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Onneksi olkoon onnistuneen valinnan johdosta! Ole hyvä, ja tutustu näihin ohjeisiin huolellisesti 
ennen laitteen käyttöönottoa, sillä taitamaton käsittely voi aiheuttaa vaaratilanteita 
 
 
 
 

TAKUU 
 

Tuotteen takuuaika on yksityiskäytössä 12 kuukautta ja ammattikäytössä 3 kuukautta, 
ostopäivästä lukien.  
 
Maahantuoja vastaa epäkuntoon menneen laitteen tai osien korvaamisesta, materiaali- ja 
valmistusvikojen osalta, jos ne todetaan tarkastuksessa vialliseksi. 
Ostajan on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä kassakuitti, ostolasku, takuutodistus tai 
lähetyslista. 
Tuote on palautettava täydellisenä, varustettuna selostuksella toimintahäiriöistä. 
 
Takuun piiriin ei sisälly: 
 

• Kuljetus ja kuljetusvauriot. 
• Vahingot, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta, väärästä käytöstä tai asiattomasta 

käsittelystä. 
• Takuu raukeaa jos kone on avattu, osia vaihdettu, korjattu tai muutettu. 
• Mitkään välilliset kustannukset. 
• Vuokraustoiminta 
• Takuu alkaa ostopäivästä 
 

. 
 
Oikeudet muutoksiin pidätetään.                                                   

 
Maahantuoja: VKO FIN-63610 
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Turvallisuusohjeet 
 
Turvallisuussymbolien merkitys 
 

 

Lue käyttöohjeet ennen koneen 
käyttöönottoa  

Huomio! Vaara! 

 
 
Seuraavia turvaohjeita on noudatettava poikkeuksetta: 
 

• Noudata käyttöohjeita. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa aiheuttaa hengenvaarallisen 
tilanteen tai johtaa laitteiden vaurioitumiseen 

• Moottorin pakokaasut ovat erittäin myrkyllisiä hengitettynä. Älä koskaan käytä konetta 
suljetuissa tiloissa. Varmista riittävä ilmanvaihto. 

• Polttomoottorin välittömässä läheisyydessä oleskeltaessa on käytettävä kuulonsuojausta. 
Koneen melu saattaa ylittää 85 dB (A). 

• Polttoaine on herkästi syttyvää ja räjähdysherkkää. Sammuta moottori tankkauksen ja 
öljyntäytön ajaksi. Jos polttoainetta tai voiteluöljyä valuu moottorin päälle, puhdista 
moottori huolellisesti. Älä tupakoi tankkauksen tai öljyntäytön aikana. 

• Moottori kuumenee käytettäessä. Älä koske moottorin kuumiin osiin käytön aikana tai 
välittömästi käytön jälkeen. Anna koneen jäähtyä ennen varastointia tai huoltotoimenpiteitä.. 

• Sammuta moottori, ennen huoltoa, puhdistusta ja tarkistusta. 
• Älä käytä laitetta, joka ei ole säädetty tai koottu oikein. Älä myöskään käytä laitetta, jonka 

rakenne on vaurioitunut tai muuten puutteellinen. 
• Älä käytä tai säilytä moottoria helposti syttyvien, räjähdysherkkien tai muiden vaarallisien 

aineiden läheisyydessä. 
• Älä anna perehtymättömän tai lasten käyttää laitetta. Pidä lapset ja eläimet poissa koneen 

luota.. 
• Älä muuta laitteen rakennetta. Rakenteen muuttaminen alkuperäisestä voi aiheuttaa vakavan 

vaaratilanteen ja mitätöi takuun. 
• Älä käytä laitetta väsyneenä, päihtyneenä tai sairaana ollessa 
• Kylmyys ja tärinä voivat aiheuttaa kylmänherkkyyttä sormissa ja sormet saattavat mennä 

tunnottomaksi, älä käytä tärylevyä pitkään yhtäjaksoisesti. 
• Tärytintä ei saa käyttää jyrkissä rinteissä joissa tärylevy saattaa kaatua ja riistäytyä 

hallinnasta. 
• Varmista että tärylevyn käyttö ei aiheuta maanvyöryä, joista voi olla haittaa muille. 
• Älä koskaan seiso tärylevyn päällä. 
• Sammuta aina moottori kun poistut tärylevyn luota 
• Varoitus Ennen käyttöä on otettava huomioon ja tiedostettava se, että 

moottorikäyttöiseen laitteen käyttöön sisältyy aina riskejä, joita ei täysin voida sulkea 
pois. 
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Käyttöohjeet 
 
 
Tärylevy on tarkoitettu käytettäväksi maan tiivistämiseen, erilaisissa kohteissa kuten 
pihalaatoituksessa ja rakennustöissä sekä ennen asfaltointia. 
 
 
 

• Ajamista säädellään ensisijaisesti kahvan avulla. Siten että, jos kahvaa ei paineta alaspäin, 
niin täryn eteneminen on hidasta. Paina kahvaa hieman alaspäin jos haluat laitteen kulkevan 
nopeammin eteen. Mikäli joudut peruuttamaan täryä, niin nosta laitteen kahvasta hieman. 

• Maan tiivistämisen kannattaa aloitta tiivistysalueen reunalta ja jatkaa kiertämällä kohti 
keskiosaa. 

• Tasoita työskentelyalue ennen täryttämistä. 
• Työskentelyalue on kostutettava tarpeen vaatiessa ennen täryttämistä, jotta maa tiivistyisi 

parhaiten. Huomaa että työskentelyalue ei ole liian kostea/upottava koska tärylevy saattaa 
juuttua. 

• Noudata aina kaikkia moottorin kunnossapito-ohjeita jotka on lueteltu ” puhdistus ja huolto” 
 

Käyttö 
 

• Säädä työasento sopivaksi kahvalla  
• Aseta katkaisinpainike asentoon ON 
• Avaa kaasu kahvasta  
• Käynnistä moottori vetämällä käynnistyskahvasta  
• Säädä moottorin nopeus optimaaliseksi. 
• Aja hitaasti ja varovasti niin tärylevy pysyy hallinnassa.  
• Sammuta moottori käytön jälkeen asettamalla katkaisinpainike asentoon OFF. 

 
 
KÄYTTÖÖNOTTO 
 

• MOOTTORIT TOIMITETAAN VOITELUAINEETTOMINA, LISÄÄ VOITELUÖLJY 
ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA. 

• Huomaa, että voiteluaineen valinnassa täytyy ottaa 
huomioon käyttöympäristön lämpötila. Valitse 
käytettävän voiteluöljyn SAE-viskositeetti oheisen 
taulukon mukaisesti. 

• Varmistu, että laitteen kaikki ruuvit ja liitokset ovat 
kiristetty tiukkaan.  

• Tarkasta tulpan kärkiväli (kts. kohta HOITO JA 
HUOLTO)  
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ENNEN KÄYNNISTYSTÄ 
 
 
Ennen moottorin käynnistämistä tarkasta ainakin seuraavat kohteet: 
 
Voiteluöljyn määrä  

• Aseta moottori tasaiselle maalle niin, että 
moottori on vaakasuorassa. 

• Irrota öljytikku, tarkista, että öljyn määrä on 
öljytikkuun merkittyjen rajojen välissä. 
Tarvittaessa lisää öljyä. Älä ylitäytä säiliötä. 

• Käytä vain suositeltuja öljylaatuja. 
 
 
 
Polttoaineen määrä  

• Avaa polttoainetankin korkki ja tarkasta 
täyttöaukosta polttoaineen määrä. 

• Jos polttoainetta on vähän, lisää bensiiniä , älä 
tankkaa täyteen jätä ilmatilaa. 

• Käytä polttoaineena ainoastaan lyijytöntä 
bensiiniä.  

• Jos moottori on ollut pitkän ajan 
käyttämättömänä, bensiini saattaa olla 
vanhentunutta. Tällöin tyhjennä säiliö ja korvaa 
vanhentunut bensiini uudella. 

• Ennen kuljetusta tyhjennä polttoainesäiliö 
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HOITO JA HUOLTO 
 

 
Huom.! Aina ennen huoltotoimenpiteitä sammuta kone ja anna sen jäähtyä. 
 

• Huom. varmista että katkaisin on OFF asennossa ja sytytystulpan johto irrotettu 
ennen huoltotöihin ryhtymistä 

 
Päivittäinen huolto 
 

• Puhdista pölystä ja liasta käytön jälkeen. Älä käytä puhdistamiseen palavia tai syövyttäviä 
aineita. 

•  Puhdista moottorin jäähdytyslaitteisto ja tuuletin liasta. 
•  Puhdista tärylevyn pohja. 
• Tarkasta että tärylevyn kaikki osat ovat kunnossa. 
•  Tarkasta että käyttömekanismit toimivat oikein 

 

Tarkista säännöllisesti seuraavat: 
 

• Voiteluöljyn määrä 
• Ilmansuodatin sekä ilmansuodattimen kotelo. Puhdista tarvittaessa. 

 
• Huom.! Vaihda suodatin uuteen, jos se on kulunut tai vahingoittunut tai sitä ei 

enää pysty tyydyttävästi puhdistamaan. 
 

• Tarkasta, että moottorin kaikki kiinnityselementit (pultit ja mutterit) ovat kiinni. 
• Tarkasta onko tärinää estävissä kumissa kulumia ja vaurioita 
• Tarkasta kiilahihnan kireys. Irrota kiilahihnan suojus ja tarkista että hihna joustaa n. 10-15 

mm. 
 
• Vaihda voiteluöljyt 200 käyttötunnin 

jälkeen. Käytä ensin moottori lämpimäksi. 
Sammuta moottori, avaa pohjaproppu ja 
valuta vanhat öljyt pois. Kiinnitä 
pohjaproppu ja lisää öljy. 

 
 
• Hävitä jäteöljyt määräysten mukaisesti 

 
• Tarkasta tulpan kunto. Irrota tulppa, puhdista tulppa varovasti (vain kun moottori on 

jäähtynyt) ja säädä kärkiväli välille 0,6-
0,7mm. 
Kiristysmomentti 12 – 15 Nm. Älä kiristä 
liikaa! 

• Sytytystulppa, puhdista ja vaihda uuteen 
tarvittaessa. 

• Polttoainetankin sakkasihti. 
• Polttoaineletkut, vaihdata tarvittaessa 
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PITKÄAIKAINEN SÄILYTYS 
 

Huom.! On tärkeää suorittaa tietyt huoltotoimenpiteen ennen varastointia, jotta 
koneesi säilyy käyttökunnossa! 

 
 

 
 
 
Suorita seuraavat toimenpiteet aina ennen talvivarastointia tai muuta pitkää 
varastointijaksoa. 
 

• Puhdista laitteen ulkopuoli liasta 
• Tyhjennä polttoainesäiliö 
• Käynnistä moottori ja anna käydä joutokäynnillä kunnes moottori pysähtyy. Näin kaikki 

moottorissa ja kaasuttimessa oleva polttoaine palaa pois.  
• Anna moottorin jäähtyä noin ½ tuntia. 
• Varmista kaasuttimen tyhjeneminen polttoaineesta avaamalla kaasuttimen pohjassa oleva 

tyhjennysproppu. Kiinnitä proppu takaisin paikoilleen. 
• Irrota sytytystulppa. 
• Kaada tulpan aukosta n. yksi teelusikallinen moottoriöljyä moottoriin. 
• Vedä käynnistysnarusta hitaasti muutaman kerran, jolloin öljy leviää moottoriin. 
• Asenna sytytystulppa paikoilleen. 
• Säilytä laite kuivassa paikassa 

 
 

 
          SÄILYTYKSEN JÄLKEEN 
 

• Suorita seuraavat toimenpiteet säilytyksen jälkeen. 
• Irrota sytytystulppa 
• Vedä käynnistysnarusta rivakasti muutaman kerran, jolloin ylimääräinen öljy poistuu 

moottorista. 
• Tarkista sytytystulpan kunto. Asenna tulppa takaisin paikoilleen. 
• Tarkista koko laitteen kunto. Valmistele laite käyttöä varten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENNEN SÄILYTYSTÄ 
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TÄRYN VIANETSINTÄ 
 
 

Ongelma Syy Ratkaisu 

Tärylevy kulkee hitaasti ja 
tärisee heikosti 

Moottorin nopeus liian pieni 
Kytkin viallinen 
Kiilahihna löysällä 

Lisää nopeutta kaasukahvalla. 
Korjauta kytkin 
Tarkista ja kiristä kiilahihna 
tarvittaessa. 

 
 
 
 
 

MOOTTORIN VIANETSINTÄ 
 
HÄIRIÖ MAHDOLLINEN SYY KORJAAVA TOIMENPIDE 

Virheellinen menettely Noudata käyttöohjeita 
Kaasuttimen säädöt väärät Tarkastuta laite huollossa 
Nokea sytytystulpassa Puhdista ja tarkasta 

sytytystulppa 

Moottori ei käynnisty tai 
sammuilee 

Polttoaineensuodatin tukossa Puhdista tai vaihda suodatin 
Väärä rikastenvivun asento Käytä RUN asentoa 
Likainen ilmanpuhdistin Puhdista tai vaihda suodatin 

Moottori käy mutta on tehoton 

Kaasuttimen säädöt väärät Tarkastuta laite huollossa 
Moottori pätkii Kaasuttimen säädöt väärät Tarkastuta laite huollossa 
Moottori käy epäsäännöllisesti Väärä sytytystulpan kärkiväli 

tai likainen tulppa 
Tarkista tai vaihda 
sytytystulppa 

Moottori savuttaa  Kaasuttimen säädöt väärät Tarkastuta laite huollossa 
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