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INSTRUCŢIUNI GENERALE DE UTILIZARE 

 
Verificarea dinaintea utilizării 
Înainte de punerea în funcţiune a ATV-ului dumneavoastra este indicată o privire asupra următoarelor componente: 
 
Cauciucurile 
Se verifică presiunea pneurilor, conform indicaţiei fabricantului existente pe furca spate sau apărătoarea lanţului (această operaţiune trebuie efectuată înaintea 
rulării cu pneuri reci); gradul de uzură sau dacă nu prezintă crăpături, umflături sau orice altceva care ar putea pune în pericol siguranţa dumneavoastră. 
 
 
Frânele 
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Fiind un factor de maximă importanţă asupra siguranţei nu trebuie deloc neglijat, deci se va verifica dacă jocurile moarte ale pedalei, respectiv maneta sunt cele 
normale, precum şi dacă nivelul lichidului de frână se încadrează între marcajele maxim-minim sau dacă nu prezintă scurgeri în zona pompei furtunelor sau 
etrierelor. 
 
Lanţul. Cureaua. Cardanul 
Se verifică starea lanţului şi pinioanelor, şi întinderea (săgeată). Acestea se reglează conform indicaţiilor existente pe apărătoarea lanţ (chain slack) în general 
între 2-5 cm. Lanţul se va lubrifia doar cu spray special destinat pentru acest lucru, după o prealabilă curăţare şi uscare. Curăţirea lanţului se va efectua cu 
ajutorul unui spray destinat special pentru aceasta, nefiind indicată folosirea benzinei, diluantului, motorinei sau petrolului, deoarece acestea pot distruge O-
ringurile. De asemenea este contraindicată spălarea lanţului cu aburi la presiune (spălătorii auto). Intervalul de curăţire-lubrifiere este la 500 km sau mai des în 
cazul călătoriilor prin ploaie, praf, nisip, noroi, etc. 
În cazul curelei se verifică starea generală (să nu prezinte crăpături, fisuri, bucăţi lipsă, etc.), precum şi întinderea.  
Cardanul – deşi o componentă cu durată de viaţă mai ridicată în comparaţie cu sistemul lanţ-pinioane – necesită verificarea periodică a nivelului de ulei din 
grup, precum şi gresarea cuplajului grupului cu axul. 
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Uleiul 
Uleiul este componenta fără de care funcţionarea motorului nu este posibilă. AVARIILE CAUZATE DE EXPLOATAREA MOTORULUI CU NIVELUL DE 
ULEI NECORESPUNZĂTOR SAU ULEI UZAT POT FI DEOSEBIT DE GRAVE! 
 
Pentru verificarea nivelului de ulei se va avea în vedere aşezarea motocicletei/ATV-ului pe o suprafaţă plană. Nivelul se va verifica cu ajutorul jojei prevăzute la 
buşonul se umplere sau, după caz, prin fereastra existentă pe capacul lateral al cutiei de viteze. Nivelul trebuie să se încadreze între marcajele maxim-minim. 
Dacă este cazul completaţi cu ulei proaspăt. Se verifică dacă nu există scurgeri de ulei.  
IMPORTANT: Indicatorul de presiune ulei (beculeţul roşu) trebuie să se stingă la cel mult câteva secunde după pornirea motorului. 
 CONSECINŢELE FOLOSIRII MOTORULUI CU INDICATORUL PRESIUNII DE ULEI APRINS POT FI FOARTE GRAVE! 
 
Sistemul de alimentare 
Robinetul de benzină este prevăzut cu poziţii: ON-OFF-RES sau ON-PRI-RES. Semnificaţia acestor poziţii este: 

ON = pornit – poziţie normală pentru exploatare 
OFF = oprit 
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RES = rezervă (această poziţie permite deplasarea până la cea mai apropiată staţie de alimentare) 
PRI = prime – se foloseşte dacă motorul nu a fost pornit o perioada îndelungată sau în cazul în care a rămas fără carburant şi a fost realimentat. Nu lăsaţi 

robinetul în această poziţie deoarece carburatoarele pot deversa. Se va urmări dacă nu există scurgeri de carburant (pot cauza incendierea ATV-ului). 
 
 
Direcţie. Roţi 
Se va verifica dacă nu există jocuri nepermise ale rulmenţilor roţilor sau direcţiei. 



Model Carnet Garantie   

7

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE SPECIFICE 
MOTOCICLETELOR 
Este necesara respectarea următoarelor indicaţii:  

• Orice motocicleta este in rodaj până la 2500 km.  
• Între 0-1000 km - max 4000 rpm 
      Între 1000-2500 km - max 6000 rmp 
• După pornire se lasă 5 minute la relantiu. Nu se turează motorul cât timp e la neutru. 
• Până la parcurgerea a 160 km atentie la cauciucuri. Este interzis demarajul, frânarea bruscă sau virajul strâmt. 
• Nu se apasă startul mai mult de 5 secunde. În cazul pornirilor repetate se aşteaptă 15 secunde. 
• Radiatorul se spală periodic cu jet uşor de apă. ( În nici un caz nu se foloseşte jet puternic de apă – gen spălătorie)  
• Indicaţii de spălare: 

- Motorul şi ţeava de eşapament trebuie să fie reci 
- Nu se aplică detergent pe elementele de direcţie, frâne şi cauciucuri 
- Nu se folosesc chimicale, solventi, detergenti casnici sau de spălare a geamurilor 
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- Nu se spală cu perii 
- Nu se foloseşte jet de apă 
- Apa nu trebuie să ajungă la filtrele de aer, de benzină, componente frână sau electrice. 
 
 
 
 

ATENŢIE !!! 
CONDIŢIE OBLIGATORIE : CITIREA CU MAXIMĂ ATENŢIE A MANUALULUI DE UTILIZARE, CARE SE LIVREAZĂ ODATĂ CU MOTOCICLETA. 
 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE SPECIFICE ATV-URILOR. 
 
Perioada de rodaj este definită conform manualului fiecărui ATV. În general la ATV-uri, rodajul este reprezentat de primele 50 de ore (2000 km). Nu este nimic 
mai important decât folosirea corespunzătoare, conform manualului de utilizare, ATV-ului în perioada de rodaj. 
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Rularea/folosirea corespunzătoare a ATV-ului în perioada de rodaj se reflectă în performanţele şi durata cât mai lungă de funcţionare a motorului în condiţii 
optime. Pentru aceasta vă rugăm să respectaţi următoarele reguli de bază: 
 

1. Nu rulaţi la viteze ridicate. Se va accelera până la maxim jumătate din capacitatea de acceleraţie. Evitaţi încălzirea motorului. 
2. Nu rulaţi perioade lungi la turaţii ridicate 
3. Verificaţi des nivelul lichidelor şi al uleiului de motor 
4. Nu transportaţi sau tractaţi greutăţi 
5. Primul schimb de ulei se face la 500 km. 

 
Transportul greutăţilor 
Distribuirea greutăţilor transportate cu ATV-ul se face 1/3 în partea din faţă şi 2/3 în spate. 

• nu depăşiţi niciodată masa maximă autorizată 
• reduceţi viteza când transportaţi greutăţi sau când aveţi ataşată o remorcă 
• păstraţi distanţa corespunzătoare pentru a frâna la timp 
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Folosirea cutiei de viteze automate 
LOW:  

- pentru operaţii simple, la viteze de sub 11 km/h 
- pentru tractare, transport greutaţi 
- pentru mersul pe teren accidentat, mlaştini, munţi, etc. 

HIGH: 
- pentru operaţiuni de peste 11 km/h 
- pentru rulare la viteze mari şi pe drum întins. 
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Întreţinerea ATV-ului 
Este necesar ca de fiecare data, când doriţi să porniţi la drum cu ATV-ul să verificaţi dacă totul este în regulă. Se vor face verificările minime prevăzute în 
manualul de utilizare. 
Se vor face verificări periodice conform manualului, iar pentru cele marcate cu D se va apela la serviciile specializate ale unui dealer. 
În cazul utilizării ATV-ului în condiţii extreme, cum ar fi praf, umezeală, noroi, verificările uzuale se vor face mult mai des. 
PENTRU PĂSTRAREA GARANŢIEI ESTE OBLIGATORIE FOLOSIREA, ÎNTOTDEAUNA, DE PIESE ORIGINALE DE LA DEALERUL DVS. !!! 
 
 
 
ATENŢIE !!! 
CONDIŢIE OBLIGATORIE : CITIREA CU MAXIMĂ ATENŢIE A MANUALULUI DE UTILIZARE, CARE SE LIVREAZĂ ODATĂ CU ATV-
UL. 
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PORNIREA, PLECAREA DE PE LOC,  
SCHIMBAREA TREPTELOR. 
 
Pornirea la rece 
Se deschide robinetul în poziţia ON sau RES. Se deschide complet şocul. Se verifică, dacă butonul, de oprire în caz de urgenţă (lângă maneta de acceleraţie) este 
în poziţia RUN. Se acţionează cheia de contact în poziţia ON (indicatorii NEUTRAL şi OIL se vor aprinde). Se acţionează complet maneta ambreiajului (la 
unele modele). FĂRĂ A ACCELERA! Se apasă butonul demarorului 5-10 secunde cu pauze de 10-15 secunde pentru a preveni supraîncălzirea acestuia. 
După ce motorul a pornit se reduce şocul la jumătate, apoi complet (în funcţie de temperatura mediului ambiant), menţinând motorul la o turaţie la care 
funcţionează lin. Motorul se va încălzi până când indicatorul temperatură (dacă există) ajunge în zona normală pentru exploatare sau aprox. 5-10 minute, după 
care se poate pleca fără a accelera excesiv şi fără a rula la turaţii mari primii 5-6 km.  
SUPUNEREA MOTORULUI LA SARCINI ŞI TURAŢII MARI POATE CAUZA DISTRUGEREA ACESTUIA!! 
 
Pornirea la cald 
Fără a acţiona şocul se procedează ca şi pornirea la rece, eventual se acţionează acceleraţia la 1/8-1/4 din cursă în momentul acţionării demarorului.  
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Plecarea de pe loc 
Se acţionează COMPLET maneta ambreiajului şi se introduce în treapta 1 FĂRĂ A TURA EXCESIV MOTORUL în momentul acţionării schimbătorului de 
viteze. Se accelerează concomitent cu eliberarea progresivă a manetei ambreiajului până ce viteza va permite cuplarea treptei următoare. 
Schimbarea treptelor 
Pentru cuplarea la o treaptă superioară se acţionează COMPLET ambreiajul concomitent cu reducerea acceleraţiei, se schimbă treapta, se eliberează lin 
ambreiajul concomitent cu accelerarea.  
Pentru schimbarea de la o treaptă superioară spre o treaptă inferioară se acţionează ambreiajul concomitent cu reducerea acceleraţiei, eventual fiind indicat un 
uşor „spritz” în momentul acţionării schimbătorului pentru a „sincroniza” pinioanele în momentul cuplării şi a asigura o schimbare silenţioasă.  
BRUSCAREA COMENZILOR, SCHIMBAREA TREPTELOR LA TURAŢII MARI FĂRĂ AMBREIAJ SAU CU AMBREIAJUL SEMIDEBREIAT, FĂRĂ 
REDUCEREA ACCELERAŢIEI, ETC., POATE DUCE LA AVARIEREA CUTIEI DE VITEZE, RESPECTIV AMBREIAJULUI! 
Dacă datorită rampei sau vitezei prea reduse pentru treapta în care rulaţi, motorul este subturat NU ESTE INDICATĂ PATINAREA AMBREIAJULUI.  
În acest caz cuplaţi treapta sau treptele inferioare până ce turaţia motorului permite o rulare lină fără trepidaţii şi un răspuns prompt al comenzii acceleraţiei. 
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Reducerea vitezei. 
Se frânează progresiv concomitent cu reducerea acceleraţiei şi schimbarea treptelor în funcţie de viteza de rulare, astfel încât să puteţi pune cutia în NEUTRAL 
imediat în momentul opririi. NU este indicată cuplarea treptei a I-a la viteze prea mari 40-50 km/h – fără spritzul necesar sincronizării (pocnetul cutiei vă va 
avertiza de acest lucru). Dacă în urma unei frânări de urgenţă v-aţi oprit şi cutia se află într-o treaptă superioară este indicat să aduceţi cutia în punct neutru 
pornind motorul şi împingând motocicleta înainte-înapoi concomitent cu acţionarea schimbătorului de viteze. 

În cazul ATV-urilor în cele mai multe cazuri se utilizează frâna de mână. Dacă doriţi să încetiniţi în timp ce ATV-ul este 
în marşarier, nu mai acceleraţi, şi frânaţi gradual. Utilizarea bruscă şi concomitentă atât a frânei de mână cât si a celei de 
picior poate 
    cauza ridicarea părţii din faţă a  
    ATV-ului.  
 
 
 

Frâna de motor 
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Dacă în cazul motocicletelor în 4 timpi folosirea frânei de motor este indicată în multe situaţii, pentru motoarele în 2 timpi NU ESTE PERMISĂ! În cazul în 
care coborâţi o pantă cu un motor în 2 timpi este bine să acţionaţi ambreiajul în acelaşi timp oferind motorului un  „spritz” benefic pentru ungerea şi răcirea 
grupului piston-bielă. 
 
OPRIREA MOTORULUI 
■    nu se mai accelerează 
■    schimbătorul de viteze se lasă în poziţia N (neutral) 
■  cheia din contact se lasă în poziţia „OFF”, iar pentru a se evita utilizarea neautorizată a acestuia luaţi cheile la Dvs. 
■   butonul pompei de benzină se întoarce în poziţia „OFF” 
ATENŢIE: După oprirea motorului este indicată şi blocarea frânei de mână pentru a se preveni alunecarea sau plecarea de pe loc a ATV-ului. NU PARCAŢI 
PE SUPRAFEŢE ÎNCLINATE. DACĂ ESTE PARCAT TOTUŞI PE UN DEAL, ATUNCI ATV-UL TREBUIE AŞEZAT ÎN POZIŢIE DIAGONALĂ, ŞI NU 
ÎN SENSUL DE COBORÂRE RESPECTIV DE URCARE.  
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UTILIZAREA OFF-ROAD 
■ ATV-urile utilitare sunt proiectate pentru a fi folosite off-road. Utilizarea lor pe şosele publice nu este recomandată şi de multe ori poate pune în pericol viaţa 

celui care îl conduce. Anvelopele nu sunt proiectate pentru a fi folosite pe suprafeţe drepte.  
 
ATENŢIE: Încercaţi să folosiţi ATV-ul cât mai puţin posibil pe şosele (dacă acesta nu este echipat cu anvelope de stradă). 
 
 DACĂ TOTUŞI SE FOLOSEŞTE,  ATUNCI CONDUCEŢI CU VITEZĂ REDUSĂ ŞI NU FRÂNAŢI SAU ÎNTOARCEŢI 
BRUSC.  
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ÎMBRĂCĂMINTEA 
■   purtaţi întotdeauna cască de protecţie, ochelari de protecţie, precum şi îmbrăcăminte de protecţie. Cu o îmbrăcăminte adecvată vă simţiţi mai confortabil în 
timpul condusului, dar se reduce şi riscul unei posibile accidentări.  
■   pantalonii lungi vă protejează de ţeava de eşapament încinsă.  
■   Echipament minim necesar: 

- ochelari de protecţie  
- mănuşi 
- ghete 
- shirt cu mânecă lungă sau geacă 
- pantaloni lungi 

 
CONDUCEREA 
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Pentru a vă bucura de experienţa conducerii unui ATV, manevraţi-l cu grijă. Evitaţi conducerea acestuia doar pe roţile din spate precum şi săriturile cu el. 
Deasemenea adaptaţi viteza la condiţiile carosabilului precum şi la experienţa Dvs. în ceea ce priveşte conducerea unui motocvadriciclu. Viteza şi manevrele 
periculoase pot cauza accidente.  

POZIŢIA MÂINILOR ŞI A PICIOARELOR  
În timpul mersului, picioarele trebuie să stea pe prag şi mâinile pe ghidon. Dacă aţi condus mult timp o motocicletă, reacţia 
Dvs. naturală este aceea ca atunci când viraţi să puneţi piciorul jos. Această reacţie trebuie „dezvăţată”.  Ridicarea mâinilor 
de pe ghidon şi a picioarelor de pe praguri poate cauza dezechilibrarea şi implicit căderea Dvs. de pe ATV.  
 
UTILIZAREA FRÂNEI DE PARCAREA (PARKING) 
Înainte de a coborî de pe ATV, treceţi-l pe „parking”.  
 
MODIFICĂRI ŞI ACCESORII 
Instalarea unor accesorii pe ATV-ul Dvs. poate să influenţeze manevrarea acestuia. De aceea citiţi capitolul dedicat acestui 

subiect din manualul ATV-ului Dvs. Deasemenea este recomandată folosirea accesoriilor potrivite ATV-ului Dvs.  
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ATENŢIE: Orice modificare neautorizată pune în primul rând viaţa Dvs. în pericol, dar duce şi la pierderea garanţiei.  
 
 
PRESIUNEA ÎN ROŢI 
ATV-ul este echipat cu anvelope cu presiune mică. Verificaţi mereu presiunea în roţi. În cazul înlocuirii anvelopelor, folosiţi acelaşi tip.  
■    nu utilizaţi alte anvelope, decât cele prezentate în cartea tehnică a ATV-ului 
■   menţineţi presiunea din roţi indicată în cartea tehnică 
 
CONDUCEREA PE TEREN NECUNOSCUT 
■      dacă terenul vă este necunoscut, conduceţi cu viteză redusă şi cu atenţie 
■   dacă este necesar ridicaţi-vă de pe şa pentru a menţine echilibrul 
■   nu vă hazardaţi pe trasee dificile, dacă nu aveţi experinţă în acest sens 
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INTOARCEREA ATV-ULUI 
■    reduceţi viteza   
■    lăsaţi greutatea corpului spre faţă 
■    înclinaţi-vă spre interiorul curbei 
■    lăsaţi-vă greutatea spre pragul din exterior  
■    menţineţi viteza constantă/redusă 
 
 

URCAREA  
În momentul urcării treceţi pe treapta de forţă şi acţionare 4x4 (în cazul în care acesta este are şi 4x4). La urcare trebuie să vă 
aplecaţi spre faţă, iar în unele cazuri este nevoie să vă ridicaţi de pe şa şi să vă aplecaţi spre faţă.  
ATENŢIE: Nu accelerati şi nu frânaţi niciodată brusc în timpul urcării.  
Dacă ATV-ul se opreşte în timpul urcării: 
■   vă lăsaţi cu întreaga greutate a corpului spre faţă 



Model Carnet Garantie   

21

■   aplicaţi frâna de mână şi fixaţi frâna de parcare 
Pe o pantă conduceţi doar în limita vizibilităţii. Dacă nu cunoaşteţi traseul şi dacă nu ştiţi ce se află în spatele crestei, conduceţi încet până când aveţi vizibilitate.  

 
Când conduceţi de-a lungul unei pante, corpul trebuie să fie înclinat spre vârful dealului. Evitaţi să traversaţi dealuri cu obstacole, 
fiindcă ATV-ul se poate dezechilibra.  
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 COBORÂREA 
 

■   folosiţi treapta de forţă 
■ lăsaţi greutatea corpului spre spate 
■  conduceţi cu viteză redusă 
■  evitaţi frânarea bruscă 
■ dacă trebuie să întoarceţi, faceţi-o gradual şi cu grijă, păstrând poziţia corpului spre vârful pantei. 
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CERTIFICAT DE GARANŢIE PENTRU ATV-uri, MOTOCICLETE şi SCUTERE 
 
1) Condiţii generale: 
a) SC MOTOBOOM SRL garantează cumpărătorului un produs tehnic de calitate fără defecţiuni materiale sau din fabricaţie.  
b) Garanţia începe cu ziua predării vehiculului cumpărătorului şi se sfârşeşte dupa 24 luni atat pentru ATV-uri cat si pentru motociclete, fara limita de km.  
c) Sunt exceptate de la garanţie orice defecţiuni care nu au fost anunţate la un delaer Motoboom.  
d) Înlocuirea sau reparea pieselor va fi efectuată de Motoboom după ce s-a constatat defecţiunea în garanţie. Piesele înlocuite in garantie raman proprietatea 
Motoboom.  
e) În cazul efectuării lucrărilor de garanţie, cumpărătorul respectiv dealerul autorizat Motoboom, are oligaţia să completeze fişa de garanţie pusă la dispoziţie de 
Motoboom şi să trimită împreună cu aceasta piesele stricate la sediul Motoboom, altfel nu vor fi despăgubiţi.  
f) Unităţi service abilitate: - VEZI TABELUL REŢEA SERVICE  
g) Sunt excluse de la garanţie: 
- piese considerate consumabile respectiv piese deterioarate sau uzate prematur precum: bujii, filtru de ulei, lanţul de transmisie, zgârieturi, filtru de aer, plăcuţe 
de frână, discuri de frână, discul de ambreiaj, becuri, siguranţe, periile de cărbuni, curele; 
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- mijloace de ungere şi lichide termice; 
- verificări, reglaje precum şi alte lucrări de întreţinere precum curăţirea carburatorului şi a altor lucrări de curăţire; 
- bateriile, nu beneficiză de garanţie; 
2) Pierderea garanţiei are loc în următoarele cazuri: 
- beneficiarul nu a efectuat la timp si conform graficului de revizii una din verificările sau întreţinerile tehnice; 
- nu a respectat prevederile tehnice ale producătorului şi nu a făcut lucrările de întreţinere sau reparaţie la timp; 
- vehiculul a fost folosit în cadrul competiţiilor de orice tip, dacă este utilizat la înstructaj (şcoală), curierat sau dacă face obiectul unor închirieri; 
- exploatarea necorespunzătoare (vezi Instrucţiuni Generale de Utilizare); 
- în cazul intervenţiilor mecanice de orice tip efectuate fără autorizarea MOTOBOOM (tuning, instalare alarme, accesorii, eşapamente, etc.) 
- Pierderea sau distrugerea certificatului de garanţie; 
- Neprezentarea certificatului de garanţie în cazul unor defecţiuni; 
 
Apariţia defecţiunilor trebuie comunicată echipei MOTOBOOM în termen de 24 de ore! 
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3) Excepţii: 
Nu se acordă garanţie pentru vehiculele folosite în competiţii de orice tip, cele utilizate la instructaj (şcoala), curierat sau cele care fac obiectul unor închirieri. 
Pe durata medie de utilizare a produsului, care este de 5 ani, importatorul asigura, contra cost, piesele de schimb.  
Această garanţie se acordă în conformitate cu OG 21/92 şi HG 394/95 privind obligaţiile ce le au agenţii economici în comercializarea produselor de folosinţă 
îndelungată.  
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FIŞA DE GARANŢIE A ATV-ULUI 
 
MARCA  
MODEL  
AN ABRICAŢIE  
SERIE ŞASIU  
SERIE MOTOR   
CULOAREA  
Data vânzării: 
Km (la data vâzării) 
CLIENT 
Nume: 
Prenume: 
Adresa: 
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INTERVALE DE SERVICE              Semnătura şi ştampila 
 
1. +300 km, Data: 
 
2. +1.500 km, Data: 
 
3. +3.000 km, Data: 
 
4.+4.500 km, Data: 
 
5. +6.000 km, Data: 
 
6. +7.500 km, Data: 
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FIŞA DE GARANŢIE A MOTOCICLETEI/SCUTER-ului 
 
MARCA  
MODEL  
AN ABRICAŢIE  
SERIE ŞASIU  
SERIE MOTOR  
CULOAREA  
Data vânzării: 
Km (la data vâzării) 
CLIENT 
Nume: 
Prenume: 
Adresa: 
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INTERVALE DE SERVICE                 Semnătura şi ştampila 
1. +500 km, Data: 
 
2. +2.500 km, Data: 
 
3. +5.000 km, Data: 
 
4.+7.500 km, Data: 
 
5. +10.000 km, Data: 
 
6. +15.000 km, Data: 
 
7.+20.000 km, Data: 


