
MONTERINGSANVISNING
ATV BASHAN WORKER BEAR 200CC



Steg 1

Lägg ut alla lösa delar för att få en 
överblick över vad som ska monteras



Steg 2

Montera drivaxlar enligt bilder ovan. Använd en gummiklubba 
eller liknande för att se till att drivaxlarna går in hela vägen.



Steg 3

Därefter monteras hjulhub och hjulnav. Lås fast med 
bricka samt kronmutter, avsluta med saxsprint.



Steg 4

Montera bromsok enligt bild ovan. Var noga med att kontrollera 
längden på bulten så den inte skrapar i bromsskivan.



Steg 5

Montera styrleder med brickor enligt bild 1. Sätt sedan dit hjulnav 
med bromsskiva med hjälp av bricka och kronmutter enligt bild 2. 
Avsluta med saxsprint. 



Steg 6

Montera fram och bakhjul med 4 st
hjulmuttrar.



Steg 7

Montera pakethållare samt avgassystem enligt 
bilder ovan.



Steg 8

Montera styre och hastighetsmätare enligt bilder ovan.



Steg 9

Montera bakre lastgaller enligt ovan.



Steg 10

Montera blinkers enligt bild. Grön/blå kabel på höger sida och 
orange/grön på vänster sida. Kontakterna kopplas in på vänster 
sida under fyrhjulingen. Koppla även in bromsljuskontakten som 
är inringad på bild 3.



Steg 11

Montera stötfångare och kåpa till stötfångaren enligt bilder ovan. 
Dra inte åt hårt de inringade bultarna på bild 1 för hårt till en 
början då stötfångaren kan behöva justeras när främre lastgallret 
monteras.



Steg 12

Montera främre lastgaller enligt bilder ovan.



Steg 13

Montera blinkers enligt bilder ovan. Blå/grön kabel på höger sida 
och orange/grön på vänster sida. Kontakterna kopplas in på höger 
sida under fronten.



Steg 14

Montera lyse fram enligt bilder ovan och koppla in kontakten under 
fronten på höger sida.



Steg 15

Montera draganordning enligt bild.



Steg 16

Montera fotstöd och fotplast enligt bild.



Steg 17

Koppla in kontakten till bränslepumpen 
enligt bild.



Steg 18

Koppla in batteriet enligt bild. Röd kabel 
kopplas mot + och svart kabel mot -.



Steg 19

Nu är din fyrhjuling monterad! Vi kommer inom kort skicka ut din 
registreringsskylt, sedan är det bara att teckna en trafikförsäkring 
och köra.


