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6. Přepínání náhonu 2WD/4WD/LOCK

Páčku pro změnu náhonu použijte, pokud chcete změnit způsob, jakým motor

pohání kola.

Můžete si zvolit náhon na 2 kola (2WD), na 4 kola (4WD) nebo režim LOCK.

2WD：náhon motoru je pouze na zadních kolech. Používá se při běžné jízdě.

4WD：náhon motoru je na předních i na zadních kolech s použitím diferenciálu.

Hnací ústrojí je vybaveno omezovačem smyků, takže je díky přednímu diferenciálu

možné pohánět levé a pravé přední kolo různou rychlostí. Tím je docíleno mnohem

vyšší tažné síly než při pohonu pouze 2 kol. Doporučujeme použít náhon na 4 kola

při jízdě na mokrém a kluzkém povrchu.

LOCK: náhon je na všech 4 kolech bez použití diferenciálu. Všechna 4 kola mají

plný tah – tento režim používejte, pokud podkluzuje 2 nebo více kol.

Přepínání náhonu provádějte následovně:

1. Čtyřkolku zcela zastavte.

2. Bez použití systému LOCK: Přepněte páčku do požadované polohy (viz

obrázek 1).

3. Se systémem LOCK: (viz obrázek 2)

Náhon na 4 kola (4WD):

Stiskněte tlačítko a přepněte z režimu 2WD na 4WD. Na palubní desce se rozsvítí

indikátor 4WD.



režim LOCK:
Při manipulaci s tlačítkem vždy dodržujte posloupnost 2WD 4WD LOCK. Pokud
používáte režim LOCK, stiskněte tlačítko do polohy 4WD a poté přepněte páčku do
polohy LOCK.

Upozornění: V režimu 2WD nemá tlačítko LOCK žádnou funkci.
Uvolněte režim LOCK:
Při uvolňování režimu LOCK postupujte vždy podle následující posloupnosti
LOCK 4WD 2WD.

POZOR:

Při jízdě nikdy nepřepínejte způsob pohonu kol čtyřkolky. Je to
nesmírné nebezpečné, protože pouze s jednou rukou na řidítkách můžete
ztratit kontrolu nad nad vozidlem. Také může dojít k poškození mechanismu
převodové skříně.

Před změnou pohonu kol čtyřkolky vždy úplně zastavte.






















