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BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM! 

Při nedostatku zkušeností může být jízda s tímto vozidlem nebezpečná! 

Tato příručka obsahuje pokyny důležité pro Vaši bezpečnost. Najdete v ní základní technické údaje, 
pokyny k jízdě a pokyny pro ovládání a údržbu Vašeho nového stroje. Pro Vaši bezpečnost si všechny 
informace, pokyny a varování v této příručce i na štítcích Vašeho stroje pečlivě prostudujte, 
přesvědčte se, že jste jim porozuměli a dodržujte je.  

NERESPEKTOVÁNÍ UVEDENÝCH VAROVÁNÍ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VÁŽNÉ ZRANĚNÍ NEBO SMRT! 

Mějte na paměti, že pokud Váš stroj dobře neovládáte, k nárazu nebo převrácení může dojít velmi 
rychle, dokonce i během běžných manévrů jako otáčení, jízda po kopce, z kopce nebo přes překážky. 
Tuto příručku ponechávejte vždy ve vozidle. 

Zvláště důležité informace jsou v této příručce vyznačeny následujícím způsobem: 

 Tento varovný symbol znamená: POZOR! VAŠE BEZPEČNOST MŮŽE BÝT OHROŽENA! 

Nerespektování těchto pokynů může vést k vážnému zranění nebo smrti obsluhy, 

jezdce, osob okolostojících nebo osoby kontrolující nebo opravující toto vozidlo. 

UPOZORNĚNÍ označuje úkony, při jejichž nedodržení by mohlo dojít k poškození stroje. 

 POZNÁMKA obsahuje informace, které vysvětlují nebo usnadňují danou činnost. 

ÚVOD 
Blahopřejeme Vám k zakoupení stroje značky ARCTIC CAT®. Tento stroj byl vyvinut a postaven 
s využitím špičkových amerických konstrukčních a výrobních technologií pod přísnými normami 
kvality. Je navržen tak, aby Vám poskytoval dokonalé jízdní zážitky, pohodlí, funkčnost a spolehlivost. 
Před první jízdou si prosím důkladně prostudujte celou tuto příručku a důkladně se seznamte 
s obsluhou, údržbou a uložením stroje. Příručka obsahuje pokyny důležité pro Vaši bezpečnost. 
Pokyny a varování v příručce i na štítcích Vašeho stroje pečlivě před první jízdou prostudujte a pokyny 
v nich uvedené dodržujte. Nerespektování varování může mít za následek vážné zranění nebo smrt. 

Pokud máte ohledně tohoto vozidla jakékoliv dotazy, obraťte se prosím na Vašeho autorizovaného 
prodejce Arctic Cat. Pamatujte, že pouze autorizovaní prodejci Arctic Cat mají dostatek znalostí, 
vybavení a speciálního nářadí, aby Vám poskytli nejlepší možný servis. 
Pro zajištění dlouhodobé spolehlivosti Vašeho stroje věnujte řádnou péči správné obsluze a údržbě 
popsané v této příručce. V příručce najdete informace o servisních úkonech, které můžete provádět 
sami, s většími opravami nebo servisem se obraťte na autorizovaný servis Arctic Cat. 

Informace uvedené v této příručce jsou založené na nejnovějších poznatcích výroby, které byly k 
dispozici v době jejího tisku. Firma Arctic Cat neustále průběžně zdokonaluje vlastnosti a kvalitu svých 
strojů a proto si vyhrazuje právo některé informace bez předchozího upozornění měnit. Pokud 
budete mít k příručce, k funkci nebo údržbě Vašeho stroje jakékoliv dotazy, obraťte se na Vašeho 
autorizovaného dealera Arctic Cat. Tato příručka je nedílnou součástí stroje. Při případném prodeji jej 
předejte novému majiteli a zároveň kontaktujte záruční oddělení firmy ASP Group s.r.o. ohledně 
změny registračních údajů.   
Přejeme Vám mnoho spokojených kilometrů bez nehod a šťastnou jízdu. 

UPOZORNĚNÍ 

 VAROVÁNÍ 

 POZNÁMKA 
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ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ 
Při opravách, údržbě a individuálních úpravách Vašeho stroje ARCTIC CAT používejte výhradně 
ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ ARCTIC CAT a OLEJE ZNAČKY MAXIMA.     
Pouze originální náhradní díly a originální, továrnou ARCTIC CAT vyvinuté, testované nebo 
schválené doplňky jsou navrženy tak, aby splňovaly všechny normy a kvalitativní požadavky 
značky ARCTIC CAT. Kompletní seznam originálních doplňků a příslušenství naleznete na 
internetových stránkách www.aspshop.cz nebo v katalogu originálního příslušenství.  
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1. BEZPEČNOST 
 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A VAROVÁNÍ 
 
Tento stroj není hračka a jeho provoz může být nebezpečný.  
 
• V neznámém terénu jezděte pomalu a opatrně. Terén se může neočekávaně změnit. 
• Nikdy nejezděte v příliš těžkém, kluzkém nebo sypkém terénu. 
• Dodržujte správný postup zatáčení popsaný v této příručce. Techniku zatáčení procvičte nejdřív v nižších 
rychlostech. Nezatáčejte v nadměrné rychlosti. 
• Po převrácení, pádu nebo nárazu nechte stroj co nejdříve zkontrolovat v odborném servisu Arctic Cat.  
• Nejezděte do svahů příliš strmých pro Vás nebo Váš stroj. Než se pustíte do prudčích svahů, natrénujte 
jízdu do kopce na mírnějších svazích. 
• Dodržujte správný postup vyjíždění kopců popsaný v této příručce. Než se pustíte do jakéhokoli kopce, 
vždy terén předem pečlivě prozkoumejte. Nepokoušejte se zdolávat svahy s příliš kluzkým nebo příliš 
sypkým povrchem. V kopci nikdy prudce nepřidávejte plyn, vyvarujte se prudkých změn řízení. Kopce 
nikdy nevyjíždějte nadměrnou rychlostí.  
• Dodržujte správný postup sjíždění z kopce popsaný v této příručce. Než se pustíte z jakéhokoli kopce, 
vždy dopředu pečlivě prozkoumejte terén. Nepokoušejte se sjíždět svahy s příliš kluzkým nebo příliš 
sypkým povrchem. Z kopce nikdy prudce nepřidávejte plyn a vyvarujte se prudkých změn řízení. Z kopce 
nikdy nesjíždějte nadměrnou rychlostí. Vyhněte se kopcům, na kterých by se mohl stroj převrátit.  
• Při vyjíždění nebo sjíždění kopce jezděte vždy opatrně. V kopci se nikdy neotáčejte. Jezděte proto pokud 
možno přímo do kopce a z kopce, ne šikmo svahem. Pokud musíte jet z kopce našikmo (traverzovat), jeďte 
pomalu, nepřidávejte prudce plyn a vyvarujte se prudkých změn řízení. Pokud cítíte, že by se stroj mohl 
převrátit, zastavte nebo stočte řízení směrem z kopce. 
• Pokud Vám v kopci zhasne motor nebo začne-li stroj klouzat ze svahu dolů, dodržujte postup popsaný v 
této příručce. Zhasnutí motoru zabráníte tím, že udržujte stálou rychlost. Pokud nejde kopec vyjet, zhasl 
Vám motor nebo stroj sklouzává ze svahu dolů, řiďte se postupem popsaným v této příručce. 
• Terén, do kterého chcete vjet, vždy předem pečlivě prozkoumejte. Nikdy se nepokoušejte zdolávat velké 
překážky jako například velké kameny nebo padlé stromy. Vždy dodržujte správný postup jízdy přes 
překážky popsaný v této příručce. 
• Na extrémně kluzkém povrchu, například na ledu, jezděte velmi pomalu a opatrně, abyste se vyhnuli 
smyku a následné ztrátě kontroly nad strojem.  
• Nikdy nevjíždějte do rychle tekoucí vody. Nejezděte vodou hlubší než po výšku podlahy. Nezapomeňte, 
že mokré brzdy mají sníženou brzdící schopnost. Po vyjetí z vody vyzkoušejte účinnost brzd. Je-li třeba, 
několikrát krátce zabrzděte, abyste obložení brzd vysušili. 
• Při couvání se vždy ujistěte, že za Vámi nejsou žádné překážky nebo osoby. Při jízdě vzad jezděte pomalu 
a nezatáčejte prudce. 
• Používejte pouze pneumatiky schváleného typu a rozměrů a hustěte je na předepsaný tlak. Změny 
v tlaku pneumatik mohou ovlivnit chování stroje. 
• Neupravujte stroj montáží neschváleného nebo nevhodného příslušenství. Tyto úpravy mohou mít 
negativní vliv na ovladatelnost stroje. 
• Nikdy nepřekračujte povolené zatížení Vašeho stroje. Náklad rozložte rovnoměrně a bezpečně jej 
upevněte. Při jízdě s nákladem snižte rychlost a postupujte podle pokynů pro jízdu s nákladem v této 
příručce. Počítejte s delší brzdnou dráhou. 
• Toto vozidlo mohou řídit pouze osoby starší 16 let s dostatkem zkušeností s řízením vozidel. Spolujezdec 
musí mít takovou výšku, aby byl schopen dosáhnout oběma nohama na podlahu a opírat se celými zády o 
opěradlo. Při jízdě musí být oba jezdci připoutaní bezpečnostními pásy, spolujezdec se po celou dobu jízdy 
musí přidržovat madel. 
• Chraňte životní prostředí, jezděte defenzivně a předem se seznamte s místně platnými zákony a 
předpisy. 
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Nerespektování těchto pokynů může mít za následek vážné zranění či smrt. 
 
 

Tento stroj není hračka a jeho používání může být nebezpečné. Vozidla tohoto typu se chovají jinak, 
než běžná vozidla včetně motocyklů a automobilů. Pokud toto vozidlo neovládáte správným 
způsobem, k nehodě nebo převrácení může dojít velmi rychle, dokonce i během běžných manévrů 
jako je zatáčení, jízda do svahu nebo jízda přes překážky.  
 

ZABRAŇTE VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ NEBO SMRTI: 
 

* Vždy si pozorně přečtěte tuto příručku a v ní popsané pokyny dodržujte. Věnujte zvláštní pozornost  
                 VAROVÁNÍM v této příručce i na štítcích na stroji.                

* Vždy se připoutejte bezpečnostními pásy. To platí pro řidiče i spolujezdce. 
* Vždy dodržujte věková omezení:         
            Tento stroj mohou řídit pouze osoby starší 16 let s dostatkem zkušeností s řízením vozidel.  

                Spolujezdec musí oběma nohama dosáhnout na podlahu a opírat se celými zády o opěradlo. 
* Nikdy na korbě nepřevážejte osoby ani živá zvířata. 
* Nikdy toto vozidlo neprovozujte na veřejných silnicích, ani šotolinových, polních nebo štěrkových  

                 cestách - nemuseli byste být schopni se včas vyhnout střetu s ostatními vozidly nebo osobami. 
* Nikdy tento stroj nepoužívejte bez schválené motocyklové helmy, ochrany očí, bez řádných bot,  

                rukavic, dlouhých kalhot a bundy s dlouhým rukávem                
* Nikdy nejezděte pod vlivem alkoholu, některých léků nebo drog. 
* Nikdy na tomto stroji nejezděte nadměrnou rychlostí. Vždy jezděte pouze tak rychle, jak to odpovídá  

                 terénu, viditelnosti a Vašim zkušenostem. 
* Nikdy se nepokoušejte o jízdu „po zadních“, o skoky, smyky a jiné kaskadérské kousky.               
* Vždy jezděte opatrně s tímto strojem, zejména v kopcích, v zatáčkách, při jízdě přes překážky a  

                v neznámém nebo těžkém terénu. 
* Nikdy toto vozidlo nepoužívejte, je-li korba demontovaná. 
* Nikdy nevjíždějte do rychle proudící vody a nejezděte vodou hlubší než po výšku podlahy.   

   * Nikdy nepoužívejte toto vozidlo bez ochranné konstrukce proti převrácení ROPS (RollOver Protection  
                  System. Tato konstrukce tvoří velmi důležitou součást ochrany posádky před nárazy od větví  
                  a dalších předmětů, a může snížit riziko poranění v případě převrácení vozidla.       
  * Nikdy nedávejte za žádných okolností ruce ani nohy ven z vozidla, pokud se stroj pohybuje.   
                 Nepřidržujte se ochranné konstrukce ROPS ani dveří. Pokud máte pocit, nebo pokud cítíte, že  
                 by se vozidlo mohlo převrátit, držte ruce i nohy uvnitř vozidla. Rukou ani nohou nejste  
                 v žádném případě schopni převrácení zabránit a jakákoliv část Vašeho těla (ruce, dlaně, nohy  
                 nebo hlava), která vyčnívá z vozidla, by mohla být rozdrcena objekty na zemi, ochrannou  
                 konstrukcí ROPS nebo samotným strojem.  
   * Vždy se před rozjezdem přesvědčte, že jsou boční dveře řádně zavřené a zajištěné. 

 
 
 
 
Nerespektování těchto pokynů může mít za následek vážné zranění či smrt. 

 

 

 

 

 VAROVÁNÍ 

 VAROVÁNÍ 
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VAROVNÉ NÁLEPKY A ŠTÍTKY 
 
Firma Arctic Cat opatřila tento stroj viditelnými varovnými nálepkami a štítky s důležitými 
informacemi týkající se Vaší bezpečnosti. Tyto nálepky a štítky si jako jezdec i jako spolujezdec pečlivě 
prostudujte a řiďte se pokyny na nich uvedenými. Štítky a nálepky jsou trvalou součástí tohoto 
vozidla. Pokud se štítek nebo nálepka stanou nečitelnými nebo se odlepují, požádejte Vašeho 
prodejce Arctic Cat o nové.  
 
 
                                            
Umístění a texty štítků na Vašem stroji se mohou v detailech lišit od zde vyobrazených.     
 

 
 

- Nikdy nevjíždějte do rychle proudící vody a 
nejezděte vodou hlubší než je výška podlahy. 
- Nikdy nejezděte rychleji, než odpovídá 
terénu, viditelnosti a Vašim zkušenostem 
- Nikdy nejezděte do svahů se sklonem 
větším než 150.  
G. Nesprávné používání terénních vozidel 
může mít za následek vážné zranění 

nebo smrt. 
- Používejte schválenou přilbu a ochranné oblečení 
- Každý z jezdců musí dosáhnout oběma nohama 
na podlahu, opírat se zády o opěradlo a dosáhnout 
na volant nebo madla pro spolujezdce. 
 

 

 

 

 POZNÁMKA 
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1. Akumulátor  

2. Přední světlomety  

3. Tlačítko Override  

4. Páčka zámku sedadla  

5. Odkládací schránka 

6. Brzdový pedál 

7. Pojistková skříňka  

8. Klíček zapalování / elektrický startér  

9. Řadicí páka  

10. Zásuvka 12V  

11. Plynový pedál  

12. Brzdové / koncové světlo  

13. Uživatelská příručka 

14. Přepínač klopených/dálkových světel  

15. Bezpečnostní pás řidiče 

16. Bezpečnostní pás spolujezdce 

17. Přepínač pohonu Drive Select 

18. Nastavování volantu 

19. Sada nářadí 

20. Dveře na straně řidiče 

21. Dveře na straně spolujezdce  

22. Zámek dveří  

23. Madlo pro spolujezdce 

  

POZNÁMKA:  

Váš stroj se může od vyobrazeného 

provedení v detailech lišit. 

Uspořádání ovládacích prvků 
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 VAROVÁNÍ 

 

MOŽNÉ NEBEZPEČÍ 

Řízení nebo jízda bez náležitého poučení. 

CO VÁM HROZÍ 

Pokud osoba řídící tento stroj neví, jak jej správně ovládat v různých situacích a v různých typech terénu, 

značně se tím zvyšuje riziko převrácení a nehody. 

JAK TOMUTO NEBEZPEČÍ PŘEDEJÍT  

Každá osoba, která se chystá řídit tento stroj, si musí před jízdou prostudovat tuto příručku a porozumět 

všem v ní uvedeným pokynům a varováním. 

 

 

MOŽNÉ NEBEZPEČÍ 

Řízení stroje osobami mladšími než 16 let a řízení bez dostatku zkušeností.  

CO VÁM HROZÍ  

Řízení tohoto stroje dětmi může vést k těžkému zranění nebo smrti. Děti mladší 16 let nemají dostatek 

zkušeností, schopností a úsudku pro řízení tohoto stroje, což může vést k vážné nehodě. 

JAK TOMUTO NEBEZPEČÍ PŘEDEJÍT  

Tento stroj mohou řídit pouze osoby starší 16 let s dostatkem zkušeností a platným řidičským průkazem. 

 

 

MOŽNÉ NEBEZPEČÍ  

Jízda s osobami nebo živými zvířaty na korbě. 

CO VÁM HROZÍ 

Vážné zranění nebo smrt. Toto vozidlo není konstruováno pro převážení osob nebo živých zvířat na korbě. 

Osoba na korbě může být při jízdě nebo při nehodě odhozena stranou nebo vyhozena z vozidla.  

JAK TOMUTO NEBEZPEČÍ PŘEDEJÍT  

Na korbě nepřepravujte žádné osoby nebo živá zvířata. Na korbu nemontujte žádné sedačky. 

 

 

MOŽNÉ NEBEZPEČÍ  

Jízda po veřejných silnicích nebo dálnicích. 

CO VÁM HROZÍ 

Střet s jiným vozidlem nebo jinými účastníky silničního provozu. 

JAK TOMUTO NEBEZPEČÍ PŘEDEJÍT  

Tento stroj není schválený do silničního provozu (nemá oficiálně vydaný technický průkaz). Nikdy jej 

neprovozujte na veřejných komunikacích, parkovištích, ulicích, silnicích, veřejných cestách (včetně 

šotolinových) nebo dálnicích. Místa, kde s tímto vozidlem můžete jezdit, si předem ověřte. 

VAROVÁNÍ 

VAROVÁNÍ 

VAROVÁNÍ 

VAROVÁNÍ 

VAROVÁNÍ 
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MOŽNÉ NEBEZPEČÍ 
Řízení nebo spolujízda bez schválené přilby, ochranného oblečení, 
rukavic a ochrany očí. 
 
CO VÁM HROZÍ 
Řízení nebo jízda bez schválené přilby zvyšuje riziko vážného   
    zranění hlavy nebo smrti v případě převrácení nebo nárazu.  
Řízení nebo jízda bez ochrany očí zvyšuje možnost vážného  
   poranění očí v případě převrácení nebo nárazu. 
Řízení nebo jízda bez ochranného oblečení zvyšuje riziko vážného 
zranění v případě převrácení nebo nárazu. 
 
JAK TOMUTO NEBEZPEČÍ PŘEDEJÍT  
Nikdy nejezděte bez schválené přilby správné velikosti. 
Kromě toho vždy používejte:  

Ochranné brýle nebo přilbu s plexištítem 
Rukavice 
Pevné vysoké boty 
Bundu nebo dres s dlouhým rukávem  
Dlouhé kalhoty  

 
 
 
 
MOŽNÉ NEBEZPEČÍ 
Řízení pod vlivem alkoholu, některých léků nebo drog. 
 
CO VÁM HROZÍ 
Váš úsudek může být výrazně ovlivněn.  
Můžete mít pomalejší reakce.  
Může být ovlivněna Vaše rovnováha a vnímání.  
Můžete způsobit nehodu.  
 
JAK TOMUTO NEBEZPEČÍ PŘEDEJÍT  
Před nebo při řízení tohoto vozidla nikdy nekonzumujte alkohol, některé léky ani drogy. 
 
 
 
MOŽNÉ NEBEZPEČÍ  
Jízda bez řádně zapnutých bezpečnostních pásů. 
 
CO VÁM HROZÍ 
Vážné zranění nebo smrt. Cestující mohou být vymrštěni proti předmětům v kabině, vypadnout za jízdy 
z vozidla, v případě převrácení nebo nehody mohou být přimáčknuti, rozdrceni nebo jinak zraněni. 
 
JAK TOMUTO NEBEZPEČÍ PŘEDEJÍT  
VŽDY POUŽÍVEJTE BEZPEČNOSTNÍ PÁS a vyžadujte, aby se připoutal i spolujezdec. Podrobnější informace 
o bezpečnostních pásech a používání schválené přilby naleznete v části Jízda této příručky. 
 
 
 

 

VAROVÁNÍ 

VAROVÁNÍ 

VAROVÁNÍ 

VAROVÁNÍ 
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MOŽNÉ NEBEZPEČÍ  
Řízení nebo jízda s řádně nezajištěnými dveřmi. 
CO VÁM HROZÍ 
Vážné zranění nebo smrt. Řidič nebo spolujezdec mohou přečnívajícími částmi těla udeřit o venkovní 
objekty. Přečnívající části těla mohou být rozdrceny. Cestující mohou během manévrování nebo v případě 
převrácení nebo nehody vypadnout z vozidla. 
JAK TOMUTO NEBEZPEČÍ PŘEDEJÍT  
Dveře nikdy neodstraňujte. Nikdy nejezděte s otevřenými dveřmi. Před rozjezdem se ujistěte, že jsou 
dveře na straně řidiče i spolujezdce řádně zavřené a zajištěné. Po celou dobu jízdy buďte připoutaní 
bezpečnostními pásy, se zapnutou přilbou, tělo držte kompletně uvnitř vozidla. Viz též oddíl 2. JÍZDA. 
 
  
 
MOŽNÉ NEBEZPEČÍ  
Neudržení těla nebo částí těla uvnitř prostoru pro cestující při jízdě. 
CO VÁM HROZÍ 
Vážné zranění nebo smrt. Vyčnívajícími částmi těla byste mohli udeřit o objekty mimo vozidlo nebo být  
rozdrceni v případě převrácení nebo nehody. 
JAK TOMUTO NEBEZPEČÍ PŘEDEJÍT  
Za jízdy nevyklánějte hlavu, paže, ruce, nohy, ani chodidla ven z kabiny. Po celou dobu jízdy buďte 
připoutaní bezpečnostními pásy, se zapnutou přilbou, celé tělo držte kompletně uvnitř vozidla a mějte 
oboje dveře řádně zajištěné. Nohy a chodidla mějte vždy pouze na podlaze. Nepokoušejte se zabránit 
převrácení stroje rukama nebo nohama. Pokud se vozidlo převrací, zapřete nohy o podlahu, rukama 
pevně sevřete volant (spolujezdec madlo) a držte všechny části těla uvnitř prostoru pro cestující. 
 
 
 
MOŽNÉ NEBEZPEČÍ 
Jízda nadměrnou rychlostí. 
CO VÁM HROZÍ 
Zvýšené riziko ztráty kontroly nad vozidlem a/nebo jeho převrácení. 
JAK TOMUTO NEBEZPEČÍ PŘEDEJÍT  
Vždy jezděte jen takovou rychlostí, která odpovídá terénu, viditelnosti, podmínkám a Vašim zkušenostem. 
 
 
 
MOŽNÉ NEBEZPEČÍ 
Jízda po zadních, skoky a další riskantní kousky. 
CO VÁM HROZÍ 
Zvýšené riziko nehody nebo převrácení. 
JAK TOMUTO NEBEZPEČÍ PŘEDEJÍT  
Nikdy se nepokoušejte o podobné kousky. Nepředvádějte se. 
 
 
 
MOŽNÉ NEBEZPEČÍ 
Zanedbání kontroly před jízdou. Nesprávná péče / nesprávná údržba vozidla. 
CO VÁM HROZÍ 
Zvýšené riziko nehody nebo poškození stroje. 
JAK TOMUTO NEBEZPEČÍ PŘEDEJÍT  
Před každou jízdou zkontrolujte stav vozidla, přesvědčte se, že je schopné bezpečného provozu. 
Vždy se řiďte postupy kontroly a údržby popsanými v této příručce.  
 

VAROVÁNÍ 

VAROVÁNÍ 

VAROVÁNÍ 

VAROVÁNÍ 

VAROVÁNÍ 

VAROVÁNÍ 

VAROVÁNÍ 
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MOŽNÉ NEBEZPEČÍ 
Nevěnování zvýšené pozornosti při jízdě v neznámém terénu. 
CO VÁM HROZÍ 
Můžete najet na skryté kameny, hrboly nebo díry aniž byste měli dostatek času na reagování. 
To může vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem a jeho převrácení. 
JAK TOMUTO NEBEZPEČÍ PŘEDEJÍT  
V neznámém terénu jezděte pomalu a obzvlášť opatrně. Vždy buďte připravení na náhlou změnu 
terénních podmínek, jezděte se zvýšenou opatrností. 
 
 
 
MOŽNÉ NEBEZPEČÍ 
Nevěnování zvýšené pozornosti při jízdě v těžkém, kluzkém nebo sypkém terénu. 
CO VÁM HROZÍ 
Ztráta trakce a kontroly nad strojem. To může způsobit nehodu nebo převrácení vozidla. 
JAK TOMUTO NEBEZPEČÍ PŘEDEJÍT  
Nepouštějte se do těžkého, kluzkého nebo sypkého terénu, pokud nemáte dostatek zkušeností s 
ovládáním vozidla v takovém terénu. V takovýchto terénech jezděte vždy obzvlášť opatrně.  
 
 
 
MOŽNÉ NEBEZPEČÍ 
Nesprávný způsob zatáčení. Příliš ostré nebo příliš agresivní zatáčení.  
CO VÁM HROZÍ 
Riziko ztráty kontroly nad strojem a/nebo jeho převrácení. 
JAK TOMUTO NEBEZPEČÍ PŘEDEJÍT  
Vždy dodržujte správný postup zatáčení popsaný v této příručce. Techniku zatáčení procvičujte 
nejdříve v nižších rychlostech, rychlost zatáčení zvyšujte postupně. Nikdy nezatáčejte v nadměrné 
rychlosti, příliš ostře nebo příliš agresivně. Přečtěte si pokyny o zatáčení na rovině, v kopci, v písku, na 
ledu, v blátě a na vodě popsané v této příručce. 
 
 
 
MOŽNÉ NEBEZPEČÍ.                           
Jízda do příliš strmého kopce. 
CO VÁM HROZÍ 
Vozidlo se ve strmém kopci může převrátit snáze než na rovině nebo v mírném kopci. 
JAK TOMUTO NEBEZPEČÍ PŘEDEJÍT  
Vyhněte se kopcům, které jsou příliš strmé pro toto vozidlo nebo Vaše jízdní zkušenosti. Jízdu do 
kopce procvičte nejdřív v mírných stoupáních.  
 
 
MOŽNÉ NEBEZPEČÍ 
Jízda bez ochranné konstrukce proti převrácení ROPS.   
CO VÁM HROZÍ 
Vážné zranění nebo smrt. 
JAK TOMUTO NEBEZPEČÍ PŘEDEJÍT  
Nikdy nejezděte bez ochranné konstrukce proti převrácení ROPS.  
 
 

VAROVÁNÍ 

VAROVÁNÍ 

VAROVÁNÍ 

VAROVÁNÍ 

VAROVÁNÍ 

VAROVÁNÍ 
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MOŽNÉ NEBEZPEČÍ 
Nesprávný způsob sjíždění z kopce.  
CO VÁM HROZÍ 
Možná ztráta kontroly a/nebo převrácení vozidla.  
JAK TOMUTO NEBEZPEČÍ PŘEDEJÍT  
Kopce nikdy nesjíždějte vysokou rychlostí.      
Vždy dodržujte správný postup sjíždění kopce popsaný v této příručce.  
Než se pustíte z jakéhokoli kopce, vždy dopředu pečlivě prozkoumejte terén.    
Nepokoušejte se sjíždět svahy s příliš kluzkým nebo příliš sypkým povrchem.                        
Vyhněte se jízdě šikmo z kopce. To by mohlo způsobit, že se vozidlo prudce nakloní na stranu.        
Pokud je to možné, sjíždějte z kopce vždy přímo dolů. 

NIKDY SE NEPOKOUŠEJTE SJÍŽDĚT Z KOPCŮ SE SKLONEM VĚTŠÍM NEŽ 15°! 
 
 
 
MOŽNÉ NEBEZPEČÍ 
Nesprávný způsob jízdy do kopce.  
CO VÁM HROZÍ 
Možná ztráta kontroly a/nebo převrácení vozidla.  
JAK TOMUTO NEBEZPEČÍ PŘEDEJÍT  
Vždy dodržujte správný postup jízdy do kopce popsaný v této příručce.          
Než se pustíte do jakéhokoli kopce, vždy dopředu pečlivě prozkoumejte terén.    
Nepokoušejte se zdolávat svahy s příliš kluzkým nebo příliš sypkým povrchem.                
V kopci nikdy prudce nepřidávejte plyn ani neřaďte. Stroj by se mohl převrátit.        
Přes vrchol kopce nikdy nejezděte nadměrnou rychlostí, za horizontem může být překážka, prudký 
sráz na druhé straně, stojící osoba nebo vozidlo.       

NIKDY SE NEPOKOUŠEJTE VYJÍŽDĚT KOPCE SE SKLONEM VĚTŠÍM NEŽ 15°! 
 
 
 
MOŽNÉ NEBEZPEČÍ               
Traverzování a otáčení v kopci 
CO VÁM HROZÍ 
Možná ztráta kontroly a/nebo převrácení vozidla. 
JAK TOMUTO NEBEZPEČÍ PŘEDEJÍT  
Nikdy se nepokoušejte otáčet v kopci. Pokud musíte jet z kopce šikmo (traverzovat), jeďte pomalu, 
nepřidávejte prudce plyn a nedělejte náhlé změny řízení. Pokud cítíte, že by se vozidlo mohlo převrátit, 
zastavte nebo stočte volant směrem z kopce.  
 
 

 
MOŽNÉ NEBEZPEČÍ 
Motor se v kopci zastaví, stroj klouže ze svahu dolů, nesprávný způsob opouštění vozidla v kopci. 
CO VÁM HROZÍ 
Možné převrácení vozidla. 
JAK TOMUTO NEBEZPEČÍ PŘEDEJÍT  
Při vyjíždění kopce zařaďte vhodný převod a udržujte ustálenou rychlost.    
  Pokud ztrácíte dopřednou rychlost:   zastavte    
  Pokud stroj začne klouzat pozpátku dolů:  zastavte 
 Po zastavení zařaďte parkovací polohu (Park). 
 

VAROVÁNÍ 

VAROVÁNÍ 

VAROVÁNÍ 

VAROVÁNÍ 

VAROVÁNÍ 
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MOŽNÉ NEBEZPEČÍ 
Nesprávný způsob jízdy přes překážky. 
CO VÁM HROZÍ 
Možná ztráta kontroly nad strojem, nehoda nebo převrácení vozidla. 
JAK TOMUTO NEBEZPEČÍ PŘEDEJÍT  
Neznámý terén si před jízdou prohlédněte, zda se v něm nevyskytují nějaké překážky. 
Nepokoušejte se překonávat velké překážky jako například velké kameny nebo spadlé stromy. Při 
jízdě přes překážky vždy postupujte podle pokynů uvedených v této příručce.  
 
 
 
MOŽNÉ NEBEZPEČÍ 
Nesprávné couvání. 
CO VÁM HROZÍ 
Náraz do překážky nebo osoby stojící za vozidlem. To by mohlo vést k vážnému zranění nebo smrti. 
JAK TOMUTO NEBEZPEČÍ PŘEDEJÍT  
Před zařazením zpátečky se vždy ujistěte, že za vámi nejsou žádné překážky nebo osoby. I když je za 
vámi volný prostor, couvejte pomalu a se zvýšenou opatrností.  
 
 
 
MOŽNÉ NEBEZPEČÍ 
Prokluzování kol a jízda smykem. 
CO VÁM HROZÍ 
Nebezpečí ztráty kontroly nad vozidlem. Může také dojít k tomu, že se kola nečekaně „chytí“, což by 
mohlo způsobit převrácení vozidla. 
JAK TOMUTO NEBEZPEČÍ PŘEDEJÍT  
Naučte se bezpečně zvládat smyk a prokluzování pneumatik při nízkých rychlostech a na rovném 
povrchu bez překážek. Na extrémně kluzkém povrchu, jako například na ledu, jezděte pomalu a 
mimořádně opatrně, abyste snížili riziko smyku a prokluzování pneumatik. 
 
 
 
MOŽNÉ NEBEZPEČÍ 
Přetěžování vozidla, nesprávné rozložení nákladu. 
CO VÁM HROZÍ 
Změny jízdních vlastností vozidla a v důsledku toho možná nehoda. 
JAK TOMUTO NEBEZPEČÍ PŘEDEJÍT  
Nepřekračujte povolené zatížení stroje. Náklad správně rozložte a bezpečně připevněte. S nákladem 
jezděte sníženou rychlostí. Respektujte delší brzdnou dráhu. Postupujte podle pokynů v této příručce. 
 
 
 
MOŽNÉ NEBEZPEČÍ 
Jízda hlubokou a rychle tekoucí vodou. 
CO VÁM HROZÍ 
Pneumatiky mohou stroj nadnášet, způsobit ztrátu trakce a ovladatelnosti, a to může vést k nehodě. 
JAK TOMUTO NEBEZPEČÍ PŘEDEJÍT  
Nikdy nejezděte rychle tekoucí vodou, nejezděte vodou hlubší než po výšku podlahy. Nezapomeňte, že 
mokré brzdy mají sníženou brzdící schopnost. Po vyjetí z vody vyzkoušejte účinnost brzd. Je-li třeba, 
několikrát lehce zabrzděte, abyste třením vysušili obložení brzd. 
 

VAROVÁNÍ 
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VAROVÁNÍ 
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MOŽNÉ NEBEZPEČÍ 
Používání nevhodných, popř. nesprávně nebo nerovnoměrně nahuštěných pneumatik. 
CO VÁM HROZÍ 
Používání nevhodných, popř. nesprávně nebo nerovnoměrně nahuštěných pneumatik může způsobit 
ztrátu kontroly nad vozidlem a zvyšuje riziko převrácení vozidla nebo nehody. 
JAK TOMUTO NEBEZPEČÍ PŘEDEJÍT  
Vždy používejte pouze pneumatiky předepsaného rozměru a typu, uvedené v této příručce. Vždy 
udržujte správný tlak pneumatik uvedený v této příručce. 
 
 
MOŽNÉ NEBEZPEČÍ 
Nevhodné úpravy vozidla. 
CO VÁM HROZÍ 
Montáž nevhodného či neschváleného příslušenství, nebo nevhodné/neschválené úpravy vozidla 
mohou způsobit změny v jeho ovládání, které v některých situacích mohou vést k nehodě. 
JAK TOMUTO NEBEZPEČÍ PŘEDEJÍT  
Vozidlo neupravujte montáží nevhodného nebo neschváleného příslušenství a dílů. Na toto vozidlo 
montujte vždy pouze originální náhradní díly a příslušenství Arctic Cat, a používejte / montujte je v 
souladu s pokyny pro montáž / používání. V případě dotazů se obraťte na Vašeho prodejce Arctic Cat. 
 
 
MOŽNÉ NEBEZPEČÍ 
Jízda s uzávěrkou předního diferenciálu. 
CO VÁM HROZÍ 
Zvětšené síly v řízení a snížená ovladatelnost při jízdě s uzamčeným předním diferenciálem  
může vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem a nehodě. 
JAK TOMUTO NEBEZPEČÍ PŘEDEJÍT  
S uzamčenou uzávěrkou předního diferenciálu nikdy překračujte rychlost 15 km/h. Jakmile uzávěrka 
diferenciálu už není potřeba, vypněte ji. S uzávěrkou jezděte pomalu a prudce nezatáčejte. 
 
 
 MOŽNÉ NEBEZPEČÍ 
Průjezd keři, jízda lesem, přes větve, ostré kamení apod. 
CO VÁM HROZÍ 
Vážné zranění nebo smrt. Větve, úlomky nebo kameny mohou proniknout do kabiny a zranit 
posádku.  Průjezd keři, jízda lesem, přes větve, ostré kamení atd. také může způsobit ztrátu kontroly. 
JAK TOMUTO NEBEZPEČÍ PŘEDEJÍT  
Jezděte pozorně a pomalu. Používejte doporučené ochranné oblečení. Je-li to možné, vyhněte se 
jízdě skrz keře, lesem, přes větve, ostré kamení apod. Vyhněte se ostrým větvím, kamenům nebo 
jiným velkým předmětům, které by mohly proniknout do kabiny a zranit posádku.  
 
 
MOŽNÉ NEBEZPEČÍ 
Jízda osob nesprávně připoutaných v důsledku nevhodné tělesné výšky. 
CO VÁM HROZÍ 
Vážné zranění nebo smrt. Cestující by se mohli udeřit o objekty v kabině, vypadnout z vozidla během 
manévrování, v případě nehody mohou být vymrštěni a rozdrceni. 
JAK TOMUTO NEBEZPEČÍ PŘEDEJÍT  
Přesvědčte se, že spolujezdec dosáhne oběma nohama na podlahu, opírá se celými zády o opěradlo a 
dosáhne na madla pro spolujezdce. 

VAROVÁNÍ 
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2. JÍZDA 
 
Kontrola před jízdou 

Položka Kontrola 

Brzdy Brzdový pedál musí při sešlápnutí klást vzrůstající odpor již od počátku zdvihu. 
Zkontrolujte stav brzdové kapaliny. 
Zkontrolujte těsnost brzdového systému, únik brzdové kapaliny. 

Ovládání Řízení musí jít volně, bez váznutí a nadměrných vůlí. 
Zařaďte parkovací polohu P (Park) 
Pedál plynu nesmí váznout a musí se sám vracet do základní polohy. 

Provozní kapaliny Nemrznoucí směs musí být doplněna až po víčko chladiče. 
Kontrola motorového oleje. 
Kontrola množství paliva. Předepsané palivo: benzín BA 95 B Natural. 
Olej v diferenciálu / zadní rozvodovce na správné úrovni. 
Zkontrolujte, zda nedochází k úniku provozních kapalin. 

Podvozek Poloosy / kulové čepy / spojovací tyče řízení – kontrola zajištění a přílišných vůlí. 
Tlumiče pérování bez známek úniku oleje, kontrola upevnění. 
Nastavení předpětí a útlumu pérování - na levé i pravé straně stejně.  
Komponenty pérování bez hrubých nečistot, zaschlého bláta apod. 

Osvětlení / 
přepínače 

Kontrola přepínání dálkových / potkávacích světel - spínač světel v poloze OFF. 
Kontrola brzdových / koncových světel - spínač světel v poloze OFF. 
Kontrola elektrického přepínání pohonu 2WD/4WD - nastavte na 2WD. 

Vzduchový filtr Přepady a kontrolní hadičky čisté, bez nečistot. 
Sací systém – kontrola prasklin a netěsností. 

Pneumatiky / kola Kontrola tlaku v pneumatikách + dostatečný vzorek. 
Zkontrolujte, zda pneumatiky nejsou naříznuté nebo roztržené. 
Kontrola pevného a bezpečného připevnění kol, poloosy bez nadměrných vůlí.  
Zkontrolujte, zda nejsou disky kol naprasklé naražené nebo jinak zdeformované. 
Ověřte dotažení matic kol předepsaným utahovacím momentem. 

Bezpečnostní pásy /  
boční sítě 

Kontrola stavu, správné funkce, seřízení. 

Šrouby a matice Kontrola dotažení šroubů a matic - utáhnout dle potřeby. 
Kontrola zámků dveří a bezpečnostní konstrukce ROPS. 
Kontrola zajištění přední kapoty a sedadel. 
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Obsluha stroje 

Startování motoru 

Motor nikdy nestartujte v uzavřených prostorách. Oxid uhelnatý obsažený ve výfukových plynech je 

vysoce jedovatý plyn, který může způsobit ztrátu vědomí nebo smrt již po krátkém čase. 

Při startování motoru dodržujte následující postup:  
1. Nasedněte a řádně se včetně spolujezdce 

připoutejte bezpečnostními pásy.  
Nasaďte si, a řádně zapněte schválenou 
bezpečnostní přilbu. Totéž platí pro 
spolujezdce. Překontrolujte, že jsou oboje 
dveře zavřené a zajištěné.  

2. Zařaďte parkovací polohu P (Park).  
3. Sešlápněte brzdový pedál.  
4. Otočte klíčem ve spínací skříňce zapalování ve směru hodinových ručiček do polohy START.  

Jakmile motor nastartuje, uvolněte klíček, který se automaticky vrátí do polohy RUN.  
Nepřidávejte plyn - nezvyšujte otáčky motoru nad volnoběžné. 

5. Nechte motor zahřát  

 
 

Řazení 
 

Toto vozidlo je vybaveno automatickou převodovkou CVT variátorového typu se dvěma dopřednými 
jízdními režimy a zpátečkou. Při řazení dodržujte následující postup:  
 
                                           
Převodovka CVT pracuje zcela samočinně a automaticky mění výsledný převodový poměr 
v závislosti na otáčkách a zatížení motoru. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vypadnutí z vozidla během jízdy může 
způsobit vážné zranění nebo smrt.  Vždy 
buďte za jízdy připoutaní bezpečnostními 
pásy a přesvědčte se, že je připoután i 
spolujezdec. 

                  VAROVÁNÍ 

UPOZORNĚNÍ 

Tlačítko startování tiskněte maximálně po 
dobu 8 s na jeden pokus. Přehřátí může 
způsobit těžké poškození elektrického 
motoru startéru. Mezi jednotlivými pokusy o 
nastartování vyčkejte 15 s, aby motor 
startéru mohl vychladnout. 

 POZNÁMKA 

2. Normální dopřednou rychlost „H“ 
zařaďte z parkovací polohy „P“ 
přesunutím řadicí páky dopředu přes 
polohy zpátečky a neutrálu.  

1. Redukci „L“ zařaďte z polohy „H“ 
přesunutím řadicí páky dopředu o 
jednu polohu. Na multifunkčním 
displeji se zobrazí písmeno L. 

UPOZORNĚNÍ 

Přidáním plynu (zvýšením otáček motoru nad 
volnoběh) při zařazené parkovací poloze P 
(Parking) dojde ke zničení řemene variátoru. 
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Poloha HIGH je normální rychlost pro jízdu s běžnou zátěží.  
Poloha LOW (redukce) je určena pro jízdu s těžkým nákladem, do prudkých stoupání nebo pro 
přepravu těžkých nákladů. Oproti normální rychlosti HIGH je rychlost stroje v poloze LOW menší, 
ale na kola jde větší točivý moment. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

  
 

 POZNÁMKA 

4. Zpátečku „R“ zařaďte z parkovací polohy „P“ 
přesunutím řadicí páky dopředu o jednu polohu.  
Na multifunkčním displeji se zobrazí písmeno L. 

3. Neutrál „N“ zařaďte z parkovací polohy „P“ 
přesunutím řadicí páky dopředu o dvě polohy.  
Na multifunkčním displeji se zobrazí písmeno N. 

5. Parkovací polohu „P“ zařaďte posunutím řadicí 
páky úplně dozadu. Na multifunkčním displeji a 
na indikátoru zařazeného převodového stupně 
se zobrazí písmeno P. 

UPOZORNĚNÍ 

Před přeřazením z jedné polohy do druhé 

vždy vozidlo úplně zastavte. Vždy řaďte na 

rovině nebo před přeřazením vozidlo 

zabrzděte. 

     UPOZORNĚNÍ 

V mokrém či těžkém terénu, v prudkém kopci, při převážení těžkých nákladů nebo při odklízení 

sněhu vždy zařaďte redukci LOW. Nerespektování tohoto upozornění může mít za následek 

zničení hnacího řemene nebo poškození hnacího systému. 
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Technika jízdy  

 
Rozjezd a regulace rychlosti jízdy 
Jakmile je motor zahřátý, je stroj připravený k jízdě. 
 

1.   S motorem ve volnoběhu vozidlo zabrzděte brzdovým pedálem a zařaďte zvolenou rychlost. 

2.   Uvolněte brzdový pedál a pedálem plynu pomalu přidávejte plyn.  

3.   Pro zpomalení nebo zastavení vozidla uvolněte pedál plynu a sešlápněte brzdový pedál. 

Brzdění / zastavení 

Vždy si nechte dostatek času a prostoru na bezpečné zastavení. Někdy je však rychlé zastavení 

nevyhnutelné, proto buďte stále připraveni.               

Při pomalém i rychlém zastavování dodržujte následující postup: 

1. Uvolněte pedál plynu a sešlápněte brzdový pedál. 
2. Pokud mají kola tendenci k blokování, uvolněte na chvilku brzdový pedál a ihned jej zase 

znovu sešlápněte. Na kluzkém povrchu jako led, bláto, štěrk nebo šotolina brzděte 
přerušovaným způsobem - rychle střídejte sešlapování a uvolňování brzdového pedálu. 

3. Při jízdě nikdy trvale nohou nespočívejte na brzdovém pedálu. I malý tlak na brzdový pedál 
způsobí, že se brzdové destičky přitisknou ke kotouči a brzdová kapalina se může přehřívat. 
 

 
 

Parkování vozidla 
1. Vozidlo zastavte a zabrzděte provozní brzdou. 
2. Zařaďte parkovací polohu převodovky a klíčkem vypněte zapalování. 
3. Pokud neparkujete na rovině, podložte navíc níže položená kola například větším kamenem. 
 

Zatáčení 
Síly v řízení jsou nejmenší při zařazeném pohonu pouze zadních kol (2WD). V režimu pohonu všech 
kol (4WD) je k řízení zapotřebí většího úsilí. Největší úsilí k zatočení je třeba vynaložit při zařazeném 
pohonu všech kol s uzamčenou uzávěrkou předního diferenciálu. S uzamčeným předním 
diferenciálem (režim 4WD Lock) nepřekračujte rychlost 15 km/h. Před zatočením vždy zpomalte.  
 
Základní technika zatáčení: při jízdě nízkou rychlostí postupně natáčejte volant do požadovaného 
směru. Přitom berte v úvahu soudržnost a přilnavost terénu, na kterém zatáčíte. Vyvarujte se 
náhlého ostrého zatáčení. Další informace naleznete v kapitolách Jízda do kopce, Jízda z kopce, Jízda 
přes překážky, Jízda vzad, Prokluzování kol a jízda smykem, Jízda vodou nebo Křížení komunikací.  
Pokud se stroj v zatáčce začíná stáčet bokem, natočte volant do směru smyku. Než opět získáte 
směrovou kontrolu, vyhněte se tvrdému brzdění a akceleraci. 
 

Opakované prudké brzdění z vysokých 
rychlostí může způsobit přehřátí brzdové 
kapaliny a předčasné opotřebení 
brzdových destiček. To může vést k 
neočekávané ztrátě brzdného účinku. 

                  VAROVÁNÍ 

Používejte pouze brzdovou kapalinu Maxima 
Brake Fluid (obj. č. 80-86912). Nikdy 
nemíchejte více druhů brzdových kapalin, 
může to způsobit ztrátu brzdného účinku. 
Před každou jízdou zkontrolujte hladinu 
brzdové kapaliny a opotřebení brzdových 
destiček. Ztráta brzdného účinku může 
způsobit vážné zranění nebo smrt. 

                  VAROVÁNÍ 
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Jízda do kopce 
Při jízdě do kopce jeďte přímo vzhůru a vyhýbejte se sklonům větším než 15°.  
 

1. Držte volant pevně oběma rukama. 
2. Před rozjezdem do kopce zařaďte redukci (LOW) a pohon všech kol (4WD), a plynule 

sešlápněte pedál plynu, abyste do kopce udržovali stálou rychlost. 

 

 

 

 
3. Pokud v kopci zhasne motor, zabrzděte  

stroj nožní brzdou, zařaďte zpátečku a  
kopec pomalu sjeďte pozadu dolů.  
V kopci se nikdy nepokoušejte otáčet. 

 

NIKDY SE NEPOKOUŠEJTE ZDOLÁVAT KOPCE SE SKLONEM VĚTŠÍM NEŽ 15°! 
 
 

Jízda z kopce 

Z kopce sjíždějte vždy přímo dolů a vyhýbejte se sklonům větším než 15°. 

1. Držte volant pevně oběma rukama. 
2. Před sjížděním kopce zařaďte redukci LOW, abyste využili maximální brzdný moment motoru. 

Při sjíždění kopce nepoužívejte pohon všech kol. 
 
Při brzdění z kopce používejte k regulaci rychlosti jízdy brzdy jen minimálně (v závislosti na 
podmínkách). 
 

 

 

 

V zatáčkách dbejte zvýšené opatrnosti. Příliš ostré nebo příliš rychlé zatáčení může vést 
ke ztrátě ovladatelnosti nebo převrácení vozidla. Nepřiměřená rychlost, agresivní jízda 
nebo náhlé manévry mohou dokonce i na rovných otevřených plochách způsobit ztrátu 
ovladatelnosti nebo převrácení vozidla.   
Také nerovný terén, nezpevněný, měkký nebo kluzký povrch může způsobit ztrátu  
ovladatelnosti nebo převrácení vozidla v zatáčce. Na sypkém nebo měkkém povrchu 
začněte brzdit dříve a zatáčejte plynuleji. 

                  VAROVÁNÍ 

   V kopci se nikdy nepokoušejte otáčet. 

                  VAROVÁNÍ 

Nesprávný způsob jízdy do kopce může 
vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem, 
k vážnému zranění nebo smrti. 
V kopcovitém terénu jezděte s nejvyšší 
opatrností. 

                  VAROVÁNÍ 

Nesprávný způsob jízdy z kopce může 
vést ke ztrátě kontroly, k vážnému 
zranění nebo smrti. V kopcovitém terénu 
jezděte s nejvyšší opatrností. 

                  VAROVÁNÍ 

  V kopci se nikdy nepokoušejte otáčet.  

                  VAROVÁNÍ 
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Jízda přes překážky 

Jízda přes překážky může být nebezpečná vzhledem ke zvýšenému riziku převrácení vozidla. Pokud 
překážku nelze objet, dodržujte následující postup: 
Zastavte vozidlo a zařaďte parkovací polohu P. Vystupte z vozidla a překážku si důkladně 
prohlédněte, jak z příjezdové strany, tak ze směru, kudy budete překážku opouštět. Pokud jste 
přesvědčeni, že se lze přes překážku bezpečně dostat, zařaďte pohon všech kol (4WD). 
 
Zapnutí uzávěrky předního diferenciálu může být užitečné, ale počítejte s tím, že to také zároveň 
znamená zvýšení ovládacích sil v řízení. 
 
Najíždějte na překážku co nejvíce kolmo, abyste minimalizovali riziko převrácení vozidla. 
Rychlost udržujte takovou, aby při ní bylo vozidlo ještě stále ovladatelné, ale dostatečně rychlou na 
to, abyste na překážce nepřišli o dopřednou rychlost. 
Přidávejte jen tolik plynu, aby měl motor dostatek síly pro překonání překážky, ale abyste zároveň 
měli dostatek času na reagování na změnu situace. Přejeďte přes překážku. 

 
 
 
 
 
 

Jízda vzad 
Při couvání se vyhněte prudkému zatáčení a couvání z kopce. Dodržujte při tom následující postup: 
Couvejte pomalu. Výhled dozadu je omezený. 
 

                        Při couvání se vyhněte náhlému brzdění. 
 
Pokud je to možné, nejlepší je, když Vám při couvání někdo může ukazovat. 
Pokud si nejste jistí, co je za Vámi, zařaďte parkovací polohu, vystupte z vozidla a prostor za Vámi si 
důkladně prohlédněte 
 

Prokluzování kol a jízda smykem 
Pokud na písku, na ledu, v bahně nebo na mokru ztratíte kontrolu nad vozidlem, postupujte podle 
následujících pokynů: 
Stočte volant do směru smyku. 
Do okamžiku, než smyk zvládnete, se nedotýkejte brzdového pedálu.  
Po zvládnutí smyku zastavte a zařaďte pohon všech kol. 

 

Jízda vodou 
Toto vozidlo umožňuje průjezd vodou až do výšky podlahy. Nikdy nevjíždějte do rychle tekoucí vody. 
Pneumatiky mohou začít vozidlo nadnášet a v hluboké vodě způsobit ztrátu trakce a ovladatelnosti. 

1. Předem zkontrolujte hloubku vody a sílu proudu, a to zejména pokud není vidět na dno. Také 
zkontrolujte, zda ve vodě nejsou kameny, hluboká místa, kmeny nebo jiné skryté překážky. 

2. Jeďte pomalu, ale tak, abyste nepřišli o dopřednou rychlost.  
3. Ujistěte se, že se na druhé straně dostanete z vody ven. 
4. Po vyjetí z vody několikrát krátce zabrzděte, abyste vysušili obložení brzd 

 
                                         Škody na motoru způsobené jízdou v příliš hluboké vodě nejsou kryté  
                                         zárukou Arctic Cat. 

 

Náraz do skryté překážky může způsobit 
vážné zranění nebo smrt. V neznámém 

terénu snižte rychlost a jezděte opatrně. 

                  VAROVÁNÍ 
 
Pokud máte pochybnost o úspěšném 
překonání překážky, zvažte možnost 
otočit vozidlo (je-li to možné), a pokusit 
se nalézt méně obtížnou cestu. 

 POZNÁMKA 

 POZNÁMKA 

 POZNÁMKA 

 POZNÁMKA 
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UPOZORNĚNÍ 

Přimrzlé brzdové destičky nikdy 
nerozmrazujte politím horkou vodou. 

UPOZORNĚNÍ 

Se zařazeným neutrálem pohněte ručně s 
vozidlem dopředu a dozadu, abyste se 
přesvědčili, že se kola volně otáčejí. 

Křížení komunikací 
Při jízdě se můžete dostat do situace, kdy je nutné přejet přes silnici nebo jinou vozovku.  
V tom případě postupujte podle následujících pokynů:  

1. Před okrajem silnice úplně zastavte vozidlo. Zkontrolujte provoz na silnici v obou směrech.  
2. Přejíždět silnici v místě nepřehledné zatáčky nebo v blízkosti křižovatky je nebezpečné. Pokud 

je to možné, přejeďte přes silnici na vhodnějším místě. 
3. Přejeďte přes silnici přímo, rovně, na druhou stranu.  
4. Berte v úvahu například i možnost, kdyby se motor přejíždění silnice nechtěně zastavil. 

Nechte si proto na přejezd silnice dostatek prostoru a času. 
5. Počítejte s tím, že Vás přijíždějící řidiči nemusejí vidět a pokud ano, nemusejí být schopni 

správně vyhodnotit Vaše počínání. 
6. Na některých místech může být místními předpisy přejíždění veřejných komunikací zakázáno. 
7. Mějte na paměti, že pokud není vozidlo schváleno k provozu na veřejných komunikacích, 

nemá povinné ručení a nemá proto na silnici co dělat. Nezapomeňte, že součástí pozemních 
komunikací jsou i veřejné čerpací stanice a příjezdy k nim.  

 

Jízda v zimních podmínkách  

 
 
Ověřte, že všechny ovladače a  
pedály se pohybují volně a bez váznutí.  
Na podlaze nesmí být vrstva sněhu a ledu. 
 

1. Se zařazeným neutrálem pohněte ručně s vozidlem dopředu a dozadu, abyste se přesvědčili, 
že se kola volně otáčejí. Pokud se vozidlo nehýbe, příčinou mohou být pneumatiky přimrzlé k 
zemi nebo brzdové destičky přimrzlé ke kotoučům. 

2. Pokud jsou pneumatiky přimrzlé k zemi, rozmrazte je politím horkou vodou.  
3. Pokud jsou přimrzlé brzdy, pokuste se je rozmrazit vhodným teplovzdušným zařízením. 

 
 
 
Jakmile přimrzlé brzdy povolí, dosušte je opakovaným brzděním při pomalé jízdě. 
 
Pokud jste v zimě jezdili vodou, blátem, sněhem nebo v rozbředlém sněhu, je důležité před 
zaparkováním vozidla vysušit oba brzdové systémy. 

 
4. Než vyjedete na sněhem a ledem pokryté cesty, vyzkoušejte si nejdříve Jjzdu na sněhu a ledu 

v otevřeném terénu při nízkých rychlostech.  
5. Předem si ověřte si, jak vozidlo reaguje na řízení a brzdění na tom typu terénu, do kterého se 

chystáte. 

Pro Vaši osobní bezpečnost je velmi důležité 
vzít si na sebe takové oblečení, které Vás 
dostatečně ochrání před chladem i při 

nejnižších předpokládaných teplotách. 

                  VAROVÁNÍ 

Ve sněhu a na ledu jezděte pomalu a velmi 
opatrně. Vždy mějte na paměti, že se terénní 

podmínky snadno mohou náhle změnit. 

                  VAROVÁNÍ 

Nevjíždějte s tímto vozidlem na zamrzlé 
vodní plochy. Vozidlo by mohlo probořit led a 

způsobit vážné zranění nebo smrt. 

                  VAROVÁNÍ 

 POZNÁMKA 

 POZNÁMKA 

 POZNÁMKA 
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3. PROVOZ A OVLÁDÁNÍ VOZIDLA  
 

Ovládací prvky / ovládání stroje 
 

Identifikační číslo VIN  
Motor a podvozek tohoto stroje jsou označeny výrobními identifikačními čísly:  

- identifikační číslo vozidla (VIN)  
- výrobní číslo motoru (ESN).  

 
-  Číslo VIN je vyraženo na levé horní rámové trubce 
nad levým předním kolem. 
-  Výrobní číslo motoru je vyraženo vlevo vzadu na 
horní části motorové skříně. 
 
Tato čísla jsou vyžadována autorizovaným prodejcem 
Arctic Cat v případě reklamace. Pokud bude identifikační číslo vozidla VIN nebo výrobní číslo motoru 
ESN odstraněné, změněné, nečitelné nebo poškozené, nárok na záruku bez náhrady zaniká. 
         Pokud budete kontaktovat Vašeho autorizovaného prodejce Arctic Cat ohledně objednání 
náhradních dílů, originálního příslušenství, servisních prací, nebo záruky, vždy uvádějte název a typ 
stroje, identifikační číslo vozidla VIN a výrobní číslo motoru. Pokud se mění kompletní motor, 
informujte o této změně v registračních údajích prodejce čtyřkolek Arctic Cat.  

 

Klíč zapalování 
Toto vozidlo bylo majiteli předáno včetně dvou sad klíčů 
zapalování. Náhradní sadu klíčů schovejte na bezpečném místě. Na 
každém klíči je vyraženo identifikační číslo. Toto číslo uvádějte při 
objednávce náhradního klíče. 

 
Umístění a funkce ovládacích prvků 
 
Spínací skříňka 
Spínací skříňka má tři polohy.  
 
Poloha OFF - Všechny elektrické okruhy kromě palubní 12V 
zásuvky jsou vypnuté. Motor nejde nastartovat. Klíček lze vyjmout. 
                                          
                                         Palubní 12V zásuvka je nepřetržitě napájena z akumulátoru. 
 
Poloha RUN – Zapalování je zapnuté a motor lze nastartovat. Klíček nelze v této poloze vyjmout. 
Poloha START – V této poloze je zapalování zapnuté a elektrický spouštěč startuje motor.  
                             Po uvolnění klíčku se klíček automaticky vrátí do polohy RUN. Klíček nelze v této  
                             poloze vyjmout. 
 
 
Toto vozidlo je vybaveno bezpečnostním systémem, který brání startování motoru, je-li zařazen 
jakýkoli převodový stupeň. Chcete-li nastartovat motor s jiným zařazeným převodem než Parking 
nebo Neutral, při startování zároveň sešlápněte a držte brzdový pedál. 

 POZNÁMKA 

 POZNÁMKA 
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Přepínač pohonu Drive Select  
Tento přepínač umožňuje zvolit pohon: 
   - zadních kol          2WD 
   - pohon všech kol 4WD  
   - pohon všech kol 4WD s uzamčenou uzávěrkou předního  
     diferenciálu.  
 
 
Pro normální jízdu na rovném, suchém a pevném povrchu je určen náhon na dvě kola, v těžším 
terénu je však výhodnější zvolit pohon všech kol.  
   - pro pohon pouze zadních kol 2WD stiskněte spodní část přepínače Drive Select. 
   - pro pohon všech kol 4WD přepněte přepínač Drive Select do středové polohy. 
   - pro pohonu všech kol 4WD s uzamčenou uzávěrkou předního diferenciálu stlačte horní část  
     přepínače Drive Select a zároveň tlačte celý přepínač směrem dolů. 
 

Řadicí páka 
Toto vozidlo je vybaveno automatickou dvourychlostní 
převodovkou se zpátečkou, parkovací polohou a polohou 
Neutral.  
 

 
 Zapnutí uzávěrky předního diferenciálu je 
indikováno rozsvícením symbolu LOCK na 
multifunkčním displeji.  

 
 

 

Nožní brzda  
Nožní brzda je jediná provozní brzda ve vozidle. Použijte ji, kdykoli je potřeba brzdit. Brzdný účinek 
vyvoláte sešlápnutím brzdového pedálu. Pedál nožní brzdy aktivuje brzdy na všech kolech. 
 

 

Nastavení polohy volantu 
Odjistěte aretační páku na sloupku řízení a přesuňte volant do požadované polohy. Páku uvolněte a 
ujistěte se, že je volant v nové poloze řádně zajištěn.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uzávěrka předního diferenciálu je určena pro 
použití při nedostatečné trakci.  
Se zapnutou uzávěrkou předního diferenciálu 
NIKDY NEPŘEKRAČUJTE RYCHLOST 15 KM/H. 
Zapnutím uzávěrky předního diferenciálu se 
změní jízdní vlastnosti vozidla. Nerespektování 
tohoto varování může vést ke ztrátě 
ovladatelnosti, vážnému zranění nebo smrti. 

                  VAROVÁNÍ 

Před rozjezdem se ujistěte, že je volant 
bezpečně zajištěný. Jízda s nezajištěným 
volantem může způsobit ztrátu kontroly nad 
vozidlem. 

                  VAROVÁNÍ 

 POZNÁMKA 
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Signalizace zapnutí bezpečnostních pásů  
Po každém otočení klíče zapalování do polohy ON se na dobu 8-10 s rozsvítí na multifunkčním displeji 
světlo signalizace zapnutí bezpečnostních pásů, které opticky upozorňuje řidiče a spolujezdce na 
nutnost zapnutí bezpečnostních pásů.  

Kontrolka parkování  
Zařazení parkovací polohy je signalizováno rozsvícením kontrolního světla na multifunkčním displeji. 
 

Přepínač dálkových/klopených světel 

Použijte tento přepínač pro přepínání dálkových a klopených světel. Při přepínání světel se řiďte 

symboly na přepínači. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tlačítko Override – vyřazení omezovače otáček 
Toto vozidlo je vybaveno bezpečnostním systémem omezujícím maximální otáčky a tím i rychlost při 
jízdě vzad. Pokud potřebujete při jízdě vzad zvýšený výkon, stiskněte, a po nutnou dobu stále držte 
tlačítko Override na středové konzoli.  
 
 
Vyřazení omezovače otáček je možné pouze  
při zařazeném pohonu všech kol (režim 4WD).  
 

Plynový pedál  
Sešlápnutím plynového pedálu se zvyšují otáčky motoru a tím rychlost vozidla; uvolněním plynového 
pedálu se otáčky motoru a rychlost vozidla sníží. 
 

Toto vozidlo je vybaveno elektronickým omezovačem otáček, který při  
dosažení limitních otáček zmenší předstih zapalování.  Pokud zasáhne omezovač otáček, může to 
být nesprávně interpretováno jako vynechávání motoru.  
 

Signalizace zapnutí bezpečnostních pásů je 
pouze upozorněním a po uplynutí 8 - 10 s 
automaticky zhasne. Toto kontrolní světlo 
tedy nehlídá, jestli jsou bezpečnostní pásy 
zapnuté či nikoli. Je odpovědností řidiče 
zajistit, aby oba jezdci byli řádně připoutaní 
bezpečnostními pásy a aby dveře na straně 
řidiče i spolujezdce byly řádně zavřené a 
zajištěné. Při vypadnutí z vozidla by mohlo 
dojít k vážnému zranění nebo smrti. 

                  VAROVÁNÍ 

 

Tlačítko pro vyřazení omezovače otáček 
nikdy nepoužívejte při současně 
sešlápnutém pedálu plynu. Mohlo by dojít 
ke ztrátě kontroly nad vozidlem, což by 
mohlo způsobit vážné zranění nebo smrt. 

                  VAROVÁNÍ 
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Vyjímání sedadel  
1. Chcete-li sedadlo vyjmout, odjistěte páku vzadu za sedákem a vyjměte sedačku směrem nahoru a 
dopředu.  
 
2. Pro nasazení sedadla vložte přední část sedadla do záchytů v podlaze a zatlačte na zadní část 
sedadla. Sedadlo se zajistí automaticky. 
 

 
 
 
 

 

 

 

Bezpečnostní pásy 

Toto vozidlo je vybaveno bezpečnostními pásy na sedadle řidiče a spolujezdce.  

1. Zapínání pásů: vytáhněte pás z navíječe. Veďte bederní část pásu přes boky, tak nízko jak je to jen 
možné. Ramenní část pásu veďte přes rameno a hrudník. Zatlačte zámkovou sponu do zámku po 
straně sedadla, až uslyšíte zřetelné zaklapnutí. Bezpečnostní pás nesmí být nikde překroucený. 
 
2. Při odepínání pásu stiskněte červené tlačítko na zámku pásu. Nechte pás kompletně navinout. 

 
 
Dveře 
Kromě bezpečnostních pásů chrání 
bezpečnost posádky také dveře na straně 
řidiče a spolujezdce. Pokud je vozidlo 
v pohybu, musí být dveře vždy řádně zavřené 
a zajištěné.  
Pro zavření dveří je přitáhněte k sobě, až 
západkový mechanismus zacvakne do zámku.  
Před rozjezdem se přesvědčte, že jsou dveře 
na straně řidiče i spolujezdce zajištěné.  
Chcete-li dveře otevřít, stiskněte červené 
tlačítko Press na dveřích.  
 

 

Před jízdou se ujistěte, že jsou obě sedadla 
správně uchycena a bezpečně zajištěna. 
Nesprávně zajištěné sedadlo může 
způsobit vážné zranění nebo smrt. 

                  VAROVÁNÍ 

V tomto vozidle mohou jet pouze osoby 
odpovídajícího vzrůstu. Spolujezdec musí 
oběma nohama dosáhnout na podlahu, 
opírat se zády o opěradlo a držet se madel. 

VAROVÁNÍ 

Vypadnutí z jedoucího vozidla může způsobit 
vážné zranění nebo smrt. Před jízdou se vždy 
připoutejte bezpečnostním pásem a ujistěte se, 
že je bezpečně připoután i spolujezdec. 

VAROVÁNÍ 

 Zvedněte odjišťovací páku 

 Otevření 

  Zavření 
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UPOZORNĚNÍ 

Pokud na displeji svítí chybový kód, vozidlo 
nepoužívejte. Chybový kód znamená poruchu 
v řídícím obvodu systému EPS a může vést ke 
ztrátě posilovacího účinku 

Posilovač řízení 
               Toto vozidlo je vybaveno elektronickým posilovačem řízení EPS, který podstatně snižuje 
ovládací sílu potřebnou k otáčení volantem. Tím snižuje únavu řidiče, zvyšuje ovladatelnost a komfort 
jízdy. Systém je aktivní již po zapnutí klíčku zapalování do polohy ON. Vozidlo je vybaveno funkcí 
šetření energie, která vypíná posilovač přibližně 5 min po zastavení motoru, aby se šetřil akumulátor.  
 Systém posilovače řízení je zcela bezúdržbový, žádné seřizování ani údržba nejsou třeba.  
Systém neobsahuje žádné provozní kapaliny, které by bylo nutno kontrolovat nebo měnit. Posilovač 
řízení EPS je zcela uzavřený, zatěsněný proti vnikání vody, vlhkosti nebo bláta.  

Posilovač řízení je napájen akumulátorem. Proto je nutné, aby byl akumulátor neustále v 
dobrém stavu a plně nabitý. Ochranu systému proti přetížení zajišťuje relé EPS a 30A pojistka 
v modulu řízení energie (Power Distribution Module - PDM) pod sedadlem spolujezdce. Posilovač 
řízení je vybaven samodiagnostickým obvodem, který na displeji signalizuje řidiči závady řídícího 
okruhu posilovače. Zobrazí-li se chybový kód, vozidlo nepoužívejte, dokud není závada odstraněna. 
 
 
Otočte klíčem zapalování do polohy OFF a 
pak zpět do polohy ON. Tím se chybový kód 
vynuluje. Pokud se chybový kód zobrazí 
znovu, dopravte stroj do autorizovaného 
servisu Arctic Cat na kontrolu systému EPS.  
 
V případě výpadku elektrického napájení se systém EPS vypne (podobně jako u automobilu 
s vypnutým motorem). Řízení bude vyžadovat větší úsilí, ale ovládat vozidlo bude stále možné.  

 

Multifunkční displej 
Multifunkční displej obsahuje tyto funkce: 
 
1. Hodiny / měřič motohodin  
Hodiny zobrazují čas ve 12H formátu. Měřič 
motohodin zobrazuje celkový počet provozních 
hodin najetých vozidlem a nelze jej vynulovat.   
 
Nastavení času: 
A. Při zapnutém zapalování 1x stiskněte 
    pravé tlačítko (3), dokud se na displeji (1)  
    nezobrazí časový údaj. Pak stiskněte a držte  
    pravé tlačítko (3), než na displeji začne blikat  
    časový údaj (přibližně 2 s).  
B. Stiskněte a uvolněte pravé tlačítko (3) pro 
     nastavení minut, levé tlačítko (4) pro nastavení hodin. 
 
 
Přibližně 4 s po uvolnění všech tlačítek se multifunkční displej vrátí do normálního režimu. 
 
 
Měřič motohodin začíná zaznamenávat provozní hodiny, jakmile otáčky motoru dosáhnou hodnoty 
500/min a více. 
 
2. Palivoměr – zobrazuje přibližné množství paliva v palivové nádrži. 
 
 
Pokud bliká poslední segment palivoměru, zbývá v nádrži přibližně 3,8 l paliva. 

 POZNÁMKA 
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UPOZORNĚNÍ 

Jízda s přehřívajícím se motorem 
může vést k poškození nebo 
předčasnému opotřebení motoru. 

3. Pravé tlačítko – přepíná spodní displej mezi 5 režimy: počítadlo ujetých kilometrů, denní počítadlo 
    ujetých kilometrů Trip 1, denní počítadlo ujetých kilometrů Trip 2, měřič motohodin, hodiny. 
 
4. Levé tlačítko – přepíná horní displej mezi funkcemi rychloměru a otáčkoměru. 
 
5. Počítadlo ujetých kilometrů / denní počítadla ujetých kilometrů Trip 1 a 2 - počítadlo kilometrů  
    zaznamenává celkovou ujetou vzdálenost vozidla. Denní počítadla ujetých kilometrů  Trip 1 a Trip 2  
    mohou nezávisle zaznamenávat dvě vzdálenosti ujeté od doby posledního nulování. Denní  
    počítadlo Trip 1 může například zaznamenávat délku výletu a denní počítadlo Trip 2 vzdálenost  
    mezi zastávkami. Na rozdíl od měřiče motohodin lze denní počítadla Trip 1 a 2 nulovat. 
 
 
Pro přepnutí mezi celkovým počítadlem a denními počítadly kilometrů stiskněte pravé tlačítko (3), 
až se zobrazí požadovaný režim.  Pro vynulování příslušného denního počítadla kilometrů stiskněte 
a přidržte pravé tlačítko (3) - na displeji přitom musí být zobrazen režim, který chcete vynulovat. 
 
6. Ukazatel zařazeného převodového stupně – zobrazuje, který převodový stupeň je právě zařazen. 
 
7. Rychloměr / otáčkoměr – podle zvolené funkce zobrazuje: 
   a) rychlost vozidla buď v kilometrech za hodinu (KMH) nebo v mílích za hodinu (MPH) 

b) otáčky motoru  
 
8. Indikace zvolené funkce – displej zobrazuje, která funkce - rychlost (v km/h resp. MPH) nebo  
    otáčky motoru - je právě na displeji zobrazována. 
 
 
Údaje rychloměru i otáčkoměru jdou přepínat mezi ručičkovým a digitálním zobrazením pomocí 
levého tlačítka (4). 
 
9. Kontrolka uzávěrky diferenciálu – je-li uzávěrka předního diferenciálu sepnutá, zobrazí se na  
    displeji nápis LOCK. 
  
10. Kontrolka pohonu všech kol – je-li aktivován pohon všech kol, zobrazí se na displeji nápis 4WD. 
 
11. Kontrolka dálkových světel – při zapnutí dálkových světel svítí tato kontrolka modře. 
 
12. Porucha systému vstřikování EFI - v případě poruchy systému elektronického vstřikování paliva se  
       na displeji zobrazí chybový kód a rozsvítí se symbol motoru. Chybový kód a symbol motoru na  
      displeji svítí, dokud závada nebude odstraněna.  
 
 
V případě poruchy systému vstřikování EFI co nejdříve dopravte stroj do autorizovaného servisu 
Arctic Cat, aby závadu a chybový kód odstranili. 
 
13. Kontrolka stavu nabití akumulátoru – pokud řídící jednotka vstřikování zaznamená příliš nízké  
       (<9 V DC) nebo příliš vysoké (> 16 V DC) napětí, začne na displeji blikat symbol akumulátoru.   
 
14. Kontrolka přehřívání motoru – rozsvícení symbolu  
       vysoké teploty znamená, že se přehřívá motor.     
       Po 30 s začne kromě rozsvíceného symbolu vysoké  
       teploty navíc blikat ještě chybový kód. 
 
 
Jízda ve vysokých otáčkách, pomalá jízda nebo velké zatížení mohou zvýšit teplotu motoru. Snížení 
otáček, snížení zátěže a volba vhodného převodového stupně pomůže teplotu motoru snížit. 
 
 
Nečistoty v motorovém prostoru nebo zanesení lamel chladiče může snížit výkon chladicího 
systému. V takovém případě vyčistěte chladič i motorový prostor proudem vody z hadice.  
 

 POZNÁMKA 
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UPOZORNĚNÍ 

Arctic Cat nedoporučuje čistit chladič tlakovou myčkou. Jemné lamely se mohou vysokým 
tlakem vody poškodit a zdeformovat, což může způsobit zhoršení průchodu vzduchu 
chladičem. Mohou se poškodit také elektrické komponenty chladiče. Pro čištění chladiče 
používejte pouze zahradní hadici s normálním tlakem vody. 

UPOZORNĚNÍ 

Nepřeplňujte motor olejem. Hladina oleje musí být mezi 
značkami, ale nesmí přesáhnout horní rysku FULL. 

UPOZORNĚNÍ 

Budete-li stroj poutat dalšími upínacími 
popruhy, dbejte, abyste jimi stroj nepoškodili. 

UPOZORNĚNÍ 

Při přepravě stroje zajistěte dveře a 
zapněte boční bezpečnostní sítě. 

15. Kontrolní světlo elektronického posilovače řízení - rozsvícení tohoto světla signalizuje závadu v  
       okruhu posilovače. V případě poruchy začne zároveň na displeji blikat chybový kód. 
 
16. Signalizace zapnutí bezpečnostních pásů - svítí cca 8 s po otočení klíčku zapalování do polohy ON. 
 
17. Parkovací kontrolka - svítí, je-li zařazena parkovací poloha převodovky. 
 
 
V parkovací poloze svítí zároveň písmeno (P) na ukazateli zařazeného převodového stupně (6). 
 
 
Elektrické palivové čerpadlo 

Elektrické palivové čerpadlo pod tlakem dodává palivo do vstřikovačů. Čerpadlo je integrováno v 

palivové nádrži. Palivové čerpadlo se zapíná otočením klíče zapalování do polohy ON nebo START. 

 

Palivové vedení 
Palivové hadice měňte každé dva roky. Stárnutí hadiček nemusí být viditelné. 
 

Měrka oleje 
Umožňuje kontrolu množství motorového oleje.  
 
  
Při kontrole motorového oleje musí stroj stát na vodorovné ploše. 
 
1. Měrku vyšroubujte a očistěte ji čistým hadrem. 
2. Vložte měrku do otvoru zpět a úplně ji zašroubujte. 
3. Měrku opět vyšroubujte. Hladina se musí pohybovat mezi ryskami. 

 
 
 
 

 

Přeprava stroje 
Tento stroj přepravujte v normální provozní poloze (na kolech). Při přepravě zařaďte parkovací 
polohu Park a upevněte stroj kvalitními zátěžovými upevňovacími popruhy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nedoporučujeme používat popruhy běžné kvality, které se mohou pod zatížením vytahávat. 

 

Měrku hladiny oleje vyjímejte opatrně. 
Výfuk může být velmi horký 

VAROVÁNÍ 

Hladina se musí 

pohybovat mezi 

ryskami 

Úchytná 

místa vzadu 

Úchytná 

místa vpředu 
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UPOZORNĚNÍ 

Používání jiných než doporučených olejů 
může způsobit vážné poškození motoru. 
Nepoužívejte oleje obsahující grafit nebo 
molybden. Také se nedoporučuje 
používání závodních, rostlinných nebo 
ricinových olejů a olejů bez detergentů. 

UPOZORNĚNÍ 

Používání jiných než doporučených olejů 
předepsaných specifikací může způsobit 
vážné poškození předního diferenciálu / 
rozvodovky zadní nápravy. 

Palivo a doporučené oleje 
 
Doporučené palivo 
Používejte pouze běžný bezolovnatý benzín s oktanovým číslem 95 – BA 95 Natural.  
 

Doplňování paliva 
Palivo v palivové nádrži se při zahřátí rozpíná. Neplňte proto nádrž až k hornímu okraji, aby se  
palivo mělo kam rozpínat. To platí zejména tehdy, tankujete-li v teplých dnech.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Před doplňováním paliva nechte motor vychladnout. 
Dbejte, abyste nádrž nepřeplnili. Je-li přeplněná, 
může benzín unikat vytvářet nebezpečí požáru.  
 
Víčko palivové nádrže poté bezpečně dotáhněte. 

Doporučený motorový / převodový 
olej 
Doporučený motorový olej: Arctic Cat ACX All Weather Synthetic (obj. č. 6639-144) 
Tento olej je speciálně formulován pro použití v tomto motoru. Přestože olej Arctic Cat ACX All 
Weather Synthetic je doporučený olej pro tento motor, lze stroj provozovat i s obdobnými 
syntetickými oleji pro čtyřdobé motory, například Maxima Extra 4 SYN 10W60 (obj. č. 6639-144). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                       Pokud bude vozidlo provozováno v náročných podmínkách (tahání těžkých 

nákladů, velká zátěž, vysoké venkovní teploty, dlouhé jízdy vysokou rychlostí apod.), doporučuje 
Arctic Cat instalaci přídavného chladiče motorového oleje, pokud jím není vozidlo již vybaveno.  
Pro bližší informace se obraťte na Vašeho autorizovaného dealera Arctic Cat. 
 

Doporučený olej diferenciálu / zadní rozvodovky 
Doporučujeme používat hypoidní olej Arctic Cat 
Gear Lube HPGL5 80W90, (obj. č. 0436-901) nebo 
Maxima Hypoid Gear Lube Premium 80W90 (obj. 
č. 43901) 
 
 

 POZNÁMKA 

Palivovou nádrž plňte pouze na dobře 
větraných místech. Nádrž nikdy nedoplňujte 
v blízkosti otevřeného ohně, za chodu 
motoru nebo je-li motor po jízdě horký.      
PŘI PLNĚNÍ PALIVOVÉ NÁDRŽE NEKUŘTE! 

VAROVÁNÍ 

Palivovou nádrž nepřeplňujte. Přeplněná 
nádrž může vytvářet nebezpečí požáru. 
Před plněním palivové nádrže nechte 
motor vychladnout. 

VAROVÁNÍ 

Maximální 

hladina paliva 
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Do doby, než budou brzdové destičky 
správně zajeté, nepokoušejte se o tvrdé 
brzdění a náhlé zastavování, používejte 
takový způsob jízdy, abyste se vyvarovali 
prudkého brzdění 

 VAROVÁNÍ 

 

Záběh  
 
Po dokončení záběhu motoru nechte vyměnit motorový olej a olejový filtr, a proveďte všechny 
předepsané kontroly a servisní práce. Zkontrolujte a dotáhněte všechny spoje.  

 

Záběh motoru 

Pro spolehlivý a bezproblémový chod motoru je velmi důležitý jeho správný záběh. Záběh je 

nejdůležitějším obdobím životnosti motoru. Správný záběh pomůže zajistit maximální životnost a 

optimální výkon Vašeho stroje. Prvních 10 hodin provozu jezděte maximálně na ½ plynu. Střídejte 

často otáčky a občas nechte motor vychladnout, aby si součásti motoru vytvořily správné provozní 

vůle. Během záběhu motor nepřetěžujte.  

Po nastartování nechte motor několik minut zahřát na volnoběh, dokud otáčky nepřestanou kolísat a 
motor nedosáhne normální provozní teploty. Motor nenechte běžet na volnoběh příliš dlouho. 
  

 

Zajíždění brzdových destiček 

Také brzdy a brzdové destičky vyžadují záběh. Pouze správně zajeté brzdové destičky mohou 

dosáhnout plného brzdného účinku. Dokud nejsou brzdové destičky zajeté, počítejte s delší brzdnou 

dráhou. Při zajíždění brzdových destiček dodržujte následující pokyny: 

1. Vyberte velkou plochu, kde se můžete bezpečně rozjet na 40 km / h a zabrzdit až do zastavení. 

2. Rozjeďte se na asi 40 km / h a s citem stiskněte brzdový pedál až do zpomalení na 0-10 km/h.  

3. Opakujte tento postup zhruba 20x. 

 

 

 

 

 

 

Záběh pérování a kloubů poloos                                   

Pro řádný záběh komponentů pérování a kloubových hřídelů náhonů poloos je vhodné jezdit prvních 

10 hodin terénem, kde bude muset pérování pracovat ve velkém rozsahu. Během této doby se tedy 

vyhněte například rychlé jízdě po rovině nebo jízdě po rovných cestách. 
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4. PÉČE A ÚDRŽBA 
                                           Pravidelná údržba stroje je velmi důležitá pro jeho optimální výkon.  
                                           Při údržbě vozidla postupujte podle pokynů v této příručce a servisní knížce.  
 
Pokud se při jízdě začnou ozývat abnormální hluky, cítíte-li zvýšené vibrace nebo zjistíte-li nesprávnou 
funkci jakékoliv součásti, STROJ DÁLE NEPOUŽÍVEJTE a dopravte jej do autorizovaného servisu Arctic Cat 
na kontrolu, seřízení nebo opravu. Nemáte-li dostatek zkušeností s údržbou a kontrolou stroje, přenechte 
veškerou údržbu a opravy autorizovanému servisu Arctic Cat.  
 

Plán údržby 

Položka Poznámka Strana 
Prvních 
150 km 

Každých 
150 km 

Každých 
500 km 

Každých 
800 km 

Akumulátor • Kontrola / dobití / výměna je-li třeba 39 Kontrola Kontrola   

* Uchycení motoru • Kontrola / dotažení - Kontrola   Kontrola 

* Vůle ventilů • Kontrola / seřízení - Kontrola   Kontrola 

Zapalovací svíčky 
• Kontrola / vzdálenost elektrod / vyčištění  
   / v případě potřeby výměna 

42 Kontrola   Kontrola 

42 Výměna každých 6500 km nebo 18 měsíců 

Chlazení • Kontrola úniku chladicí kapaliny 35 Kontrola Kontrola před každou jízdou 

Palivové vedení 
• Kontrola těsnosti / stavu / výměna je-li  
    třeba 

29 Kontrola Kontrola před každou jízdou 

29 Kontrola Výměna každé 2 roky 

Motorový/převodový 
olej / filtr 

• Výměna (před výměnou motor zahřejte) 36     Výměna  Výměna**  

Vzduchový filtr • Vyčištění / výměna je-li třeba  Kontrola  Kontrola  

Olej diferenciálu/  
koncového převodu 

• Kontrola množství / úniku oleje 
37 Kontrola  Kontrola  

37  Výměna každé 4 roky 

Řemen variátoru • Kontrola opotřebení / poškození  Kontrola   Kontrola 

Koncovka výfuku • Kontrola těsnost /, dotažení     Vyčištění 

Pneumatiky  • Kontrola opotřebení / tlaku   Kontrola Kontrola před každou jízdou 

Brzdy • Kontrola opotřebení brzdových destiček   Kontrola před každou jízdou 

Brzdová kapalina • Kontrola výšky hladiny  Kontrola Výměna každé 2 roky 

Brzdové hadice • Kontrola úniku kapaliny  Kontrola Výměna každé 4 roky 

Řízení • Kontrola funkce / vůle / sbíhavosti - Kontrola Kontrola před každou jízdou 

Přední / zadní zavěšení,  
manžety poloos 

• Kontrola funkce / těsnosti / trhlin /  
   poškození / dotažení šroubů 

-  Kontrola před každou jízdou 

* Šrouby a matice • Kontrola / dotažení -  Dotáhnout   

Matice kol • Kontrola / dotažení  Dotáhnout  Dotáhnout  

Rám /sváry /praskliny • Vizuální kontrola - Kontrola   Kontrola 

Konektory / kontakty • Kontrola stavu / elektrického spojení  Kontrola   Kontrola 

Osvětlení vpředu/vzadu • Vizuální kontrola  Kontrola Kontrola před každou jízdou 

Kontrolní hadičky • Kontrola přítomnosti vody / vyčištění  Kontrola Kontrola před každou jízdou 

Plynový pedál • Kontrola funkce a vůle  Kontrola Kontrola před každou jízdou 

ROPS • Vizuální kontrola   Kontrola před každou jízdou 

* = v autorizovaném servisu  
** Při použití syntetického oleje Arctic Cat ACX All Weather lze intervaly výměny oleje prodloužit na 1600 km  
      nebo 1 rok. 

 POZNÁMKA 
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UPOZORNĚNÍ 

Arctic Cat nedoporučuje čistit chladič tlakovou myčkou. Jemné lamely se mohou vysokým 
tlakem vody poškodit a zdeformovat, což může způsobit zhoršení průchodu vzduchu 
chladičem. Mohou se poškodit také elektrické komponenty chladiče. Pro čištění chladiče 
používejte pouze zahradní hadici s normálním tlakem vody. 

UPOZORNĚNÍ 

Jízda s přehřívajícím se motorem 
může vést k poškození nebo 
předčasnému opotřebení motoru. 

 POZNÁMKA 

Chlazení motoru  

 

Hrubé nečistoty v motorovém prostoru nebo zanesené lamely chladiče mohou snížit výkon 
chladicího systému. V takovém případě vyčistěte chladič i motorový prostor proudem vody ze 
zahradní hadice.  

 
Objem nemrznoucí směsi v chladicím okruhu – viz Technické specifikace na konci této příručky. 

Pravidelně kontrolujte těsnost a případná poškození chladicího systému, stejně jako hladinu chladicí 

kapaliny. Zjistíte-li závadu, dopravte vozidlo do autorizovaného servisu Arctic Cat. 

      

                                        Jízda ve vysokých otáčkách, pomalá 

jízda nebo velké zatížení mohou zvýšit teplotu motoru. 

Snížení otáček, snížení zátěže a volba vhodného 

převodového stupně pomůže teplotu motoru snížit.                               

  

Chladicí systém plňte pouze předmíchanou nemrznoucí směsí, například Maxima Coolanol 50/50 

(obj. č. 82505), anebo kvalitní, biologicky odbouratelnou nemrznoucí směsí na bázi glykolu pro 

hliníkové motory smíchanou s destilovanou vodou v poměru 1:1.  

Naplňte chladicí systém nemrznoucí směsí pouze ke spodní části příruby nalévacího otvoru. 

Nastartujte motor a nechte jej běžet cca 5 minut. Motor vypněte a hladinu chladicí kapaliny 

zkontrolujte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 POZNÁMKA 

Nikdy nekontrolujte hladinu chladicí 
kapaliny, je-li motor horký, nebo je-li 
chladicí systém pod tlakem. 

 VAROVÁNÍ 

 

UPOZORNĚNÍ 

Po 5-10 minutách provozu vypněte 
motor, nechte jej vychladnout a 
překontrolujte hladinu chladicí kapaliny. 
Je-li třeba, chladicí kapalinu doplňte. 

Maximální úroveň 

hladiny chladicí 

kapaliny 
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UPOZORNĚNÍ 

Jízda s přehřívajícím se motorem může 
může vést k poškození nebo 
předčasnému opotřebení motoru. 

UPOZORNĚNÍ 

Tlumiče jsou z výroby naplněny vysoce stlačeným 
plynem. Neodstraňujte krytky ventilů. Mohlo by 
dojít k úniku plynu a tím k poškození tlumiče. 

UPOZORNĚNÍ 

Déletrvající jízda vysokou rychlostí s příliš tuhým 
nastavením pružin (kdy je pérování stále v plném 
vyvěšení) může vést ke zničení manžet poloos. 

Chladič oleje 
 
 
Chladič je umístěn nahoře za pravým předním kolem  

 
Zanesená chladící žebra mohou ovlivnit chlazení 
motoru. Pravidelně kontrolujte, zda není chladič 
oleje zanesen a zda jsou lamely průchodné. 

 
Jízda ve vysokých otáčkách, pomalá jízda nebo velké 
zatížení mohou zvýšit teplotu motoru. Snížení otáček, 
snížení zátěže a volba vhodného převodového stupně 
pomůže teplotu motoru snížit. 
 
Tlumiče pérování       
Pohledem zkontrolujte, zda tlumiče nevykazují 
abnormální únik oleje (mírný únik oleje neznamená, že se 
tlumič musí měnit). Zkontrolujte, zda na tlumičích nejsou 
známky prasklin a zda pístnice nejsou ohnuté. Pokud 
zjistíte poškození, je nutno tlumiče vyměnit. 

 
 
Při jízdě v extrémních mrazech (teploty -23 °C a nižší) 
může být pozorován mírný únik oleje z tlumičů. 
Nejde-li o únik nadměrný, není nutné tlumiče měnit. 
 
U tohoto stroje jsou použity závodní pružicí a tlumicí jednotky značky Walker Evans se seřizováním útlumu 
a nastavitelným předpětím pružiny. Díky těmto jednotkám lze proto chování a ovladatelnost stroje 
přizpůsobit nejrůznějším jízdním podmínkám a stylům. 

Chcete-li změnit velikost útlumu, otáčejte seřizovacím 
kroužkem v požadovaném směru (hard / soft - tvrdé  
nebo měkké pérování, velký nebo malý útlum).  
Chcete-li změnit předpětí (tuhost) pružin, speciálním 
klíčem otáčejte seřizovací maticí ve směru hodinových ručiček pro zvětšení předpětí pružiny (tvrdé 
pérování), nebo proti směru hodinových ručiček pro snížení předpětí pružiny (měkké pérování). 

 
 
 
 
 

 

 

                                                
Před nastavováním pérování jednotky 
očistěte a stroj bezpečně postavte tak, aby 
seřizovaná jednotka byla odlehčená. 
Předpětí nastavujte speciálním klíčem.  

 POZNÁMKA 

 POZNÁMKA 

 POZNÁMKA 

 POZNÁMKA 

 POZNÁMKA 

Snížení 
předpětí  

Zvětšení 
předpětí  

 

Zadní pérování   

 

Přední pérování   

 

Zvětšení 
předpětí 

 

Snížení 
předpětí  
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UPOZORNĚNÍ 

Zkontrolujte, zda olej nenese známky 
přítomnosti kovových částic nebo vody. 
Pokud ano, nechte stroj zkontrolovat / 
opravit v autorizovaném servisu Arctic Cat. 

Mazání 

 

Bovdeny 
Samotné bovdeny nevyžadují mazání, je však vhodné pravidelně promazávat koncovky bovdenů. 
 
Motorový / převodový olej a filtr 

        Doporučené oleje – viz Technické specifikace na konci této příručky.  

Motorový olej a olejový filtr měňte pravidelně v intervalech uvedených v servisní knížce. Před 
výměnou oleje zahřejte motor, aby všechen olej snadno vytekl. 
     1. Postavte stroj na rovnou plochu.  
     2. Vyšroubujte měrku oleje. Dbejte, aby se do otvoru nedostaly žádné nečistoty.  
     3. Vyšroubujte výpustný šroub motorového oleje a všechen olej vypusťte do připravené nádoby. 
     4. Klíčem na olejové filtry povolte olejový filtr a vyjměte jej. 
 
                                 
Po vyjmutí filtru vytřete prostor filtru do sucha, včetně stop po stékajícím oleji. 
 
5. Těsnící O-kroužek nového filtru lehce potřete motorovým olejem, ověřte si, že filtr nasazujete 
     správně, filtr namontujte a pevně dotáhněte.   
6. Očistěte dosedací plochu výpustného šroubu motorového oleje, šroub našroubujte a utáhněte jej.  
    Do nalévacího otvoru nalijte předepsané množství oleje a zašroubujte měrku/zátku oleje. 
7. Motor (v otevřeném prostoru) nastartujte a nechte jej několik minut běžet na volnoběh. 
8. Vypněte motor, vyčkejte asi jednu minutu a překontrolujte hladinu oleje.  
9. Ověřte, zda kolem výpustného šroubu, olejového filtru a olejové měrky neprosakuje olej.  
 

Olej předního diferenciálu / zadní rozvodovky 
(Kontrola / výměna) 
Olej v předním diferenciálu / zadní rozvodce  pravidelně měňte v předepsaných intervalech 
uvedených v servisní knížce. Používejte pouze předepsaný hypoidní olej. 
 
1. Umístěte vozidlo na rovnou plochu. 
 
2. Vyšroubujte příslušný plnicí šroub oleje. 
 
3. Vyšroubujte příslušný výpustný šroub oleje  
    a olej vypusťte do připravené nádoby.  
 
4. Po vypuštění veškerého oleje našroubujte  
    oba výpustné šrouby zpět a utáhněte je  
    utahovacím momentem 5 Nm. 

 
 
 
 
 
 

5. Do příslušných plnicích otvorů nalijte  
    předepsaná množství doporučeného oleje. 

 
6. Našroubujte příslušné plnicí šrouby oleje a dotáhněte je utahovacím momentem 20 Nm. 

 POZNÁMKA 

 POZNÁMKA 
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UPOZORNĚNÍ 

Dbejte, aby brzdová kapalina nevystříkla při 
doplňování mimo nádobku.  
Kapalinou potřísněná místa ihned otřete. 

Brzdy  
 
 
 
 
 
 

Brzdová kapalina 
1. Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny v nádobce  
     brzdové kapaliny. Hladina brzdové kapaliny musí  
     být mezi značkami MAX a MIN. Je-li hladina  
     příliš nízká, doplňte brzdovou kapalinu DOT 4,  
     například Maxima Brake Fluid (obj. č. 80-86912). 
 
 
Nádržka brzdové kapaliny je nahoře na hlavním 
brzdovém válci vzadu nad levým předním kolem. 
 
2. Několikrát sešlápněte brzdový pedál a  
    zkontrolujte, zda se pod tlakem nepropadá. 
  
3. Neklade-li pedál dostatečný odpor, je třeba  
    systém odvzdušnit. 
 
 
Odvzdušnění brzdového systému nechte provést v 
autorizovaném servisu Arctic Cat. 
 
 

Brzdové hadice 
Pečlivě zkontrolujte, zda brzdové hadice nenesou známky prasklin nebo jiných poškození. Pokud 
takové poškození zjistíte, dopravte vozidlo do autorizovaného servisu Arctic Cat. 
 
 

Brzdové destičky 
Brzdové destičky se provozem opotřebovávají, avšak vzdálenost mezi nimi a brzdovými kotouči je 
automaticky udržována na optimální hodnotě. Jediná údržba, kterou systém vyžaduje, je pravidelná 
kontrola opotřebení a výměna brzdových destiček, jsou-li příliš opotřebené. Tloušťku brzdových 
destiček kontrolujte následujícím postupem: 
 
1. Demontujte přední kolo. 
 
2. Změřte tloušťku brzdové destičky. 
 
3. Je-li tloušťka obložení brzdové destičky menší  
    než 1,0 mm, nechte brzdové destičky vyměnit   
   v autorizovaném servisu Arctic Cat. 
 
4. Nasaďte kola a utáhněte matice. 
 

Před každou jízdou ověřte funkci brzd. Brzdový 
systém pravidelně kontrolujte podle pokynů 
uvedených v této příručce a servisní knížce. 

 VAROVÁNÍ 

 

 POZNÁMKA 

 POZNÁMKA 
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Manžety a prachovky 
 
V intervalech uvedených v této příručce a servisní knížce pravidelně kontrolujte ochranné pryžové 
manžety poloos, prachovky kulových čepů na všech kolech a prachovky spojovací tyče řízení. 
 

Prachovky kulových čepů  
(horní a spodní / pravá a levá strana) 
 
1. Vozidlo zvedněte, aby obě přední kola byla ve 
vzduchu a bezpečně jej podepřete.  
 
2. Demontujte obě přední kola. 
 
3. Zkontrolujte prachovky všech 4 kulových čepů, 
zda nejsou prasklé nebo roztržené a zda těsní. 
 
4. Uchopte otočný čep kola a snažte se jím 
pohybovat ze strany na stranu a nahoru a dolů, 
zde kulové čepy nemají vůle. 
 
5. Pokud zjistíte poškození prachovek nebo vůli  
v čepech, dopravte vozidlo do autorizovaného  
servisu Arctic Cat. 
 
 

 Prachovky spojovací tyče řízení  
(vnitřní a vnější / vpravo i vlevo)  
 
1 Vozidlo zvedněte, aby obě přední kola byla ve 
vzduchu a bezpečně jej podepřete. 
2. Demontujte obě přední kola. 
3. Zkontrolujte všechny 4 prachovky spojovací 
tyče, zda nejsou prasklé či roztržené a zda těsní. 
4. Uchopte spojovací tyč řízení a snažte se jí 
pohybovat nahoru a dolů, zda čepy nemají vůle.  
5. Pokud zjistíte poškození prachovek nebo vůli 
v čepech, dopravte vozidlo do autorizovaného 
servisu Arctic Cat. 
 

Manžety hnacích poloos 

 

1. Zkontrolujte všechny manžety hnacích poloos, 

zda nejsou prasklé nebo roztržené a zda těsní. 

 
2. Pokud zjistíte poškození manžet, dopravte 
vozidlo do autorizovaného servisu Arctic Cat. 
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Akumulátor 

Akumulátor je uložen ve středové konzoli mezi sedadly. Pro přístup k akumulátoru vyjměte sedadla, 

odšroubujte 4 šrouby držící kryt a kryt sundejte.  

 Aby akumulátor poskytoval optimální výkon a 
maximální životnost, vyžaduje pravidelnou údržbu. 
Při čištění, údržbě a nabíjení akumulátoru 
uzavřeného typu postupujte podle následujících 
pokynů. Při nabíjení postupujte podle pokynů 
výrobce nabíječky a akumulátoru. 
 
 
Dodržujte všechna varování a upozornění výrobce 
akumulátoru a nabíječky. 
 
Ztráta kapacity akumulátoru může být způsobena nízkou okolní teplotou, závadou v elektroinstalaci, 
korozí kontaktů, samovybíjením, častými starty nebo častými krátkými jízdami. Dalšími příčinami 
ztráty kapacity akumulátoru mohou být časté používání navijáku, delší jízda v nízkých otáčkách 
motoru nebo velký odběr namontovaného příslušenství. 
 
 

Udržování akumulátoru v nabitém stavu 

 
K udržování akumulátoru v nabitém stavu doporučujeme používat nabíječku Oxford OXIMISER 900. 
Dobíjet je nutné akumulátory vybité a akumulátory, které nebyly používané déle než 2 týdny. 
 
1. Při nabíjení akumulátoru ve vozidle musí být klíč zapalování v poloze OFF. 
2. Očistěte kontakty akumulátoru, například roztokem jedlé sody ve vodě. 
 

Neodstraňujte víčka článků bezúdržbových akumulátorů ani do nich nedolévejte žádný elektrolyt. 
 
3. Akumulátor nabíjejte pouze v dobře větraných prostorách. 
    Nabíječka musí být odpojena od sítě. 
4. Připojte červenou svorku nabíječky ke kladnému pólu 
    akumulátoru, černou svorku k zápornému. 
5. Zapojte nabíječku do sítě. 
6. Pokud používáte nabíječku Oxford OXIMISER 900, začne  
    nabíjení automaticky.  
 
 
Nabíječka Oxford OXIMISER 900 automaticky testuje, nabíjí 
a udržuje akumulátor tak dlouho, dokud je k nabíječce 
připojen. Je-li akumulátor v udržovacím režimu, zobrazuje 
displej hodnotu 0,00 AMPS. Klesne-li napětí akumulátoru 
pod 12,6 V, začne nabíječka akumulátor automaticky nabíjet. 
 
 
Používáním nesprávné nabíječky při udržování akumulátoru v nabitém stavu dojde 
k nenávratnému poškození akumulátoru. 
 

 POZNÁMKA 

 POZNÁMKA 

 POZNÁMKA 

 POZNÁMKA 

 POZNÁMKA 

Přístup 

k akumulátoru 
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UPOZORNĚNÍ 

Před připojením startovacích kabelů se vždy 
ujistěte, že oba akumulátory jsou stejného 
napětí (12 V) a mají stejnou polaritu 
uzemnění jako akumulátor ve Vašem 
vozidle. Pokud ne, mohlo by dojít 
k vážnému poškození elektrických systémů 
tohoto vozidla. 

Nabíjení akumulátoru 

 
 
Pro nabíjení akumulátoru doporučujeme používat nabíječku Oxford OXIMISER 900. 
 
1. Očistěte kontakty akumulátoru roztokem jedlé sody ve vodě. 
 
 
Neodstraňujte víčka článků bezúdržbových akumulátorů ani do nich nedolévejte žádný elektrolyt. 
 
2. Akumulátor nabíjejte pouze v dobře větraných prostorách. Nabíječku odpojte od sítě. 
3. Červenou svorku nabíječky připojte ke kladnému pólu akumulátoru, černou svorku k zápornému. 
4. Zapojte nabíječku do sítě. 
5. Nabíječka provede analýzu stavu akumulátoru. Určí, zda je vybitý lehce nebo hluboce, zda nejsou  
    poškozené vnitřní okruhy, zda některý z článků není zkratovaný nebo nedošlo-li k sulfataci  
   akumulátoru. Jakmile se na ukazateli stavu nabití zobrazí všech 8 segmentů, je akumulátor nabitý. 
6. Jakmile napětí akumulátoru dosáhne plného nabití, můžete odpojit nabíječku od sítě. 
 

Startování pomocí startovacích kabelů 

 
Arctic Cat nedoporučuje startovat motor pomocí startovacích kabelů, ale vybitý akumulátor 
vyjmout, ošetřit a řádně dobít. V případě nouze je však možné motor nastartovat pomocí 
startovacích kabelů a jiného akumulátoru.  
 

1. Sundejte kryt akumulátoru a krytky svorek  

 
2. Zkontrolujte, zda akumulátor nejeví známky úniku elektrolytu, zda nejsou uvolněné vývody nebo 

vyboulené stěny nádoby akumulátoru. Únik elektrolytu nebo vyboulené stěny nádoby akumulátoru 
signalizují, že akumulátor mohl být zmrzlý nebo je zkratovaný. 

 
3. Ujistěte se, že nabitý akumulátor je stejného 

napětí jako akumulátor ve Vašem vozidle  
(12 V), a že má uzemněný záporný (-) pól. Nabitý 
akumulátor nesmí mít nižší kapacitu (Ah), než 
vybitý akumulátor. 

4. Vozidlo s nabitým akumulátorem přistavte 
dostatečně blízko, aby dosáhly startovací kabely. 
Zařaďte neutrál, zabrzděte vozidlo ruční brzdou a 
vypněte zapalování. 

 
 
Ujistěte se, že jsou všechny přepínače ve startovaném vozidle vypnuté. 
 

 POZNÁMKA 

 POZNÁMKA 

 POZNÁMKA 

Při dobíjení akumulátoru dbejte na zásady bezpečnosti. Akumulátor nedobíjejte v blízkosti 
otevřeného plamene, zdrojů jisker a ostatních zdrojů tepla. Při dobíjení nekuřte. Používejte 
ochranné brýle. Chraňte pokožku a oblečení. Při dobíjení v uzavřených prostorách zajistěte 
dobré větrání. Ujistěte se, že je odvzdušňovací hadička akumulátoru průchodná. 

 VAROVÁNÍ 

 

Pokud akumulátor vykazuje kteroukoli z popsaných závad, NEPOKOUŠEJTE se startovat motor 
nebo nabíjet akumulátor. Exploze by mohla způsobit vážné zranění nebo smrt.  

 VAROVÁNÍ 

 

 POZNÁMKA 
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UPOZORNĚNÍ 

Neodpojení elektrického příslušenství při 
startování pomocí startovacích kabelů může 
způsobit poškození elektrického systému 
tohoto vozidla v důsledku proudových špiček 

Nikdy nepřipojujte akumulátor až jako 
poslední. Případná jiskra by mohla vznítit 
vodíkové plyny v akumulátoru a tím způsobit 
výbuch, poleptání nebo oslepnutí 

 VAROVÁNÍ 

 

5. V obou vozidlech odpojte veškeré elektrické 
příslušenství včetně externích přístrojů jako 
mobilní telefony, GPS, rádia a podobně.  

6. Jednu červenou svorku startovacího kabelu 
připojte na kladný (+pól) (1) vybitého 
akumulátoru (C). Dávejte přitom pozor, abyste 
se druhou svorkou nedotkli žádného kovového 
povrchu. Připojte druhou červenou svorku 
startovacího kabelu ke kladnému (+pólu) (2) 
nabitého akumulátoru (B). 
 

 
Některé startovací kabely mohou být stejné 
barvy, ale svorky jsou vždy barevně odlišené - 
červené a černé 
 

7. Jednu černou svorku startovacího kabelu připojte 
na záporný (-pól) (3) nabitého akumulátoru (B). 
Druhou černou svorku (4) připojte na 
nenalakovaný kovový povrch (A) na motoru nebo 
na rámu startovaného stroje, daleko od vybitého 
akumulátoru a palivového systému. 

8. Držte se v odstupu od vybitého akumulátoru. Nastartujte vozidlo s nabitým akumulátorem. Nechte 
motor několik minut běžet, aby se akumulátor trochu dobil. 

9. Nastartujte vozidlo s vybitým akumulátorem a nechte motor několik minut běžet, aby se 
akumulátor trochu dobil. Pak startovací kabely odpojte.   

10. Odpojujte startovací kabely v opačném pořadí, než v jakém jste je připojovali (4, 3, 2, 1). Dávejte  
       pozor, abyste kabely nezkratovali proti holému železu.  
 
 
Před dalším provozováním vozidla nechte zkontrolovat akumulátor a elektrický systém vozidla. 
 

Zapalovací svíčky 
Přesný typ použitých zapalovacích svíček viz Technické specifikace na konci této příručky. Světle 
hnědá barva středního porcelánového izolátoru svíčky značí normální provozní stav. Bílá, tmavě 
hnědá nebo černá barva porcelánového izolátoru znamená, že motor může vyžadovat servis. 
V takovém případě se obraťte na autorizovaný servis Arctic Cat. Abyste zabránili zanášení svíček za 
chladného počasí, nechte motor před jízdou důkladně zahřát.  
Pro silnou a zdravou jiskru čistěte svíčky od vrstvy karbonu. 
 
Ještě před vyjmutím svíčky se ujistěte, že je prostor kolem svíčky 
čistý. V opačném případě by se mohl při vyjímání zapalovací 
svíčky dostat do motoru prach, písek či bláto.   
Seřiďte vzdálenost elektrod na hodnotu uvedenou v technických 
specifikacích na konci této příručky. Použijte spárové měrky. 
 
Zapalovací svíčku bezpečně utáhněte. Pokud montujete novou 
svíčku, dotáhněte ji po dosednutí těsnící podložky ještě o 1/2 
otáčky. Je-li znovu použita stará svíčka, dotáhněte ji po 
dosednutí těsnící podložky o 1 / 8 - 1 / 4. 
  

A. Nelakovaný povrch motoru 
B. Nabitý akumulátor 
C. Vybitý akumulátor 

 POZNÁMKA 

 POZNÁMKA 
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UPOZORNĚNÍ 

Zanedbání častých kontrol / praní 
vzduchového filtru při provozu vozidla v 
prašném, vlhkém nebo bahnitém 
prostředí může vést ke zničení motoru. 

UPOZORNĚNÍ 

Roztržený vzduchový filtr může způsobit 
poškození motoru. Do motoru se trhlinami 
mohou dostat nečistoty a prach. Před a po 
praní filtr pečlivě prohlédněte, a pokud zjistíte, 
že je roztržený, vyměňte jej za nový. 

Vzduchový filtr 
Aby měl motor optimální výkon a dlouhou životnost, je nutné často prát vzduchový filtr. Pokud 
používáte vozidlo v běžných podmínkách, perte filtr v intervalech předepsaných v Plánu údržby. Při 
častých jízdách v prašném, vlhkém nebo bahnitém prostředí čistěte filtr častěji.  
 
 

Vzduchový filtr je nahoře před pravým zadním kolem  
 
1. Očistěte skříň vzduchového filtru. 
2. Rozepněte 5 ocelových spon, sejměte víko vzduchového filtru a filtr vyjměte.  
3. Naplňte vhodnou nádobu nehořlavým přípravkem na čištění filtrů, celý filtr do něj ponořte a 
nechte nějakou dobu působit.  
 
 
Čistič molitanových filtrů a olej na vzduchové filtry  
Lze zakoupit u dealerů značky Arctic Cat. 
 
4. Filtr rukama promněte a poté důkladně  
    vymačkejte zbytky čističe. Filtr neždímejte ani  
    nepřekrucujte, mohl by se roztrhnout. 
5. Filtr nechte přirozeně důkladně vyschnout. 
6. Zcela vyschlý filtr vložte do mikrotenového sáčku,  
    nalijte do sáčku olej na filtry a rukama olej  
    propracujte tak, aby se rovnoměrně rozprostřel. 
7. Přebytečný olej vymačkejte. Filtr nikdy neždímejte  
    ani nepřekrucujte, mohl by se roztrhnout.  

 
8. Vyčistěte vnitřek skříně vzduchového filtru. 
9. Zkontrolujte kontrolní hadičku vzduchového filtru, zda není zanesená a zda je nasazena správně. 
10. Nasaďte vzduchový filtr a víko vzduchového filtru zpět. 
 

Výpustný šroub prostoru variátoru 
 
 
 Pokud jelo vozidlo vodou, je nutné vypustit nečistoty z prostoru klínového řemene variátoru. 
 
1. Postavte stroj na rovnou plochu. 
2. Vyšroubujte výpustný šroub prostoru variátoru a nechte všechnu vodu vytéct. 
3. Zařaďte neutrál a nastartujte motor. 
4. Několikrát motor protočte, aby se veškerá voda dostala ven. Motor vypněte.  
5. Našroubujte výpustný šroub zpět a bezpečně jej utáhněte. 
 
 
Řemen a řemenice variátoru kontrolujte každých 800 km. V případě potřeby řemen vyměňte.  

 POZNÁMKA 

 POZNÁMKA 

 POZNÁMKA 

 POZNÁMKA 
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Vždy používejte pouze předepsaný rozměr a typ 
pneumatik. V pneumatikách udržujte předepsaný 
tlak, viz tabulka technických specifikací. 

 VAROVÁNÍ 

 

Jízda s ojetými pneumatikami je 
nebezpečná a zvyšuje riziko nehody. 

 VAROVÁNÍ 

 

UPOZORNĚNÍ 

Při odrážení pneumatiky z ráfku buďte 
extrémně opatrní, abyste nepoškodili 
vnitřní povrch ráfku nebo patku pláště. 

Používejte pouze předepsané rozměry a typy 
pneumatik. Používání jiných pneumatik může 
zapříčinit nestabilitu vozidla. 

 VAROVÁNÍ 

 

Nedotažení matic kol na předepsaný utahovací 
moment může být nebezpečné. Nejsou-li 
matice řádně utažené, může dojít k jejich 
uvolnění, a to může způsobit nehodu, možné 
vážné zranění i smrt. 

 VAROVÁNÍ 

 

Pneumatiky 

 
Kontrola stavu pneumatik 
Jízda s ojetými pneumatikami je velmi nebezpečná. 
Pneumatika je považována za ojetou, je-li hloubka 
vzorku menší než 3 mm. Pneumatiky měňte ještě 
před dosažením tohoto limitu. Nesprávný tlak v 
pneumatikách může zhoršit ovladatelnost, zvýšit 
nestabilitu a způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem. 
Zkontrolujte, zda v pneumatikách nejsou praskliny, trhliny a jiná poškození, která by mohla 
znamenat, že je třeba pneumatiku vyměnit. 
 

Výměna pneumatik 
Toto vozidlo je vybaveno nízkotlakými bezdušovými pneumatikami, u kterých je vzduch těsněný 
dosedací plochou ráfku a patkou pláště. Pokud se ráfek nebo patka pneumatiky poškodí, může 
vzduch unikat. Při výměně pneumatiky dbejte, abyste tyto povrchy nepoškodili. 
 
Aby nedošlo k poškození ráfku nebo patky pláště, je velmi důležité při opravách nebo výměnách 
pneumatik používat pouze k tomu určené nástroje a nářadí. Pokud takové nářadí a ostatní potřeby 
pro výměnu pneumatik nemáte k dispozici, nechte si pneumatiky vyměnit v autorizovaném servisu 
Arctic Cat nebo v kvalifikovaném pneuservisu. 

 

Oprava bezdušových pneumatik 
Unikne-li vzduch z pneumatiky v důsledku propíchnutí, lze pneumatiku opravit pomocí opravné sady. 
Větší poškození, například roztrženou pneumatiku, opravit nelze, a je nutné ji vyměnit za novou. Při 
jízdách do oblastí, kde je pneuservis nebo případná přeprava vozidla nedostupná, Vám silně 
doporučujeme opatřit si kvalitní sadu na opravu bezdušových pneumatik a 12V kompresor. 
 

Kola 
1. Postavte stroj na rovný povrch, zařaďte polohu Park a aktivujte uzávěrku předního diferenciálu. 
2. Povolte matice kola, které chcete sundávat. 
3. Zvedněte vozidlo a bezpečně jej zajistěte proti pádu. 
4. Vyšroubujte matice kola, které chcete sundávat. 
5. Kolo sundejte. 
6. Nasaďte kolo, našroubujte matice a křížem  
    je dotáhněte po 30 Nm krocích na konečný  
    utahovací moment 80 Nm. 
7. Spusťte vozidlo na zem. 
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Před jakoukoli prací na, nebo v blízkosti 
výfuku vyčkejte, až tlumič vychladne. 
Zabráníte tak spáleninám. 

 VAROVÁNÍ 

 

 

Výfuk / lapač jisker  
Koncovka výfuku je vybavena lapačem jisker, který je třeba v intervalech uvedených v Plánu údržby 
pravidelně čistit.  
 

 
1. Vyšroubujte šrouby připevňující vzadu 
    tepelný kryt, pak vyšroubujte 3 šestihranné  
    šrouby lapače jisker.  
2. Pomocí vhodného kartáče očistěte karbonové  
    usazeniny ze síťky lapače. Dbejte, abyste síťku  
    nepoškodili.  
 
 
Je-li síťka nebo těsnění lapače jisker 
poškozené, je nutné díl vyměnit.  
 
3. Namontujte lapač jisker zpět, zašroubujte tři  
     šestihranné šrouby a utáhněte je utahovacím  
     momentem 7 Nm.  
4. Zašroubujte šrouby připevňující tepelný kryt. 
 
 

Výměna světel 
  
 
LED diody předních a zadních světlometů nejsou samostatně vyměnitelné. Vždy je nutné vyměnit 
celé světlo jako celek. 
 
Výměna předního světlometu: 
1. Odpojte konektor v zadní části světlometu. 
2. Vyšroubujte tři upevňovací šrouby světlometu 
     a celý světlomet vyjměte. 
3. Namontujte nový světlomet a připojte  
    konektor.  
4. Nastavte sklon světlometu níže popsaným  
    postupem.  
 
 Výměna brzdového / koncového světla:  
1. Odpojte konektor brzdového / koncového 
    světla a odšroubujte matice upevňující světlo  
    v držáku. 
2. Vyjměte brzdové / koncové světlo jako celek.  
3. Namontujte nové brzdové / koncové světlo,  
    našroubujte a pevně utáhněte matice, připojte  
    konektor. 

 POZNÁMKA 

 POZNÁMKA 
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UPOZORNĚNÍ 

Spálenou pojistku zásadně měňte za 
novou stejného typu a výkonu. Pokud 
se i nová pojistka ihned přepálí, 
obraťte se na servis Arctic Cat. 

UPOZORNĚNÍ 

Používejte pouze elektrické příslušenství 
s příkonem menším než 180W. 

Seřizování předních světlometů  
Pro nastavení sklonu předních světlometů použijte geometrický střed paprsku dálkových světel.  
1. Postavte stroj na rovný povrch tak, aby přední  
    světlomety byly vzdálené přibližně 6,1 m  
   od stěny, na které budete sklon měřit.  
 
Při nastavování sklonu světlometu by mělo být 
vozidlo zatíženo průměrnou provozní hmotností. 
  
2. Změřte výšky středů světlometů od podlahy.  
3. Ve stejné výšce udělejte horizontální značky  
    na stěně, na které budete sklon měřit.  
4. Zapněte dálková světla (poloha HIGH).  
    NEPOUŽÍVEJTE KLOPENÁ SVĚTLA.  
5. Pozorujte paprsek každého světlometu.  
    Světlomety jsou seřízené správně, když je 
    nejintenzivnější paprsek 5 cm pod horizontální  
    značkou na stěně, na které sklon měříte.  
6. Správný sklon světlometů seřiďte 4 mm klíčem. 
    Otáčením šroubu proti směru hodinových  
    ručiček se paprsek zvyšuje, otáčením šroubu ve  
    směru hodinových ručiček se paprsek snižuje. 

 

Pojistky  
Pojistky jsou umístěné v modulu řízení energie (Power Distribution Module, PDM) pod sedadlem 
spolujezdce. Pokud se vyskytne závada elektrického systému, vždy zkontrolujte pojistky jako první. 
 
 
Chcete-li vyjmout přepálenou pojistku, stiskněte zajišťovací úchytky po obou stranách krytu 
pojistkové skříňky a pojistku vyměňte. 

 

Zásuvka 12V 
Pro připojení externího elektrického příslušenství slouží 
dva konektory umístěné na předním a zadním svazku 
kabelů. Ve středové konzoli je umístěna 12V zásuvka.  

 
 
 
 

 
 
Zadní konektor se nachází pod chladičem z pravé strany tělesa škrticích klapek.  
Přední konektor je pod přístrojovou deskou před rychloměrem / LCD displejem. 

 POZNÁMKA 

 POZNÁMKA 

 POZNÁMKA 
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UPOZORNĚNÍ 

Před uložením musí být stroj ošetřen 
tak, aby se zabránilo korozi a stárnutí 
komponentů. 

UPOZORNĚNÍ 

Pokud je vnitřek skříně vzduchového 
filtru znečištěný, před nastartováním 
motoru tento prostor vyčistěte. 

Odkládací schránka / sada nářadí  
Toto vozidlo je vybaveno odkládací schránkou v palubní desce. Sada základního nářadí je umístěna 
pod sedadlem spolujezdce. Sadu nářadí vozte neustále s sebou ve vozidle.  
 

Bezpečnostní pásy  
Pravidelně kontrolujte všechny části bezpečnostních pásů na poškození a správnou funkci. 
Zkontrolujte, zda pásy nejsou roztřepené a zda nemají poškozené okraje. Zkontrolujte, zda jdou 
spony pásů hladce a bez váznutí vsunout do 
zámků a že se po stisknutí tlačítka snadno uvolní. 
Omyjte veškeré nečistoty a ujistěte se, že navíječe 
jsou čisté a plně funkční. Navíječe v žádném 
případě nepromazávejte.  

 

Dveře a boční sítě  
Zkontrolujte, zda trubky, závěsy nebo zámky dveří 
nejsou zohýbané a zda spolehlivě fungují. Ujistěte 
se, že západky dveří bezpečně dveře zajišťují. 
Zkontrolujte, zda nejsou boční bezpečnostní sítě roztřepené nebo roztržené. V případě poškození sítě 
vyměňte.  
 

Ochranná konstrukce proti převrácení ROPS  
Zkontrolujte, zda ochranná konstrukce proti převrácení (ROPS) není zdeformovaná, zkroucená nebo 
prasklá, zda nechybějí nebo nejsou poškozené upevňovací prvky, uvolněné spoje, zda nebyla 
konstrukce žádným způsobem upravována oproti továrnímu provedení, zda nechybí ROPS štítek, zda 
konstrukce nebyla neodborně opravována, svařována, nebo nesprávně namontována. Pokud zjistíte 
jakoukoliv z těchto závad, okamžitě dopravte vozidlo do autorizovaného servisu Arctic Cat na opravu. 
 

Uložení stroje  
Při přípravě stroje k uložení doporučuje Arctic Cat dodržovat následující postup. Tyto práce si můžete 
provést sami, nebo o ně můžete požádat autorizovaný servis Arctic Cat. 
 
1. Očistěte sedadla vlhkým hadrem a nechte je vyschnout. 
 
2. Vodou celý stroj důkladně očistěte od špíny, olejů, trávy 
a ostatních nečistot. Nechte vozidlo důkladně uschnout. 
Dbejte, aby se voda nedostala do motoru nebo čističe vzduchu. 
 
3. Nádrž buď zcela vypusťte, nebo ji celou naplňte palivem. Pro delší přestávku doporučujeme naplnit 
nádrž 100oktanovým benzínem, například Benzina Verva. Tento benzín neobsahuje biosložky, které 
se u 95 oktanových benzínů po čase začnou z benzínu oddělovat, usazují se na dně nádrže a na jaře 
mohou výrazně zhoršit nebo i znemožnit startování. Nastartujte motor a nechte jej chvíli běžet, aby 
se palivo dostalo do celého palivového systému. 
4. Zakryjte výfukový otvor čistým hadrem. 
5. Na horní ložiska řízení a pístnice tlumičů naneste vrstvu 
jemného oleje. 
6. Dotáhněte všechny matice, svorníky a šrouby. Ujistěte 
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UPOZORNĚNÍ 

Neparkujte vozidlo venku, na přímém 
slunci, a to ani pod plachtou. Pod 
plachtou se stále drží vlhkost, která 
způsobuje rychlou korozi. 

UPOZORNĚNÍ 

Před montáží akumulátoru se 
přesvědčte, že je vypnuté zapalování. 

se, zda nejsou uvolněné nýty držící různé komponenty. Volné nýty vyměňte. Důležité šrouby 
dotáhněte předepsaným utahovacím momentem. 
7. Naplňte chladicí systém ke spodní části příruby nalévacího otvoru nemrznoucí směsí namíchanou
dle doporučení.

8. Odpojte akumulátor (záporný pól jako první), vyjměte jej a uložte na čistém suchém místě.

Akumulátor skladujte pouze plně nabitý nebo připojený k udržovací nabíječce (viz kapitola 
Akumulátor). 

9. Nahustěte pneumatiky na předepsaný tlak a
zaparkujte vozidlo v krytých prostorách v normální
jízdní poloze – na kolech.

Příprava stroje před sezónou 
Správná příprava vozidla před sezónou Vám zajistí mnoho kilometrů bezproblémového provozu. 

1. Stroj důkladně očistěte.

2. Očistěte motor. Odstraňte ucpávku z výfuku.

3. Zkontrolujte, zda bovdeny a lanka nejeví známky opotřebení nebo třepení. Poškozené bovdeny a
kabely vyměňte.

4. Vyměňte motorový / převodový olej a olejový filtr.

5. Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny a podle potřeby
doplňte správně namíchanou nemrznoucí směs.

6. Nabijte a namontujte akumulátor. Kladný pól zapojte jako první.

7. Zkontrolujte brzdový systém (hladinu brzdové kapaliny, brzdové destičky atd.), dále všechny
ovládací prvky, světlomety, zadní a brzdové světlo. Je-li třeba, seřiďte hlavní světlomety.

8. Zkontrolujte a upravte tlak v pneumatikách.

9. Dotáhněte všechny matice, svorníky a šrouby. Důležité šrouby dotáhněte předepsaným
utahovacím momentem.

10. Ujistěte se, že řízení jde volně a nikde nevázne.

11. Zkontrolujte zapalovací svíčky. Podle potřeby je vyčistěte nebo vyměňte.

12. Motor nastartujte podle pokynů v této příručce.

 POZNÁMKA 
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Přetěžování tohoto vozidla může způsobit ztrátu 
ovladatelnosti a vážné zranění nebo smrt. 

 VAROVÁNÍ 

 

Technické specifikace  
 

Motor a pohon 

Typ Čtyřdobý kapalinou chlazený dvouválec do V 

Vrtání x zdvih 92 x 71,6 mm 

Zdvihový objem 951 ccm 

Zapalovací svíčka NGK CPR8E 

Vzdálenost elektrod 0.5-0.6 mm 

Brzdy  Hydraulické na všech kolech 

Podvozek 

Délka (celková) 3 048 mm 

Výška (celková) 1 670 mm 

Šířka (celková) 1 626 mm 

Zdvih pérování vpředu 432 mm 

Zdvih pérování vzadu 457 mm 

Rozměr pneumatik (přední) 26 x 9 R14 

Rozměr pneumatik (zadní) 26 x 11R14 

Huštění pneumatik 82 kPa 

Další údaje 

Pohotovostní hmotnost (cca) 616 kg 

Testové zatížení konstrukce ROPS 975 kg 

Nádrž 33,3 L 

Objem chladicí kapaliny 3,3 L 

Objem oleje v diferenciálu  275 ml 

Objem oleje v zadní rozvodovce 250 ml 

Objem motorového oleje 2,6 L 

Doporučený benzín BA95B Natural, 95 oktanů 

Doporučený motorový olej MAXIMA ATV PREMIUM 4T 10W40  nebo Arctic Cat ACX All Weather Synthetic 

Diferenciál / zadní rozvodovka - olej MAXIMA PREMIUM GEAR OIL 80W90 

Zadní / brzdové světlo LED s vysokou svítivostí 

Hlavní světla LED s vysokou svítivostí 

Startování  Elektrický startér 

Specifikace se mohou bez předchozího upozornění měnit. 
 
 

Užitečná hmotnost a limity zatížení 
Tento stroj může lze zatěžovat v rámci limitů uvedených v tabulce hmotností a nosností. Za žádných 
okolností nepřekračujte maximální celkovou užitečnou hmotnost ani pohotovostní hmotnost vozidla. 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hmotnosti a nosnosti 

Maximální celková užitečná hmotnost  331 kg 

Užitečné zatížení (nosnost) korby 136 kg 

Pohotovostní hmotnost (cca) 616 kg 

Maximální celková užitečná hmotnost – maximálně možný 
součet hmotností řidiče, spolujezdce, nákladu a příslušenství. 
 
Hmotnost příslušenství – např. hmotnost namontovaného 
navijáku, zbraně včetně pouzdra a uchycení, radlice, přídavné 
světelné rampy apod.  
 
Hmotnost nákladu – součet hmotností nákladu na korbě a 
předmětů převážených v úložných prostorech. 



48 

Záznam identifikačních čísel 

1. Identifikační číslo vozidla VIN:

2. Výrobní číslo motoru:

3. Identifikační číslo klíče zapalování:

Identifikační číslo klíče je vyraženo na klíči. Poznamenejte si toto číslo do rámečku pro případ, že 
budete potřebovat objednat nový klíč. 

Autorizovaný dovozce: 

ASP Group s.r.o.
Staroplzenecká 290, Letkov, 326 00 

tel.: +420 378 21 21 21
info@aspgroup.cz
www.aspgroup.cz
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