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Honda
TRX520FA6 4×4 med servostyrning
INSTRUKTIONSBOK
(Originalinstruktioner)

Inledning
Grattis till valet av en Honda fyrhjuling.
Inledning

Som ägare till en Honda är du förhoppningsvis en av våra många
nöjda kunder över hela världen – en global kundkrets som uppskattar vårt goda rykte som tillverkare av kvalitetsprodukter.
Din Honda fyrhjuling är konstruerad för att vara ett nöjesfordon för
terrängkörning utan passagerare.
Fyrhjulingen är av typ I, kategori G.
Vi rekommenderar att du får en leveranschecklista från din återförsäljare.
Innan du börjar köra ska du bekanta dig med din fyrhjuling och hur
den fungerar. Skydda dig själv och din fyrhjuling genom att serva
den och hålla den i gott skick. Följ alltid serviceintervallerna i serviceschemat. Det är lika viktigt att följa anvisningarna för inkörning och
att utföra alla kontroller före körning och övriga regelbundna
kontroller i denna instruktionsbok.
Vi rekommenderar även att du läser och förstår denna instruktionsbok innan du börjar köra. Den innehåller fakta, anvisningar, säkerhetsinformation och nyttiga tips. För att instruktionsboken ska vara
lätt att använda har den en detaljerad lista över ämnen i början av
varje avsnitt och ett index längst bak.
När du läser denna instruktionsbok kommer du att hitta information
som föregås av symbolen OBS . Denna information är till för att
hjälpa dig att undvika skador på din Honda, annan egendom och
miljön.
Skona terrängen där du kör. Genom att köra på befintliga vägar och
stigar inom tillåtna områden bidrar du till att skydda miljön och hålla
områden för terrängkörning öppna för framtiden.
Inledning

Inledning
För att motorns avgasrening ska fungera korrekt
• måste fyrhjulingen användas och underhållas enligt anvisningarna i
instruktionsboken.
• Avgasreningssystemet får inte modifieras på något sätt.
• Det är viktigt att åtgärda fel som indikeras med bränsleinsprutningsindikatorn så snart som möjligt.
Innan du kör fyrhjulingen ska du kontrollera alla punkter som gäller
din fyrhjuling i listan nedan.
Första kontroller
• Når personen fotstöden
• Har personen god sikt åt sidan (gör ett panoramatest)
Första övningar
• Kan rulla fyrhjulingen genom att gå bredvid
• Kan parkera fyrhjulingen och koppla in parkeringsbromsen
Känna till reglage och hur de används på rätt sätt
• Kan ställa in backspeglarna rätt
• Kan använda belysningen
• Kan använda kopplingen
• Kan använda växellådan
• Kan använda gasreglaget
• Kan använda bromsarna
Första manövrar (gör 2 i låg fart varav en slalom)
• Kan använda kopplingen tillsammans med bromsen
• Balansera på rätt sätt
• Hålla blicken rätt
• Använda rätt körteknik
• Växla på rätt sätt
Nödmanövrar i toppfart
• Fram- och bakbroms fungerar korrekt
• Hålla blicken rätt
• Placera fyrhjulingen rätt
I sluttningar
Kan göra en U-sväng
• Kan köra nedför sluttningen
Rätt fördelning av kroppsvikten
Inledning

Inledning
Känna till särskilda omständigheter
• Väderförhållanden och deras följder
• Undvika felaktig och farlig körning som innebär risker för
förarens och andra personers säkerhet
Behärska fyrhjulingen vid normal användning (efter att en
handledare förklarat)
• Kurvtagning med hjälp av kroppsvikten
• Köra nedför en sluttning
• Köra uppför en sluttning
• Köra nedför en sluttning
• Köra längs med en sluttning
• Köra i svår terräng
• Sladda och slira
Om du har frågor, eller om din fyrhjuling behöver särskild service
eller reparationer ska du komma ihåg att din Honda-återförsäljare
kan din fyrhjuling bäst.
Trevlig körning!
• Följande kod i denna instruktionsbok anger marknadsversion.
ED

Europeisk direktförsäljning

• Specifikationerna kan variera lokalt.
• Fordonet som visas i denna instruktionsbok kan skilja sig från din
modell.

Inledning

Några ord om säkerhet
Din egen och andras säkerhet är mycket viktig. Att köra denna
fyrhjuling innebär ett stort ansvar.
Några ord om säkerhet

För att hjälpa dig att fatta rätt beslut när det gäller säkerhet förser vi
dig med instruktioner dels genom denna manual, dels genom
dekaler på fyrhjulingen. Denna information uppmärksammar dig på
potentiella faror som kan skada dig själv eller andra.
Av naturliga skäl är det inte möjligt att varna för alla tänkbara faror
som kan uppstå när man använder eller underhåller en fyrhjuling. Du
måste därför använda ditt eget goda omdöme.
Du hittar viktig säkerhetsinformation i olika former, inklusive:
Säkerhetsdekaler som sitter på fyrhjulingen.
Säkerhetsmeddelanden som föregås av en säkerhetssymbol 2
och ett av tre följande signalord: FARA, VARNING och
FÖRSIKTIGT.

Några ord om säkerhet

Några ord om säkerhet
Dessa signalord betyder:

3 FARA
3 VARNING
3 FÖRSIKTIGT

Du KOMMER ATT DÖDAS eller
SKADAS ALLVARLIGT om du inte
följer instruktionerna.
Du KAN DÖDAS eller SKADAS
ALLVARLIGT om du inte följer
instruktionerna.
Du KAN SKADAS om du inte följer
instruktionerna.

Säkerhetsrubriker som ”Viktig säkerhetsinformation” eller
”Viktiga säkerhetsåtgärder”.
Säkerhetskapitel som ”Säkerhet vid körning”.
Instruktioner om hur du använder fyrhjulingen korrekt och säkert.
Hela instruktionsboken innehåller viktig säkerhetsinformation – läs
den noggrant.

Några ord om säkerhet

Innehåll
På dessa sidor ges en översikt av instruktionsbokens innehåll.
Den första sidan i varje avsnitt har en lista över ämnen som tas upp i
avsnittet.
Innehåll

Säkerhet vid körning..................................................................1
Säkerhetsinformation som är viktig att känna till och information
om säkerhetsdekaler på fyrhjulingen.
Instrument och reglage ............................................................13
Information om var instrument och reglage sitter på fyrhjulingen
och hur de fungerar samt hur reglage och funktioner ska hanteras.
Före körning..............................................................................65
Betydelsen av att använda hjälm och skyddsutrustning, hur du ser
till att både du och fyrhjulingen är redo för körning och viktig
information om last.
Grundläggande körning...........................................................81
Hur du startar och stänger av motorn, växlar och bromsar. Här
ingår även säkerhetsåtgärder för körning.

Innehåll

Innehåll
Service av din Honda..............................................................123
Varför din fyrhjuling behöver regelbundet underhåll, vad du
behöver veta innan du servar din Honda, ett serviceschema och
anvisningar för särskilda underhålls- och justeringspunkter.
Tips ..........................................................................................211
Hur du ska förvara och transportera din fyrhjuling och hur du tar
hänsyn till miljön som förare.
Vid oförutsedda händelser ....................................................221
Vad du ska göra om du exempelvis får punktering eller om motorn
inte startar.
Teknisk information ...............................................................247
Ram- och motornummer, specifikationer och andra tekniska
uppgifter.
Index ........................................................................................258
Tillverkare, auktoriserad representant och importör för den
europeiska marknaden.....................................................................269

Innehåll

Säkerhet vid körning
Detta avsnitt innehåller viktiga instruktioner och rekommendationer
för att du ska kunna köra din fyrhjuling på ett säkert sätt. Ta dig tid
att läsa dessa sidor. Avsnittet innehåller även information om var du
hittar säkerhetsdekaler på din fyrhjuling.
Säkerhet vid körning

Viktig säkerhetsinformation .......................................................... 2
Dekaler......................................................................................... 5

Säkerhet vid körning
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Viktig säkerhetsinformation
Din fyrhjuling kan ge dig många års körning och nöje om du tar
ansvar för din säkerhet och förstår de utmaningar som kan möta dig
vid terrängkörning.
Det finns många saker du kan göra för att skydda dig när du kör. Du
hittar ett flertal användbara rekommendationer i denna instruktionsbok. Följande råd anser vi vara de allra viktigaste.
Följ åldersrekommendationen
Lägsta rekommenderade ålder för denna fyrhjuling är 16 år. Låt
aldrig barn under 16 år köra fyrhjulingen.
Använd ALLTID hjälm
Det är ett bevisat faktum: hjälmar minskar avsevärt antalet skallskador och skadornas omfattning. Använd därför alltid en godkänd
mc-hjälm. Vi rekommenderar också att du använder ögonskydd,
kraftiga stövlar, handskar och annan skyddsutrustning (sida 66).
Skjutsa aldrig passagerare
Din fyrhjuling är konstruerad för att bära endast föraren. Det finns
inte handtag, fotpinnar eller sadel för passagerare, så åk aldrig två
på fyrhjulingen. En passagerare kan försämra din förmåga att röra
dig, hålla balansen och hantera fyrhjulingen.
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Viktig säkerhetsinformation
Endast terrängkörning
Denna fyrhjuling är konstruerad och tillverkad endast för terrängkörning. Däcken är inte avsedda för asfalt och fyrhjulingen saknar
blinkers och annan utrustning som krävs för körning på allmän väg.
Om du behöver korsa en asfalterad eller allmän väg ska du stiga av
och leda fyrhjulingen.
Ta dig tid att träna
Även om du har kört andra fyrhjulingar bör du ta dig tid att bekanta
dig med denna fyrhjulings funktioner och köregenskaper. Öva på en
säker plats tills du har vant dig vid fyrhjulingens storlek och vikt.
Var uppmärksam på faror i terrängen
Du kan stöta på många utmaningar när du kör i terräng. Försök hela
tiden läsa terrängen och var beredd på oväntade svängar, nivåskillnader, stenar, rötter och andra faror. Kör alltid så sakta att du
hinner se och reagera på farorna.

Säkerhet vid körning
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Viktig säkerhetsinformation
Överskatta inte din körförmåga
Att tänja på gränserna är en annan stor orsak till olyckor med
fyrhjulingar. Överskatta aldrig din körförmåga och kör inte snabbare
än vad förhållandena medger. Kom ihåg att alkohol, droger, trötthet
och ouppmärksamhet försämrar din förmåga att göra rätt bedömningar och köra säkert.
Kör inte berusad
Alkohol och fyrhjulingar hör inte ihop. Till och med små mängder
alkohol försämrar din förmåga att uppfatta förändringar i omgivningen och din reaktionstid försämras ju mer alkohol du dricker. Kör
alltså inte berusad och se till att dina vänner inte gör det heller.
Håll din Honda i säkert skick
Det är viktigt att du sköter servicen på din fyrhjuling och håller den i
säkert, kördugligt skick. Att få haveri på fyrhjulingen kan innebära
stora svårigheter, särskilt om hjälpen finns långt borta. För att undvika problem bör du kontrollera din fyrhjuling före varje körning och
utföra allt rekommenderat underhåll.
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Dekaler
På de följande sidorna beskrivs dekalernas placering och betydelse.
Vissa dekaler varnar för faror som kan orsaka allvarliga personskador. Andra ger viktig säkerhetsinformation. Läs informationen
noggrant och ta inte bort dekalerna.
Om en dekal faller av eller blir oläslig finns nya dekaler hos din återförsäljare.
Varje dekal har en specifik symbol. Nedan följer en förklaring av varje
symbol och dekal.
Läs anvisningarna i instruktionsboken noggrant.

Läs anvisningarna i verkstadshandboken noggrant.
Av säkerhetsskäl ska denna service endast utföras av
en Honda-återförsäljare.
FARA (med RÖD bakgrund)
Du KOMMER ATT DÖDAS eller SKADAS
ALLVARLIGT om du inte följer instruktionerna.
VARNING (med ORANGE bakgrund)
Du KAN DÖDAS eller SKADAS ALLVARLIGT om du
inte följer instruktionerna.
FÖRSIKTIGHET (med GUL bakgrund)
Du KAN SKADAS om du inte följer instruktionerna.

Säkerhet vid körning
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Dekaler
BATTERIDEKAL
FARA
• Håll gnistor och eldslågor borta från
batteriet. Batteriet avger gas som kan
orsaka en explosion.
• Använd skyddsglasögon och gummihandskar när du hanterar batteriet,
annars kan du få bränn- eller ögonskador
av batterielektrolyt.
• Håll batteriet utom räckhåll för barn. Den
som hanterar batteriet ska vara väl insatt i
hur batterier ska hanteras och riskerna
med batterier.
• Hantera batterielektrolyt extremt försiktigt eftersom den innehåller utspädd
svavelsyra. Kontakt med hud eller ögon
kan leda till brännskador eller förlorad
syn.
• Läs denna instruktionsbok noggrant och
förstå innehållet innan du hanterar
batteriet. Om du inte följer instruktionerna kan det leda till personskador och
skador på fyrhjulingen.
• Använd inte ett batteri där elektrolyten är
vid det nedre nivåmärket eller därunder.
Det kan explodera och orsaka allvarliga
personskador.

6

Säkerhet vid körning

Dekaler
KYLARLOCKSDEKAL
FARA
ÖPPNA ALDRIG NÄR MOTORN ÄR VARM.
Het kylvätska – risk för brännskador.
Tryckavlastningsventilen börjar öppna vid
1,1 kgf/cm2
ALLMÄN VARNINGSDEKAL
VARNING
Felaktig användning av denna fyrhjuling kan
leda till allvarliga eller livshotande personskador.
• Läs instruktionsboken.
• Följ alla varningar och anvisningar.
• Läs och förstå alla instruktioner innan du
börjar köra.
Vid körning:
• Kör aldrig snabbare än vad din förmåga
eller förhållandena medger.
• Använd alltid rätt körteknik för lutande
underlag och svår terräng.
• Var försiktig när du kör från ett underlag
till ett annat. Fyrhjulingar beter sig olika
på olika underlag som sand, lera eller asfalt.
• Skjutsa aldrig en passagerare, eftersom det påverkar balans och styrning och
kan göra att du tappar kontrollen.
• Undvik körning på allmän väg, eftersom det finns risk för kollision med andra
fordon.
• Kör aldrig berusad eller drogpåverkad.
• Använd alltid hjälm, ögonskydd och
skyddsutrustning.
Säkerhet vid körning
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Dekaler
VARNINGSDEKAL
ÅLDERSREKOMMENDATION
VARNING
Denna fyrhjuling får inte köras av barn under
16 år, eftersom det kan leda till allvarliga eller
livshotande personskador.
Kör aldrig denna fyrhjuling om du är under
16 år.
VARNINGSDEKAL PASSAGERARE
VARNING
Kör ALDRIG med passagerare.
Passagerare kan göra att du tappar
kontrollen, vilket kan leda till ALLVARLIGA
eller LIVSHOTANDE PERSONSKADOR.
VARNINGSDEKAL DÄCK OCH LAST
VARNING
Felaktigt däcktryck eller för tung last kan
göra att du tappar kontrollen.
Att tappa kontrollen kan leda till allvarliga
eller livshotande personskador.
• Däcktryck kalla däck:
Fram:
Bak:

35 kPa (5,1 psi)
35 kPa (5,1 psi)

• Max lastkapacitet:
227 kg
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Dekaler
DEKAL FÖR FRÄMRE LASTRÄCKE
VARNING
Att överlasta fyrhjulingen eller lasta den på
fel sätt kan påverka väghållning, stabilitet
och bromsprestanda och leda till en olycka.
Överskrid aldrig främre lasträckets maximala
lastkapacitet: 45 kg
Se anvisningarna i instruktionsboken.
DEKAL FÖR BAKRE LASTRÄCKE
VARNING
Att överlasta fyrhjulingen eller lasta den på
fel sätt kan påverka väghållning, stabilitet
och bromsprestanda och leda till en olycka.
Överskrid aldrig bakre lasträckets maximala
lastkapacitet (total vikt på lasträcket och i
förvaringsutrymmet): 85 kg
Se anvisningarna i instruktionsboken.
DEKAL FÖR DRAGKROK
VARNING
Att dra en felaktigt lastad släpvagn kan leda
till att du förlorar kontrollen.
• Läs anvisningarna i instruktionsboken om
att dra släpvagn.
• Max dragvikt: 600 kg
• Kultryck: 14 kg

Säkerhet vid körning
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Dekaler
DEKAL FÖR BROMSNING MED
FYRHJULSDRIFT
Med fyrhjulsdrift bromsas både fram- och
bakhjulen när något av bromsreglagen
används.
Se instruktionsboken för detaljerad information om bromsning.
INFORMATIONSDEKAL FÖR DRIVLINA
Fyrhjulingens köregenskaper och svängförmåga ändras när du kopplar in främre
differentialspärren. Använd bara funktionen i
låg fart. Se instruktionsboken för mer
information.
CE-MÄRKE
Motorns nettoeffekt: 21,8 kW
Maskinens vikt: 331 kg
MM/YYYY: Tillverkningsmånad och år
BRÄNSLEDEKAL
Endast blyfri bensin
Bensin som innehåller upp till 10 % etanol.
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Dekaler
KYLARLOCKSDEKAL

VARNINGSDEKAL FÖR
DÄCK OCH LAST

BATTERIDEKAL

CE-MÄRKE

DEKAL FÖR FRÄMRE LASTRÄCKE
Säkerhet vid körning
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Dekaler
DEKAL FÖR
BROMSNING MED
FYRHJULSDRIFT

INFORMATIONSDEKAL FÖR
DRIVLINA

VARNINGSDEKAL
FÖR ÅLDERSREKOMMENDATION

ALLMÄN
VARNINGSDEKAL

BRÄNSLEDEKAL
DEKAL FÖR BAKRE
LASTRÄCKE

VARNINGSDEKAL FÖR
PASSAGERARE
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DEKAL FÖR
DRAGKROK

Instrument och reglage
I detta avsnitt visas var alla reglage och indikatorer sitter som du
vanligtvis använder innan eller medan du kör fyrhjulingen.
Instrument och reglage

Punkterna i listan nedan beskrivs mer ingående i detta avsnitt.
Anvisningar för övriga delar beskrivs i relevanta avsnitt i denna
instruktionsbok.
Manöverkomponenters placering ............................................... 15
Indikatorer och display................................................................ 18
Flerfunktionsdisplay ................................................................. 24
Ändra enhet för hastighet och körsträcka ................................ 26
Indikator för fyrhjulsdrift .......................................................... 26
Indikator för lågväxel ............................................................... 27
Växelindikator.......................................................................... 28
Bränslemätare.......................................................................... 29
Digitalklocka............................................................................ 31
Vägmätare............................................................................... 32
Trippmätare............................................................................. 32
Kylvätsketemperaturmätare ..................................................... 33
Timmätare ............................................................................... 35
Trippmätare för service/timmätare för service........................... 36

(fortsättning)
Instrument och reglage
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Instrument och reglage
Reglage och funktioner .............................................................. 39
Tändningslås............................................................................ 39
Växelområdesspak ................................................................... 40
Knapp för fyrhjulsdrift.............................................................. 41
Främre differentialspärr och förbikoppling av fartspärr (reglage för
differentialspärr och start-/förbikopplingsknapp)..................... 42
Start-/förbikopplingsknapp ...................................................... 45
Motorns stoppknapp ............................................................... 46
Strålkastarknapp...................................................................... 47
Avbländningsknapp ................................................................. 47
Knapp för tuta......................................................................... 47
Startsnöre................................................................................ 48
Gasreglage .............................................................................. 49
Körlägesväljare ........................................................................ 50
Växelknappar........................................................................... 51
Backväxelknapp ....................................................................... 52
Frambromshandtag ................................................................. 53
Bakbroms-/parkeringsbromshandtag........................................ 53
Bakbromspedal........................................................................ 53
Parkeringsbromshandtag ......................................................... 54
Vimpelstångsfäste.................................................................... 56
Dragkrok ................................................................................. 57
Tillbehörsuttag......................................................................... 58
Förvaringsfack på sidan............................................................ 60
Främre förvaringsfack .............................................................. 61
Förvaringsutrymme .................................................................. 62
EPS (elektrisk servostyrning) ..................................................... 63
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Manöverkomponenters placering
Bakbroms-/parkeringsbromshandtag

Strålkastarknapp

Spärrspak för parkeringsbroms
Backväxelknapp

Avbländningsknapp

Reglage för
differentialspärr
Knapp för
fyrhjulsdrift
Frambromshandtag

Växelknappar

Tändnings- Gasreglage
lås
Knapp för tuta

Motorns
stoppknapp

Start-/förbikopplingsknapp
Körlägesväljare

Växelområdesspak

Instrument och reglage
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Manöverkomponenters placering

Främre lasträcke

Bakre lasträcke

Främre
förvaringsfack

Bakbromspedal
Startsnöre
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Manöverkomponenters placering

Tillbehörsuttag
Förvaringsfack
på sidan

Vimpelstångsfäste

Dragkrok

Förvaringsutrymme
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Indikatorer och display
Fyrhjulingens indikatorer och display ger dig information och
indikerar eventuella problem så att körningen blir säkrare och
enklare.
Kontrollera indikatorerna ofta. Deras funktioner beskrivs på följande
sidor.
(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(8)
(7)
(6)
(1) Indikator för neutralläge (6) Indikator för servostyrning
(2) Indikator för backväxel
(7) Flerfunktionsdisplay
(3) Indikator för
(8) Lägesknapp
differentialspärr
(4) Indikator för bränsleinsprutning
(5) Indikator för hög
kylvätsketemperatur
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Indikatorer och display
Lampkontroll
Lampkontroll vid start:
Indikatorerna tänds i några sekunder och slocknar sedan när du
vrider tändningslåset till PÅ (q).
Efter lampkontrollen vid start tänds indikatorn för servostyrning igen
och fortsätter lysa tills motorn startar.
Indikatorerna för hög kylvätsketemperatur och bränsleinsprutning
tänds igen i några sekunder och slocknar sedan efter lampkontrollen
vid start.
Indikatorerna identifieras i tabellen på sida 21 med ordet:
Lampkontroll.
Indikatorn för backväxel eller neutral tänds igen och fortsätter lysa
tills du växlar till ett annat läge än backväxel eller neutral efter
lampkontrollen vid start.
Indikatorn för differentialspärr tänds igen och fortsätter lysa tills du
kopplar ur differentialspärren efter lampkontrollen vid start.
Om någon indikator inte fungerar ska du låta din återförsäljare
kontrollera problemet.

Instrument och reglage

19

Indikatorer och display
Displaykontroll
När du vrider tändningslåset till PÅ visar flerfunktionsdisplayen (1)
tillfälligt alla lägen och digitala segment samt ett startmeddelande.
Det görs för att du ska kunna kontrollera att displayen fungerar
korrekt.
Displayen identifieras i tabellen på sida 22 med ordet:
Displaykontroll.
Om någon del av displayen inte fungerar ska du låta din återförsäljare kontrollera problemet.

(1)
(1) Flerfunktionsdisplay
Problem med mätarens insignal
Om indikatorerna för neutralläge, backväxel, differentialspärr,
bränsleinsprutning och hög kylvätsketemperatur fortsätter lysa,
samtidigt som växelindikatorn blinkar ”–” och kylvätsketemperaturmätaren blinkar ”C – – – – – H” ska du låta din återförsäljare
kontrollera fyrhjulingen.

20 Instrument och reglage

Indikatorer och display
1
2
3

Indikator för
neutralläge
Indikator för
backväxel
Indikator för
differentialspärr

4

Indikator för
bränsleinsprutning

5

Indikator för
hög kylvätsketemperatur

6

Indikator för
servostyrning

Lyser när växellådan ligger i
neutralläge. Lampkontroll.
Lyser när backväxeln är ilagd.
Lampkontroll.
Tänds när främre differentialspärren
kopplas in. Ska även tändas i några
sekunder och sedan slockna när tändningslåset vrids till PÅ. Ska sedan
tändas igen och fortsätta lysa tills
differentialspärren kopplas ur eller
tändningen stängs av. Om det uppstår
problem med främre slutväxeln
blinkar indikatorn tillsammans med
indikatorn för fyrhjulsdrift. Se sida 44.
Lampkontroll.
Tänds när ett problem uppstår i
bränsleinsprutningen. Ska även
tändas i några sekunder och sedan
slockna när tändningslåset vrids till
PÅ. Om indikatorn tänds vid andra
tillfällen ska du köra sakta och lämna
in fyrhjulingen hos din återförsäljare
så snart som möjligt. Lampkontroll.
Tänds när kylvätsketemperaturen
är så hög att motorns livslängd
påverkas negativt.
Om indikatorn för hög kylvätsketemperatur tänds medan du kör ska
du stanna omedelbart, stänga av
motorn och låta den svalna. Se
sida 235. Lampkontroll.
Tänds när ett problem uppstår i den
elektriska servostyrningen (EPS). Se
sida 63. Lampkontroll.
Instrument och reglage
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Indikatorer och display
7

Flerfunktionsdisplay
Indikator för
fyrhjulsdrift

Växelindikator
Indikator för
lågväxel
Serviceindikator
Hastighetsmätare
Bränslemätare
Digitalklocka
Vägmätare
Trippmätare
Kylvätsketemperaturmätare
Timmätare
Trippmätare för
service
Timmätare för
service
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Displayen har följande
funktioner. Displaykontroll
Tänds när fyrhjulsdriften aktiveras.
Om det uppstår problem med
främre slutväxeln blinkar indikatorn
tillsammans med indikatorn för
differentialspärr. Se sida 44.
Visar aktuell växel (sida 28).
Visar när lågväxeln (L) är ilagd
(sida 27).
Visas när fyrhjulingen har nått
angivet serviceintervall (sida 37).
Visar körhastighet.
Visar ungefärlig tillgänglig
bränslemängd (sida 29).
Visar tiden i timmar och minuter
(sida 31).
Visar total körsträcka (sida 32).
Visar körsträcka sedan senaste
nollställning (sida 32).
Visar ungefärlig kylvätsketemperatur (sida 33).
Visar motorns körtid i timmar och
tiondels timmar (sida 35).
Visar när fyrhjulingens körsträcka
eller körtimmar närmar sig och
passerar det intervall som anges i
serviceschemat (sida 36).

Indikatorer och display
8

Lägesknapp

Används för att välja vad som ska
visas på flerfunktionsdisplayens
nedre del. Används för att ställa
klockan (sida 31). Används för att
ändra enhet för hastighet och
körsträcka (sida 26). Nollställer
trippmätaren (sida 32). Används
också för att nollställa trippmätaren för service och timmätaren för service (sida 38).
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Indikatorer och display
Flerfunktionsdisplay
Flerfunktionsdisplayen (1) har följande funktioner:
Vägmätare
Indikator för fyrhjulsdrift
Trippmätare
Växelindikator
Kylvätsketemperaturmätare
Indikator för lågväxel
Timmätare
Hastighetsmätare
Trippmätare för service
Serviceindikator
Timmätare för service
Bränslemätare
Digitalklocka
(1)

(2)

(8)
(7)
(1) Flerfunktionsdisplay
(2) Indikator för lågväxel
(3) Växelindikator
(4) Hastighetsmätare
(5) Serviceindikator

(3)

(4)

(6)

(5)
(6) Flerfunktionsdisplayens nedre del
(7) Indikator för
fyrhjulsdrift
(8) Lägesknapp

Flerfunktionsdisplayens nedre del (6) visar bränslemätare, digitalklocka, vägmätare, trippmätare, kylvätsketemperaturmätare, timmätare, trippmätare för service eller timmätare för service. Välj vad
som ska visas på flerfunktionsdisplayens nedre del genom att trycka
på lägesknappen (8).
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Indikatorer och display
Varje gång du trycker på lägesknappen ändras visningsläge enligt
bilden nedan.
Bränslemätare (sida 29)

Digitalklocka (sida 31)

Vägmätare (sida 32)
Timmätare (sida 35)
Trippmätare (sida 32)

Kylvätsketemperaturmätare (sida 33)
När fyrhjulingen rullar

När fyrhjulingen står stilla

Trippmätare för service
(sida 36)

Timmätare för service
(sida 36)

När bränslenivån blir låg övergår displayen automatiskt till bränslemätare. Om du försöker ändra tillbaka till vanligt visningsläge
kommer displayen återgå till bränslemätare automatiskt.
Om kylvätsketemperaturen blir hög övergår displayen automatiskt
till kylvätsketemperaturmätare. Om du försöker ändra tillbaka till
vanligt visningsläge kommer displayen återgå till kylvätsketemperaturmätare automatiskt.
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Indikatorer och display
Ändra enhet för hastighet och körsträcka
Hastighetsmätare, vägmätare, trippmätare och trippmätare för
service kan visa ”MPH” och ”MILE” eller ”KM/H” och ”KM”.
Ändra enhet för hastighet och körsträcka genom att hålla lägesknappen (1) intryckt i minst 5 sekunder när vägmätaren visas
(sida 25) och fyrhjulingen står stilla.

(1)
(1) Lägesknapp

Indikator för fyrhjulsdrift
Indikatorn för fyrhjulsdrift (1) tänds när fyrhjulsdriften aktiveras
(sida 41).

(1)
(1) Indikator för fyrhjulsdrift
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Indikatorer och display
Indikator för lågväxel
Indikatorn för lågväxel (1) tänds när lågväxeln (L) aktiveras och
tändningslåset är i läge PÅ (q) (sida 102).

(1)

(1) Indikator för lågväxel
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Indikatorer och display
Växelindikator
Växelindikatorn (1) visar växelläget när tändningslåset är i läge PÅ
(q).
AUTO (automatväxlingsläge)
Indikatorn visar N för neutral, R för back och D för framåt.
ESP (manuellt växlingsläge)
Indikatorn visar N för neutral, R för back och 1–5 för de fem växlarna
framåt.
Växelindikatorn visar ”–” när en växel inte är fullständigt ilagd. Innan
du börjar köra ska du kontrollera att växelindikatorn visar den aktuella
växeln.
(1)

(1) Växelindikator
Om växelindikatorn visar ”–” eller blinkar ska du vrida tändningslåset
till AV (w) och sedan tillbaka till PÅ (q) igen.
Om växelindikatorn fortfarande visar ”–” ska du kontrollera att
områdesspaken är helt i läge samtidigt som du gungar fyrhjulingen
fram och tillbaka. Kontrollera att växelindikatorn visar den aktuella
växeln korrekt. Om indikatorn fortfarande visar ”–” eller blinkar ska
du kontakta din återförsäljare.
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Indikatorer och display
Bränslemätare
Bränslemätaren (1) visar ungefärlig tillgänglig bränslemängd och
pumpsymbolen (2). Bränsletankens volym är:
14,7 liter

(2)

(1)

(1) Bränslemätare

(2) Pumpsymbol

Oavsett displayens visningsläge övergår den automatiskt till bränslemätare när bränslenivån kommer ner till första fältet (3). Fyll på
bränsle så snart som möjligt.
Återstående bränslemängd när bara mätarens första fält lyser är
cirka:
6,9 liter

(3)
(3) Första fält
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Indikatorer och display
(4)

(5)
(4) ”E _ _ _ _ _ F”

(5) ”LO FUEL”

När bränslemätaren blinkar ”E _ _ _ _ _ F” (4) och ”LO FUEL” (5) tre
gånger växelvis tillsammans med pumpsymbolen ska du tanka så
snart som möjligt.
Ungefärlig reservbränslemängd:
4,9 liter
Felindikering för bränslemätare:
Om det uppstår problem med bränslemätaren blinkar den
”E – – – – – F” (6). Kontakta din återförsäljare.

(6)
(6) ”E – – – – – F”
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Indikatorer och display
Digitalklocka
Digitalklockan (1) visar tiden och klocksymbolen (2) när tändningslåset är PÅ (q).

(3)
(1) Digitalklocka
(2) Klocksymbol

(1)

(2)
(3) Lägesknapp

Ställ in klockan såhär:
1. Vrid tändningslåset till PÅ (q) och välj klockläget.
2. Håll lägesknappen (3) intryckt tills klockan börjar blinka.
3. Mata fram tiden med 1 minut i taget genom att trycka på
lägesknappen en gång (cirka en halv sekund).
Håll lägesknappen intryckt för att mata fram tiden snabbt. Håll
knappen intryckt:
• 0,5–5,5 sekunder för att mata fram en minut i taget.
• 5,5–10,5 sekunder för att mata fram fem minuter i taget.
• 10,5 sekunder eller mer för att mata fram tio minuter i taget.
4. Släpp lägesknappen när displayen visar önskad tid.
5. Avsluta inställningen genom att trycka på lägesknappen kortare
än en halv sekund eller vrida tändningslåset till AV (w).
Kontrollera klockan när batteriet varit frånkopplat och ansluts igen
(sida 204). Ställ klockan om det behövs.
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Indikatorer och display
Vägmätare
Vägmätaren (1) visar den totala körsträckan när tändningslåset är PÅ
(q) och vägmätarläget (ODO) (2) är valt. Vägmätaren stannar på
999 999 när körsträckan överstiger 999 999.

(2)
(1) Vägmätare

(1)
(2) Vägmätarläge (ODO)

Trippmätare
Trippmätaren (1) visar körsträcka sedan senaste nollställning när
tändningslåset är PÅ (q) och trippmätarläget (TRIP) (2) är valt.
Trippmätaren återgår till 0.0 när körsträckan överstiger 999.9.
Nollställ trippmätaren genom att hålla lägesknappen (3) intryckt i
minst 2 sekunder när trippmätaren visas.

(2)
(1)
(3)
(1) Trippmätare
(3) Lägesknapp
(2) Trippmätarläge (TRIP)
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Indikatorer och display
Kylvätsketemperaturmätare
Kylvätsketemperaturmätaren (1) visar kylvätskans temperatur och
kylvätsketemperatursymbolen (2) när tändningslåset är PÅ (q).
Motorns normala arbetstemperatur ligger mellan första fältet (3) och
fjärde fältet (4).
När kylvätskans temperatur är låg visar kylvätsketemperaturmätaren
”Lo” (5).
(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(1) Kylvätsketemperaturmätare (4) Fjärde fält
(2) Kylvätsketemperatursymbol (5) ”Lo”
(3) Första fält
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Indikatorer och display
När kylvätskans temperatur blir för hög visas det femte fältet (6) och
indikatorn för hög kylvätsketemperatur (7) tänds.
Om detta händer ska du stänga av motorn och kontrollera kylvätskenivån i expansionskärlet.
Läs sidorna 235–236 och kör inte fyrhjulingen förrän felet har
åtgärdats.

OBS
Att fortsätta köra med en överhettad motor kan leda till allvarliga
motorskador.

(6)
(6) Femte fält

(7)

(7) Indikator för hög
kylvätsketemperatur

Om det uppstår problem med temperaturmätaren blinkar den
”C – – – – – H” (8). Kontakta din återförsäljare.

(8)
(8) ”C – – – – – H”
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Indikatorer och display
Timmätare
Timmätaren (1) visar totalt antal körtimmar och timmätarsymbolen
(2) när tändningslåset är PÅ (q). Timmätaren ger exakt information
om serviceintervall från det första servicetillfället till senare, regelbundet underhåll. Timmätaren stannar på 99999.9 när värdet
överstiger 99999.9.

(1)
(1) Timmätare

(2)

(2) Timmätarsymbol
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Indikatorer och display
Trippmätare för service/timmätare för service
Trippmätaren för service (1) visar körsträcka till service och serviceindikatorn (2) när tändningslåset är PÅ (q).
Timmätaren för service (3) visar körtimmar till service och serviceindikatorn när tändningslåset är PÅ (q).

(1)

(2)

(1) Trippmätare för service
(2) Serviceindikator

(3) (2)
(3) Timmätare för service

Trippmätaren för service räknar ner från 1 000 km efter nollställning.
Timmätaren för service räknar ner från 100 timmar efter nollställning.
Trippmätaren för service är inställd på första service vid 150 km.
Timmätaren för service är inställd på första service vid 20 timmar.
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Indikatorer och display
Serviceindikatorer:
Första service
Visas vid 150 km eller 20 körtimmar beroende på
vilket som kommer först.
Regelbundet serviceintervall 1
Visas 1 000 km eller 100 körtimmar efter att första
service eller regelbundet serviceintervall 2 har utförts
och serviceindikatorn har nollställts, beroende på
vilket som kommer först i serviceschemat.
Regelbundet serviceintervall 2
Visas 1 000 km eller 100 körtimmar efter att regelbundet serviceintervall 1 har utförts och serviceindikatorn har nollställts, beroende på vilket som
kommer först i serviceschemat.
När trippmätaren för service eller timmätaren för service kommer ner
till noll ändras visningen av serviceindikatorn. När du väljer trippmätaren för service eller timmätaren för service börjar serviceindikatorn och flerfunktionsdisplayens nedre del (4) blinka. När du
väljer andra lägen visas serviceindikatorn på displayen.

(4)

(4)

(4) Flerfunktionsdisplayens nedre del
Nollställ trippmätaren för service/timmätaren för service när underhållet har gjorts.
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Indikatorer och display
Nollställ trippmätaren för service/timmätaren för service såhär:
Håll lägesknappen (5) intryckt och vrid tändningslåset (6) till PÅ (q).
Serviceindikatorn tänds och blinkar två gånger och flerfunktionsdisplayen visar tillfälligt alla lägen och digitala fält. Indikatorn
försvinner från displayen.
Nollställningen avbryts om du släpper lägesknappen innan indikatorn
har blinkat två gånger.
Tänk på att nollställa mätarna om du gör servicen före det inställda
intervallet.

(5)

(2)
(6)

(2) Serviceindikator
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(5) Lägesknapp
(6) Tändningslås

Reglage och funktioner
Tändningslås
Tändningslåset (1) används för att starta och stänga av motorn
(sida 90). Sätt i nyckeln och vrid den åt höger till läge PÅ (q).
Tändningslåset används också för att nollställa trippmätaren för
service/timmätaren för service (sida 38).
Nyckelläge
PÅ (q)
AV (w)

Funktion
Elektriska kretsar påslagna.
Inga elektriska kretsar fungerar.

MITT PÅ STYRET
AV

PÅ

(1)
(1) Tändningslås

q PÅ
w AV
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Reglage och funktioner
Växelområdesspak
Växelområdesspaken (1) har två lägen: framåt (D) och låg (L).
Se Växla på sida 102.
BRÄNSLETANKENS VÄNSTERSIDA
(1)

(1) Områdesspak
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Reglage och funktioner
Knapp för fyrhjulsdrift
Din fyrhjuling är utrustad med en knapp för fyrhjulsdrift (1) som gör
att du kan välja mellan två- eller fyrhjulsdrift. Välj det drivläge som
passar bäst för din körning.
Håll båda händerna på styret när fyrhjulingen är i rörelse och stanna
helt innan du använder knappen för fyrhjulsdrift.
Knappen för fyrhjulsdrift sitter ovanför gasreglaget. Välj drivläge
genom att trycka på knappen för fyrhjulsdrift när fyrhjulingen står
stilla.
Indikatorn för fyrhjulsdrift (2) visar vilket drivläge som är aktiverat.
Tvåhjulsdrift: indikatorn för fyrhjulsdrift slocknar när tvåhjulsdriften
aktiveras.
Fyrhjulsdrift: indikatorn för fyrhjulsdrift tänds när fyrhjulsdriften
aktiveras.
Om indikatorn för fyrhjulsdrift inte tänds när du väljer fyrhjulsdrift
kan du köra sakta framåt tills indikatorn tänds.
Om det uppstår problem med främre slutväxeln blinkar både
indikatorn för fyrhjulsdrift och indikatorn för differentialspärr. Se
Främre differentialspärr och förbikoppling av fartspärr (reglage för
differentialspärr och start-/förbikopplingsknapp) på sida 44.
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Reglage och funktioner

Tvåhjulsdrift
(2)

Fyrhjulsdrift
(1) Knapp för fyrhjulsdrift

Tvåhjulsdrift
(1)
Fyrhjulsdrift
(1)
(2) Indikator för fyrhjulsdrift

Främre differentialspärr och förbikoppling av fartspärr
(reglage för differentialspärr och start-/
förbikopplingsknapp)
Fyrhjulingen är utrustad med en främre differentialspärr som har en
fartspärr och en förbikoppling av fartspärren. Systemet är konstruerat
för att ge maximalt grepp och hjälpa dig komma loss från situationer
där fyrhjulingen annars kan fastna, till exempel i lera. När du
aktiverar främre differentialspärren låser det främre differentialens
drev så att alla fyra hjulen roterar med samma hastighet. Eftersom
differentialspärren ändrar fyrhjulingens köregenskaper och gör
svängradien större har systemet en fartspärr som begränsar hastigheten till 32 km/h. Genom att hålla start-/förbikopplingsknappen
intryckt när differentialspärren är aktiverad kan du tillfälligt köra
snabbare än 32 km/h (upp till 64 km/h) för att komma loss från svåra
situationer. Använd bara funktionen när du behöver maximalt grepp
och bara i låg fart. För vanlig körning ska två- och fyrhjulsdriftlägena
användas.
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Reglage och funktioner
Aktivera främre differentialspärren:
Se till att fyrhjulsdriften är inkopplad och kör saktare än 16 km/h.
Skjut upp differentialspärrens reglage (1) över knappen för fyrhjulsdrift. Indikatorn för differentialspärr (2) blinkar snabbt och spärren
börjar aktiveras. När spärren är inkopplad fortsätter indikatorn för
differentialspärr att lysa.
Fyrhjulsdrift Aktivera främre differentialspärr

(1)

(2)
Lyser
inte

(1)
(Spärren
(Spärren aktiveras) inkopplad)
(2)
(2)
Blinkar
snabbt
(Fart högre än 16 km/h.
Inkoppling avbryts.)
Blinkar
sakta

Lyser
konstant

(2)

(1) Reglage för differentialspärr (2) Indikator för differentialspärr
Om farten är högre än 16 km/h avbryts inkopplingen och indikatorn
för differentialspärr blinkar sakta.
Om indikatorn för differentialspärr inte fortsätter lysa när du har
aktiverat differentialspärren ska du vrida styret helt åt höger eller
vänster när fyrhjulingen står stilla. Om indikatorn för differentialspärr
fortfarande blinkar ska du köra fyrhjulingen sakta samtidigt som du
vrider styret helt åt höger eller vänster.
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Aktivera förbikoppling av fartspärr:
Tryck på start-/förbikopplingsknappen (3) när främre differentialspärren är inkopplad.
VÄNSTER HANDTAG

(3) Start-/förbikopplingsknapp

(3)

Problem med främre slutväxeln:
Om det uppstår problem med främre slutväxeln blinkar både
indikatorn för differentialspärr och indikatorn för fyrhjulsdrift (4).
Om det händer kan främre slutväxeln inte manövreras, vilket innebär
att den är fast i det aktuella läget (tvåhjulsdrift, fyrhjulsdrift eller
differentialspärr).
Om både indikatorn för differentialspärr och indikatorn för fyrhjulsdrift blinkar ska du köra sakta och lämna in fyrhjulingen hos din
återförsäljare så snart som möjligt.

(2)

(4)

(2) Indikator för differentialspärr
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(4) Indikator för fyrhjulsdrift

Reglage och funktioner
Start-/förbikopplingsknapp
VÄNSTER HANDTAG

(1)
(1) Start-/förbikopplingsknapp
START eller FÖRBIKOPPLING AV FARTSPÄRR
Start-/förbikopplingsknappen (1) används för att starta motorn och
aktivera förbikoppling av fartspärren.
Tryck på knappen för att starta motorn. Se Startprocedur på sida 92.
När motorn är avstängd och du trycker på start-/förbikopplingsknappen drar startmotorn runt motorn. Startmotorn går inte runt
om motorns stoppknapp står på läge AV (r) när du trycker på start/förbikopplingsknappen.
Läs om att aktivera förbikoppling av fartspärr under Främre
differentialspärr och förbikoppling av fartspärr (reglage för
differentialspärr och start-/förbikopplingsknapp) på sida 42.
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e

Motorns stoppknapp

r

VÄNSTER HANDTAG

(1)
(1) Motorns stoppknapp

r AV
e PÅ

Motorns stoppknapp (1) används för att stänga av motorn i nödfall.
Tryck knappen till AV (r) för att stänga av motorn. Knappen måste
vara i läge PÅ (e) för att motorn ska kunna startas. Knappen ska
även vara i läge PÅ (e) när motorn är avstängd.
Om du låter tändningslåset vara kvar i läge PÅ (q) när du har stängt
av motorn genom att trycka stoppknappen till AV (r) kommer
batteriet att laddas ur. Vrid tändningslåset till AV (w) för att inte
batteriet ska laddas ur.
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Reglage och funktioner
y

Strålkastarknapp
VÄNSTER HANDTAG

(1)

t

(2)
(3)

(1) Strålkastarknapp
(2) Avbländningsknapp

y PÅ
t AV
u HELLJUS
i HALVLJUS

(3) Knapp för tuta
Strålkastarknappen (1) används för att tända, PÅ (y) och släcka, AV
(t) de två nedre strålkastarna och den övre strålkastaren. Övre strålkastaren tänds bara när avbländningsknappen (2) står på helljusläge
(u). Tänd eller släck strålkastarna genom att trycka knappen till PÅ
(y) eller AV (t).

Avbländningsknapp

u i

Avbländningsknappen (2) används för att växla mellan helljus och
halvljus på de två nedre strålkastarna och tända övre strålkastaren.
Tryck knappen till (u) för att använda helljus på de två nedre strålkastarna och tända övre strålkastaren. Tryck till (i) för att använda
halvljus på de två nedre strålkastarna och släcka övre strålkastaren.

Knapp för tuta
Tryck på knappen (3) för att tuta.
Instrument och reglage
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Reglage och funktioner
Startsnöre
HÖGER SIDA

(1)
(1) Startsnöre
Startsnöret (1) används för att dra igång motorn när batteriet är för
svagt. Se Använda startsnöret på sida 95.
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Reglage och funktioner
Gasreglage
HÖGER HANDTAG

(A)
(1)
(1) Gasreglage

(A) Ge gas

Kontrollera motorns varvtal med gasreglaget. Tryck på gasreglaget
(1) med tummen för att öka motorns varvtal. Släpp trycket på
gasreglaget för att minska motorns varvtal. Gasreglaget går
automatiskt tillbaka till utgångsläget (tomgångsvarvtal) när du
släpper det helt.
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Reglage och funktioner
Körlägesväljare
Körlägesväljaren (1) har två lägen: AUTO (automatväxling) och ESP
(manuell växling).
Se Växla på sida 97.
HÖGER HANDTAG

(1)
(1) Körlägesväljare
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Reglage och funktioner
Växelknappar
AUTO (automatväxlingsläge):
Växelknapparna (uppväxlingsknapp (1) och nerväxlingsknapp (2))
används för att välja framåt (D), neutral (N) och back (R).
Se Växla på sida 96 och Backa på sida 103.
ESP (manuellt växlingsläge):
Växelknapparna används för att växla till nästa högre eller lägre
växel. Växla till nästa högre växel genom att trycka på uppväxlingsknappen (1) och växla till nästa lägre växel genom att trycka på
nerväxlingsknappen (2).
Se Växla på sida 96 och Backa på sida 103.
VÄNSTER HANDTAG

(1)
(2)
(1) Uppväxlingsknapp
(2) Nerväxlingsknapp
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Reglage och funktioner
Backväxelknapp
VÄNSTER HANDTAG

(1)

(1) Backväxelknapp
Backväxelknappen (1) används för att lägga i backväxeln (R).
Läs om hur man lägger i backväxeln (R) i avsnittet Backa på sida 103.

52 Instrument och reglage

Reglage och funktioner
Frambromshandtag
Frambromshandtaget används för att bromsa in och stanna fyrhjulingen. Dra in handtaget för att aktivera bromsen. Läs mer om bromsteknik på sida 105.

Bakbroms-/parkeringsbromshandtag
Bakbroms-/parkeringsbromshandtaget används för att bromsa in
och stanna fyrhjulingen. Dra in handtaget för att aktivera bromsen.
Läs mer om bromsteknik på sida 105.

Bakbromspedal
Bakbromspedalen används för att bromsa in och stanna fyrhjulingen.
Trampa ner pedalen för att aktivera bromsen. Läs mer om bromsteknik på sida 105.
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Reglage och funktioner
Parkeringsbromshandtag
VÄNSTER HANDTAG
(1)

(2)

(1) Spärrspak för parkeringsbroms
(2) Bakbroms-/parkeringsbromshandtag
Med spärrspaken (1) på bakbroms-/parkeringsbromshandtaget (2)
kan handtaget användas som parkeringsbroms.
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Reglage och funktioner
Koppla in parkeringsbromsen:
Stanna fyrhjulingen helt och lägg växellådan i neutralläge.
Dra in bakbroms-/parkeringsbromshandtaget (1) och vrid sedan
spärrspaken (2) medurs tills den går in i spåret på bakbroms-/
parkeringsbromshandtagets hållare.
För mer information om att Parkera, se sida 120.
(2)

(1)

(1) Bakbroms-/parkeringsbromshandtag
(2) Spärrspak för parkeringsbroms
Koppla ur parkeringsbromsen:
Dra in bakbroms-/parkeringsbromshandtaget tills spärrspaken
frigörs från spåret på bakbroms-/parkeringsbromshandtagets
hållare.
Bromsljuset tänds när du använder parkeringsbromsen. När du
använder parkeringsbromsen ska du vrida tändningen till AV (w) för
att undvika att batteriet laddas ur.
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Reglage och funktioner
Vimpelstångsfäste
HÖGER BAK
(1)

(1) Vimpelstångsfäste
Vimpelstång finns att köpa hos din återförsäljare. Följ anvisningarna
i vimpelstångsatsen för att sätta dit en vimpelstång i fästet (1).
Vimpelstång krävs vid körning på vissa platser. Kontrollera lokala
bestämmelser innan du kör.
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Reglage och funktioner
Dragkrok
BAK

(2)

(1)
(1) Dragkrok

(2) Dragkula

Dragkroken (1) sitter baktill på ramen. För att använda dragkroken
behövs en dragkula (2) av rätt storlek enligt släpvagnstillverkaren.
Följ släpvagnstillverkarens anvisningar för att sätta fast kulan och
koppla på en släpvagn på rätt sätt. Se sida 76 för lastbegränsningar
och anvisningar.
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Reglage och funktioner
Tillbehörsuttag
VÄNSTER FRAM
(2)

(1)

(1) Tillbehörsuttag
(2) Frontpanel

(3)

(3) Tillbehörsuttagets lock

Tillbehörsuttaget (1) sitter på vänster sida av frontpanelen (2). Du
kan använda tillbehörsuttaget för att ge ström åt t.ex. strålkastare,
komradio eller mobiltelefon.

OBS
Anslut inte värmealstrande tillbehör som cigarettändare för bilar
eftersom det kan skada uttaget.
Vrid tändningslåset till PÅ (q) och starta motorn när du ska använda
tillbehörsuttaget. Släck sedan strålkastarna (t) och öppna tillbehörsuttagets lock (3).
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Reglage och funktioner
Se till att motorn går och att strålkastarna är avstängda innan du
använder tillbehörsuttaget, annars kan batteriet laddas ur.
Tillbehörsuttagets kapacitet är 12 V likström, 120 W (10 A) eller
mindre. Om uttaget överbelastas kan det gå en säkring. Se Brända
säkringar på sida 237.
När du har använt uttaget ska du dra ur kontakten och sätta dit
locket igen.
Spola inte vatten på tillbehörsuttaget när du tvättar fyrhjulingen.
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Reglage och funktioner
Förvaringsfack på sidan
Förvaringsfacket på sidan (1) finns på vänster framskärm. Du kan
förvara små, lätta föremål i förvaringsfacket.
Öppna:
Lyft upp främre delen av förvaringsfackets lock (2).
Stänga:
Tryck ner främre delen av förvaringsfackets lock tills det går i lås.
Kontrollera att tappen (3) sitter fast ordentligt genom att lyfta lite i
lockets främre del.
Spola inte vatten på detta område när du tvättar fyrhjulingen.
Förvara inte värdesaker förvaringsfacket.
VÄNSTER FRAMSKÄRM
(3)

(2)
(1)
(1) Förvaringsfack på sidan
(2) Förvaringsfackets lock
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(3) Tapp

Reglage och funktioner
Främre förvaringsfack
Främre förvaringsfacket (1) finns på främre mittkåpan. Du kan
förvara små, lätta föremål i förvaringsfacket.
Öppna:
Lyft upp främre delen av förvaringsfackets lock (2).
Stänga:
Tryck ner främre delen av förvaringsfackets lock tills det går i lås.
Kontrollera att tapparna (3) sitter fast ordentligt genom att lyfta lite
i lockets främre del.
Förvara inte värdesaker förvaringsfacket.
Spola inte vatten på detta område när du tvättar fyrhjulingen.
FRÄMRE MITTKÅPA

(3)

(2)

(1)
(1) Främre förvaringsfack
(2) Förvaringsfackets lock

(3) Tappar
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Reglage och funktioner
Förvaringsutrymme
Förvaringsutrymmet (1) finns under det bakre lasträcket (2).
Öppna utrymmet genom att haka av gummibandet (3).
Spola inte vatten på detta område när du tvättar fyrhjulingen.
BAK
(3)
(2)

(1)

(1) Förvaringsutrymme
(2) Bakre lasträcke
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(3) Gummiband

Reglage och funktioner
EPS (elektrisk servostyrning)
Denna fyrhjuling är utrustad med elektrisk servostyrning.
När motorn är igång får servostyrningen kraft från en elmotor som
gör att styret går lättare att vrida.
Servostyrningen har ett överhettningsskydd som förhindrar att
systemets delar skadas. I vissa situationer med hög och långvarig
belastning tänds indikatorn för servostyrning och servofunktionen
reduceras eller stängs av helt. Styrningen fungerar som vanligt utan
servofunktionen under den korta perioden. Om det händer ska du
stanna fyrhjulingen och låta servostyrningen svalna tills indikatorn
för servostyrning slocknar. När servostyrningen har svalnat fungerar
den som vanligt igen.
Indikatorn för servostyrning ska tändas när tändningslåset vrids till
PÅ och fortsätta lysa tills motorn startar.
Indikatorn för servostyrning tänds också om det uppstår fel i servostyrningen. Om det händer fungerar inte servofunktionen, men i
övrigt fungerar styrningen som vanligt.
Om indikatorn för servostyrning tänds under körning (i andra
situationer än den tillfälliga överhettningen som beskrivs ovan) ska
du köra sakta och lämna in fyrhjulingen hos din återförsäljare så
snart som möjligt. Att fortsätta köra med en defekt servostyrning
kan leda till skador på systemet.
Modifiera inte den elektriska servostyrningen. Lämna in fyrhjulingen
hos din återförsäljare om det uppstår fel på systemet.
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Före körning
Före varje körning ska du se till att både du och din Honda är redo
att börja köra. Detta avsnitt hjälper dig att förbereda dig. Avsnittet
handlar om hur du kan utvärdera dina körkunskaper, vad du ska
kontrollera på fyrhjulingen och justeringar för komfort och säkerhet.
Avsnittet innehåller också viktig information om lastning.
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Är du redo att köra?
Innan du kör fyrhjulingen för första gången rekommenderar vi att
du:
• Läser denna instruktionsbok och dekalerna på fyrhjulingen
noggrant.
• Ser till att du förstår alla säkerhetsmeddelanden.
• Lär dig hantera alla reglage.
Före varje körning ska du se till att:
• Du känner dig frisk och är i god fysisk och mental form.
• Du använder en godkänd mc-hjälm (med ordentligt åtdragen
hakrem), ögonskydd och övrig skyddsutrustning.
• Du inte är påverkad av alkohol eller droger.

Skyddsutrustning
För din säkerhets skull rekommenderar vi att du använder en godkänd mc-hjälm, ögonskydd, stövlar, handskar, långbyxor och en
långärmad jacka varje gång du kör.
Inte ens en komplett skyddsutrustning kan garantera ett fullständigt
skydd, men genom att använda bra utrustning när du kör kan du
minska risken för skador.
Nedan följer några råd som kan hjälpa dig att välja rätt utrustning.
Hjälm och ögonskydd
Hjälmen är den viktigaste delen av din utrustning eftersom den ger
bäst skydd mot skallskador. Hjälmen ska passa ditt huvud och vara
både bekväm och säker.
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Är du redo att köra?
En öppen hjälm ger ett visst skydd, men en integralhjälm skyddar
ännu bättre. Använd alltid visir eller glasögon för att skydda dina
ögon och förbättra sikten.
WARNING

3 VARNING

Att köra denna fyrhjuling utan att använda
en godkänd mc-hjälm, ögonskydd och övrig
skyddsutrustning kan öka risken för att du
skadas allvarligt eller livshotande vid en
olycka.
Använd alltid en godkänd mc-hjälm med god
passform, ögonskydd (glasögon eller visir),
stövlar, handskar, långbyxor och långärmad
tröja eller jacka när du kör.
Övrig utrustning
Utöver hjälm och ögonskydd rekommenderar vi också:
• Crosstövlar som skyddar fötter, fotleder och underben.
• Crosshandskar som skyddar händerna.
• Crossbyxor med knä- och höftskydd, crosströja med armbågsskydd och ett bröst/axelskydd.

Före körning
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Är du redo att köra?
Körträning
Dina körkunskaper utvecklas allteftersom du kör fyrhjulingen. Även
om du har kört andra fyrhjulingar bör du ta dig tid att bekanta dig
med denna fyrhjulings funktioner och köregenskaper. Öva på att
köra på en säker plats tills du behärskar fyrhjulingen. Kör inte i svår
terräng förrän du har vant dig vid fyrhjulingens reglage och känner
dig bekväm med dess storlek och vikt.
WARNING

3 VARNING

Att köra fyrhjulingen på felaktigt sätt kan öka
risken för en olycka där du kan få allvarliga
eller livshotande skador.
Nybörjare och oerfarna förare bör gå en
förarutbildning som anordnas av Honda.
Efter utbildningen bör förare regelbundet
öva på körningen som ingår i utbildningen
och de körtekniker som beskrivs i denna
instruktionsbok.
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Är du redo att köra?
Åldersrekommendation
Lägsta rekommenderade ålder för denna fyrhjuling är 16 år. Låt
aldrig barn under 16 år köra denna fyrhjuling.
WARNING

3 VARNING

Barn under den rekommenderade åldern som
kör fyrhjulingen kan tappa kontrollen och
skadas allvarligt eller livshotande.
Barn under 16 år bör aldrig köra en fyrhjuling
med större motor än 90 cm3.

Inga passagerare
Denna fyrhjuling är inte avsedd att köras med passagerare. Sadeln är
lång för att föraren ska kunna byta sittställning, inte för att en
passagerare ska få plats. Skjutsa aldrig passagerare på sadeln eller på
främre eller bakre lasträcket.
WARNING

3 VARNING

Fyrhjulingen blir mycket svårare att balansera
och manövrera med en passagerare och det
kan leda till en olycka där du och passageraren
kan få allvarliga eller livshotande skador.
Skjutsa aldrig passagerare på denna
fyrhjuling.
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Är du redo att köra?
Ingen alkohol eller droger
Alkohol, droger och fyrhjulingar hör inte ihop. Till och med en liten
mängd alkohol kan försämra din förmåga att köra fyrhjulingen
säkert. På samma sätt kan medicin och droger vara farliga att
använda när du kör fyrhjuling. Rådfråga din läkare om du bör köra
fyrhjuling när du har tagit medicin.
WARNING

3 VARNING

Alkohol och droger kan påverka ditt omdöme,
göra att du reagerar långsammare och försämra din balans och uppfattningsförmåga.
Vid körning kan det leda till en olycka där du
skadas allvarligt eller livshotande.
Använd aldrig alkohol eller droger innan du
kör denna fyrhjuling.
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Är fyrhjulingen redo att köras?
Före varje körning är det viktigt att du kontrollerar fyrhjulingen och
ser till att eventuella problem åtgärdas. En kontroll före körning är
nödvändig inte bara för säkerheten, utan även för att undvika haveri
eller punktering som kan innebära stora problem.
Om fyrhjulingen har vält eller varit inblandad i en olycka ska du inte
köra den förrän den har kontrollerats av din återförsäljare. Det kan
finnas skador eller andra problem som inte syns.
WARNING

3 VARNING

Att underhålla fyrhjulingen dåligt eller att
inte reparera fel innan du kör kan leda till en
olycka där du kan skadas allvarligt eller
dödas.
Gör alltid en kontroll innan du kör och
åtgärda eventuella fel.

Kontroll före körning
Kontrollera följande före varje körning:
Motorolja

Kontrollera nivån och fyll på olja vid behov
(sida 148).
Kontrollera om det finns läckage.

Kylvätska

Kontrollera nivån och fyll på kylvätska vid behov
(sida 160).
Kontrollera om det finns läckage.

(fortsättning)
Före körning
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Är fyrhjulingen redo att köras?
Bränsle

Kontrollera nivån och fyll på bränsle vid behov
(sida 143). Kontrollera att tanklocket sitter fast
ordentligt.
Kontrollera om det finns läckage.

Däck

Kontrollera däcktrycket med en lufttrycksmätare. Justera vid behov. Leta också efter
skador och slitage (sida 193).

Drivaxeldamasker

Kontrollera om det finns skador (sida 201).

Skydd

Kontrollera om de är skadade eller lösa
(sida 200).

Muttrar och
skruvar

Kontrollera att hjulmuttrarna är åtdragna.
Använd en nyckel och kontrollera att alla
åtkomliga muttrar, skruvar och fästen är
åtdragna.

Underrede och
avgassystem

Ta bort eventuell smuts, växter och annat skräp
som fastnat och som kan vara en brandfara eller
störa manövreringen av fyrhjulingen.

Luftfilterhusets
dräneringsslang

Kontrollera om det finns vätska i dräneringsslangen. Rengör slangen vid behov (sida 173)
och kontrollera luftfilterhuset.

Läckage och lösa
delar

Inspektera fyrhjulingen runtom så att allt är okej
och det inte finns exempelvis läckage eller lösa
vajrar.

Vajer

Kontrollera slitage på vajerhöljen. Kontrollera
om vajerfästen är lösa. Byt eller sätt fast vid
behov.
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Är fyrhjulingen redo att köras?
Belysning

Kontrollera att strålkastare, bromsljus och
bakljus fungerar korrekt.

Kontrollera även följande om du har lastat fyrhjulingen:
Lastbegränsningar Överskrid inte lastbegränsningarna (sida 76).
Last

Kontrollera att lasten sitter fast.

Kontrollera följande när du sitter på fyrhjulingen:
Gasreglage

Kontrollera spel och justera vid behov. Tryck på
gasreglaget och kontrollera att det går lätt utan
att kärva och fjädrar tillbaka helt när du släpper
det i alla styrlägen (sida 174).

Bromsar

Dra in fram- och bakbromshandtaget och
trampa på bakbromspedalen för att kontrollera
att reglagen fungerar normalt. Trampa ner
bakbromspedalen flera gånger och kontrollera
därefter att bakbroms-/parkeringsbromshandtagets spel är korrekt (sida 190).
Kontrollera att det inte finns bromsvätskeläckage.

(fortsättning)
Före körning
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Är fyrhjulingen redo att köras?
Strålkastare och
avbländningsknapp

Kontrollera funktion (sida 47).

Motorns stoppknapp Kontrollera funktion (sida 46).
Styrning

Kontrollera att hjulen rör sig korrekt när du
vrider på styret. Vrid styret till höger och
vänster och kontrollera att det inte finns
något glapp.

Åtgärda eventuella problem själv eller låt återförsäljaren göra det
innan du börjar köra.
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Lastbegränsningar och lastanvisningar
Din Honda-fyrhjuling är konstruerad för endast föraren. Den är inte
konstruerad för att bära passagerare. Du kan placera föremål på
lasträckena, men att placera last på andra ställen och att skjutsa
passagerare kan försämra balansen och din förmåga att hantera
fyrhjulingen.
Att överskrida lastbegränsningarna eller att köra med obalanserad
last kan dessutom försämra fyrhjulingens väghållning, bromsförmåga och stabilitet. Fyrhjulingen kan även bli osäker att köra om
du monterar tillbehör eller gör modifieringar som ändrar dess
konstruktion och prestanda. Den maximala lastvikten minskar med
vikten av eventuella tillbehör.
Nedan följer mer ingående information om lastbegränsningar,
modifieringar och tillbehör.

Lastning
Det är viktigt för din säkerhet att du inte lastar fyrhjulingen för tungt
och att du lastar den på rätt sätt. Om du kör med last ska du alltid
tänka på följande.
WARNING

3 VARNING

Att överlasta fyrhjulingen eller lasta den på
fel sätt kan leda till en olycka där du riskerar
att skadas allvarligt eller dödas.
Följ alla lastbegränsningar och andra lastanvisningar i denna instruktionsbok.
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Lastbegränsningar och lastanvisningar
Lastbegränsningar
Följande lastbegränsningar gäller för din fyrhjuling:
Det finns en gräns för hur tungt din fyrhjuling kan lastas och hur
tungt den kan dra med en släpvagn.
Följande lastbegränsningar gäller endast standardutrustning.
Modifiering av fyrhjulingen, användning av utrustning som inte är
standard och körning i svår terräng kan minska dessa begränsningar
ytterligare.
Max lastkapacitet
227 kg
(Inkluderar vikten av föraren, all last och alla tillbehör.)
Maxvikt främre lasträcke
= 45 kg
Maxvikt bakre lasträcke
= 85 kg
Max dragvikt
= 600 kg
(Släpvagnens och innehållets totala vikt)
Kultryck
(Vikt på dragkulan)

= 14 kg rekommenderas

Kultryck och bakre lastvikt
= 85 kg max
(Total vikt på dragkula och bakre lasträcke)
Kultrycket kan kontrolleras med en vanlig badrumsvåg. Ställ vågen
under släpvagnens kulhandske och placera ett stöd mellan vågen
och kulhandsken så att vagnen står vågrätt.
Den maximala lastvikten minskar med vikten av eventuella tillbehör.
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Lastbegränsningar och lastanvisningar
Lastanvisningar
Att bära last eller dra en släpvagn påverkar fyrhjulingens köregenskaper och försämrar dess förmåga att accelerera, bromsa,
svänga och göra andra manövrer.
Följ lastbegränsningarna och dessa anvisningar:
• Kontrollera att däcken har rätt lufttryck.
• Placera bara last på främre och bakre lasträcket. Last på andra
ställen kan göra fyrhjulingen instabil.
• Skjutsa aldrig passagerare på främre eller bakre lasträcket.
Fyrhjulingen är inte konstruerad för att bära passagerare.
• Använd dragkroken för att bogsera ett annat fordon eller en
släpvagn. Bogsera aldrig genom att fästa ett rep eller en vajer i
bakre lasträcket.
• Placera lasten på bakre lasträcket så långt fram som möjligt. Se till
att lasten på främre lasträcket inte hindrar styrets rörelse.
• Se till att lasten inte sticker utanför främre eller bakre lasträcket.
• Kontrollera att all last sitter fast ordentligt innan du börjar köra.
• Balansera vikten jämnt mellan båda sidorna.
• Överskrid aldrig den maximala lastkapaciteten.
• Se till att behålla balans och stabilitet när du kör med släpvagn.
Fördela lasten framtill och baktill på släpvagnen så att kultrycket
blir det rekommenderade.
• Tänk på att du kan behöva mer utrymme för att köra iväg, stanna
och svänga när du kör med last eller med släpvagn.
• Undvik branta sluttningar när du kör med last eller med släpvagn.
• Korsa aldrig en sluttning när du kör med släpvagn.
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Tillbehör och modifieringar
Att bygga om fyrhjulingen eller använda tillbehör från andra
tillverkare än Honda kan göra den osäker att köra.
Läs följande information innan du gör ombyggnader eller monterar
tillbehör.
WARNING

3 VARNING

Felaktiga tillbehör eller ombyggnader kan
leda till en olycka där du riskerar att skadas
allvarligt eller dödas.
Följ alla anvisningar i denna instruktionsbok
om tillbehör och ombyggnad.

Tillbehör
Vi rekommenderar starkt att du bara använder Honda originaltillbehör som konstruerats och testats speciellt för din fyrhjuling.
Eftersom Honda inte kan testa alla övriga tillbehör på marknaden är
du själv ansvarig för att välja rätt tillbehör, montering och användningssätt om du väljer andra tillbehör än Hondas.
Rådfråga din återförsäljare och följ alltid dessa anvisningar:
• Kontrollera att tillbehören inte skymmer belysning, minskar
markfrigång, minskar fjädringsväg eller styrutslag eller påverkar
din förmåga att manövrera reglage.
• Se till att tillbehören inte är i vägen när du flyttar dig på sadeln
eller gör det svårt att använda hand- eller fotreglage.
• Anslut inte elektrisk utrustning som överstiger elsystemets
kapacitet (sida 252). En bränd säkring kan göra att ljuset slocknar
eller att motorn stannar (sida 237).
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Tillbehör och modifieringar
Modifieringar
Vi avråder starkt från att demontera originalutrustning eller modifiera
fyrhjulingen så att dess konstruktion eller funktion förändras.
Sådana förändringar kan försämra fyrhjulingens väghållning,
stabilitet och bromsförmåga och därmed göra den osäker att köra.
Rådfråga din återförsäljare innan du monterar andra däck än
originaltypen, eftersom hänsyn måste tas till säkerhet, köregenskaper och frigång runt däcken.
Att demontera eller modifiera lampor, ljuddämpare, avgasreglering
eller annan utrustning kan dessutom göra fyrhjulingen olaglig att
köra.
Om motorn modifieras gäller inte motorns EU-typgodkännande.
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Grundläggande körning
I detta avsnitt får du grundläggande instruktioner för körning, bland
annat hur du startar och stänger av motorn och hur du gasar och
bromsar. Det innehåller även viktig information om att köra med
last.
Grundläggande körning

Läs Anvisningar för inkörning (sida 255) för att skydda den nya
motorn och säkerställa bästa möjliga prestanda och livslängd.
Säkerhetsåtgärder för körning .................................................... 83
Endast terrängkörning ............................................................. 83
Håll händerna på styret och fötterna på fotstöden ................... 84
Körställning och säkerhetsutrustning ....................................... 85
Rulla fyrhjulingen med avstängd motor.................................... 86
Reglera hastigheten ................................................................. 87
Kör försiktigt i okänd och svår terräng ..................................... 88
Gör inga tricks ......................................................................... 89
Starta och stänga av motorn....................................................... 90
Förberedelser........................................................................... 91
Startprocedur .......................................................................... 92
Sur motor ................................................................................ 93
Lutningsvinkelgivare med tändningsavstängning...................... 93
Motorstopp ............................................................................. 94
Stänga av motorn .................................................................... 94
Använda startsnöret ................................................................ 95
Växla .......................................................................................... 96
Backa ....................................................................................... 103

(fortsättning)
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Grundläggande körning
Bromsa ..................................................................................... 105
Köra fyrhjulingen ...................................................................... 107
Svänga .................................................................................. 107
Sladda ................................................................................... 109
Köra i uppförsbackar ............................................................. 110
Köra i nedförsbackar.............................................................. 114
Korsa backar eller svänga i backar.......................................... 115
Köra över hinder.................................................................... 117
Köra genom vatten................................................................ 118
Parkera ..................................................................................... 120
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Säkerhetsåtgärder för körning
Innan du kör fyrhjulingen för första gången ska du läsa avsnittet
Säkerhet vid körning som börjar på sida 1 och avsnittet Före körning
som börjar på sida 65.
Även om du har kört andra fyrhjulingar bör du ta dig tid att bekanta
dig med denna fyrhjulings funktioner och köregenskaper. Öva på en
säker plats tills du har vant dig vid fyrhjulingens storlek och vikt.

Endast terrängkörning
Fyrhjulingen och dess däck är konstruerade endast för terrängkörning och inte för körning på asfalt. Fyrhjulingens köregenskaper
påverkas av asfalterat underlag. Kör inte fyrhjulingen på asfalt.
WARNING

3 VARNING

Fyrhjulingens köregenskaper påverkas
allvarligt av asfalterat underlag och du kan
förlora kontrollen när du kör fyrhjulingen på
asfalt.
Kör aldrig fyrhjulingen på asfalterade underlag som allmänna vägar, trottoarer, garageuppfarter eller parkeringsplatser.

Tänk på att alltid följa gällande bestämmelser när du kör i terräng. Se
till att du har tillstånd om du ska köra på privat mark. Undvik inhägnade
områden och respektera skyltar med ”Tillträde förbjudet”.
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Säkerhetsåtgärder för körning
Kör aldrig fyrhjulingen på allmän väg, även om underlaget inte är
asfalterat. Andra förare kan ha svårt att upptäcka och undvika dig,
vilket kan leda till en kollision. Fyrhjulingen får enligt lag inte köras
på allmän väg.
WARNING

3 VARNING

Körning på gator eller vägar kan leda till en
kollision med ett annat fordon.
Kör aldrig denna fyrhjuling på allmän väg,
inte ens om det är en grusväg.

Håll händerna på styret och fötterna på fotstöden
Håll alltid båda händerna på styret och båda fötterna på fotstöden
när du kör fyrhjulingen. Det är viktigt för att du ska kunna hålla
balansen och manövrera fyrhjulingen. Din förmåga att manövrera
fyrhjulingen försämras om du tar bort ena handen från styret eller
ena foten från fotstödet. Dessutom kan du tappa balansen och
ramla av fyrhjulingen.
WARNING

3 VARNING

Din förmåga att manövrera fyrhjulingen
försämras om du tar bort händerna från styret
eller fötterna från fotstöden. Dessutom kan
du tappa balansen och ramla av fyrhjulingen.
Håll alltid båda händerna på styret och båda
fötterna på fotstöden när du kör fyrhjulingen.
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Säkerhetsåtgärder för körning
Körställning och säkerhetsutrustning
Sitt på fordonet som bilden nedan visar. Håll händerna på styret och
fötterna på fotpinnarna.
Hjälm och
ögonskydd

Crosshandskar

Långärmad tröja eller
jacka och byxor

Crosstövlar
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Säkerhetsåtgärder för körning
Rulla fyrhjulingen med avstängd motor
Följ stegen nedan när du behöver rulla fyrhjulingen med avstängd
motor. (När fyrhjulingen har fått motorstopp eller börjar rulla bakåt,
se sida 113.)

Se till att dina ben inte kan komma i kontakt med hjulen.

1. Kontrollera att motorn är avstängd och ställ dig bredvid fyrhjulingen så att du når bakbromshandtaget med vänster hand.
2. Se till att dina ben inte kan komma i kontakt med hjulen.
3. Kontrollera att du står stadigt.
4. Skjut fyrhjulingen sakta och försiktigt och använd bakbromshandtaget för att reglera farten.
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Säkerhetsåtgärder för körning
Reglera hastigheten
Höga hastigheter ökar risken för en olycka. När du väljer en lämplig
hastighet ska du ta hänsyn till fyrhjulingens kapacitet, terrängen,
sikten och övriga förhållanden, förutom din egen kunskap och
erfarenhet.
WARNING

3 VARNING

Höga hastigheter ökar risken för att du ska
tappa kontrollen över fyrhjulingen, vilket kan
leda till en olycka.
Kör alltid i hastigheter som passar fyrhjulingens kapacitet, terrängen, sikten och övriga
förhållanden samt din erfarenhet.
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Säkerhetsåtgärder för körning
Kör försiktigt i okänd och svår terräng
Rekognoscera alltid okänd terräng noggrant innan du börjar köra.
Kör inte snabbt i okänd terräng eller när sikten är dålig. Ibland är det
svårt att upptäcka hinder som stenar, gupp eller hål tillräckligt
snabbt för att hinna reagera och väja.
WARNING

3 VARNING

Om du inte kör försiktigt i okänd terräng kan
du tappa kontrollen över fyrhjulingen och
den kan välta.
Kör sakta och var extra försiktig när du kör i
okänd terräng. Var alltid uppmärksam på förändringar i terrängen när du kör fyrhjuling.
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Säkerhetsåtgärder för körning
Kör aldrig om sikten är dålig. Håll ett säkert avstånd till andra terrängfordon. Var alltid extra försiktig i kuperad, lös eller hal terräng.
WARNING

3 VARNING

Om du inte kör försiktigt i svår, lös eller hal
terräng kan fyrhjulingen tappa greppet och
du kan förlora kontrollen över den, vilket kan
leda till en olycka och att den välter.
Kör inte i svår, lös eller hal terräng förrän du
har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att
behärska fyrhjulingen i sådan terräng. Var
alltid extra försiktig i svår, lös eller hal terräng.

Gör inga tricks
Kör alltid fyrhjulingen på ett säkert och förståndigt sätt. Håll alltid
alla fyra hjulen på marken när du kör.
WARNING

3 VARNING

Att försöka köra på bakhjulen, hoppa eller
göra andra tricks ökar risken för en olycka och
att fyrhjulingen välter.
Försök aldrig göra tricks som att köra på
bakhjulen eller hoppa. Försök inte imponera
på andra.
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Starta och stänga av motorn
Följ alltid den korrekta startproceduren som beskrivs nedan.
Undvik att starta eller köra motorn i stängda utrymmen som till
exempel ett garage. Fyrhjulingens avgaser innehåller giftig koloxid,
som snabbt kan samlas i höga halter i stängda utrymmen och orsaka
sjukdom eller dödsfall.
WARNING

3 VARNING

Att köra motorn i ett helt eller delvis stängt
utrymme kan göra att giftig koloxid samlas
snabbt.
Att andas in den färglösa och luktfria gasen
kan på kort tid orsaka medvetslöshet och
även dödsfall.
Kör bara motorn på välventilerade platser
utomhus.

Om du vrider tändningslåset till AV (w) när backväxeln är ilagd återgår växellådan automatiskt till neutral (N) när du vrider tändningslåset till PÅ (q).
Startmotorn fungerar när växellådan ligger i neutralläge eller frambromshandtaget är indraget.
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Starta och stänga av motorn
Förberedelser

(2)

(1)

(3)
(1) Tändningslås
(3) Motorns stoppknapp
(2) Indikator för neutralläge
1. Se till att fyrhjulingen står på ett plant underlag och koppla in
parkeringsbromsen innan du startar (sida 54).
2. Vrid tändningslåset (1) till PÅ (q).
Kontrollera följande:
• Att växellådan är i neutralläge, att indikatorn för neutralläge (2)
lyser och att växelindikatorn visar ”N”.
• Att motorns stoppknapp (3) är i läge PÅ (e).

Grundläggande körning

91

Starta och stänga av motorn
Startprocedur
Denna fyrhjuling är utrustad med bränsleinsprutning och automatchoke.
Följ proceduren som beskrivs nedan.
Alla lufttemperaturer
• Tryck på start-/förbikopplingsknappen utan att ge gas.
Motorn startar inte om du ger full gas (eftersom den elektroniska
styrenheten stänger av bränsletillförseln).
Att stå stilla och gasa eller låta motorn gå på hög tomgång längre än
5 minuter kan göra att avgasröret och ljuddämparen blir missfärgade.
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Starta och stänga av motorn
Sur motor
Om motorn inte startar efter upprepade startförsök kan den ha fått
för mycket bränsle och blivit sur. Följ proceduren nedan för att bli av
med överflödet av bränsle:
1. Låt motorns stoppknapp vara i läge PÅ (e).
2. Ge full gas.
3. Tryck på start-/förbikopplingsknappen i 5 sekunder (eller dra i
startsnöret flera gånger).
4. Följ den normala startproceduren.
5. Om motorn startar ska du ge lite gas om tomgången är ojämn.
Om motorn inte startar ska du vänta i 10 sekunder och sedan
följa steg 1–4 igen.
Om motorn fortfarande inte startar, se Om motorn stannar eller inte
startar på sida 224.

Lutningsvinkelgivare med tändningsavstängning
Fyrhjulingens lutningsvinkelgivare är konstruerad för att automatiskt
stänga av motorn om fyrhjulingen välter.
Innan du startar motorn igen måste du vrida tändningslåset till AV
(w) och sedan tillbaka till PÅ (q). Motorn kan inte startas igen förrän
du har utfört denna procedur.
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Starta och stänga av motorn
Motorstopp
Du kan starta motorn på nytt när fyrhjulingen står stilla genom att
dra in frambromshandtaget och trycka på start-/förbikopplingsknappen.
Tryck inte på gasreglaget när du startar med en växel ilagd. Motorn
startar inte om du ger full gas (eftersom den elektroniska styrenheten stänger av bränsletillförseln).
Släpp frambromshandtaget när motorn har startat och ge sedan
gradvis mer gas.

Stänga av motorn
Normal avstängning
För att stänga av motorn ska du lägga växellådan i neutralläge,
kontrollera att indikatorn för neutralläge lyser och vrida tändningslåset till AV (w).
Motorns stoppknapp ska normalt vara i läge PÅ (e) när motorn är
avstängd.
Om du låter tändningslåset vara kvar i läge PÅ (q) efter att du har
stängt av motorn genom att trycka stoppknappen till AV (r)
kommer batteriet att laddas ur.
Nödavstängning
Om du måste stänga av motorn i en nödsituation ska du använda
motorns stoppknapp. Tryck knappen till AV (r) för att stänga av
motorn.
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Starta och stänga av motorn
Använda startsnöret
Startsnöret används för att dra igång motorn när batteriet är för
svagt.
Använd startsnöret såhär:
1. Vrid tändningslåset till PÅ (q) och tryck motorns stoppknapp till PÅ
(e).
2. Kontrollera att växellådan ligger i neutralläge.
3. Ta ett stadigt tag om starthandtaget (1) och dra sedan ut det
långsamt cirka 10 cm.
4. Dra upp handtaget helt med en snabb och snärtig rörelse.
5. När motorn startar släpper du tillbaka handtaget långsamt.
Dra startsnörets handtag rakt ut så att inte snöret löper mot
sidokåpan. Snöret kan skadas om det skaver mot sidokåpan.
Kontakta din återförsäljare om handtaget inte återgår lätt på grund
av smuts i mekanismen.
HÖGER SIDA

(1)
(1) Starthandtag
Grundläggande körning
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Växla
Fyrhjulingen har två växlingslägen: AUTO (automatväxling) och ESP
(manuell växling).
Du kan välja önskat växlingsläge med körlägesväljaren.
AUTO (automatväxlingsläge):
Använd detta läge för normal körning. Växellådan växlar automatiskt för att anpassa motorns varvtal till körförhållandena.
Växelindikatorn visar ”D” för framåtväxlar, ”N” för neutral och ”R”
för backväxel. Välj växel med växelknapparna.
I läge AUTO (automatväxling) kan du tillfälligt växla upp eller ner
med växelknapparna.
ESP (manuellt växlingsläge):
I detta läge kan du växla ungefär som med en manuell växellåda,
men utan att använda en koppling.
Du kan välja fem växlar framåt, neutral och backväxel genom att
trycka på växelknapparna.
Växelindikatorn visar ”1, 2, 3, 4 eller 5” för framåtväxlar, ”N” för
neutral och ”R” för backväxel.
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Växla
Välja körläge (AUTO/ESP)
Körlägesväljaren (1) sitter på styrets högra sida.
Välj körläge genom att släppa gasreglaget och sedan skjuta körlägesväljaren till önskat läge. Du kan ändra körläge medan du kör
om du släpper ut gasreglaget helt.
HÖGER HANDTAG
AUTO (automatväxlingsläge)

ESP (manuellt
växlingsläge)

(1)
(1) Körlägesväljare

Välja växelläge AUTO (D/N/R), manuell (1-5/N/R)
De två växelknapparna sitter vid styrets vänstra handtag: Växla upp
( ) och växla ner ( ).
För att växla mellan en framåtväxel (D eller 1), neutral (N) eller backväxeln (R) ska du stanna fyrhjulingen helt och trycka på en växelknapp.
Välj neutral (N) när du startar motorn och om du behöver stå stilla
med motorn på tomgång.
Växelindikatorn visar ”N”.

(fortsättning)
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Växla
Tryck på uppväxlingsknappen (2) en gång för att välja en framåtväxel
(D eller 1) från neutral (N).
• I läge AUTO (automatväxling) visar växelindikatorn ”D”.
• I läge ESP (manuell växling) visar växelindikatorn ”1”.
För att lägga i backen (R) från neutral (N) ska du använda backväxelknappen och trycka en gång på nerväxlingsknappen (3). Se Backa
(sida 103).
VÄNSTER HANDTAG

(2)

(3)
AUTO
(automatväxlingsläge)
(2) Uppväxlingsknapp

ESP (manuellt
växlingsläge)

(3) Nerväxlingsknapp

Köra i AUTO (automatväxlingsläge):
Starta motorn, låt den bli varm och följ denna procedur:
1. Se till att växellådan är i neutral och koppla ur parkeringsbromsen
(sida 55), men håll fortfarande bakbroms-/parkeringsbromshandtaget indraget.
2. Släpp gasreglaget, välj AUTO (automatväxlingsläge) och tryck på
uppväxlingsknappen en gång för att välja läge framåt (D).
3. Växelindikatorn visar ”D”.
4. Släpp bakbroms-/parkeringsbromshandtaget och öka motorvarvtalet genom att gradvis ge mer gas.
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Växla
Köra i ESP (manuellt växlingsläge):
Starta motorn, låt den bli varm och följ denna procedur:
1. Se till att växellådan är i neutral och koppla ur parkeringsbromsen
(sida 55), men håll fortfarande bakbroms-/parkeringsbromshandtaget indraget.
2. Släpp gasreglaget, välj ESP (manuellt växlingsläge) och tryck på
uppväxlingsknappen ( ) (2) en gång för att lägga i 1:an.
3. Växelindikatorn visar ”1”.
4. Släpp bakbroms-/parkeringsbromshandtaget och öka motorvarvtalet genom att gradvis ge mer gas.
5. När farten ökar släpper du gasreglaget och växlar till 2:an genom
att trycka en gång på uppväxlingsknappen.
6. Upprepa proceduren för att växla upp till 3:an, 4:an och 5:an.
7. Växla ner genom att trycka på nerväxlingsknappen ( ) (3) en
gång.
Kom ihåg att släppa upp gasreglaget varje gång du växlar till
nästa lägre växel.
VÄXLA UPP

(2)

(A)
(3)

VÄXLA NER

(A)
(2) Uppväxlingsknapp
(3) Nerväxlingsknapp

(A) Tryck
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Växla
I läge AUTO (automatväxling) kan du tillfälligt växla upp eller ner
med växelknapparna.
Det går inte att växla upp från neutral till 1:an när motorvarvtalet är
högre än 2 200 varv/min eller hastigheten är högre än 5 km/h.
Det går inte att växla ner från 1:an till neutral när hastigheten är
högre än 5 km/h eller motorvarvtalet är högre än 2 200 varv/min.
I läge ESP (manuell växling)/framåt (D) växlar växellådan automatiskt
ner till nästa lägre växel om hastigheten på 2:an understiger 3 km/h,
på 3:an understiger 8 km/h, på 4:an understiger 10 km/h eller på
5:an understiger 14 km/h.
I läge ESP (manuell växling)/lågväxel (L) växlar växellådan automatiskt
ner till nästa lägre växel om hastigheten på 2:an understiger 2 km/h,
på 3:an understiger 5 km/h, på 4:an understiger 7 km/h eller på 5:an
understiger 10 km/h.
När fyrhjulingen står stilla kan du inte välja 4:an eller 5:an.
Om det blir fel på det elektriska växelsystemet kan du inte växla med
växelknapparna. Kontakta din återförsäljare. (I en nödsituation kan
du lägga i en växel manuellt för att kunna flytta fyrhjulingen. Se
Växla och köra i en nödsituation på sida 230).
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Växla
Allteftersom du blir mer erfaren kommer du att lära dig när du ska
växla. Kom ihåg följande tips:
• Växla i första hand när du kör rakt fram.
• Släpp ut gasreglaget helt innan du växlar. Om du växlar på fel sätt
kan motor, växellåda och drivlina skadas.
• Växla upp till en högre växel eller slå av på gasen innan varvtalet
blir för högt. Lär dig att höra på motorljudet när det är dags att
växla.
• Växla ner till en lägre växel innan motorn börjar rycka på låga
varvtal.
• Växla inte ner för att använda motorbromsen när varvtalet redan
är högt. Om du växlar ner vid maximalt varvtal kan motorn
övervarvas och skadas.
• Rulla inte eller bogsera fyrhjulingen längre sträckor med motorn
avstängd, eftersom det kan orsaka skador på växellådan.
Rekommenderad växling
Kör på en så hög växel som möjligt, men motorn ska inte segdra
utan kunna accelerera lätt. Det ger en god bränsleekonomi och
effektiv avgasreglering.
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Växla
Fyrhjulingen har två växelområden: framåt (D) och låg (L).
Områdesspaken (4) sitter på vänster sida av bränsletanken. Stanna
fyrhjulingen helt innan du använder områdesspaken.

OBS
Om områdesspaken flyttas medan fyrhjulingen rullar kan den
underordnade transmissionen skadas.
Framåt (D)
”D” är det normala läget som används för vanlig körning.
Låg (L)
Använd detta område för att få mer kraft när du kör i uppförsbackar,
för maximal motorbroms i branta nedförsbackar och vid bogsering.
BRÄNSLETANKENS VÄNSTERSIDA
(4)

(4) Områdesspak
Om det går trögt att flytta områdesspaken till ett annat läge kan du
gunga fyrhjulingen fram och tillbaka en aning för att passa in dreven
i den underordnade transmissionen.
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Backa
Om du behöver backa ska du först kontrollera att det är fritt bakåt
och sedan köra sakta.
WARNING

3 VARNING

Om du backar på fel sätt kan du köra på
hinder eller människor bakom dig, vilket kan
leda till allvarliga skador.
Kontrollera att det inte finns hinder eller
människor bakom dig innan du lägger i
backen. När det är fritt bakåt ska du köra
sakta.

1. Bromsa tills fyrhjulingen står helt stilla och håll kvar bromsarna.
2. Kontrollera att det inte finns människor eller hinder i vägen.
3. Håll backväxelknappen (2) intryckt och tryck sedan på nerväxlingsknappen ( ) (1) inom 10 sekunder för att lägga i backen
”R”.
Du kan även lägga i backen ”R” genom att hålla nerväxlingsknappen ( ) (1) intryckt och sedan trycka på backväxelknappen
(2) inom 0,5 sekunder.
4. Kontrollera att indikatorn för backväxel tänds och att växelindikatorn visar ”R”.
VÄNSTER HANDTAG

(2)

(1) Nerväxlingsknapp
(2) Backväxelknapp

(3)

(1)
(3) Uppväxlingsknapp
(fortsättning)
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Backa
OBS
Din fyrhjulings backväxel kan vara utrustad med en hastighetsspärr
som hjälper dig att hålla en säker hastighet när du backar.
5. Släpp bromsarna.
6. Ge gradvis mer gas och kör sakta. Gasa eller sväng inte plötsligt.
7. Stanna genom att släppa upp gasreglaget och bromsa mjukt med
både fram- och bakbromsen. Bromsa inte plötsligt med bara
bakbromsen.
8. Växla från backväxel till ”N” (neutral), ”D” eller ”1” (framåtväxel):
• Lägg i ”N” (neutral) genom att trycka en gång på uppväxlingsknappen ( ) (3).
• Lägg i ”D” eller ”1” (framåtväxel) genom att hålla backväxelknappen (2) intryckt och tryck sedan på uppväxlingsknappen
( ) (3) inom 10 sekunder.
Du kan även lägga i ”D” eller ”1” (framåtväxel) genom att
hålla uppväxlingsknappen ( ) (3) intryckt och sedan trycka på
backväxelknappen (2) inom 0,5 sekunder.
Backväxelknappen fungerar inte om du håller den intryckt.
Tryck en gång på backväxelknappen och släpp den.
Det går inte att växla från neutral till backväxel när motorvarvtalet är
högre än 2 200 varv/min eller hastigheten är högre än 5 km/h.
Det går inte att växla från backväxel till neutral när motorvarvtalet är
högre än 2 200 varv/min eller hastigheten är högre än 5 km/h.
Om du vrider tändningslåset till AV (w) när backväxeln är ilagd
återgår växellådan automatiskt till neutral (N) när du vrider tändningslåset till PÅ (q).
WARNING

3 VARNING

Om du bromsar plötsligt med bara bakbromsen
när du backar kan framhjulen lyfta från
marken och fyrhjulingen kan välta bakåt.
Använd både fram- och bakbromsen försiktigt för att stanna när du backar.
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Bromsa
Din fyrhjuling har hydrauliskt påverkade skivbromsar på båda framhjulen. Frambromsen manövreras med frambromshandtaget.
Bakbromsen består av en skivbroms på den bakre drivlinan. Bakbromsen manövreras hydrauliskt med bromspedalen och mekaniskt
med bakbroms-/parkeringsbromshandtaget.
Fram- och bakbromsen har separata reglage, men alla fyra hjulen
bromsas samtidigt när fyrhjulsdriften är inkopplad. Det betyder att
när fyrhjulsdriften är inkopplad bromsas både fram- och bakhjulen
när något av bromsreglagen används.
I normala fall står frambromsen för ungefär 70 procent av den totala
bromskraften.
Använd både bromspedalen och bromshandtaget samtidigt för
bästa möjliga bromsverkan. Fyrhjulingen bromsas snabbare och
stabilare när du använder båda bromsarna.
Sakta in eller stanna genom att använda bromshandtaget och bromspedalen mjukt medan du växlar ner till lämplig växel när ESP-läget är
aktiverat.
Bromsa kraftigare allteftersom du känner att farten minskar. Genom
att växla ner i manuellt växlingsläge (ESP) utnyttjar du motorbromsen
som hjälper till att sänka farten.
Om du bromsar för hårt kan hjulen låsa sig och orsaka en sladd som
gör att du förlorar kontrollen över fyrhjulingen. Om det händer ska
du släppa bromsarna, styra rakt fram tills du återfår kontrollen och
sedan bromsa försiktigare på nytt.
Om möjligt ska du sänka farten eller bromsa färdigt innan du börjar
svänga. Undvik att bromsa eller slå av på gasen plötsligt medan du
svänger. Det kan göra att hjulen tappar fästet och att du förlorar
kontrollen över fyrhjulingen.
(fortsättning)
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Bromsa
Förmågan att bromsa samtidigt som du svänger och att bromsa
kraftigt i en nödsituation är viktiga förarkunskaper.
När du kör i en lång och brant nedförsbacke bör du använda motorbromsen genom att växla ner (i manuellt växlingsläge, ESP) och
använda både fram- och bakbromsen. Att använda bromsarna
oavbrutet kan göra att de överhettas och förlorar effektivitet.
Bromsarna kan överhettas och bromsverkan kan försämras om du
kör med foten vilande på bromspedalen eller har händerna på
bromshandtagen.
För information om hur du ska bromsa i olika situationer, se följande
avsnitt, Köra fyrhjulingen.
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Köra fyrhjulingen
Svänga
Lär dig svänga på rätt sätt med fyrhjulingen. Öva på de tekniker som
beskrivs i detta avsnitt på plant underlag och i låg fart tills du känner
dig säker på att svänga.
WARNING

3 VARNING

Att svänga på felaktigt sätt kan göra att du
förlorar kontrollen över fyrhjulingen, kolliderar eller välter.
• Följ alltid de rätta sätten att svänga som
beskrivs i denna instruktionsbok.
• Öva på att svänga i låg fart innan du
försöker svänga i högre hastigheter.
• Sväng inte när du kör snabbt.

Kom ihåg att styrningen går tyngre och att svängradien är större när
främre differentialspärren är inkopplad.

(fortsättning)
Grundläggande körning

107

Köra fyrhjulingen

När du svänger ska du luta dig inåt i svängen och framåt.
Svänga på plant underlag: Vrid styret och luta dig inåt i svängen.
Fyrhjulingen får bättre balans när du lutar dig och det blir bekvämare
att svänga. Att luta sig inåt i svängar är en viktig teknik att behärska
när man kör fyrhjuling.
Svänga snävt i låg fart: Det underlättar om du flyttar dig längre fram
på sadeln och lutar dig inåt samtidigt som du vrider styret. När vikten
flyttas framåt svänger bakhjulen lättare och framhjulen styr effektivare tack vare bättre grepp.
Svänga från stillastående: Ge gradvis mer gas samtidigt som du
vrider styret och börjar köra. Kom ihåg att flytta dig framåt när du
svänger snävt i låg fart och när du svänger samtidigt som du
accelererar från stillastående.
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Köra fyrhjulingen
Sladda
Typen av underlag påverkar svängförmågan i hög grad. Hala underlag som snö, is, lera och löst grus innebär stor risk för sladd när du
svänger. Om du får sladd på is kan du tappa styrförmågan helt. Kör
sakta och försiktigt i hal terräng för att inte få sladd.
WARNING

3 VARNING

Att sladda på fel sätt kan göra att du tappar
kontrollen över fyrhjulingen. Du kan plötsligt
återfå fästet, vilket kan leda till att fyrhjulingen välter.
Lär dig hantera sladdar på ett säkert sätt
genom att öva i låg fart på plan mark.

Om fyrhjulingen sladdar åt sidan när du svänger ska du styra i
sladdens riktning. Undvik hård inbromsning och snabb acceleration
tills du har återfått kontrollen.
Kom ihåg att styrningen går tyngre och att svängradien är större när
främre differentialspärren är inkopplad.
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Köra fyrhjulingen
Köra i uppförsbackar
Fyrhjulingens förmåga att köra uppför backar beror till stor del på
förarens skicklighet och omdöme. Börja med att öva i svaga uppförsbackar. Allteftersom du får erfarenhet kommer du underfund med
farorna och dina begränsningar. Därefter kan du övergå till att köra
i svårare terräng. Du måste dock kunna avgöra vilka backar och faror
som kan göra att fyrhjulingen välter. Undvik alltför branta backar.
WARNING

3 VARNING

Att köra i branta backar kan göra att fyrhjulingen välter lättare än när du kör i svaga
lutningar och på plan mark.
Kör aldrig i backar som är för branta för
fyrhjulingen eller för din förmåga.

När du kör i uppförsbackar ska du luta dig framåt för att hjälpa till att
hålla framhjulen på marken. Flytta dig långt fram på sadeln och luta
dig framåt. Öka trycket på framhjulen genom att flytta dig ännu
längre fram och luta dig framåt.
WARNING

3 VARNING

Att köra i uppförsbackar på fel sätt kan göra
att du tappar kontrollen eller att fyrhjulingen
välter.
Följ alltid de rätta sätten att köra i uppförsbackar som beskrivs i denna instruktionsbok.
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Köra fyrhjulingen

Luta dig framåt när du kör i uppförsbackar.
• Kontrollera alltid terrängen noggrant innan du kör i en uppförsbacke.
• Kör aldrig uppför backar med mycket halt eller löst underlag.
• Ta fart innan du kör uppför en backe och använd en växel och
hastighet som passar förhållandena. Håll jämn fart när du kör
uppför backen.
• Gasa eller växla inte plötsligt. Fyrhjulingen kan välta bakåt.
• Kör inte snabbt över backkrön. Det kan finnas hinder, branta
avsatser, andra fordon eller människor bakom krönet.
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Köra fyrhjulingen
Motorstopp och/eller rulla bakåt:
Om du felbedömer fyrhjulingens klätterkapacitet eller terrängen
kanske fyrhjulingen saknar motorstyrka eller grepp för att fortsätta
uppåt. Om det händer kan du få motorstopp och/eller rulla bakåt.
WARNING

3 VARNING

Om du får motorstopp, rullar bakåt eller
stiger av fyrhjulingen på fel sätt i en uppförsbacke kan fyrhjulingen välta.
Följ alltid de rätta sätten att köra i uppförsbackar som beskrivs i denna instruktionsbok.
Om fyrhjulingen får motorstopp eller rullar bakåt i en uppförsbacke:
Om du tappar all fart framåt:
1. Använd både fram- och bakbromsen och stanna fyrhjulingen så
att den pekar rakt upp i backen.
2. Stig av fyrhjulingen samtidigt som du håller bromshandtagen
indragna.
3. Lägg växellådan i neutral, koppla in parkeringsbromsen och stäng
av motorn.
4. Ta dig tid att bedöma situationen.
Om fyrhjulingen börjar rulla bakåt innan du hunnit bromsa:
1. Luta dig in mot uppförsbacken.
2. Bromsa försiktigt med frambromsen först och bromsa sedan
försiktigt med bakbromsen. Bromsa inte bara med en broms och
bromsa inte plötsligt om du rullar bakåt, eftersom fyrhjulingen då
kan slå runt.
Om fyrhjulingen fortsätter glida bakåt:
Bromsa med båda bromsarna, stig av fyrhjulingen och ta dig bort
från den.
Kom ihåg att när fyrhjulsdriften är inkopplad bromsas både framoch bakhjulen när något av bromsreglagen används.
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Köra fyrhjulingen
Efter att fyrhjulingen har fått motorstopp eller rullat bakåt:
Om backen är för brant eller för hal, eller om det känns osäkert att
gå bredvid fyrhjulingen nedför backen ska du lämna den på platsen
och hämta hjälp. Om möjligt ska du lägga något bakom hjulen så att
den inte kan rulla bakåt.
Om backen inte är för brant och du har bra fotfäste kan du gå
bredvid fyrhjulingen nedför backen. Se till att den tänkta vägen är fri
om du skulle tappa kontrollen över fyrhjulingen.

Se till att dina ben inte
kan komma i kontakt
med hjulen.

Kroppsställning när du
går nedför en backe.

1. Stå vänd mot nedförsbacken bredvid fyrhjulingen så att du når
bakbroms-/parkeringsbromshandtaget med högerhanden.
2. Se till att dina ben inte kan komma i kontakt med hjulen.
Kontrollera att du står stadigt.
3. Backa fyrhjulingen långsamt och försiktigt nedför sluttningen och
använd bakbroms-/parkeringsbromshandtaget för att reglera
hastigheten.
4. Om du förlorar kontrollen över fyrhjulingen ska du för din egen
säkerhet ta dig bort från den.
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Köra fyrhjulingen
Köra i nedförsbackar
Vi rekommenderar att du kör rakt fram i nedförsbackar. Undvik
vinklar som gör att fyrhjulingen lutar mycket åt sidan.
WARNING

3 VARNING

Att köra i nedförsbackar på fel sätt kan göra
att du tappar kontrollen eller att fyrhjulingen
välter.
Följ alltid de rätta sätten att köra i nedförsbackar som beskrivs i denna instruktionsbok.

Flytta dig bakåt när du kör i nedförsbackar.
När du närmar dig en nedförsbacke ska du stanna och kontrollera
terrängen nedanför. Kör aldrig om sikten är dålig. Kör aldrig snabbt
nedför en backe.
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Köra fyrhjulingen
När du har valt en säker väg nedför ska du lägga i en lägre växel,
flytta dig bakåt på sadeln, sträcka ut armarna och ta spjärn mot
styret och sedan köra ned sakta utan att gasa.
Använd mest bakbromsen för att reglera hastigheten. Undvik att
bromsa plötsligt med fram- eller bakbromsen i nedförsbackar.
Kom ihåg att när fyrhjulsdriften är inkopplad bromsas både framoch bakhjulen när något av bromsreglagen används.
Tänk på att bromsverkan blir sämre om underlaget är löst.

Korsa backar eller svänga i backar
Körning i sluttningar skiljer sig från körning på plan mark. Var
försiktig när du kör i backar. Öva först i svaga lutningar innan du
försöker köra i brantare eller svårare terräng.
WARNING

3 VARNING

Att korsa backar eller svänga i backar på fel
sätt kan göra att du förlorar kontrollen eller
att fyrhjulingen välter.
Följ alltid rätt sätt att korsa backar eller svänga
i backar som beskrivs i denna instruktionsbok.
Undvik att korsa branta backar om möjligt.

Kom ihåg att styrningen går tyngre och att svängradien är större när
främre differentialspärren är inkopplad.

(fortsättning)
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Köra fyrhjulingen
Korsa backar
• För att behålla balans och stabilitet när du korsar en backe ska du
luta dig mot uppförsbackens sida på fyrhjulingen. Flytta dig från
sadelns mitt och luta dig in mot uppförsbacken.
• På lösa eller hala underlag kan du även behöva styra lite uppåt för
att behålla en rak kurs över sluttningen.
• Undvik att korsa backar som är branta, hala eller ojämna.

Luta dig uppåt när du korsar backar.
Svänga i backar
• När du svänger i backar kan du behöva flytta dig och luta dig mer
än när du svänger på plant underlag.
• Försök inte svänga i backar förrän du behärskar tekniken för att
svänga på slät mark.
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Köra fyrhjulingen
Köra över hinder
Innan du kör i ett okänt område ska du kontrollera om det finns
hinder. Se upp för gupp, hjulspår, gropar och andra hinder i
terrängen. När du närmar dig ett hinder ska du sakta in och vara
beredd på att stanna.
Försök aldrig köra över stora hinder som stenblock eller trädstammar.
WARNING

3 VARNING

Att köra över hinder på fel sätt kan göra att
du förlorar kontrollen eller kolliderar och att
fyrhjulingen välter.
Följ alltid rätt sätt att köra över hinder som
beskrivs i denna instruktionsbok.
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Köra fyrhjulingen
Köra genom vatten
Din fyrhjuling är konstruerad för att kunna köra genom upp till cirka
254 mm djupt vatten. Innan du kör över ett vattendrag ska du
kontrollera att vattnet inte är för djupt eller för starkt strömmande.
WARNING

3 VARNING

Fyrhjulingens däck ger viss flytförmåga.
Körning genom djupt eller snabbt strömmande vatten kan leda till att däcken tappar
fästet och att du förlorar kontrollen, vilket
kan leda till en olycka.
Kör aldrig fyrhjulingen genom snabbt strömmande vatten eller djupare vatten än vad som
anges i instruktionsboken.

OBS
Vatten i ljuddämparen kan skada syregivaren och göra att avgasregleringen inte fungerar korrekt. Låt din återförsäljare kontrollera
syregivaren så snart som möjligt om det har kommit in vatten i
ljuddämparen.
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Köra fyrhjulingen
1. Välj den väg där det är lättast att köra ner i och upp ur vattnet.
2. Kör sakta genom vattnet i jämn fart.
3. Se upp för hinder i vattnet och hala stenar.
4. Undvik att få vatten på tändstiftet eller luftfiltret, eftersom det
kan leda till motorstopp.
5. När du kommer upp ur vattnet ska du alltid prova både fram- och
bakbromsen.
• Körning i vatten kan försämra bromsarnas effektivitet och göra
bromssträckan längre än vanligt.
• Vid behov kan du bromsa flera gånger tills de torkar och
fungerar normalt igen.
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Parkera
Ta inte på bromsarna direkt efter att du har kört, eftersom de kan
vara varma.
1. Parkera på ett plant underlag. Se till att underlaget är fast.
2. Stanna fyrhjulingen, håll den stilla med bromsarna och lägg i
neutralläget.
3. Koppla in parkeringsbromsen (sida 55).
4. Vrid tändningslåset till AV (w).
Om du behöver starta motorn när fyrhjulingen har stannats i en
lutning med en växel ilagd ska du gunga fyrhjulingen fram och
tillbaka för att få i neutralläget.
Bromsljuset tänds när du använder parkeringsbromsen. När du
använder parkeringsbromsen ska du vrida tändningen till AV (w) för
att undvika att batteriet laddas ur.
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Parkera
Parkera i branta backar eller på lösa eller hala underlag
Gör såhär om du måste parkera fyrhjulingen i en brant backe eller på
ett löst eller halt underlag:
1. Koppla in parkeringsbromsen medan du bromsar med de vanliga
bromsarna.
2. Vrid tändningslåset till AV (w) och släpp bromsarna.
3. Om fyrhjulingen börjar rulla medan du sitter på den eller när du
har stigit av den ska du hitta en bättre plats att parkera på.
4. Om det finns stenar eller andra föremål tillgängliga kan du
blockera hjulen enligt bilden för att parkera ännu säkrare.
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Service av din Honda
För att hjälpa dig att hålla din fyrhjuling i gott skick innehåller detta
avsnitt ett serviceschema för regelbundet underhåll och steg för
steg-instruktioner för specifika serviceåtgärder. Här finns också
viktiga försiktighetsåtgärder, information om oljor och tips för att
hålla din Honda ren och snygg.
Service av din Honda

Se sida 237 för information om säkringsbyte.
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Innan du servar din Honda

Betydelsen av service och underhåll
Att sköta fyrhjulingen väl är en förutsättning för att den ska kunna
köras säkert, ekonomiskt och problemfritt. Det bidrar även till att
begränsa avgasutsläppen. Noggranna kontroller före körning och
regelbunden service är speciellt viktigt eftersom din fyrhjuling är
konstruerad för att köras i svår terräng.
I denna del av instruktionsboken finns ett serviceschema där du kan
läsa om hur du ska sköta din fyrhjuling. Serviceintervallerna i
schemat är baserade på genomsnittliga körförhållanden.
WARNING

3 VARNING

Att underhålla fyrhjulingen dåligt eller att
inte reparera fel innan du kör kan leda till en
olycka där du kan skadas allvarligt eller
dödas.
Följ alltid serviceschemat och rekommendationerna för kontroll och underhåll i denna
instruktionsbok.

Det är särskilt viktigt att serva luftfiltret ofta för att undvika dyra
motorreparationer.
Om fyrhjulingen har vält eller varit inblandad i en olycka ska du låta
din återförsäljare inspektera alla viktiga delar, även om du kan göra
vissa reparationer själv.

Service av din Honda
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Säkerhet vid service
Detta avsnitt innehåller instruktioner om hur viktiga servicemoment
ska utföras. Om du har grundläggande teknisk kunskap kan du
utföra många servicemoment med verktygen som följer med fyrhjulingen.
Andra åtgärder som är svårare och kräver specialverktyg ska helst
göras av en mekaniker. Hjulen ska vanligtvis bara tas bort av en
Honda-mekaniker eller någon annan utbildad mekaniker.
Anvisningarna i denna instruktionsbok är bara avsedda att användas
i nödfall.
Nedan följer några av de viktigaste säkerhetsåtgärderna. Vi kan dock
inte varna dig för alla tänkbara risker som kan uppstå vid service.
Bara du själv kan avgöra om du ska utföra ett visst servicemoment
eller inte.
WARNING

3 VARNING

Att inte följa instruktionerna om underhåll
kan leda till att du blir allvarligt skadad eller
dödad.
Följ alltid de angivna procedurerna och föreskrifterna i denna instruktionsbok.
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Säkerhet vid service
Försiktighetsåtgärder
• Se till att motorn är avstängd innan du börjar med service eller
reparationer. På så vis undviker du ett flertal faror:
Koloxidförgiftning från motorns avgaser. Se till att det finns
tillräcklig ventilation där motorn körs.
Brännskador från varma delar. Låt motor, ljuddämpare,
bromsar och andra varma delar svalna innan du tar på dem,
annars kan du få brännskador.
Skador från roterande delar. Starta bara motorn om det anges
i instruktionerna.
• Läs instruktionerna innan du börjar och se till att du har rätt
verktyg och tillräckliga kunskaper.
• Minska risken för brand eller explosion genom vara försiktig när
du arbetar runt bensin. Använd bara lösningsmedel som inte är
brandfarliga för att rengöra delar. Håll cigaretter, gnistor och
eldslågor borta från alla bränslerelaterade delar.
Kom ihåg att din Honda-återförsäljare kan din fyrhjuling bäst och har
rätt utrustning för att serva och reparera den. För att vara säker på
bästa kvalitet och funktion bör du bara använda Honda original
reservdelar eller motsvarande vid reparation och service.
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Serviceschema
I serviceschemat som följer nedan anges hur ofta fyrhjulingen ska
servas och vad som behöver kontrolleras. Det är viktigt att fyrhjulingen servas enligt schemat för att den ska vara säker och tillförlitlig
att köra och ha optimal prestanda och avgasreglering.
Serviceintervallerna i schemat baseras på körning under normala
förhållanden. Vissa punkter behöver servas oftare om du kör i
ovanligt våta eller dammiga förhållanden eller på fullgas. Kontakta
din återförsäljare för att få servicerekommendationer som passar just
dina körförhållanden.
Vissa punkter i serviceschemat kan servas med grundläggande
teknisk kunskap och vanliga verktyg. Hur de olika punkterna
kontrolleras anges i denna instruktionsbok. Andra punkter innebär
mer komplicerade procedurer som kan kräva ytterligare teknisk
kunskap, specialverktyg och annan utrustning. Därför rekommenderar vi att du låter din återförsäljare göra denna service om du inte
har stor teknisk kunskap och de verktyg som behövs. Procedurer för
sådana punkter i schemat finns i Hondas verkstadshandbok som du
kan köpa hos din återförsäljare.
Om du inte har möjlighet att utföra en viss serviceåtgärd eller
behöver hjälp ska du komma ihåg att din Honda-återförsäljare kan
din fyrhjuling bäst och har rätt utrustning för att serva och reparera
den. Om du utför servicen själv ska du bara använda Honda original
reservdelar eller motsvarande vid reparation eller byte för att få bästa
kvalitet och tillförlitlighet.
Att byta delar kan vara både svårt och riskfyllt. Vi rekommenderar att
du kontaktar din återförsäljare om du inte har rätt kunskap och
verktyg för att byta delar själv.
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Serviceschema
Utför kontroll före körning (sida 71) och ägarens underhåll i detta
avsnitt vid varje servicetillfälle.
Alla punkter i serviceschemat kräver viss teknisk kunskap. Vissa
punkter (särskilt de markerade med * och **) kan kräva mer teknisk
kunskap och specialverktyg. Rådfråga din återförsäljare.
Ska servas av din återförsäljare om du inte har tillräcklig teknisk
kunskap, rätt verktyg och servicedata. Se Hondas verkstadshandbok.
** Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att dessa punkter endast
servas av en återförsäljare.
*

Sammanfattning av anmärkningar och procedurer för serviceschema:
ANMÄRKNINGAR:
1. Serva oftare vid körning i dammiga förhållanden, sand eller snö.
2. Serva oftare efter körning i mycket våta eller leriga förhållanden.
3. Byt vartannat år. Byte kräver teknisk kunskap.
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Serviceschema
Serviceprocedurer:
K: kontrollera och rengör, justera, smörj eller byt vid behov
R: rengör
J: justera
S: smörj
B: byt
INTERVALL

PUNKTER
*
BRÄNSLELEDNING
*
GASREGLAGE
LUFTFILTER
LUFTFILTERHUSETS
DRÄNERINGSSLANG
TÄNDSTIFT
*
VENTILSPEL
MOTOROLJA

VILKET SOM FÖRSTA REGELBUNDET
SERVICEINTERVALL
KOMMER FÖRST SERVICE
km
150
1000
2000
miles
100
600
1200
MÅNADER
1
6
12
ANM. TIMMAR
20
100
200
K
K
(ANM. 1)
R
R
(ANM. 2)
K
K

MOTOROLJEFILTER

*
*

TOMGÅNGSVARVTAL
KYLVÄTSKA
KYLSYSTEM

(ANM. 3)
(ANM. 2)

K
K
K
K
K
FÖRSTA=
150 km, 20 körtimmar
eller 1 månad: B
REGELBUNDET=
Varje 1000 km, 100 körtimmar eller 12 månader:
B
K
K
K
K
K
K
K

Se sida

—
174
168–172
173
176
179
145–154

153

—
160
—

* Ska servas av din återförsäljare om du inte har tillräcklig teknisk kunskap, rätt verktyg och
servicedata. Se Hondas verkstadshandbok.
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Serviceschema
VILKET SOM FÖRSTA REGELBUNDET
SERVICEINTERVALL
KOMMER FÖRST SERVICE
km
150
1000
2000
miles
100
600
1200
MÅNADER
1
6
12
PUNKTER
ANM. TIMMAR
20
100
200
DRIVAXELDAMASKER
K
K
SLUTVÄXELOLJA FRAM/
(B: VARTK
BAK
ANNAT
ÅR)
*
VÄXELOMRÅDESSYSTEM
K
*
BROMSVÄTSKA
(ANM. 3)
K
K
*
BROMSBELÄGGSSLITAGE (ANM. 1, 2)
K
*
BROMSLJUSKONTAKT
K
K
K
BROMSSYSTEM
K
K
K
SKYDD
K
K
*
FJÄDRING
K
K
*
GNISTFÅNGARE
R
R
*
MUTTRAR, SKRUVAR,
K
K
FÄSTDON
**
DÄCK/FÄLGAR
K
K
K
**
STYRSTAG OCH STYRLEDSK
K
K
DAMASKER
**
STYRAXELLAGER
K
**
STYRSYSTEM
K
INTERVALL

Se sida

201
155, 158

—
184–187
188
192
184–192
200
181
180
—
193
—
—
—

* Ska servas av din återförsäljare om du inte har tillräcklig teknisk kunskap, rätt verktyg och
servicedata. Se Hondas verkstadshandbok.
** Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att dessa punkter endast servas av en återförsäljare.
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Serviceprotokoll
Genom att föra serviceprotokoll kan du se till att din fyrhjuling får
rätt underhåll. Spara kvitton som bevis på att servicen har utförts.
Om du säljer fyrhjulingen bör dessa kvitton följa med till fyrhjulingens nya ägare. Se till att serviceboken fylls i av personen som utför
underhållet. Allt regelbundet underhåll, inklusive den första servicen
efter 150 km eller 1 månad eller 20 timmar är normala driftkostnader som din återförsäljare tar betalt för. Använd rutorna
under Anmärkningar nedan för att notera egna påminnelser eller
frågor till din återförsäljare.
Km, månader Km eller
eller timmar
timmar
150 eller
1 eller 20
1 000 eller
6 eller 100
2 000 eller 12
eller 200
3 000 eller 18
eller 300
4 000 eller 24
eller 400
5 000 eller 30
eller 500
6 000 eller 36
eller 600
7 000 eller 42
eller 700
8 000 eller 48
eller 800
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Datum

Utförd av:

Anmärkningar

Serviceförberedelser

Servicekomponenters placering

Frambromsens vätskebehållare
Frambromshandtag
Spärrspak för parkeringsbroms

Bakbroms-/parkeringsbromshandtag

Tanklock

Gasreglage
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Servicekomponenters placering
Justering för
framfjädringens
fjäderförspänning
Motoroljans
påfyllningslock

Sadelspärr
Bakbromsok

Luftfilter

Bakbromsens
vätskebehållare
Bakre bromsljuskontakt

Motoroljefilter
Bakbromspedal

Justering för bakbroms-/
parkeringsbromshandtag
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Frambromsok

Främre slutväxelns
oljepåfyllningslock
Främre slutväxelns
oljedräneringsplugg

Servicekomponenters placering
Batteri
Säkringsdosa
Huvudsäkring 1
Huvudsäkring 2
EPS-säkring

Instruktionsbok
Lufttrycksmätare
Reservsäkring 40 A
Säkringsutdragare
Verktygssats
Växelverktyg

Tändstift
Kylvätskans
expansionskärl

Bakre slutväxelns
oljepåfyllningslock
Bakre slutväxelns
oljedräneringsplugg

Motoroljans
mätsticka
Motoroljans
dräneringsplugg
Luftfilterhusets
dräneringsslang
Gnistfångare
Justering för bakfjädringens
fjäderförspänning
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Verktygssats
Verktygssatsen (1) och växelverktyget (2) förvaras i förvaringsutrymmet (sida 62).
När du har använt verktygssatsen eller växelverktyget ska du spänna
fast dem med gummibandet (3).
Verktygen i verktygssatsen kan användas för att utföra rutinunderhåll och enklare reparationer. Mer omfattande service som
kräver fler verktyg ska utföras av din återförsäljare.
Verktygssatsen och växelverktyget innehåller följande delar:
Spår-/krysskruvmejsel
Skruvmejselhandtag
* 10 x 12 mm öppen nyckel
* 14 x 17 mm öppen nyckel
* Tändstiftsnyckel och handtag
* Tång
* Verktygsfodral
* 5 mm insexnyckel
*
*

BAK

(2)
(1)

(3)

(1) Verktygssats
(2) Växelverktyg
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(3) Gummiband

Förvaring av instruktionsbok
I fyrhjulingen finns plats för instruktionsboken så att den är tillgänglig om du behöver söka information. Förvara instruktionsboken
(1) i dokumentpåsen av plast (2) på bakskärmskåpans undersida (3).
Instruktionsbok, lufttrycksmätare (4), 40 A reservsäkring (5) och
säkringsutdragare (6) ska förvaras i dokumentpåsen och sättas fast
med gummibandet (7).
Läs om att ta bort bakskärmskåpan på sida 139.
Spola inte vatten på detta område när du tvättar fyrhjulingen.
BAKSKÄRMSKÅPANS UNDERSIDA
(1)
(7)

(2)

(6)

(3)

(5)
(1) Instruktionsbok
(2) Dokumentpåse
(3) Bakskärmskåpa

(4)
(4) Lufttrycksmätare
(5) 40 A reservsäkring
(6) Säkringsutdragare
(7) Gummiband

Service av din Honda

137

Ta bort sadel
Se Försiktighetsåtgärder på sida 127.
Sadeln måste tas bort vid service av luftfilter, motorolja, motoroljefilter, tändstift, batteri och säkringar samt när du ska ta bort bakskärmskåpa och tankkåpa. Den måste också tas bort för att du ska
komma åt instruktionsbok, lufttrycksmätare, 40 A reservsäkring och
säkringsutdragare.
(4)

(3)

(2)

(6)

(1)
(5)
(1) Sadelspärr
(2) Sadel
(3) Främre hakar
(4) Tankkåpa

(7)
(5) Fästen
(6) Tappar
(7) Genomföringar

Ta bort
1. Dra i sadelspärren (1) baktill på sadeln.
2. Skjut sadeln (2) bakåt och lyft upp den.
Sätta tillbaka
1. Sätt in de främre hakarna (3) under tankkåpan (4) och i fästena
(5) på ramen och tryck in tapparna (6) i genomföringarna (7).
2. Tryck ner sadeln tills den går i lås.
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Ta bort bakskärmskåpa
Se Försiktighetsåtgärder på sida 127.
Bakskärmskåpan måste tas bort vid service av batteri och säkringar
och för att komma åt instruktionsbok, lufttrycksmätare, 40 A reservsäkring och säkringsutdragare.
(4)

(5)

(1)

(2)

(3)
(1) Gummiband
(2) Tappar
(3) Genomföringar

(4) Bakskärmskåpa
(5) Hakar

Ta bort
1. Ta bort sadeln (sida 138).
2. Haka av gummibandet (1).
3. Dra ut tapparna (2) ur genomföringarna (3).
4. Skjut bakskärmskåpan (4) framåt för att lossa hakarna (5).
5. Ta bort bakskärmskåpan.
Sätta tillbaka
Sätt tillbaka bakskärmskåpan i omvänd ordning mot borttagningen.
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Ta bort tankkåpa
Se Försiktighetsåtgärder på sida 127.
Tankkåpan måste tas bort vid service av motorolja, motoroljefilter
och tändstift.
(1)
(1)
(2)

(3)

(3)
(1) Tappar
(2) Tankkåpa

(3) Hakar

Ta bort
1. Ta bort sadeln (sida 138).
2. Lossa försiktigt höger tappar (1) och vänster tappar från genomföringarna.
3. Ta bort tankkåpan (2) genom att lossa höger hakar (3) och
vänster hakar från urtagen.
Sätta tillbaka
Sätt tillbaka tankkåpan i omvänd ordning mot borttagningen.
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Ta bort clips
Ta bort
1. Dra ut mittentappen för att lossa låsningen.
2. Dra ut clipset ur hålet.
1.

2.

Sätta tillbaka
1. Sätt in clipset i hålet.
2. Tryck in mittentappen ordentligt för att låsa clipset.
1.

2.
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Vätskor och filter
Serviceprocedurer

Bränsle
Se Försiktighetsåtgärder på sida 127.

Bränslerekommendation
Typ
Oktan (RON)

Blyfri
91 (eller högre)

Använd endast blyfritt bränsle i din Honda. Användning av blyat
bränsle skadar katalysatorn. Om du kör i ett land där blyat bränsle
kan finnas tillgängligt ska du se till att du bara använder blyfritt
bränsle.
Motorn är konstruerad för att köras på blyfri bensin med 91 oktan
RON (research octane number) eller högre. Pumpar på bensinstationer anger oktantal enligt mätmetoden RON. För information
om att använda Bränsle som innehåller alkohol, se sida 256.
Att använda bränsle med lägre oktan kan orsaka ihållande knackningar, som kan leda till motorskador om de är kraftiga. Lätta
knackningar som uppstår vid hård belastning, som när du kör uppför
en backe, är inget farligt.
Om knackningar uppstår vid jämnt motorvarvtal under normal
belastning ska du byta bränslemärke. Om knackningarna fortsätter
ska du kontakta din återförsäljare.
Använd aldrig gammal, förorenad eller oljeblandad bensin. Undvik
att få smuts, damm eller vatten i bränsletanken.

142 Service av din Honda

Bränsle
Bränslevolym
Bränsletankens volym inklusive reserv:
14,7 liter
Reservvolym:
4,9 liter
När bara ett fält återstår i bränslemätaren (sida 29) är bränslenivån
låg och du bör tanka så snart som möjligt.

Tanka
Se Försiktighetsåtgärder på sida 127.
(2)

(1)
(1) Tanklock

(2) Påfyllningshalsens
nederkant
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Bränsle
1. Öppna tanklocket (1) genom att skruva det moturs.
2. Fyll på bränsle till påfyllningshalsens nederkant (2).
Fyll inte på för mycket. Det får inte finnas bensin i påfyllningshalsen.
WARNING

3 VARNING

Bensin är mycket brandfarligt och explosivt.
Du kan skadas allvarligt när du hanterar
bensin.
• Stäng av motorn och se till att inte gnistor,
värme eller eldslågor finns i närheten.
• Hantera endast bensin utomhus.
• Torka omedelbart upp utspilld bensin.

3. Skruva tillbaka tanklocket medurs när du har tankat klart.
Vid byte av tanklock ska bara Honda original tanklock användas.
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Motorolja och oljefilter
Motoroljans kvalitet är en avgörande faktor för både motorns
prestanda och livslängd.
Genom att använda rätt olja (sida 146) och filter och regelbundet
kontrollera, fylla på och byta olja ökar du motorns livslängd. Även
den bästa oljan blir utsliten. Genom att byta olja tar du bort smuts
och avlagringar i motorn. Att köra motorn med gammal eller
smutsig olja kan leda till motorskador. Om motorn körs med för låg
oljenivå kan motorn och växellådan skadas allvarligt.
Byt motorolja enligt serviceschemat på sida 130. Vid körning i
mycket dammiga förhållanden ska oljan bytas oftare än vad som
anges i serviceschemat.

Service av din Honda

145

Motorolja och oljefilter
Oljerekommendation
API-klassificering*

Viskositet (vikt)
JASO T 903 standard
*

SG eller högre utom oljor märkta
med ”energy conserving” eller
”resource conserving” på den
runda API-servicedekalen.
SAE 10W-30
MA

Rekommenderade oljor är likvärdiga med SJ-oljor som inte är
märkta med ”energy conserving” eller ”resource conserving” på
den runda API-servicedekalen.

• Fyrhjulingen behöver inga tillsatser i oljan. Använd rekommenderad olja.
• Använd inte oljor med grafit- eller molybdentillsatser. De kan
inverka negativt på kopplingens funktion.
• Använd inte oljor med API SH-klassificering eller högre som är
märkta med ”energy conserving” eller ”resource conserving” på
den runda API-servicedekalen. De kan påverka smörjningen och
kopplingens funktion.

REKOMMENDERAS EJ

OK

• Använd inte olja utan rengörande medel eller racingoljor
baserade på vegetabilisk olja eller ricinolja.
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Motorolja och oljefilter
Tabellen nedan visar vilken viskositet som ska användas i förhållande
till den genomsnittliga lufttemperaturen där du kör.

Standard JASO T 903
Standarden JASO T 903 är ett index för motoroljor för fyrtakts
motorcykelmotorer.
Det finns två klasser: MA och MB.
På behållaren står vilken standard oljan uppfyller. Till exempel visar
följande dekal MA-klassificeringen.
(1)

(2)

(1) Oljekod
(2) Oljeklassificering
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Motorolja och oljefilter
Kontrollera och fylla på olja
Se Försiktighetsåtgärder på sida 127.
Kontrollera motoroljenivån före varje körning och fyll på vid behov.
Mätstickan sitter framtill på vevhusets vänstra sida.
Kontrollera motoroljenivån innan du kör fyrhjulingen.
1. Ställ fyrhjulingen på ett plant och fast underlag.
2. Starta motorn på en välventilerad plats och låt den gå på
tomgång 3–5 minuter. Om lufttemperaturen är lägre än 10 °C
ska du låta motorn gå på tomgång i ytterligare 5 minuter (10
minuter totalt).
3. Stäng av motorn och vänta i 2–3 minuter.
4. Ta bort oljekontrolluckan (1) genom att lossa tappen (2) från
genomföringen (3) och lossa hakarna (4) från urtagen.
VÄNSTER SIDA
(3)

(2)

(1)
(1) Oljekontrollucka
(2) Tapp
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(4)
(3) Genomföring
(4) Hakar

Motorolja och oljefilter
5. Ta bort mätstickan (5) från den främre, vänstra vevhuskåpan och
torka av den.
6. Sätt in mätstickan utan att skruva in den, ta sedan ut den och
kontrollera oljenivån. Oljenivån ska ligga mellan det övre nivåmärket (6) och det nedre nivåmärket (7) på mätstickan.
VÄNSTER SIDA

(5)

(6)
(7)
(5) Mätsticka

(6) Övre nivåmärke
(7) Nedre nivåmärke

(fortsättning)
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Motorolja och oljefilter
7. Om oljenivån är nära eller under det nedre nivåmärket ska du ta
bort sadeln (sida 138) och tankkåpan (sida 140). Ta bort oljepåfyllningslocket (8) från den främre, högra vevhuskåpan och fyll
på med angiven olja i påfyllningshålet upp till det övre nivåmärket
på mätstickan.
Fyll inte på för mycket.
8. Skruva tillbaka oljepåfyllningslocket och mätstickan.
9. Sätt tillbaka tankkåpan.
10. Sätt tillbaka sadeln.
11. Sätt tillbaka oljekontrolluckan.

OBS
Motorn kan skadas allvarligt om den körs med för låg oljenivå.
HÖGER SIDA
(8)

(8) Oljepåfyllningslock
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Motorolja och oljefilter
Byta motorolja och filter
Se Försiktighetsåtgärder på sida 127.
Kraven på fyrhjulingens oljefilter är mycket höga. Använd ett nytt
Honda original oljefilter avsett för din modell eller ett filter av motsvarande kvalitet.

OBS
Att använda fel oljefilter kan leda till oljeläckage och motorskador.
Detta arbete kräver teknisk kunskap och specialverktyg som en
momentnyckel. Du behöver också kunna samla upp och kassera den
gamla oljan (sida 220). Kontakta din återförsäljare om du saknar rätt
kunskaper eller verktyg.
Byt oljan när motorn är varm för fullständig och snabb dränering.
Dränera motoroljan:
1. Ställ fyrhjulingen på ett plant underlag och ta bort sadeln
(sida 138) och tankkåpan (sida 140). Ta sedan bort oljepåfyllningslocket från den främre, högra vevhuskåpan.

(fortsättning)
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Motorolja och oljefilter
2. Ställ ett spilloljekärl under vevhuset och ta bort motoroljans
dräneringsplugg (1) och tätningsbrickan (2).
UNDER MOTORN
(2)

(1)
(1) Motoroljans
dräneringsplugg
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(2) Tätningsbricka

Motorolja och oljefilter
Sätta dit ett nytt motoroljefilter:
Lägg trasor under oljefilterkåpan eftersom olja rinner ut.
1. Ta bort oljefilterkåpan (1) och O-ringen (2) genom att ta bort
skruvarna (3). Låt resten av oljan rinna ur. Kassera oljefiltret (4) på
ett miljövänligt sätt (sida 220).
2. Stryk motorolja på en ny O-ring och sätt dit den på oljefilterkåpan.
3. Sätt dit ett nytt oljefilter med gummitätningen (5) vänd inåt mot
motorn. Se till att fjädern (6) och texten ”OUT-SIDE (TOWARDS
FILTER COVER)” (7) är vända utåt från motorn, mot oljefilterkåpan.
Använd bara Honda original oljefilter eller filter av motsvarande
kvalitet avsett för denna modell. Att använda fel Honda-filter eller
ett filter av sämre kvalitet kan orsaka motorskador.

OBS
Motorn kan skadas allvarligt om oljefiltret sätts dit felaktigt.
HÖGER SIDA
(4)

(6)

(1)

(5)

(3)
(7)
(1) Oljefilterkåpa
(2) O-ringar
(3) Skruvar
(4) Oljefilter

(2)
(5) Gummitätning
(6) Fjäder
(7) ”OUT-SIDE”-text

(fortsättning)
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Motorolja och oljefilter
4. Sätt tillbaka oljefilterkåpan och dra åt skruvarna till följande
moment:
12 Nm (1,2 kgfm)
5. Häll den dränerade oljan i ett lämpligt kärl och kassera oljan på
ett miljövänligt sätt (sida 220).

OBS
Hantera avtappade vätskor på ett miljövänligt sätt.
Fylla på motorolja:
1. Skruva tillbaka oljedräneringspluggen med en ny tätningsbricka
och dra åt till följande moment:
25 Nm (2,5 kgfm)
2. Fyll på vevhuset med olja av rekommenderad typ, cirka:
3,8 liter
3. Skruva tillbaka motoroljans påfyllningslock.
4. Starta motorn och låt den gå på tomgång 3–5 minuter.
5. Stäng av motorn, vänta 2–3 minuter och kontrollera oljenivån.
Kontrollera att oljenivån ligger mellan det övre och nedre märket
på mätstickan. Fyll på olja vid behov, men inte för mycket.
6. Kontrollera att det inte finns oljeläckage.
7. Sätt tillbaka tankkåpan (sida 140).
8. Sätt tillbaka sadeln (sida 138).
Om du inte använder en momentnyckel vid monteringen bör du så
snart som möjligt låta din återförsäljare kontrollera att arbetet har
utförts korrekt.
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Bakre slutväxelolja
Oljerekommendation
Typ
Viskositet (vikt)

Växellådsolja
SAE 80W-90

Byta olja
Se Försiktighetsåtgärder på sida 127.
Byt oljan när bakre slutväxeln har normal arbetstemperatur för
fullständig och snabb dränering.
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Bakre slutväxelolja
1. Ställ fyrhjulingen på ett plant och fast underlag.
2. Ställ ett spilloljekärl under oljedräneringspluggen (1).
3. Ta bort oljepåfyllningslocket (2), O-ringen (3), dräneringspluggen
och tätningsbrickan (4).
4. När all olja har runnit ut skruvar du tillbaka dräneringspluggen
med en ny tätningsbricka och drar åt till följande moment:
12 Nm (1,2 kgfm)
5. Häll den dränerade oljan i ett lämpligt kärl och kassera oljan på
ett miljövänligt sätt (sida 220).

OBS
Hantera avtappade vätskor på ett miljövänligt sätt.
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Bakre slutväxelolja
6. Fyll på bakre slutväxeln med rekommenderad olja.
125 cm3
Kontrollera att oljenivån når upp till påfyllningshålets (5) nederkant.
7. Stryk fett på en ny O-ring, sätt dit den i påfyllningslockets spår
och dra åt locket till följande moment:
12 Nm (1,2 kgfm)
BAK
(5)
(2)

(4)

(3)

(1)
(1) Oljedräneringsplugg (4) Tätningsbricka
(2) Oljepåfyllningslock
(5) Oljepåfyllningshål
(3) O-ring
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Främre slutväxelolja
Oljerekommendation
Typ
Viskositet (vikt)

Växellådsolja
SAE 80W-90

Byta olja
Se Försiktighetsåtgärder på sida 127.
Byt oljan när främre slutväxeln har normal arbetstemperatur för
fullständig och snabb dränering.
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Främre slutväxelolja
1. Ställ fyrhjulingen på ett plant och fast underlag.
2. Ställ ett spilloljekärl under oljedräneringspluggen (1).
3. Ta bort oljepåfyllningslocket (2), O-ringen (3), dräneringspluggen
och tätningsbrickan (4).
4. När all olja har runnit ut skruvar du tillbaka dräneringspluggen
med en ny tätningsbricka och drar åt till följande moment:
12 Nm (1,2 kgfm)
5. Häll den dränerade oljan i ett lämpligt kärl och kassera oljan på
ett miljövänligt sätt (sida 220).

OBS
Hantera avtappade vätskor på ett miljövänligt sätt.
6. Fyll på främre slutväxeln med rekommenderad olja.
325 cm3
Kontrollera att oljenivån når upp till påfyllningshålets (5) nederkant.
7. Stryk fett på en ny O-ring, sätt dit den i påfyllningslockets spår
och dra åt locket till följande moment:
12 Nm (1,2 kgfm)
FRAM
(5)

(2)

(4)

(1)
(1) Oljedräneringsplugg
(2) Oljepåfyllningslock
(3) O-ring

(3)
(4) Tätningsbricka
(5) Oljepåfyllningshål
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Kylvätska
Kylvätskan i fyrhjulingens kylsystem tar upp värme från motorn
genom en kylmantel som omger cylindern och topplocket.
Genom att följa serviceinstruktionerna för kylvätska kan du se till att
kylsystemet fungerar korrekt och att det inte utsätts för frost, överhettning eller korrosion.

Kylvätskerekommendation
Använd endast etylenglykol av hög kvalitet som innehåller antikorrosionsmedel och som är avsedd för aluminiummotorer.
Kontrollera detta på förpackningens etikett.
Använd endast destillerat vatten för blandning med glykol. Vatten
med hög salt- eller mineralhalt kan skada aluminiummotorn.

OBS
Att använda kylvätska med silikatskydd kan orsaka ökat slitage på
vattentätningar och täppa igen kanalerna i kylaren. Att använda
kranvatten kan orsaka motorskador.
Kylsystemet på fyrhjulingen fylls från fabriken med en 50/50blandning av glykol och destillerat vatten. Denna blandning rekommenderas för de flesta temperaturförhållanden och ger ett bra
korrosionsskydd.
En blandning med mindre än 40 % glykol ger inte tillräckligt
korrosionsskydd.

160 Service av din Honda

Kylvätska
En större andel glykol rekommenderas inte, eftersom det försämrar
systemets kylförmåga. Upp till maximalt 60 % glykol får bara
användas om extra frostskydd behövs. Kontrollera kylsystemet ofta
vid minusgrader.

Kontrollera och fylla på kylvätska
Se Försiktighetsåtgärder på sida 127.
Kontrollera kylvätskenivån före varje körning och fyll på vid behov.
VÄNSTER FRAM
(1)
(2)
(3)

(1) Expansionskärl
(2) Övre nivåmärke

(3) Nedre nivåmärke

1. Ställ fyrhjulingen på ett plant underlag.
2. Kontrollera kylvätskenivån i expansionskärlet (1) när motorn har
normal arbetstemperatur. Nivån ska ligga mellan det övre
(UPPER) (2) och nedre (LOWER) (3) nivåmärket.
Om expansionskärlet är tomt eller om kylvätskenivån sjunker
snabbt ska du kontrollera om det finns läckage och kontakta din
återförsäljare för reparation.

(fortsättning)
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Kylvätska
3. Ta bort kylarluckan (4) genom att lossa tappen (5) från genomföringen (6).
4. Ta bort expansionskärlets lock (7).
Fyll alltid på kylvätska i expansionskärlet. Försök inte fylla på
kylvätska genom kylarlocket.
5. Fyll på kylvätska i expansionskärlet till det övre nivåmärket.
FRAM

(4)
(5)

(6)
(4) Kylarlucka
(5) Tapp

(7)
(6) Genomföring
(7) Expansionskärlets lock

6. Sätt tillbaka expansionskärlets lock när du har fyllt på kylvätska.
7. Sätt tillbaka kylarluckan.
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Kylvätska
Byta kylvätska
Se Försiktighetsåtgärder på sida 127.
Kylvätskan ska bytas av en återförsäljare om du själv inte har rätt
verktyg, servicedata och kunskap för att utföra arbetet. Se Hondas
verkstadshandbok.
WARNING

3 VARNING

Ta inte av kylarlocket när motorn är varm,
eftersom kylsystemet då står under tryck och
het kylvätska kan spruta ut och ge dig brännskador.
Låt därför alltid motorn och kylsystemet
svalna innan du skruvar av kylarlocket.

Läs om att hantera avtappad kylvätska i avsnittet Miljöhänsyn på
sida 220.

OBS
Hantera avtappade vätskor på ett miljövänligt sätt.
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Kylvätska
Kylare
Se Försiktighetsåtgärder på sida 127.
Kontrollera att kylaren inte är igensatt eller skadad. Spola bort
insekter, lera och annat som fastnat med vatten med lågt tryck. Låt
din återförsäljare kontrollera kylaren om luftflödet är begränsat på
mer än 20 % av kylarens yta.
Rengör kylaren efter att du har kört fyrhjulingen i lera.
Vänster och mittre kylargallerkåpa måste tas bort när du ska rengöra
kylaren.
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Kylvätska
Rengöra kylare och kylargallerkåpor:
1. Ta bort kylarluckan (sida 162).
2. Ta bort expansionskärlet (1) genom att ta bort skruven (2) och
clipset (3) (sida 141).
3. Lossa slangarna (4) från hållarna.
4. Hantera expansionskärlet försiktigt så att det inte rinner ut
kylvätska.
VÄNSTER FRAM
(2)

(1)

(3)
(3)

(4)
(1) Expansionskärl
(2) Skruv

(3) Clips
(4) Slangar

(fortsättning)
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Kylvätska
5. Ta bort clipset (3).
6. Ta bort vänster kylargallerkåpa (5) genom att lossa hake A (6),
hake B (7), hake C (8), krok A (9) och krok B (10).
VÄNSTER FRAM

(9)

(3)
(8)
(5)
(7) (6)
(3) Clips
(5) Vänster kylargallerkåpa
(6) Hake A
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(10)
(7) Hake B
(8) Hake C
(9) Krok A
(10) Krok B

Kylvätska
7. Ta bort mittre kylargallerkåpa (11) genom att lossa hake A, hake
B, krok A och krok B.
FRAM
(9)

(12)

(11)

(6)
(7)

(6) Hake A
(7) Hake B
(9) Krok A

(10)
(10) Krok B
(11) Mittre kylargallerkåpa
(12) Kylare

8. Tvätta kylaren (12) och kylargallerkåporna.

OBS
Spruta inte vatten med tryck direkt på kylaren.
Trycksatt vatten kan skada kylaren.
9. Sätt tillbaka de borttagna delarna i omvänd ordning.
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Luftfilter
Se Försiktighetsåtgärder på sida 127.
Korrekt luftfilterservice är mycket viktigt för terrängfordon. Ett
smutsigt, fuktigt, slitet eller trasigt luftfilter gör att smuts, damm,
lera och andra föroreningar kan komma in i motorn.
Serva luftfiltret oftare om du kör i ovanligt blöta eller dammiga
förhållanden. Din återförsäljare kan hjälpa dig att hitta rätt serviceintervall för just dina körförhållanden.
Kraven på fyrhjulingens luftfilter är mycket höga. Använd ett nytt
Honda original luftfilter avsett för din modell eller ett luftfilter av
motsvarande kvalitet.

OBS
Att använda fel luftfilter kan orsaka motorslitage.
Korrekt luftfilterservice kan förhindra skador och slitage på motorn,
dyra reparationer, effektförlust, hög bränsleförbrukning och avlagringar på tändstiftet.

OBS
Felaktig eller bristfällig luftfilterservice kan orsaka effektförlust och
motorslitage.
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Luftfilter
Rengöring
1. Ta bort sadeln (sida 138).
UNDER SADELN
(1)

(3)

(2)
(1) Fjäderhakar
(2) Fästclips

(2)
(3) Luftfilterhuskåpa

2. Lossa fjäderhakarna (1) och fästclipsen (2).
3. Ta bort luftfilterhuskåpan (3).

(fortsättning)
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Luftfilter
4. Lossa skruven (4) och ta bort luftfilterenheten (5) från luftfilterhuset.
5. Ta bort klämman (6).
6. Ta bort luftfiltret (7) från luftfilterhållaren (8).
7. Tvätta luftfiltret försiktigt i ett rent, svårantändligt lösningsmedel
som fotogen, inte i bensin. Krama sedan ut lösningsmedlet
försiktigt ur filtret. Undvik att vrida filtret när du kramar ur det.
Det kan bli hål i skumgummit.
8. Kontrollera om det finns hål eller sprickor i skumgummit eller
skarvarna. Byt ut luftfiltret om det är skadat.
9. Låt luftfiltret torka helt innan du häller olja på filtret. Luftfiltret tar
inte åt sig oljan helt om det är blött.
10. Häll ren luftfilterolja över hela luftfiltret. Använd båda händerna
för att fördela oljan jämnt i filtret. Kläm försiktigt ut överskottsolja. (Om du inte vill få olja på händerna kan du lägga luftfiltret i
en ren plastpåse, hälla på olja och sedan fördela oljan i filtret.)
UNDER SADELN

(8)

(4)

(5)

(6)
(7)
(4) Skruv
(5) Luftfilterenhet
(6) Klämma
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(7) Luftfilter
(8) Luftfilterhållare

Luftfilter
11. Sätt dit luftfiltret på luftfilterhållaren.
12. Sätt dit klämman.
13. Sätt in luftfilterenheten i luftfilterhuset.
14. Dra åt skruven.
15. Sätt tillbaka de borttagna delarna i omvänd ordning.
• Sätt tillbaka luftfilterhuskåpan med texten FRONT (9) vänd
framåt och passa in urtaget på tappen (10) baktill på luftfiltret.
UNDER SADELN
(9)

(9) FRONT-text
(10) Tapp

(10)

(10)
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Luftfilter
Dammskydd
UNDER SADELN
(1)

(2)
(1) Dammskydd

(2) Ventilationshål

Tryck inte in dammskyddet (1) för långt i ventilationshålet (2).
Rengör dammskyddet om det är smutsigt.
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Luftfilter
Luftfilterhusets dräneringsslang
Luftfilterhusets dräneringsslang ska servas enligt serviceschemat.
(Den kan behöva kontrolleras oftare vid körning i vatten.) Om det
syns vätska i dräneringsslangen ska den rengöras innan motorn
startas.
BAK

(2)

(1)
(1) Dräneringsslang
(2) Clips

(3)
(3) Luftfilterhus

1. Ta bort dräneringsslangen (1) genom att ta bort clipset (2) under
luftfilterhuset (3).
2. Töm ut vätskan.
3. Sätt tillbaka dräneringsslangen och fäst den med clipset.
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Motor

Gasreglage
Gasreglagets spel
Se Försiktighetsåtgärder på sida 127.
HÖGER HANDTAG

(A)

(B)
3–8 mm
(2)

(3) (4) (1)

(1) Gasreglage
(2) Gummihylsa
(3) Gasvajerjustering

(4) Låsmutter
(A) Minska spel
(B) Öka spel

Kontroll
Kontrollera spelet vid gasreglaget (1).
Spel:
3–8 mm
Justering
1. Skjut gummihylsan (2) bakåt så att du kommer åt gasvajerns
justering (3).
2. Lossa låsmuttern (4).
3. Skruva på justeringen för att få rätt spel.
4. Dra åt låsmuttern och sätt tillbaka gummihylsan.
5. Kontrollera att gasreglaget går tillbaka lätt från helt öppet läge till
helt stängt läge vid fulla styrutslag åt båda hållen.
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Gasreglage
Kontrollera gasreglage
Se Försiktighetsåtgärder på sida 127.
1. Kontrollera att gasreglaget sitter rätt och att fästskruvarna är
åtdragna.
2. Kontrollera att gasreglaget går tillbaka lätt från helt öppet läge till
helt stängt läge vid fulla styrutslag åt båda hållen. Kontakta din
återförsäljare vid problem.
3. Kontrollera gasvajerns skick från gasreglaget ner till trottelhuset.
Om vajern är böjd eller skavd ska den bytas ut.
4. Kontrollera om gasvajern kläms eller böjs vid något styrutslag.
5. Smörj gasvajern med ett vajersmörjmedel så att den inte slits ut i
förtid eller rostar.
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Tändstift
Tändstiftsrekommendation
Standardtändstift

BKR5E-11 (NGK) eller
K16PR-U11 (DENSO)

Använd endast rekommenderat tändstift med rekommenderat
värmetal.

OBS
Motorn kan skadas om du använder tändstift med fel värmetal.

Kontrollera och byta tändstift
Se Försiktighetsåtgärder på sida 127.
1. Ta bort sadeln (sida 138) och tankkåpan (sida 140).
2. Gör rent runt tändstiftets infästning.
3. Ta bort tändhatten (1) från tändstiftet. Var försiktig så att du inte
skadar tändkabeln när du tar bort tändhatten.
4. Skruva ur tändstiftet med tändstiftsnyckeln som finns i verktygssatsen.
VÄNSTER SIDA
(1)

(1) Tändhatt

176 Service av din Honda

Tändstift
5. Kontrollera om det finns beläggningar, korrosion eller sot på
elektroderna eller isolatorfoten. Om det finns mycket korrosion
eller beläggningar ska tändstiftet bytas ut. Rengör ett sotigt eller
vått tändstift med en tändstiftsrengörare eller en stålborste.
Kontrollera slitaget på tändstiftets elektroder. Mittelektroden (2)
ska ha en platt spets och vassa kanter och sidoelektroden (3) ska
vara slät utan anfrätning. Om elektroderna och isolatorfoten är
ovanligt sotiga eller brända rekommenderar vi att du kontaktar
din återförsäljare.
6. Kassera tändstiftet om det finns tydligt slitage och om isolatorn är
sprucken eller kantstött.
7. Kontrollera elektrodavståndet (4) med ett trådmått. Böj sidoelektroden försiktigt om avståndet behöver justeras.
Elektrodavståndet ska vara:
1,00–1,10 mm
(4)
(3)
1,00–1,10 mm
(2)

(2) Mittelektrod
(3) Sidoelektrod

(4) Elektrodavstånd

(fortsättning)
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Tändstift
8. Med brickan på plats skruvar du in tändstiftet för hand så att det
inte hamnar snett i gängorna.
9. Dra åt tändstiftet:
• Om du återanvänder det gamla stiftet:
1/8 varv efter att det fastnar.
• Om du använder ett nytt stift ska du dra åt två gånger för att
det inte ska lossna:
a) Dra först åt tändstiftet:
NGK:
3/4 varv efter att det fastnar.
DENSO: 1/2 varv efter att det fastnar.
b) Lossa sedan tändstiftet.
c) Dra därefter åt tändstiftet igen:
1/8 varv efter att det fastnar.

OBS
Ett felaktigt åtdraget tändstift kan skada motorn. Om tändstiftet
sitter för löst kan kolven skadas. Om tändstiftet dras åt för hårt kan
gängorna skadas.
10. Sätt tillbaka tändhatten på tändstiftet. Se till att inga kablar eller
vajrar kommer i kläm.
11. Sätt tillbaka resten av delarna i omvänd ordning.

178 Service av din Honda

Ventiler
Kontrollera ventilspel
Se Försiktighetsåtgärder på sida 127.
Ventilspelet ska vara:
Insug:
0,15 ± 0,02 mm
Avgas:
0,23 ± 0,02 mm
För stort spel orsakar missljud. För litet spel leder till effektförlust och
kan skada ventilerna.
Om du har tillräcklig teknisk kunskap och rätt verktyg kan du ta hjälp
av instruktionerna för justering av ventilspel i Hondas verkstadshandbok. I annat fall bör du låta en återförsäljare justera ventilspelet.
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Gnistfångare
Se Försiktighetsåtgärder på sida 127.
Avgassystemet måste regelbundet rensas från sotbeläggningar.
Rensa systemet såhär:
BAK

(1)
(1) Skruv
1. Stå i ett välventilerat utrymme där det inte finns lättantändliga
material och se till att avgasröret är kallt.
2. Ta bort skruven (1).
3. Starta motorn och varva upp den ungefär tjugo gånger samtidigt
som du täpper igen ljuddämparens utblås med en trasa så att
eventuellt sot blåser ut ur skruvhålet.
4. Stäng av motorn och vänta tills avgasröret har svalnat.
5. Skruva tillbaka skruven ordentligt.
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Fjädring
Fyrhjulingens fram- och bakfjädring består av hydrauliska stötdämpare med fjädrar som bär upp din vikt och största delen av
fyrhjulingens vikt.
Oljedämpningen reglerar hydrauliskt fjädrarnas naturliga kompression
och retur så att fyrhjulingens grepp och komfort bibehålls när hjulen
rullar över ojämna underlag.
Genom att justera fram- och bakfjädringens fjäderförspänning kan
du anpassa hur mycket kraft som behövs för att trycka ihop fjädern.
Fjäderförspänningen kan behöva justeras när du kör med lättare eller
tyngre last än vanligt eller när körförhållandena ändras.
Ditt körsätt och dina personliga preferenser kan också påverka vilka
fjädringsegenskaper som behövs.
Mindre fjäderförspänning ger mjukare fjädringsegenskaper som
passar för lätt last och jämn terräng. Mer fjäderförspänning ger
hårdare fjädringsegenskaper som rekommenderas för tung last och
ojämn terräng.

Justera fjädring
Med en haknyckel som finns att köpa hos din återförsäljare kan du
anpassa fjädringen efter förarens vikt och körförhållandena genom
att ändra fjäderförspänningen.
Försök inte ta isär, reparera eller kassera dämparen. Kontakta din
återförsäljare. Anvisningarna i denna instruktionsbok sträcker sig
endast till justering av stötdämparen.
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Fjädring
Fjädringens fjäderförspänning
Se Försiktighetsåtgärder på sida 127.
FRAM

BAK
(1)

(2)

1 2 3 4 5

(1)

(2)

1 2 3 4 5

(1) Fjäderförspänningsjustering
(2) Haknyckel
Fjäderförspänningsjusteringen (1) har 5 lägen för olika last- och
körförhållanden.
Använd haknyckeln (2) för att ställa in fjäderförspänningen.
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Fjädring
Läge 1: för lätt last och jämna underlag.
Läge 2: standardläge.
Läge 3 till 5: passar när fyrhjulingen är tungt lastad. (Öka även fjäderförspänningen för att få hårdare fjädring.)
Se till att båda stötdämparna är inställda på samma läge.
Justera alltid stötdämparlägena i ordningsföljd (1-2-3-4-5 eller 5-43-2-1). Stötdämparen kan skadas om du försöker justera direkt från
1 till 5 eller från 5 till 1.
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Chassi

Bromsar
Din fyrhjulings hydrauliska skivbromsar (fram) och hydrauliska/
mekaniska skivbroms (bak) avleder värme som alstras av friktionen
från bromsbeläggen mot skivorna när hjulen bromsas.
Allteftersom bromsbeläggen slits sjunker bromsvätskenivån. Läckage
i systemet gör också att nivån sjunker.
Några justeringar behövs inte, men bromsvätskenivån och bromsbeläggens slitage måste kontrolleras regelbundet. Kontrollera ofta
att det inte finns vätskeläckage i bromssystemet.
Om höger bromshandtags eller bromspedalens spel verkar vara
felaktigt när du kör ska du kontrollera slitaget på bromsbeläggen
(sida 188).
Utslitna belägg måste bytas. Om beläggen inte är slitna till den
rekommenderade gränsen finns det troligen luft i bromssystemet.
Kontakta din återförsäljare för att lufta systemet.

Bromsvätskerekommendation
Bromsvätska

DOT 4 bromsvätska

Vi rekommenderar bromsvätska av typen DOT 4 eller andra bromsvätskor med samma kvalitet och egenskaper. Använd bromsvätska
från en oöppnad behållare. Läs etiketten innan du öppnar den
förseglade behållaren. Bromsvätska i en behållare som redan är
öppnad kan vara förorenad eller ha absorberat fukt från luften.
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Bromsar
Kontrollera bromsvätskenivå
Se Försiktighetsåtgärder på sida 127.
Om bromsvätskenivån är låg ska du låta din återförsäljare fylla på
rekommenderad bromsvätska.
Fyll bara på eller byt bromsvätska i nödfall. Om du fyller på bromsvätska ska du låta din återförsäljare kontrollera bromssystemet så
snart som möjligt.

OBS
Bromsvätska kan skada plast och lackerade ytor. Hantera den
försiktigt.
Torka omedelbart upp spill. Undvik att få bromsvätska på huden eller
i ögonen. Om du får bromsvätska i ögonen ska du skölja ögonen
med rent vatten och omedelbart kontakta läkare. Om du får bromsvätska på huden ska du tvätta huden med rent vatten och vid behov
kontakta läkare.
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Bromsar
Bromsvätskenivå frambroms
HÖGER HANDTAG

(1)

(1) Nedre nivåmärke
Kontrollera bromsvätskenivån när fyrhjulingen står på ett plant
underlag.
Nivån ska ligga över det nedre nivåmärket (1). Om nivån ligger nära
eller under det nedre nivåmärket ska du kontrollera bromsbeläggens
slitage (sida 188).
Utslitna bromsbelägg måste bytas. Om beläggen inte är slitna ska du
kontrollera om bromssystemet har läckage.
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Bromsar
Bromsvätskenivå bakbroms
HÖGER BAK

(1)
(2)

(1) Övre nivåmärke

(2) Nedre nivåmärke

Kontrollera bromsvätskenivån när fyrhjulingen står på ett plant
underlag.
Nivån ska ligga mellan det övre (1) och nedre (2) nivåmärket. Om
nivån ligger nära eller under det nedre nivåmärket ska du kontrollera
bromsbeläggens slitage (sida 188).
Utslitna bromsbelägg måste bytas. Om beläggen inte är slitna ska du
kontrollera om bromssystemet har läckage.

Övriga kontroller
• Kontrollera att det inte finns vätskeläckage.
• Kontrollera om slangar och fästen är slitna eller har sprickor. Om
slangarna är slitna eller spruckna ska de bytas av din återförsäljare.
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Bromsar
Bromsbeläggsslitage
Se Försiktighetsåtgärder på sida 127.
Slitaget på bromsbeläggen beror på hur hårt bromsarna används
och körförhållandena. Beläggen slits snabbare i våta eller leriga
förhållanden.
Kontrollera slitaget genom att inspektera beläggen vid varje serviceintervall.
HÖGER FRAM (vänster sida likadan)
(1)
(1)

(2)
(2)
(1) Slitageindikator

(2) Referensmärkets kant

Kontrollera slitageindikatorn (1). Om slitageindikatorn hamnar i linje
med referensmärkets kant (2) ska båda beläggen bytas. Kontakta din
återförsäljare för arbetet.
Kontrollera alltid båda beläggen i både höger och vänster frambromsok.
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Bromsar
HÖGER BAK
(4)

(3)
(3) Slitageindikator

(4) Referensmärke

Kontrollera slitageindikatorn (3). Om slitageindikatorn hamnar i linje
med referensmärket (4) ska båda beläggen bytas. Kontakta din
återförsäljare för arbetet.
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Bromsar
Bakbromshandtagets spel
VÄNSTER HANDTAG
(1)

25–30 mm

(1) Bakbroms-/parkeringsbromshandtag
Kontroll
1. Trampa ner bakbromspedalen flera gånger.
2. Mät avståndet som bakbroms-/parkeringsbromshandtaget (1)
kan dras in innan bromsen börjar ta. Spelet (avståndet längst ut
på bromshandtaget) ska vara:
25–30 mm
3. Justera till angivet spel vid behov.

190 Service av din Honda

Bromsar
Justering
HÖGER BAK

(3)
(2)
(B)
(A)
(2) Bromshandtagets justeringsmutter
(3) Bromsarmens tapp

(A) Öka spel
(B) Minska spel

Justera bakbroms-/parkeringsbromshandtagets spel med framhjulen
riktade rakt fram.
Skruva på bromshandtagets justeringsmutter (2) som sitter på
bromsstången vid bromsoket. Kontrollera att justeringsmutterns
urtag sitter rätt mot bromsarmens tapp (3).

Övriga kontroller
• Kontrollera att bromshandtaget och bromspedalen sitter i rätt
läge och att fästskruvarna är ordentligt åtdragna.
• Kontrollera att bromsvajer, bromsarm, fjäder, parkeringsbromsens spärrspak och skruvar/muttrar är i bra skick.
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Bromsar
Justera bromsljuskontakt
Se Försiktighetsåtgärder på sida 127.
Endast bakbroms:
Kontrollera regelbundet bakbromsens bromsljuskontakt (1), som
sitter på höger sida bakom motorn. Justera genom att skruva på
justeringsmuttern (2). Håll fast bromsljuskontakten och skruva
muttern i riktning (A) om bromsljuset tänds för sent och i riktning (B)
om det tänds för tidigt.
HÖGER BAK

(A)
(2)
(1)
(1) Bakre bromsljuskontakt
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(B)
(2) Justeringsmutter

Hjul och däck
Däcken är fyrhjulingens enda kontaktyta med underlaget.
Säkerheten hänger på denna lilla kontaktyta under alla körförhållanden. Däckens grepp försämras allteftersom däckmönstret slits ner.
För att fyrhjulingen ska vara säker att köra måste däcken vara av rätt
typ och dimension. Dessutom måste däcken vara i bra skick med
tillräckligt däckmönster och rätt lufttryck.
Det är viktigt att byta delar enligt anvisningarna i serviceschemat. Vi
rekommenderar att du överlåter arbetet till experter som har rätt
verktyg och erfarenhet.
Skeva eller skadade fälgar ska bytas. Kontakta din återförsäljare för
byte.
Däck blir för gamla, även om de används sparsamt eller inte alls.
Sprickor i slitbana och sidor, och ibland deformerad stomme, är
tecken på att ett däck är för gammalt.
Låt en expert undersöka gamla däck för att avgöra om de kan
fortsätta användas.
WARNING

3 VARNING

Att köra med däck som är utslitna eller har fel
lufttryck kan leda till en olycka där du kan
skadas allvarligt eller dödas.
Följ alla instruktioner om lufttryck och underhåll av däck i denna manual.
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Hjul och däck
Denna fyrhjuling har slanglösa däck avsedda för lågt lufttryck.
Däcken är särskilt konstruerade för terrängkörning, men de kan
ändå få punktering. Var alltid noggrann med var du kör.
Följande sidor ger dig detaljerad information om hur och när du ska
kontrollera lufttryck, hur du kontrollerar om däcken är slitna eller
skadade och hur du gör om däcken behöver repareras eller bytas ut.

Lufttryck
Se Försiktighetsåtgärder på sida 127.
Rätt lufttryck i däcken ger den bästa kombinationen av köregenskaper, livslängd och körkomfort. Generellt sett slits däck med för
lågt lufttryck ojämnt, ger dåliga köregenskaper och är mer benägna
att skadas av överhettning. Däck med för högt lufttryck ger hårdare
gång, slits ojämnt och riskerar att skadas av föremål på underlaget.
Kontrollera att ventilhattarna sitter fast. Sätt dit nya ventilhattar vid
behov.
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Hjul och däck
Kontrollera alltid lufttrycket när däcken är kalla. Om du kontrollerar
lufttrycket när däcken är varma blir värdena högre, även om du bara
har kört några få kilometer. Detta är normalt, så släpp inte ut luft ur
däcken för att få trycket att överensstämma med det tryck som
rekommenderas för kalla däck nedan. Kontrollera däcktrycket där du
ska köra, eftersom höjdskillnader kan påverka lufttrycket.
Rekommenderat lufttryck för kalla däck:
FRAM
REKOMMENDERAT
TRYCK

BAK

35 kPa (5,1 psi)

35 kPa (5,1 psi)
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Hjul och däck
Använd hellre en handpump istället för en kompressor när du
pumpar däcken. Det minskar risken för att skada däcken på grund av
för högt tryck. Om du använder en kompressor ska du fylla på lite
luft åt gången och kontrollera trycket ofta så att du inte fyller på för
mycket och skadar däcket.
WARNING

3 VARNING

Att köra fyrhjulingen med fel däck eller med
ojämnt däcktryck kan leda till att du tappar
kontrollen och skadas allvarligt eller dödas.
• Använd alltid den däcktyp och däckdimension som rekommenderas i denna
manual.
• Se till att däcken har det lufttryck som
beskrivs i denna manual.

Kontrollera
Se Försiktighetsåtgärder på sida 127.
Kontrollera följande samtidigt som däcktrycket:
• Bulor i däckets sida eller slitbana. Byt ut däcket om det har bulor.
• Skärskador eller sprickor i däcket. Byt ut däcket om väven eller
armeringen syns.
• Föremål som fastnat i däckets sida eller slitbana.
• Kraftigt slitage.
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Hjul och däck
Om du har kört i ett hål eller kört på ett hårt föremål bör du stanna
så snart som möjligt och kontrollera om däcken blivit skadade.
Däckslitage
Kontrollera däckens mönsterdjup regelbundet.
NYTT
(2)
(3)
(1)

4 mm

Byt

(1) Mönsterdjup
(2) Slitageindikator

(3) Slitageindikatorns
placering

Kontrollera däckslitaget genom att mäta mönsterdjupet (1) mitt på
däcket eller inspektera slitageindikatorn (2).
Du bör byta ett däck innan mönsterdjupet i mitten når följande
gränser:
Fram
Bak

4 mm
4 mm
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Hjul och däck
Reparera däck
Se Försiktighetsåtgärder på sida 127.
Som förklaras nedan klarar ett däck som reparerats tillfälligt eller
permanent inte av samma hastigheter och belastningar som ett nytt
däck.
En tillfällig lagning kan ibland göras i en nödsituation. Eftersom en
tillfällig lagning kanske inte håller måste du dock köra mycket sakta,
helst utan last, och byta däcket eller laga det permanent så snart
som möjligt. (För mer information om tillfälliga lagningar, se Om du
får punktering på sida 232.)
En permanent lagning med en plugg från insidan kan göras om
däcket bara har ett litet hål i slitbanan. Dock kanske du inte kan köra
med lika mycket last som vanligt. Om du väljer att reparera däcket
bör du låta en verkstad göra arbetet.
Om du lagar ett däck på en annan verkstad än Hondas rekommenderar vi att du låter din återförsäljare kontrollera lagningen.
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Hjul och däck
Byta däck
Se Försiktighetsåtgärder på sida 127.
Däcken som monterades på fyrhjulingen inför leveransen är konstruerade för att överensstämma med dess prestanda och ge den
bästa kombinationen av väghållning, bromsförmåga och komfort.
Det bästa är att byta alla fyra däcken samtidigt. Om det inte är
möjligt ska du byta däcken parvis (fram eller bak) och använda
samma typ och dimension som originaldäcken. Byt aldrig bara ett
däck.
WARNING

3 VARNING

Att montera fel däck på fyrhjulingen kan påverka köregenskaper och stabilitet negativt.
Det kan leda till en olycka där du kan skadas
allvarligt eller dödas.
Använd alltid den däcktyp och däckstorlek
som rekommenderas i denna manual.

Montera inte begagnade däck om du inte vet hur de har använts
tidigare.
Rekommenderade däck för din fyrhjuling är:
Fram
Bak

AT25 × 8-1211
AT25 × 10-1211

MAXXIS MU25
MAXXIS MU26

Tänk på följande när du byter däck:
Låt helst din återförsäljare byta däcken.
Om du byter ett däck på en annan verkstad än Hondas rekommenderar vi att du låter din återförsäljare kontrollera bytet.
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Skydd
Se Försiktighetsåtgärder på sida 127.

(1)
FRAM

(2)
BAK

(3)
(4)
(1) Motorskydd
(2) Hasplåt

(5)
(3) Främre damaskskydd
(4) Främre drivaxelskydd
(5) Bakre drivaxelskydd

Motorskyddet (1) skyddar motorns vevhus.
Hasplåten (2) skyddar ramen.
De främre damaskskydden (3) skyddar drivaxeldamaskerna och de
främre drivaxelskydden (4) skyddar de främre drivaxlarna.
De bakre drivaxelskydden (5) skyddar drivaxeldamaskerna och de
bakre drivaxlarna.
Kontrollera om skydden eller plåten har sprickor, är skadade eller
sitter löst enligt intervallerna i serviceschemat.
Byt skydden och hasplåten om de har sprickor eller skador. Dra åt
skyddets och plåtens skruvar om de sitter löst.
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Drivaxeldamasker
Se Försiktighetsåtgärder på sida 127.
FRAM

BAK

(1)

(1)

(2) (3) (2)
(1) Drivaxeldamasker

(2) Kardanaxeldamasker
(3) Drivknutsdamask

Kontrollera om drivaxeldamaskerna (1), kardanaxeldamaskerna (2)
och drivknutsdamasken (3) är skadade eller läcker fett. Låt din återförsäljare byta dem vid behov.
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Elsystem

Batteri
Fyrhjulingens batteri är av underhållsfri typ. Du behöver inte
kontrollera elektrolytnivån eller fylla på destillerat vatten som på
andra batterier.

OBS
Batteriet är av underhållsfri typ och kan bli förstört om det öppnas.
Elektriska tillbehör använder ström från batteriet även när tändningslåset står på AV (w). Batteriet laddas också ur om maskinen
körs sällan.
Om du har elektriska tillbehör på fyrhjulingen eller inte kör så ofta
rekommenderar vi att du laddar batteriet regelbundet (se Ladda
batteriet på sida 206).
Om du inte ska köra fyrhjulingen på minst två veckor rekommenderar vi att du tar bort batteriet eller åtminstone kopplar loss batterikablarna (minuskabeln först).
Om du ska förvara fyrhjulingen, se Förvara batteriet på sida 203.
Kontakta din återförsäljare om batteriet verkar svagt eller läcker
elektrolyt (vilket gör motorn svårstartad eller orsakar andra elektriska
problem).
Denna symbol på batteriet betyder att produkten inte
får hanteras som hushållsavfall.

OBS
Ett batteri som kasseras på felaktigt sätt kan innebära både miljöoch hälsorisker.
Följ alltid gällande bestämmelser för kassering av batterier.
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Batteri
Förvara batteriet
Se Försiktighetsåtgärder på sida 127.
Om du ska förvara fyrhjulingen rekommenderar vi att du tar bort
batteriet och förvarar det så att det kan laddas minst en gång i
månaden för att behålla sin livslängd.
Om du inte tar bort batteriet rekommenderar vi att du kopplar loss
batterikablarna (minuskabeln först).
Det bästa för batteriet är om du tar bort det och underhållsladdar
det en gång i månaden (se Ladda batteriet på sida 206).
Innan du tar bort batteriet ska du läsa all information nedan och
informationen på batteridekalen.
WARNING

3 VARNING

Batteriet avger explosiv vätgas när det används.
En gnista eller eldslåga kan få batteriet att
explodera med sådan kraft att du kan skadas
allvarligt eller dödas.
Använd skyddskläder och ansiktsskydd när du
hanterar batteriet eller låt en kunnig mekaniker
utföra batteriunderhållet.
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Batteri
Batteriet sitter i ett utrymme under bakskärmskåpan.
UNDER BAKSKÄRMSKÅPA
(1)

(2)

(5)

(3)
(1) Gummiband
(2) Minuskabel (–)
(3) Batteri

(4)
(4) Pluskabel (+)
(5) Polmuttrar

Ta bort
1. Se till att tändningslåset står på AV (w).
2. Ta bort sadeln (sida 138).
3. Ta bort bakskärmskåpan (sida 139).
4. Lossa öglorna och ta bort gummibandet (1).
5. Koppla först loss minuskabeln (–) (2) från batteriet (3) och koppla
sedan loss pluskabeln (+) (4).
6. Ta bort batteriet och se till att inte tappa polmuttrarna (5).
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Batteri
7. Ladda batteriet (se nästa avsnitt).
8. Förvara batteriet på en lättåtkomlig plats ovanför golvet där det
är skyddat från frost och direkt solljus.
9. Rengör utrymmet efter att du har tagit bort batteriet för förvaring.
Torka ur batteriutrymmet.
10. Underhållsladda batteriet (se nästa avsnitt) en gång i månaden.
Sätta tillbaka
1. Kontrollera om gummihöljet (6) är skadat. Byt gummihöljet vid
behov.
2. Kontrollera att gummihöljet sitter rätt.
3. Sätt tillbaka batteriet i omvänd ordning mot borttagningen.
Anslut pluskabeln (+) först och sedan minuskabeln (–).
4. Kontrollera att alla skruvar och muttrar är åtdragna.
5. Sätt tillbaka de borttagna delarna i omvänd ordning.

(6)
(6) Gummihölje
Kontrollera klockan när batteriet varit frånkopplat och ansluts igen.
Ställ klockan om det behövs (sida 31).
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Batteri
Ladda batteriet
Se Försiktighetsåtgärder på sida 127.
(1)

(1) Laddare
Läs batteriladdarens bruksanvisning och följ anvisningarna på
batteriet. Batteriet kan skadas om det laddas på fel sätt.
Vi rekommenderar att du använder en laddare (1) som är avsedd för
din Honda och som kan köpas hos din återförsäljare. En sådan
laddare kan vara ansluten under långa perioder utan risk för skador
på batteriet. Låt dock inte laddaren vara ansluten i onödan under
längre tid än vad som rekommenderas i laddarens bruksanvisning.
Undvik att använda laddare för bilbatterier. Laddare för bilbatterier
kan göra att batteriet överhettas och skadas.
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Vårda fyrhjulingen
Regelbunden tvätt och rengöring håller din Honda snygg och fräsch
längre.
En fräsch fyrhjuling står sig dessutom bättre i andrahandsvärde.
Samtidigt är en ren fyrhjuling lättare att inspektera och serva.

Allmänna rekommendationer
Se Försiktighetsåtgärder på sida 127.
• Använd följande för rengöring:
– Vatten
– Ett milt, neutralt rengöringsmedel och vatten
– En mild rengöringsspray/polish för avtorkning
– En mild avfettningsspray och vatten
• Undvik produkter som innehåller starka rengöringsmedel eller
kemiska lösningsmedel som kan skada metall, lack och plastdetaljer.
• Låt motor och avgassystem svalna om du nyligen har kört med
fyrhjulingen.
• Parkera i skuggan. Om du tvättar fyrhjulingen i direkt solljus kan
lacken blekna på grund av att vattendropparna förstärker solljuset.
• Det blir också fläckar lättare eftersom vattnet kan torka innan du
hinner torka av det.
• Rengör fyrhjulingen regelbundet för att skydda ytornas finish.
• Vi rekommenderar att du tvättar fyrhjulingen med en trädgårdsslang. Högtryckstvättar kan skada vissa delar på din fyrhjuling.

OBS
Högtryckstvättar (eller tryckluft) kan skada vissa delar på fyrhjulingen.
Vatten i ljuddämparen kan skada syregivaren.
• Efter rengöringen ska du kontrollera om det finns slitage, skador
eller läckage (bränsle, olja, kylvätska eller bromsvätska).
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Vårda fyrhjulingen
Tvätta fyrhjulingen med ett milt rengöringsmedel
Se Försiktighetsåtgärder på sida 127.
1. Täck över eller plugga igen avgasutblåset innan du börjar tvätta.
2. Spola av fyrhjulingen noga med kallt vatten för att ta bort lös smuts.
3. Fyll en hink med kallt vatten. Blanda i ett milt, neutralt rengöringsmedel, som diskmedel eller en produkt särskilt avsedd för
tvätt av motorcyklar eller bilar.
4. Tvätta fyrhjulingen med en svamp eller en mjuk trasa. Kontrollera
om det har fastnat olja eller fett. Använd vid behov ett milt
rengörings-/avfettningsmedel för att ta bort olja och fett.
5. Efter tvätten ska du spola av fyrhjulingen noggrant med rikligt
med rent vatten för att ta bort alla rester av rengöringsmedel.
Rester av rengöringsmedel kan orsaka korrosion på aluminiumdelar.
6. Torka av fyrhjulingen med ett sämskskinn eller en mjuk trasa.
Vatten som får lufttorka kan orsaka matta ytor och fläckar.
Kontrollera om det finns stenskott och repor samtidigt som du
torkar.
7. Ta bort föremålet som täppt igen avgasutblåset. Starta motorn
och låt den gå på tomgång i flera minuter. Värmen från motorn
hjälper till att torka fuktiga områden.
8. Kör först sakta och bromsa flera gånger. På så sätt torkar bromsarna och återfår sin normala bromsverkan.
Strålkastarens lyktglas kan tillfälligt bli immigt på insidan när du
har tvättat maskinen eller kört i regn. Det påverkar inte strålkastarens funktion.
Eventuell kondens i strålkastaren försvinner om du låter motorn
gå i några minuter med strålkastaren påslagen.
Låt dock en återförsäljare kontrollera maskinen om det samlas
mycket vatten eller is inne i strålkastaren.
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Vårda fyrhjulingen
Rengöra fyrhjulingen med spray
Se Försiktighetsåtgärder på sida 127.
Undvik att använda rengöringssprayer på däck och fjädringskomponenter.
Följ rekommendationerna för rengöringssprayer nedan:
Fyrhjulingens skick
Damm och
smutsfläckar.
Lättare fett- eller
oljefläckar.

Svåra fett- eller
oljefläckar.
Oljeläckage.
Bromsdamm.

Matt eller korroderad
krom eller aluminium.

Rekommenderad rengöring
Använd rengöringsspray/
polish och torka av lack, krom,
glas och klar plast.
Spraya rengörings-/avfettningsmedel på svåråtkomliga
och mycket smutsiga områden.
Spola av och torka.
Använd rengöringsspray/
polish och torka av med en
mjuk trasa.
Spraya med rengörings-/
avfettningsmedel. Gnugga
med en svamp vid behov.
Spola av och torka.
Använd rengöringsspray/
polish och torka av med en
mjuk trasa.
Använd polish av hög kvalitet
för krom/aluminium och torka
av med en mjuk trasa.
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Vårda fyrhjulingen
Ytfinish
Se Försiktighetsåtgärder på sida 127.
Efter att du har tvättat fyrhjulingen bör du lägga på polish eller vax
för att få en bra finish på ytorna. Använd bara polish eller vax som
inte innehåller slipmedel och som är avsett för bilar eller motorcyklar.
Använd polishen eller vaxet enligt instruktionerna på behållaren.

Skötsel av avgasrör och ljuddämpare
Se Försiktighetsåtgärder på sida 127.
Avgasröret och ljuddämparen är gjorda av rostfritt stål, men de kan
få fläckar av smuts.
Ta bort smuts med en våt svamp och ett flytande hushållsslipmedel
och spola sedan noggrant med rent vatten. Torka av med sämskskinn eller en mjuk trasa.
Ta vid behov bort värmefläckar genom att använda en fin slippasta.
Spola sedan av på samma sätt som när du tar bort smuts.
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Tips
Detta avsnitt innehåller viktiga råd inför terrängkörning och information om hur du transporterar och förvarar din Honda och hur du tar
hänsyn till miljön.
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Förberedelser för körning
Säker och njutbar körning börjar med god planering och förberedelse.
Kör alltid tillsammans med minst en person så att ni kan hjälpa
varandra om ni får problem och meddela andra vart du ska och när
du kommer tillbaka.
Innan du kör i okänd terräng ska du ta reda på om du behöver
speciella tillstånd för att få köra på platsen. Det kan också vara bra
att skaffa kartor över området och prata med andra förare som
känner till terrängen.

Ta med till körområdet
Förutom fyrhjulingen och din personliga utrustning ska du ta med
verktyg och förnödenheter för eventuella problem. För vissa problem
du kan stöta på, se Vid oförutsedda händelser, som börjar på
sida 221.
Vi rekommenderar att du alltid tar med dig vatten, mat, första
förband och instruktionsboken. Övriga saker som är bra att ha med
sig:
• En verktygssats
• Däck, verktyg och tillbehör för däckreparation
• Reservdelar, reglage, vajrar och tändstift
• Ståltråd, silvertejp och rep
• Extra bensin
Av säkerhetsskäl ska du alltid tanka på en bensinstation på väg till
körområdet eller på platsen som körningen utgår från.
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Förberedelser för körning
Ta med på körningen
Vad du ska ta med dig på körningen beror på typen av terräng, hur
länge du ska köra, hur långt du ska köra från utgångsplatsen eller
hjälp och hur duktiga du och dina vänner är när det gäller reparationer.
Om du tar med dig verktyg och reservdelar eller annan utrustning
ska du lasta dem på ett säkert sätt och se till att du kan använda
dem. Följ anvisningarna som gäller last och maxvikt (sida 76).
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Transportera din Honda
Bogsera inte fyrhjulingen bakom en bil eller något annat fordon.
När du transporterar fyrhjulingen rekommenderar vi att du låter den
stå på alla fyra hjulen. Ställ inte upp fyrhjulingen lodrätt på bakhjulen. Den kan skadas och läckande bensin kan innebära brandfara.
Följ dessa åtgärder:
1. Koppla in parkeringsbromsen.
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Transportera din Honda
2. Sätt fast fyrhjulingen med spännband på de platser som visas.
• Passande spännband finns hos din återförsäljare.
• Vanliga rep rekommenderas inte, eftersom de kan tänjas ut
under belastning.
• Fyrhjulingen kan skadas om du fäster spännbanden på andra
platser.
3. Gunga fyrhjulingen fram och tillbaka för att kontrollera att den är
ordentligt fastspänd.
(1)

(2)

(3)
(4)
(1) Främre lasträcke
(3) Bakre lasträcke
(2) Främre skyddsbåge (4) Dragkrok
Tips
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Förvara din Honda
Om fyrhjulingen inte ska användas under en längre tid, till exempel
under vintern, ska du kontrollera den noggrant och åtgärda eventuella fel innan den ställs undan för förvaring. På så sätt glöms inte
nödvändiga reparationer bort och det blir enklare att komma igång
med körningen igen.
Vi rekommenderar att du följer punkterna nedan för att hålla fyrhjulingen i bästa skick. Åtgärderna nedan förhindrar att fyrhjulingen
tar skada av att förvaras.
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Förvara din Honda
Förberedelser inför förvaring
Se Försiktighetsåtgärder på sida 127.
1. Byt motorolja och filter (sida 151).
2. Se till att kylsystemet är fyllt med en 50/50-blandning av frostskyddslösning (sida 160).
3. Fyll på bränsletanken. Kontrollera att tanklocket är korrekt
monterat.
4. Gör såhär för att förhindra rost i cylindern:
• Ta bort tändhatten från tändstiftet (sida 176).
• Ta bort tändstiftet.
Anslut inte tändstiftet till tändhatten.
• Häll en matsked (15–20 cm3) ren motorolja i cylindern och täck
över tändstiftshålet med en ren trasa.
• Ställ motorns stoppknapp i läge PÅ (e) och tryck på start-/
förbikopplingsknappen flera gånger för att dra runt motorn och
fördela oljan.
• Sätt tillbaka tändstiftet och tändhatten.

(fortsättning)
Tips
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Förvara din Honda
5. Ta bort batteriet och ladda det fullt. Förvara det frostfritt och
skyddat från direkt solljus. Underhållsladda batteriet (sida 206) en
gång i månaden.
WARNING

3 VARNING

Batteriet avger explosiv vätgas när det används.
En gnista eller eldslåga kan få batteriet att
explodera med sådan kraft att du kan skadas
allvarligt eller dödas.
Använd skyddskläder och ansiktsskydd när du
hanterar batteriet eller låt en kunnig mekaniker
utföra batteriunderhållet.
6. Tvätta och torka av fyrhjulingen. Vaxa alla lackerade ytor.
7. Pumpa däcken till rekommenderat däcktryck (sida 195).
8. Förvara fyrhjulingen i ett torrt och ouppvärmt utrymme med
minimal temperaturvariation där den är skyddad från solljus.
9. Palla upp fyrhjulingen så att alla hjul lyfts från marken.
10. Täck över fyrhjulingen med ett material som andas. Undvik plast
och andra täta material som hindrar luftcirkulation och gör att
värme och fukt kan samlas.
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Förvara din Honda
Efter förvaring
Se Försiktighetsåtgärder på sida 127.
1. Täck av och rengör fyrhjulingen.
2. Om fyrhjulingen stått oanvänd längre än fyra månader ska du
byta motorolja (sida 151).
3. Kontakta din återförsäljare för dränering och påfyllning av
bränsle om fyrhjulingen förvarats längre än två månader.
4. Ladda batteriet (sida 206) vid behov. Sätt tillbaka batteriet.
5. Gör en kontroll före körning (sida 71) och provkör sedan fyrhjulingen sakta.
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Miljöhänsyn
Att äga och köra en fyrhjuling innebär mycket nöje, men också att
du måste ta hänsyn till miljön. Genom att du tar hänsyn till djur och
natur och andra människor bidrar du också till att bevara terrängkörning som fritidsaktivitet.
Här följer några tips på hur du som fyrhjulingsägare kan ta ansvar för
miljön.
• Skona terrängen. Kör på befintliga vägar och stigar och undvik
underlag som skadas lätt. Kör bara på områden där terrängkörning är tillåten.
• Håll en låg bullernivå. Fordon som låter mycket kan störa
omgivningen. Kör så tyst som möjligt, ta inte bort gnistfångaren
och modifiera inte ljuddämparen eller andra delar av insugs- eller
avgassystemet. Sådana modifieringar höjer inte bara ljudnivån,
utan försämrar även motorns prestanda och kan dessutom vara
olagliga.
• Använd miljövänliga rengöringsmedel. Använd biologiskt
nedbrytbara rengöringsmedel när du tvättar fyrhjulingen. Undvik
rengöringssprayer som innehåller freoner (CFC) som skadar
atmosfärens skyddande ozonlager. Hantera rengöringsmedel på
ett miljövänligt sätt och följ instruktionerna nedan.
• Återvinn avfall. Det är olagligt och omdömeslöst att hälla ut
begagnad motorolja bland sopor, i avloppet eller på marken.
Begagnad olja, bensin och rengöringsmedel innehåller gifter som
kan skada renhållningsarbetare och förorena dricksvatten, sjöar
och hav. Se till att du har lämpliga behållare till hands innan du
börjar byta olja. Förvara olja och annat giftigt avfall i separata,
förseglade behållare och lämna in dem på en återvinningsstation.
Ta kontakt med din kommun för att få information om återvinningsstationer i ditt område och hantering av icke återvinningsbart avfall.
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Vid oförutsedda händelser
Det finns många utmaningar inom terrängkörning så riskerna är
stora att du stöter på problem ibland. Det här avsnittet innehåller
praktiska råd att tänka på när du råkar ut för problem. Ta dig tid att
läsa detta avsnitt innan du börjar köra. Läs även tipsen i avsnittet
Förberedelser för körning (sida 212).
Vid oförutsedda händelser
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Om växellådan inte fungerar normalt........................................ 227
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Om indikatorn för hög kylvätsketemperatur tänds .................... 235
Brända säkringar ...................................................................... 237
Om du kör omkull .................................................................... 242
Om du tappar bort nyckeln....................................................... 243
Om batteriet är svagt (eller urladdat) ........................................ 244
Om delar går sönder................................................................. 245
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Vid oförutsedda händelser
Allmänna anvisningar
Det bästa sättet att minska risken för problem under körning är att
hålla fyrhjulingen välservad. Dock kan det uppstå problem även på
maskiner som underhålls väl.
Kom ihåg att ta med instruktionsboken, verktygssatsen som hör till
fyrhjulingen och eventuell annan utrustning (som en däckreparationssats och fler verktyg) som kan behövas om du råkar ut för
problem på egen hand.
Om det skulle uppstå något fel medan du kör ska du stanna så snart
och säkert som möjligt. Fortsätt inte köra om du har fått punktering,
om du hör missljud eller om något annat verkar vara fel på fyrhjulingen. Om du fortsätter att köra kan du förvärra skadan och riskera
din egen säkerhet.
Efter att du har stannat ska du ta dig tid att bedöma situationen.
Kontrollera fyrhjulingen noggrant för att hitta felet och tänk sedan
över alternativen innan du bestämmer vad du ska göra.
Om det är ett litet problem och du har verktyg, utrustning och
kunskap som krävs kanske du kan reparera felet permanent på plats
och fortsätta köra. Annars kanske du kan åtgärda felet tillfälligt så
att du kan köra tillbaka sakta till en plats där du kan göra en
permanent reparation eller få hjälp.
När ett problem är allvarligare eller om du saknar verktyg, utrustning
eller kunskap för att åtgärda felet ska du välja det säkraste sättet att
ta dig tillbaka till utgångsplatsen med fyrhjulingen. Om du är tillräckligt nära kanske du och personen du kör tillsammans med kan
skjuta fyrhjulingen tillbaka.
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Vid oförutsedda händelser
Följ alltid dessa anvisningar om du får problem medan du kör:
• Tänk alltid på den personliga säkerheten i första hand.
• Ta dig tid att bedöma situationen och dina alternativ innan du
bestämmer vad du ska göra.
• Om problemet är relativt litet och du har verktyg, utrustning och
kunskap som krävs kanske du kan göra en tillfällig reparation,
men laga felet permanent så snart som möjligt.
• Fortsätt inte att köra om du är skadad eller om fyrhjulingen inte
är säker att köra.
Nedan följer ytterligare rekommendationer för särskilda problem.
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Om motorn stannar eller inte
startar
Om maskinen körs och underhålls på rätt sätt minskar risken för
startsvårigheter och problem med motorns prestanda. Ofta kan
problemet lösas med en enkel funktionskontroll.
Om motorn är svårstartad eller känns svag kan informationen nedan
vara till hjälp. Kontakta din återförsäljare om du inte lyckas lösa
problemet.
Om fyrhjulingen inte startar ska du lyssna när du trycker på start-/
förbikopplingsknappen. Om du inte hör startmotorn gå runt ska du
läsa avsnittet Startmotorn fungerar inte. Om du hör att startmotorn
fungerar normalt ska du läsa avsnittet Startmotorn fungerar, men
motorn startar inte.
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Om motorn stannar eller inte
startar
SYMTOM: Startmotorn fungerar inte.
MÖJLIG ORSAK
ÅTGÄRD
Tändningslås AV
Vrid tändningslåset till PÅ (q).
(w)
Motorns stoppTryck motorns stoppknapp till PÅ
knapp AV (r)
(e).
Växellådan är inte i
Lägg i neutralläge eller dra in
neutral
frambromshandtaget.
Bränd säkring
Sätt dit en ny säkring med samma
styrka (sida 237).
Lösa batterikablar
Dra åt batterikablarna.
Svagt (eller
Ladda batteriet (sida 206).
urladdat) batteri
Kontakta återförsäljaren om inte
laddning hjälper.
Defekt startmotor
Om alla andra orsaker har uteslutits kan startmotorn vara defekt.
Kontakta din återförsäljare.
SYMTOM: Startmotorn fungerar, men motorn startar
inte.
MÖJLIG ORSAK
ÅTGÄRD
Slut på bränsle
Fyll på bränsletanken.
Sur motor
Se Sur motor (sida 93).
Lös eller inte
Sätt dit tändhatten ordentligt på
ansluten tändhatt.
tändstiftet. Kontakta återförsäljaren om motorn ändå inte startar.
Lösa batterikablar
Dra åt batteripolernas skruvar.
Svagt batteri
Ladda batteriet (sida 206).
Kontakta återförsäljaren om inte
laddning hjälper.
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Om motorn stannar eller inte
startar
SYMTOM: Motorn startar, men går dåligt.
MÖJLIG ORSAK
ÅTGÄRD
Hög kylvätskeKontrollera kylvätsketemperaturtemperatur
mätaren och indikatorn för hög
kylvätsketemperatur. Se Om indikatorn för hög kylvätsketemperatur tänds på sida 235.
Går ojämnt,
Kan skada katalysatorn.
feltänder
Kontakta din återförsäljare.
Bluddrar (fet
Kontakta din återförsäljare.
bränsleblandning)
Sotiga avgaser (fet
Kontakta din återförsäljare.
bränsleblandning)
Knackningar vid
Byt till bränsle med rekommenbelastning
derat oktan (sida 142) eller byt
bränslemärke. Kontakta din återförsäljare om problemet fortsätter.
Baktänder
Kan skada katalysatorn.
Kontakta din återförsäljare.
Glödtänder
Kan skada katalysatorn.
Kontakta din återförsäljare.
SYMTOM: Motorn startar, men går dåligt eller dör när
den är varm.
MÖJLIG ORSAK
ÅTGÄRD
Dåligt bränsleflöde
Kontakta din återförsäljare.
på grund av igen(Kontrollera bränsleförsörjningen.)
satt bränslefilter.
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Om växellådan inte fungerar
normalt
När växellådan inte fungerar korrekt blinkar växelindikatorn ”–”.
Kontakta din återförsäljare för kontroll och reparation av växellådan.
Om växelindikatorn blinkar ”–” eller om någon av växelknapparna
inte fungerar vid körning ska du göra följande:
1. Stanna fyrhjulingen.
2. Vrid tändningslåset till läge AV (w).
3. Vrid tändningslåset till läge PÅ (q) efter att motorn har stannat.
4. Kontrollera växelindikatorn.
Om dessa åtgärder inte återställer växellådans normala funktion ska
du låta din återförsäljare kontrollera fyrhjulingen.
Om växelindikatorn blinkar ”–”:
Starta motorn igen och kör fyrhjulingen till en plats där den kan
lastas och transporteras till din återförsäljare.
Om växelindikatorn återgår till normal funktion:
Fyrhjulingen kan köras som vanligt när motorn har startats igen. Vi
rekommenderar dock att du låter din återförsäljare kontrollera
fyrhjulingen.
Om någon av knapparna inte fungerar när du har startat motorn
igen, se Växla och köra i en nödsituation på sida 230.
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Om växellådan inte fungerar
normalt
Om fyrhjulingen inte rör sig, trots att växelindikatorn inte blinkar ”–”:
Om fyrhjulingen inte rör sig kan det ha blivit fel på växellådan.
Använd följande metod för att åsidosätta kopplingen manuellt.
1. Lägg i 2:ans växel.
2. Koppla in parkeringsbromsen (sida 54).
3. Vrid tändningslåset till läge AV (w).
4. Ta bort oljekontrolluckan (sida 148).
5. Använd växelverktyget (1) för att lossa skruven (2) och frigöra
låsplattan (3).
(2)

(1)

(1) Växelverktyg
(2) Skruv
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(3)

(3) Låsplatta

Om växellådan inte fungerar
normalt
6. Lokalisera nödventilens hål (4) på vänster framskärms insida.
Skruva in nödventilen (5) helt med en skruvmejsel. Starta motorn
och ge gradvis mer gas för att köra fyrhjulingen framåt.
7. Låt din återförsäljare kontrollera problemet så snart som möjligt.
VÄNSTER FRAM

VÄNSTER SIDA
(5)

(4)
(4) Nödventilens hål

(5) Nödventil

Om batteriet är svagt eller urladdat:
• Se Om batteriet är svagt (eller urladdat) på sida 244.
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Växla och köra i en nödsituation
Om växelknapparna inte fungerar ska du följa anvisningarna nedan
för att växla manuellt, så att du kan köra fyrhjulingen till en plats där
den kan lastas och transporteras till din återförsäljare.
1. Vrid tändningslåset till läge PÅ (q).
2. Ta bort sadeln (sida 138) och tankkåpan (sida 140).
3. Ta ut växelverktyget ur förvaringsutrymmet (sida 136).
4. Kontrollera indikatorn för neutralläge.
Gå till steg 5 om växellådan ligger i neutral.
Om växellådan inte ligger i neutral ska du använda växelverktyget
för att lägga i neutral så att du kan starta motorn, se Växla
manuellt: på sida 231.
5. Koppla in parkeringsbromsen (sida 54).
6. Tryck på start-/förbikopplingsknappen för att starta motorn.
7. Lägg i 2:an. Se Växla manuellt: på sida 231.
8. Lägg tillbaka växelverktyget i förvaringsutrymmet.
9. Sätt tillbaka tankkåpan och sadeln.
10. Sätt dig på fyrhjulingen, koppla ur parkeringsbromsen och kör
försiktigt till en plats där fyrhjulingen kan repareras eller servas.
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Växla och köra i en nödsituation
Växla manuellt:

(A)
(B)
(1)
(1) Växelverktyg

(A) Växla ner (moturs)
(B) Växla upp (medurs)

• Se till att ingen sitter på fyrhjulingen. Passa in växelverktygets (1)
sexkantiga hål med den sexkantiga änden på sekundäraxeln, som
sitter framtill på vevhuset vid främre kardanaxeln.
• Växla ner genom att vrida växelverktyget moturs (A).
Växla upp genom att vrida växelverktyget medurs (B).
• Om det inte går att växla ska du gunga fyrhjulingen fram och
tillbaka och försöka igen.
• Lägg tillbaka växelverktyget på dess förvaringsplats.
Försök inte växla manuellt med växelverktyget medan du kör.
Om du växlar manuellt när det elektriska växelsystemet fungerar
stängs systemet av automatiskt och växelknapparna går inte att
använda. Återaktivera systemet genom att vrida tändningslåset till
AV (w) och sedan tillbaka till PÅ (q).
Du kan behöva gunga fyrhjulingen fram och tillbaka för att växellådans drev ska hamna i rätt lägen så att det går att växla.
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Om du får punktering
Hur du ska hantera en punktering längs vägen beror på däckets
skada och vilka verktyg och vilken utrustning du har med dig.
Om du får ett långsamt läckage eller en mindre punktering kan du
laga däcket tillfälligt med en plugg. (Du sätter då in en plugg från
utsidan på samma sätt som med vanliga slanglösa däck.)
Reparationssatser med pluggar finns ofta i biltillbehörsbutiker och på
bensinstationer. Satsen innehåller en plugg, ett monteringsverktyg,
vulklösning och en bruksanvisning. Laga däcket tillfälligt genom att
följa anvisningarna i reparationssatsen.
Låt din återförsäljare laga däcket permanent så snart som möjligt.
Däck som inte kan lagas ska bytas mot nya.
När du ska köra fyrhjulingen långt från service- och transportmöjligheter rekommenderar vi att du tar med en däckpump och en
däckreparationssats.
Om det är en större punktering eller om en tillfällig lagning inte
håller ska du byta däcket. Däcket ska också bytas om det är skadat
(sida 199). Vid däckbyte måste hjulet tas bort och sättas tillbaka
(sida 233).
Om du inte kan laga en punktering medan du är ute och kör behöver
du hämta hjälp. Vi avråder starkt från att köra med ett punkterat
däck. Fyrhjulingen blir svårkörd och om däcket lossnar från fälgen
kan hjulet låsa sig och du kan råka ut för en olycka.
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Om du får punktering
Ta bort/sätta dit hjul i en nödsituation
Se Försiktighetsåtgärder på sida 127.
(1)

(2)
(1)
(1) Hjulmuttrar

(2) Fälg

Ta bort
1. Ställ fyrhjulingen på ett plant och fast underlag.
2. Lossa hjulmuttrarna (1) men ta inte bort dem.
3. Lyft upp framhjulen (eller bakhjulen) från marken genom att
placera ett stöd under fyrhjulingen.
4. Ta bort hjulmuttrarna.
5. Ta bort hjulet.
• Undvik att få fett, olja eller smuts på bromsskivorna eller
beläggen när du tar bort och sätter dit hjulen. Föroreningar kan
ge sämre bromsverkan eller snabbt slitage på beläggen när
hjulet har satts tillbaka.
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Om du får punktering
Sätta tillbaka
1. Sätt hjulet på plats.
2. Sätt dit hjulmuttrarna med den koniska sidan in mot fälgen (2).
3. Dra åt hjulmuttrarna för hand, sänk sedan ner fyrhjulingen till
marken och dra åt muttrarna korsvis (inte i en cirkel) till följande
moment:
64 Nm (6,5 kgfm)
Om du inte drar åt med en momentnyckel bör du så snart som
möjligt låta din återförsäljare kontrollera att arbetet har utförts
korrekt. Felaktig montering kan leda till förlorad bromsverkan.
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Om indikatorn för hög
kylvätsketemperatur tänds
I normala fall tänds indikatorn för hög kylvätsketemperatur bara för
ett ögonblick när du vrider tändningslåset till PÅ (q).
Hög kylvätsketemperatur kan orsakas av att luftflödet till kylaren
blockeras (av t.ex. lera som täcker kylaren), långvarig tomgångskörning, oljeläckage, kylvätskeläckage, låg oljenivå, låg kylvätskenivå
eller långvarig körning i svåra förhållanden.
Om kylvätsketemperaturmätarens alla fält och indikatorn för hög
kylvätsketemperatur tänds medan du kör ska du inte ignorera det.
Stanna fyrhjulingen på ett säkert sätt. Stäng av motorn så snart som
möjligt och låt den svalna.

OBS
Att fortsätta köra med hög kylvätsketemperatur eller en överhettad
motor kan leda till allvarliga motorskador.
• Om det ryker från motorn kan det tyda på kylvätskeläckage.
Stäng av motorn och vänta tills det slutar ryka. Leta efter läckage,
men ta inte på motorn eller kylsystemets delar. Vänta tills delarna
har svalnat.
• Kontrollera att inget blockerar luftflödet till kylaren.
• Om du inte hittar något uppenbart problem ska du låta motorn
vara igång så att fläkten och kylsystemet kan fortsätta fungera.
Håll koll på kylvätsketemperaturmätaren och indikatorn för hög
kylvätsketemperatur. Indikatorn kan slockna efter ett kort stopp
utan belastning på motorn.
• Kontrollera kylfläkten.
Stäng av motorn om inte fläkten fungerar. Öppna säkringsdosan
(sida 238) och kontrollera kylfläktens säkring. Om säkringen är
bränd ska du byta ut den mot en reservsäkring med samma
styrka. Starta motorn. Om kylvätsketemperaturmätarens alla fält
och indikatorn för hög kylvätsketemperatur fortsätter lysa ska du
stänga av motorn.
Om kylfläkten fungerar ska du inspektera kylvätskenivån i
expansionskärlet som sitter under vänster framskärm. Kylaren
behöver inte kontrolleras.
(fortsättning)
Vid oförutsedda händelser

235

Om indikatorn för hög
kylvätsketemperatur tänds
• Om kylvätskenivån är låg i expansionskärlet eller om det är tomt
ska du fylla på kylvätska innan du kör igen (sida 160). När du har
fyllt på kylvätska ska du starta motorn och kontrollera kylvätsketemperaturmätaren och indikatorn för hög kylvätsketemperatur.
Kör inte om indikatorn fortsätter lysa. Motorn måste repareras.
Transportera fyrhjulingen till din återförsäljare (sida 214).
Om temperaturen sjunker till normal ska du kontrollera kylvätskenivån. Om nivån har sjunkit ska du fylla på mer kylvätska.
• Kontrollera om det finns oljeläckage.
• Kontrollera oljenivån. Fyll vid behov på med rekommenderad olja
(sida 146) till det övre nivåmärket. Om du måste lämna fyrhjulingen för att hämta olja ska du se till att den står säkert.
• Starta motorn och kontrollera att kylvätsketemperaturmätaren
och indikatorn för hög kylvätsketemperatur slocknar.
Om du kan börja köra igen ska du kontinuerligt hålla koll på kylvätsketemperaturmätaren och indikatorn för hög kylvätsketemperatur.
Om det finns oljeläckage ska du inte köra fyrhjulingen förrän
läckaget har reparerats av din återförsäljare (sida 214).
Om det är ett mindre kylvätskeläckage kan du köra en stund och
samtidigt hålla koll på kylvätsketemperaturmätaren och indikatorn
för hög kylvätsketemperatur. Var beredd på att stanna och fylla på
mer kylvätska eller vatten. Om det är ett större läckage ska du
transportera fyrhjulingen till din återförsäljare (sida 214).
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Brända säkringar
Alla elektriska kretsar på fyrhjulingen skyddas av säkringar för att de
inte ska skadas av för stark ström (kortslutning eller överbelastning).
Om något elektriskt på fyrhjulingen slutar fungera ska du först
kontrollera om en säkring är bränd (1).
Kontrollera alla säkringar innan du börjar leta efter andra möjliga
orsaker till felet. Byt ut den brända säkringen och kontrollera
komponentens funktion.

(1)
(1)

(1) Bränd säkring

Huvudsäkringen och kretssäkringarna sitter under bakskärmskåpan.
EPS-säkringen (elektrisk servostyrning) sitter under bakskärmskåpan.
Rekommenderade säkringar
Huvudsäkring 1
Huvudsäkring 2
Säkring för växlingsmotor
Övriga säkringar
EPS-säkring (elektrisk
servostyrning)

40 A
10 A
30 A
20 A × 3, 10 A
40 A
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Brända säkringar
Komma åt huvudsäkringar
1. För att förhindra oavsiktlig kortslutning ska du vrida tändningslåset till AV (w) innan du kontrollerar eller byter säkringar.
2. Ta bort sadeln (sida 138).
3. Ta bort bakskärmskåpan (sida 139).
4. För att komma åt huvudsäkring 1 (2) måste du ta bort säkringslocket (3).
5. För att komma åt huvudsäkring 2 (4) måste du ta bort säkringsdosans lock (5).
UNDER BAKSKÄRMSKÅPA
(5)

(3)

(2)
(6)

(4)
(5) Säkringsdosans lock
(2) Huvudsäkring 1
(6) Reservsäkring
(3) Säkringslock
(4) Huvudsäkring 2
6. Dra ut huvudsäkring 1 (2).
Sätt dit reservsäkringen om huvudsäkring 1 är bränd (sida 137).
7. Dra ut huvudsäkring 2 (4) med säkringsutdragaren som sitter på
bakskärmskåpans undersida (sida 137).
Sätt dit reservsäkringen (6) om huvudsäkring 2 är bränd.
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Brända säkringar
8. Sätt tillbaka säkringslocket.
Komma åt kretssäkringar
(8)

(7)
(7) Kretssäkringar

(8) Reservsäkringar

9. Kontrollera eller byt en kretssäkring (7) genom att dra ut den
gamla säkringen ur hållaren med säkringsutdragaren som sitter
på bakskärmskåpans undersida (sida 137).
Om säkringen är bränd ska du ersätta den med en reservsäkring
(8) med samma styrka.
Om du inte har en reservsäkring med samma styrka ska du använda
en svagare säkring.

OBS
Att använda en säkring med högre ampere än standard ökar risken
avsevärt för skador på elsystemet.
10. Sätt tillbaka säkringsdosans lock.
11. Sätt tillbaka bakskärmskåpan.
12. Sätt tillbaka sadeln.
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Brända säkringar
Komma åt EPS-säkring (elektrisk servostyrning)
1. Vrid tändningslåset till AV (w) innan du kontrollerar säkringen.
2. Ta bort sadeln (sida 138).
3. Ta bort bakskärmskåpan (sida 139).
4. För att komma åt EPS-säkringen (1) måste du ta bort säkringsdosans lock (2).
Sätt dit reservsäkringen om EPS-säkringen är bränd (sida 137).
5. Sätt tillbaka säkringsdosans lock.
6. Sätt tillbaka bakskärmskåpan.
7. Sätt tillbaka sadeln.
UNDER BAKSKÄRMSKÅPA
(2)

(1)

(1) EPS-säkring
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(2) Säkringsdosans lock

Brända säkringar
Om du inte har någon reservsäkring och måste köra fyrhjulingen
innan felet kan åtgärdas ska du använda en säkring med samma
styrka eller svagare från någon annan krets som inte behövs för
tillfället.
Om du byter en bränd säkring mot en svagare säkring ska du så snart
som möjligt sätta in en säkring med rätt styrka. Kom även ihåg att
ersätta reservsäkringar som används.
Om du byter säkring till en ny med samma styrka och den bränns
efter en kort tid är det troligen något fel på fyrhjulingens elsystem.
Låt den brända säkringen sitta kvar och låt din återförsäljare undersöka felet.
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Om du kör omkull
Den personliga säkerheten är viktigast efter att du har kört omkull.
Om du eller någon annan har skadats ska du ta dig tid att bedöma
skadornas omfattning och om det är säkert att fortsätta köra. Skicka
efter hjälp om du inte kan fortsätta köra. Kör inte vidare om du
riskerar att skadas ytterligare.
Om du känner att du kan fortsätta köra på ett säkert sätt ska du
noggrant kontrollera eventuella skador på fyrhjulingen och avgöra
om den är säker att köra. Kontrollera att skruvar och muttrar som
håller viktiga delar som styre, reglage, bromsar och hjul sitter fast.
Om skadorna är små eller om du är osäker på skadornas omfattning
men vill köra tillbaka med fyrhjulingen ska du köra sakta och försiktigt.
Ibland syns eller märks inte skador från en olycka direkt. Kontrollera
fyrhjulingen noggrant när du kommer hem och åtgärda eventuella
problem. Låt dessutom din återförsäljare kontrollera ramen och
fjädringen efter en allvarlig omkullkörning.
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Om du tappar bort nyckeln
Anteckna nyckelnumret (1) på linjen nedan. Nyckelnumret behövs
när du ska göra en nyckelkopia.
Om du tappar bort nyckeln och inte har någon extra med dig kan du
använda reservnyckeln eller göra en kopia. Om du inte har något
nyckelnummer kan du ringa återförsäljaren där du köpte din fyrhjuling. Nyckelnumret kan finnas i deras register. Om det inte gör det
ska du transportera din fyrhjuling till närmaste återförsäljare.
Återförsäljaren måste troligen ta bort tändningslåset för att få fram
nyckelnumret så att de kan göra en ny nyckel.
NYCKELNUMMER __________________________________________

(1)
(1) Nyckelnummer
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Om batteriet är svagt (eller urladdat)
Vi rekommenderar inte att du använder startkablar, speciellt inte
från ett bilbatteri. Den större strömstyrkan som alstras från bilbatteriet när bilmotorn går kan skada fyrhjulingens elsystem.
Vi rekommenderar heller inte att skjuta igång fyrhjulingen.
Om batteriet inte går att ladda eller inte håller laddningen ska du
kontakta din återförsäljare.
Din fyrhjuling fungerar även om batteriet är tomt, så länge motorn
är igång. Om motorn inte är igång kan den startas med startsnöret.
1. Vrid tändningslåset till läge PÅ (q).
2. Kontrollera om växellådan ligger i neutral genom att gunga
fyrhjulingen fram och tillbaka.
3. Om växellådan ligger i neutral går det lätt att flytta fyrhjulingen.
Gå till steg 6. Om växellådan inte ligger i neutral går det inte att
flytta fyrhjulingen.
4. Ta ut växelverktyget ur förvaringsutrymmet (sida 136).
5. Använd växelverktyget för att lägga i neutral så att du kan starta
motorn. Se Växla manuellt: på sida 231.
6. Koppla in parkeringsbromsen.
7. Vrid tändningslåset till AV (w) och sedan tillbaka till PÅ (q).
8. Använd startsnöret (sida 95) för att starta motorn.
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Om delar går sönder
Bromshandtag, pedal, reglagevajrar och övriga komponenter kan
skadas när du kör i tät vegetation eller stenig terräng. Om du kan
reparera fyrhjulingen längs vägen beror på hur allvarlig skadan är
och vilka verktyg du har med dig.
• Om någon del av bromssystemet är skadad kanske du kan köra
hem försiktigt genom att använda andra bromsreglage för att
sakta in och stanna.
• Om en gasvajer eller någon annan viktig del är skadad kan
fyrhjulingen vara osäker att köra. Bedöm skadan noggrant och
reparera om du kan. Ta inga risker genom att köra med trasiga
viktiga delar.
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Teknisk information
Detta avsnitt innehåller mått, volymer och övriga specifikationer
samt information om lagkrav och inkörning av fyrhjulingen.
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Ram- och motornummer
Serienummer
Ramnummer och motornummer kan behövas när du ska beställa
reservdelar. Anteckna numren här.
Ramnumret (1) sitter framtill på ramen.
Ta bort kylarluckan (sida 162).
RAMNUMMER_____________________________________________
FRAM

(1)

(1) Ramnummer
Motornumret (2) är stansat upptill på vevhusets bakre del.
MOTORNR. _______________________________________________
BAK

(2)
(2) Motornummer
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Ram- och motornummer
Färgdekal
Färgdekalen (1) sitter på ramens vänstra sida.
Färgkoden kan behövas när du ska beställa reservdelar. Anteckna
färgen och koden här.
FÄRG ____________________________________________________
KOD _____________________________________________________
VÄNSTER SIDA

(1)
(1) Färgdekal
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Specifikationer
Mått
Längd
Bredd
Höjd
Hjulbas
Markfrigång

2 185 mm
1 205 mm
1 237 mm
1 294 mm
248 mm

Bränsle och smörjmedel
Rekommenderat
Blyfri bensin med 91 oktan eller
bränsle
högre
Bränsle som
Bensin som innehåller upp till 10%
innehåller
etanol.
alkohol
Bensin som innehåller upp till 5%
metanol.
Bränsletankens
14,7 liter inklusive reserv
volym
Bränslereserv
4,9 liter
Motoroljevolym
Efter demontering:
4,4 liter
Efter dränering:
3,6 liter
Efter dränering och oljefilterbyte:
3,8 liter
Rekommenderad
API serviceklass SG eller högre utom
motorolja
oljor märkta med ”energy conserving”
eller ”resource conserving” på den
runda API-servicedekalen, SAE 10W30, JASO T 903 standard MA, Honda
4-taktsolja eller motsvarande
Rekommenderad
Etylenglykol av hög kvalitet som
kylvätska
innehåller antikorrosionsmedel och
som är avsedd för aluminiummotorer.
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Specifikationer
Bränsle och smörjmedel
Kylsystemets
1,6 liter
volym
Kapacitet
Antal passagerare
Max lastkapacitet

Endast föraren
227 kg
Föraren, all last och alla tillbehör

Motorspecifikationer
Slagvolym
518 cm3
Borrning × slag
96,0 × 71,5 mm
Kompression
9,5:1
Tändstift
BKR5E-11 (NGK) eller
(standard)
K16PR-U11 (DENSO)
Elektrodavstånd
1,00–1,10 mm
Ventilspel (kall)
Insug:
0,15 ± 0,02 mm
Avgas:
0,23 ± 0,02 mm
Tomgångsvarvtal
1 400 ± 100 varv/min
Kraftöverföring
Primärutväxling
SekundärLäge D
utväxling
Lågväxel
SlutFram
utväxling
Bak
Utväxlingar
1:an
2:an
3:an
4:an
5:an
Backväxel
Slutväxel

2,680
1,520
2,187
3,230
3,153
3,058
2,157
1,588
1,181
0,848
3,996
Axel
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Specifikationer
Chassi och fjädring
Styrvinkel
Försprång
Däckstorlek fram
Däckstorlek bak
Däcktryck, fram
och bak (kalla
däck)

Elsystem
Batteri
Generator

1°
-1 mm
AT25 × 8-1211
AT25 × 10-1211
Fram:
35 kPa (5,1 psi)
Bak:
35 kPa (5,1 psi)

GYZ16H
12 V–16 Ah (10 h)/16,8 Ah (20 h)
0,595 kW/5 000 varv/min

Belysning
Strålkastare
Strålkastare på styret
Bromsljus/bakljus
Indikator för neutral
Indikator för back
Indikator för hög
kylvätsketemperatur
Indikator för bränsleinsprutning
Indikator för
differentialspärr
Indikator för servostyrning

252 Teknisk information

MAXXIS MU25
MAXXIS MU26

12 V 35/35 W × 2
12 V 50 W
Lysdiod
Lysdiod
Lysdiod
Lysdiod
Lysdiod
Lysdiod
Lysdiod

Specifikationer
Säkringar
Huvudsäkring 1
Huvudsäkring 2
Växlingsmotor
Övriga
EPS (elektrisk servostyrning)

40 A
10 A
30 A
20 A × 3, 10 A
40 A

Åtdragningsmoment
Motoroljans
25 Nm (2,5 kgfm)
dräneringsplugg
Oljefilterkåpans
12 Nm (1,2 kgfm)
skruvar
12 Nm (1,2 kgfm)
Bakre slutväxelns
oljedräneringsplugg
12 Nm (1,2 kgfm)
Bakre slutväxelns
oljepåfyllningslock
Främre slutväxelns
12 Nm (1,2 kgfm)
oljedräneringsplugg
Främre slutväxelns
12 Nm (1,2 kgfm)
oljepåfyllningslock
Hjulmuttrar
64 Nm (6,5 kgfm)
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Specifikationer
Buller och vibrationer
Bullernivå
77 dB (A)
EN 15997 Bilaga H
Mätningsosäkerhet
Vibrationer i sadeln
EN 15997 Bilaga I

3 dB (A)
Ej över 0,5 m/s2

Mätningsosäkerhet
Vibrationer i
handtagen
EN 15997 Bilaga I

Ingen uppgift
Ej över 2,5 m/s2

Mätningsosäkerhet

Ingen uppgift

Koldioxidutsläpp (CO2)
Utsläppsvärde
915,3 g/kWh
för koldioxid
Koldioxidvärdet har tagits fram
(CO2)
under en fast testcykel i laboratoriemiljö med en motor som representerar fordonets motortyp/motorfamilj. Resultaten är ingen garanti
för att enskilda motorer ger samma
prestanda.
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Anvisningar för inkörning
För att din fyrhjuling ska få bästa möjliga driftsäkerhet och prestanda
ska du vara extra försiktig under den första dagens körning eller de
första 25 km.
Undvik fullgasstarter, snabb acceleration och långvarig körning på
höga varvtal under denna period.
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Bränsle som innehåller alkohol
Om du bestämmer dig för att använda ett bränsle som innehåller
alkohol måste du kontrollera att oktantalet är minst det som
rekommenderas ovan.
Det finns två typer av alkoholbränsle: En som innehåller etanol och
en som innehåller metanol. Använd inte bränsle som innehåller mer
än 10 % etanol. Använd inte bränsle som innehåller metanol om det
inte även innehåller hjälplösningsmedel och korrosionsskyddande
komponenter för metanol. Använd aldrig bränsle som innehåller mer
än 5 % metanol även om det innehåller hjälplösningsmedel och
korrosionsskyddande komponenter.
Problem med motorns prestanda som beror på användning av
bränsle som innehåller alkohol täcks inte av Hondas garanti. Honda
kan inte rekommendera användning av bränsle med metanol,
eftersom dess lämplighet som motorbränsle inte är helt klarlagd.
Om du tankar på en obekant bensinstation (t.ex. utomlands) bör du
ta reda på om bränslet innehåller alkohol. Om det ingår alkohol i
bränslet bör du kontrollera vilken typ det är och hur stor halten är.
Om motorn inte går som den ska när du kör med bränsle som
innehåller, eller som du tror innehåller alkohol, ska du byta till ett
bränsle som du vet är fritt från alkohol.
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Katalysator
Fyrhjulingen är utrustad med en trevägskatalysator. Den katalytiska
avgasrenaren innehåller ädelmetaller som fungerar som katalysatorer genom att de ger upphov till kemiska reaktioner där avgaserna
omvandlas utan att ädelmetallerna påverkas.
Katalysatorerna verkar på HC (kolväten), CO (koloxid) och NOx
(kväveoxider). Utbytesdelar måste vara Honda original reservdelar
eller motsvarande.
Den katalytiska avgasreningen måste arbeta vid hög temperatur för
att de kemiska reaktionerna ska fungera. Lättantändliga material
som kommer i närheten av katalysatorn kan fatta eld. Parkera inte
fyrhjulingen nära högt gräs, torra löv eller andra lättantändliga
material.
En defekt katalysator bidrar till luftförorening och kan påverka
motorns prestanda negativt. Följ dessa råd för att skydda fyrhjulingens katalysator.
• Använd alltid blyfri bensin. Till och med en liten mängd blyad
bensin kan förorena katalysatormetallerna och göra katalysatorn
ineffektiv.
• Håll motorn i gott skick. En motor som feltänder kan orsaka
överhettning av katalysatorn, vilket kan leda till skador på både
själva katalysatorn och fyrhjulingen.
• Om motorn feltänder, baktänder, stannar eller på annat sätt går
orent ska du stanna och stänga av motorn.
Lämna in fyrhjulingen på service så snart som möjligt.
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B
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Köra nedför ...........................................................................114
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Lägga i ..................................................................................103
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Bakre drivaxelskydd ..................................................................200
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Bakskärmskåpa, ta bort ............................................................139
Batteri ......................................................................................202
Begränsning, last ........................................................................76
Bensin ......................................................................................142
Bromsa .....................................................................................105

258 Index

Index
Bromsar,
Bakbromshandtagets spel ......................................................190
Bakbroms-/parkeringsbromshandtag .......................................53
Bakbromspedal ........................................................................53
Frambromshandtag .................................................................53
Parkera ....................................................................................54
Slitage på belägg ...................................................................188
Vajer .....................................................................................191
Vätska ...................................................................................184
Bränsle,
Mätare ....................................................................................29
Rekommendation ..................................................................142
Reserv ...................................................................................143
Tanka ....................................................................................143
Tanklock ................................................................................143
Tankvolym .............................................................................143
Bränsle som innehåller alkohol ..................................................256

C
Clips .........................................................................................141

D
Dekaler, säkerhet ..........................................................................5
Digitalklocka ...............................................................................31
Display, flerfunktions ..................................................................24
Displaykontroll ............................................................................20
Dragkrok ....................................................................................57
Drivaxeldamasker .....................................................................201
Drivknutsdamask ......................................................................201

(fortsättning)
Index

259

Index
Däck,
Byta .......................................................................................199
Lufttryck ................................................................................194
Punktering .............................................................................232
Reparera ................................................................................198
Slitage ...................................................................................196

E
Ej asfaltskörning .........................................................................83
Elektrisk servostyrning (EPS) ........................................................63
Elektrodavstånd, tändstift .........................................................177
EPS (elektrisk servostyrning) ........................................................63

F
Felsökning, starta .....................................................................224
Fjädring,
Fjäderförspänning ..................................................................182
Justera ...................................................................................181
Flerfunktionsdisplay ....................................................................24
Främre damaskskydd ................................................................200
Främre differentialspärr ..............................................................42
Främre drivaxeldamasker ..........................................................201
Främre drivaxelskydd ................................................................200
Främre slutväxelolja ..................................................................158
Färgdekal .................................................................................249
Förbikoppling av fartspärr ...........................................................42
Förvaring,
Fyrhjuling ..............................................................................216
Instruktionsbok ......................................................................137
Förvaringsfack,
Främre förvaringsfack ..............................................................61
Förvaringsfack på sidan ...........................................................60

260 Index

Index
G
Gasreglage,
Reglage ...........................................................................49, 174
Vajer .....................................................................................174
Gnistfångare ............................................................................180

H
Handtag,
Parkeringsbroms ......................................................................54
Växelområde ...........................................................................40
Hasplåtar ..................................................................................200
Hastighetsmätare .......................................................................22
Hinder, köra över ......................................................................117

I
Indikatorer,
Indikator för backväxel ......................................................18, 21
Indikator för bränsleinsprutning .........................................18, 21
Indikator för differentialspärr .......................................18, 21, 43
Indikator för fyrhjulsdrift ..............................................22, 24, 41
Indikator för hög kylvätsketemperatur .......................18, 21, 235
Indikator för lågväxel ...................................................22, 24, 27
Indikator för neutralläge ....................................................18, 21
Indikator för servostyrning ................................................ 18, 21
Serviceindikator .................................................................22, 36
Växelindikator ...................................................................22, 28
Inga passagerare ........................................................................69
Instruktionsbokens förvaringsutrymme .....................................137

J
Justera bromsljuskontakt ..........................................................192
(fortsättning)
Index

261

Index
K
Kardanaxeldamasker ................................................................201
Katalysator ...............................................................................257
Knackningar i motorn ...............................................................142
Knappar,
Avbländning ............................................................................47
Backväxel ................................................................................52
Differentialspärr .......................................................................42
Fyrhjulsdrift .............................................................................41
Körlägesväljare ........................................................................50
Lägesknapp .................................................................18, 23, 24
Start-/förbikoppling .................................................................45
Strålkastare .............................................................................47
Stänga av motor ......................................................................46
Tuta ........................................................................................47
Tändningslås ...........................................................................39
Växla ner ...........................................................................51, 99
Växla upp ..........................................................................51, 99
Kontroll före körning ..................................................................71
Korsa backar eller svänga i backar ............................................115
Kylvätsketemperaturmätare ........................................................33
Köra i uppförsbackar ................................................................110
Körlägesväljare ...........................................................................50
Körning,
Förberedelser för ...................................................................212
Försiktighetsåtgärder ...............................................................83
Genom vatten .......................................................................118
Grundläggande .......................................................................81
Kläder .....................................................................................66
Körställning .............................................................................85
Säkerhet ....................................................................................2
Säkerhetsåtgärder ...................................................................83
Över hinder ...........................................................................117
Körträning ..................................................................................68

262 Index

Index
L
Lampkontroll ..............................................................................19
Last,
Anvisningar .............................................................................77
Begränsningar .........................................................................76
Luftfilter,
Dammskydd ..........................................................................172
Dräneringsslang .....................................................................173
Filter ......................................................................................168
Lufttryck,
Däck ......................................................................................194
Mätare ..................................................................................137
Lutningsvinkelgivare med tändningsavstängning .........................93

M
Manöverkomponenters placering ...............................................15
Max lastkapacitet .......................................................................76
Miljö .........................................................................................220
Modifieringar .............................................................................79
Motor,
Knackningar ..........................................................................142
Nummer ................................................................................248
Olja .......................................................................................145
Skydd ....................................................................................200
Starta ......................................................................................90
Startar inte ............................................................................224
Stoppknapp .............................................................................46
Stänga av ................................................................................94
Sur ..........................................................................................93
Motorstopp ................................................................................94
Motorstopp i backar .................................................................112
Mätsticka för motorolja ............................................................149
(fortsättning)
Index

263

Index
N
Nummer, serie ..........................................................................248
Nyckel,
Borttappad ............................................................................243
Nummer ................................................................................243

O
Olja,
Bakre slutväxel .......................................................................155
Främre slutväxel .....................................................................158
Motor ....................................................................................145
Om du kör omkull ....................................................................242

P
Parkera .....................................................................................120
Parkeringsbromshandtag ............................................................54
Problem, oförutsedda ...............................................................221
Punktering ................................................................................232

R
Ram- och motornummer ..........................................................248
Ramnummer ............................................................................248
Reglage för differentialspärr .......................................................42
Reglage och funktioner ..............................................................39
Rengöring, vårda fyrhjulingen ...................................................207

S
Sats, verktyg .............................................................................136
Schema, service ........................................................................128
Serienummer ............................................................................248

264 Index

Index
Service,
Betydelse ...............................................................................125
Försiktighetsåtgärder .............................................................127
Indikator ............................................................................24, 36
Komponenters placering ........................................................133
Protokoll ................................................................................132
Schema .................................................................................128
Säkerhet ................................................................................126
Timmätare ...............................................................................35
Trippmätare .............................................................................36
Skydd .......................................................................................200
Skyddsutrustning ........................................................................66
Sladda ......................................................................................109
Slutväxelolja,
Bak ........................................................................................155
Fram ......................................................................................158
Släpvagn,
Anvisningar för körning ...........................................................77
Lastbegränsningar ...................................................................76
Smörjning,
Bakre slutväxelolja .................................................................155
Främre slutväxelolja ...............................................................158
Motorolja ..............................................................................145
Specifikationer ..........................................................................250
Start-/förbikopplingsknapp .........................................................45
Starta,
Felsökning .............................................................................224
Motor ......................................................................................90
Startsnöre ...................................................................................48
Stoppknapp, motor ....................................................................46
Strålkastarknapp .........................................................................47
Stänga av motorn .......................................................................94
Sur motor ...................................................................................93
(fortsättning)
Index

265

Index
Svänga,
I backar .................................................................................115
På plant underlag ..................................................................107
Säkerhet,
Dekaler ......................................................................................5
Försiktighetsåtgärder .............................................................127
Utrustning ...............................................................................85
Åtgärder för körning ...............................................................83
Säkringar ..................................................................................237

T
Ta bort,
Bakskärmskåpa ......................................................................139
Hjul .......................................................................................233
Sadel .....................................................................................138
Tankkåpa ..............................................................................140
Tillbehör .....................................................................................78
Tillbehörsuttag ...........................................................................58
Tillverkare, auktoriserad representant och importör för den
europeiska marknaden .............................................................269
Timmätare ..................................................................................35
Transportera fyrhjulingen ..........................................................214
Trasiga delar .............................................................................245
Trippmätare ................................................................................32
Träning, körning .........................................................................68
Tvätta fyrhjulingen ....................................................................208
Tändningslås ..............................................................................39
Tändstift ...................................................................................176

266 Index

Index
U
Utrymme,
Instruktionsbok ......................................................................137
Förvaring .................................................................................62
Verktygssats ..........................................................................136

V
Varningsdekaler ............................................................................5
Vatten,
Köra genom ..........................................................................118
Ventilspel .................................................................................179
Verktygssats .............................................................................136
Vimpelstångsfäste ......................................................................56
Volym, bränsle ..........................................................................143
Vårda fyrhjulingen ....................................................................207
Vägmätare .................................................................................32
Välja växelområde ....................................................................102
Växelknappar .............................................................................51
Växelområdesspak ......................................................................40
Växla ..........................................................................................96

Å
Åldersrekommendation ..............................................................69

Index

267

Tillverkare, auktoriserad representant och
importör för den europeiska marknaden
Tillverkare, auktoriserad representant och importör för den europeiska marknaden

Tillverkare

Honda of South Carolina
Mfg., Inc.
1111 Honda way
Timmonsville,
South Carolina 29161,
U.S.A.

Auktoriserad representant
och importör för den
europeiska marknaden
Honda Motor Europe Ltd –
Aalst Office
Wijngaardveld 1 (Noord V)
9300 Aalst - Belgium

Tillverkare, auktoriserad representant och importör för den europeiska
marknaden

269

