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Základné užívateľské inštrukcie  

Manuál 
 

pre štvorkolky Access Motor  

Tomahawk 250/300/400  
Max 250/300/400 
Warrior 450 

 
 
 
Milý zákazník, 
 
ďakujeme Vám za zakúpenie štvorkolky Access! 
 
 
Pri kúpe Vašej štvorkolky sa nechajte detailne zoznámiť s prevádzkou a údrţbou 
stroja od predajcu Access motor! 
 
Všetky zásahy na stroji v záručnej dobe vykonávajte len v "autorizovaných servisoch" 
Access motor.! 
 
Aj po uplynutí záručnej doby odporúčame stroj servisovať v autorizovaných 
servisoch Access motor, predĺţite tým ţivotnosť stroja a zaistíte bezproblémovú 
prevádzku. 
 
Táto príručka obsahuje podrobné pokyny týkajúce sa správnej prevádzky, údrţby a 
nastavenie štvorkolky Access. Ich dodrţaním si zaistíte dlhodobú, bezpečnú a 
pohodlnú prevádzku. 
 
Prečítajte si túto príručku prosím pozorne. Prajeme vám príjemný záţitok z jazdy! 
 
Ak sa obrázky a údaje v tejto príručke líšia od reálnej situácie, majú parametre 
skutočného motocykla prednosť pred informáciami obsiahnutými tu. 

 

 
Garančné servisy a zabehnutie stroja 

 

Štvorkolka sa zabieha 1000 Km – je nutné navštíviť autorizovaný servis Access 
motor na garančné prehliadky, a to v následujících intervalech: 
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Intervaly garančných i pogarančných servisov - 
garančný servis na ujazdených 150km....najdlhšie však 1mesiac od kúpi 
štvorkolky  

garančný servis na ujazdených 1000km....najdlhšie však 6mesiacov od 
posledného garančného servisu 
garančný servis na ujazdených 2000km....najdlhšie však 6mesiacov od 
posledného garančného servisu 
garančný servis na ujazdených 3000km....najdlhšie však 6mesiacov od 
posledného garančného servisu 
garančnýa servis na ujazdených 4000km....najdlhšie však 6mesiacov od 
posledného garančného servisu. 
ďalej kaţdých 1000km, alebo kaţdý rok. 

 
Štvorkolku do servisu dopravte vţdy očistenú! 

 
Ak idete na garančný servis "na počkanie" je dôleţité, aby ste štvorkolku dopravili 
"studenú", nie po vlastnej osi, a to z dôvodu správneho nastavenia ventilov !! 
 
Štvorkolka je do 1000km "uzavretá" (obmedzený chod plynovej páčky). Nikdy v 
čase zábehu nemanipulujte so zaisťovacou skrutkou! 

 
Pri zabiehaní štvorkolky nechajte najskôr motor plynúť na neutrál cca 3-5min 
(a to pred kaţdou jazdou), aby sa štvorkolka zahriala na prevádzkovú teplotu, 
aţ potom si sadnite na stroj a vydajte sa na cestu. Všetky úkony na štvorkolke 
vykonávajte starostlivo a plynule. Páčku plynu pridávajte a uberajte plynule - 
zvýšite tým ţivotnosť variátora. Stroj zabiehajte na lúke či v ľahkom teréne. 
Neskúšajte zo stroja dostať maximálnu rýchlosť - zvýšite tým ţivotnosť motora. 
Neskúšajte vychádzať prudšie svahy a výjazdy, tieţ ani so štvorkolkou "hrabať". 
Nejazdite v ťahšom teréne. Pri zabiehaní nikdy nepouţívajte ťaţné zariadenie. 

 

 Pred kaţdou jazdou si skontrolujte olej a palivo 
 Prvých 150 km nejazdite viac ako 50km/h a 5000ot./min. 

 Jazdiť v ľahšom teréne so striedaním otáčok motoru 

 Od 150km jazdiť max. 60km/h aţ do 70km/h 

 Nikdy sa nesnaţte dostať zo stroja maximálny výkon! 

Riadenie 
 Iba keď je stroj v kľude (nejde) 

 Musí byť ztlačený ručná či noţná brzda. 

 Dodrţať optimálne otáčky motoru (tzn.voľnobeţné otáčky) max. do 
1800 ot./min. pri polohe riadiacej páky „ N „ 

 Ak sa chcete so štvorkolkou rozbehnúť, stlačte ktorúkoľvek brzdu (okrem 
parkovacej) a dajte riadiacu páku do polohy „D“ (Drive - Jazda). Úplne 
pusťte brzdu a pomaly pridávajte plyn. 
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 Prevodový stupeň „1“ („redukcie do sily/pomala) pouţívajte iba na dobu 
nevyhnutne nutnú k prekonaniu kopca „prekáţky“, potom zastavte a opäť 
vráťte radičku do polohy „D“. Prevodový stupeň „1“ nie je určený na 
normálnu jazdu! 

 Ak chcete zastaviť, uvoľnite páčku plynu a stlačte ľahko brzdu pokiaľ sa 
štvorkolka nezastaví (kolesá v polohe kľudu), potom preraďte páku do 
polohy „N“ (neutrál). 

 S riadiacou pákou manipulujte vţdy iba ak je štvorkolka v kľude (stojaca) 
a so stlačenou brzdou (ľubovoľnou)! (okrem parkovacej) 

 U modelu Warrior 450 je radenie noţné, tzn.rovnaké ako u motocyklu. 
Warrior má 5 prevodových stupňov a spiatočku. Dole se radí jednotka, 
vyššie rýchlosti nahore. Vţdy raďte iba so spojkou. 

 Neutrál sa u štvorkolky Warrior nachádza medzi „jednotkou a dvojkou“. 

 Spiatočku zaradíte na stroji Warrior tak ţe máte zaradenú „jednotku“ (pod 
neutrálem), na ľavej strane riadidiel odistíte páčku „reverse“ do ľava a 
nohou zaradíte ešte o stupeň dole. Spiatočku raďte iba keď stroj stojí. 

 Dbajte na veľmi opatrné rozjazdy! 
 
Tlak v pneumatikách 
Nesprávne nahustené pneumatiky nepriaznivo ovplyvní spôsob riadenia štvorkolky 
a tým i Vašu bezpečnú jazdu. Nikdy neprekračujte stanovené hodnoty tlaku v 
pneumatikách! 

 
U modelov Tomahawk a Warrior : offroad jazda: 0,3 – 0,4 (Bar) 

cestná jazda: 0,5 – 0,6 (Bar) 
 
U modelov Max: offroad i cestná jazda: 0,6 (Bar) 

 
 Ak chcete dosiahnuť vyššie trakcie v teréne, predovšetkým u stroja 

Access Max, upusťte pneu na 0,3 (Bar) 
 
Palivo 
Do nádrţe tankujte len bezolovnatý benzín NATURAL 95 (Unleaded petrol). Nikdy 
nepouţívajte benzíny s vyšším oktánovým číslom ani ţiadne prísady do paliva! 

 
 
 

Údrţba 
 Po jazde stroj umyte. ( nepouţívajte prudkého prúdu vody) 

 Pri mytí pokiaľ moţno obmedzte kontakt vody s el. inštaláciou a s 

el.súčiastkami. 

 Vyčistite a premaţte reťaz. Poprípade ho napnite. 

 V prípade dlhšieho nepouţívania štvorkolky odpojte záporný pól od 
batérie (čierny). 
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 Vyčistite vzduchový filter v kúpeli na čistenie vzduchového filtru. 

 Pri vyuţití off-road ošetrite el. kontakty proti vode (korózii). 

 

Skôr ako zavoláte servis 
 Ak sa motor vypne, skontrolujte palivo a správny postup pri štartovaní. 

 Ak nemôţete naštartovať skontrolujte palivo a sviečku. 

 Prekontrolovať kontakty (batérie, svorky, predovšetkým ukostrenie 
stroja na rámu, apod.) 

 Prekontrolovať čistotu vzduchového filtru. 

 Prekontrolovať prívod paliva do karburácie (palivový filter) 

 Prekontrolovať poistku u akumulátoru 

 Ak dôjde k problému s prevádzkou štvorkolky, odvezte ju do 
najbliţšieho servisného centra Access motor. 

 
Upozornenie: Funkčnosť a výkon štvorkolky závisí na jej konštrukcii. Kaţdá 
modifikácia štvorkolky bez nášho zvolenia môţe zníţiť výkon i ţivotnosť 
štvorkolky. Nikdy nevykonávajte. 
V záručnej dobe nevykonávajte ţiadne modifikácie (zásahy) na štvorkolke! Prišli 
by ste tým o záruku. 

 

Užitočné hodnoty 
Palivo Bezolovnatý benzín N95 * 

Objem palivovej nádrže 14,8 L 

Tlak vzduchu v pneumatikách – predný 0,3-0,4 (Bar) terén 0,5  (Bar) cestny 

Tlak vzduchu v pneumatikách – zadný 0,3-0,4 (Bar) terén 0,5  (Bar) cesty 

Sviečka DPR7EA-9 

Batéria 12V / 12 Ah 

Olej SAE 10W40 (API.SG/CD) 

Objem olejovej nádrže 1,6L 

Otáčky – voľnobeh 1400 – 1600 ot./min 

* nepouţívajte vyššie oktánové číslo ani ţiadne prísady do benzínu! 
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Informačné štítky 

Ignorovaným nasledujúcich štítkov a upozornenie si môţete privodiť váţne 

zranenie. Umiestnenie štítkov: 
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Opatrnosť pri riadení 

Štvorkolka Access je špeciálnou viacúčelovou štvorkolkou slúţiacou aj pre zábavu. 
V tejto časti sa zoznámite s dôleţitými poznámkami a technikami vedúcimi k 
bezpečnej jazde na štvorkolke. Prečítajte si túto príručku pozorne a venujte nejaký 
čas trénovaním jazdy. Obzvlášť venujte pozornosť bezpečnosti svojej aj ostatných. 

 Ak nemáte s riadením štvorkolky skúsenosti, nechajte si poradiť od 
skúsenejšieho. Pokiaľ si riadením nebudete istí, jazdite pomaly. 

 Nepokúšajte sa za kaţdú cenu dostať z motocyklu maximum. 

 Ak vezie štvorkolka príves, zníţte prevádzkovú rýchlosť. Nikdy 
neprekračujte povolenú ťaţnú hmotnosť štvorkolky. 

Poznámky: 

 Pred tým, neţ budete skúšať pokročilejšie techniky riadenia 
štvorkolky, vyskúšajte si základné vlastnosti riadenia. 

 Ľudia, ktorí poţívajú alkohol, drogy alebo omamné lieky, nesmú túto 
štvorkolku riadiť. 
Po poţití uvedených látok docháza k obmedzeniu kontroly pri riadení vášho 
motocyklu. 

 
Odev 

Pri riadení štvorkolky vţdy noste ochrannú prilbu, ochranné okuliare, rukavice, 
vysoké topánky a ochranný odev. 
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Mytie štvorkolky 

 
Štvorkolku umývajte najlepšie metličkou a vodou z vedra prípadne malým prúdom 
z hadice. Vţdy dbajte na zvýšenú pozornosť, aby sa voda nedostala do otvorov 
štvorkolky (výfuk, sanie motora, sanie variátora, vzduch. filter, štartér atď.). 
 
Nikdy neumývajte 4k vysokotlakovou hadicou (vapkou atď.) 

 
 

 
Kontrola pred jazdou 

 Vţdy pred samotnou jazdou vykonajte kontrolu štvorkolku 

 Vaša schopnosť riadiť túto štvorkolku je ovplyvnená nedostatočným tlakom 
v pneumatikách alebo pouţitým pneumatík iných ako doporučených. Ak 
chcete zníţiť riziko nehody, kontaktujte svoje servisné stredisko. 

 
 

 

 
Opatrnosť pred dotykom horkých častí 

 Výfukové trubky a motor sa pri prevádzke veľmi zahrievajú. Nedotýkajte sa 
týchto častí a predídete popálením. Dávajte pozor, aby sa deti alebo ostatní 
ľudia nedotýkali týchto častí u zaparkovanej štvorkolky. 

 Zaparkovaným štvorkolky v okolí suchého trávniku alebo horľavých 
látok môţete spôsobiť poţiar. 
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Maximálne zaťaženie 

Maximálne povolené zaťaţenie štvorkolky je 200 kg (dvaja jazdci). 

 Ak na štvorkolke veziete náklad, zníţte rýchlosť a tým zvýšite účinnosť 
brzdového systému. 

 Ak na štvorkolke veziete náklad, vozte ho vyváţený aby nedošlo ku strate 
rovnováhy. 

 
 

 

Poznámky: 

1. Maximálne zaťaţenie: 200 kg 

2. Prekročením tohoto limitu môţete spôsobiť nehodu. 

3. Ak vezie štvorkolka príves, zníţte prevádzkovú rýchlosť. 
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Jazdný terén 

 Pri jazde v teréne prispôsobte rýchlosť a techniku riadenia podmienkam 
prostredia. Dajte pozor na výmole, kaluţe, skaly, veľké korene apod. Zníţite 
tak riziko nehody na minimum. 

 Pri zníţení viditeľnosti, ako napr. pri jazde v noci, rozsvieťte predné svetlá 
a zníţte rýchlosť. 

 Pri jazde so zníţeným zorným uhlom, napr. pri jazde v kopcovitom teréne, 
je rozumné umiestniť na zadnú časť štvorkolky zástavku. Tým zvýšite 
bezpečnosť pre seba i ostatných jazdcov. 

 

 

 
Zatáčanie 

Pred zákrutou najprv pribrzdite a potom jemne stočte riadidlá do smeru zákruty. 
Svoju váhu pritom preneste na vnútornú stranu zákruty. 
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Jazda do kopca 

Pri jazde do kopca preneste váhu čo najviac dopredu. Tieţ sa posaďte do prednej 
časti sedadla a predkloňte sa dopredu. Ak je štvorkolka vyváţená, udrţujte do 
kopca stálu rýchlosť. 

Ak by stroj na prevod "D" kopec nevyšiel, zvoľte prevod "1" a to len na čas 
nevyhnutne potrebný na prekonanie kopca "prekáţky", potom zastavte a opäť 
vráťte radiacu páku do polohy "D". 

Nikdy nevytáčajte motor do vyšších otáčok na prevodový stupeň "1". 
 
 

 

Poznámky: 

1. Ak je svah príliš strmý a štvorkolka začne cúvať, stlačte prednú brzdu a 
pomaly zíďte dole. Ak sa dostanete mimo kontrolu, zoskočte zo 
štvorkolky, zabránite tomu, aby sa na vás prevrátila. 

2. Nikdy v takomto prípade nepouţívajte samotnú zadnú brzdu. 

3. Nepridávajte náhle plyn. 

 
Jazda z kopca 

Preneste váhu čo najviac dozadu a natiahnite pritom obe päty. Spomaľte pouţitím 

zadnej brzdy. 

Ak to nie je nutné, nepridávajte plyn. 

Pri jazde z kopca nebrzdite prednou brzdou - štvorkolka by sa mohla prevrátiť. 
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Jazda vodou 

Ak potrebujete prejsť vodou, berte do úvahy rýchlosť prúdu vody v nádrţi a jej hĺbku. 
Jazda vodou, ovplyvní výkon štvorkolky a zníţi bezpečnosť jazdy. 

Jazdu vodou čo najviac obmedzte a to predovšetkým hĺbku vody. Hrozí riziko, ţe sa 
voda dostane do hadíc k nasávania, výfuku, sania motora, sanie variátora, 
vzduch.filtra, štartéra a ostatných miest kde môţe spôsobiť váţne poškodenie stroja.! 

Nikdy neprechádzajte (nevchádzajte) vodou (potok, kaluţ, brod) v prípade, ţe ste 
dlhšiu dobu brzdili a takţe je zadný či predný kotúč bŕzd viac rozohriaty, mohlo by 
dôjsť k poškodeniu nielen kotúčov.! 

 

 
Poznámky 

 Jazdiť cez prudkú alebo hlbokú vodu je nebezpečné a môţete si tak 
spôsobiť zranenie a poškodenie štvorkolky 

 Pred prejdením vodného stĺpa vţdy obmedzte rýchlosť štvorkolky na 
minimum. 

 Po zdolaní vodnej prekáţky skontrolujte funkčnosť brzdového systému. 

 Ak sú kotúče bŕzd mokré, mastné alebo špinavé, značne sa zníţi 
účinnosť bŕzd. 
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Názvy jednotlivých dielov 
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(30) 

(27) 

 
(21) 

(19) 

(20) 

(29) 

(23) 

(28) 

(24) 

(26) 

 
 

(22) 
(25) 
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17 

17 Sedadlo 

18 Nádoba na kvapalinu 

19 LCD panel 

20 Páčka prednej brzdy 

21 Prepínač diaľkových/tlmených svetiel, štartéru, 

výstraţných svetiel, smeroviek a klaksónu 

22 Ľavá stúpačka 

23 Viečko palivovej nádrţe 

24 Upnutie plynu 

25 Pravá stúpačka 

26 Pedál centrálnej brzdy (predný+zadný) 

27 Ručná brzda 

28 Rukoväť ručného štartovania 

29 Plyn 

30 Prívod el. prúdu (12V) 

 
 

Popis funkcie jednotlivých dielov 

 
Spínač zapaľovania 

ON: V tejto pozícii je napájanie štvorkolky zapojené. Kľúč nie je moţné vybrať 
(motor moţno naštartovať). 

OFF: V tejto pozícii je napájanie štvorkolky prerušené. Kľúč je moţné vybrať 
(motor sa zastaví). 

 
 

(1) Kľúčová dierka, (2) Kľúč 
 
Poznámka: Nikdy za jazdy nevypínajte kľúč do polohy OFF. Práve to je 
hlavnou príčinou úrazu. 

01 Predné svetlá 

02 Páčka prednej brzdy 

03 Pravá predná smerovka 

04 Zámok riadidiel 

05 Ľavá predná smerovka 

06 Pravá zadná smerovka 

07 Zadné / koncové svetlá 

08 Zapaľovanie 

09 Ľavá zadná smerovka 

10 Výfuk 

11 Osvetlenie SPZ 

12 Batérie 

13 Doplnky 

14 Prepínač ručného sýtiča 

15 Riadiaca páka 

16 Nádrţka predne brzdy 
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Indikátor spiatočky: 

Rozsvieti sa červeným svetlom, ak zapnete spínač zapaľovania a zároveň je radiaca 
páka v polohe spiatočky. 

 
Indikátor neutrálu: 

Rozsvieti sa zeleným svetlom, ak zapnete spínač zapaľovania a zároveň je 
radiaca páka v neutrále. 

 

 

 
 

Poznámka: 

Pri štartovaní motora by radiaca páka mala byť vţdy v polohe neutrál, inak hrozí 
nebezpečenstvo úrazu. 

 
Indikátor diaľkových svetiel: 

Ak svieti táto kontrolka, potom predné svetlá pouţívajú diaľkové svetlá. 

5 3 4 1 2 7 8 

6 
5 



Štorkolka Access Tomahawk /  Max SP-250/300U, Warrior 450: Uţivateľská příručka 

19 

 

 

 
 

Indikátor teploty: 

Ak sa rozsvieti táto kontrolka, znamená to, ţe je teplota motora príliš vysoká. 
Skontrolujte hladinu chladiacej zmesi v prídavnej nádobke na kvapalinu a hladinu 
oleja v motore! 

 

 

Poznámka: 

Ak sa rozsvieti indikátor prehriatia motora, vypnite motor a nechajte ho 
schladiť. Ak indikátor teploty motora nezhasne ani po vychladnutí stroja, 
dopravte štvorkolku do autorizovaného servisu Access motor. 

 
Indikátor ľavých a pravých smeroviek: 

Rozsvieti sa pri zapnutí ľavej / pravej smerovky. Smerovka sa deaktivuje 
zatlačením tlačidla smeroviek. 

 
Indikátor hladiny paliva: 

Ak sa ukazovateľ hladiny paliva dostane aţ k poslednému dieliku, zostane v nádrţi 
asi 1,8 litra paliva. Čo najskôr dotankujte bezolovnatým benzínom 95. Nikdy 
nepouţívajte benzíny s vyšším oktánovým číslom ani ţiadne prísady do paliva. 
Indikátor hladiny paliva je len orientačný. 

 
 

5 3 4 1 2 7 8 

6 
5 
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Poznámka: 

Do paliva nepridávajte ţiadne aditíva. Pridaním aditív do paliva môţete zničiť motor. 
Pouţívajte iba bezolovnatý benzín Natural 95! 

 
Prepínač predných svetiel 

 V dolnej polohe sa predné svetlá rozsvietia a svietia tlmene. Svetlá sa 
nerozsvietia, ak nie je zapnutý spínač zapaľovania. 

 V hornej polohe sa predné svetlá rozsvietia a svietia diaľkovo. Svetlá sa 
nerozsvietia, ak nie je zapnutý spínač zapaľovania. 

 
 

 
Spínač štartovania 

Ak motor štartujete elektricky, pevne stlačte páčku zadnej alebo prednej brzdy, 
čím nabudíte systém. Aţ potom môţete motor naštartovať týmto spínačom. 
Tlačidlo elektrického štartéra nikdy nedrvte dlhšiu dobu ako 5 sekúnd. V prípade, 
ţe stroj ani po 5-tich sekundách nenaštartoval, nechajte štartér v pokoji cca 30 
sekúnd a následne štartovanie opakujte. Aj stroj nenaštartuje ani po niekoľkých 
pokusoch štartovania, kontaktujte autorizovaný servis Access motor alebo rovno 
štvorkolku do autorizovaného servisu Access motor dopravte. 

 

 

 
Pridávanie plynu 

Rýchlosť štvorkolky meníte pomocou páčky na pridávanie plynu. Stlačenie 
palcom zvýši rýchlosť jazdy. Na plyn tlačte pomaly. Pri jazde do kopca stlačte 
plyn pomaly - 
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motor sa dostane do obrátok a podá väčší výkon. Nikdy nejazdite na plný plyn po 
dlhšiu dobu, ovplyvníte tým ţivotnosť niektorých častí štvorkolky. 
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Rýchlosť štvorkolky zvýšite zatlačením na páčku plynu. 
 
 

 

Rýchlosť štvorkolky zníţite uvoľnením páčky plynu. 
 

 
Poznámka: 

Vôle páčky na pridávanie plynu by mala byť od 1 do 3 mm. Tým es predíde 
cukanie pri štartovaní motoru. 

 
Obmedzovač rýchlosti 

Štvorkolka je vybavená obmedzovačom rýchlosti, aby pri nových vodičov 
nedochádzalo k zbytočným nehodám. Toto zariadenie obmedzuje pohyb škrtiacej 
klapky a tým zniţuje výkon motora. 

Obmedzovač rýchlosti slúţi predovšetkým k správnemu zabehnutiu štvorkolky a 
k nepreťaţovaniu motora pri prvých kilometroch. 

 uvoľnite poistnú maticu a potom otáčajte nastavovacou skrutkou. Po smere 
hodinových ručičiek zníţite pohyb klapky, zatiaľ čo otáčaním proti smeru 
hodinových ručičiek zvýšite moţnosť pohybu klapky a tým i výkon motoru 
na maximum. 

 Akonáhle dosiahnete kýţeného výkonu motoru, poistnú maticu utiahnite. 

 Nikdy v čase zabiehania štvorkolky nemanipulujte s "obmedzovačom" 
chodu plynu! Mohli by ste tým výrazne zníţiť ţivotnosť štvorkolky. 
Manipuláciou s obmedzovačom v čase zabiehania prichádza zákazník o 
záruku. 
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(1) Poistná matka 

(2) Nastavovacia skrutka 

 
Ručný sýtič 

 Ak motor štartujete za studena, je štartovanie ľahšie so zapnutým 
sýtičom do ľavej polohy. 

 štvorkolku naštartujte a zhruba po 30-ti sekundách (najdlhšie) vráťte sýtič do pravej 

polohy 
 
 

(OFF).! 
 

 Nikdy nejazdite es zapnutým sýtičom! Stroj nechajte pred jazdou 
najlepšie zahriať cca 2-3min. 

 U štvorkolky Warrior sa sýtič nachádza priamo pod sedadlom. Tiahlo 
sýtiča je umiestnené priamo na karburátore. Ťahom von sa sýtič 
aktivuje, zatlačením dovnútra sa sýtič vypne. Ďalej postupujte rovnako. 

  

Riadiaca páka (radenie) 
 
 

 Iba ak je stroj v kľude (nebeţí) 

 Musí byť stlačená ručná či noţná brzda. 

 Dodrţať optimálne otáčky motoru (tzn. voľnobeţné otáčky) max. do 
1800 ot./min. pri polohe riadiacej páky „ N „ 

(2) 

(1) 
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 Ak sa chcete so štvorkolkou rozbehnúť, stlačte ktorúkoľvek brzdu (okrem 
parkovacej) a dajte radiacu páku do polohy "D" (Drive - Jazda). Pustite 
brzdu a pomaly pridávajte plyn. 

 Prevodový stupeň „1“ („redukcie do sily/pomala) pouţívajte iba na dobu 
nevyhnutne nutnú k prekonaniu kopca „prekáţky“, potom zastavte a opäť 
vráťte radičku do polohy „D“. 

 A chcete zastaviť, uvoľnite páčku plynu a stlačte ľahko brzdu kým sa 
štvorkolka nezastaví (kolesá v polohe pokoja), potom preraďte páku do 
polohy "N" (neutrál). 

 S riadiacou pákou manipulujte vţdy len ak je štvorkolka v kľude (stojaca) a 
so stlačenou brzdou (ľubovoľnou)! 

 U modelu Warrior 450 je radenie noţné, tzn.rovnaké ako u motocyklu. 
Warior má 5 prevodových stupňov a spiatočku. Dole sa radí jednotka, 
vyššie rýchlosti nahor. Vţdy raďte len so spojkou. 

 Neutrál se u štvorkolky Warrior nachádza medzi „jednotkou a dvojkou“. 

 Spiatočku zaradíte na stroji Warrior tak, ţe máte zaradenú "jednotku" (pod 
neutrál), na ľavej strane riadidiel odistíte páčku "reverse" do ľava a nôh 
zaradíte ešte o stupeň nadol. Spiatočku zaraďujte len keď stroj stojí. Dbajte 
na veľmi opatrné rozjazdy! 

 
S riadiacou pákou manipulujte vţdy len ak je štvorkolka v kľude (stojaca) a so stlačenou brzdou 

(ľubovoľnou)! 
 

N Toto je pozícia neutrál. Pri zastavení a pri štartovaní štvorkolky musí byť 
riadiaca páka v tejto polohe. 

D Ak prepnete riadiacu páku do tejto polohy, štvorkolka pôjde dopredu. 

R Toto je pozícia pre spiatočku. Ak prepnete riadiacu páku do tejto polohy, 
štvorkolka pôjde dozadu. 

 

 Ak chcete zastaviť, uvoľnite páčku plynu a stlačte ľahko brzdu kým sa 
štvorkolka nezastaví (kolesá v polohe pokoja), potom preraďte páku do 
polohy "N" (neutrál).  
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 S radiacou pákou manipulujte vţdy len pokiaľ je štvorkolka v kľude 
(stojaca) a so stlačenou brzdou (ľubovoľnou)! 

 Pri modeli Warior 450 je radenie nutné, tzn.rovnaké ako u motocykla. Warior 
má 5 prevodových stupňov, dole jednotka, vyššie rýchlosti nahor. Vţdy raďte 
len so spojkou. 

 Spiatočku zaradíte na stroji Warior tak ţe máte zaradenú "jednotku" (pod 
neutrál), na ľavej strane riadidiel odistíte páčku "reverse" do ľava a nohou 
zaradíte ešte o stupeň nadol. Spiatočku zaraďujte len keď stroj stojí. Dbajte 
na veľmi opatrné rozjazdy!  

 
Poznámka: 

 Pri štartovaní a pri zastavení štvorkolky musí byť radiaca páka v polohe 
neutrál, inak hrozí nebezpečenstvo úrazu. 

 Ak je motor uţ naštartovaný potom pri manipulácii s radiacou pákou 
zároveň stlačte páčku zadnej brzdy, inak sa motor vypne. Táto vlastnosť 
slúţi ako bezpečnostná poistka. 
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Ručná brzda 

Pouţitie: 

Ručná brzda - „parking“ slúţi k zaisteniu štvorkolky proti posunu 

Nikdy nepouţívajte ručnú brzdu pri jazde, mohlo by dôjsť k váţnej nehode 
a poškodeniu štvorkolky. 

Nezabúdajte ručnú brzdu uvoľniť pred jazdou! 

 Pevne prepnite páčku ručnej brzdy na ľavú stranu. 

 Zatlačte ručnú brzdu na pravú stranu a automaticky se vráti na svoju pozíciu 
a pritom se uvoľní zadná brzda. 

 
 

 
 

 

 

 

ON (LOCK) Zapnuté 
(uzamknuté) 

OFF 
(UNLOCK) 

Vypnuté 
(odistené) 

 
 

Poznámka: 

 Pri štartovaní motora a pri parkovaní štvorkolky pouţite parkovaciu páčku a 
uzamknite zadné kolesá. Zabránite tým štvorkolke v samovoľnej jazde a 
predídete tak úrazu. 

 Ak je vôľa brzdovej páčky chybná, nemuselo dôjsť k uzamknutiu zadných 
kolies, čo môţe mať za následok nebezpečenstvo úrazu a samovoľný pohyb 
štvorkolky. 
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Držiak zástavky 

Pomocou tohoto drţiak môţete k rámu štvorkolky umiestniť zástavku. 
 
 

 

Nosič 
Maximálna nosnosť nosiča je 30kg. Preťaţením môţe dôjsť k poškodeniu častí 
štvorkolky alebo aj k ohrozeniu Vašej bezpečnej jazdy.  

 
 
 

Poistka sedadla 

Sedadlo je moţné zloţiť. Batérie, poistky a sada náradia sa nachádza práve pod 
sedadlom. 

Ako zloţiť sedadlo: 

Zatiahnite istiacu páčku proti smeru jazdy, zadná časť sedla povyskočí hore a 
potom zatiahnite sedadlo dozadu. Teraz môţete sedadlo zloţiť. 

 
 

 

Ako sedadlo znovu pripevniť: 
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Najskôr strčte prednú časť sedadla a to drţiak sedadla pod úchytnú podloţku na 
ráme. Potom zatlačte zadnú časť sedadla smerom nadol. 

Poznámka: 

Po pripevnení sedadla ešte skontrolujte, či je skutočne riadne pripevnené k rámu. 
V opačnom prípade môţe uvoľnené sedadlo spôsobiť problémy pri riadení 
štvorkolky alebo i nehodu. 

 
Uzamknutie riadidiel 

Aby ste obmedzili moţnosť krádeţe štvorkolky, je moţné uzamknúť riadidlá 
zaparkovanej štvorkolky. 

Ako uzamknúť riadidlá: 
Otočte riadidlá úplne doľava a otočte kľúčom v smere hodinových ručičiek. 
Potom kľúč vyberte. 

Ako riadidlá odomknúť: 
Otočte kľúčom proti smeru hodinových ručičiek. Potom kľúč vyberte. 

 
 

 

 

LOCK Uzamknuté 

UNLOC 
K 

Odomknuté 

 
 

Nikdy nejazdite so zablokovanými riadidlami, mohli by ste si privodiť váţne 
zranenie a poškodenie stroja. 

  

Poznámka: 

 Po uzamknutí riadidiel skontrolujte, či sú skutočne uzamknuté. Skúste s 
nimi pohnúť. 

 Po odomknutí riadidiel pred jazdou skontrolujte, ţe s nimi moţno skutočne 
otáčať. 

 
 

LOCK 

UNLOCK 
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Popis panelu s LCD displejom 

 
Popis jednotlivých funkcií 

 

 

 
 
 

 
Svetelné indikátory (Indicator light) 

 

Left flash (Green) Ľavá smerovka (zelený) 

High beam (Blue) Diaľkové svetlo (modrý) 

Water temperature warning light (Red) Indikátor vysokej teploty vody (červený) 

Reverse (Red) Spiatočka (červený) 

Neutral (Green) Neutrál (zelený) 

Drive (Green) Jazda dopredu (zelený) 

Gear 1 (Green) Rychlostný stupeň 1 (zelený) 

Right flash (Green) Pravá smerovka (zelený) 

Symboly týkajúce sa paliva (Fuel symbol) 

 Rozsah: 10 dielov 

 Indikátor nízkej hladiny paliva v nádrţi začne blikať, akonáhle zostávajú uţ 
iba 3 diely 

 Ukazovateľ hladiny paliva je iba orientačný 
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Reţimy funkčného tlačidla (Adjust button function) 

 Stlačením tohto tlačidla môţete na hlavnom displeji prepínať medzi 
počítadlom najazdených kilometrov, počítadlom práve prejdenej 
vzdialenosti a maximálnymi nameranými hodnotami  

 ak je zobrazené počítadlo pravej prejdenej vzdialenosti, stlačte toto tlačidlo 
na 3 sekundy a počítadlo sa vynuluje  

 
Počítadlo prejdených kilometrov (Odo meter) 

 Zobrazovaný rozsah: 0 – 99999 km (míľ), automaticky se vynuluje po 
prejdení 99999 km. 

 Zobrazovaná jednotka: 1km (míle) 

 
Počítadlo práve prejdenej vzdialenosti (Trip meter A) 

 Zobrazovaný rozsah: 0 – 999.9 km (míľ), automaticky se vynuluje po 
prejdení 
999.9 km.(míľ) 

 Zobrazovaná jednotka: 0,1 km (míle) 

 
Otáčkomer (Tachometer) 

 Zobrazovaný rozsah: 0 – 18000 otáčok za minútu 

 Zobrazovaná jednotka: 10 otáčok za minútu 

 
Maximálne hodnoty (MAX record) 

 Táto funkcia si automaticky zapamätá najvyššie dosiahnutú rýchlosť a otáčky 

 
Tachometer (Speedometer) 

 Zobrazovaný rozsah: 0 – 360 km/h (0 – 223 míľ za hodinu) 

 Zobrazovaná jednotka: km/h nebo m/h 

 
Tlačidlo pro zmenu jednotiek (Select button function) 

 Stlačením tohoto tlačidla v hlavnej obrazovke zmeníte jednotky rýchlosti 

 
Nastavenie obvodu pneumatiky 

Zmeňte toto nastavenie vţdy pri výmene pneumatík! 
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 V hlavnej obrazovke stlačte súčasne obe tlačidlá po stranách po dobu 3 
sekúnd a dostanete sa k nastaveniu obvodu pneumatík. 

 Ventil berte ako začiatok obvodu a rotáciou okolo osi kolesa sa dostaňte 
opäť do počiatočného bodu, pričom zmerajte nový obvod.  

 
 

 Teraz stlačte nastavovacie (ľavé) tlačidlo a uloţte tým nové nastavenie 

 Stlačením pravého tlačidla sa vrátite do hlavnej obrazovky 

Upozornenie: pri nesprávnom nastavení obvodu pneumatiky bude 
tachometer ukazovať chybné hodnoty! 

 
Elektrické štartovanie motoru 

 Pred samotným štartovaním motoru najskôr skontrolujte olej a palivo. 

 Otočte spínač zapaľovania do polohy ON (zapnuté) 
 
 

(1) Kľúčová dierka 

(2) Kľúč 
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Poznámka: 

Po prepnutí spínača zapaľovania sa uistite, ţe sa rozsvietil indikátor neutrálu. Pri 
štartovaní motora by mala byť radiaca páka v polohe neutrál. 

 Stlačte pevne páčku zadnej alebo prednej brzdy alebo došliapnite na brzdový 
pedál 

 
 

 
 

 

Pri štartovaní studeného motoru... 

 
 

 Páčku sýtiču prepnite úplne do ľava do polohy ZAPNUTÉ 

 Stlačte štartovací spínač a motor naštartujte. 

 Nechajte motor zahriať asi na 2 – 3 minúty ,následne páčku sýtiču 
prepnite v pravo do polohy VYPNUTÉ 

 Pri neutrálu nevytáčajte motor do vysokých otáčok; krátite tým 
ţivotnosť motoru. 

Poznámky: 

 Akonáhle motor naštartuje, okamţite uvoľnite štartovací spínač. 

 Štartovací spínač nikdy nezapínajte za chodu motoru. 

 Nikdy nezapínajte štartovací spínač po dobu dlhšiu ako 4 sekundy. 
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Pri problémoch so štartovaním... 

Ak motor nenaštartuje ani po 4 - 5 sekundách stlačeného spínacej skrinky, budete 
moţno potrebovať prepnúť ručný sýtič doľava, čo vám pomôţe motor naštartovať. 
Ak motor štartujete za studena, je štartovaní ľahšie so zapnutým sýtičom do ľavej 
polohy. 

 štvorkolku naštartujte a zhruba po 30-ti sekundách (najdlhšie) vráťte 
sýtič do pravej polohy (OFF). 

 Nikdy nejazdite so zapnutým sýtičom! Stroj nechajte pred jazdou 
najlepšie zahriať cca 2-3min. 

 Ak štvorkolka dlhú dobu stála alebo ak je palivová nádrţ prázdna, 
pravdepodobne motor aj po doplnení paliva nenaštartujete. V takom prípade 
vypustite palivo z karburátora pomocou výpustnej skrutky a potom znova 
motor naštartujte. 

 Pri vypúšťaní paliva nefajčite! 
 
 

 

Poznámka: 

Po vypúšťaní paliva z karburátoru nezabudnite utiahnuť výpustnú skrutku. 

 
Ručné štartovanie motoru 

 Pri ručnom štartovaní nedoťahovať aţ na samý doraz. Ťahať v 
smere táhľa teda zvisle nahor, nie kolmo k stroji. 

 
Štartovanie 

 Pred samotným štartovaním motoru najskôr skontrolujte olej a palivo. 
 

 Pri elektrickom štartovaní nedrţte štartovací spínač dlhšie ako 4 sekundy. 
Akonáhle motor naštartuje, okamţite uvoľnite štartovací spínač. 
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 Štartovací spínač nikdy nezapínajte za chodu motoru. 
 

 Ručné nahadzovanie motoru pouţívajte iba núdzovo, ak nefunguje el. 
štartér, či pokiaľ je akumulátor vybitý. 

 

 
Roztáčacia rukoväť je umiestnená po ľavej strane motoru. Pouţíva se k ručnému 
štartovaniu motoru v prípade, ţe je batéria slabá alebo vybitá. 

 
 

 
 

 
1. S rukoväťou otočte proti smere hodinových ručičiek a uvoľnite ju z 

poistnej dráţky. 
 

 

2. Najskôr rukoväť vytiahnite do polohy, kedy začne klásť odpor, potom silou 
vytiahnite rukoväť cca 0,5m. Aj pri ručnom štartovaní musí hoci stlačená 
brzda (ručná či noţná). 

 
 

 

3. Akonáhle motor beţí, otočte rukoväťou po smere hodinových 
ručičiek a uzamknite ju do poistnej dráţky. 
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Poznámka: 

Zabráňte vniknutiu vody do mechanizmu. Po použití vložte rukoväť späť do 
poistnej drážky. 

Ak stroj ani po niekoľkých pokusoch ručného štartovania 
nenaštartuje, dopravte štvorkolku do autorizovaného servisu 
Access motor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Poznámka: 

Pri neutrále nevytáčajte motor do vysokých otáčok. 

Ako jazdec pred jazdou poloţte svoje nohy na stúpačky (ochranné koše), seďte 
vzpriamene a oboma rukami drţte riadidlá. Neponáhľajte, sústreďte sa, pozrite si 
jazdný terén a choďte bezpečne. 

Poznámka: 

Pred jazdou nechajte páčku ručnej brzdy stlačenú. 

Vrátením páčky brzdy do jej pôvodnej polohy (OFF) dôjde k odbrzdeniu. 
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Poznámka: 

Po uvoľnení parkovacej brzdy na zadných kolesách nezvyšujte náhle plyn. 
Mohlo by dôjsť k prudkému trhavému pohybu. 

 
 

 

Uvoľnite páčku zadnej brzdy a pomaly tlačte páčku plynu. Štvorkolka se pomaly 
rozbehne. 

 

 
Ťaţné zariadenie 

 Nie je homologované pre prevádzku na pozemných 
komunikáciách Doporučená ťaţná sila 250 kg (max. 300kg) 
Zvislá záťaţ na ťaţné zariadenie max. 30Kg 

 
 Pri vjazde nikdy nepouţívajte ťaţné zariadenie! 

 
 

Navijak 
 
na štvorkolke se podľa typu objavujú rôzne druhy navijaku, s rozdielnymi 
moţnosťami pouţitia 

 navijak 1500 lib. a) určený pre príslušenstvo k štvorkolkám (radlice apod.) 
b) NIE JE určený k vyslobodzovaniu štvorkoliek. 

 Navijak 3000 lib. a) určený pre príslušenstvo k štvorkolkám (radlice apod.) 
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Ak potrebujete vytiahnuť lano navijaka na dlhšiu vzdialenosť (pr.viac ako 1,5m), 
prepnite navijak do polohy DISENGAGED a lano ručne vytiahnite na poţadovanú 
vzdialenosť (dĺţka lana navijaku cca 15m). Potom opäť prepnite navijak do polohy 
ENGAGED. Pri navíjaní lana dbajte, aby lano bolo stále napnuté a navíjalo sa 
rovnomerne. 
Pri navíjaní sa nikdy nesmie stáť, aby se lano zastavilo, tzn.aby 
navijak nemal dostatočnú silu pre navíjanie (prílišná záťaž navijaku). 
Poškodili by ste tým elektromotor navijaku. 

 
 
 
 
 
 
 
Bežná jazda 

Pred samotným výjazdom skontrolujte jazdný terén. 

Rýchlosť štvorkolky ovládate páčkou plynu. 

Stlačením páčky se rýchlosť zvýši, jej uvoľneným sa rýchlosť zníţi. 
 
 

 

 
Ţivotnosť štvorkolky závisí na správnom riadení 

 
 
 
Štýl a rýchlosť jazdy vţdy prispôsobte svojím schopnostiam a 
zvolenému povrchu. 

 
Brzdite zároveň prednou i zadnou brzdou 

 Po uvoľnení páčky plynu pomaly stlačte brzdové páčky a šliapnite na 
brzdový pedál. 
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 Pri brzdení najskôr jemne tlačte páčky bŕzd a po spomalení ich stlačte aţ do 
konca. 

Poznámky: 

 Pri brzdení iba jednou brzdou buďte opatrní. Štvorkolka môţe ľahko 
dostať šmyk. 

 Behom jazdy nepouţívajte parkovaciu brzdu! Je to pre jazdca 
veľmi nebezpečné. 

 
Nebrzdite zadnou brzdou pri prudkom zatáčaní – brzdite opatrne 

Takáto kombinácia je hlavnou príčinou šmyku a prevrátenie štvorkolky. 
 
 

 

 
Ako štvorkolku zastaviť 

Keď se blíţite k parkovaciemu miestu: 

 Skontrolujte, ţe je terén bezpečný 

 Uvoľnite páčku plynu a stlačte ľahko prednú i zadnú brzdu, stroj začne 
spomaľovať. Stlačením brzdy sa i aktivuje brzdové svetlo v zadnej časti 
štvorkolky 

 Ak ste zastavili a motor je stále v behu, nikdy nenechávajte zaradený 
stupeň „D“. Značne tým ovplyvníte ţivotnosť variátoru. 
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Keď sa štvorkolka úplne zastaví 

Preraďte riadiacu páku do polohy N a vypnite spínač zapaľovania do polohy OFF. 
 
 

 
 

(1) Kľúčová dierka (2) Kľúč 

Poznámka: 
 

Vypnutím spínača zapaľovania a vybratím kľúča počas jazdy dôjde k odpojeniu 
elektrického systému. To býva jednou z hlavných príčin nehôd. Preto to nerobte, 
kým štvorkolka úplne nezastaví. 

Pri parkovaní: 

Aby sa štvorkolka samovoľne nerozišla, stlačte pevne páčku brzdy a zatlačte 
parkovaciu páčku do polohy ON (doľava) - tým dôjde k uzamknutiu zadných 
kolies. 

 
 

 

Pri preprave štvorkolky: 

 Najskôr vypusťte palivo z nádrţe a karburátoru 

 uvoľnite vypúšťaciu skrutku karburátoru. Vytekajúce palivo zachyťte 
do kanistru. 

 Po vypustení všetkého paliva utiahnite vypúšťaciu skrutku 
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Kontrola pred 

jazdou 

Zvyknite si z bezpečnostných dôvodov a kvôli ţivotnosti štvorkolky kontrolovať ju 
vţdy pred jazda. 

Aj keď máte pred sebou relatívne jednoduchú jazdu, štvorkolku skontrolujte a pri 
nálete akejkoľvek anomálie odvezte do najbliţšieho servisu. 

Aţ je štvorkolka zahriata a zaradený stupeň "N", skontrolujte otáčky motora na 
displeji. Hodnota otáčok musí hoci v rozmedzí 1400 - 1600 ot./min. V prípade, ţe je 
hodnota vyššia alebo niţšia, pootočte kolieskom na karburátore. Točením v smere 
hodinových ručičiek voľnobeh zvýšite, proti smeru hodinových ručičiek voľnobeh 
zniţujete.  

 

 
Vţdy pouţívajte olej doporučený predajcom. 

 
Kontrola oleje a jeho doplnenie 

 
 
Vždy používajte olej doporučený predajcom ACCESS MOTOR! 

 
Kontrola oleja 

1. Naštartujte motor a nechajte ho asi 2-3 minúty plynúť. Potom vypnite 
spínač zapaľovania na 2-3 minút. Okom skontrolujte hladinu oleja 
v priezore. 

2. Ak je hladina oleja na spodnej hranici, doplňte olej aţ po hornú rysku. 

3. Olej kontrolujte vţdy na rovnom povrchu. Ak to nespravíte môţe byť 
meranie oleja nepresné !!!!! 
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Poznámka: 

Po vypnutí motoru je tento stále horúci. Ak teraz kontrolujete hladinu oleja alebo 
ho dolievate, buďte opatrní, aby ste sa nepopálili. 

 
Doporučený olej 

Špecifikácie: SAE 10W40# 
API.SG/CD alebo vyšší 
Druh motorového oleja: SG/CD alebo vyšší, certifikovaný inštitútom 
American Petroleum Institute 

Objem oleja: 
Plný objem: 1,6 litru  
Objem pri výmene: 1,4 litru 

HI  
 

 
LOW 
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Výmena oleja 

1. Naštartujte motor a nechajte ho plynúť 2-3 minúty, potom vypnite 
spínač zapaľovania a zloţte viečko na plnenie oleja. 

2. Vyberte vypúšťaciu zátku v spodnej časti motoru. Po smere hodinových 
ručičiek viečko utiahnite a proti smeru hodinových ručičiek ho povolíte. 
Vypúšťaný olej zachytávajte do nádoby na olej. 

3. Po vypustení všetkého oleja utiahnite vypúšťaciu zátku. Potom dolejte 
správne mnoţstvo nového oleja. 

4. Okrem skontrolujte, ţe hladina nového oleja je medzi hornou a dolnou 
ryskou. Dolejte olej po hornú rysku. 

5. Uťahovací moment pre vypúšťaciu zátku je 3.0 kg/m. 
 

 

Napúšťanie oleja 

Vypúšťacia zátka 

 
 
 
 
 
Poznámka: 

Nevymieňajte olej, ak je motor ešte horúci. Zníţite tak riziko popálenia. 

 

Všetky tieto zásahy na stroji v záručnej dobe vykonávajte len v "autorizovaných 
servisoch" Access motor !!! 

Aj po uplynutí záručnej doby odporúčame stroj servisovať v autorizovaných servisoch 
Access motor, predĺţite tým ţivotnosť stroja a zaistíte bezproblémovú prevádzku.
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Kontrola paliva a jeho doplnenie 

Tankovanie paliva 
Nedostatok paliva môţe vyústiť v neočakávané zastavenie motoru s moţným 
vyvolaním nebezpečnej dopravnej situácie. Zlyhanie môţe poškodiť katalyzátor; 
nebezpečná situácia nastane, ak se motor nečakane vypne. Nikdy nejazdite s 
palivovou nádrţou do poslednej kvapky paliva. 
Pri doplňovaní paliva do štvorkolky nikdy nefajčite. Palivo dopĺňajte, len ak je 
štvorkolka vypnutá. 

 

Čo najskôr natankujte bezolovnatý benzín Natural 95. 

Ako pouţívať palivový uzáver: 

1. Najskôr vypnite motor. 

2. Uzáver otvorte otočením po smeru hodinových ručičiek a utiahnite v 
opačnom smere. 

Zatváranie nádrţe má dve polohy, vţdy dbajte aby viečko nádrţe bolo vţdy v 
jednej rovine s okolím nádrţe, tzn.úplne zaklapnuté. Zabránite tak vniknutiu 
nečistôt a vlhkosti do nádrţe (paliva). 

 

3. Pri štartovaní motoru zapnite spínač zapaľovania do polohy ON. 

1. Kľúčová dierka 

2. Kľúč 
 

 

 

Poznámky: 

 pri tankovaní paliva nefajčite
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 pred tankovaním vypnite motor

 do paliva nepridávajte ţiadne aditíva, mohlo by dôjsť k poškodeniu motoru

 nenaplňujte nádrţ aţ po okraj, palivo by mohlo vytekať ak by v teple 
zvýšilo objem

 nepouţívajte vyššie oktánové číslo ani ţiadne prímesi do benzínu!
 
 

Kontrola a doplnenie brzdovej kvapaliny 

 
Kontrola brzdovej kvapaliny 

1. Otočte riadidlá doprostred. Skontrolujte brzdovú kvapalinu v nádrţkách 
prednej a zadnej brzdy. Jej hladina by se mala nachádzať medzi dolnou 
a hornou ryskou. 

2. Akonáhle klesne hladina brzdovej kvapaliny na spodnú rysku, skontrolujte 
stav opotrebenia brzdových doštičiek. 

3. Ak je toto opotrebenie v poriadku, obyčajne to znamená, ţe je v brzdovom 
systéme netesnosť. 

 
 

LOWER = spodná ryska 

 
Doplnenie brzdovej kvapaliny 

1. Otočte riadidlá doprostred. Vyskrutkujte obe skrutky na kryte nádrţky 
pre brzdovú kvapalinu a kryt zloţte. 

2. Doplňte brzdovú kvapalinu pokiaľ nedosiahne na hornú rysku. Potom 
opäť nasaďte kryt a pritiahnite obe skrutky. 

3. Vymeňte brzdovú kvapalinu raz za rok. 
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Poznámky: 

 Nemiešajte rôzne druhy brzdových kvapalín, môţe dôjsť k zhoršeniu 
brzdných vlastností a k nehode.

 Pri výmene brzdovej kvapaliny zakryte natreté plochy tkaninou, aby nedošlo 
k jej poškodeniu brzdovou kvapalinou.

Je výkon bŕzd v poriadku? 

Jazdite pomaly a overte, ak je výkon prednej i zadnej brzdy v poriadku. 
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Kontrola brzdového svetla 

 Zapnite spínač zapaľovania do polohy ON.

 Stlačte páčky prednej i zadnej brzdy a skontrolujte, ţe brzdové svetlo svieti.

 Skontrolujte, či je kryt brzdového svetla čistý a nie je rozbitý.
 
 

 
 

 

 

 
Kontrola predných svetiel 

 Zapnite spínač zapaľovania do polohy ON.

 Prepínajte spínačom predných svetiel a skontrolujte diaľkové a tlmené svetlo.

 Skontrolujte kryt predných svetiel.
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Nastavenie svetelnej vzdialenosti predných svetiel 

Zapnite spínač zapaľovania a spínač predných svetiel. Potom pritiahnite alebo 
povoľte nastavovaciu skrutku a nastavte tak dosah predných svetiel. 

 
 

 

 
Kontrola pneumatík 

 je tlak v pneumatikách v poriadku?
 
 
 

 podľa nasledujúcej tabuľky skontrolujte tlak v pneumatikách:
 

 
U modelov Tomahawk a Warior : offroad jazda: 0,3 – 0,4 (Bar) 

cestná jazda: 0,5 – 0,6 (Bar) 
 
U modelov Max: offroad i cestná jazda: 0,6 (Bar) 
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 Ak chcete dosiahnuť vyššej trakcie v teréne, predovšetkým u stroja 
Access Max, upustite pneu na 0,3 (Bar)

 

 ak sú v dráţkach pneumatiky malé kamienky alebo úlomky ţeleza, 
vyberte ich

 ak je pneumatika prasknutá alebo je príliš opotrebená, vymeňte ju

 Nikdy neprekračujte povolené hodnoty tlaku v pneumatikách!

 ak je hĺbka reliéfu kvapaliny plytšia ako 3 mm, vymeňte ju
 

 

 
Kontrola predného a zadného tlmiča 

Pohojdajte sa na riadidlách a na sedadle a otestujte správnu funkciu tlmičov. 

Ak budete chcieť so štvorkolkou jazdiť športovú jazdu či skákať, je nutné 
štvorkolku osadiť športovými tlmičmi !!! 

 
 

Nastavenie zadného tlmiča 
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1. Hasákom povoľte poistnú maticu a nastavte pohyb tlmiča. 

2. Proti smeru hodinových ručičiek zvýšite pohyblivosť tlmiča a otočením po 
smere hodinových ručičiek ju zníţite. 

3. Po správnom nastavení pohyblivosti tlmiča poistnú matku znovu utiahnite. 

4. Ak budete chcieť so štvorkolkou jazdiť športovou jazdou či skákať, je nutné 
štvorkolku osadiť športovými tlmičmi !!! 

 
 

 

 

 
Poznámka: Model Warrior nie je osadený športovými tlmičmi od 
predajcu (predné i zadné tlmiče). 

 
 

Kontrola a nastavenie prenosovej reťaze 

Nastavenie: 

1. Povoľte upevňovaciu skrutku náboja zadného kolesa. 

2. Reťaz uvoľníte pohybom štvorkolky dopredu a utiahnite ju pohybom 
štvorkolky dozadu. Nastavujte reťaz pokiaľ nemá vôľu 3 cm u hornej i dolnej 
reťaze. 

3. Utiahnite upevňovaciu skrutku. 

4. Vţdy po jazde skontrolujte zanesenie (zašpinenie) reťaze. 
5. Reťaz vyčistite špeciálnym prípravkom na čistenie motocyklovej reťaze. 

(nikdy nečistite reťaz napr. benzínom, naftou či inými odmasťovačmi!!) 
6. Na očistenú reťaz naneste špeciálny offroadový ochranný sprej! 
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Doplňovanie chladiacej kvapaliny 

Chladivo nikdy nedoplňujte ak je motor horúci. 

1. Zaparkujte štvorkolku na rovnom povrchu. 

2. Otvorte nádrţku na chladiacu kvapalinu a doplňte ju po hornú rysku, 

Koncentrácia nemrznúcej zmesi: 

-12˚C: 25%,-15˚C: 30%,-24˚C: 40%,-35˚C: 50% 
 

 

 
 

Poznámky: 

FULL = horná ryska 
LOWER = spodná ryska 

 

 Nemrznúcu chladiacu kvapalinu rieďte destilovanou vodou

 Nekvalitné chladivo zniţuje ţivotnosť chladiča.

 Za normálnych podmienok vymieňajte chladiacu kvapalinu raz za rok 
alebo kaţdých 5000km.
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Výmena chladiacej kvapaliny 

Poznámky: 

 Viečko chladiča otvárajte opatrne, pretoţe chladivo môţe byť veľmi horúce a 
pod vysokým tlakom.

 Akonáhle chladivo zašpiní natrené miesto, okamţite ho umyte čistou vodou

 
Vypúšťanie chladiacej kvapaliny 

1. Najskôr zloţte čelný kryt 

2. Stlačte viečko chladiča a otočte s ním proti smeru hodinových ručičiek. 
Tým ho vyskrutkujete. 

3. Vyskrutkujte vypúšťaciu skrutku a nechajte chladivo vytiecť. Keď 
nakloníte štvorkolku doprava, bude chladiaca kvapalina zo štvorkolky 
vytekať rýchlejšie. 

4. Vyberte nádrţku na chladiacu kvapalinu a vylejte zbytok chladiva. 
 
 

Viečko chladiča 
 

Vypúšťacia skrutka 
 

Doplňovanie chladiacej kvapaliny 

1. Dajte vypúšťací ventil a nádrţku na chladiacu kvapalinu na svoje miesto 

2. Najskôr naplňte chladič a potom nádrţku, pokiaľ hladina chladiva 
nedosiahne na hornú rysku. 

3. Skontrolujte, či je viečko chladiča riadne dotiahnuté. 



Štorkolka Access Tomahawk /  Max SP-250/300U, Warrior 450: Uţivateľská příručka 

54 

 

 

 

4. Naštartujte motor a nechajte aspoň dvakrát beţať ventilátor chladiča. 
Potom motor vypnite. 

5. Otvorte viečko (po schladení) chladiča a skontrolujte, či je hladina 
chladiva stále na hornej ryske. Ak hladina klesla, doplňte chladivo. 

6. Znovu naštartujte motor a nechajte ho plynúť 1-2 minúty. Otvorte viečko 
chladiča a skontrolujte, či je hladina chladiva stále na hornej ryske. Ak 
hladina klesla, doplňte chladivo. Vykonávajte tento postup stále znovu, kým 
nebude hladina chladiacej kvapaliny opäť dosahovať hornej rysky. 

 
 

 

 

FULL = horná ryska 
LOWER = spodná ryska 

 
Výmena prevodového oleja (model Warrior nemá zvlášť prevodový olej! 
- tzn. Mení se iba motorový olej) 

 
 
U novej štvorkolky je potrebné vymeniť prevodový olej za prvý mesiac 
prevádzky. Potom meňte olej kaţdých šesť mesiacov. 
 
Alebo po prejdení kaţdých 1000km, pri športovej jazde častejšie.  
 
Odporúčaný olej: 90 # Gear oil 
 
 
Všetky tieto zásahy na stroji v záručnej dobe vykonávajte len v "autorizovaných 
servisoch" Access motor !!! 
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Aj po uplynutí záručnej doby odporúčame stroje servisovať v autorizovaných 
servisoch Access motor, predĺţite tým ţivotnosť stroja a zaistíte bezproblémovú 
prevádzku. 
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Uťahovací moment pre výpustnú skrutku prevodového oleja je 2,45kg-m 
Uťahovací moment pre plniace viečko prevodového oleja je 2,45 kg-m 

Plniace viečko prevodového oleja 

 

 
 
 
 

Vypúšťacia skrutka prevodového oleja 

Objem prevodového oleja: 1.0 litru 
Objem oleja pre pravidelnú výmenu: 0,8 litru 

Výmena oleja: 

1. Naštartujte motor a nechajte ho zahriať na 2-3 minút. Vypnite 
spínač zapaľovania a zloţte plniace viečko prevodového oleja. 

2. Vyskrutkujte vypúšťaciu skrutku na spodnej strane motora. Po smere 
hodinových ručičiek ju utiahnite a proti ho povolíte. Prevodový olej 
vypúšťajte do vhodnej nádoby. 

3. Po úplnom vypustení prevodového oleja utiahnite vypúšťaciu skrutku. 
Doplňte správny prevodový olej v správnom objeme. 

4. Nakoniec poriadne utiahnite plniace viečko prevodového oleja, aby 
nedochádzalo k jeho vytekaniu. 

Poznámky: 

V nasledujúcich prípadoch meňte prevodový olej častejšie: 

 ak často jazdíte v daţdi

 ak je štvorkolka v prevádzke po dlhú dobu alebo ak idete príliš ďaleko

 ak veziete značne ťaţký náklad

 jazdíte športovou jazdou (tzn. štvorkolka je extréme namáhaná)
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Výmena čističa vzduchu 

Špinavý čistič vzduchu je hlavnou príčinou poklesu výkonu motora a nárastu 
spotreby paliva A POŠKODENIE VALCA A PIESTNYCH KRÚŢKOV  

U tohto modelu štvorkolky je čistič vzduchu na báze mokrej mechovitej gumy. 
Kontrolujte a vymeňte ho kaţdé tri mesiace alebo ak dôjde k poškodeniu tak skôr. 

Výmena čističa vzduchu 

1. Zloţte sedadlo. 

2. Otvorte dve upevňovacie svorky na kryte čističa vzduchu a kryt zloţte. 

3. Povoľte skrutku a vyberte telo čističa. 

4. Vymeňte telo čističa vzduchu za nové. 

Poznámky: 
 

 
 Pri umývaní štvorkolky nenamáčajte čistič vzduchu!

 
 

Poznámky: 
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 Ak nie je čistič vzduchu pevne pripevnený, môţe sa do valca dostať prach a 
nečistoty, čo je príčinou poklesu výkonu motora, jeho opotrebenie a skrátenie 
jeho ţivotnosti či poškodenie motora !.

 Kontrolujte a vymeňte čistič vzduchu, ak:

1. často jazdíte v daţdi 

2. často jazdíte v prašnom teréne 

Poznámka: Olej nahromadený v trubičke na zber oleja pod čističom vzduchu 
pravidelne vypúšťajte. Nahromadený olej nesmie prekročiť 2/3 dĺţky trubičky. 

 
Kontrola zapaľovacej sviečky 

Znečistený pól alebo príliš veľká vôľa v usadení sviečky sú dôvodom zlého 
iskrenia. 

Čistenie 

 v ideálnom prípade pouţívajte špeciálny čistič na zapaľovacie sviečky

 inak sviečku vyčistite jemným oceľovou kefou

Nastavenie 

Medzera medzi dvoma pólmi je normálne 0.6 – 0.7 mm (viď obr. na 
strane 49). Nepouţívajte iné sviečky ako doporučené – DPR7EA-9. 

 
 

 
 

 

Poznámky: 
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 Po vypnutí motoru je tento stále veľmi horký. Buďte opatrní a nespáľte sa.

 Najskôr zatlačte a zaskrutkujte sviečku rukou na svoje miesto a potom ju 
utiahnite kľúčom na sviečky.

 
Beţná údrţba 

Ak pri kontrole zistíte, ţe je treba vykonať údrţbu štvorkolky, postupujte podľa 
niţšie uvedenej tabuľky pre pravidelnú údrţbu. 

Poznámky: 

Pri vykonávaní údrţby... 

 pouţívajte správne nástroje

 prípravné práce vykonávajte, keď je motor vypnutý

 po vypnutí je motor s výfukom horúci. Pracujte opatrne, nech sa nespálite.

 kaţdých 6 mesiacov. Túto výmenu vykonávajte v záručnej dobe vţdy iba 
u autorizovaného predajcu Access motor.

 Tato údrţba je vţdy vykonávaná na garančných prehliadkach!



Štorkolka Access Tomahawk /  Max SP-250/300U, Warrior 450: Uţivateľská příručka 

60 

 

 

 
 

Plán pravidelnej údrţby 

Pravidelným dodrţovaním nasledujúcich pokynov zaistíte bezpečnú jazdu, 
riadny výkon a dlhú ţivotnosť pri súčasnom udrţaní nízkej hladiny emisií. 

 
 
 

 

 
POLOŢKA 

 
ČO NASTANE SKÔR 

 
 

ČINNOSŤ 

 POP ĎALEJ 

míle 100 60 120 

km 150 10 200 

MES 
IAC 

1 6 12 

Motorový olej 
Vymeňte (pred vypúšťaním zahrejte 
motor) 

 
○ ○ ○ 

Sitko oleja 
Vyčistite. 
Prípadne vymeňte. 

 
○ ○ ○ 

 
Prevodový olej 

 Skontrolujte hladinu oleja / 
netesnosti 

 Kaţdých 12 mesiacov vymeňte 

  
○ 

  
○ 

Klinový remeň 
 Skontrolujte chod 
 Vymeňte ak je príliš opotrebovaný 

 
○ 

 
○ 

Telo 
vzduchového 
filtru 

 
 Vyčistite 
Prípadne vymeňte. 

Kaţdých 20~40 hodín 
(150~300km, 100~200 
míľ) 
(Častejšie vo vlhkých a 
prašných oblastiach.) 

 
Karburátor 

 Skontrolujte chod pri otáčkach 
naprázdno / štartéru 

 Prípadne nastavte 

  
○ 

 
○ 

 
○ 

Systém 
odvzdušnenia 
krytu hlavy valca 

 Skontrolujte odvzdušňovaciu
hadicu, jej poškodenie a trhliny 

Prípadne vymeňte. 

   
○ 

 
○ 

 
Sviečka 

4. Skontrolujte stav. 
5. Nastavte medzeru a 
vyčistite. Prípadne vymeňte. 

  
○ 

 
○ 

 
○ 

 
Vedené paliva 

 Skontrolujte poškodenie
palivovej hadice 

Prípadne vymeňte. 

   
○ 

 
○ 

Ventily 
4. Skontrolujte vôľu ventilu 
5. Prípadne nastavte 

 
○ ○ ○ 

 
Brzdy 

 Skontrolujte prevádzku a
brzdovú kvapalinu. 

 Prípadne vymeňte brzdovú doštičku 

  
○ 

 
○ 

 
○ 

Chladiaca zmes  Skontrolujte netesnosti.  ○ ○ ○ 
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 Prípadne vymeňte. 

 Kaţdých 24 mesiacov chladiacu zmes 
vymeňte 

    

 
Batérie 

(1) Skontrolujte napätie 
(2) Skontrolujte odvzdušňovaciu hadičku 
(3) Opravte ak je treba 

  
○ 

 
○ 

 
○ 

 
Výfukový systém 

 Skontrolujte netesnosti 
 Prípadne dotiahnite 
 Ak je treba, vymeňte tesnenie 

   
○ 

 
○ 

 
Reťaz 

 Skontrolujte a nastavte 
previs/zarovnanie/zanesenie/premaza
nie 

  
○ 

 
○ 

 
○ 

 
Kola 

 Skontrolujte 
vyváţenie/poškodenie/opotrebenie. 

Prípadne vymeňte. 

  
○ 

 
○ 

 
○ 

Loţiská na 
kolesách 

(3) Skontrolujte poškodenie / uvoľnenie 
loţísk 

(4) Vymeňte, ak sú poškodené 

  
○ 

 
○ 

 
○ 

 
Systém riadenia 

 Skontrolujte funkčnosť 
Prípadne vymeňte. 
 Skontrolujte zbiehavosť 
 Prípadne nastavte 

  
○ 

 
○ 

 
○ 

Hriadele s 
kĺbovými spojmi 
/ hriadeľ riadenia 

 
 Kaţdých 6 mesiacov premaţte 

   
○ 

 
○ 

Montované spoje 
 Kontrolujte spoje na rámu 
 Dotiahnite v prípade potreby 

 
○ ○ ○ 

Lapač iskier 
(OFF ROAD) 

 Vyčistite 
  

○ ○ 

 Z dôvodu bezpečnosti odporúčame kontrolovať uvedené poloţky 
autorizovaným predajcom 

 Túto výmenu vykonávajte v záručnej dobe vţdy iba u autorizovaného predajcu 
Access motor!!! 

 Access Motor. Viac na www.access-motor.cz 

Kontrola batériového elektrolytu 

 U tohoto modelu štvorkolky je pouţitá bezúdrţbová batéria, u ktorej sa 
nesmie doplňovať elektrolyt. 

 Batériu vţdy dobíjajte špeciálnou nabíjačkou pre gélové batérie.! 
 

 Nikdy batériu nedolievajte! Nikdy neotvárajte kryt batérie! 

http://www.access-motor.cz/
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 Nikdy nenechávajte batériu v mraze! Ak je batéria dlhšiu dobu nepouţívaná, 
je dôleţité ju udrţovať. 

 
Poznámky 

 ak štvorkolka nebola dlhú dobu v prevádzke, môţe sa batéria vybiť. V 
takomto prípade ju dobite a uloţte na chladné a dobre vetrané miesto 

 ak nebudete štvorkolku dlhú dobu pouţívať, odpojte od batérie záporný pól  

 Batériu vţdy dobíjajte špeciálnou nabíjačkou pre gélové batérie. Nikdy 
batériu nedolievajte! 

 
 

 

 

1 Upínací 
popruh 

2 Kladný pól 

3 Záporný pól 

4 Poistky 

5 Batérie 

6 Relé 
 
 

Pripojovací svorník batérie: pred čistením svorníku zloţte sedadlo štvorkolky. 

 ak kontakty batérie skorodujú, riadne ju vyčistite 

 po vyčistení kontaktov ich môţete namazať tenkou vrstvou vazelíny. 
Potom umiestnite batériu na svoje miesto a pripojte kontakty. 

Poznámky: 

 pri manipulácii s batériou nepouţívajte horľavé plyny 
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 ak chcete vybrať batériu, najskôr vypnite spínač zapaľovania, potom 
odpojte záporný pól. Pri zapojovaní batérie najskôr pripojte kladný pól. 

 ak sa skrutka svorky uvoľní, pevne ju utiahnite 

 
Výmena poistky 

Vypnite spínač zapaľovania a skontrolujte, či nie je poistka spálená. Pri 
výmene poistky, spálenú vţdy nahradzujte novou o rovnakých parametroch. 

 pred výmenou poistky najskôr zistite príčinu jej spálenia 

 zloţte sedadlo 

 poistka je umiestnená za batériou 

 otvorte poistkovú skriňu a zloţte spálenú poistku  

 novú poistku vsuňte do drţiaku a uzavrite kryt skrine 

 kontakty poistky sa musia dôkladne dotýkať kontaktov v drţiaku; 
uvoľnená poistka sa zahrieva 

Parametre poistky: 10A, 15A a 30A 
 
 

 

 
Premazanie všetkých dielov štvorkolky 

Pohľadom kontrolujte, ţe všetky časti štvorkolky, ktoré musia byť premazané, tieţ 
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premazané sú. 

V záručnej dobe tieto pravidelné údrţby vykonávajte vţdy len u autorizovaného 
predajcu. 

 
Ak dôjde k problému 

 ak dôjde k problému s prevádzkou štvorkolky, odvezte ju do najbliţšieho 
servisného centra Access motor 

 ak sa motor vypne, skontrolujte prívod paliva popr. kontakt na batérii 
alebo ukostrenie stroja. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autorizovaný dovozca: 
 
 

ASP Group s.r.o. 

Staroplzenecká 290, 326 00, Letkov 

Tel.: +420 378 21 21 21 / info@aspgroup.cz 

www.aspgroup.cz 
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