOR, ER HERMED AFVIST AF ASW OG 
UDELUKKET AF DENNE GARANTI. YDERLIGERE UDELUKKER DENNE GARANTI ALLE TILFÆLDIGE ELLER 
EFTERFØLGENDE SKADER, INKLUDERENDE -  MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TAB AF BRUG. NOGLE STATER TILLADER IKKE 
EN FABRIKANT AT UDELUKKE ELLER BEGRÆNSE  TILFÆLDIGE ELLER KOLLATERALE SKADER OG DERFOR GÆLDER DEN 
OVENNÆVNTE UDELUKKELSE MULIGVIS FOR DIG.

NOGLE STATER TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER MHT. HVOR LÆNGE EN IMPLICIT GARANTI VIL VARE. DET ER MULIGT, 
AT OVENNÆVNTE BEGRÆNSNING IKKE GÆLDER FOR DIG. DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE LOVMÆSSIGE 
RETTIGHEDER, OG DU KAN OGSÅ HAVE ANDRE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER, DER VARIERER FRA STAT TIL STAT.

Garantiservice: For at opnå service under garanti, skal du returnere dit ASW produkt til en lokal autoriseret forhandler eller et
servicecenter, informere dem om dit garantiproblem og tilvejebringe bevis for købet, før nogen som helst service kan blive ydet. Den 
autoriserede forhandler eller servicecentret vil inspicere produktet for at afgøre, hvilke reparationer eller dele, der er nødvendige, og om de er 
dækket under denne garanti. For at lokalisere den autoriserede forhandler eller servicecentret nærmest dig, ring venligst til ASW 
kundeservice på 800-643-7332, eller besøg vores website på www.amsportworks.com for more information.

EPA krav: Dette produkt opfylder alle anvendelige krav i henhold til EPA Emissions og Evaporative requirements (myndighed med
ansvar for miljøbeskyttelse).  Sammen med dokumenterne for dit produkt er kopier af ASW’s “Emission Control System Warranty 
Statement” (garantierklæring vedrørende emissionskontrolsystem). Hvis dit køretøj har en brændstoftank monteret langt væk fra motoren, vil du
modtage en “Evaporative Emissions Warranty Statement". (garantierklæring vedrørende evaporativ emission (udledning ved fordampning).

ASW, LLC, 7625 DiSalle Boulevard, Fort Wayne, IN 46825   •   62194 Commercial St., Roseland, LA 70456   •   Phone 800-643-7332
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SEKTION 9 garanti
Speciel anmærkning om service og garanti
Skulle dit produkt fra American SportWorks behøve garantireparation eller service, eller du har nogle spørgsmål vedrørende 
montering, reservedele eller om, hvordan du passer på dit produkt, kontakt venligst din lokale American SportWorks forhandler eller 
American SportWorks direkte.

American SportWorks forhandlere:
For at lokalisere den autoriserede forhandler nærmest på, kontakt venligst American SportWorks kundeservice på 1-800-643-7332, 
besøg vores website på www .amsportworks .com eller kontakt dit købssted.

Indkøbssted:
Customer Support
c/o American SportWorks 
7625 DiSalle Boulevard
Ft . Wayne, IN 46825

Telefon: 
Customer Support
American SportWorks
1-800-643-7332

Fax:
Customer Support
American SportWorks
1-800-399-1399

e-mail:
Customer Support
American SportWorks
feedback@amsportworks .com
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FØR LEVERING

FORHANDLERINFORMATION

TJEKKET AF:

DATO:

UTILITY VEHICLE SET-UP /
TJEKLISTE FØR LEVERING

MODEL # SERIE # KØBSDATO

FORHANDLER Set-up
MANUALER - betjeningsmanual/motormanual 

SVEJSNINGER - inspicer for evt. manglende

RENGØRING - tjek  om køretøjet er rent

TRANSFERS - tjek for manglende etiketter

VISUELT - inspicer for skader 

BEFÆSTIGELSER - inspicer for mgl. bolte, møtr.

TJEK ORDRE - bekræft alle artikler er som bestilt. 

LØSE DELE - bekræft, at alt er der. 

BATTERI - sikker dig, at det er fuldt opladet

NØGLER - bekræft at tændingsnøglen fungerer

LYGTER - tjek at alle lygter fungerer korrekt

 AKSEL- inspicer fastgørelse og hjullejer

MOTOR - tjek omdrejninger pr. minut 

SIKKERHEDSSELER - sikker korrekt montering 

SÆDER - sikker at sæder er korrekt monteret 

AFSKÆRMNING-inspicer for mgl. bolte, skærme 

GASSPJÆLD - sikker dig, at det virker korrekt

DÆK - juster dæktryk til korrekt tryk

 HJUL - tjek hjul- og akselmøtrikker for torque 

BUR - tjek at buret er ordenligt monteret 

BEFÆSTIGELSER - tjek at alle har rette  torque  

TRANSAKSEL - vær sikker på korrekt oliestand 

PARKERINGSBREMSE - korrekt funktion 

LAD - sikker dig at ladlås er korrekt justeret 

GEARSTANG - sikker dig korrekt funktion 

BREMSER - sikker dig,  bremse er just. fungerer 

OIL - sikker dig, at oliestand i motor er korrekt

SET UP BY:

DATO:























































KUNDENS TJEKLISTE Jeg forstår, at dette produkt kun er designet til 
off-road brug og IKKE beregnet til brug på 
offentlige veje eller hovedveje, medmindre det 
er udstyret med en LSV-pakke. *

Jeg forstår, at før der køres med dette 
køretøj, skal alle førere og passagerer læse, 
følge og forstå alle instruktioner 
vedrørende sikker kørsel.

* American SportWorks Low Speed Vehicle (LSV) modeller er 
tilladt til brug på vej,, hvor dette er tilladt, når de er korrekt 

licenseret og forsynet med plader. Intet ASW køretøj er 
designet til eller tilladt til brug på hovedveje. Tjek de lokale 
bestemmelser mht. brugen af LSV-køretøjer i dit område.

VISUEL INSPEKTION

MODTAGNE SERVICEINSTRUKSER  

VIST ALLE MOTORKONTROLLER 

MODTAGET FULDT FORKLARING. 

GARANTI MODTAGET EJERMANUAL







 











07/23/2013

NAVN

ADRESSE

BY, LAND, POSTNUMMERCITY, STATE, ZIP

TELEFON

FAX

EMAIL

FORHANDLER FORKLAREDE ALLE KONTROLLER 

MODTAGET NØGLER OG MOTORMANUAL

JEG HAR LÆST OG FORSTÅR GARANTIPOLITIKKEN 

JEG HAR VISUELT INSPICERET KØRETØJET OG INGEN 

DEFEKTER FUNDET . JEG FORSTÅR, AT KØRETØJET IKKE ER 

DESIGNET TIL VÆDDELØB.





SEKTION 9garanti



Lygter

Ophæng og 
kuglelejer

Tjek for rigtig funktion.

Tjek for løse kuglelejer Udskift som nødvendigt.

Se BETJENINGSSEKTIONEN i førerens sikkerhedsmanual.

Tændingsnøgle Udfør test af kontakten og vær sikker på, at der slukkes 
for motoren, når nøglen drejes til "off"-position.

Reparer/udskift som nødvendigt.

Bremser Sikr dig, at bremserne fungerer korrekt. Juster/udskift som nødvendigt.

PUNKT INSPEKTIONSPROCEDURE HANDLING
Motorolie niveau

Brændstofsniveau

Påfyld olie hvis nødigt. 
Tjek for lækager.
Stram påfyldnings-låget 
ordentligt.

Konferer betjenings- eller motormanual.

Påfyld brændstof om 
nødvendigt.
 Overfyld  IKKE.
Bland IKKe olie og benzin 
Skru dækslet godt på.

Konferer fører- eller motormanual. 
Tank IKKE, når motoren er varm. 

Lad motoren køle af, før du tanker.

Advarselsskilte Vær sikker på, at alle advarselsskilte er læselige og sidder fast Udskift om nødvendigt.

Dæk Slidbanen skal være minimum 3mm dybt på dækkets midte.
Før kørsel tjekkes og justeres dæktrykket som indikeret på siden af 
hvert dæk eller i køretøjets manual. (vi anbefaler 12 p.s.i. for UTV-
´er i fuld størrelse). En dæktryksmåler er nødvendig for at opnå 
korrekte målinger.

Udskift dækkene, hvis slidbanen er mindre end 3mm på 
dækkets midte. Suppler eller fjern luft for at opfylde 
kravene der er vist på siden af hvert dæk eller i 
specifikationerne i køretøjets manual. (12 p.s.i. er 
anbefalet for UTV´er i fuld størrelse).

Gasspjæld etc. Tjek problemfri funktion.
Vær sikker på at at gasspjæld er tilbage til tomgang . Tjek 
for flossede eller løse kabler.
Tjek for mudder, skidt eller is på gasgivningsmekanismen. 
Tjek tomgangsjustering.

Udskift beskadigede kabler.
Fjern evt. mudder og snavs. Hvis der 
forekommer is, anbring køretøjet et varmt sted 
og lad isen smelte og vandet tørre væk.
Juster som nødvendigt.

Fastgørelse Tjek hjulene for at sikre at alle hjulmøtrikker er strammet til 65 ft. 
Lbs.
Tjek for manglende bolte/befæstelser.
Tjek at alle andre befæstelser er sikret.

Stram befæstigelser som 
nødvendigt.
Skift befæstigelser som 
nødvendigt.

Beskyttelsesgitre Vær sikker på, at alle beskyttelsesgitre er på plads og fæstnet. Udskift beskadigede gitre eller befæstigelser og 
stram dem fast hvis nødvendigt.

Styretøj Vær sikker på, at styretøjet kan 
drejes uhindret.
Tjek for korrekt "toe-in" af hjul.

Smør og juster som nødvendigt.

Ramme/chassis Tjek for bøjet eller på anden vis beskadiget ramme og/eller 
chassis komponenter.

Udskift som nødvendigt.

Afskærmning Tjek alle sikkerhedsafskærmninger, der dækker bevægelige dele Stram befæstigelser eller løse afskærmninger 
Udskift slidte eller beskadigede afskærmninger.

Transmission Tjek tilstand og væskeniveauer. Smør, juster som nødvendigt.

INSPEKTIONSTJEKLISTE FØR KØRSEL
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